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يونثم حرش 

: هدنسیون

يدیهش رفعج  دیس 

: یپاچ رشان 

یگنهرف یملع و  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

 ( يدیهش يونثم (  31حرش 

باتک 31تاصخشم 

لوا 32دلج 

رفنازورف حرش  32همتت 

لوا رتفد  32همتت 

راکش هب  ریش  تمدخ  رد  هابور  گرگ و  32نتفر 

32هراشا

ام نایم  ار  اهدیص  نک  شخب  گرگ  يآ يا  شیپ  هک  نتفگ  ار و  گرگ  ریش  ندرک  42ناحتما 

دشاب نم  وا  هک  مسانش  یمن  نارای  زا  ار  سک  چیه  میاشگ  یمن  رد  يوت  وت  نوچ  تفگ  منم ، تفگ  تسیک ؟ تفگ  نورد  زا  تفوکب  يرای  رد  هک  نآ  45هّصق 

45هراشا

دیحوت 50تفص 

دوب هدرک  یبدا  یب  تمسق  رد  هک  ار  گرگ  ریش  ندرک  57بدا 

نالوذخم يا  تقیقح ، هب  نیا  نایم  رد  دچیپ  یم  يادخ  اب  مشوپ  يور  نم  هک  دیچیپم  نم  اب  هک  ار  موقرم  ع )  ) حون ندرک  62دیدهت 

62هراشا

دوش نشور  ناشیدب  ناشمشچ  ات  شیوخ  يور  شیپ  ار  فراع  نایفوص  ناهاشداپ  69ندناشن 

ناغمرا هفحت و  وا  زا  فسوی  ندرک  اضاقت  و  ع )  ) فسوی شیپ  نامهم  71ندمآ 

71هراشا

ینک دای  ارم  ینیب  دوخ  بوخ  يور  يرگن  يو  رد  هک  راب  ره  ات  ناغمرا  تمدروآ  هنیآ يا  هک  ار  فسوی  نامهم  81نتفگ 

میحو ّلحم  مه  نم  سپ  تفگ  دناوخب  ص )  ) ربماغیپ زا  شیپ  ار  تیآ  نآ  دز  وا  رب  یحو  وترپ  هک  نآ  ببس  هب  یحو  بتاک  ندش  88ّدترم 

نادرگ زاب  دارم  یب  دنا  هداد  راصح  هک  رهش  نیا  زا  ار  شموق  یسوم و  هک  روعاب  معلب  ندرک  116اعد 

نداتفا هنتف  رد  نتساوخ و  ایند  لها  يزیمآ  شیوخ و  تمصع  رب  تورام  توراه و  ندرک  124دامتعا 

124هراشا

لباب هاچ  هب  ایند  رد  مه  ناشیا  تبوقع  لاکن و  تورام و  توراه و  هصق  132یقاب 

شیوخ روجنر  هیاسمه  رب  رک  نتفر  تدایع  137هب 

دوب سیلبا  دروآ  سایق  ّصن  هلباقم  رد  هک  یسک  145لوا 

145هراشا

نالهاج زا  تشاد  دیاب  ناهنپ  دوخ  یتسم  دوخ و  لاح  هک  نآ  نایب  154رد 

يرگتروص یشاقن و  ملع  رد  ناینیچ  نایمور و  ندرک  يرم  165هصّق 

هَّللا َلوُسَر  ای  ًانِمؤُم  ُتْحَبْصأ  هک  وا  نتفگ  باوج  یتساخرب و  نوچ  ینوچ و  زورما  ار  دیز  رم  ص )  ) ربماغیپ 174ندیسرپ 

174هراشا

تسا هدروخ  وا  میدروآ  یم  هک  هدنورت  ياه  هویم  نآ  هک  ار  نامقل  رم  ناشات  هجاوخ  نامالغ و  ندرک  198مهّتم 

ص)  ) لوسر باوج  رد  دیز  هصّق  204هیقب 

راد هاگن  تعباتم  وگم و  نیا  زا  رت  شاف  ار  ّرس  نیا  هک  ار  دیز  رم  ص )  ) ربماغیپ 218نتفگ 

دیز تیاکح  هب  نتشگ  222زاب 

رمع ماّیا  هب  رهش  رد  نداتفا  233شتآ 

تسد زا  ار  ریشمش  یلع  نتخادنا  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  يور  رد  مصخ  نتخادنا  236ودخ 

236هراشا

یتخادنا نوچ  تسد  زا  ار  ریشمش  يدش  رفظم  ینم  نوچ  رب  نوچ  هک  ع )  ) یلع زا  رفاک  نآ  ندرک  253لاؤس 

تلاح نآ  رد  دوب  هچ  تسد  زا  ریشمش  ندنکفا  ببس  هک  نینمؤملا  ریما  نتفگ  257باوج 
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تلاح نآ  رد  دوب  هچ  تسد  زا  ریشمش  ندنکفا  ببس  هک  نینمؤملا  ریما  نتفگ  257باوج 

مدرک تربخ  ندوب  دهاوخ  وت  تسد  رب  یلع  نتشک  هک  ع )  ) نینمؤملا ریما  رادباکر  شوگ  هب  ص )  ) ربماغیپ 271نتفگ 

271هراشا

ندروآ بْجُع  سیلبا و  تلالض  زا  ع )  ) مدآ ندرک  285بجعت 

شیوخ ینوخ  اب  وا  ندرک  تحماسم  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تیاکح  هب  نتشگ  293زاب 

ناهرب اضق  نیا  زا  شکب و  ارم  ادخ  رهب  زا  هک  ع )  ) یلع رادباکر  297ندمآ 

دوب رما  هب  هکلب  ٌهفیِج  اینُّدلا  هک  تسا  هدومرف  نوچ  دوبن  ایند  کلم  یتسود  تهج  ار  هّکم  ریغ  ار و  هّکم  ص )  ) ربماغیپ ندیبلط  حتف  هک  نآ  300نایب 

دش نآ  وت  نتشک  عنام  دنامن  لمع  صالخا  دیبنج و  نم  سفن  نم  يور  رد  یتخادنا  ودخ  نوچ  هک  دوخ  نیرق  اب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  308نتفگ 

مود 317دلج 

مود 317رتفد 

حراش راتفگ  317شیپ 

انالوم 318همدقم 

رمع دهع  رد  ار  لایخ  صخش  نآ  نتشادنپ  357لاله 

رگید يریگرام  زا  ار  يرام  ریگرام  362ندیدزد 

مالّسلا هیلع  یسیع  زا  اهناوختسا  ندرک  هدنز  مالّسلا  هیلع  یسیع  هارمه  ندرک  363سامتلا 

363هراشا

مداخ ِلوح  همیهب و ال  تشاد  رامیت  رد  ار  مداخ  یفوص  ندرک  366زردنا 

366هراشا

تیاکح تروص  رهاظ  عامتسا  هب  عمتسم  لیم  ببس  هب  تیاکح  ِینعم  ریرقت  ندش  379هتسب 

379هراشا

ندومن فّلخت  ار و  همیهب  دّهعت  مداخ  ندرک  382مازتلا 

تسا روجنر  یفوص  همیهب ي  هک  نایناوراک  ندرب  387نامگ 

نز ریپمک  هناخ  هب  ار  زاب  هاش  405نتفای 

یلاعت قح  ماهلا  هب  نامیرغ  تهج  هیورضخ  دمحا  خیش  ندیرخ  419اولح 

يوشن روک  ات  يرگ  مک  هک  ار  يدهاز  یصخش  430ندیناسرت 

مالّسلا هیلع  یسیع  ياعد  هب  اهناوختسا  ندش  هدنز  هّصق  434یمامت 

تسوا واگ  هک  نآ  ِّنَظ  هب  ار  ریش  یکیرات  رد  ییاتسور  446ندیراخ 

عامَس تهج  ار  رفاسم  همیهب  نایفوص  449نتخورف 

رهش درگ  ار  سلفم  یضاق ، نایدانُم  ندرک  462فیرعت 

462هراشا

سلفم نآ  تسد  زا  یضاق  لیکو  شیپ  نادنز  لها  ندرک  469تیاکش 

495لثم

تمهت هب  تشُک  ار  شردام  هک  ار  یصخش  مدرم  ندرک  500تمالم 

دوب هدیرخ  ون  هک  مالغ  ود  نآ  هب  هاشداپ  517ناحتما 

517هراشا

ندیسرپ رگید  نیا  زا  مالغ و  ود  نآ  زا  ار  یکی  هاش  ندرک  هار  524هب 

دوخ ّنظ  تراهط  زا  دوخ  رای  يافو  قودص و  رد  مالغ  532مسق 

صاخ مالغ  رب  مَشَح  ندرک  561دسح 

561هراشا

هناریو هب  نادغج  نایم  زاب  ندش  581راتفرگ 

بآ يوج  رد  راوید  رس  زا  هنشت  نتخادنا  595خولک 

نَک رب  هار  رس  رب  هدناشن يا  هک  ار  نُب  راخ  نیا  هک  ار  درم  نآ  یلاو  602ندومرف 
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602هراشا

ادرف هب  تاریخ  ریخأت  607تفآ 

هیلع هَّللا  همحر  يرصم  نوّنلا  اذ  شسرپ  تهج  ناتسرامیب  هب  ناتسود  636ندمآ 

636هراشا

تسا هدرک  دصاق  دشن  هناوید  نوّنلا  اذ  هک  نادیرم  ندرک  647مهف 

هیلع هَّللا  همحر  نوّنلا  اذ  تیاکح  هب  649عوجر 

ار نامقل  یکریز  نامقل  هجاوخ  ندرک  651ناحتما 

651هراشا

ناگدننک ناحتما  شیپ  نامقل  یکریز  لضف و  ندش  662رهاظ 

صاخ ِمالغ  نآ  رب  مَشَح  نآ  دسح  672هّمتت 

دهده ریقح  تروص  زا  سیقلب  لد  رد  نامیلس  ماغیپ  میظعت  680سکع 

ارْوَغ ْمُکُؤام  َحَبْصَأ  ِْنإ  تئارق  رب  یفسلف  690راکنا 

نابُش تاجانم  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  709راکنا 

709هراشا

نابش نآ  رهب  زا  مالّسلا  هیلع  ار  یسوم  یلاعت  قح  ندرک  715باتع 

نابش نآ  رذع  رد  مالّسلا  هیلع  ار  یسوم  ندمآ  722یحو 

ار ناملاظ  هبلغ  ّرس  قح  زا  یسوم  731ندیسرپ 

دوب هتفر  شناهد  رد  رام  هک  ار  هتفخ يا  يریما  748ندیناجنر 

سرخ يافو  قّلمت و  رب  ندرک  755دامتعا 

موس 768دلج 

مود رتفد  768همتت 

سرخ يافو  قلمت و  رب  ندرک  دامتعا  768همتت 

مراد يروک  ود  هک  لیاس  يانیبان  768نتفگ 

دوب هدرک  دامتعا  وا  يافو  رب  هک  هلبا  نآ  سرخ و  تیاکح  771هّمتت 

771هراشا

تساجک وت  مزح  یشیدنا و  لایخ  نآ  هک  ار  تسرپ  هلاسوگ  مالّسلا  هیلع  یسوم  776نتفگ 

ار سرخ  ِرورغم  دنپ  هغلابم  زا  دعب  حصان  درم  نآ  ندرک  783كرت 

دوبن وا  سنج  هک  یغرم  اب  یغرم  ندیرچ  ندیرپ و  790ببس 

790هراشا

سونیلاج ندیسرت  ار و  سونیلاج  هناوید  ندرک  794قّلمت 

سرخ قّلمت  رب  رورغم  نآ  دامتعا  795هّمتت 

تدایع هدیاف  نایب  یباحص و  تدایع  هب  مالّسلا  هیلع  یفطصم  797نتفر 

797هراشا

يدماین نم  تدایع  هب  ارچ  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  یلاعت  قح  ندرک  799یحو 

رگیدمه زا  ار  يولع  هیقف و  یفوص و  نابغاب  ندرک  801اهنت 

مالّسلا هیلع  ربماغیپ  تدایع  ضیرم و  هّصق  هب  808تعجر 

نک یم  یفاوط  نم  درگ  منم  هبعک  هک  ار  دیزی  وبا  یخیش  809نتفگ 

811تیاکح

اعد رد  تسا  هدوب  یخاتسگ  صخش  نآ  يروجنر  ببس  هک  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  816نتسناد 

درک حاکن  ار  هشحاف  ارچ  هک  لجا  دّیس  اب  کقلد  نتفگ  834رذع 

دوب هتخاس  هناوید  ار  دوخ  هک  ار  گرزب  نآ  لیاس  ندروآ  نخس  رد  تلیح  835هب 
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835هراشا

ادگ روک  رب  گس  ندرب  839هلمح 

نادنز هب  ار  هداتفا  ِبارخ  ِتسم  بستحم ، 849ندناوخ 

ددرگ رت  مولعم  وا  لاح  ات  ار  گرزب  نآ  لیاس  ندیشک  نخس  رد  راب  852مود 

ار رامیب  مالّسلا  هیلع  لوسر  تحیصن  862هّمتت 

شندینازومآ اعد  ار و  رامیب  نآ  رم  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  ندرک  883تّیصو 

تسا زامن  تقو  زیخ  هک  ار  هیواعم  سیلبا  ندرک  895رادیب 

895هراشا

ار وا  هیواعم  نتفگ  باوج  ندرک و  هناهب  شوپ و  ور  ار و  هیواعم  سیلبا  ندنکفا  رخ  897زا 

ار هیواعم  سیلبا  نتفگ  باوج  898زاب 

ار وا  رکم  سیلبا  اب  هیواعم  ندرک  ریرقت  906زاب 

ار هیواعم  سیلبا  نتفگ  باوج  910زاب 

سیلبا اب  هیواعم  ندرک  914فنُع 

نتساوخ ترصن  سیلبا و  زا  یلاعت  قح  ترضح  هب  هیواعم  916ندیلان 

ار دوخ  سیبلت  سیلبا  ریرقت  917زاب 

ار سیلبا  هیواعم  ندرک  حاحلا  920زاب 

920هراشا

ار وا  بیان  نتفگ  باوج  اضق و  تفآ  زا  یضاق  921تیاکش 

ار سیلبا  هیواعم  ندروآ  رارقا  923هب 

هیواعم هب  ار  دوخ  ریمض  سیلبا  نتفگ  924تسار 

924هراشا

تعامج زامن  توف  رب  صلخم  نآ  ندروخ  ترسح  925تلیضف 

ار دوخ  رکم  هیواعم  هب  سیلبا  رارقا  926هّمتت 

دریگب دبایرد و  ار  دزد  هک  دوب  هدمآ  کیدزن  هک  ار  هناخ  بحاص  صخش  نآ  نداد  زاوآ  هب  دزد  ندش  927توف 

ناشیا نتخاس  رارِض  دجسم  ناقفانم و  933هّصق 

933هراشا

دنرب شرارض  دجسم  هب  ات  مالّسلا  هیلع  ار  ربماغیپ  ناقفانم  937نتفیرف 

دنک یمن  يراّتس  ارچ  لوسر  هک  راکنا  هب  هباحص  زا  یکی  942ندیشیدنا 

942هراشا

دیسرپ یم  تسُج و  یم  دوخ  هَّلاض  رتشا  هک  صخش  نآ  946هّصق 

نتفای صَلخَم  وش و  نوریب  فلاخم و  ياهبهذم  نایم  رد  ندش  948دّدرتم 

تسا يو  رد  هک  يّرش  ریخ و  دوش  رهاظ  ات  يزیچ  ره  951ناحتما 

هدنیوج رتش  صخش  نآ  تیاکح  هدیاف  956حرش 

تسه رارض  دجسم  هنتف  یسفن  ره  رد  هک  نآ  963نایب 

تسالتبم نآ  دب  مه  وا  هک  تشادن  ربخ  يراک و  رب  درک  یم  گنج  دوخ  رای  اب  هک  ودنه  965تیاکح 

دسرتب رگد  نآ  ات  يدرم  کی  نتشک  هب  نازُغ  ندرک  969دصق 

مالّسلا مهیلع  ایلوا  ایبنا و  دوجو  ِتمعن  رد  نارکشان  ناتسرپ و  دوخ  لاح  970نایب 

ار وا  بیبط  نتفگ  باوج  اهیروجنر و  زا  بیبط  هب  يدرم  ریپ  نتفگ  975تیاکش 

درک یم  هحون  شیوخ  ردپ  هزانج  شیپ  هک  كدوک  نآ  یحوج و  979هّصق 

مدرمان نم  هک  سرتم  كدوک  هک يا  صخش  نآ  نتفگ  هّثُج و  بحاص  صخش  نآ  زا  كدوک  986ندیسرت 

تفر یم  هشیب  رد  هک  يراوس  زا  وا  ندیسرت  يزادنا و  ریت  987هّصق 
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ار وا  فوسلیف  نآ  ندرک  تمالم  ندرک و  لاوج  رد  گیر  یبارعا و  988هّصق 

ایرد بل  رب  مهدا  میهاربا  994تامارک 

994هراشا

نیب بیغ  رون  هب  فراع  ندش  رّونم  1000زاغآ 

ار وا  خیش  ِدیرُم  نتفگ  باوج  خیش و  رد  هناگیب  ندز  1011نعط 

ایرد نآ  بل  رب  مَهدا  میهاربا  هّصق  1019هّیقب 

ار وا  رم  مالّسلا  هیلع  بیعش  نتفگ  باوج  هانگ و  هب  دریگ  یمن  ارم  یلاعت  يادخ  هک  صخش  نآ  ندرک  1023يوعد 

خیش رد  هناگیب  درم  نآ  ندز  هنعط  هّصق  1027هّیقب 

تسا نوچ  ینک  یم  زامن  اج  ره  هب  یّلصُم  یب  وت  هک  مالّسلا  هیلع  ار  یفطصم  اهنع  هَّللا  یضر  هشیاع  1031نتفگ 

دوخ رد  شوم  ندش  بِجعُم  ار و  رتش  راهم  شوم  1033ندیشک 

1033هراشا

دندرک شمهّتم  یتشک  رد  هک  شیورد  نآ  1040تامارک 

دیوگ یم  رایسب  خیش  شیپ  هک  یفوص  نآ  رب  نایفوص  1043عینشت 

1043هراشا

خیش هب  ریقف  نتفگ  1047رذع 

تسا شیوخ  قدص  هاوگ  يوعد  نآ  نیع  هک  ییوعد  1057نایب 

مالّسلا هیلع  ار  حیسم  ردام  مکش  رد  مالّسلا  هیلع  ییحی  ندرک  1060هدجس 

1060هراشا

هّصق نیا  رب  ندروآ  1062لاکشا 

لاکشا 1062باوج 

نآ ندرک  مهف  لاح و  نابز  هب  نتفگ  1065نخس 

1065هراشا

نالطاب ِلد  رد  لطاب  نخس  ندمآ  1068اریذپ 

دریمن دروخ  تخرد  نآ  هویم  هک  ره  هک  تخرد  نآ  1069نتسُج 

1069هراشا

دّلقم بلاط  نآ  اب  تخرد  نآ  ِّرس  خیش  ندرک  1072حرش 

ار نآ  دوب  هدرک  مهف  رگید  مان  هب  یکی  ره  هک  روگنا  تهج  سک  راهچ  1074تعزانم 

مالّسلا هیلع  لوسر  تاکرب  هب  راصنا  نایم  زا  توادع  تفلاخم و  1080نتساخرب 

ناشدرورپ یگناخ  غرم  هک  ناگچب  طب  1089هّصق 

دنتفای شاهنت  هیداب  رد  هک  دهاز  نآ  تامارک  رد  نایجاح  ندش  1093ناریح 

مراهچ 1097دلج 

موس 1097رتفد 

موس رتفد  1097هچابید 

حصان تحیصن  كرت  صرح و  زا  هچب  لیپ  ناگدنروخ  1117هّصق 

1117هراشا

ناگچب لیپ  ناضّرعتم  هّصق  1124هّیقب 

لیپ تیاکح  هب  نتشگ  1130زاب 

بوبحم َِرب  ناگناگیب  باوص  زا  تسا  رتهب  ناّبحم  ياطخ  هک  نآ  1133نایب 

هدرکن يا هانگ  ناهد  نآ  دب  هک  ناوخ  یناهد  هب  ارم  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  قح  1136رما 

تسا قح  نتفگ  کیّبل  نیع  دنمزاین  نتفگ  هَّللا  هک  نآ  1137نایب 

رایسب حاحلا  هبال و  هب  ندناوخ  توعد  هب  ار و  يرهش  ییاتسور  1144نتفیرف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


1144هراشا

ار ناشیا  تمعن  ندرک  یغاط  ابس و  لها  1150هّصق 

1150هراشا

وا ياعد  هب  افش  بلط  تهج  مالّسلا  هیلع  یسیع  هعموص  رد  رب  یحابص  ره  تفآ  لها  ِندمآ  1153عمج 

ابس لها  هّصق  1163یقاب 

هِد يوس  ییاتسور  توعد  هب  هجاوخ  نتفر  ناتساد  1170هّیقب 

1170هراشا

ارحص هب  بآ  زا  ار  ناّطب  زاب  1173توعد 

دننک فاِطق  ار  اه  غاب  ناشیورد  تمحز  یب  ات  ناشیا  ندرک  تلیح  ناورَض و  لها  1178هّصق 

هد يوس  هب  هجاوخ  ندش  1183ناور 

هد يوس  هب  شموق  هجاوخ و  1188نتفر 

1188هراشا

دوب یلیل  يوک  میقم  هک  ار  گس  نآ  نونجم  1194نتخاون 

ار ناشیا  ییاتسور  ندروآ  هتخانشان  هدیدان و  هد و  هب  شموق  هجاوخ و  1197ندیسر 

نالاغش نایم  ندرک  یسواط  يوعد  ندش و  نیگنر  گنر و  ّمخ  رد  لاغش  1214نداتفا 

1214هراشا

نانچ ما و  هدروخ  نینچ  نم  هک  نافیرح  نایم  ندمآ  نوریب  هبند و  تسوپ  هب  دادماب  ره  ار  دوخ  تلبس  بل و  یفال  درم  ندرک  1215برچ 

دوب هدمآ  دیپس  يور  اهنآ  زا  ار و  وا  ترضح  درک  اه  ناحتما  هک  روعاب  معلب  ندوب  1219نمآ 

دوب هداتفا  غاّبص  مخ  رد  هک  لاغش  نآ  ندرک  یسواط  1221يوعد 

درک یم  یسواط  يوعد  هک  لاغش  نآ  دب  وا  تیهولا  يوعد  نوعرف و  1222هیبشت 

لوَقلا ِنَحل  ِیف  مُهَّنَفِرعََتل  َو  1224ریسفت 

یلاعت قح  تاناحتما  رب  ناشیا  يریلد  تورام و  توراه و  1226هّصق 

ندیشیدنا كرادت  مالّسلا و  هیلع  ار  یسوم  ندمآ  نوعرف  ندید  باوخ  1232هّصق 

1232هراشا

مالّسلا هیلع  یسوم  تدالو  هلیح  يارب  لیئارسا  ینب  ندناوخ  نادیم  1234هب 

1234هراشا

1234تیاکح

لمح بش  رد  ناشنانز  زا  لیئارسا  ینب  قیرفت  هب  داش  رهش  هب  نادیم  زا  نوعرف  نتشگ  1238زاب 

مالّسلا هیلع  یسوم  ردام  ندش  هلماح  یسوم و  ردام  هب  نارمع  ندمآ  1240عمج 

یشاب هدیدن  ارم  هک  تعماجم  زا  دعب  ار  دوخ  تفج  نارمع  ندرک  1240تّیصو 

گناب نآ  زا  نوعرف  1241ندیسرت 

نادیم رد  نامّجنم  ویرغ  نامسآ و  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هراتسا  ندش  1242ادیپ 

رکم تهج  مه  نادیم  يوس  ار  هدازون  نانز  نوعرف  1245ندناوخ 

زادنا شتآ  رد  ار  یسوم  هک  یسوم  ردام  هب  ندمآ  یحو  نارمع و  هناخ  هب  ناناوَع  ندمآ  یسوم و  ندمآ  دوجو  1246هب 

نکفا بآ  رد  ار  یسوم  هک  یسوم  ردام  هب  ندمآ  1249یحو 

دادغب هب  دروآ  دیچیپ و  شاه  نامسیر  رد  تشادنپ  هدرُم  ار  هدرسف  ياهدژا  هک  ریگرام  1252تیاکح 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  نوعرف  ندرک  1266دیدهت 

شدرک یم  هک  يدیدهت  رد  ار  نوعرف  یسوم  1267باوج 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  نوعرف  1269خساپ 

ار نوعرف  یسوم  1269باوج 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  ندمآ  یحو  ار و  یسوم  نوعرف  1270باوج 
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نیادم زا  دنک  عمج  ار  نارحاس  ات  ار  نوعرف  مالّسلا  هیلع  یسوم  نداد  1271تلهم 

نارحاس بلط  رد  نیادم  هب  نوعرف  1282نداتسرف 

مالّسلا هیلع  یسوم  تقیقح  ردپ  ناور  زا  ندیسرپ  روگ و  زا  ار  ردپ  رحاس  ود  نآ  1285ندناوخ 

دوخ نادنزرف  اب  هدرم  رحاس  نتفگ  1286باوج 

1286هراشا

دنتفای هتفخ  ار  یسوم  وچ  دندرک ، اصع  ندرب  دصق  هک  هچب  رحاس  ود  نآ  اب  ار  نآرق  رییغت  نادصاق  یسوم و  باوخ  هب  ندومن  مالّسلا  هیلع  ار  یفطصم  تافو  یسوم و  ياصع  هب  ار  دیجم  نآرق  ندرک  1288هیبشت 

سیون ام  رب  نیا  هک  وا  مصخ  رهق  رد  ندز  هنیس  رب  تسد  نتفای و  اه  فیرشت  نوعرف و  شیپ  نیادم  زا  نارحاس  ندمآ  1293عمج 

1293هراشا

لیپ لکش  یگنوگچ و  رد  ندرک  1297فالتخا 

ياوس ًاّبَر  بُلطَیلَف  یئاضقب  َضَری  َمل  نَم  رگید  ثیدح  رفُکلاب و  اضِّرلا  رگید  ثیدح  ود  نیا  نایم  1312قیفوت 

تسا ترکف  ثحب و  عنام  تریح  هک  نآ  نایب  رد  1315لثم 

1316تیاکح

موُمذَم ِموُلعَملا  َیلإ  ِلوصُولا  دَْعب  ِملِعلِاب  ُلاغتشالا  ٌحیِبَق و  ِلُولدَملا  ِروُضُح  َدنِع  ِلیلَّدلا  ُبَلَط  هک  نتشاد  دنسپان  ار  نآ  قوشعم  و  شیوخ ، قوشعم  روضح  رد  همان  قشع  ندرک  هعلاطم  ندناوخ و  همان  قشع  هب  یقشاع  ندش  لوغشم  1321ناتساد 

جنر یب  هِد  لالح  يزور  ارم  هک  درک  یم  اعد  زور  بش و  دواد  دهع  رد  هک  صخش  نآ  1327تیاکح 

1327هراشا

وا زا  ار  نآ  دهاوخ  یم  هچ  نآ  زا  تسا  هب  ار  هدنهاوخ  حاحلا ، یلاعت و  قح  زا  تساوخ  نیع  اریز  ءاعُّدلا  ِیف  َنیّحِلُملا  ُّبِحُی  َهَّللا  َّنإ  مَّلَس  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  لاق  حاحلا ، هب  هدننک  اعد  نآ  هناخ  رد  واگ  1332ندیود 

نتساوخ ددم  هدننک و  مظن  نتفگ  1333رذع 

ملع رد  نیقی  ّنظ و  لاثم  تسا ، رتبا  زاورپ  هب  ّنظ  دمآ  صقان  تسا  رپ  کی  ار  نامگ  تسا و  رپ  ود  ار  ملع  هک  نآ  1336نایب 

مّلعم تیاکح  يو و  هب  نایرتشم  تبغر  قلخ و  میظعت  مهو  هب  یمدآ  ندش  روجنر  1338لاثم 

1338هراشا

تسا ملع  لیصحت  زا  لوقع  توافت  تسا ، يواستم  هلزتعم  دزن  ترطف و  لصا  رد  تسا  توافتم  قلخ  1340لوقع 

ار داتسوا  ناکدوک  ندنکفا  مهو  1341رد 

ناقلخ میظعت  زا  مهو  هب  مه  نوعرف  ندش  1342رامیب 

مهو هب  داتسوا  ندش  1343روجنر 

يروجنر مهو  زا  وا  ندیلان  داتسا و  نداتفا  باوخ  هماج  1345رد 

دیازفا رس  درد  ام  ندناوخ  نآرق  زا  ار  وا  هک  ار  داتسا  هناکدوک  ندنکفا  مهو  رد  راب  1345مود 

رکم نیدب  بتکم  زا  ناکدوک  نتفای  1346صالخ 

داتسوا تدایع  هب  ناکدوک  ناردام  1346نتفر 

تسا حور  ياپ  هزوم  ياپ  نیا  تسا و  حور  تسد  نیتسآ  تسد  نیا  تسا و  یسابل  نوچ  ار  حور  نت  هک  نآ  نایب  1347رد 

یب َِسنأَتسا  ِنَم  ُسینأ  َو  ینرَکَذ  نَم  ُسیلَج  َانأ  هک  تبقنم  نیا  رد  ندش  لخاد  و  تولخ ، عاطقنا و  توالح  نایب  دوب و  هدرک  تولخ  هوک  رد  هک  شیورد  نآ  1348تیاکح 

وزارت ریعتسُم  اب  نتفگ  تبقاع  قفو  رب  نخس  ار و  راک  تبقاع  رگرز  1352ندید 

تخرد زا  دشاب  هدنکفا  داب  هک  مروخ  نآ  ناشفیب  هک  تیانک  حیرص و  میوگن  ار  یسک  مناشفن و  تخرد  منکن و  زاب  تخرد  زا  یهوک  هویم  هک  دوب  هدرک  رذن  هک  یهوک  دهاز  نآ  هّصق  1353هّیقب 

1353هراشا

ادیپ رثا  هب  ناهنپ ، تروص  هب  اضق ، ماد  دنب و  1357هیبشت 

تلهم یب  ندیسر  قح  لامشوگ  تخرد و  زا  دورما  ندنک  هب  هدرک  رذن  ریقف  ندش  1360برطضم 

ار شتسد  ندیرب  نادزد و  اب  ار  خیش  نآ  ندرک  1362مهّتم 

تسد ود  هب  وا  نتفاب  لیبنز  عطقا و  خیش  1365تامارک 

اپ تسد و  عطق  رب  نوعرف  نارحاس  تأرج  1367ببس 

ردان هب  اّلا  یتفا  یمن  وت  متفا و  یم  ور  رد  رایسب  نم  هک  رتش  شیپ  رتسا  1371تیاکح 

مالّسلا هیلع  ریزع  مشچ  شیپ  ندش  بّکرم  مه  رد  هَّللا و  نذاب  ندیسوپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  ریزُع  رخ  يازجا  1374عامتجا 

دوخ نادنزرف  گرم  رب  یخیش  ندرکان  1376عزج 
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1376هراشا

نادنزرف رب  نتسیرگان  رهب  خیش  نتفگ  1380رذع 

تئارق تقو  ندش  انیب  ور و  رد  ار  فحصُم  ریرَض  خیش  ندناوخ  1384هّصق 

1384هراشا

دشاب جرف  بجوم  لاؤس  زا  ربص  هک  تّین  نیا  اب  ندرک  لاؤس  زا  تخاس  یم  اه  هقلح  دواد  هک  دید  نوچ  نامقل  ندرک  1385ربص 

فحصم انیبان و  تیاکح  1387هّیقب 

نادرگب ار  مکح  نیا  هک  دننکن  هب  ماکحا و ال  هب  دنا  یضار  هک  ایلوا  یضعب  1389تفص 

ار شیورد  نآ  لولهب  ندرک  1391لاؤس 

شتامارک هیلع و  هَّللا  همحر  یقوقد  1397هّصق 

1397هراشا

یقوقد هّصق  هب  نتشگ  1400زاب 

1400هراشا

تبرق تّوبن و  لامک  اب  مالّسلا  امهیلع  ار  رضخ  یسوم  ندرک  بلط  1404ّرس 

یقوقد هّصق  هب  نتشگ  1407زاب 

1407هراشا

لحاس يوس  عمش  تفه  لاثم  1408ندومن 

عمش کی  لاثم  رب  عمش  تفه  نآ  1408ندش 

درم تفه  رظن  رد  اه  عمش  نآ  1410ندومن 

تخرد تفه  اه  عمش  نآ  ندش  1410زاب 

قلخ مشچ  زا  ناتخرد  نآ  ندوب  1411یفخم 

تخرد تفه  نآ  ندش  تخرد  1417کی 

تخرد تفه  نآ  ندش  درم  1418تفه 

تماما هب  هیلع  هّللا  همحر  یقوقد  نتفر  1422شیپ 

موق نآ  تماما  هب  یقوقد  نتفر  1428شیپ 

یقوقد سپ  زا  موق  ندرک  1430ادتقا 

1430هراشا

نتساوخ تعافش  تناعتسا و  ایبنا  زا  و ]  ] قح هبساحم  تبیه  زا  تمایق  رد  تسار  تسد  يوس  مالس  تراشا  1434ِنایب 

ندش تساوخ  قرغ  هک  یتشک  نآ  ناغفا  زامن  نایم  رد  یقوقد  1436ندینش 

1436هراشا

مزاح درم  1440تارّوصت 

یتشک صالخ  رد  یقوقد  تعافش  1441اعد و 

نیمز رد  ای  دنتفر  اوه  رد  هک  یقوقد  ندش  ناریح  تبیغ و  هدرپ  رد  ندش  ادیپان  ناشیا و  ندیرپ  یقوقد و  تعافش  اعد و  رب  تعامج  نآ  ندرک  1451راکنا 

وا ياعد  ندش  باجتسم  مالّسلا و  هیلع  دواد  دهع  رد  جنر  بسک و  یب  لالح  يزور  بلاط  نآ  تیاکح  ندرک  حرش  1454زاب 

1454هراشا

مالّسلا هیلع  دواد  دزن  مصخ  ود  ره  1455نتفر 

هیلع یعّدم  زا  ندرک  لاؤس  مصخ و  ود  ره  نخس  مالّسلا  هیلع  دواد  1462ندینش 

واگ هدنشک  رب  مالّسلا  هیلع  دواد  ندرک  1463مکح 

مالّسلا هیلع  دواد  يرواد  زا  صخش  نآ  1464عّرضت 

دوش ادیپ  تسا  ّقح  هچ  نآ  ات  دواد  نتفر  تولخ  1466رد 

مالّسلا هیلع  دواد  رب  واگ  بحاص  عینشت  زیخرب و  واگ  رس  زا  هک  واگ  بحاص  رب  دواد  ندرک  1467مکح 

هد يو  هب  ار  دوخ  لام  هلمج  هک  واگ  بحاص  رب  دواد  ندرک  1468مکح 
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دنک عطق  همه  ار  اه  تّجح  دنک و  اراکشآ  زار  هک  ارحص  نآ  دب  قلخ  ندناوخ  هب  مالّسلا  هیلع  دواد  ندرک  1469مزع 

ایند رد  همه  ملاظ  ّرس  رب  نابز  اپ و  تسد و  نداد  1471یهاوگ 

تخرد نآ  يوس  هب  قلخ  نتفر  1473نورب 

وا رب  تّجح  مازلا  زا  دعب  ار  ینوخ  مالّسلا  هیلع  دواد  ندومرف  1475صاصق 

باسح یب  بسک و  یب  يزور  هب  ندش  رگناوت  نتشک و  ار  ملاظ  دناوت  وا  يرای  تّوق و  هب  هک  تسا  ّقح  بیان  هک  خیش  ای  تسا  قح  دواد  تسا و  لقع  هدنشک ، واگ  نآ  دوب و  هتشگ  واگ  یعّدم  هک  تسا  ینوخ  نآ  ياج  هب  یمدآ  سفن  هک  نآ  1478نایب 

ناقمحا زا  هوک  زارف  مالّسلا  هیلع  یسیع  1489نتخیرگ 

ناقمحا رد  ایبنا  تحیصن  ندرکان  رثا  ناشیا و  تقامح  ابس و  لها  1493هّصق 

نماد زارد  هنهرب  نآ  ونش و  زیت  رک  نآ  نیب و  رود  روک  نآ  1496حرش 

ناشیا يرکشان  ابس و  لها  رهش  یمّرخ  1499تفص 

1499هراشا

ابس لها  تحیصن  هب  قح  ناربماغیپ  1500ندمآ 

ناربماغیپ زا  موق  نتساوخ  1505هزجعم 

ار ایبنا  موق  نتشاد  1509مهّتم 

تسا هتفگ  مامت  هلیلک  باتک  رد  هک  نانچ  نک  رذح  بآ  همشچ  نیا  زا  هک  وت  شیپ  منامسآ  هام  لوسر  نم  هک  وگب  هک  دنداتسرف  لیپ  شیپ  ار  یشوگرخ  هک  ناشوگرخ  1509تیاکح 

1509هراشا

ار ناشیا  ندز  لثم  ار و  ناشیا  نعط  ایبنا  نتفگ  1513باوج 

یهلا راک  رد  هصاخ  ندروآ ، لثم  دسرن  ار  سک  ره  هک  نآ  1518نایب 

نتخاس یتشک  نامز  رد  ازهتسا  هب  حون  موق  ندز  اه  1519لثم 

منز یم  لهد  تفگ  راوید  نیا  نُب  رد  بش  مین  ینک  یم  هچ  دندیسرپ  هک  دزد  نآ  1520تیاکح 

نامسآ هام  زا  لیپ  هب  ماغیپ  شوگرخ  تلاسر  زا  دنتفگ  نارکنم  هک  لثم  نآ  1521باوج 

مزاح درم  لاثم  مزح و  1525ینعم 

اوه صرح و  زا  درک  مزح  كرت  هک  غرم  نآ  راک  1528تماخو 

ار ناتسمز  رهب  زا  میزاس  هناخ  دیایب  نوچ  ناتسبات  نیا  هک  ناتسمز  ره  ناگس  ندرک  رذن  1530تیاکح 

هنایربج ندروآ  تّجح  ندرک و  تحیصن  زا  ار  ایبنا  ندرک  1533عنم 

1533هراشا

ار نایربج  رم  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  1534باوج 

ار هنایربج  ياه  تّجح  نارفاک  ندرک  1535رّرکم 

ار ناشیا  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  باوج  1535زاب 

مالّسلا مهیلع  ایبنا  رب  هَیِجَرت  ضارتعا  موق  ندرک  1539ررکم 

مالّسلا مهیلع  ایبنا  باوج  1541زاب 

اهرَک وأ  ًاعوَط  ایتئا  هک  دشاب  نارّبکتم  دبعم  ات  ناهج  نیا  نادنز  ناهج و  نآ  خزود  ندیرفآ  1544تمکح 

« ٌهَّطِح اُولوُق  َو  ًادَّجُس  بابلا  اولُخدا   » هک ندمآ  رد  تقو  لیئارسا ، ینب  ناراّبج  عوکر  تهج  سدُق  َِضبَر  رب  تخاس  ریغص  باب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  نانچ  تسا ، هتخاس  دنشابن ، قح  رّخسم  هک  ناراّبج  ندرک  رّخسم  ببس  ار  كولم  تروص  یلاعت  قح  هک  نآ  1547نایب 

یهت هرفس  رب  یفوص  قشع  1550هّصق 

ود ره  نیا  زا  مه  ریغ  ناردارب و  نامرح  فسوی و  يوب  زا  ّقح  يوب  ندیشک  فسوی و  يور  زا  قح  ماج  ندیشچ  هب  مالّسلا  هیلع  بوقعی  ندوب  1553صوصخم 

قح اب  تاجانم  زامن و  رد  تشاد  میظع  سنا  دوب و  هراب  زامن  هک  شمالغ  ریما و  1559تیاکح 

لُسُّرلا َسأیَتسا  اِذإ  یَّتَح  هلوق  نارکنم  ياریذپ  لوبق و  زا  ایبنا  ندش  1562دیمون 

1562هراشا

اجر تسا و  فوخ  دّلقم  نامیا  هک  نآ  1565نایب 

ءایفخا ءایلوا  یلاعت  هّلل  ّنا  دومرف  مالّسلا  هیلع  لوسر  هک  نآ  1567نایب 

نتخوسان هنع و  هَّللا  یضر  سنأ  نتخادنا  شتآ  رپ  رونت  رد  لیدنم  1568تیاکح 

هتخادنا نورب  نابز  قلخ  نارتش و  هداهن  گرم  رب  لد  دندوب و  هدنامرد  یبآ  یب  یگنشت و  زا  هک  ار  برع  ناوراک  مالّسلا  هیلع  لوسر  ندیسر  دایرف  1571هّصق 
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1571هراشا

یلاعت هَّللا  نذاب  ندرک  ور  دیپس  ار  هایس  مالغ  نآ  هزجعم و  هب  ندرک  بآ  رپ  بیغ  زا  مالغ  نآ  1576کشَم 

تخادنا نم  تسد  هب  ار  وت  ادخ  تفرگ و  تنوخ  هتشک يا  وت  ارم  مالغ  هک  نتفگ  تسوا و  هک  نتخانشان  دیپس و  ار  دوخ  مالغ  هجاوخ  1578ندید 

تسا قاقحتسا  هاوگ  رارطضا  ُهاعَد ، اِذإ  َّرَطضُملا  ُبیِجُی  نَّمأ  هک  دهدب  ات  ندرک  دیاب  يزیچ  جاتحم  ار  دوخ  دیرفآ ، تجاح  ياعدتسا  هب  همه  ضارعا  نایعا و  نیضرا و  تاوامس و  زا  هدیرفآ  داد و  هچ  ره  یلاعت  قح  هک  نآ  1581نایب 

مّلس هیَلَع و  ُهَّللا  یّلَص  لوسر  تازجعم  هب  راو  یسیع  ندش ، قطان  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  کیدزن  هب  هراوخ  ریش  لفط  اب  رفاک  نز  نآ  1584ندمآ 

نداتفا ورف  هایس  رام  هزوم  زا  ندرک و  نوگن  اوه و  رب  ندرب  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  هزوم  باقع  1586ندوبر 

1586هراشا

ارسُی ِرسُعلا  َعَم  َّنإ  هک  نتسناد  نیقی  تیاکح و  نیا  زا  نتفرگ  تربع  1588هجو 

رویط اب  میاهب  نابز  یسوم  زا  درم  نآ  1590ياعدتسا 

1590هراشا

نآ زا  یضعب  ای  دنک  اعدتسا  هک  يزیچ  شزومایب  هک  یسوم  هب  یلاعت  قح  زا  ندمآ  1592یحو 

مالّسلا هیلع  یسوم  تباجا  گس و  یگناخ و  غرم  نابز  میلعت  هب  بلاط  نآ  ندش  1595عناق 

ار گس  سورخ  1595باوج 

هدعو هس  نآ  رد  ندش  غورد  ببس  هب  گس  شیپ  سورخ  نتشگ  1597لجخ 

هجاوخ گرم  زا  سورخ  ندرک  1599ربخ 

دینش دوخ  گرم  ربخ  سورخ  زا  نوچ  راهنز  هب  یسوم  يوس  هب  صخش  نآ  1601ندیود 

ایند زا  دور  نامیا  هب  ات  ار  صخش  نآ  یسوم  ندرک  1602اعد 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  ياعد  یلاعت  قح  ندرک  1603تباجا 

ار وت  تسا  نادهاجم  داهج  ياج  هب  تسوت و  تضایر  ضوع  نآ  هک  دمآ  باوج  دیلانب ، تسیز  یمن  شدنزرف  هک  ینز  نآ  1604تیاکح 

هرز یب  گنج  رد  ُهنَع  ُهَّللا  یِضَر  هزمح  ندمآ  1607رد 

1607هراشا

ار قلخ  رم  هزمح  1608باوج 

ءارش عیب و  رد  ندش  نوبغم  عفد  1619هلیح 

يداش اب  هنع  هَّللا  یضر  لالب  نتفای  1622تافو 

1622هراشا

گرم هب  نت  ندش  ناریو  1625ِتمکح 

یگنت نیا  زا  تسا  صالخ  هک  باوخ  هیبشت  گنت و  ینعم  هب  تسا و  خارف  رهاظ  هب  هک  ایند  1626هیبشت 

یلفس تسا و  یضرا  هک  تسا  نت  زا  همه  تسا  یکیرات  یلهاک و  مغ و  تلفغ و  هچ  ره  هک  نآ  1629نایب 

سایق اب  ّصن  1633هیبشت 

خیَّشلا ِناسل  نِم  ِهمکِحلا  ِضیَف  دنع  َنیِدیرُملا  َو  َنیعمتسُملا  1636ُبادآ 

هن نکمم  هلباقم  هن و  نکمم  رارف  تسین و  نکمم  رذح  وا  زا  هک  دوب  یسک  ّودع  هک  سک  نآ  تراسخ  تلاطب و  و  ندرک ، رذح  ار و  دوخ  ِّودع  يوب  یناویح  ره  1638نتخانش 

زیچ نآ  تّیهام  نتسناد و  نایم  دیلقت و  لاثم و  هب  يزیچ  نتسناد  نایم  1640قرف 

تهج فالتخا  تبسن و  يور  زا  زیچ  کی  تابثا  یفن و  نایم  قیفوت  1644عمج و 

شیورد ياقب  انف و  1645هلئسم 

ار ناقشاع  دشاب  لهس  ناج  راک  هک  ناشک  ور  دیشک  شقشع  زاب  ناج ، میب  زا  تخیرگ  اراخب  زا  دش و  مهّتم  هک  ناهج  ردص  لیکو  1647هّصق 

1647هراشا

یلاعت قح  هب  نتفرگ  هانپ  ندرک و  لسغ  یگنهرب و  تقو  هب  میرم  رب  یمدآ  تروص  هب  سدقلا  حور  ندش  1650ادیپ 

1650هراشا

تسا نیا  نامرف  هک  نم  زا  وشم  ناهنپ  وشم و  هتفشآ  وت  هب  مّقح  لوسر  نم  هک  ار  میرم  سدقلا  حور  1660نتفگ 

راو یلاباال  اراخب  هب  دنک  عوجر  هک  قشع  زا  لیکو  نآ  ندرک  1663مزع 

1663هراشا
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رتاشگلد رت و  تمعن  رپ  رت و  مشتحم  رت و  هوبنا  یتفای و  رت  شوخ  ار  رهش  مادک  اهرهش  زا  هک  دوخ  بیرغ  قشاع  زا  یقوشعم  1665ندیسرپ 

وا نتفگ  یلاباال  ندرک و  دیدهت  اراخب و  هب  ندرک  عوجر  زا  ار  وا  ناتسود  ندرک  1666عنم 

قشع رس  زا  ار  لِذاع  حصان و  قشاع ، نتفگ  1669یلاباال 

اراخب يوس  قشاع  هدنب  نآ  نداهن  1675ور 

ندش ادیپ  زا  ار  وا  ناتسود  ندرک  ریذحت  اراخب و  رد  یلاباال  قشاع  نآ  ندمآ  1676رد 

ار ناگدننک  دیدهت  ار و  نالذاع  قشاع  نتفگ  1678باوج 

تسشب دوخ  ناج  زا  تسد  نوچ  شیوخ  قوشعم  هب  قشاع  نآ  1681ندیسر 

دش نامهم  وا  رد  هک  یلاباال  يوج  گرم  قشاع  نآ  دوب و  شُک  قشاع  هک  دجسم  نآ  1682تفص 

دش نامهم  وا  رد  هک  یلاباال  يوج  گرم  قشاع  نآ  دوب و  شُک  قشاع  هک  دجسم  نآ  1682تفص 

دجسم نآ  رد  ندمآ  1684نامهم 

ار وا  رم  ندرک  دیدهت  اج و  نآ  رد  نتفخ  بش  زا  ار  قشاع  نامهم  دجسم  لها  ندرک  1685تمالم 

ار نالذاع  قشاع  نتفگ  1686باوج 

1686هراشا

دنیب یم  ناسکی  ماوع  هب  ار  دوخ  اج  نآ  دیآ  راک  هب  رازاب  نآ  رد  هک  تسا  هدیزرون  يرنه  دیآ  یم  راک  هب  اج  نیمه  وا  رنه  هک  دوب  ایند  تایح  نیا  رب  سونیلاج  1688قشع 

دجسم نآ  رد  نتفخ  بش  زا  ار  نامهم  دجسم  لها  ندرک  تمالم  هراب  1692رگید 

1692هراشا

نتخیرگ نیَّفَص  تاقالم  تقو  مناوخ و  يرای  هب  ار  دوخ  هلیبق  منک و  اه  يرای  نم  هک  دییآ  دمحا  گنج  هب  هک  ار  شیرق  ناطیش  1697نتفگ 

شُک نامهم  دجسم  نآ  نامهم  نآ  رب  ار  دنپ  نالذاع  ندرک  1703ررکم 

يدندز وا  تشپ  رب  يدومحم  سوک  هک  ار  يرتش  تشک ، زا  فد  گناب  هب  تشک  سراح  ندرک  عفد  هب  ندروآ  لَثَم  ار و  ناشیا  نامهم  نتفگ  1704باوج 

1704هراشا

دنهج نوریب  ات  ندیود  رب  گید و  شوج  رد  جیاوح  رگید  دوخن و  يرارق  یب  بارطضا و  هب  الب ، رد  وا  يربص  یب  نمؤم و  نتخیرگ  1713لیثمت 

دوش فقاو  الب  ریخ  ّرش و  رب  نوچ  نمؤم  ندش  رباص  1717لیثمت 

ار دوخن  ونابدک  نتشاد  شوج  رد  تمکح  دوخن و  اب  ونابدک  نتفگ  1718رذع 

وا قدص  تابث و  شک و  نامهم  دجسم  نآ  نامهم  هّصق  1720یقاب 

1720هراشا

نامهف رصاق  ندیشیدنا  دب  لایخ  1722رکذ 

نطبأ هعبس  یلا  ُنَطب  هِنطَِبل  ُنطب و  ٌرهظ و  نآرُقِلل  هک  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ربخ  نیا  1725ریسفت 

نکمم ردق  هب  ایند  زا  عاطقنا  رب  ضیرحت  تسا و  قلخ  داشرا  تهج  هکلب  تسین  قلخ  شیوشت  فوخ  تهج  تسین و  شیوخ  ندرک  ناهنپ  تهج  اهراغ  اه و  هوک  هب  ایلوا  ایبنا و  نتفر  هک  نآ  1727نایب 

مالّسلا امهیلع  یسیع  نوسفا  تروص  یسوم و  ياصع  تروص  هب  ایلوا  مالک  تروص  ایلوا و  تروص  1728هیبشت 

رْیَّطلا َو  ُهَعَم  ِیبَِّوأ  ُلابِج  ای  1729ریسفت 

دوخ مهف  روصق  زا  يونثم  رد  هدننز  هنعط  1731باوج 

ناسئاس ندیلوخش  ببس  هب  ندروخ  بآ  زا  بسا  هّرک  ندیمر  رد  ندز  1732لثم 

شُک نامهم  دجسم  نامهم  نآ  رکذ  1736هّیقب 

1736هراشا

کِلِجَر َو  َکِلْیَِخب  ْمِهْیَلَع  ْبِلَْجأ  َو  تیآ  1737ریسفت 

ار دجسم  نامهم  بش  مین  یمسلط  گناب  1740ندیسر 

ناهج ردص  اب  قشاع  نآ  1745تاقالم 

1745هراشا

سنج ریغ  هب  تسا  هدش  سبتحم  یمدآ  بیکرت  رد  هک  ار  دوخ  سنج  يرصنع  ره  1751بذج 

دنا حور  ِزاب  ياپ  هدنُک  هک  ماسجا  يازجا  زا  ندش  عطقنم  دوخ و  ّرقم  هب  وا  لیم  وا و  ياضاقت  حاورا و  ملاع  هب  زین  ناج  ندش  1752بذجنم 

دوب هیبنت  رب  هیبنت  ات  دنکشب  ار  شمزع  زاب  ات  دراد  ندرک  مزع  رب  ار  وا  عمط  ات  نتشاد  ذفان  ندرکان و  خسف  ار  وا  مزع  هاگ  هاگ  تسوا و  رهاق  کلام و  هک  نآ  زا  ار  یمدآ  ندرک  ربخ  اب  تهج  اه  ضقن  میازع و  1756ِخَسف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


لالغألا َو  ِلِسالَّسلِاب  ِهَّنَجلا  َیلإ  َنوُّرَجُی  ٍمَوق  نِم  ُتبِجَع  هک  نتفگ  ندرک و  مّسبت  ناریسا و  هب  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  ندرک  1757رظن 

دینیبب ار  قح  بحاص  ات  میداد  ترصن  ار  دمحم  نونکا  ضرغ  یب  دیّقح  بلاط  امش  هک  دیآ  نامگ  ات  دیتفگ  یم  نآ  دب  نیا  هد و  شترصن  حتف و  تسا  قح  هک  نآ  مالّسلا  هیلع  دمحم  ام و  زا  هک  دیتفگ  یم  نانعاط  هیآلا يا  ُحْتَْفلا  ُمُکَءاج  ْدََقف  اوُحِتْفَتَْست  ِْنإ  هک  تیآ  نیا  1759ریسفت 

تسوا دیاوف  لیمکت  ار و  وا  ِیکشم  تسا  ندرک  تسرد  ینعم  هب  تسا و  نتسکش  رهاظ  هب  کشم  نتسکش  هک  نانچ  حتف  ینعم  هب  دوب و  قَلَغ  تروص  هب  هک  انحَتَف  اَّنإ  هک  درک  حتف  نآ  بقل  یلاعت  قح  هیِبیَدُح  زا  مالّسلا  هیلع  لوسر  نتشگ  زاب  دارم  یب  هک  نآ  1761ِّرس 

یّتَم ِنب  َُسنوُی  یلَع  ِینوُلِّضَفُت  َال  دومرف  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هک  ربخ  نیا  1764ریسفت 

وا تتامش  رب  ناشیا  نعط  زا  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  ندش  1767هاگآ 

روسأم يروصنم  نیع  رد  تسا و  روهقم  يرهاق  نیع  رد  یغاط  هک  نآ  1770نایب 

بلطلا ِماود  عم  سأَیلاب  جوزمملا  فوخلا  اّلا  ِقشاعلا  یف  ٌرثا  ِبذجلا  کلذ  نم  رهَظی  ِهلاِبب و ال  ُرُطخَی  هوُجری و ال  ُقشاعلا و ال  هُملعَی  ثیح ال  نم  ار  قشاع  قوشعم  1776بذج 

مالّسلا هیلع  نامیلس  ترضح  هب  داب  زا  هشپ  نتساوخ  1780داد 

1780هراشا

مکح ناوید  هب  مصخ  راضحا  هب  ار  مِّلظتم  هّشپ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندرک  1782رما 

دیآ زاب  شوه  هب  ات  ار  شوه  یب  قشاع  قوشعم ، 1784نتخاون 

قوشعم رکش  انث و  هب  ندروآ  يور  شوه و  یب  قشاع  ندمآ  شیوخ  1789اب 

یناحتما رایسب  ینارجه ، زارد  یقشاع  1796تیاکح 

1796هراشا

هََری ًارْیَخ  ٍهَّرَذ  َلاقْثِم  ْلَمْعَی  ْنََمف  هک  دوب  هدنبای  هدنیوج  هک  نآ  نایب  ار و  قوشعم  قشاع  1799نتفای 

مجنپ 1803دلج 

مراهچ 1803رتفد 

مراهچ رتفد  1803هچابید 

مَُکل ٌریَخ  َوُه  َو  ًائیَش  اوُهَرکَت  نَأ  یسع  هک  تفگ  یم  درک و  یم  ریخ  ياعد  يداش  زا  ار  سسع  تفای و  غاب  رد  ار  قوشعم  دوخ  لوهجم ، یغاب  رد  تخیرگ  سسع  زا  هک  قشاع  نآ  تیاکح  1813یمامت 

1813هراشا

يدرک ناداقتعا  یب  نالد و  تخس  ناملاظ و  ياعد  ریکذت ، زاغآ  ره  هک  ظعاو  نآ  1819تیاکح 

تسیچ رت  بعص  اه  بعص  همه  زا  دوجو  رد  هک  مالّسلا  هیلع  یسیع  زا  ندرک  1824لاؤس 

يو رب  قوشعم  ندز  رب  گناب  قشاع و  ندرک  تنایخ  1826دصق 

تفرگب هناگیب يا  اب  ار  دوخ  نز  هک  یفوص  نآ  1830هصق 

1830هراشا

میظع ّنکدیک  نإ  هک  نز ، نتفگ  هناهب  و  سیبلت ، تهج  ندرک  ناهنپ  رداچ  ریز  ار  1833قوشعم 

هدیشوپ رس  ار  نیا  یفوص  نتفگ  باوج  تسا و  حالص  رتس و  وا  دارم  تسین  زاهج  دنب  رد  وا  هک  نز  1835نتفگ 

ار ادخ  نتفگ  ریصب  عیمس و  زا  1837ضرغ 

ماّمح نوچ  يوقت  نخلوگ و  نوچ  ایند  1841لاثم 

دش روجنر  شوه و  یب  کشم  رطع و  يوب  زا  ناراّطع  رازاب  رد  هک  غاّبد  نآ  1843هّصق 

1843هراشا

نیگرس يوب  هب  هیفخ  هب  ار  غاّبد  غاّبد ، ردارب  ندرک  1849هجلاعم 

زین ار  نآ  قوشعم  ندرک  مهف  شوپ و  يور  سیبلت و  هب  شیوخ  هانگ  زا  قشاع  نآ  نتساوخ  1851رذع 

ندیلام وا  يور  رد  ار  وا  سیبلت  ار و  قشاع  رذع  هقوشعم  ندرک  1853ّدر 

ار وا  نینمؤملا  ریما  نتفگ  باوج  زادنا و  رد  ار  دوخ  کشوک  نیا  رس  زا  قح  یظفاح  رب  يراد  دامتعا  رگا  هک  ههجو  هَّللا  مّرک  ار  یلع  دوهج  نآ  1857نتفگ 

دجسم نآ  يانب  رب  مالّسلا  هیلع  نامیلس  زا  شیپ  مالّسلا  هیلع  دواد  ندرک  مزع  بوّرخ و  یصقا و  دجسم  1861هصق 

1861هراشا

هصاخ .ٍهَدِحَاو  ٍسفَنَک  ُءامَلُعلا  َو  ٌهَوِخإ  َنوُنِمؤُملا  اَمَّنإ  1866حرش 

یصقا دجسم  يانب  هّصق  1875هّیقب 

لوق هب  لاّوق  حصان  زا  هب  لعف  هب  لاّعف  حصان  هک  نآ  نایب  رد  يو  هبطخ  هنع و  هَّللا  یضر  نامثع  تفالخ  زاغآ  1879هّصق 

دوب لوصوم  یمدآ  تقیقح  تقیقح  رد  امکح  نیا  ملع  دوب و  روصقم  یمدآ  تروص  رب  امکح  ملع  نآ  اریز  تسا  يربک  ملاع  یمدآ  دنیوگ  یهلا  يامکح  تسا و  يرغص  ملاع  یمدآ  دنیوگ  امکح  هک  نآ  نایب  1885رد 
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قِرَغ اهنَع  َفَّلَخَت  نَم  َو  اَجن  اِهب  َکَّسََمت  نَم  ٍحُون  ِهنیفَس  ِلَثَمَک  یتَّما  ُلَثَم  هک  ثیدح  نیا  1888ریسفت 

مالّسلا هیلع  نامیلس  يوس  ابس  رهش  زا  سیقلب  نداتسرف  هیده  1893هّصق 

1893هراشا

هّرس هَّللا  سّدق  یبرغم  هّللا  دبع  خیش  رون  1897تامارک و 

یتسرپ باتفآ  كرت  نامیا و  هب  ار  سیقلب  ندرک  توعد  سیقلب و  يوس  دندوب  هدروآ  هک  اه  هیده  نآ  هب  ار  سیقلب  نالوسر  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندینادرگ  1899زاب 

1899هراشا

ناهنپ هدیدزد و  رّکش ، ندیجنس  ماگنه  لگ ، نآ  زا  راوخ  لگ  يرتشم  ندیدزد  دوب و  يوش  رس  لگ  وا  يوزارت  گنس  هک  يراّطع  1901هّصق 

ناشیا اب  ندرک  حرش  هیده ، ندرکان  لوبق  رذع  و  ناشیا ، لد  زا  رازآ  تشحو و  عفد  ار و  نالوسر  نآ  رم  مالّسلا  هیلع  نامیلس  نتخاون  ندرک و  يراد  1907لد 

1907هراشا

خیاشم نآ  داد  هب  ندش  نیریش  يو  رب  یهوک  شرت  خلت و  ياه  هویم  ار و  وا  ناشیا  داشرا  ندنام و  تدابع  زا  بسک و  هب  ندش  لوغشم  یب  لالح  يزور  ندرک  تساوخرد  باوخ و  رد  ار  خیاشم  تعامج  شیورد  1911ندید 

وا تّین  ریمض و  زا  شک  مزیه  نآ  ندیجنر  و  خیاشم ، تامارک  هب  متفای  يزور  نم  نوچ  شک  مزیه  نآ  دب  مهدب  رز  نیا  هک  وا  ندرک  1912تّین 

نامیا رهب  سیقلب  ترجه  هب  لیجعت  رب  ار  نالوسر  رم  مالّسلا  هیلع  نامیلس  1915ضیرحت 

1915هراشا

ناسارخ کلم  كرت  هَّرِس و  ُهَّللا  َسَّدَق  مهدا  میهاربا  ترجه  1916ببس 

دروآ یم  برط  ردنا  بآ  گناب  شوخ ، عامس  وچ  ار  وا  دونشب و  بآ  گناب  زوج ، نداتفا  هب  ات  دیسر  یمن  بآ  هب  دوب و  وگ  رد  هک  بآ  يوج  رد  تخیر  یم  زوج  نب  زوج  رس  زا  هک  هنشت  درم  نآ  1919تیاکح 

نکم ریخأت  و  كرش ، رب  شیدنیم  رارصا  هک  سیقلب  شیپ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  نداتسرف  1926دیدهت 

هَّللا رونب  دوش  زاب  ناج  مشچ  نوچ  ینیب  دوخ  وت ، کلم  رد  هن  وت و  نسح  وت و  سفن  رد  هن  ارم ، تسین  یضرغ  هّرذ  کی  وت ، نامیا  رد  تسا  دهج  ِهَّللا  ِرمَِأل  ًاصلاخ  ارم  هک  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندرک  1931ادیپ 

هَّرس هَّللا  سَّدق  مهدا  میهاربا  هّصق  1934یقاب 

وا همعط  و  غرم ، سنج  نآ  ریفص  هب  يریمض  غرم  سنج  ره  ندرک  دیص  وا و  لد  نید و  تالکشم  دوخ و  روخ  ردنا  ار  یکی  ره  ار  سیقلب  ِلآ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  داشرا  تحیصن و  ابس و  لها  هّصق  1936هّیقب 

تخت زا  اّلا  ترجه ، تقو  ندش  عطقنم  کلم  همه  زا  وا  تّمه  تافتلا  و  نامیا ، قوش  زا  وا  ندش  تسم  کلم و  زا  سیقلب  ندش  1938دازآ 

ابس زا  سیقلب  تخت  راضحا  رد  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندرک  1945هراچ 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  راک  تمظع  رب  ناشیا  نداد  یهاوگ  ناتب و  هدجس  ندیزرل و  درک و  مگ  مالّسلا  هیلع  ار  یفطصم  ماطف ، بیقع  نوچ  ناتُب  زا  همیلح  نتساوخ  يرای  1948هّصق 

1948هراشا

ناتب هب  تناعتسا  هب  ار  همیلح  درک  تلالد  هک  برع  ریپ  نآ  1952تیاکح 

مالّسلا هیلع  ار  دّمحم  وا  نتفای  نتساوخ و  رد  قح  زا  هبعک و  ِرد  رب  وا  ندیلان  و  رهش ، درگ  وا  ندش  بلاط  مالّسلا و  هیلع  ار  دمحم  همیلح  ندرک  مگ  زا  بلّطملا  دبع  یفطصم  ِّدَج  نتفای  1957ربخ 

نتفای ناشن  هبعک و  نوردنا  زا  ندمآ  باوج  مبای و  شاجک  هک  مالّسلا  هیلع  دّمحم  عضوم  زا  بلطملا  دبع  نتساوخ  1964ناشن 

ار سیقلب  تمحر ، ِتوعد  هّصق  1965هیقب 

نوُمَلعَی ِیمَوق  َتَیل  ای  هک  نانز  هرعن  دنا و  يو  سنج  يانبأ  هک  نایناحور  تلود  زا  وا  تلفغ  ایند و  بلط  رد  وا  صرح  ایند و  هب  یمدآ  ندش  عناق  1965لثم 

اراکشآ یمدآ  يرپ و  وید و  هکیالم و  تنواعم  دناد و  وا  هک  ییاه  تمکح  تهج  ادخ  یحو  میلعت و  هب  ار  یصقا  دجسم  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندرک  ترامع  1976هّیقب 

مان نسحلا  وب  ِریزو  نآ  ندرک  فعاضم  هاش و  نداد  هلص  رعاش و  1983هّصق 

1983هراشا

منک دونشخ  نآ  کی  هد  هب  ار  وا  نم  تسا و  یلاخ  هنیزخ  تساه و  جرخ  ار  ام  تسا و  رایسب  تخس  نیا  هک  ار  هاش  مان ، نسح  مه  ون  ریزو  نتفگ  و  شیوخ ، هدعاق  رب  ندومرف  رانید  رازه  هلص و  نامه  دیما  هب  لاس  دنچ  دعب  رعاش  نآ  ندمآ  1986زاب 

نوعرف تیلباق  داسفا  رد  ناماه  ینعی  نوعرف  ریزو  هب  هاش  ِتَّوُرُم  داسفا  رد  نود  ریزو  نیا  ییاردب  1995نتسنام 

ندرک مان  دواد  نب  نامیلس  ار  نتشیوخ  وید  نامیلس و  ود  ره  نایم  رهاظ  قرف  و  مالّسلا ، هیلع  نامیلس  ياهراک  هب  وا  ندرک  هُّبشت  مالّسلا و  هیلع  نامیلس  ماقم  رب  وید  1998نتسشن 

دجسم رد  ریقاقع  نتسُر  نافکتعم و  نادباع و  داشرا  تدابع و  تهج  ندش  مامت  زا  دعب  یصقا  دجسم  رد  زور  ره  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندمآ  2001رد 

2001هراشا

دوب روگ  ینک و  روگ  ملع  ملاع  رد  هک  نآ  زا  شیپ  غاز  زا  لیباق  ینک  روگ  هشیپ  2004نتخومآ 

یلاعت هَّللا  همحر  راثآ  ناغرم و  نیحایر و  ناتسلگ و  رب  نک  جرَُّفت  روآ  رب  رس  دنتفگ  شنارای  دوب  بقارم  وناز  هب  رس  ناتسلگ  نایم  رد  هک  یفوص  2012هّصق 

تفگب دوخ  مان  تّیصاخ و  وا و  اب  دمآ  نخس  هب  نوچ  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندش  نیگمغ  یصقا و  دجسم  هشوگ  رد  بوّرخ  نتسُر  2014هّصق 

2014هراشا

نز هار  تسد  هب  تسا  هداتفا  هک  تسا  يریشمش  نوچ  تسوا و  ِتحیضف  زا  نارهوگ  دب  هاج  لام و  ملع و  لوصح  هک  نآ  2026نایب 
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لِّمَّزُملا اَهُّیأ  اَی  2028ریسفت 

دیآ یم  هتفگ  هک  تسا  هصق  نیا  رد  ود  ره  نیا  حرش  توکس ، قمحالا  باوج  هک  نخس  نیا  رّرقُم  باوج  باوجلا  ُكرت  هک  نآ  نایب  2034رد 

َو م َهکئالَملا  َنِم  یلعأ  َوَُهف  هَتوَهش  هُلقع  بلَغ  نََمف  َهوهَّشلا  َلقعلا و  مِهیف  َبَّکر  َو  َمدآ  یَنب  قلخ  َهَوهَّشلا و  اَهیف  َبَّکَر  َو  َمئاهَبلا  َقَلَخ  َو  لقعلا  مِهیف  َبَّکَر  َو  َهَکئالَملا  َقَلَخ  َیلاعَت  َهَّللا  َّنإ  هک  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ثیدح  نیا  ریسفت  2034رد 

اریِثَک ِِهب  يِدَهی  َو  ًاریِثَک  ِِهب  ُّلِضُی  هلوق  َو  ًاسِجر  مُهتَداََزف  ٌضَرَم  مِِهبوُلُق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمأ  َو  هک  تیآ  نیا  ریسفت  2039رد 

: نونجم تفگ  هک  نانچ  هَّرُک  يوس  سپاو  هقان  لیم  هَّرُح  يوس  نونجم  لیم  .هقان  اب  نونجم  ِعُزانت  نوچمه  سفن  اب  لقع  2040ِشیلاچ 

هاشداپ يوس  يرجا  ناصقن  تیاکش  هّصق  مالغ  نآ  2044نتشون 

2044هراشا

ربب هگ  نآ  يرب  یم  هچ  هک  نیبب  نک  زاب  هک  دز  یم  گناب  شراتسد و  دوبرب  هک  نآ  گرزب و  راتسد  اب  هیقف  نآ  2046تیاکح 

2046هراشا

وا زا  ناگدنراد  عمط  افو  هب  ندومن  ار  دوخ  ییافو  یب  لاح و  نابز  هب  ار  ایند  لها  ایند  2047تحیصن 

« هَّللا ُماعَط  ُلِصَی  ِعوُجلا  ِیف  َيأ  َنیِقیِّدِّصلا  َنادبأ  ِِهب  ِییحُی  ِهَّللا  ُماَعَط  ُعوُجلا   » هلوق و  ینیِقَسی » َو  ینُمِعطُی  یِّبَر  َدنِع  ُتِیبأ   » هک قح  رون  زا  تسا  ییاذغ  ار  فراع  هک  نآ  2056نایب 

یَلعألا َتنأ  َکَّنإ  فَخَت  اَنلُق ال  یَسوُم  ًهَفیِخ  ِهِسَفن  ِیف  َسَجوأ   » 2061ریسفت

تعباتم هب  ار  وا  ندرک  رما  يوعد و  زا  یِعَّدُم  2064رجَز 

يرجا بلط  هب  هعقر  مالغ  نآ  نتشون  2068هّیقب 

غورد تسا و  فال  اهرکش  نآ  هک  دومن  یم  وا  رهاظ  قلد  تقالخ  وا و  نوردنا  مغ  هودنا و  يوب  درک و  یم  حودمم  رکش  سومان  تهج  زا  هک  حاّدم  نآ  2071تیاکح 

دیسر نالف  اج  نالف  هک  نید  نارورس  زا  رگیدکی  شیوخ  رو  هدژم  هدش  قلخ  2072دنتشگ 

« ِقدِّصلِاب مُهوُِسلاَجَف  ِبوُلُقلا  ُسیِساوَج  مُهَّنإ   » هک لد  هار  زا  زین  همه  نیا  یب  وا و  مشچ  گنر  وا و  راتفگ  نحل  و  هناگیب ، دیرم و  يامیس  رد  ار  لد  نید و  ضارما  یهلا  نابیبط  نتفای  2082رد 

دصر تهج  ار  نآ  ناسیون  خیرات  نتشون  و  کی ، هب  کی  وا  تریس  وا ، تروص  ناشن  اه و  لاس  زا  شیپ  اَمُهَحور  ُهَّللا  َسَّدَق  یناقَرخ  نسحلا  وبا  نداز  زا  دیزی  وبا  نداد  2084هدژم 

نَمَیلا ِلَِبق  نِم  ِنمْحَّرلا  َسََفن  ُدِجََأل  ّینإ  َمَّلَس  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  2091لوق 

هَّللا ُماعط  زا  یفوص  لد  ناج و  يارجا  2094ِناصقن 

هاشداپ لبق  زا  هعقر  باوج  ندیسران  زا  مالغ  نآ  2098نتفشآ 

وا ِتَّلَز  ببس  هب  مالَّسلا  هیلع  نامیلس  رب  داب  ندیزو  2099ژک 

وا لاوحا  وا و  ِدوب  ار و  دیزی  وبا  نداد  ربخ  ُهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  نسحلا  وبا  خیش  2102ندینش 

تفاین لوا  هعقر  نآ  باوج  نوچ  هاش  شیپ  مالغ  نآ  نتشون  رگید  2104هعقر 

ماوت يودع  نم  هک  نک  يرگید  اب  تروشم  شتفگ  درک  یم  تروشم  یسک  هب  یسک  هک  نآ  2109هّصق 

دندوب ناگدومزآ  گنج  ناریپ و  نآ  رد  هک  هَّیِرَس يا  رب  ار  یلیَذُه  ناوج  مالّسلا  هیلع  لوسر  ندرک  2111ریما 

2111هراشا

یلیَذُه نآ  ندرک  ریما  رب  مالّسلا  هیلع  لوسر  رب  یضرتعم  ندرک  2117ضارتعا 

ار هدننک  ضارتعا  مالّسلا  هیلع  یفطصم  نتفگ  2125باوج 

نایع هار  زا  هکلب  نابز  ِتفگ  قیرط  هب  هن  ار  ناشیا  رم  نیا  باوج  نادیرم و  ضارتعا  ُهَّرِس و  ُهَّللا  َسَّدَق  دیزی  وبأ  نتفگ  ِینأَش  َمَظعأ  اَم  یناحبس  2128هّصق 

مالّسلا هیلع  لوسر  تمدخ  هب  لوضف  نآ  ییوگ  رایسب  تحاصف و  ببس  2136نایب 

ناگ هدید  راک  ناریپ و  رب  يرکشل  رس  يریما و  هب  ار  یلیذه  نآ  وا  ندرک  رایتخا  لیضفت و  ببس  مالّسلا  هیلع  لوسر  2137نایب 

یش ء رورغم ال  ِّیِقش  تمالع  درم و  مین  مامت و  ِدرم  لقاع و  مین  و  مامت ، لقاع  2143تمالع 

هس ره  تبقاع  یش ء و  لَّفغم ال  هلبأ  رورغم و  رگد  نآ  و  لقاع ، مین  یکی  لقاع و  یکی  یهام ، هس  نآ  ناداّیص و  ریگبآ و  نآ  2145هّصق 

2145هراشا

ار وضو  ِداروا  هدننک  وضو  ندناوخ  2147ّرِس 

تشادن تقاط  ار  نیا  دینشب و  يزیزع  تفگ  یم  قاشنتسا  تقو  هب  ار  اجنتسا  دِرو  .تساجنتسا و  درو  هک  نیرّهطتملا  نم  ینلعجا  نیباوّتلا و  نم  ینلَعجا  َّمُهَّللا  هک  نآ  ياج  هب  ِهَّنَجلا  َهَحئاَر  ِینِحرا  َّمُهَّللا  تفگ  یم  اجنتسا  تقو  هب  2148یصخش 

2148هراشا

ینامیشپ رد  ربم  راگزور  و  شیدنا ، تقو  كرادت  روخم ، ینامیشپ  هتشذگ  رب  هک  درک  تیصو  هک  هتفرگ  ِغرم  نآ  2153هّصق 

ندرک هدرُم  ار  دوخ  لقاع و  مین  یهام  نآ  ندیشیدنا  2155هراچ 

درادن افو  بذاک  حبص  .َنُوبِذاََکل  مُهَّنإ  َو  ُهنَع  اوُُهن  اَِمل  اوُداََعل  اوُّدُر  َول  هک  درادن  ییافو  چیه  مََدن  يراتفرگ و  تقو  قمحا  ندرک  دهع  هک  نآ  2158نایب 
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دوب مهو  بحاص  هک  نوعرف  اب  دوب  لقع  بحاص  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  « 9  » تابواجم هّصق  تسین و  وا  دنام و  ودب  تسوا  هزیتس  تسا و  لقع  ِبلق  مهو  هک  نآ  نایب  2160رد 

2160هراشا

جاوزألا دادضالا و  ُهَّیقب  اذه  یلع  تسا و  مدع  رد  دوجو  تسا و  يدارم  یب  رد  دارم  تسا و  یگتسکش  رد  یتسرد  تسا و  یگدنکارپ  رد  تیعمج  تسا و  یناریو  رد  ترامع  هک  نآ  2165نایب 

اّمأ ار ، نآ  دوب  رکنم  لاح  مکح  هب  هچ  رگا  تسین ، تاکردم  نآ  هک  دنکن  لیلد  تسین ، وا  هفیظو  هک  نآ  زا  وا  يربخ  یب  .تسا و  رو  هشیپ  رگد  داتسا  نآ  راک  ِیمجعا  داتسا  رو  هشیپ  ره  هک  نانچ  تسا  ربخ  یب  رگد  سح  نآ  تاکَردم  زا  هک  تسا  رگید  یتاکَردم  زین  یمدآ  زا  ار  یکردُم  ّسح  ره  هک  نآ  نایب 

دروآ نتخات  رفاک  دورن  ازغ  هب  يزاغ  نوچ  هک  نیمک  زا  ناشیا  تلفغ  تسا و  بیغ  ِّدح  رس  هک  لسن ، رذ و  رونیس  ندرب  نتخات  نایناهج و  نآ  رب  نایناهج  نیا  ندرب  2181هلمح 

لایخ قیرط  رب  هن  دیامنب  هنیاعم  نآ  ریغ  تمایق و  خزود و  تشهب و  ایند  رد  مه  وا  رد  ات  تسا ، ندش  هنیآ  لباق  رهوج ، وکین  ِنهآ  نوچمه  یمدآ  ِیکاخ  نت  هک  نآ  2187نایب 

دَرب نامگ  ای  دروآ  نامیا  قح  يریبخ  هب  ات  بیَغلا  ُرهَظ  ار  وا  تاعقاو  ار و  نوعرف  ِرارسا  مالّسلا  هیلع  یسوم  نتفگ  2189زاب 

تسا زاب  هبوت  ِرد  هک  نآ  2191نایب 

ناتسب ضوع  تلیضف  راهچ  نک و  لوبق  دنپ  کی  نم  زا  هک  ار  نوعرف  مالّسلا  هیلع  یسوم  2192نتفگ 

نوعرف نامیا  دزم  ياپ  تهج  ار  تلیضف  راهچ  نآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  2195حرش 

فَرعا نأ  ُتبَبحََأف  ایِفخَم  ًازنَک  ُتنُک  2196ریسفت 

تسایبنا ملع  هک  بیغ  ملع  ندرکان  بلط  نتشیوخ و  عبط  تاریوصت  تواکذ و  هب  یمدآ  ندش  2199هّرغ 

َهلوُسَر َو  هَّللا  اُوبِّذَکُی  َال  یَّتَح  مُِکلوُقُع  ِردَق  یَلَع  َال  مِِهلوُقُع  ِردَق  یَلَع  َساَّنلا  اوُمِّلَک  هک  ربخ  نیا  2201نایب 

هَّنَجلِاب ُهُترََّشب  رَفَص  ِجورُِخب  ِینَرََّشب  نَم  مالسلا  هیلع  2202هلوق 

مالّسلا هیلع  یسوم  هب  ندروآ  نامیا  رد  هَیسیا  اب  نوعرف  ندرک  2204تروشم 

نز ریپمک  هاشداپ و  زاب  2208هّصق 

تسج هراچ  َهَهَجو  ُهَّللا  مَّرَک  یلع  زا  دوب و  نداتفا  رطخ  دیژیغ و  نادوان  رس  رب  وا  لفط  هک  نز  نآ  2211هّصق 

مالّسلا هیلع  یسوم  هب  ندروآ  نامیا  رد  ناماه  شریزو  اب  نوعرف  ندرک  2220تروشم 

2220هراشا

هَنعَّللا ِهیلع  ناماه  نخس  2221ِفِییَزت 

نوعرف لد  رد  ناماه  نخس  ندرک  ریثأت  هب  نوعرف  نامیا  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندش  2225دیمون 

نیفرط زا  ناشیا  ثحب  تراما و  نیا  رد  مرومأم  نم  هک  مالَّسلا  هیلع  یفطصم  ندومرف  باوج  دشابن و  یعازن  ات  ام  اب  نک  تمساقم  ار  کلم  هک  مالّسلا  هیلع  یفطصم  اب  برع  ناریما  2226ِتعزانم 

2226هراشا

تساجک خزود  تشهب و  هک  دسرپن  قح  تردق  ياسانش  هک  نآ  نایب  2230رد 

دیوگ یم  میدق  ار  ملاع  تسا و  تّیهولا  رکنم  هک  يرهد  2233باوج 

2233هراشا

ار نآ  دینیب  یمن  امش  هک  هیقاب  تمکح  ینعم و  رهب  هکلب  دینیب  یم  امش  هک  نیمه  رهب  ناشمدیرفاین  ِّقَحلِاب  اَّلإ  امُهَنَْیب  اَم  َو  َضرألا  َو  ِتاوَمَّسلا  اَنقَلَخ  اَم  َو  هک  تیآ  نیا  2238ریسفت 

مراد یم  تسود  ار  وت  یلاعت  مقلاخ  هک  نم  یسوم  هک يا  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  قح  ندرک  2244یحو 

يدرک تعافش  ارچ  هک  عیفش  نیا  زا  میدن  ندیجنر  ندرک و  لوبق  وا  تعافش  هاشداپ  و  نتساوخ ، رد  هاشداپ  زا  ار و  هیلع  بوضغم  نآ  عیفش ، ندرک  تعافش  میدن و  رب  هاشداپ  ندرک  2245مشخ 

َالف َکَیلا  اَّمأ  هک  داد  شباوج  لیلخ  ٌهَجاَح ؟ ََکل  هک أ  شدیسرپ  نوچ  مالّسلا  امِهیلع  ار  لیئربج  رم  لیلخ  2251نتفگ 

ندمآ باوج  مُهَتکَلها و  َو  ًاقلَخ  َتقَلَخ  هک  ار  ترضح  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  2256هبلاطم 

2256هراشا

تسا ناهنپ  نغور  نوچمه  غود  نیا  رد  تسا  یقاب  هک  حور  دنا و  غود  لاثم  رب  لایخ  مهو و  يوزج و  لقع  یناویح و  حور  هک  نآ  2259نایب 

ینعم نیا  رد  مه  رگید  2262لاثم 

دش وا  تقو  دقن ، .ِهِیبأ  َو  ِهِّما  َو  ِهیِخا  نِم  ُءرَملا  ُّرَِفی  َمَوی  دومن ، يور  يو  هب  یقیقح  یهاشداپ  هک  هداز  هاشداپ  نآ  2269تیاکح 

2269هراشا

لسن عاطقنا  فوخ  زا  ار  دوخ  دنزرف  هاشداپ  ندروآ  2275سورع 

شیورد يدنویپ  زا  ناشیا  نتشاد  گنن  مرح و  لها  ندرک  ضارتعا  رسپ و  تهج  زا  ار  يدهاز  شیورد  رتخد  هاشداپ  ندرک  2277رایتخا 

یلباک يوداج  زا  شرسپ  صالخ  رد  هاشداپ  ياعد  ندش  2280باجتسم 

هدننک كرادت  بیبط  نآ  ایلوا  ایبنا و  و  رحس ، هب  دیربب  ردپ  زا  ار  هچب  یمدآ  هک  تسایند  یلباک  ریپمک  نآ  و  کیالم ، دوجسم  قح ، هفیلخ  یفص  مدآ  شردپ  تسادخ ، هفیلخ  تسا ، هچب  یمدآ  هداز  هش  هک  نآ  نایب  2284رد 

تسین يراب  ارم  تفگ  تسا  تیزعت  دص  ماگنه  هک  تسا  يداش  ماگنه  هچ  شدنتفگ  .یگنسرگ  زا  دندرم  یم  قلخ  و  لایع ، ِيرایسب  یسلفم و  اب  دوب  نادنخ  داش و  طحق  لاس  رد  هک  دهاز  نآ  2290تیاکح 
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2290هراشا

ناج تحار  دشاب و  هدوب  هدید  رون  نآ  زا  شیپ  هچ  رگا  ندید ، ار  شیور  یناوتن  ار و  وت  دیازف  مغ  ردپ  تروص  يدرک  دب  ردپ  اب  لد  هک  نانچ  لاوحا ، بلغا  دیازف  مغ  ار  وت  ملاع  تروص  يدرک  افج  يور  ژک  هب  لک  لقع  اب  نوچ  تسا ، ّلُک  لقع  تروص  ملاع  عومجم  هک  نآ  2292نایب 

تسیچ ندش  شوه  یب  نیا  داد  هدژم يا  دوخ  دنتفگ  یم  دنتخانشن  یضعب  .دندش  شوه  یب  شدنتخانش  یضعب  .دیآ  یم  شمدید  يرآ  تفگ  یم  دندیسرپ ، یم  ردپ  لاوحا  ردپ  زا  هک  مالّسلا  هیلع  ریزع  نادنزرف  2294هّصق 

هَّرَم َنیِعبَس  ٍمَوی  ِّلُک  ِیف  َهَّللا  ُرِفغَتسََأل  یِّنا  هک  ثیدح  نیا  2300ریسفت 

تسایبنا ایلوا و  ِدّلقم  یقاب  رد  دنیبن  شیب  روگ  هب  ات  يوزج  لقع  هک  نآ  2302نایب 

ِهلوُسَر َو  ِهَّللا  ِيَدَی  َنَیب  اوُمِّدَقُت  َال  اوُنَمآ  َنیَِذلا  اَهُّیا  اَی  هک  نآ  2308نایب 

ار وا  رتش  نتفگ  باوج  تسارچ و  نیا  ییآ  یم  يور  رد  مک  وت  نتفر ، هار  رد  متفا  یم  ور  رد  رایسب  نم  هک  رتش  اب  رتسا  تیاکش  2312هّصق 

2312هراشا

هناهاش هناردپ و  نداد  يرای  ندومن و  هر  ار و  وا  رتش  نتخاون  و  قدص ، هب  نتفرگ  هانپ  ودب  نتساوخ و  تناعتسا  وا  زا  و  دوخ ، رب  وا  لضف  هب  ندروآ  رارقا  ار و  رتش  ياه  باوج  رتسا  ندرک  2316قیدصت 

تسا فاص  نوخ  مینک  یم  رپ  نایطبق  ام  هک  وبس  تسا و  فاص  بآ  لین ، زا  دینک  یم  رپ  دوخ  رهب  نایطبس  امش  هک  وبس  هک  يردارب  یتسود و  ِّقح  هب  مروخب  ات  هن  نم  بل  رب  نک و  رپ  لین  زا  شیوخ  تّین  هبوبس  کی  هک  ار  یطبس  یطبق  ندرک  2319هبال 

2319هراشا

نیمِحاَّرلا ُمَحرأ  َو  نیِمَرکالا  ُمَرکأ  زا  ندش  باجتسم  ریخ و  هب  ار  یطبق  یطبس  ندرک  اعد  یطبس و  زا  تیاده  ریخ و  ياعد  یطبق  نتساوخ  2328رد 

دق نیمه  لاثم  رد  لثم  هن  تسا  یلاثم  نیا  باوج  دوبن و  لایخ  دید  یم  درم  نآ  هچ  نآ  هک  دیوگ  یسک  رگا  دورب و  اه  لایخ  نآ  ات  يآ  دورف  نبدورما  ِرَس  زا  .نبدورما  نآ  ِرَس  ار  یمدآ  مشچ  دیامن  اه  نینچ  هک  ار ، وت  دیامن  یم  نبدورما  رس  زا  تالایخ  نآ  هک  تفگ  ار  رهوش  هک  راک  دیلپ  نز  نآ  تیاکح 

مالّسلا هیلع  یسوم  هّصق  2339یقاب 

2339هراشا

ادتبا زا  یمدآ  تقلخ  لزانم  2348راوطا و 

دنامن ربص  ار  ام  هک  ناسر  ام  هب  داز  دوز  نادرگ و  هبرف  ار  ام  ياه  يزور  هک  قح  هب  دنا  نالان  دنناگنسرگ و  خزود  قلخ  هک  نآ  2352نایب 

يوگب دوب  رتناسآ  نآ  نتفگ  وت  رب  يراد و  رطاخ  رد  هک  شعیانص  زا  هک  نینرقلا  وذ  ندرک  هبال  دوش و  ادف  اه  كاردا  نآ  شیپ  هک  دیاین  تفگ  رد  وا  تمظع  تفص  هک  فاق  هوک  نتفگ  وگب و  ار  ام  قح  تفص  تمظع  زا  فاق  هوک  هک يا  ندرک  تساوخ  رد  فاق و  هوک  هب  نینرقلا  وذ  2359نتفر 

هرخآ یلا  دناوزاب  عرف  ناتشگنا  هک  میاتس  ار  وزاب  نم  تفگ  دوب  رت  نشور  مشچ  ود  ره  زا  هک  رگید  يروم  منیب  یم  ناشیا  زا  رنه  نآ  هک  نک  ار  ناتشگنا  شیاتس  تفگ  دوب  رت  زیت  مشچ  هک  رگید  يروم  .تفرگ  ندوتس  ار  ملق  دید  ملق  نتشبن  .تفر  یم  يذغاک  رب  2362يروم 

شعاعش همه  اب  دش  بوجحم  باتفآ  تفرگب و  ار  قفا  دش  رهاظ  رپ  کی  نوچ  وا  رپ  دص  تفه  زا  شیوخ و  تروص  هب  مَّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  هب  ار  دوخ  مالّسلا  هیلع  لیئربج  2367ندومن 

مشش 2385دلج 

مجنپ 2385رتفد 

مجنپ رتفد  2385هچابید 

کَْیلإ َّنُهْرُصَف  ِرْیَّطلا  َنِم  ًهََعبْرأ  ْذُخ  2391ریسفت 

دحاو ًیعم  یف  لکأی  نمؤملا  َو  ءاعما  ِهعبس  یف  لکأی  رفاکلا  هک  هیلع  هَّللا  ُتاولص  یفطصم  ثیدح  نیا  دورو  ببس  2397رد 

2397هراشا

دور نوریب  خاتسگ  و  دوش ، لجخ  دنیبن و  ار  هدنیاشگ  لایخ  وا  ات  ندرک ، ناهنپ  ار  دوخ  نامهم و  رب  مالَّسلا  هیلع  یفطصم  نداشگ  هرجح  2403رد 

دوخ تداعس  رب  دوخ و  رب  وا  هحون  ندرک و  كاچ  هماج  وا و  ندش  لجخ  تسش و  یم  دوخ  تسد  هب  ار  وا  ثَّوَلُم  نیلاهن  یفطصم  هک  تعاس  نآ  رد  مالَّسلا  هیلع  یفطصم  هناخ  هب  نامهم  نآ  ندرک  عوجر  2405ببس 

يدیمون شتآ  تمادن و  تلاجخ و  رد  درک  یم  دوخ  رب  هک  هحون  هیرگ و  بارطضا و  زا  ار  وا  نداد  نیکست  ار و  نامهم  برع  نآ  مالَّسلا  هیلع  یفطصم  2412نتخاون 

ینوردنا رون  رب  تساه  یهاوگ  ینورب  ياهزیچ  همه  هزور و  زامن و  هک  نآ  2414نایب 

یلاعت قح  دمآ  سوّدق  مرج  ال  يدیلپ ، زا  ار  بآ  یلاعت  يادخ  ندرک  كاپ  زاب  ار و  اه  يدیلپ  همه  بآ  ندرک  2416كاپ 

ندش هریت  زا  دعب  هُلالج  ّلج  قح  زا  بآ  2418تناعتسا 

ینوردنا رون  ریمض و  رب  ینوریب  لوق  لعف و  2420یهاوگ 

سورخ گناب  دوش  دنلب  باتفآ  هک  نانچ  دوش  رهاظ  وا  لعف  لوق و  هب  هک  نآ  زا  نوزفا  .فراع  لوق  یب  فراع و  لعف  یب  ناقلخ  رب  دنک  رهاظ  فراع  ِّرس  نوردنا  زا  ار  دوخ  رون  نآ  هک  نآ  نایب  رد  يو  رون  رب  دهد  یهاوگ  دنک ، نایب  یلوق  یلعف و  هک  نآ  یب  رّونم  صخش  نوردنا  زا  دوخ  رون  هک  نآ  نایب  رد 

شیوخ نامهم  رب  ار  تداهش  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ندرک  2424هضرع 

يِدَی یَلَع  ِیناَطْیَش  َمَلْسأ  هک  ار  حور  دوش  یم  رای  مه  وا  ات  دوش  یم  ایلوا  مسج  ياذغ  تسا ، ناج  ياذغ  هک  رون  هک  نآ  2427نایب 

سیسخ ياذغ  رب  ناشیا  ندیزرل  ار و  حور  ياذغ  نت  لها  2429راکنا 

2430تاجانم

هنیزور م ره  ياهراک  ِوش  نوریب  شاعم و  تیفیک  هشیدنا  رکفت و  رد  تسوا  دوهعم  هک  یبیغ  يوس  هب  رکفت  هب  وا  رظن  تسا و  لیئربج  لاثم  لقع  مظعا  حول  زا  يزور  ره  مالّسلا  هیلع  لیئربج  كاردا  نوچمه  تسا  يو  هزور  ره  رودقم  تمسق و  رما و  هک  نآ  حول ، نآ  زا  یسک  ره  لقع  كاردا  ظوفحم و  حول  لیثمت 

رحب رعق  رد  ناصاوغ  يّرحت  یکیرات و  تقو  رد  ار ، هلبق  زامن  تقو  رد  نایِّرَحَتُم  يّرَحَت  فالتخا  هب  نوگانوگ  ياه  تّمه  فلتخم و  ياه  شور  2435لیثمت 

داَبِْعلا یَلَع  ًهَرْسَح  اَی  2437ریسفت 
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لوا زا  دنداهن  یجرف  مان  ار  یجرف  هک  نآ  2438ببس 

ار وا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  نتشک  ببس  و  وا ، عبط  سواط و  2447تفص 

زا ح هَّللا  ِروُِنب  ُرُظْنَی  َو  زییمت  لها  ات  دوب  هللا  رکم  سیبلت و  هنوگ و  زاب  لعن  درک ، ناهنپ  رهق  رد  ار  اه  فطل  درک و  ناهنپ  فطل  رد  ار  اهرهق  یلاعت  قح  اما  نازیوآ ، رد  قح  فطل  هب  دنا و  نازیرگ  قح  رهق  زا  همه  دناد و  سک  همه  ار  قح  رهق  دناد و  سک  همه  ار  قح  فطل  هک  نآ  نایب  2449رد 

هبرجت تضایر و  تسا و  مُّلعت  زا  توافت  ینوزفا و  نیا  دنربارب ، يوزج  لوقع  لصا ، رد  دنیوگ  ناشیا  هک  هلزتعم  فالخ  ترطف ، لصا  رد  لوقع  2456توافت 

نداد گس  هب  نابنا  زا  همقل يا  دمآ  یم  شغیرد  دز و  یم  ور  رس و  تسیرگ و  یم  تفگ و  یم  رعش  و  درک ، یم  هحون  گس  رب  نان و  رپ  وا  نابنا  درُم و  یم  یگنسرگ  زا  وا  گس  هک  یبارعا  نآ  2459تیاکح 

2459هراشا

هدش نتشیوخ  یب  وا  نتشیوخ  رِصبُی و  ِیب  َو  ُعَمَْسی  ِیب  هک  قح  رون  هب  دشاب  هدش  لّدبم  وا  مشچ  هک  رگم  نتشیوخ  دنسپ  مشچ  هک  تسین  کلهُم  نانچ  ار  یمدآ  يدب  مشچ  چیه  هک  نآ  نایب  2462رد 

هیآلا ْمِِهراْصبَِأب ، ََکنوُِقلْزَُیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداَکَی  ْنإ  َو  2464ریسفت 

تسا نم  ناج  يودع  رپ  نیا  تسا و  رتزیزع  رپ  زا  ناج  نم  شیپ  اما  دیآ ، یم  تفگ  دیآ ؟ یمن  تغیرد  هک  دیسرپ  بجعت  زا  درک ، یم  تشز  لک و  ار  دوخ  نت  و  تخادنا ، یم  راقنم و  هب  دْنَک  یم  ار  دوخ  يابیز  رپ  هک  ار  یسواط  دید  هک  میکح  نآ  2469هّصق 

2469هراشا

یناصقن دنامب و  یغاد  ینک  كاپ  هچ  رگا  ینک  شقن  ای  یسیون  يزیچ  هنییآ  يور  رب  هک  نانچ  دوش  شوشم  اه  ترکف  زا  هَّنِئمطم  سفن  ِیگداس  افص و  هک  نآ  نایب  2473رد 

مالِْسْإلا ِیف  َهَِّیناَبْهَر  َال  مالَّسلا  هیلع  لوسر  لوق  نایب  2477رد 

تسا قح  مه  قح ، زا  قشاع  لمع  باوث  هک  نآ  نایب  2480رد 

هُروُجُف َّلِقَِیل  ًارجاف  َناک  نا  لَجْعأ و  ِِّربلا  ِلوصُو  َیلإ  َنوُکَِیل  اَرب  َناَک  ْنإ  .َتاَم  اَم  َلْبَق  َتوَُمی  ْنأ  یَّنََمت  َو  اَِّلإ  َتاَم  ْنَم  َتاَم  اَم  مالّسلا  هیلع  لوسر  لوق  ریسفت  2483رد 

لباب هاچ  رد  تورام  توراه و  نوچمه  دنا  سوبحم  لگ  بآ و  رد  حور  لقع و  هک  نآ  نایب  2485رد 

ار لئاس  نآ  سواط  نتفگ  2488باوج 

تسا ناج  ّودع  سواط  ياهرپ  نوچمه  ایند  لام  اه و  یکریز  اهرنه و  هک  نآ  2489نایب 

دشابن رطخ  تفآ و  فوخ  ار  یناف  باتفآ و  رد  زور  دنا  یناف  هک  ناگراتس  نوچمه  قح  ياقب  رد  دنا  یناف  هک  دنا  هدش  نمآ  دوخ  رنه  دوخ و  ِّرش  زا  هک  نادوخ  یب  نآ  تفص  2492رد 

هب مشچ  رظن  هب  شینیب  یمن  هچ  رگا  شابم  نمآ  دوخ  لکآ  داّیص و  زا  لکآ ، داّیص  ِیمدآ  نونکا يا  تشاد  وا  دیص  دصق  وا  يافق  سپ  زا  هک  هنسرگ  زاب  زا  دوب  لفاغ  دوب و  یم  لوغشم  خلم  دیص  هب  درک و  یم  خلم  دیص  دصق  هک  یغرم  نآ  نوچمه  تسا  لوکأم  لکآ و  يزیچ  ره  هَّللا ، يَوِس  ام  هک  نآ  نایب  رد 

2500هراشا

دیرُم رد  هَکِلهُم  همومذم  تافص  زا  دوب  تفص  مادک  عمق  هب  تراشا  نآ  هک  ار  غاز  مالّسلا  هیلع  لیلخ  نتشک  2508تفص 

2509تاجانم

لاَّهُْجلا ِِهب  ُبَعْلَی  ًاِملاَع  َو  َرَقَتْفا  ٍمَْوق  َِّینَغ  َو  َّلَذ  ٍمَْوق  َزیِزَع  ًاثَالث  اوُمَحْرا  ُمالَّسلا  ِهْیَلَع  ُِّیبَّنلا  2517َلاَق 

ُغِْلل َیبوَُطف  ًابیرَغ  ُدوُعَیَس  َو  ًابیِرَغ  َأََدب  ُمالْسْإلا   » هک توهش  يوه و  لها  ایند و  لها  نایم  تسادخ  صاخ  هدنب  تفص  نیا  و  تسین ، وا  ياذغ  هک  کشخ  هاک  هب  وا  نتشگ  التبم  رَخَْست و  هب  هاگ  گنج و  هب  هاگ  بیرغ  نآ  رب  نارخ  نآ  هنعط  نارخ و  رخآ  رد  هچب  وهآ  نآ  ندش  سوبحم  2519هّصق 

2519هراشا

دیرایب یمان  رکب  وبا  هیده  هب  نم  شیپ  رهش  نیا  زا  هک  مهد  ناما  هگ  نآ  تفگ : دنتساوخ  ناج  ناما  تفرگب ، گنج  هب  دنشاب  یضفار  همه  هک  راوزبس  رهش  هک  هاشمزراوخ  دّمحم  2521تیاکح 

نارخ رُخآ  وهآ و  هّصق  2529هیقب 

! ریگب ینعم  وت  دندومن  باوخ  هنیآ  رد  ناواگ  روص  تالایخ  نآ  هچ  رگا  دندروخ  یم  اهتشا  هب  ار  هبرف  واگ  تفه  نآ  ات  دوب  هدیرفآ  هنسرگ  ناریش  تفص  هب  ادخ  ار  رغال  ناواگ  نآ  .ٌفاجِع  ٌعْبَس  َّنُهُلُکَْأی  ٍناَمِس  ٍتاَرََقب  َعْبَس  يَرأ  ّینا  2532ریسفت 

دیرُم نطاب  رد  تاکلهُم  مومذم  تافص  زا  دوب  تفص  مادک  رَهق  عَمق و  هب  تراشا  ار  سورخ  مالَّسلا  هیلع  لیلخ  نتشک  هک  نآ  2534نایب 

قْلَْخلا ِیف  ُهْسِّکَنُن  ُهْرِّمَعُن  ْنَم  َو  ریسفت  َنیِلفاَس و  َلَفْسأ  ُهَانْدَدَر  َُّمث  ٍمیِوَْقت  ِنَسْحأ  ِیف  َناْسنْإلا  اَنْقَلَخ  2537ریسفت 

2537هراشا

نوُنْمَم ُرْیَغ  ٌرْجأ  ْمُهَلَف  ِتاَِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَّلإ  َنیِِلفاَس  َلَفْسأ  2539ریسفت 

امن تسه  تسین  ملاع  امن و  تسین  تسه  ملاع  2546لاثم 

ّللا ُلوُسَر  َقَدَص  َتْعَطَتْسا ، اَم  ُهْحِلْصََأف  َکُلَمَع  ُنیِرَْقلا  َِکلذ  َو  َکَمَلْسا  ًامیَِئل  ناک  ْنإ  َو  َکَمَرْکا  امیرک  َناَک  ْنا  ٌتِّیَم  َْتنأ  َو  ُهَعَم  ُنَفْدُت  َو  ٌّیَح  َوُه  َو  .َکَعَم  ُنَفْدُی  ٍنیَِرق  ْنِم  َّدُب  َال  ُمالَّسلا  هیلَع  یفطصم  لوق  ریسفت  2550رد 

مُکَعَم َوُه  َو  2554ریسفت 

هَکَلْهأ ٍداو  ِّيأ  ِیف  ُهَّللا  ِیلاَبُی  َال  ُموُمُْهلا  ِِهب  ْتَقَّرََفت  ْنَم  َو  ِهِموُمُه  َرئاَس  ُهَّللا  ُهاَفَک  ًادِحَاو  ًاّمَه  َموُمُْهلا  َلَعَج  ْنَم  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  یفطصم  لوق  ریسفت  2556رد 

دنیارگب تا  یتسه  هب  يوش  تسین  رو  دنیاشگب  ترب  هار  يور  هار  رگ  تیب  نیا  ینعم  2559رد 

دنرومأم نتفگ  هوای  نآ  رد  هچ  رگا  دنشاب  هتفگ  هوای  دنیوگ  شلها  ریغ  اب  هک  کین  نخس  ره  هک  یمتفگ  هوای  هن  یمدش و  جیگ  هن  یمدروخ  هک  یمتفای  يزیچ  رگا  تفگ  ییوگ ؟ یم  هوای  هدش يا و  جیگ  هک  هدروخ يا  هچ  شدنتفگ  درک  یم  يربماغیپ  يوعد  هک  صخش  نآ  2561هّصق 

2561هراشا

يدبا تایح  بآ  اب  دنناوخ و  یم  ناشقح  هب  هک  ادخ  يایلوا  هب  ناشیا  نتسیز  هناگیب  و  ماع ، توادع  2565ببس 

یَّلَص اذا  ًادْبَع  یَهْنَی  يِذّلا  َتْیأَر  َأ  .دهاوخ  هتخوس  نمرخ  ار  همه  هتخوس ، نمرخ  هک  ناطیش  نوچمه  دسح ، زا  ددرگ  ریخ  عنام  دوش و  ناطیش  دنیبب  ناراک  وکین  تلود  رثا  يراک و  دب  رد  دوش  نِّکمتم  نوچ  راک  دب  درم  هک  نآ  نایب  2567رد 
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2570تاجانم

دیوگ یم  هک  نابز  هب  تحیصن  ریغ  دنبای  ششخب  هچ  وا  تمدخ  تبحص و  هب  ای  دشخب ؟ ار  یسک  هک  دشاب  هچ  وا  اب  دوش ، تباث  دشاب و  نیتسار  لوسر  هک  نآ  هک  تّوبن  ِّیعدم  نآ  زا  هاشداپ  نآ  2575ندیسرپ 

عِجاَضَْملا ِنَع  ْمُُهبوُنُج  َیفاَجَتَت  زارد  ياه  بش  ار و  دوخ  ياهافو  اه و  تمدخ  درمش  یم  رب  دوخ  قوشعم  اب  هک  قشاع  نآ  2578ناتساد 

؟ دوش لطاب  شزامن  دنک  هحون  دنک و  هآ  زاوآ و  هب  دیرگب  یسک  زامن  رد  رگا  هک  یفراع  یملاع  زا  دیسرپ  2581یکی 

تفرعم لقع و  ریپ  هکلب  مهاوخ ، یمن  نس  ریپ  خیش  نیا  زا  و  خیش ، تمدخ  هب  دمآ  رد  2583يدیرم 

نایمدآ ِندنار  توهش  دوب  هتخومآ  سورخ  زب و  نوچ  ار  وا  دنار و  یم  توهش  نوتاخ  ِرخ  اب  هک  كزینک  نآ  2594ناتساد 

دنرادن قح  نیقلت  تقاط  ناشیا  هک  ار ، تّما  ربماغیپ  و  ار ، نادیرم  خیش  نیقلت  2604لیثمت 

.دندرک یم  گناب  ناگچب  گس  نآ  مکش  رد  هلماح ، گس  دید  یلد  2607بحاص 

يداد رشُع  يدوب  روگنا  نوچ  داد  یم  نانیکسم  هب  ار  غاب  لخد  بلغا  یمیلس  زا  ام  ردپ  هک  ناشیورد  رب  ناشیا  دسح  ناورَض و  لها  2610هّصق 

2610هراشا

دشاب لاحم  ثودح  هن  رگا  دشابن و  ثداح  ِفوقوم  میدق  و  قولخم ، تفص  تیلباق  تسا و  قح  تفص  اطع  ثداح ، تیلباق  تسا و  میدق  اطع  اریز  دیاب ، تیلباق  ار  نآ  هک  ناقلخ ، ِداد  نوچمه  تسین ، تّیلباق  فوقوم  تردق ، قح و  ياطع  هک  نآ  2620نایب 

ریگرب تشم  تشم  یحاون  ره  زا  یتیاور  هب  ریگرب و  كاخ  یتشم  نیمز  زا  ورب  هک  درک  تراشا  ار  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هک  مالّسلا  هیلع  مدآ  مسج  ِتقلخ  يادتبا  2623رد 

2623هراشا

مالّسلا هیلع  مدآ  مهُمِّلَعُم  کَلملا و  ُدوجسم  قحلا  ُهفیلخ  رشبلا  وبا  كرابم  مسج  بیترت  بیکرت  تهج  نیمز  زا  كاخ  هَنفَح يا  ضبق  هب  مالّسلا  هیلع  ار  لیئاکیم  2626نداتسرف 

دنادرگن ار  عبط  عرضت  سپ  راتخم ، هن  تلع  هب  تسا و  عبط  هب  لعاف  دنیوگ  هفسالف  و  دشاب ، دیفم  وا  شیپ  میظعت  عرضت و  سپ  .تسا  راتخم  لعاف  یلاعت  قح  و  تسا ، ینامسآ  يالب  عفاد  يراز  عّرضت و  هک  تسا  نآ  ناهرب  نایب و  مالّسلا  هیلع  سنوی  ِموق  2628هّصق 

مالّسلا هیلع  مدآ  مسج  بیکرت  رهب  كاخ  زا  ریگرب  هنفَح يا  هک  كاخ  هب  مالّسلا  هیلع  ار  لیفارسا  2630نداتسرف 

هالّصلا مالّسلا و  هیلع  كالاچ  مدآ  مسج  دوش  ات  كاخ  هنفَح يا  نتفرگ  رب  هب  مالّسلا  هیلع  ار  مزَْحلا  َو  ِمْزَعلا  ُکِلَم  لیئارزع  2633نداتسرف 

تسا یتلآ  نوچمه  وا  تقیقحب  دسر  یملظ  وا  زا  ار  وت  هک  یقولخم  هک  نآ  2638نایب 

نوُرِصبُت َال  نِکل  َو  مُکنِم  ِهَیلا  ُبَْرقا  َوُه  َو  هک  دشابن  یفخم  روجنر  نآ  رب  هک  دَُوب  و  اه ، ببس  نآ  زا  يرت  یفخم  هچ  رگا  یببس  مه  وت  هک  دیاین ، مه  لیئارزع  وت  راک  رب  دیاین ، غیت  مخز  ضرم و  بابسا و  رب  وا  رظن  هک  نآ  هک  ندمآ  2642باوج 

نیِحَِرف َنوُقَزرُی  هلوق  ِینیِقَسی و  َو  ِینُمِعطُی  یِّبَر  َدنِع  ُتِیبا  هلوق  ِهَّللا و  ُماعَط  عوُجلا  یف  َنیقیِدِّصلا يا  َنادبا  ِِهب  ِییحُی  ِهَّللا  ُماَعَط  ُعوُجلا  دومرف  هک  نانچ  هَّللا  ماعط  زا  وا  ندش  عنام  و  ایند ، نیریش  برچ و  تماخو  نایب  2647رد 

تاراشُفلا َنِم  ِهَریَتُولا  ِهذَه  یَلَع  َو  يدوبن  شلاوز  رگا  ایند  کلم  دوب  شوخ  يدوبن و  گرم  رگا  ناهج  نیا  يدوب  شوخ  هک  تسا  هتفگ  هک  لّفغم  نآ  2650باوج 

مَلعُِیل ُمَقِّنلا  یَجرُی  ُثیَح  نِم  ِیتَأت  ٍهَداَعَس  َّبُر  َو  ٍَهنوُمیَم  ٍهَیِصعَم  َّبُر  َو  ًابرُق  ثِروُی  ٍدعُب  َّبُر  َو  .اوُطَنَق  اَم  ِدَعب  نِم  َثیَغلا  ُلِّزَنُی  يِذَّلا  َوُه  َو  .اَِهقاَقحِتسا  َلبَق  ِمَعِّنلا  یِطعُم  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِهَمحَر  نِم  یَجرُی  2651اَمِیف 

لفق ینارگ  رد و  یمکحم  ببس  هب  تسا  هنیفد  هرجح  نآ  رد  ار  وا  هک  ار  شناشات  هجاوخ  ندمآ ، نامگ  نیتسوپ و  قراچ و  تهج  وا  نتشاد  هرجح  زایا و  2665هّصق 

2665هراشا

َشالا ِهیِفکَی  ُِلقاَعلا  َو  دنک  یم  مگ  ملق  شیر و  رس و  تلاجخ  زا  دیآ و  یم  مرش  لیزنت  نیا  زا  ار  قطن  تسار ، هّصق  نیا  تقیقح  هک  یتیسوّدق  زا  و  ناشیا ، ریوصت  هنیآ  دروخ  رد  تسا و  ناریگ  تروص  نیا  دروخ  رد  هک  تسا  یتروص  نآ  هگ  نآ  تسا و  هّصق  تروص  دوش  یم  هدرک  نایب  هچ  نآ  هک  نآ  نایب 

قِلُخ َِّمم  ُناَسنالا  ِرُظنَیلَف  هک  نیتسوپ  قوراچ و  رد  ندرک  رظن  2674تمکح 

قَسََفف ِّنِجلا  َنِم  َناَک  هَّنا  سیِلبا  ِّقَح  ِیف  یلاَعَت  ُهُلَوق  َو  ٍرَان  نِم  ٍِجراَم  نِم  َّناَجلا  2675َقَلَخ 

هلوق انیَقی و  ُتدَدزا  اَم  ُءاطِغلا  َفِشُک  َول  هکنیا  ینعم  َیِه و  اَمَک  َءایشَألا  َانِرا  هکنیا  ینعم  2685رد 

هراَشِإلا هیِفکَی  ُِلقاَعلا  َو  تسا ، زارد  نآ  حرش  هک  تقیقح  رد  تسا  يداحتا  ناشیا  نایم  نکل  تسا و  تروص  ّدض  یتروص  یب  تسا و  هداس  تسا و  تروص  یب  هنیآ  هک  نانچ  تسا ، يزاین  یب  دض  زاین  هک  نآ  يور  زا  دنَّداضتم ، هچ  رگا  تقیقح  يور  زا  قوشعم  قشاع و  داحتا  2688نایب 

.ما هدنز  وت  هب  ما و  هدرم  دوخ  زا  نم  تفگ  ارم  ای  يراد  رت  تسود  ار  دوخ  هک  دیسرپ  قشاع  زا  2691قوشعم 

هتخیوآ ندید  قراچ  نیتسوپ و  زایا و  هرجح  نآ  نداشگ  هب  بش  مین  ناگنهرس  اب  ماّمن  ریما  نآ  2696ندمآ 

هَّدَوسُم مُهُهوُجُو  ِهَّللا  یَلَع  اُوبَذَک  نیِذَّلا  يََرت  هلوق  َو  ٌهوُجُو  ُّدَوَست  َو  ٌهوُجُو  ُّضَیبَت  َمَوی  هک  ناشیا  یکاپ  تئارب و  روهظ  تقو  رب  مالَّسلا  ُمِهیَلَع  ءایبنا  ِّقح  رد  نانامگ  دب  نوچمه  لجخ  یهت و  هربوت  هاش  يوس  هب  زایا  هرجح  زا  ناماّمن  نتشگ  2699زاب 

تسا هتفر  وا  ضرِع  رب  تیانج  نیا  ینعی  هک  زایا  هب  ناشیا  نداد  ازس  نایاشگ و  هرجح  ناماّمن و  هبوت  ِّدر  لوبق و  هاشداپ  ندرک  2701هلاوح 

موصعم هک  تایح  رازه  دص  رد  دنک و  یم  رظن  لتاق  تایح  کی  نیا  رد  ار  صاصق  دراد  یم  تهارک  هک  سک  نآ  ٌهوَیَح  ِصاَصِقلا  ِیف  مَُکل  َو  جرد ، تسه  فطل  رازه  لدع  رد  هک  تساه  تحلصم  یکی  ره  رد  تسا و  باوص  اجنیا  ینک  هچ  ره  فطل  لدع و  زا  هک  تافاکم  وفع و  زا  نک  رایتخا  هک  ار  زایا  هاش  ندومرف 

ار هاش  زایا  نتفگ  باوج  رَمحَألا و  ُتوَم  ُراَِظتنالا  هک  وگم  انَنَیب  ُماّیا  رادم و  رظتنم  ناسر و  لصیف  هب  ار  مکح  نیا  دوز  هک  ار  زایا  هاشداپ  ندومرف  2708لیجعت 

مییامزایب ار  یشوماخ  ربص و  یتّدم  میدومزآ  ار  رکذ  ِتفگ  هاگ  نیدنچ  هک  نخس  نیا  ریرقت  رد  2711تیاکح 

قیالخ ا ضرا و  تاومس و  قلاخ  هک  دناد  هک  یناج  اب  دشاب  بسانم  هچ  ندرک  وا  يادف  رز  ناج و  ندرک و  نیگنس  تب  تمدخ  ُهَّللا ، َّنُلوُقََیل  َضرَألا  َو  ِتاَوَمَّسلا  َقَلَخ  نَم  مُهَتلأَس  نَِئل  َو  هَرَفَک ، هک  نانچ  دشابن  يوعد  نآ  نخس و  نآ  بسانم  وا  لاح  هک  دیوگ  ینخس  هک  یسک  نایب  2712رد 

دورن ناتسپ  رد  زاب  دیآ  نوریب  ناتسپ  زا  ریش  هک  نانچ  هک  حوَصن  هبوت  نایب  رد  2722تیاکح 

2722هراشا

ات م قح  نتخاس  ببس  حرش  تسا و  رایسب  نیا  رد  راثآ  رابخا و  تایآ و  و  یمَر ،» َهَّللا  َّنِکل  َو  َتْیَمَر  ِْذإ  َتْیَمَر  ام  َو   » هلَوق َو  ًادَی ، َو  ًاناِسل  َو  ًارََصب  َو  ًاعمَس  َُهل  ُتنُک  هک  نتشیوخ  زا  تسا  قح  تساوخرد  وچمه  قح  زا  وا  تساوخرد  لصا و  فراع و  ياعد  هک  نآ  نایب  2726رد 

یِجِرَفنَت هَمزا  يِّدَتشا  ٌّمَه  وا  ٌضَرَم  َُهباَصا  اَذا  َمَّلَس  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُلوَُقی  َناَک  اَمَک  یگتسب  تیاهن  زا  دعب  راک  ندش  هداشگ  تبیه و  نآ  زا  حوصن  ندش  شوه  یب  دییوجب و  ار  حوصن  میتسج  ار  همه  هک  ندمآ  زاوآ  و  حوصن ، هب  ندیسر  نتسج  2729تبون 
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حوصن زا  هداز  هاش  ناکزینک  ناکبجاح و  نتساوخ  یلالح  رهوگ و  ندش  2731هتفای 

نتفگ عفد  وا و  ندرک  هناهب  هبوت و  لوبق  هبوت و  ماکحتسا  زا  دعب  یکاّلد  رهب  زا  ار  حوصن  هداز  هش  ندناوخ  2734زاب 

هّللِاب ُذوَُعن  رت  کشخ  رتدرز و  زور  ره  خیب  یب  تخرد  نوچ  دسرن  ددم  لوبق  یتوالح و  یتّوق و  یتابث و  ار  وا  هبوت  نوچ  دتفا ، دبا  تراسخ  رد  دیامزآ ، زاب  ار  هدومزآ  دنک و  شومارف  ار  اه  ینامیشپ  نآ  زاب  دوش و  نامیشپ  دنک و  هبوت  یسک  هک  نآ  نایب  رد  2735تیاکح 

2735هراشا

يِداَهلا ُهَّللا  َو  تسا  رایسب  نیا  لیصافت  یتفص و  برق  هکلب  یناکم  برق  هن  ریش  هب  ناشیا  برق  بتارم  رب  دنا  يو  راوخ  یقاب  راوخ و  يرجا  دد  هک  ریش ، هب  لیثمت  دهد و  ماهلا  شّقح  هک  یبتارم  رب  تمحر ، ترفغم و  ِتوُق  زا  قلخ  نداد  ارجا  رد  تسا  لصاو  فراع  هک  بطق  ندرک  2736هیبشت 

ار تلود  نآ  ندرب  اّنمت  صاخ و  ُرخآ  رب  ار  يزات  نابسا  ییاون  اب  شورف  مزیه  رخ  ندید  2740تیاکح 

2740هراشا

تمسق هب  میضار  نم  هک  ار  رخ  نتفگ  هابور  2742ندیدنسپان 

ار هابور  رخ  نتفگ  2743باوج 

ار رخ  هبور  نتفگ  2745باوج 

ار هابور  رخ  نتفگ  2745باوج 

ات مدش  عطقنم  بابسا  زا  وت و  یقاّزر  يزاس و  ببس  رب  مدرک  لّکوت  تفگ  دوخ  اب  تفخ و  داهن و  یگنس  رس  رب  رس  یگنسرگ  تیاغ  رد  يدوقفم  يروجهم  یهوک  نُب  هب  دش و  رود  قلخ  رذگهر  عراَوق و  زا  دمآ و  نوریب  رهش  بابسا و  نایم  زا  درک  یم  ناحتما  ار  لکوت  هک  دهاز  نآ  تیاکح  لکوت ، ینعم  ریرقت  رد 

بسک رب  ار  رخ  وا  ندرک  ضیرحت  ار و  رخ  هبور  نداد  2748باوج 

هرخآ یلا  تسین  جاتحم  رگید  یبسک  چیه  هب  هک  تسا  یبسک  لکوت  تسا و  لکوت  نمضتم  اعد  رآ و  تسار  ارم  راک  نیا  ادخ  هک يا  لکوت  هب  تسا  جاتحم  یسک  ره  تساه  بسک  نیرتهب  لکوت  هک  ار  هابور  رخ  نتفگ  2749باوج 

نآ رد  تسا  دلقم  وا  هک  دشاب  نتشاد  مهّتم  ياج  ینیبن  نوچ  نآ  رثا  ّرف و  یتلود ، ِربخُم  رد  هک  نآ  نایب  رد  رتشا  ندروآ  2750لثم 

هتسب رب  یلیصحت  ِلضف  ِلضاف  ناصقان  نخس  نایم  لصاو و  لماک  خیش  توعد  نایم  2756قرف 

؟ تسیچ رهب  زا  رجنخ  نیا  هک  هطاول  تلاح  رد  وا  زا  یطول  ندیسرپ  ثّنخم و  نآ  2758تیاکح 

هشیب هب  ریش  يوس  ار  رخ  هبور  ندیشک  رخ و  فّفعت  ماصعتسا و  رب  هابور  هلیح  ندش  2761بلاغ 

دنریگ ت یم  دج  هب  رخ  تفگ  یسرت ، یم  هچ  یتسین  رخ  وت  دنریگ  یم  رخ  كرابم  تفگ  هرخس  هب  .دنریگ  یم  رخ  نوریب  تفگ  تسا  هعقاو  هچ  تسا  ریخ  هک  دیسرپ  هناخ  دنوادخ  تخرد ، گرب  نوچ  نازرل  تسد  لین ، نوچ  دوبک  اه  بل  نارفعز ، نوچ  درز  اه  خر  تخادنا  هناخ يا  رد  ار  نتشیوخ  سرت  زا  هک  صخش  نآ  تیاکح 

بیرفب شرگد  راب  ورب  هک  ریش ، ار  هبور  ندرک  هبال  ریش و  نتفگ  رذع  يدرک ، لیجعت  دوب  رود  رخ  زونه  هک  ریش  اب  هابور  ندرک  باتع  و  ریش ، زا  رخ  نتسَج  و  ریش ، شیپ  ار  رخ  هبور  2767ندرب 

هَّللِاب ُذوَُعن  دنهد  لد  تروص  ار  نت  تمایق  هب  دشاب و  لد  خسم  تَّما  نیا  ردنا  و  ریِزاَنَخلا ، َو  َهَدَرِقلا  ُمُهنِم  َلَعَج  َو  یسیع  هدئام  باحصا  قح  رد  تبَس و  باحصا  ّقح  رد  هک  نانچ  تسا  خسم  بجوم  هکلب  دوب  الب  بجوم  هبوت  دهع و  ضقن  هک  نآ  نایب  2771رد 

شدبیرفب زاب  ات  هتخیرگ  رخ  نیا  َِرب  هبور  ندمآ  راب  2773مود 

ار هابور  رخ  نتفگ  2775باوج 

ار رخ  هبور  نتفگ  2777باوج 

هّرس هَّللا  سدق  يونزغ  يزر  رَس  دمحم  خیش  2780تیاکح 

2780هراشا

ارقف رب  دیآ  عمج  هچ  نآ  ندرک  هقرفت  یبیغ و  تراشا  هب  ندینادرگ  لیبنز  نینزغ و  رهش  هب  نابایب  زا  لاس  نیدنچ  زا  دعب  خیش  2784ندمآ 

كالفَألا ُتقَلَخ  اََمل  َكَالَول  ینعم  2790رد 

ار ریما  وا  نتفگ  رذع  تحاقو و  نآ  دب  ار  وا  ریما  ندرک  باتع  بیغ و  تراشا  هب  لیبنز  هب  راب  راهچ  يزور  هیدُک  رهب  يریما  هناخ  رد  خیش  نیا  2792نتفر 

ندرک یفرصت  مراین  تراشا  یب  نم  هک  نتفگ  ندرکان و  لوبق  و  خیش ، ماصعتسا  یخاتسگ و  نآ  زا  دعب  نزخم  ندرک  راثیا  وا و  قدص  سکع  خیش و  تحیصن  زا  ریما  ندش  2795نایرگ 

ناتسم هدب و  نیا  زا  دعب  يدادب  يدتسب و  ام  نامرف  هب  لاس  ود  نیا  هک  خیش  هب  بیغ  زا  ندمآ  2797تراشا 

یِقلَخ َیلا  ِیتاَفِِصب  جُرخا  هک  دشاب  نآ  ناشن  هک  نتفگ ، یب  نارادماو  ماو  ردق  نتسناد  و  نتفگ ، یب  ار  لئاس  ریمض  خیش  2800نتسناد 

قلخ ياهریمض  نتسناد  2801ببس 

رخ ماصعتسا  رب  هبور  رکم  ندش  2802بلاغ 

عوج امتحا و  تلیضف  نایب  2804رد 

قح رما  هب  شدیشخب  لّکوت  تّوق  تحیصن  نمض  رد  نابز و  هب  درک  تحیصن  ار  وا  دش  فقاو  وا  ریمض  صرح و  زا  خیش  هک  يدیرم  2804تیاکح 

دشاب واگ  فلع  هک  نیحایر  تابن و  زا  دنک  رپ  ار  گرزب  هریزج  نآ  یلاعت  قح  گرزب ، تسا  هریزج يا  رد  اهنت  هک  واگ  نآ  2807تیاکح 

دروخ بآ  ات  همشچ  هب  تفر  ششوک ، زا  ریش  ندش  هنشت  ار و  رخ  نآ  ریش  ندرک  2809دیص 

دوب ار  وا  هک  یتلاح  رس  زا  رازاب  نایم  رد  تشگ  یم  غارچ  اب  زور  هک  بهار  نآ  2812تیاکح 

ار غم  ناملسم  ندرک  2815توعد 

2815هراشا
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نامحر ِرَد  رب  ناطیش  2818لثم 

.نتفگ لیلد  هدنب  رایتخا  تابثا  رد  ار و  يربج  رفاک  یّنُس  نمؤم  نتفگ  2821باوج 

تسا ّسح  ياج  هب  راهان  يریس و  رابطصا و  مشخ و  رارطضا و  رایتخا و  نوچ  ینادجو  2828كرد 

تسین رایتخا  هدننک  بلس  اضق  ریدقت و  هک  نآ  نایب  قلخ و  ِرایتخا  ریرقت  نایب  رد  مه  2831تیاکح 

ریثَکلا یَلَع  ُّلُدَی  ُلیِلَقلا  َو  ِینَتیَوغا  اَِمب  تفگ  هک  نادب  يربج  سیلبا  تفاین  صالخ  هک  نانچ  تسا  هدرک  هک  راک  نآ  يازس  زا  تسین  صالخ  بجوم  تسین و  لوبقم  ینید  چیه  رد  یتّلم و  چیه  رد  يربج  رذع  هک  نآ  نایب  یهن و  رما و  تحص  رایتخا و  تابثا  يربج و  باوج  رد  مه  تیاکح 

ءاسَم َال  َو  ٌحاَبَص  ِهَّللا  َدنِع  َسَیل  هک  دشابن  لبقتسم  یضام و  ادخ  لعف  رد  نکیل  تسا  یضام  ظفل  هچ  رگا  َناَک  نآ  دیشابم ، گنت  لد  نارگید  در  نارگید و  مشخ  زا  دییوج ، وا  ياضر  اضر  وا و  تساوخ  تساوخ  ینعی  ناک  ُهَّللا  َءاش  ام  2838ینعم 

نینِسحُملا رجا  ُعیضُی  َهَّللا ال  َّنَأ  ُمَلَقلا  َّفَج  ُنارفُکلا ، َو  رُکُّشلا  َيِوتَسی  نَأ ال  ُمَلَقلا  َّفَج  ُهَقِرَّسلا ، َُهنامالا و  يوتَسی  ُهَیِصعَملا ال  َو  ُهَعاّطلا  ِيوَتَسی  َبَتَک ال  ُمَلَقلا و  َّفَج  ینعی  مَلَقلا  َّفَج  دق  نینچمه  2840و 

الغ ادخ  هک يا  درک  نامسآ  هب  يور  دنا ، ناسارخ  دیمع  نامالغ  اهنیا  دنتسین ، ناریما  اهنیا  هک  ار  وا  تفگ  دنا  ناهاش  هچ  دنا و  ناریما  مادک  اهنیا  هک  دیسرپ  نآ ، ریغ  قَّرغم و  ياه  هالک  و  تفبرز ، ياهابق  يزات و  نابسا  رب  دید و  ار  ناسارخ  دیمع  هتسارآ  نامالغ  يرِه  رد  هک  شیورد  نآ  تیاکح 

ءاَشی نَم  ِهِیتؤُی  ِهَّللا  ُلضَف  َِکلذ  َو  دنامن ، نآ  ياورپ  ار  وا  هک  یقیقح  قشع  اّلا  دّرُبن  ار  باوج  لاکشا و  هّدام  هک  نیفرط  زا  هرظانم  ندش  زارد  درک و  یم  توعد  شربج  داقتعا  كرت  هب  درک و  یم  توعد  شمالسا  هب  هک  ار  یّنس  نآ  يربج  رفاک  نآ  نتفگ  باوج  2851زاب 

دروآ نخس  رد  ار  زایا  ات  ییوگ ؟ یم  تسا  دامج  هک  نیتسوپ  قراچ و  اب  يداش  مغ و  نیدنچ  هک  ار  زایا  ادصاق  هاشداپ  2857ندیسرپ 

ار ناشیا  نونجم  نتفگ  باوج  ناهراو و  ار  دوخ  ار و  ام  نک ، رایتخا  مینک  هضرع  وت  رب  هد  ود و  یکی و  تسا  رایسب  ام  رهش  رد  رتزغن  وا  زا  تسین ، نادنچ  تسا ، هزادنا يا  هب  یلیل  نسح  هک  ار  نونجم  نادنواشیوخ  2861نتفگ 

دز هرعن يا  تسا و  درم  هک  تخانشب  ار  وا  ینز  درک  یتکرح  تسشن و  نانز  نایم  ظعو  رد  دیشوپ و  رداچ  هک  یحوج  2867تیاکح 

دنبای هظعوم  ُهَحیِصَّنلا و  ُنیِّدلا  هک  دنریگ  دنپ  تراشا  نآ  زا  تناشات  هجاوخ  ات  وگب  اراکشآ  نیتسوپ  قراچ و  حرش  هک  رگد  راب  زایا  هب  هاش  2869ندومرف 

ار ناشیا  وا  نتفگ  باوج  وش و  ناملسم  هک  دیزی  ابا  دهع  رد  شدنتفگ  هک  يرفاک  2870تیاکح 

داد هیده  ار  وا  يرفاک  درم  داد و  زامن  گناب  ناتسرفاک  رد  هک  زاوآ  تشز  نّذؤم  نآ  2871تیاکح 

وک تشوگ  تسا  هبرگ  نیا  رگا  وک و  هبرگ  تسا  تشوگ  نیا  رگا  .نوزفا  دوب و  نم  مین  تشوگ  نز  تفگ يا  دمآ  رب  نم  مین  هبرگ  دیشک  رب  وزارت  هب  ار  هبرگ  رهوش  دروخ  هبرگ  ار  تشوگ  هک  ار  رهوش  تفگ  هک  نز  نآ  2876تیاکح 

َنَت زا  درک و  یم  يزیزقت  دهاز  نکیل  و  دوب ، هدشن  مارح  یم  زونه  هک  مالّسلا  هیلع  دوب  یسیع  نید  دهع  رد  دصق  نیا  درک و  دهاز  لامشوگ  دصق  دینشب و  ریما  .تسکشب  ار  وبس  یگنس و  دز  .درک  فورعم  رما  دوب  يدهاز  هار  رد  .دروآ  یم  يوبس  تفر و  مالغ  .رایب  یم  هک  تفگ  ار  مالغ  هک  ریما  نآ  تیاکح 

2881هراشا

هراپ يزارد  تخس  يرآ  تفگ  يرس ، رس  درک  یمایق  مین  ار  وا  مالسا  خیش  تشذگب ، درک و  یتمدخ  ایض  .وا  سرد  هب  رضاح  خلب  رودص  همه  وا و  سرد  هب  دمآ  رد  ایض  .یتشاد  گنن  ایض  شردارب  زا  مالسا  خیش  نیا  .دوب و  الاب  هاتوک  تیاغ  هب  خلب  جات  مالسا  خیش  شردارب  دوب و  زارد  تخس  هک  قلد  ءایض  تیاکح 

دهاز لامشوگ  يارب  دولآ  مشخ  ریما  2889نتفر 

ار دمرت  هاش  دّیس  کقلد  ندرک  تام  2890تیاکح 

تسا شیپ  رد  اه  تلود  ار  وت  هک  زادنیم  هک  يو  هب  لیئربج  ندش  ادیپ  يو و  هب  ار  دوخ  مالّسلا  هیلع  لیئربج  ندومن  رید  تشحو  زا  يرِح  هوک  زا  ار  دوخ  مالّسلا  هیلع  یفطصم  نتخادنا  2894دصق 

مهدب ار  وا  يازس  هک  ما  هدروخ  دنگوس  هک  درک  مهاوخن  لوبق  تعافش  باب  نیا  رد  نم  تسکش ؟ ارچ  ار  ام  يوبس  و  درک ؟ ارچ  یخاتسگ  هک  ار  دهاز  ناگیاسمه  ار و  ناعیفش  نآ  رم  ریما  نتفگ  2902باوج 

دهاز ِناگیاسمه  ناعیفش و  ندرک  هبال  ندیسوب و  ار  ریما  ياپ  تسد و  راب  2903مود 

ار ناشیا  ریما  نآ  نتفگ  باوج  2906زاب 

رگا ٌبالِک و  اُهباَّلُط  َو  ٌهَفیِج  اْینُّدلا  هک  مالّسلا  هیلع  یفطصم  دومرف  نآ  تهج  ونش و  نخس  يوگنخس و  دنا و  هدنز  همه  تخرد  هویم و  هزوک و  بآ و  ملاع و  نآ  هصرع  راوید و  رد و  هک  .َنوُمَلْعَی  اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراَّدلا  َِّنإ  َو  هک  تیآ  نیا  2906ریسفت 

تسین تّورم  ندرک  اهر  سابتلا  نآ  رد  ار  ناشیا  هک  نک  لح  ار  نانعاط  ار و  نارکنم  لکشم  وگب و  دوخ  راک  لیوأت  هک  زایا  زا  هاش  ءاعدتسا  راب  2912رگد 

2912هراشا

یتشاد هزات  ور  نانامهم  همه  اب  نئاخ و  نیما و  نمؤم و  رفاک و  رب  دوب  زاب  هتسویپ  فیض  مارکا  هب  لیلخ  ِرَد  هک  راو ، لیلخ  زاون  بیرغ  تسود  نامهم  صخش  نوچ  يداش  مغ و  ياه  هشیدنا  نآ  دب  اضر  رد  فراع  فلتخم ، ِنانامهم  هب  فلتخم  ياه  هشیدنا  و  هناخ ، نامهم  هب  یمدآ  نت  لیثمت 

دنام ام  ندرگ  رد  نامهم  تفرگ و  ورف  ناراب  هک  تفگ  هناخ  دنوادخ  نز  هک  نامهم  نآ  2915تیاکح 

2915هراشا

هناخ دنوادخ  هب  دنک  ییوخ  دب  مُّکحت و  ندیشک و  نامهم  زان  يزاون و  نامهم  تلیضف  دیآ و  دورف  هناخ  رد  زور  لوا  زا  هک  ون  نامهم  هب  دیآ  لد  ردنا  هک  هنیزور  ره  رکف  2920لیثمت 

ار زایا  ناطلس  2923نتخاون 

ترهوش زا  يوشن  هلماح  ات  راد  هگن  ار  دوخ  هک  ار  رتخد  ردپ  ندرک  2925تیصو 

هدیشچان قشع  غاد  درد و  هدرکان ، هدهاجم  ِدرورپ  هیاس  یفوص  یتسس  یلد و  فیعض  2926فصو 

2926هراشا

يوشن اوسر  ات  ورم  راکیپ  يوس  شاب و  هاقناخ  خبطم  مزالم  راهنز  راهنز  دتفیب ، تسد  زا  هنشد  يوش و  شوه  یب  هتسب  تسد  يریسا  ِرفاک  مشچ  ندش  هسیپالک  زا  هک  يراد  وت  هک  هرهز  لد و  نیا  اب  هک  ار  وا  نازرابم  2930تحیصن 

تبغر نیا  رد  ار  دوخ  سفن  وا  نتشاد  مهّتم  و  ازغ ، يوس  دیناّرد  یم  ریجنز  نوردنا  زا  سفن  دینش  نایزاغ  لبط  ناهگان  دیزگ ، تولخ  دروآ و  ربکا  داهج  هب  ور  رغصا  داهج  زا  دش  دیمون  نآ  زا  نوچ  ندش ، دیهش  دیما  رب  هنهرب  هنیس  دوب  هدرک  وزغ  داتفه  هک  هَّللا  همحر  یضاّیع  2931تیاکح 

مهدن زین  تحار  نیا  هک  تفگ  وا  ِنیَتَحاَّرلا  يَدحا  ُسأَیلا  هک  مبای  صالخ  ات  زادنیب  راب  کی  هب  يراب  قدنخ  هب  يزادنا  یم  نوچ  هک  سفن  هسوسو  سفن و  يوزرآ  صرح و  هزیتس  رهب  زا  قیرافت  هب  یتخادنا  قدنخ  رد  مرد  کی  زور  ره  میس  نایمه  زا  هک  دهاجم  نآ  2935تیاکح 

ضرغ نیا  رهب  ندرک  رایسب  یناریو  لتق و  لصوم و  ِرد  هب  نارگ  هاپس  اب  ار  يریما  هفیلخ  نداتسرف  و  تروص ، نآ  رب  رصم  هفیلخ  ندش  قشاع  ذغاک و  رد  رَّوصم  كزینک  تروص  ندومن  زاّمغ و  درم  ندرک  2938تفص 

2938هراشا
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دوشن رتشیب  ناناملسم  زیرنوخ  ات  هفیلخ  هب  ار  كزینک  نآ  لصوم  بحاص  ندرک  2942راثیا 

تفر هچ  نآ  زا  دیوگن  زاب  هفیلخ  هب  هک  ار  كزینک  نآ  وا  نداد  دنگوس  درک و  هک  تنایخ  نآ  زا  رکشل  رس  نآ  ندش  2948نامیشپ 

مینیب یمن  نیا  ریغ  هک  ددرگ  یم  زاب  نیدب  ناشیا  تّجح  اریز  تّجح  نآ  فعض  نایب  ترخآ و  نارکنم  2952تّجح 

عامج يارب  يور  بوخ  نآ  دزن  هفیلخ  2954ندمآ 

كزینک هدنخ  زا  هفیلخ  ندرک  مهف  و  ریما ، نآ  توهش  تّوق  هفیلخ و  توهش  فعض  زا  ار  كزینک  نآ  نتفرگ  2954هدنخ 

تمشکب هن  رگ  ار و  هدنخ  نیا  ببس  وگ  تسار  هک  هفیلخ  هارکا  ریشمش و  مخز  میب  زا  هفیلخ  اب  ار  زار  نآ  كزینک  نآ  ندرک  2955شاف 

انچ دیآ  وا  رس  رب  مه  ماقتنا  نآ  دشک  ماقتنا  رگا  هک  ندیسرت  داَصرِملاَِبل و  َکَّبَر  َّنا  َو  .اَهیَلَعَف  َءاَسا  نَم  َو  هک  لصوم  بحاص  رب  وا  ملظ  دوب و  وا  دصق  و  دوب ، وا  يازج  هنتف  نآ  هک  تسناد  دهد و  وا  هب  ار  وا  دنک و  وفع  دناشوپب و  هک  تنایخ ، نآ  رب  دش  فقاو  نوچ  هاش  ندرک  2959مزع 

«43  » دشخب ناگتشرف  ایبنا و  تّوق  تسایک و  ار  یکی  دهد و  نارخ  تّوق  توهش و  ار  یکی  هک  اَنمََسق  ُنَحن  هک  نآ  2962نایب 

هّصِقلا رخآ  یلا  منکشب  نوچ  ار  نیا  هک  ریزو  نتفگ  نکشب و  ار  نیا  نونکا  هک  ار  وا  هاش  ندومرف  وا و  تمیق  رد  ریزو  ندرک  هغلابم  دزرا و  دنچ  نیا  هک  ریزو  تسد  هب  عمجم  ناوید و  نایم  ار  رهوگ  هاش  2963نداد 

زایا تسایک  زایا و  هب  رود  رخآ  تسد ، هب  تسد  زا  رهوگ  2966ندیسر 

ار ناشیا  زایا  نداد  باوج  نتسکش و  ارچ  هک  زایا  رب  ارما  ندز  2970عینشت 

یلوا وفَعلا  ملاع  هاش  هک يا  ناطلس  تخت  شیپ  زایا  ندرک  تعافش  ارما و  نتشک  هب  هاش  2971دصق 

نوُبِلَقنُم انِّبَر  َیلا  اَّنا  َریَض  َال  هک  وا  اب  تسایس  تقو  رد  ار  نوعرف  نارحاس  نتفگ  2976ریسفت 

ءاَمَلُعلا ِهِدابِع  نِم  َهَّللا  یَشخَی  اَمَّنا  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  َو  ِهَِّلل  مُکاَشخا  َو  ِهَّللِاب  مُکُمَلعا  َانا  هک  دزیخ  هاش  تمظع  تخانش و  زا  یگتسکش  نیا  و  نتسناد ، مرجم  ار  دوخ  ییوگ  رذع  نآ  رد  نتساوخ و  مرج  نیا  رذع  يرگتعافش و  نیا  رد  ار  دوخ  زایا  نتسناد  2981مرجم 

متفه 2994دلج 

مشش 2994رتفد 

مشش رتفد  2994هچابید 

2994هراشا

میرکلا دطوملا  باتک  2996تمامت 

وا مهف  ردق  هب  ار  لئاس  ظعاو  نداد  باوج  و  رت ، مَّرکم  رت و  فیرش  رتزیزع و  تسا و  رت  لضاف  وا  رس  دشاب  هتسشن  يرهش  َِضبَر  رس  رب  هک  یغرم  زا  3015لاؤس 

3015هراشا

دنا قدص  فعض  لیلد  و  نامیا ، قوذ  عنام  هک  ار  هدیسوپ  ِياه  سمان  3023ندیهوکن 

دندیسرت دندیهوکش و  رایتخا  بابسا  زا  رایتخا و  زا  نیِضَرا  تاوامس و  هک  رایتخا  ِبابسا  هنتف  زا  رایتخا و  هنتف  زا  قح  هب  نتسج  هانپ  3028تاجانم و 

هن نتفگ  هرهز  ار  وا  تفای و  یمن  رد  ار  وا  تّلع  بیبط  چیه  تخادگ و  یم  دش و  روجنر  تفای  ربخ  مالغ  دندرک ، دقع  هداز يا  رتهم  اب  ار  رتخد  نوچ  دوب  هدروآ  ياوه  ناهنپ  دوخ  هداز  دنوادخ  هب  هک  ودنه  مالغ  3034تیاکح 

3034هراشا

دنام ماخ  بابک  هن  دزوس  خیس  هن  هک  مرآ ، زاب  عمط  نیا  زا  رجز  یب  ار  وا  نم  نکم  رجز  ار  مالغ  هک  ار  رتخد  ِردام  هجاوخ  ندومرف  3038ربص 

3038هراشا

هَّللا َمَصَع  نَم  اَّلا  هلحرم  ره  رد  تسالتبم  رورغ  نینچ  هب  ییمدآ  ره  هکلب  دوبن  ار  ودنه  نآ  اهنت  رورغ  نیا  هکنآ  نایب  3042رد 

بْرَحِْلل ًاران  اوُدَْقَوأ  امَّلُک  هک  تیآ  نیا  لیوأت  مومع  3047رد 

نیا ریرقت  رد  مه  3048هّصق يا 

زایا تیاکح  3053همتت 

3053هراشا

دنامن ضارتعا  تّجح و  ار  ناشیا  هک  یهجو  رب  ناشیا  رب  وا  یگماج  تبرق و  تبترم و  تلیضف و  ببس  زایا  هار  رد  نابّصعتم  ارم و  هب  هاشداپ  3053ندومناو 

ار ناشیا  هاش  نداد  باوج  هنایربج و  ههبش  هب  ار  تّجح  نآ  ارما  3054هعفادم 

دوب هدیچیپ  هایگ  رد  ار  شیوخ  هک  يدایص  3058هصق 

3058هراشا

هدیشک ورف  رس  هب  راو  هلُک  ار  هلال  لگ و  هتسد  دوب و  هدیچیپ  هایگ  رد  نتشیوخ  هک  يداّیص  نآ  3058تیاکح 

3058هراشا

دندیدزد مه  ار  شاه  هماج  هلیح  هب  درکن  تعانق  نآ  رب  دندیدزدب و  ار  وا  چوق  نادزد  هک  صخش  نآ  3064تیاکح 

ماَلسالا ِیف  َهَِّینابهَر  َال  هک  ار  دوخ  تّما  نآ  زا  درک  یهن  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هک  یبّهرت  ینعم  رد  بُّهََرت و  رد  داّیص  اب  3066هرظانم 

3066هراشا
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درک یم  ینابساپ  ياهیَه و  نآ  زا  دعب  یّلکب ، دندرب  نارجات  تخر  نادزد  ات  درک  شوماخ  هک  نابساپ  3076تیاکح 

ار غرم  دهاز  باوج  دهاز و  ِقرز  رکم و  لفع و  هب  ماد  رد  ار  دوخ  يراتفرگ  غرم  ندرک  3078هلاوح 

تشگزاب تشاذگ و  هتفخ  ار  وا  دروک و  زوج  رپ  شبیج  تفای  هتفخ  ار  وا  هدعو ، ِزاجنا  رهب  دمآ  قوشعم  .دوبرب  شباوخ  دنام و  رظتنم  بش  زا  یضعب  و  دوب ، هدرک  تراشا  هک  یقاثو  نآ  دب  قوشعم ، هدعو  دیما  رب  دمایب  بش  هک  قشاع  نآ  3083تیاکح 

برطم رومخم و  كرت  ریما  3091تیاکح 

3091هراشا

حوبص تقو  هب  ار  برطم  رومخم ، كرت  ریما  3091ِءاعدتسا 

3091هراشا

هشیاع نتخیرگ  مالسلا و  هیلع  یفطصم  هناخ  رد  ریرض  3100ندمآرد 

3100هراشا

مَّلَس َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ار  لوسر  اهنَع  ُهَّللا  یِضَر  هشیاع  نداد  باوج  دنیب و  یمن  ار  وت  وا  يزیرگ  یم  هچ  هک  مالَّسلا  ِهیَلَع  لوسر  نتفگ  ریرض و  شیپ  زا  اهنَع  َهَّللا  َیِضَر  هشیاع  نتخیرگ  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  هناخ  رد  ریرَض  3100ندمآرد 

تسا رهاظ  تفگ  ِدِّلقم  دوخ  ای  تسه  فقاو  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ریمض  زا  اهنع  هّللا  یضر  هشیاع  هک  دیآ  دیدپ  ات  دنیب ، یمن  ار  وت  یَمعا  هک  وشم  ناهنپ  يوش ؟ یم  ناهنپ  هچ  هک  اَهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ار  هشیاع  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ندرک  3103ناحتما 

درک زاغآ  لزغ  نیا  كرت  ریما  ِمزب  رد  هک  برطم  نآ  3106تیاکح 

3106هراشا

ام زا  شیپ  تشگ  یتشهب  ندرم  نینچ  زا  سیردا  هک  یهاوخ  یگدنز  یم  رگا  گرم  زا  شیپ  تسود  ریمب يا  اوُتوَُمت  نا  َلبَق  اوُتوُم  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُهُلوق  3110ریسفت 

تسا هیزعت  هچ  ویرغ  نیا  هک  ندیسرپ  رفس و  زا  رعاش  بیرغ  ندیسر  هیکاطنا و  هزاورد  هب  اروشاع  ماّیا  رد  یلاس  ره  بلح  لها  هعیش  نتشاد  تیزعت  هب  دریگ ، ندرک  رافغتسا  هبوت و  گنتاگنت  نآ  رد  گرم  تقو  و  دنک ، عیاض  رمع  هک  یلَّفَغُم  3120هیبشت 

3120هراشا

بلح هعیش  نعط  تهج  رعاش  نآ  نتفگ  3121هتکن 

3121هراشا

دنیب یمن  ار  نمرخ  نآ  ِتَعِس  دشک و  یم  لیجعت  هب  دزرل و  یم  دشوج و  یم  دشوک و  یم  مدنگ  هناد  اب  گرزب  هاگنمرخ  رد  هک  يروم  هب  ار ، وا  تمحر  نیازخ و  ار و  قح  ِیقاّزر  هدننیبان  ِصیرح  ِدرم  3123لیثمت 

ار وا  برطم  نتفگ  باوج  و  ینز ؟ یم  هک  ِرَهب  تسین  یسک  ارس  نیا  رد  هکنآ  رگید  تسین و  رحس  تسا  بش  مین  رخآ  هک  تفگ  ار  وا  هیاسمه  دز ، یم  يروحَس  بش  مین  ییارس  ِرد  رب  هک  صخش  نآ  3129ناتساد 

لالب نتفگ  دحا  دحا  3135تیاکح 

3135هراشا

اه هاگتشاچ  نآ  رد  مالّسلا ، هیلع  یفطصم  تّبحم  زا  زاجح  ِّرح  رد  لِالب  نتفگ  دحا  دحا  3135هّصق 

وا ندیرخ  رد  تروشم  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  شیپ  هیضق  نآ  ندرک  ّصق  نادوهج و  هنیک  ندش  نوزفا  وا و  نتفگ  دحا  دحا  يو و  رب  ار  نادوهج  ملظ  ُهنَع و  ُهَّللا  یِضَر  ار  لالب  هعقاو  هنع  ُهَّللا  یِضَر  قیّدص  3147ندینادرگزاب 

ناتسب نم  زا  اهب  ِمین  شاب و  نم  لیکو  نک ، دوخ  کیرش  تلیضف  نیا  رد  ارم  ندوزف  دنهاوخ  ار  وا  ياهب  دوزف و  اهب  رد  دنهاوخ  رب  زیتس  زا  ناشیا  هنیآ  ره  يوش  یم  يرتشم  ار  لالب  نوچ  هک  ُهنَع  هَّللا  ّیِضَر  ار  قیّدص  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ندرک  3151تیصو 

دقع نیا  رد  تسا  نوبغم  قیِّدص  هک  نتشادنپ  دوهج و  3157ندیدنخ 

وا رذع  يدیرخ و  اهنت  دوخ  رهب  ارچ  وت  رخب  نم  تکرش  هب  هک  مدرک  تّیصو  ار  وت  هک  ُهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  قیّدِص  اب  مالّسلا  هیلع  یفطصم  3163هبتاعم 

لاله 3168هّصق 

3168هراشا

تحلصم تهج  ناقولخم  یگدنب  رد  هدش  ناهنپ  دیلقت ، یب  تریصب  بحاص  ار ، يادخ  دوب  صلخم  هدنب  هک  لاله  3168هّصق 

3168هراشا

نخس نیمه  ریرقت  رد  3169تیاکح 

3171لثم

ار لاله  نیا  مالّسلا  هیلع  لوسر  تدایع  داقتفا و  وا و  لاح  يروجنر و  زا  مالّسلا  هیلع  یفطصم  لد  ندش  فقاو  تخانشان و  ریقحت و  زا  وا  يروجنر  زا  وا  هجاوخ  يربخ  یب  لاله و  نیا  ندش  3174روجنر 

هنَع ُهَّللا  َیِضَر  ار  لاله  یفطصم  نتخاون  ریما و  نآ  هاگروتس  رد  لاله  تدایع  رهب  زا  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ندمآ  3177رد 

ءاوَهلا یَلَع  یَشََمل  ُهُنیَِقی  َداَدزا  َِول  دومرف  تفر  بآ  يور  رب  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  دینش  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هکنآ  نایب  3178رد 

هزوجع نآ  3189تیاکح 

3189هراشا

دمآ یمن  اریذپ  دش و  یمن  هتخاس  تخاس و  یم  هنوگلگ  هردنَج و  ار  نتشیوخ  تشز  يور  هک  هزوجع  نآ  3189ناتساد 

3189هراشا

داناسر زاب  نام  ناخ و  هب  تمالس  هب  ار  وت  ادخ  هک  درک  اعد  ار  ینالیگ  نآ  هک  شیورد  نآ  3191ناتساد 
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زوجع نآ  3192تفص 

3192هراشا

تسین « 18  » تفگ یم  تساوخ  یم  هچره  هناخ  نآ  زا  هک  شیورد  3193هّصق 

ریپمک نآ  ناتساد  هب  3196عوجر 

دیدن تّحص  دیموا  وا  رد  بیبط  هک  روجنر  نآ  3200تیاکح 

3200هراشا

روجنر هّصق  هب  3206عوجر 

ودنه مالغ  دومحم و  ناطلس  3216هّصق 

3216هراشا

توَفلا ُهَرسَح  مَُهل  اَمَّنا  ِتوَملا  ُّمَه  َنیِضاَمِلل  3226َسَیل 

یضاق یفوص و  3231تیاکح 

3231هراشا

یضاق یفوص و  هّصق  هب  ندرک  عوجر  رگید  3231راب 

ار یضاق  یفوص  ندرک  شنزرس  شیورد و  یلیس  زا  یضاق  ندش  3247هریط 

ار یفوص  یضاق  نداد  3249باوج 

ار یضاق  یفوص  نآ  ندرک  3253لاؤس 

ار یفوص  یضاق  نآ  نتفگ  3255باوج 

یضاق نآ  زا  یفوص  ندرک  لاؤس  3262زاب 

ندروآ لثم  ار  يزرد  كرت و  هّصق  ار و  یفوص  لاؤس  یضاق  3262باوج 

3262هراشا

نیِعِمَتسُملا ِمَمِِهردَِقب  َنیظِعاَولا  ِناَِسل  یَلَع  َهَمکِحلا  ُنِّقَلُی  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنا  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ُِّیبَّنلا  3263َلاَق 

ندرب دناوتن  يزیچ  نم  زا  يزرد  هک  وا  نتسب  ورگ  كرت و  ندرک  3266يوعد 

يزرد نتفای  تصرف  وا و  گنت  مشچ  ود  ندش  هتسب  هدنخ  تّوق  زا  ار  كرت  يزرد و  نتفگ  3269کحاضم 

دیآ گنت  تابق  میوگ  رگد  کحاضُم  رگا  هک  شوماخ  یهار  كرت  يزرد  3272نتفگ 

3272هراشا

نتخاس يوقت  سابل  اقب و  ِيابق  تهج  يزرد ، نیا  شیپ  سلطا  نآ  نوچمه  رمع  تسایند و  نیا  نتفگ  کحاضم  « 22  » نابز تاوهش و  و  يزرد ، نآ  وچمه  راّدغ  ِراّرغ  َملاع  دنا و  كرت  نآ  لثم  نایوج  هناسفا  ناراک و  یب  هکنآ  3272نایب 

3274لثم

ار لاؤس  یفوص  ندرک  رّرکم  3276زاب 

ار یفوص  یضاق  نداد  3276باوج 

دوبر ای  قارف  رد  ربص  زا  رت  لهس  راک ، ِجنر  رد  ربص  هکنآ  ریرقت  رد  3278تیاکح 

3278هراشا

3281لثم

بسک هطساو  یب  بلط  يزور  ریقف  3289تیاکح 

3289هراشا

بسک هطساو  یب  بلط  يزور  ریقف  هّصق  3290یقاب 

تسا جنگ  دتفا  هک  اجنآ  زادنیب ، هن ، نامک  رد  ریت  نک و  هلبق  هب  يور  هّبق يا  يولهپ  هک  همان  جنگ  نآ  3302هّصق 

جنگ نآ  ياج  ناشن  ریقف و  نآ  هّصق  3305یمامت 

هاشداپ شوگ  هب  ندیسر  جنگ و  نیا  ربخ  ندش  3306شاف 

نآ بلط  زا  وا  ندش  لولم  جنگ و  نآ  نتفای  زا  هاشداپ  نآ  ندش  3307دیمون 

میتساخرب نیا  رس  زا  ام  ریگب  هک  ریقف  نآ  هب  ار  همان  جنگ  هاش  3309ندادزاب 

3309هراشا
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هِّرِس ُهَّللا  َسَّدَق  یناقرخ  نسح  خیش  دیرم  3319تیاکح 

3319هراشا

خیش مرح  نتفگ  ماجرفان  باوج  و  مییوج ؟ اجک  تساجک  خیش  هک  خیش  مرح  زا  دراو  نآ  3320ندیسرپ 

نتفگ هدوهیب  رفک و  زا  ار  هناَّعَط  نآ  دیرم  ندرک  رجز  دیرم و  نتفگ  3322باوج 

تسا هتفر  هشیب  نالف  هب  خیش  هک  ناشیا  نداد  ناشن  مدرم و  زا  ندیسرپ  خیش و  قاثُو  زا  دیرم  3329نتشگاو 

هشیب نآ  کیدزن  خیش  اب  وا  تاقالم  ار و  دارم  دیرم  3330نتفای 

3330هراشا

هَفیِلَخ ِضرالا  ِیف  ٌلِعاَج  ّینا  رد  3334تمکح 

داب لوزن  تقو  هب  تّما  ِنانمؤم  صّلخت  رد  مالّسلا  هیلع  دوه  3341هزجعم 

جنگ هَّبُق و  هّصق  هب  ندرک  3354عوجر 

راکشآ ار  ناهنپ  نیا  نک  وت  راَهظالا  ُِّیلَو  يا  هک  رارطضا  زجع و  رایسب و  بلط  زا  دعب  یلاعت  قح  هب  جنگ  بلاط  نآ  3359تبانا 

نآ رارسا  تقیقح  زا  ندرک  مالعا  ار و  جنگ  بلاط  رم  فتاه  نداد  3368زاوآ 

دوهج اسرت و  رفاسم و  هس  نآ  3372هصق 

3372هراشا

دوب بولغم  هکنآ  زا  دنام  هنسرگ  دوب  مئاص  ناملسم  میروخ  ادرف  ار  توق  نیا  نتفگ  دندوب ، ریس  دوهج  اسرت و  دنتفای و  یتوُق  لزنم  هب  هک  نآ  دوهج و  اسرت و  ناملسم و  رفاسم  هس  نآ  3372تیاکح 

3372هراشا

مروخ نم  تفگ  یم  یکی  ره  دنتفای  هایگ  دنب  هار  رد  هک  چُق  واگ و  رتشا و  3384تیاکح 

3384هراشا

3387لثم

ناشیا ندروخ  ترسح  اسرت و  دوهج و  شنارای  هب  دید  هچنآ  ناملسم  نتفگ  3389باوج 

نتفر مناوتن  يراب  نم  هک  هاش  دزن  یقالوا  هب  ندمآ  و  هد ، رد  يدانم  نیا  ربخ  کقلد  ندینش  و  مهد ، رز  نیدنچ  كزینک و  مالغ و  بسا و  تعلخ و  مهم ، نالف  هب  دور  دنقرمس  هب  زور  راهچ  ای  هس  رد  هک  ره  هک  دِمرت  ِکلم  دّیس  ندرک  3392يدانم 

نتخاسان دوخ  سنج  اب  سنج و  ریغ  اب  قّلعت  زا  وا  ینامیشپ  ندیلان و  زغچ و  ندش  قَّلعُم  ار و  شوم  غاز  ندیشکرب  زارد و  هتشر يا  هب  ود  ره  ياپ  نتسب  زغچ و  اب  شوم  قّلعَت  3408تیاکح 

3408هراشا

هرخآ یلا  ندرک  ربخ  یناوت  ارم  ییآ  هناخ  شوم  خاروس  رس  رب  نوچ  وت  ندرک و  ربخ  مناوت  ار  وت  میآ  وج  بل  رب  نم  نوچ  هک  دیاب  یتلصو  ام  نایم  بآ ، رد  تجاح  تقو  هب  ندمآ  وت  َِرب  مناوت  یمن  نم  هک  زغچ  هب  شوم  ندرک  3414ریبدت 

یبآ ِزغچ  زا  نتسج  تَلصُو  يراز و  هبال و  رد  شوم  ندرک  3418هغلابم 

تقَولا ُنبا  ُّیفوُّصلا  َو  ٌتافآ  ِریِخأَّتلا  ِیف  هک  ارم ، تجاح  نیا  ِحاجنا  زادنَیَم  هیسن  رد  شیدنَیَم و  هناهب  هک  ار  زغچ  رم  شوم  ندرک  3422هبال 

3422هراشا

هرخآ یلا  ندش  علّطم  ناشیا  لاوحا  رب  امش و  زا  ما  یکی  نم  هک  داتفا  ناشیا  نایم  رد  بش  دومحم  ناطلس  هک  نادزد  بش  3440تیاکح 

بیرقّتلا َو  ِهّصقلا  رخآ  یلا  دزیرگ  تخرد  رب  دناشوپب و  ار  رهوگ  هریت  لگ  مجل و  هب  ناگرزاب  دشاب ، هتفر  رترود  رهوگ  زا  واگ  نوچ  دیآ ، نورب  نیمک  زا  ناگرزاب  .درچ  یم  نآ  بات  شخرد و  رد  دهن ، ایرد  لحاس  رب  بش  دََروآرب ، ایرد  رعق  زا  نایواک  رهوگ  يرحب  واگ  هکنآ  3458هّصق 

وا بلط  زا  دوش  ربخ  با  رد  ار  زغچ  ات  هتشر  رس  ندیشک  وج و  بل  بل  ار  زغچ  نآ  شوم  نآ  ندرک  بلط  هّصق  هب  ندرک  3462عوجر 

ناشیا اب  وا  یلدمه  تّیسنج و  مکح  هب  نایرپ  نآ  زا  وا  نتفیکشان  زاب  و  شیوخ ، نادنزرف  رهش و  هب  وا  ندمآ  اه  لاس  زا  دعب  و  وا ، ندش  نکاس  نایرپ  نایم  اه  لاس  ار و  وا  نایرپ  ندوبر  ثوغلادبع و  3467هّصق 

زیربت بستحم  زا  تشاد  هفیظو  هک  درم  نآ  3474تیاکح 

3474هراشا

دنا هتفگ  هکنانچ  دش  هدرازگ  یّفوتم  بستحم  زا  اّلا  دشن  هدرازگ  وا  ماو  هدنز يا  چیه  زا  لصاح  وا ، تافو  زا  هن  ربخ  ار  وا  هفیظو و  نآ  دیما  رب  دوب  هدرک  اه  ماو  و  زیربت ، بستحم  زا  تشاد  هفیظو  هک  درم  نآ  3474ناتساد 

3474هراشا

هرخآ یلا  شییوخ  ناج  رد  دراد  میظع  تّیعمج  قح  زا  تسا و  دّیؤم  درم  نیا  هک  نکم  رُّوَهت  لهج  زا  نک و  میلست  راهنز  هک  ار  کلم  ریزو  نآ  نتفگ  و  وا ، عفد  رد  هعلق  نآ  کِلَم  ندرک  تروشم  ییاهنت و  هب  هعلق ، نتفرگ  هب  ُهنَع  ُهَّللا  َیضَر  رعفج  3477ندمآ 

زیربت يوس  بستحم  نآ  تیانع  دیما  هب  وا  ندمآ  هدرک و  ماو  صخش  نآ  تیاکح  هب  ندرک  3491عوجر 

نُولِدعَی مِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َُّمث  دوخ ، مرج  زا  قح  هب  َتبانا  شندرک و  قح  ياه  تمعن  دای  قولخم و  ياطع  رب  لیِوعَت  قولخم و  رب  دامتعا  زا  وا  رافغتسا  بستحم و  نآ  تافو  زا  بیرغ  نآ  ندش  3492ربخاب 

3492هراشا

درک هلاوح  رگید  ناکد  نآ  هب  نیا  ببس  هب  شناکد  کی  زا  هک  مان ، رمع  شاک  رهش  بیرغ  نآ  وچمه  نیبود  3510لثم 

هرخآ یلا  هحون  قیرط  هب  نتفگ  وا  روگ  رس  رب  ار  هّصق  نیا  ترایز و  هب  بستحم  تبرت  هب  بیرغ  نآ  نتفر  و  زیچ ، كدنا  ندش  عمج  زیربت و  رهش  هلمج  رد  درم  ياپ  ندرک  3514عیزوت 
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3514هراشا

بسا نآ  یتسچ  نسح و  هب  هاش  لد  ِقّلعت  ردان و  سب  یبسا  دوخ  ِبکوم  رد  ناریَس  رد  ُهَّللا  ُهَمِحَر  هاشمزراوخ  3532ندید 

هِریِرَقت َعَم  کِّبَر ، َدنِع  ِینرُکذا  نتفگ  قح و  ریغ  زا  نتساوخ  يرای  ببس  هب  نینِس  َعِضب  سبح  هب  هیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  قیّدص  فسوی  3541هذخاؤم 

هرخآ یلا  ار  هجاوخ  درم  ياپ  ندید  باوخ  هجاوخ و  روگ  رس  زا  ناشیا  نتشگزاب  راد و  ماو  ِبیرغ  نآ  درم و  ياپ  نآ  هّصق  هب  ندرک  3562عوجر 

اب نم  هک  دریگرب  دهاوخ  هکنآ  ره  ات  دنراذگب  اجنآ  مه  دنکن  لوبق  ار  یضعب  ای  دنکن  لوبق  نآ  زا  چیه  وا  هچرگا  دنریگن و  زاب  چیه  دننیبن و  رایسب  ار  نآهتبلا  هک  ناثراو  هب  ندرک  ماغیپ  میس و  نآ  نفد  ياج  نداد  ناشن  دوب و  هدمآ  هک  ار  تسود  نآ  ماو  هوجو  درم  ياپ  نآ  هب  باوخ  رد  هجاوخ  نتفگ 

ار دوخ  رسپ  هس  وا  ندرک  تّیصو  هاشداپ و  نآ  3572هصق 

3572هراشا

دیدرگم نآ  درگ  دیورم و  هعلق  نالف  هب  هَّللا  هَّللا  اما  دینک  بیصن  باّون  نینچ  اج  نالف  و  دیهن ، بیترت  ننیچ  اج  نالف  نم  کلامم  رد  رفس  نیا  رد  هک  ار  شیوخ  رسپ  هس  وا  ندرک  تّیصو  هاشداپ و  نآ  3572تیاکح 

3572هراشا

دوش تسس  مئاد  ِیقاب  همشچ  بلط  رد  دنک ، دامتعا  اه  همشچ  نآ  ياهددم  رب  نوچ  یمدآ  هک  روُرُغلا  ِراَد  نَع  یفاجَّتلا  َِکلاذ  ُهَماَلَع  هک  افو  یب  ياه  بآ  ياه  همشچ  زا  باذِتجا  دادمتسا و  زا  وا  ندش  ینغتسم  يدبا و  ِتایح  همشچرس  زا  فراع  دادمتسا  3577نایب 

هرخآ یلا  ار  تَّیصو  عادو  تقو  هاش  ندرک  تداعا  ار و  هاش  ناشیا  ندرک  عادو  زا  دعب  ردپ  کلامم  رد  ناگداز  هش  ندش  3584ناور 

ِعنُم اَم  یَلَع  ٌصیرَح  ُناسنِالا  هکنآ  مکح  هب  ناطلس  نارسپ  3597نتفر 

تسیک تروص  نیا  هک  ندرک  صُّحفت  نداتفا و  هنتف  رد  هس و  ره  ندش  شوهیب  ار و  نیچ  هاش  رتخد  يور  شقن  رَوُّصلا  ُتاَذ  هعلق  نیا  رصق  رد  ناشیا  3610ندید 

3610هراشا

يدرک انیبان  هاگ  رداچ و  ریز  يدرک  نز  هاگ  ار  دوخ  یتخاس و  ون  هلیح  زور  ره  وا  دینادرگب و  ور  يو  زا  ناهج  ردص  بکوم ، رد  تاسوخب  نابز  هب  لیجعت  صرح و  طرف  یشومارف و  هب  شیورد  دنمشناد  نآ  و  يدش ، مورحم  وا  غیرد  یب  ماع  هقدص  زا  یتساوخب  نابز  هب  هک  یلئاس  ره  هک  اراخب  ِناهج  ردص  تیاکح 

ار اه  تشخ  نیا  وت  تفگ  وا  يدرب ، ارچ  يدرب و  اجک  وک  اه  تشخ  نیا  هک  گنج ، دش ه  رادیب  كدوک  تشادرب ، وا  سپ  زا  یمرن  هلیح و  هب  ار  اه  تشخ  نآ  دروآ و  ّبَد  باّبَد  تبقاع  درک  رابنا  دوخ  دعقم  رب  اه  تشخ  درما  اقافّتا  یبش  .دنتفخ  هناخ يا  بزع  رد  درما  یکی  هسوک و  یکی  ردارب  ود  نآ  تیاکح 

3622هراشا

رارکت اینُّدلا  ُِبلاَط  اَینُّدلا و  ُِبلاَط  هک  دوش  نینچمه  رگا  هرخآ و  یلا  دشاب  ایند  مه  ایند  ملع  اما  دشاب ، مسق  ود  ات  دیاب  ایند  ملع  ریغ  ملع  نیا  هک  ملِعلا ، ُِبلاَط  َو  اَینُّدلا  ُِبلاَط  ناعَبشی  ِناَموُهنَم ال  دومرف  هیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یفطصم  هک  ربخ  نیا  ریسفت  3627رد 

هعقاو نآ  ریبدت  رد  هداز  هش  هس  نآ  ندرک  3628ثحب 

نیگرزب ردارب  3629تلاقم 

3629هراشا

هرخآ یلا  داد  دروخ  رد  شبارش  تفوک و  شرس  رب  يدنچ  یقاس  رآ ، شعبط  رد  نیه  هک  تفگ  ار  یقاس  هاش  درک ، زاغآ  يدنت  یشرت و  دینادرگب و  ور  تشاد ، وا  شیپ  رغاس  درک ، هضرع  دنمشناد  رب  بارش  یقاس  دناشنب و  دروآ و  سلجم  رد  هارکا  هب  ار  دنمشناد  نآ  هک  هاشداپ  نآ  3631رکذ 

هرخآ یلا  تسا  دومحم  ندش  رت  کیدزن  ناکما  ردق  هب  تسا ، دودسم  لصو  هار  هچرگا  دنشاب ، رت  کیدزن  دوصقم  هب  ناکما  ردق  هب  ات  دوصقم ، قوشعم و  يوس  نیچ  تیالو  بناج  هب  ارجام  ثحب و  مامت  زا  دعب  ناگداز  هاش  نتشگ  3641ناور 

3641هراشا

دوب لامج  هب  میظع  تروص  هب  دوب و  برع  هاشداپ  هک  سیَقلا  ُءَرما  3642تیاکح 

.منک هضرع  هاش  رب  ار  دوخ  عادولا  متفر  نم  هک  نیگرزب  نآ  ِندش  ربص  یب  ربص ، ندش  زارد  ِدعب  هاگتخت و  رهش  رد  نیچ  دالب  رد  يراوتم  ناشیا  ثکم  3656ِدعب 

3656هراشا

ار قح  ءاطع  ِتَطَسب  دناد  هچرگا  درادن  زاب  هدهاجم  زا  تسد  هک  دهاجم  3674نایب 

رصم هب  راسی  زا  یبلط  یم  هچنآ  هک  دید  باوخ  هک  صخش  نآ  3682هصق 

3682هراشا

.دوش افو  رصم  هب  راَسی  زا  یبلط  یم  هچنآ  هک  دید  باوخ  هک  صخش  نآ  3682تیاکح 

3682هراشا

نمؤم ياعد  تباجا  ِریخأت  3685ببس 

قح ترضح  هب  یشیورد  زا  وا  عّرضت  نایب  رصم و  هب  دنداد  ناشن  جنگ  وا  هب  هک  صخش  نآ  هّصق  هب  ندرک  3687عوجر 

َلع هلوق  و  « 39  » ارسُی ٍرسُع  َدَعب  ُهَّللا  ُلَعجَیَس  َیلاَعَت  ُهُلَوق  َو  ْمَُکل  ٌرْیَخ  َوُه  َو  ًائْیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  َو  رایسب  مخز  ندروخ  زا  دعب  سسع  زا  ندش  لصاح  وا  دارم  و  ار ، وا  سسع  نتفرگ  ییادگ و  یکوکبش و  رهب  زا  يوک  هب  ندمآ  نوریب  بش  رصم و  هب  صخش  نآ  3689ندیسر 

هَنِینأَمُط ُقدِّصلا  َو  ٌهَبیِر  ُبذِکلا  هک  ربخ  نیا  3691نایب 

3691هراشا

3700لثم

دسرن اجنادب  یمهف  یلقع و  چیه  هک  یهجو  رد  نآ  تالیوأت  روهظ  قح و  تاراشا  بیارغ  رد  ناریح  نانک و  هدجس  نایوگ و  رکش  ار  يادخ  هتفای و  دارم  نامداش و  صخش  نآ  3700نتشگزاب 

هرخآ یلا  یلاباال  یخاتسگ و  زا  هن  تّبحم  قشع و  طرف  زا  کیل  نتساوخ ، يروتسد  یب  نتخادنا  هاشداپ  هاگراب  رد  ار  دوخ  نتفر و  دوخ  یب  و  ادیش ، ناشیا  زا  وا  ندیمر  رد  و  ار ، دنپ  نآ  وا  ندروآان  بات  ار و  نیگرزب  نداد  دنپ  ناردارب  ندرک  3707رّرکم 

3707هراشا
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هّصِقلا رخآ  یلا  يوجب  ار  رگید  یسک  نک و  دازآ  ارم  هک  یضاق  نتفگ  هنیراپ و  يزاب  دیما  رب  یحوج  نز  ندمآ  مود  لاس  زاب  ندیرخ ، ار  قودنص  یضاق  بیان  و  ندنام ، قودنص  رد  یحوج و  نز  رب  یضاق  ندش  3716نوتفم 

3716هراشا

هرخآ یلا  قودنص  رد  یضاق  نتخیرگ  رد و  رب  مشخ  هب  یحوج  ندز  هقلح  یحوج و  نز  هناخ  هب  یضاق  3723نتفر 

هرخآ یلا  یحوج  زا  ار  قودنص  ندرک  يرادیرخ  رازاب و  نایم  یضاق  بیان  3729ندمآ 

3729هراشا

هرخآ یلا  دیامرف  یم  مه  نامدولآ  ملخ  یکدوک  يرکاچ  ار ، وا  میدومن  يرکاچ  یعیطم و  ام  هک  شدوبن  سب  هک  دندز  هنعط  ناقفانم  ات  هَالوَم  ٌِّیلَعَف  ُهَالوَم  ُتنُک  نَم  دومرف  هیِلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  یفطصم  هک  ربخ  نیا  ریسفت  3732رد 

هِماَمتا َیلا  ار  وا  یضاق  نتخانش  لاسراپ و  هفیظو  دیما  رب  مود  لاس  یضاق  همکحم  هب  یحوج  نز  ندمآ  3736زاب 

هاش ترضح  رد  وا  تمزالم  هداز و  هاش  هّصق  حرش  هب  ندمآ  3741زاب 

3741هراشا

ِيرَان َأفطا  َكَرون  َّناَف  نمؤم  ای  زج  دشکن  ار  ام  شتآ  وت  رون  تمظع  ات  باتشب  دوز  رذگب ، رتدوز  طارص  زا  نمؤم  تسوا يا  رس  رب  طارص  هرطنق  هک  دیوگ  خزود  هکنآ  نایب  3744رد 

هِضَعب ِریرقت  عم  هاش ، نآ  رظن  تلود و  زا  دیسر  ودب  ینیع  یبیغ و  میانغ  زا  رازه  دص  هاشداپ ، شیپ  دنام  هدش ، ناسحا  ِگَنل  مه  وا  ات  ار  نینایم  هاشداپ  نتخاون  و  يروجنر ، زا  دوب  شاِرف  بحاص  نیکچوک  نآ  هک  ردارب  هزانج  هب  نینایم  ردارب  ندمآ  ناگداز و  هش  زا  نیگرزب  ندش  3749یفوتم 

هرخآ یلا  دوبن  ربخ  ار  هاش  تروص  هکنانچ  درک  یمخز  ار  وا  حور  درک ، درد  شلد  دش ، ربخ  ار  هاش  ّرِس  ماهلا و  هار  زا  .ار  هاش  درک  یم  یشکرس  يرکشان و  دصق  و  دوب ، هدش  لصاح  ار  وا  لد  هاش  زا  هک  یفشک  ییانغتسا و  ببس  زا  دش  ادیپ  ار  هداز  هاشداپ  هک  3769هسوسو يا 

3769هراشا

ار ترضح  لیئارزع  نداد  باوج  يدرک و  ضبق  ناشناج  هک  قیالخ  نیا  زا  دمآ  رتشیب  هک  رب  محر  ار  وت  هک  مالّسلا  هیلع  لیئارزع  هب  یلاعت  قح  3776باطخ 

زیِزعلا ُهَحوُر  ُهَّللا  َسَّدَق  یِعاَر  نابیش  خیش  3778تامارک 

یلفط رد  هیاد  ردام و  هطساو  یبار  دورمن  یلاعت  قح  ندرورپ  هّصق  هب  ندرک  3781عوجر 

تفرب ایند  زا  رگید  لیاضف  لامکتسا  زا  شیپ  هاش  رطاخ  زا  دروخ  مخز  نایغط  نآدب  هداز  هاش  هک  هّصق  نآدب  ندرک  3786عوجر 

تسا رت  لهاک  هک  نم ، دنزرف  هس  زا  ارم  لام  دََرب  وا  نم  زا  دعب  هک  صخش  نآ  ندرک  3789تیصو 

3789هراشا

3792لثم

زکرم 3795هرابرد 
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PIR5301/ش 9 هرگنک :  يدنب  هدر 

8/31م 849م/ش ش اف 1 ییوید :  يدنب  هدر 

م 2479-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا دلج 

رفنازورف حرش  همتت 

لوا رتفد  همتت 

راکش هب  ریش  تمدخ  رد  هابور  گرگ و  نتفر 

هراشا

راکش هب  ریش  تمدخ  رد  هابور  گرگ و  نتفر 

ره اهدیق  دنب و  دندنب  رب  تخـس  اهدیـص  رب  رگدمه  تشپ  هب  ات  راسهوک  رد  بلط  زا  دـندوب  هتفر  راکـش  رهب  یهبور  گرگ و  ریش و 
ار رن  ریش  ناشیا  هچ ز  رگ  فرگش  رایسب و  دنریگ  اهدیص  فرژ  يارحص  نآ  ردنا  مه  اب  هس 
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نیا تسا  تمحر  تعاـمج  دـش  هرمه  کـیل  تسا  تمحز  رکـشل  ار ز  هش  نینچ  نیا  دومن  یهارمه  مارکا و  درک  کـیل  دوـب  گـنن 
زا دش  وا  برح  هب  یهاپس  اب  ماشه  نب  نامیلس  : » هب زا :  3013 تساخس ب 3018 - رهب  نارتخا  نایم  وا  تساهگنن  رتخا  ار ز  هم  نینچ 

(. ادخهد همان ي  تغل  زا  لقن  هب  ناتسیس ، خیرات  « ) .دیلولا میهاربا  نامرف 

.يارب بلط ، هب  بلط : زا 

: کمک هب  ِيرای ، هب  تُشپ : هب 

: زارد رود و  اهتنا ، یب  فرَژ : یسودرف  تشپ  هب  دمآ  ردنا  دیدب  ورسخ  وچ  تشکب  یمان  دنچ  نایناریا  زا 

.گرزب دنمونت ، ربتس ، فْرَگِش : ص 1150 ) ج 3 ، همانهاش ،  ) زارد هار  فرژ  نیا  دیامیپ  هک  زار  هدنهوژپ  درم  تسا  مادک 

.ندوب هارمه  ندش ، هارمه  دش : هرمه 

2 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: كر .قئاقحلا و  زونک  ریغصلا ، عماجلا  زا  ص 31 ، يونثم ، ثیداحا  «. ) ٌباَذَع ُهَقْرُفلا  ٌهَمْحَر َو  ُهَعاَمَجلا  : » ثیدح نآ  ذـخأم  تمحر :
(. ص 278 ج 4 ، لبنح ، دمحا  دنسم 

صـصق و ذخأم  رد  ار  نآ  رفنازورف  موحرم  هدمآ و  یـسراف  یبرع و  ياه  هّصق  باتک  رد  هک  فورعم  تسا  یناتـساد  تیاکح  ذخأم 
.تسا هدروآ  ( 29 ص 28 -  ) يونثم تالیثمت 

وا ریبعت  رد  .تسا  هتخیر  ینافرع  ینعم  بلاق  رد  هدـنادرگ و  رب  نآ  يرهاظ  ینعم  زا  ار  ناتـساد  نیا  تسوا ، تداع  هک  ناـنچ  اـنالوم 
كاروخ و دروخ و  یپ  رد  زج  هک  هراب  مکش  یمدرم  رهظم  لاکش  گرگ و  هابور و  .تسا و  دشرم  ای  یلو ، ای  لماک  درم  رهظم  ریش 
اب ترورـض  هب  نکیل  تسین  وا  روخ  رد  لاکـش  گرگ و  یهارمه  ینیـشنمه و  دراد و  دـنمجرا  یماـقم  ریـش  .دنتـسین  مسج  شرورپ 

.ددرگ یم  رفس  مه  لاکش  هابور و 

لماک یلو  هک  نانچ 
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.درب رس  هب  ناشیا  اب  دیاب  راچان  نانآ  هیبنت  ناگدنب و  داشرا  يارب 

شیوخ ياـهتّجح  هطـساو  هب  ناـیمدآ  رب  ار  دوخ  تمحر  ادـخ  ناگدـنب و  رگید  رب  تمحر  هطـساو  تسا و  قح  تمحر  دوخ  وا  هچ 
.دش دهاوخ  هداد  رتشیب  حیضوت  هراب  نیا  رد  رگید  ياهتیب  لیذ  رد  .دیامرف  لزان 

رهوگ رز  وچ  وج  هک  نآ  زا  ین  تسا  هدـش  رز  قیفر  وج  وزارت  رد  دـیدَن  ار  شیار  تسین  ییار  هچ  رگ  دیـسر  ار  ربمیپ  مُهْرِواـش  ِرمأ 
، نز يار  نانآ  اب  مُهرِواش :  3019 تسا ب 3021 - هدش  هگرد  سراح  گس  یتدم  تسا  هدش  هرمه  نونک  ار  بلاق  حور  تسا  هدش 

(. 159 نارمع ، لآ   ...« ) ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  ْمَُهل َو  ْرِفْغَتْسا  ْمُْهنَع َو  ُفْعاَف  هفیرش ... : هیآ  زا  تسا  ذوخأم  .نک  تروشم 

(. تسین وا  يار  دننامه  ییار   ) دهد هفاضا  هرسک  ینعم  هک  هفاضا  کف  تمالع  ار :

.دننام دیدَن :

3 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوجو قیقد  ياـهنزو  هک  میدـق  رد  ندـش : رز  قیفر  وـج   3 دـیدن 2759 / ینیط  زج  سیلبا  هدـید  دـیدَن  لـثم و  یب  دوـب  هـک  یمدآ  ز 
نزو زا  رتمک  يا  هّفک  رد  رز  نزو  هک  دوب  هاگ  و  دندیـشک ، یم  وج  اب  دوب  نزو  كدـنا  رگا  تساهب  نارگ  يزلف  هک  ار  رز  تشادـن ،

اًلثم .تسا  رگید  هّفک  رد  هک  دوش  يا  هنزو  ربارب  رز  ینیگنـس  ات  دـنداهن  یم  رز  رانک  ار  وج  تلاـح  نینچ  رد  .دوب  رگید  هّفک  گـنس 
مولعم ات  دـنداهن  یم  رز  رانک  ار  وج  دوب ، رتمک  لاـقثم  زا  رز  نزو  رگا  يا و  هفک  رد  ار  رز  دـنداهن و  یم  يا  هّفک  رد  ار  لاـقثم  نزو 

ینعم دیوگ  یم  انالوم  .تسا  رتمک  لاقثم  کی  زا  وج  دنچ  رز  رادقم  ددرگ 
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.تسا هتفای  ار  رز  شزرا  وج  هک  تسا  نیا  هن  دنهن  یم  رز  رانک  وزارت و  هّفک  رد  ار  وج  هک  نیا 

دوخ يرهاظ  سح  جـنپ  اب  مسج  .دراد  زاب  هناخ  هب  ندـمآ  رد  زا  ار  ناگناگیب  ات  دـندنب  هاگرد  رب  ار  گس  .نابـساپ  نابهگن ، سراح :
نت هک  تسا  نآ  زا  هن  هتفرگ  ياج  یکاـخ  دـبلاک  رد  تسا  يولع  ملاـع  زا  هک  حور  رگا  دراد ، ياـج  نت  رد  هک  تسا  حور  ناـبهگن 

رد مه  مدرم  رگید  هک  تشادـنپ  دـیابن  دراد  نامدرم  رگید  نوچ  ینت  لماک  یلو  رگا  و  تسا ، هدیـسر  حور  تبترم  هب  هتفای و  یتمیق 
َْول َو   » هک دـننینچ  زین  قح  نالوسر  هک  نانچ  دـشاب ، ینامـسج  بلاق  نیمه  اب  دـیاب  راچان  نامدرم  اب  وا  طاـبترا  هکلب  دنتـسه  وا  تبتر 

يدرم تروص  هب  ار  هتـشرف  نآ  میدرک ، یم  يا  هتـشرف  ار ) لوسر   ) ار وا  رگا  َنوُِسْبلَی - ام  ْمِْهیَلَع  انْـسَبََلل  اًلُجَر َو  ُهاْنلَعََجل  ًاکَلَم  ُهاـْنلَعَج 
دوب و باریس  یهلا  ملع  برـشم  زا  هک  ص )  ) مرکا لوسر  هک  نانچ  (. 9 ماعنا ، « ) .میتشاد یم  هدیـشوپ  ناشیا  رب  ار  راک  میدرک و  یم 

دوب نآ  يارب  هن  ینز  يار  نیا  .دنک  تروشم  دوخ  نارای  اب  هک  تفای  يروتسد  دوب ، هتفایرد  ادخ  زا  هک  دوب  ییحو  دومرف  یم  هچ  نآ 
رد ماگنه  هب  ات  دزومایب  ار  دوخ  ناراـی  هک  دوب  یتحلـصم  نآ  رد  هکلب  تفاـی ، یم  ینوزف  تروشم  اـب  تشاد و  یتساـک  يو  يار  هک 

.دوش راکشآ  اهندز  يار  اب  تسا  کین  هچ  نآ  دننز و  يار  مه  اب  يراک  رد  ندش 

4 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زب یهوک و  واگ  هوکش  ّرف و  اب  ِریش  باکر  رد  هوک  يوس  تعامج  نیا  دنتفر  هک  نوچ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


باـبک ب 3024- ار  وا  بش  زور و  دـیاین  مک  بارِح  ریـش  ِیپ  رد  دـشاب  هک  ره  تفر  شیپ  ناـشیا  ِراـک  دـنتفای و  تفز  ِشوـگرخ  و 
.نزوگ یهوک : واگ   3022

.ربتس هبرف ، تفز :

، یگنج تسا : لـعاف  يارب  زا  ینبم  تیب  نـیا  رد  بارح  یلو  .ندرک  راـکیپ  ندرک ، گـنج  برح ) زا  هلعاـفم  باـب  ردـصم  : ) بارِح
: تسا هدرب  راک  هب  نآ  يردصم  ینعم  هب  ار  بارح  رگید  دراوم  رد  يولوم  .يراکش 

نوگ هنوگ  ياهتمعن  زمر  شوگرخ ، زب و  یهوک و  واگ   3 بارض 1607 / شیاپ  ای  تسد و  دّربب  هک  بارح  ردنا  عاجـش  درم  اسب  يا 
.دننآ یپ  رد  ناتسرپ  ایند  هک  تسایند 

لدع هب  تمـسق  دور  هک  نآ  ردنا  دوب  عمط  ار  هبور  گرگ و  ناشَک  نوخ  ردنا  حورجم و  هتـشک و  ناشدندروآ  هشیب  رد  هُک  نوچ ز 
«. ٌبالِک اهُوِبلاط  ٌهَفیِج َو  اْینُّدلا  : » هک نآ  ياهتمعن  زمر  اه  هتشک  هشال  و  تسایند ، زمر  هشیب :  3025 ناورسخ ب 3026 -

: هناهاشداپ لدع  .تفرگ  یناورسخ  ینعم  هب  ار  ناورسخ  تسا  نکمم  دننک و  ناهاشداپ  هک  یتلادع  ناورسخ : لدع 

تلادـع و دوصقم  ناورـسخ  لدـع  زا  و  ص 80 ) رارـسالا ، نزخم   ) ناورـسخ هبکوک  زا  دـش  رود  ناور  نیـشون  بکرم  ناـنک  دـیص 
.تسا يواست 

.لماک ناسنا  رهظم  ریش  دنیایند و  مدرم  رهظم  میتشون  هک  نانچ  هابور  گرگ و 

5 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم راکـش  رد  دوخ  ياتمه  ار  ریـش  زین  هابور  گرگ و  .دـنهن  یم  دوخ  هیاپ  رد  ار  وا  دـننیب ، یم  دوخ  نایم  ار  ایلوا  نوچ  ناتـسرپ  ایند 
یم هک  نانچ  ار  ریـش  نانآ  رگا  .ددرگ  میـسقت  تَّیوس  هب  نانآ  نایم  دیاب  دنا ، هدروآ  تسد  هب  هوبنا  يدیـص  یگمه  هک  لاح  .دـندید 

هدش دیص  راکش  دوخ و  دنتخانش ، یم  دیاب 
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يایلوا اب  ناتـسرپ  ایند  شلاچ  تسا  نینچ  .دنک  یم  لذب  ناشیدب  ار  ناگمه  وا  هک  دـندید  یم  هاگ  نآ  دـنداهن  یم  وا  تمدـخ  رد  ار 
: هک لفاغ  هقیقد  نیا  زا  دنمزآ و  ناهج  نیا  یندروخ  هب  دندنمزاین و  ایند  لام  هب  نانآ  دنرادنپ  هک  ادخ 

دوب نغور  هبنپ و  لیتف و  زا  هن  دوب  نشور  وک  سمش  غارچ  نیا 

3 دوجو 6 و 4 / قاّلخ  رادید  زا  دوب  دوبن  خبطم  زا  لیربج  تّوق 

ریمض ب دشیدنا  هچ  ره  دنادب  وا  ریما  رارسا و  ِریش  دشاب  هک  ره  دَنَس  ار  اهعمط  نآ  تسناد  ریـش  دز  ریـش  رب  ناشود  ره  ِعمط  ِسکع 
.ندش فوشکم  ندش ، سکعنم  سکع : ندز   3027 - 3028

.كردم ببس ، دَنَس :

.نورد ریمض :

لقن هیفوص  ناگرزب  زا  هک  ییاهناتـساد  رد  هصیـصخ  نیا  و  تسا ، ناگدـنب  رگید  ریمـض  رب  نانآ  فارـشا  ادـخ  يایلوا  ياـهتبهوم  زا 
رد هک  تسناد  تشاد ، نانآ  ریمض  رب  هک  یفارـشا  اب  ریـش  .تسا  دیحوتلا  رارـسا  ما  هدید  هک  اج  رتشیب  دوش و  یم  هدید  ناوارف  هدش ،

.دنربب هرهب  وا  دننام  دنزاس و  کیرش  وا  اب  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  دنا و  هتسب  عمط  اهدیص 

6 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، هشیدنا زا  تسا و  هشیدنا  رد  هتـسویپ  هک  وخ : هشیدـنا  وا ب 3029  شیپ  رد  يدـب  هشیدـنا  لد ز  وـخ  هشیدـنا  لد  يا  راد  هگن  نیه 
تسا و لد  باجح  نآ  هک  دهاوخ  ار  هسوسو  شیوشت و  ینارگن و  دب »  » تفـص هنیرق  هب  هکلب  تسین  دوصقم  رکفت »  » نآ جیار  ینعم 

يرادـهگن رد  تسا  يرادـشه  تیب  نومـضم  دـنیوگ و  ینیغ  باجح  ار  نآ  ناـفراع  دورب و  رافغتـسا  اـب  هک  یندودز  تسا  یباـجح 
رد دب  نامگ  زا  زیهرپ  یهلا و  نادرم  تمرح 
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.ندرب نانآ  هراب 

مَد نآ  تشاد  تفگن و  او  ناشـساوسو  نآ  تسناد  نوچ  ریـش  شوپ  يور  يارب  ددـنخ  تَخُر  رد  شوـمخ  دـنار  یمه  ار  رخ  دـناد و 
.نتفرگن ار  بیع  ندید و  بیع  ضامغا ، ندرک ، تاشامم  زا  تسا  تیانک  ندنار : شومخ  ار  رخ   3030 ناشساپ ب 3031 -

.نتشاد روتسم  ندیشوپ ، يور  شوپ : يور 

هانگ رب  هک  تسادـخ  يایلوا  قالخا  مراکم  زا  زین  نیا  و  ندوب ، رکنم  ناهن  رد  و  ندرکن ، اوسر  رهاـظ  هب  ندـیدنخ : شوپ  يور  يارب 
.دنشوپ یم  وا  رب  دنهاگآ و  هدنب 

.دب هشیدنا  هسوسو ، ساوسَو :

.نداهن تمرح  نتشاد : ساپ 

ِهَّللِاب َو ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  : » دـهد یم  ربخ  مرکا  لوسر  زا  میرک  نآرق  هک  ناـنچ 
يرذـع ناقفانم  نوچ  هک  دوب  نیا  ص )  ) ادـخ لوسر  قالخا  مراکم  زا  (. 61 هبوت ،  ...« ) ْمُْکنِم اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌهَمْحَر  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ُنِمْؤـُی 

وا دـنتفگ : هک  اج  نآ  اـت  .درک  یمن  ضارتعا  دوب ، راکـشآ  يو  رب  ناـنآ  نورد  هک  نآ  اـب  و  داد ، یم  ارف  شوگ  ربمغیپ  دـندروآ ، یم 
.دونش یم  مییوگ  هچ  ره  تسا ، شوگ  اپارس 

دونش و یم  ار  امش  نخس  هک  تسامش  دوس  هب  نیا  : » دیامرف نانآ  شنزرس  رد  دنوادخ 

7 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.اهریمض رب  فرشم  تسا و  لماک  یلو  رهظم  انالوم  ریبعت  رد  میتفگ  هک  نانچ  ریش  .دنک » یمن  راکشآ  دیراد  نورد  رد  هچ  نآ 

.دروآ یمن  نانآ  يور  هب  یلو  دید  یم  نطاب  هدید  هب  تشذگ  یم  شناهارمه  لد  رد  هک  ار  ییاه  هسوسو  نیا ، رب  انب 

نم ب ياطعا  رد  تسا  نیا  ناـتّنظ  نم  يار  دـماین  سب  ار  امـش  رم  ادـگ  ناسیـسخ  يا  ار  امـش  رم  ازـس  میاـْمنب  تفگ  دوخ  اـب  کـیل 
رد هچ  نآ  ازس :  3032 - 3033

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


.رفیک تسا ، روخ 

.ندوبن یفاک  ندماین : سب 

.ناتسد ریز  هراب  رد  تسا  ریش  يالاو  هشیدنا  دوصقم  و  هشیدنا ، يار :

.نامگ ّنَظ :

.ششخب ءاطعا :

یفّرـصت ایند  لام  رد  هاگهگ  تسا ، هدیـشوپ  نارگید  رب  دنناد و  دوخ  هک  اهتحلـصم  رب  انب  قح  يایلوا  دننیب  یم  هکنیا  زا  ناتـسرپ  ایند 
هرِـصیوُخلا وُذ  هک  نانچ  .دـنراد  مدـقم  نارگید  رب  ار  دوخ  دـنهاوخ  هک  دـنرادنپ  دـتفا و  یم  نارگ  ناـنآ  رب  فرـصت  نیا  دـننک ، یم 

لوـسر .يدرکن  تلادـع  هب  راـک  منیب  ص )  ) دـمحم يا  هک  تفرگ  هدرخ  ص )  ) لوـسر رب  نینح  گـنج  ياـهتمینغ  شـشخب  ماـگنه 
(. سرهفملا مجعملا  كر : ص 144 و  ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  « ) .درک دهاوخ  یسک  هچ  منکن  تلادع  نم  رگا  : » دومرف

دیتسنادـن نانیب  هتوک  امـش  هک  تفرگ  مشخ  ناـنآ  رب  دنتـشاد  لد  رد  هک  يدـب  تین  زا  دوب ، هاـگآ  هاـبور  گرگ و  نورد  رب  هک  ریش 
.دینامب تسا  ناتیازس  هچ  نآ  راظتنا  رد  لاح  .دنراذگن  ورف  ار  نانآ  قح  و  دنرادن ، تلفغ  ناتسد  ریز  تیبرت  زا  هاگ  چیه  ناگرزب 

8 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ربخ ب دیـشخب و  شوا  شلاگـس  نوچ  رگد  دلاگْـسا  هچ  شاّقن  اب  شقن  نم  يارآ  ناهج  ياـهاطع  زا  نم  يار  زا  ناـتیار  درخ و  يا 
.رکف هشیدنا ، يار :  3034 - 3035

.ناوارف رایسب ، زا  تیانک  ناهج ، هدنیارآ  ناهج ، شخب  قنور  ارآ : ناهج 

و يوش ، سانـشان  هک  یـشاب  هگ  نآ  يادخ  هدنـسانش  هچ  : » تسا هدـمآ  همان  سوباق  رد  هک  یترابع  هب  تسا  کیدزن  شاّقن : اب  شقن 
« دنکن شقن  يورب  شاّقن  چیه  دشابن  شقن  لوبق ]  ] شوقنم رد  ات  .شقن  نامگ  و  شاّقن ، هدنسانش  .تسا و  شوقنم  نوچ  هتخانش  لاثم 

(. لوا باب  همان ، سوباق  )

: دب هشیدنا  صوصخب  ندیشیدنا و  ندیلاگس :

ار هرجح  نآ  ریما  ياک 
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ربخ یب  نآ  وا ز  دشاب  هک  بش  مین  رد  ياشگب 

ینعم نیمه  تیب  نیا  رد  و  ندرک ، تموـصخ  زین  5 و  / 1986 وا 1987 - ياهـشلام  تسام  رب  نآ  زا  دعب  وا  ياهـشلاگس  دیآ  دیدپ  ات 
.تسا دوصقم 

.تسادخ هدیشخب  تسه ، يا  هدارا  تکرح و  ای  يا و  هشیدنا  رگا  هدنب  رد 

.تسا شیپ  ياهتیب  نومضم  دیکأت  تیب  نیا  .دزیتسب  هدنشخب  اب  هک  دسرن  ار  هدش  هدیشخب  سپ 

ار خرچ  مناهراو  ادج  مزادنیب  رس  قفانم  نوچ  ار  ءوّسلا  َّنَظ  ِهَّللِاب  نّیناَظ  نَمَز !؟ ناگنن  دوب  ار  امـش  رم  نم  هب  هناسیـسخ  ّنظ  نینچ  نیا 
.نتشادنپ سیسخ  ندرب ، تّسخ  نامگ  هناسیسَخ : ِّنَظ   3036 ناتساد ب 3038 - نیا  ناهج  رد  دنامب  ات  ناتگنن  زا 

.گنن عمج  ناگنَن :

9 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. تسا هتسشن  فوصوم  ياج  تفص   ) دیا هنامز  ناگنن  هک  نَمَز : ناگنن 

ْمِْهیَلَع ِءْوَّسلا  َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  میرک ...« : نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  هلمج  .ندرب  ناـمگ  نظ ، ردـصم  زا  لـعاف  مسا  ناـظ ، عمج  نیِّناـظ :
(. 6 حتف ،  ...« ) دب شدرگ  داب  نانآ  رب  دب ، نامگ  ادخ  هب  ناگدنرب  نامگ  ِءْوَّسلا ... ...  ُهَِرئاد 

، دنیازفا یمن  نانمؤم  رب  اهنت  هن  ناقفانم  دنقفانم و  لد  هب  دنناسانـش  نمؤم  ار  دوخ  نابز  هب  دنچ  رگا  دنرب ، دـب  نامگ  ادـخ  هب  هک  نانآ 
دندرب و دـب  نامگ  تسا  یهلا  تمحر  فطل و  رهظم  هک  ریـش  هراب  رد  دـنناقفانم  نیا  رهظم  هک  هابور  گرگ و  .دـننگنن  بجوم  هکلب 

.دید دیهاوخ  ناترس  ندش  هدیرب  اب  ار  ینامگ  دب  نیا  يازس  دیوگ ، یم  نانآ  هب  ریش  .دنتشگ  رفیک  بجوتسم 

ْقَلَخ رورغم و  تسم و  ار  ام  درک  قح  ياه  مّسبت  دش  ایند  لام  شابم  نمیا  ریش  ياه  مّسبت  رب  شاف  هدنخ  دز  یم  رکف  نیا  اب  ریش 
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.راکشآ شاف :  3039 دنک ب 3041 - رب  ار  دوخ  ماد  مُّسبت  نآک  دَنَس  يا  تتسا  هب  يروجنر  رقف و 

: دیوگ یّبنتم  .نداد  ناشن  نادند  ندوشگ و  بل  ریش : ياه  مّسبت  .دنخبل  مّسبت :

، تسا راکـشآ  ریـش  ياهنادند  يدید  رگا  ( ) ص 85 ج 4 ، یّبـنتم ، ناوید   ) ٌمِسَْتبُم َْثیَّللا  َّنَأ  َنَّنُظَت  ـالَف  ًهَزِراـب  ِْثیَّللا  َبوـُُین  َتْرَظَن  اَذا 
(. دنز یم  دنخبل  ریش  رادنپم 

: دیوگ يدسا  و 

( همان تغل  زا  لقن  هب   ) ریش ندومن ز  نادند  تسا  هدنخ  هن  ریلد  هش  هدنخ  زا  دش  دیابن 

10 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نارگنان میب ، یب  نمیا :

.تفرگ ناوت  یم  راوخ  ینعم  هب  زین  هنهک و  قَلَخ :

دروم دـمتعم ، دنـس : مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  ناملـس ، دعـس  دوعـسم   ) تسابید نهک  زا  رتهب  ون  دُرب  قلخ  ِرب  نکم  قلخ  ار  نتـشیوخ 
.دامتعا

.تسا ندنکفا  ماد  هب  دوصقم  اج  نیا  رد  .ماد و  ندیچ  رب  ندرک : رب  ماد 

ریخ ار  نآ  و  6 و 7 ) قلع ، « ) ینْغَتْـسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک   » دندرگ یم  رورغم  دنز  دـنخبل  نانآ  رب  ایند  نوچ  نایمدآ  رتشیب 
ْمِْهیَلَع انْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف   » .وا نداتفا  ماد  هب  يارب  همدـقم  تسا و  یجاردتـسا  تمعن  یناوارف  نآ  هک  یلاح  دـنناد ، یم  دوخ 

هداد دنپ  نادـب  هک  ار  نآ  دـندرک  شومارف  نوچ  سپ  َنوُِسْلبُم »- ْمُه  اذِإَف  ًهَتَْغب  ْمُهانْذَـخَأ  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یَّتَح  ْیَـش ٍء  ِّلُک  َباْوبَأ 
رـس هک  یلاح  ناهگان  ار  نانآ  میتفرگ  .دش  هداد  نانآ  هب  هچ  نادـب  دـندش  داش  نوچ  ات  ار  زیچ  ره  ياهرد  نانآ  رب  میدوشگ  دـندش ،

مدرم نینچ  دناشک و  یم  رورغ  یتسم و  هب  ار  نانآ  ورین  یتسردنت و  نآ  دننیب و  یم  تسردنت  ار  دوخ  ای  (. 44 ماعنا ، « ) دندوب هدنکفا 
دنشاب هاگآ  رگا 
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: هک تسا  یتسردنت  يرگناوت و  زا  رتهب  نانآ  يارب  يروجنر  رقف و  هک  دنناد 

رد دننک  یم  یـشکرس  هنیآ  ره  شناگدنب  يارب  ار  يزور  ادـخ  دـنادرگ  خارف  رگا  ِضْرَْألا »...  ِیف  اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََسب  َْول  «َو 
(. 27 يروش ،  ...« ) نیمز

ام نایم  ار  اهدیص  نک  شخب  گرگ  يا  يآ  شیپ  هک  نتفگ  ار و  گرگ  ریش  ندرک  ناحتما 

ام نایم  ار  اهدیص  نک  شخب  گرگ  يا  يآ  شیپ  هک  نتفگ  ار و  گرگ  ریش  ندرک  ناحتما 

هچ وت  هک  دیآ  دیدپ  ات  يرگ  تمسق  رد  شاب  نم  بیان  نُهُک  گرگ  يا  نک  ون  ار  تلدعم  نک  شخب  ار  نیا  گرگ  يا  ریـش  تفگ 
اهبور طسو  تسا و  هناـیم  زب  هک  ارم  ُزب  تسُچ  تفَز و  گرزب و  وت  گرزب و  نآ  تسوت  شخب  یـشحو  واـگ  هش  يا  تفگ  يرهوگ 

.تسا هنالداع  تمسق  دوصقم  و  يرگداد ، تلدعم :  3042 طلغ ب 3045 - یب  ناتسب  شوگرخ 

: ار گرگ  تسا  يزنط  ریبعت  نیا  رد  و  هدومزآ ، راک  هدروخلاس ، نهک :

: يرگ تمسق  ص 321 ) یناـقاخ ، ناوید   ) نم ياـغوغ  زا  یناراـب  نشخ  گرگ  نهک  نیا  دـنکفب  نوـچ  رپـس  مراد  رحـس  ناراـب  ریت 
.ندرک شخب  ندرک ، تمسق 

.مادنا تشرد  تفَز :

.کباچ تسُچ :

« ناتسب  » لعف دیق  ار  نآ  ناوت  یم  نکیل  هتفرن .» ییاطخ  میسقت  نیا  رد   » تسا هتفرگ  میسقت  دیق  ار  نآ  نوسلکین  .اطخ  نودب  طلغ : یب 
رد تسا و  يراک  عمط  رهظم  گرگ  .يزادـنا » تسد  نارگید  هّصح  هب  ینک و  طلغ  اداـبم  ریگب  تسوت  هرهب  هچ  نآ  هاـبور  : » تفرگ

تساوخ گرگ و  هب  ریش  نداد  تموکح 

12 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تشاد دیابن  راظتنا  تلادع  هاگ  چیه  ایند  ناگتفیرف  زا  هک  نادب  تسا  یهیبنت  تلادع ، يارجا 

رد ار  شیوخ  یتسیاب  لاح  ره  رد  هدنب  هک  نانچ  تسین ، یخاتسگ  نینچ  تأرج  ارم  دیوگ  گرگ  هک  دوب  بدا  طرش 
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تمعن ندروآ  يور  وس و  کی  زا  عمط  نکیل  دنک ، بلس  ار  لالقتـسا  هدارا و  ره  دوخ  زا  دنادب و  رادقم  یب  راوخ و  راگدرورپ  ربارب 
.دشوکب دوخ  كاله  رد  ات  دبیرف  یم  ار  وا  رگید  يوس  زا  ایند 

شیپ دـید  شیوخ  وک  دوب  گـس  هچ  دوخ  گرگ  وت  اـم و  ییوگ  وت  مشاـب  نم  هک  نوچ  وگب  یتـفگ ؟ نوـچ  گرگ  يا  تفگ  ریش 
ریبدت ِزغم  شدـیدن  نوچ  دـیرد  ار  وا  دز  هجنپ  دـمآ  شـشیپ  دـیدب  دوخ  وک  يرخ  يا  شیپ آ  تفگ  دـیدَن  لثم و  یب  ِریـش  نم  نوچ 

ردنا یناف  يدوبن  نوچ  درم  راز  دیابب  ار  ناج  نینچ  نیا  دُربب  دوخ  زا  تَنَم  ِدید  نوچ  تفگ  دیشک  رس  زا  شتسوپ  تسایس  رد  دیـشر 
ام ِهجو  ردـنا  هک  ره  وجم  یتسه  وا  ِهجو  رد  يا  هن  نوچ  وا  ِهجو  زج  کـِلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُـک  ندز  ندرگ  ار  وت  رم  دـمآ  لـضف  نم  ِشیپ 
ام نم و  رَد  رب  وا  هک  ره  تشگن  یناف  وا  تسّالا  رد  هک  ره  تشذگ  زا ال  وا  تسّالا  رد  هک  نآ  ازج ز  دَوبَن  ِکلاه  ْیَش ٍء  ُّلُک  انف  دشاب 
رد ار  دوخ   » نتفگ نم  یکی  وت و  یکی  نتـسناد ، اتمه  ار  دوخ  وت : اـم و   3046 دـنت ب 3055 - یم  رب ال  وا و  تسا  باب  ِدّر  دـنز  یم 

.»؟ یهن یم  نم  هیاپ 

.ندرمش يزیچ  هب  ار  دوخ  ندروآ ، باسح  هب  ار  دوخ  ندید : دوخ 

.دننام دیدَن :

.كاردا هوق  هشیدنا ، رکف ، زغم :

- نتشیوخ تسا : نآ  مزال  دوصقم  اجنیا  رد  تسرد و  تسار و  هشیدنا  دیشر : ریبدت 

13 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتسناد دوخ  دح  یسانش و 

.رفیک تسایس :

: نتشک ندیشک : رس  زا  تسوپ 

ریگ ریش  ینک  رگ  مرغاس  کی  هب 
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زا .تسا  دربن »  » نآ تسرد  تسین و  تسرد  ًارهاظ  دربب : دوخ  زا  جاردننآ ) زا  لقن  هب  يروهظ ،  ) ریپ گرگ  نیا  قرف  زا  تسوپ  مشک 
.ندرکن یناف  ندرمشن ، يزیچ  هب  ار  دوخ  ندربن : دوخ 

.ندش مزال  ندوب ، راوازس  ندمآ : لضف 

 ...- ... ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ْیَش ٍء  ُّلُک  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال  میرک ...«  نآرق  زا  ذوخأم  یش ٍء : ُّلُک 

(. 88 صصق ،  ...« ) هَّللا هجو  زج  تسا  هدنوش  هابت  زیچ  ره  وا ، زج  ییادخ  تسین 

.ندنام یقاب  وا  ياقب  هب  ندش و  یناف  زا  تیانک  ندوب : وا  هجو  رد 

.دوبان یناف ، انف :

.ّتینانا ندرمش ، يزیچ  هب  ار  دوخ  ندز : ینم  ام و 

.هدش درط  هدنار ، ّدر :

.ندمآ رد  یتسین  يدوبان و  هب  ندینت : ال »  » رب

هَّللا یلا  ریـس  تیاهن  انف  دنا  هتفگ  .شیوخ و  نتـسناد  یناف  هب  داشرا  و  نآ ، دب  نایاپ  تسا و  ندـید  دوخ  تّینانا و  شهوکن  اهتیب  نیا 
قح ياقب  هب  ات  دیامن  وحم  هَّللا  هجو  رد  ار  دوخ  هک  نانچ  .راگدرورپ  ربارب  تسا  شیوخ  تانّیعت  تیصخش و  ندرک  اهر  نآ  و  تسا ،

تسین و کـلاه  تسا و  هدـنز  قح  ياـقب  هب  درک  اـنف  قح  رد  ار  دوـخ  هک  نآ  تسا و  تسین  هَّللا ، هجو  زج  زیچ  ره  هچ  .دـنامب  یقاـب 
: تسا ینثتسم 

ام نم و  ّتینانا و  توعد  هک  نآ  اما  ب 1988 ) ناتسوب ، يدعـس ،  ) دش تسه  ات  تفوک  یتسین  رد  دش  تسپ  وک  تفای  نآ  زا  يدنلب 
رسپ .تسا  کلاه  تسا و  مکح ال  رد  دراد 

14 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: »... تفگ ردپ  .دراد  مهاگن  ندـش  هقرغ  زا  ات  مرب  یم  هانپ  یهوک  هب  تفگ  و  تفرن ، وا  ناما  یتشک  رد  دینـشن و  ار  ردـپ  نامرف  حون 
ْنِم َمْوَْیلا  َمِصاع  ال 
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 ...- ... ِهَّللا ِْرمَأ 

.دش هقرغ  دینشن و  (، 43 دوه ،  ...« ) تسین راد  هاگن  ادخ  نامرف  ربارب  زیچ  چیه  زورما 

نم وا  هک  مسانش  یمن  نارای  زا  ار  سک  چیه  میاشگ  یمن  رد  يوت  وت  نوچ  تفگ  منم ، تفگ  تسیک ؟ تفگ  نورد  زا  تفوکب  يرای  رد  هک  نآ  هّصق 
دشاب

هراشا

یمن نارای  زا  ار  سک  چیه  میاشگ  یمن  رد  يوت  وت  نوچ  تفگ  منم ، تفگ  تسیک ؟ تفگ  نورد  زا  تفوکب  يرای  رد  هک  نآ  هّصق 
دشاب نم  وا  هک  مسانش 

.دییامن هعجارم  ( 31 ص 30 -  ) يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم  هب  ناتساد  ذخأم  زا  عالطا  يارب 

تـسین ماخ  ماقم  یناوخ  نینچ  رب  تسین  ماگنه  ورب  شتفگ  نم ، تفگ  دـمتعم  يا  یتسیک  شرای  تفگ  دزب  يرای  رد  دـمآ  یکی  نآ 
ررـش زا  دیزوس  تسود  قارف  رد  رفـس  رد  یلاس  نیکـسم و  نآ  تفر  قافن ؟ زا  دناهر  او  هک  دزپ ؟ هک  قارف  رجه و  شتآ  زج  ار  ماخ 

یظفل ز بدا  یب  دـهْجَنب  ات  بدا  سرت و  دـص  هب  رد  رب  دز  هقلح  تشگ  زابنا  هناخ  درِگ  زاب  تشگ  زاـب  زا  سپ  هتخوس  نآ  دـش  هتخپ 
ود ییاجنگ  تسین  رد آ  نم  يا  ینَم  نوچ  نونکا  تفگ  ناتسلد  يا  يِوت  مه  رد  رب  تفگ  نآ  تسیک  رد  رب  هک  شرای  دز  گناب  بل 

.دامتعا دروم  دَمَتْعُم :  3056 ارس ب 3063 - رد  ار  نم 

.تزاجا تقو ، ماگنه :

.ّتینانا ياراد  دنیب ، یم  ار  دوخ  هک  نآ  هدیسرن ، لامک  هب  زونه  هک  نآ  ماخ :

16 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.قیفر تسود ، کیرش ، زابنا :

.هنابدا یب  بدا : یب 

بلاق رد  دوخ ، لومعم  قبط  رب  هک  تسا  بلطم  نآ  دـیکأت  زین  اـهتیب  نیا  .تفگ  ار  ّتیناـنا  ینیب و  دوخ  ِدـب  تبقاـع  شیپ  ناتـساد  رد 
قارف جنر  دیشک و  تضایر  دیاب  کین  ياهتفص  هب  ندش  هتسارآ  دب و  ياهتفص  كرت  يارب  هک  دهد  یم  ناشن  هتشاد و  نایب  ناتـساد 

نایم زا  نم »  » ات دید 
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: ددرگ رسیم  تدهاجم  هار  زا  نآ  دنیوگ و  تشز  لاعفا  همیمذ و  لاعفا  يانف  ار  انف  مسق  نیا  .دنام و  یقاب  وا »  » دورب و

ایربک هاگراب  رد  هر  تسین  انف  وا  ددرگن  ات  ار  سک  چیه 

التبم نارجه  تازاجم  هب  تفگ  نم »  » نوچ تسود   6 / 232 یتسین 233 - نید  بهذم و  ار  ناقـشاع  یتسین  نیا  کلف  جارعم  تسیچ 
.تشگ

ُّمَـس لمج  اب  روخ  رد  تسین  طابترا  نزوس  هب  دشاب  ار  هتـشر  رد آ  نزوس  نیا  رد  ییاتکی  هک  نوچ  ات  ود  هتـشر  رـس  ار  نزوس  تسین 
نزوس رس  هدش ، الود  الود ، ات : ود  هتشر   3064 لمع ب 3066 - تاضایر و  ضارقم  هب  زج  لمج  یتسه  کیراب  دوش  یک  طاـیخلا 

.تسا هتفرگ  ییانس  زا  ار  نومضم  اًلمتحم  .دبات  یمن  رب  ار  هتشر  کی  زا  شیب 

هتشر نزوس : هتـشر و  طابترا  ص 166 ) هقیدح ، ییانـس ،  ) دش وت  کی  وچ  دش  کیراب  هتـشر  دـش  وا  همه  دـش  گنر  کی  وچ  سپ 
.دشاب نزوس  رس  خاروس  اب  بسانتم  دیاب 

.رن رتش  رتش ، لَمَج :

َنُولُخْدَی ِءامَّسلا َو ال  ُباْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  اْهنَع ال  اوُرَبْکَتْسا  اِنتایِآب َو  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  بیکرت  طایِْخلا : ّمَس 
- ِطایِْخلا ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َِجلَی  یَّتَح  َهَّنَْجلا 

17 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ ات  دنوشن  رد  تشهب  هب  دوشن و  هدوشگ  ناشیارب  نامسآ  ياهرد  .دنداهنن  نادب  ندرگ  دنا و  هدناوخ  غورد  ار  ام  ياهتیآ  هک  نانآ 
ار ظفل  دنا و  هتسناد  بانط  ار  نآ  یـضعب  دنا و  هدرک  ینعم  رتش  نارّـسفم  رتشیب  ار  لَمَج  ( 40 فارعا ، « ) .دوش رد  نزوس  هب  رتـش  هک 

ْنِم ُرَْسیا  ٍهَْربإ  ِْبقَث  ْنِم  ٍلَمَج  َروُرم  َّنا  : » تسا هدمآ  یتم  لیجنا  رد  .دنا  هدناوخ  لّمُج 
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صخـش لوخد  زا  تسا  رتناسآ  نزوس  خاروس  زا  رتش  نتـشذگ  : » تسا نینچ  ترابع  یـسراف  رد  و  هَّللا » توُکَلَم  یلا  ٌِّینَغ  َلُخْدَی  ْنَأ 
: تسا دنا  هتفگ  نابز  یسراپ  رعاش  و  «، 1 ( » هیآ 23 باب 19 ، یتم ، لیجنا  « ) ادخ توکلم  رد  دنمتلود 

تسا و نت  مسج و  زا  تیاـنک  لـمج : یتسه  مدـق  يوأـملا  ُهّنَج  رد  يدز  یبرح  رفاـک  مغ  یتفر ز  رتش  رب  رگ  دور  یم  نم  رب  هچ  نآ 
.تفرگ یناسفن  ياهاوه  ینعم  هب  تسا  نکمم 

هدننک تیبرت  ینعم  هب  رتشیب  ضیار  تسا و  روتس  نتخاس  مار  ینعم  هب  تغل  رد  تضایر : .هّبـشم  هب  هب  هبـشم  هفاضا  تضایر : ضارقم 
زا تسا  ناوارف  تّقشم  ششوک و  دنمزاین  نآ  نتخاس  رخسم  ندرک و  مار  تسا و  شکرس  سفن  نوچ  تسا و  ناروتس  هدننک  مار  و 

.دنا هدرک  ریبعت  تضایر  هب  نآ 

ربارب ار  نتـشیوخ  تسا و  ینیب  دوخ  اهنآ  نیرتدب  هکلب  اهتفـص  نیا  هلمج  زا  تسا و  دب  ياهتفـص  ندناریم  انف »  » دش هتـشون  هک  نانچ 
ربارب تسود  هک  تسا  نیا  یتسود  هار  رد  مدق  نیتسخن  دیوگ  ثحب  دروم  تیب  رد  .ندرمش  يزیچ  هب  قح  نادرم 

__________________________________________________

ینانوی نوچ  لیجنا  یمیدق  ياه  هخسن  رد  ات  متساوخ  یحیسم  ياملع  زا  یکی  زا  نارهت ، رد  پاپ  یگدنیامن  تراشا  هب  هدنب  نیا  ( 1)
(. ملاعلا هَّللا  و   ) تسا رتش  فدارم  هملک  اه  هخسن  همه  رد  هک  داد  نانیمطا  نم  هب  وا  و  دنک ، صّحفت  ینیتال  و 

18 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ربارب یتسود  ياعدا  هک  هصاخ  تسوا ، همه  دـیوگ  هک  ددرگ  یناف  وا  رد  نانچ  و  دـنیبب ، ار  تسود »  » همه دـنیبن و  ار  دوخ  تسود » »
هک نآ  رگم  دوشن ، مّلسم  ار  کلاس  ماقم  نیا  و  دوب ، قح  ترضح 
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.دنادرگ لدتعم  ِلقع  ِمار  ار  شکرس  سفن  دزادرپ و  تضایر  هب  اهتدم 

.تسا قح  تسد  ریمض  عجرم  و  وا ، هک  فّفخم  وک : ناکَف ب 3067  ْنُک  یلاحم  ره  رب  دوب  وک  نالف  يا  ار  نآ  رم  دیاب  قح  ِتسد 

ْنُک َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  میرک ...« : نآرق  زا  تسا  ذوخأم  تساناوت و  رداق  ینعم  هب  اـجنیا  رد  هک  .دـش  سپ  شاـب ! ناـکف : نک 
یـضام ینعم  هب  تسا  عراضم  لعف  هک  نوُکَی  و  (. 82 سی ، « ) دشاب یم  سپ  شاب  دـیوگب : هک  دـنک  هدارا  ار  يزیچ  نوچ  ُنوُکَیَف ... -

.تسین يا  هلصاف  هب  ٌرومأم  قّقحت  رما و  نیب  تسا  هتفر  راک  هب 

رب وا  هک  ادخ  رما  هب  رگم  دیامن  وحم  شیوخ  زا  ار  مومذم  ياهتفص  دنک و  بیذهت  ار  دوخ  تضایر  اب  هک  تسین  ییاناوت  نآ  ار  هدنب 
.تساناوت زیچ  ره 

زیزع نآ  نوُسف  زا  ددرگ  هدـنز  زین  هدرم  دـشاب  هچ  صربا  همکا و  دوش  نکاس  وا  میب  زا  نورَح  ره  دوش  نکمم  وا  تسد  زا  لاحم  ره 
.نکممان لاُحم :  3068 دوب ب 3070 - رطضم  مدع  شداجیا  تقو  دوب  رت  هدرم  هدرم  زک  مدع  نآ  و 

.شکرس نورَح :

.دازردام روک  همکا :

.دراد یسیپ  يرامیب  هک  ْصَْربا :

19 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا فرگش  تردق  زا  تیانک  نوسف :

نکیل دریذپ ، یم  ار  مکح  لصا  انالوم  .دریگ  یمن  ّقلعت  لاحم  رب  یهلا  ّتیـشم  دنیوگ  هک  تسا  نامّلکتم  هتفگ  هب  یخـساپ  اهتیب  نیا 
هدارا نوچ  اّما  دریگ ، یمن  ّقلعت  لاحم  هب  یهلا  ّتیشم  هک  تسا  تسرد  دیوگ : یم  .تسا  عوضوم  لّدبت  هب  لئاق  هدارا ، ّقلعت  هراب  رد 

هدنز ار  هدرم  و  تسردنت ، ار  سیپ  انیب ، ار  روک  .ددرگ  یم  لیدبت  نکمم  هب  لاحم  نامه  دوش  لاحم  هّجوتم  قح 
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.دوش یم  دوجو  هب  لّدبم  تساوخ  نوچ  تسا و  هراچ  یب  وا  هدارا  لباقم  رد  مه  مدع  هک  نیا  رت  تفگش  نآ  زا  دنک و  یم 

(. 29 نمحر ،  ) تسا يراک  یناشن و  ار  وا  زور  ره  ٍمْوَی : َّلُـک  نادـم ب 3071  یلعف  یب  راک و  یب  رورم  ناوخب  ٍنأَش  ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُـک 
ریما زا  یفاـک  لوصا  رد  هک  ناـنچ  .دـنام  یمن  يرگید  هب  وا  راـک  چـیه  تسین و  يرارکت  وا  لاـعفا  رد  هک  ادـخ  لـعف  زا  تسا  یناـیب 
زور ره  نُکَی »- َْمل  ٍعیَدب  ِثادْحا  ْنِم  ٍنأَش  یف  ٍمْوَی  ُلُک  ُهَّنَال  ُُهِبئاَجَع  یِـضَْقنَت  ُتوُمَی َو ال  يذَّلا ال  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  : » تسا هدمآ  ع )  ) نانمؤم

(. ص 141 ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) تسا هدوبن  هک  دروآ  یم  دیدپ  هزات  زیچ 

.تسین يراک  نآ  اب  ار  وا  رگید  دیرفآ و  ار  ناهج  ادخ  دنیوگ  هک  تسا  نالِّطعم  هتفگ  ّدر  مود  تیب  مین  و 

تابن دیور  محر  رد  ات  نآ  رهب  تاهّما  يوس  بالـصا  يرکـشل ز  دنک  یم  هناور  ار  رکـشل  هس  وک  دوب  نآ  زور  ره  شیراک  نیرتمک 
لمع نسح  یـسک  ره  دـنیبب  ات  لجا  يوس  نآ  كاخ ز  زا  يرکـشل  ناهج  ددرگ  رپ  هدام  ّرن و  ات ز  نادـکاخ  يوس  ماحرا  يرکـشل ز 

3072 زابکاپ ب 3076 - كاپ  ِرای  ود  نآ  يوس  زاتب  نیه  درادن  نایاپ  نخس  نیا 

20 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هفطن  هاگرارق  دوصقم  اجنیا  رد  نکیل  هاگنمیشن ، يالاب  ات  شود  تشپ  ياهناوختسا  ینعم  هب  تغل  رد  بلص ، عمج  بالصا :

.ردام ّما : ههّما  عمج  تاهَّما :

.تسا دنزرف  زا  تیانک  اجنیا  رد  ینتسر و  ینعم  هب  تغل  رد  تابن :

.نیمز نادکاخ :

.گرم زا  سپ  ملاع  لجا : يوس  نآ 

هچ نآ  هک  نآ  .ایند  كرات  زا  هیانک  .دهاز  زابکاپ :
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.هدرک قوشعم  راثن  هتشاد 

صوصخب نارادـناج و  هناگ  هس  ياهتلاح  ناـیب  تسا و  ینأـش  هظحل  ره  هکلب  زور  ره  ار  ادـخ  هک  تسا  تیب 3071  ریـسفت  اهتیب  نیا 
ناهج هب  دنریم و  یم  يا  هتسد  دنیاز و  یم  ردام  محر  زا  يا  هتسد  دنیآ و  یم  رد  ردام  محر  هب  ردپ  بلص  زا  يا  هتـسد  .تسا  ناسنا 

(. ص 32 يونثم ، ثیداحا  كر :  ) .تسا َرِکاَسَع »...  ُهَثالَث  ٍهَظَْحل  َّلُک  یلاَعَت  ِهِّلل  : » ثیدح نآ  ذخأم  و  دنور ، یم  رگید 

دیحوت تفص 

دیحوت تفص 

فورح ینیب  ات  ود  رگ  نونک  وش  مک  طلغ  دـش  اتکی  هتـشر  نمچ  ِراخ  لُگ و  نوچ  فلاخم  ین  نم  هلمج  يا  ردـناک آ  شرای  تفگ 
نم همه  هک  نم : هلمج   3077 بوطُخ ب 3079 - رد  ار  مدع  رم  دناشک  ات  بوذـج  دـمآ  دـنمک  نوچمه  نون  فاک و  نون  فاک و 

.ینیب یمن  ار  دوخ  هک  يا ، هدرک  اهر  ار  يدوخ  هک  يا ، هدش 

هلاـسر همجرت  « ) .نم اـی  دـیوگن  ار  يرگید  یکی  اـت  سک ، ود  ناـیم  دـیاین  تسرد  تبحم  : » تفگ هک  تـسا  لـقن  یطَقَـس  يرـس  زا 
(. ص 564 هیریشق ،

.تشگ لّدبم  تدحو  هب  ییود  دش : اتکی  هتشر 

رد و  نک » مک  طلغ   » يا هخسن  رد  و  نک ، مک  اطخ  ور ، طلغ  هار  هب  رتمک  وش : مک  طلغ 

21 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

«. نز مک  طلغ   » رگید هخسن 

ود نک »  » ظفل .تسا  یئیـش  دوجو  نآ  .تسا و  یکی  نآ  رثا  هدـش  بیکرت  نون  فاک و  فرح  ود  زا  نک »  » ظفل رگا  ینیب : ات  ود  رگ 
همه رد  تسا  تدـحو  زورب  هب  تراـشا  تیب  ینعم  و  درب ، یم  ناـیم  زا  دـنک و  یم  بذـج  دوـخ  رد  ار  مدـع  هک  دـنام  ار  دـنمک  رس 

نآ ترثک  اما  تسا  ترثک  ملاع  ملاع ، نیا  دنچ  ره  هک  تادوجوم ؛
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.دوشن رداص  دحاو  زج  دحاو  زا  هک  تسا ، تدحو  هدنهد  ناشن 

.تسا نُک »  » ظفل دوصقم  نون : فاک و 

: هدنشک هدننک ، بذج  بوذج :

راـک گرزب ، راـک  بطخ ، عمج  بوـطُخ :  3 تسا 2725 / ّتلع  ناـشن  نتـسج  ناـشن  نیو  تسا  تمحر  بوذـج  یـشوماخ  ربـص و 
(. همان تغل  زا  لقن  هب  ینیوج ، ياشگ  ناهج  خیرات  « ) میرآ ثباع  راگزور  بوطخ  كرادت  ثداوح و  عفد  هب  يور  : » راوشد تخس ،

درب ب اتکی  ات  ود  ضارقم  وچمه  درب  ار  کی  اپ  راچ  رگ  اپ  ود  رگ  رثا  رد  ود  نآ  دشاب  اتکی  هچ  رگ  روص  ردنا  دنمک  دیاب  ات  ود  سپ 
.رهاظ رادومن ، تروص ، عمج  رَوُص :  3080 - 3081

.رهاظ هب  تروص ، هب  روص : ردنا 

.دراد اپ  ود  هک  رادناج  ره  اپ : ود 

.نایاپ راچ  رگید  واگ و  بسا و  نوچ  اپ : راهچ 

يرهاظ ملاع  نیا  ترثک  هک  تسا  ینعم  نیا  نایب  زین  تیب  ود  نیا  نومضم 

22 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زیچ کی  اهنآ  ندرب  راک  هب  زا  اما  دـنرب ، یم  راک  هب  ار  نوگ  هنوگ  ياهرازبا  هک  نانچ  .تسین  شیب  یکی  تقیقح  نورد و  اما  .تسا 
دوش و هتـسب  تسا  دـنمک  نورد  هچ  نآ  اهنآ  ندروآ  مهارف  اـب  هک  تسا  نآ  يارب  ود  نآ  دراد ، رـس  ود  هچ  رگا  دـنمک  .دـنهاوخ  ار 

.تسا یکی  تیـصاخ  رد  اما  تسا ، دّدعتم  تروص  هب  راچ  ود و  نآ  درب و  یم  ار  نت  کی  اپ  راهچ  اپ و  ود  رادـناج  .درب  ار  نآ  ناوتب 
دنشاب حور  نیدنچ  رگا  هک  نانآ  ياهندب  هب  تبـسن  ایلوا  ياهحور  تسا  نینچ  .تسا  ندیرب  نآ  تسا و  رثا  کی  ار  ضارقم  هغیت  ود 

نانآ نخس  دنشاب ، نت  نارازه  رگا  ایلوا  تهج  نیدب  .تساه  نت  رد  ترثک  نآ 
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.تسا یکی 

یم شکـشخ  زابمه  رگد  نآ  دز و  بآ  رد  ار  سابرک  یکی  نآ  نیا  نآ و ز  یفالخ ز  رهاظ  رد  تسه  نیبب  ار  رُزاگ  نازاـبنا  ود  نآ 
رد دشاب  راک  کی  لدکی و  امن  هزیتسا  ّدض  ود  نیا  کیل  دـنت  یم  رب  دـض  هب  هزیتسا  وچمه ز  دـنک  یم  رت  ار  کشخ  نآ  وا  زاب  دـنک 

.يوش هماج  رُزاگ :  3082 اضر ب 3085 -

.راکمه زابنا ، زْابمَه :

.تموصخ تفلاخم ، هزیتسا :

رودـصلا هحار  و  ص 507 ) ج 2 ،  ) دـیحوتلا رارـسا  رد  هلمج  زا  تسا ، هدـمآ  یـسراف  ياهنتم  رد  تسـش  رزاگ  سابرک  ای  هچراـپ و 
ما هدید  هک  اج  ره  ادخهد .) همان  تغل  زا  لقن  هب   ) یماظن نیریش  ورسخ و  رکیپ و  تفه  یهاشمزراوخ و  هریخذ  و  ص 51 )  ) يدنوار
زین یسراف ، ياهنتم  رد  بیکرت  نیا  رارکت  زا  نکیل  .دنا  هدرک  ینعم  نآ  دننام  هدش و  زیمت  کین  هدش ، وشتسش  کین  ار  تسـش  رزاگ 

هدز و بآ  رد  ار  نآ  یکی  هک  نانچ  دنا ، هتسش  یم  راب  دنچ  ای  ود  ار  هچراپ  نارزاگ  هک  دیامن  یم  نینچ  انالوم  تیب  دنچ  نیا  زا 

23 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوش هتسش  کین  ات  هدز  یم  بآ  هب  ار  نآ  ون  زا  يرگید  سپس  هدناکشخ ، یم  هتسش و 

هماج یکی  .يوش  هماج  ود  رثا  رد  اهنآ  تدحو  رگیدکی و  اب  اهنآ  ندوب  فلاخم  و  رهاظ ، هب  تسا  بابـسا  دادعت  اهتیب  نیا  نومـضم 
ود نآ  راک  هجیتن  زا  دـنیب و  یم  ار  رهاظ  هک  نآ  .دـنز  یم  بآ  هب  یکی  زاب  و  دناکـشخ ، یم  ار  نآ  يرگید  درب و  یم  ورف  بآ  هب  ار 

نیب تقیقح  هک  یلاح  دنک ، عیاض  ار  يرگید  راک  ات  دشوک  یم  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  درادنپ  یم  نانچ  تسین  هاگآ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


.نامدرم تیاده  رد  ناربمغیپ  شور  تسا  نینچ  .تسا  يرگید  راک  لّمکم  کی  ره  راک  هک  تسا  هاگآ 

ندرک تیاده  عون  دوصقم  ندرب و  هار  کلسم : تسا ب 3086  یکی  هلمج  درب  یم  قح  اب  کیل  تسا  یکلسم  ار  یلو  ره  ّیبن و  ره 
: تسا

نیجع دمآ  ایبنا  هلمج  حدم  نیحلاّصلا  مالس  تاّیحت و  رد 

هتخیر رد  نگل  کی  رد  اه  هزوک  هتخیمآ  یگلمج  دش  اهحدم 

3 / 2122 تسین 2124 - شیک  کی  زج  يور  نیز  اهشیک  تسین  شیب  کی  زج  حودمم  دوخ  هکنا  ز 

تسامـش ب رهب  ایـسآ  رد  شنتفر  تسایـسآ  قوف  بآ  نیا  نتفر  درب  بآ  ار  ایـسآ  ياهگنـس  درب  باوخ  ار  عمتـسم  عـمج  هک  نوـچ 
.تسا دوصقم  هدنونش  یهجوت  یب  تلفغ و  اجنیا  رد  هک  باوخ ، ندش  بلاغ  ندرب : باوخ   3087 - 3088

24 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: راتفگ زا  تسا  رعاش  ندنام  زاب  دوصقم  اجنیا  رد  ایسآ ، ندش  ناریو  ندرب : بآ  ار  ایسآ  ياه  گنس 

دنک يّدم  رج  دعب  زو  دنک  رج  دنک  يّدس  درآ و  شیپ  فک  رحب 

: اب دوش  هسیاقم  بآ : نیا  نتفر   2 / 195 رگد 196 - ییاج  لد  تفر  ار  عمتسم  رگم  دش  عنام  هچ  ونشب  نامز  نیا 

زا تیاکـش  يونثم  ياهرتفد  زا  ياج  ياج  رد  انالوم   3 تسرد 2098 / مهف  ترـسح  ردنا  مدُرم  تسوت  مهف  ردق  هب  میوگ  یم  چـنیا 
نخس دیاب  ناگدننک  تیبرت  هک  اج  نآ  زا  نکیل  .تسا  نآ  نایب  ددص  رد  يو  هک  یناعم ، ندوب  دنلب  و  دراد ، ناعمتـسم  مهف  یهاتوک 

، دشاب ناگمه  تقاط  زا  رترب  تقیقح  نآ  نتفایرد  رگا  و  دنتقیقح ، نایب  زا  راچان  دونـشب ، ار  نآ  اونـش  یـشوگ  دیاش  دنیوگب  ار  دوخ 
هک دنیوگ  نانچ  ار  نآ  دیاب 
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.دوش نانآ  شناد  روخ  رد 

ییوج ار  قطن  نآ  دوخ  هن  رو  تسار  میلعت  ناهد  يوس  هقطان  دنار  زاب  یلـصا  يوج  رد  ار  بآ  دـنامن  نوحاط  تجاح  ار  امـش  نوچ 
نابز ندیدرگ  زا  تراعتسا  و  ایسآ ، نوُحاط :  3089 اهرازلُگ ب 3091 - ات  ُراْهَنالا  اَهَتْحَت  اهرارکت  یب  گناب و  یب  دور  یم  تسادـج 

.ناهد رد  تسا 

.نتفر ورف  هشیدنا  رد  نتسب و  ورف  بل  زا  تراعتسا  ندنار : زاب  یلصا  يوج  رد  بآ 

.رّکفت هوق  نارادناج ، رگید  زا  تسا  ناسنا  زایتمالا  ِِهب  ام  هک  یسفن  هقطان :

25 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدمآ  ناوارف  ياه  هیآ  رد  هک  میرک  نآرق  زا  تسا  ذوخأم  تسا ، اهیوج  نآ  ریز  راهنالا : اهتحت 

يولع ملاع  زا  هقطان  سفن  .مدنب  یم  نخـس  زا  بل  ود  دینیب ، یمن  داشرا  دنمزاین  ار  دوخ  ای  و  دیراد ، یمن  ارف  شوگ  امـش  هک  نونکا 
یب نآ  دراد ، رگید  یناـبز  دوـخ  نآ  هن  رگ  و  تسامـش ، داـشرا  يارب  دـیوگ  یم  نخـس  یکاـخ  مسج  ناـهد  يارجم  زا  رگا  تسا و 

.تسا يراج  نآ  زا  اهرهن  هک  دسرب ، یلاعت  قح  تشهب  هب  ات  دور  یم  ینعم  يوج  رد  توص  رارکت  یب  نخس و 

ات ددرگ  یم  ناهد  رد  نابز  هک  نیا  و  تسا ، هّوق  نآ  نامجرت  ناهد  رد  نابز  تسا و  دوصقم  لقع  میتشون  هک  ناـنچ  هقطاـن  سفن  زا 
هب يزاین  نآ  كرد  تسا و  رگید  ملاع  زا  هقطان  هّوق  دوخ  نکیل  تسا  سوفن  ییامنهار  داشرا و  يارب  اهنت  دناسر ، لعف  هب  ار  هّوق  نآ 

.ددنویپ یم  یبوبر  رارسا  تشهب  هب  نآ  ياهینعم  اهتقیقح و  هک  ارچ  تسا  ریذپان  نایاپ  زین  درادن و  ظفل  رارکت  ظفل و 

دزاس هک  ات  مالک  دیور  یم  فرح  یب  وا  رد  هک  ماقم  نآ  اْمنب  وت  ار  ناج  ادخ  يا 
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.نتفر قایتشا  اب  باتش و  اب  زا  تراعتسا  نتخاس : مدق  رس  زا   3092 مدع ب 3093 - يانهپ  ْرود  هصرع  يوس  مدق  رس  زا  كاپ  ناج 

.ینعم ملاع  تسا ، هتفر  نایم  زا  يروص  تاصخشم  هک  اج  نآ  .تسین  یناشن  تانیّعت  زا  هک  اج  نآ  مدع : هصرع 

رد تسین ، یتیاهن  يّدح و  ار  نآ  طیسب ، تسا  يا  هّوق  هک  هقطان  هّوق  تسا و  ناصقان  میلعت  تلیسو  راتفگ  نابز و  دش  هتفگ  هک  نانچ 
تسا و لقع  دبای  یم  رد  ار  تقیقح  نآ  هچ  نآ  .دراد  نایب  ار  هقطان  تقیقح  مامت  دناوت  یمن  نابز  اما  .دـنک  یم  یّلجت  تلیـسو  نیا 

: تفایرد ار  تقیقح  نآ  ناوت  رگید  نابز  اب  ددرگ  شوماخ  نابز  نیا  نوچ  .دّرجم و  حور 

26 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نایب رد  نابز و  رد  دمان  هچ  نآ  نانز  مد  زا  يونشب  ات  نزم  مد 

: زین 3 و  / 1305 باطخ 1306 - رد  باتک و  رد  دمان  هچ  نآ  باتفآ  نآ  يونشب ز  ات  نزم  مد 

اهزاوآ زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب 

5 / 2238 دنا 2239 - هدیشوپ  هتسناد و  اهزار  دنا  هدیشون  قح  ماج  هک  نافراع 

زاب مغ  بابسا  لایخ  دشاب  ببـس  نآ  مدع ز  زا  تالایخ  دمآ  رتگنت  اون  وز  دبای  تسه  لایخ و  نیو  اضف  اب  داشگ و  اب  سب  يا  هصرع 
گنت تسا  ینادـنز  هک  دـمآ  رتگنت  گنر  ّسح و  ناهج  ِّیتسه  زاب  لاله  نوچ  اهرمق  يو  رد  دوش  نآ  لاـیخ ز  زا  دوب  رتگنت  یتسه 
نادـب یهاوخ  یکی  رگ  ناد  دـیحوت  ملاـع  سح  يوـس  نآ  دـشک ز  یم  اـه  سح  بیکرت  بناـج  ددـع  بیکرت و  تسا  یگنت  ّتلع 

نارب ب 3099- بناج 
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.هاگنالوج نادیم ، ارس ، نایم  یگداشگ  هصرع :  3094

.دوجو تسه :

.یناعم نایعا و  ملاع  تسین ، دوجوم  تانّیعت  تاصخشم و  نآ  رد  هک  تسا  یملاع  دوصقم  تسین و  دوجوم  هچ  نآ  مدع :

.دریگ یم  دوخ  هب  تروص  لکش و  تادرجم  ملاع  نیا  رد  .تسا  هعبطنم  سوفن  ملاع  لایخ ، ملاع  ای  لاثم  ملاع  تالایخ :

.یجراخ دوجو  ملاع  یتسه :

.دوهش ملاع  گنر : سح و  ناهج 

27 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، گنر ّسح و  ناهج  انالوم  هتفگ  هب  ای  دوهـش  َِملاع  .تسا  هدـش  هسیاقم  رگیدـکی  اـب  اـهملاع  نیا  یگنت  یخارف و  تیب  دـنچ  نیا  رد 
رد اریز  تسا ، رتگنت  لایخ  ملاـع  هب  تبـسن  ناـهج  نیا  تسین و  تاـبیکرت  ضارعا و  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  ناـهج  زا  رتگنت  یملاـع 

ناهج رد  دـیوگ  یم  هک  تسا  تهج  نیدـب  تسین ، نکمم  جراخ  رد  اهنآ  ققحت  هک  درک  روصت  ناوت  یم  ار  ییاهتروص  لایخ  ملاع 
هک یملاع  ینعی  مدـع ، ملاع  اب  هسیاقم  رد  لاثم  ملاع  ددرگ و  یم  رتگنت  روصت  ملاع  یخارف  نآ  ینعی  دوش ، یم  لاله  اـهرمق  یتسه 

رگا و  تسا ، تدـحو  ملاع  ای  دـیحوت  ملاع  اهملاع ، نیا  همه  زا  رتخارف  و  دـشاب ، رتگنت  تسین ، ظوحلم  نآ  رد  تاـنّیعت  هجو  چـیه  هب 
.دنک رفس  ملاع  نادب  دیاب  دوش  یکی  تسود  اب  دهاوخ  یسک 

گرگ لاوحا  دـش  هچ  ات  درگ  زاب  درادـن  نایاپ  نخـس  نیا  فاص  دوب  ینعم  داتفا و  نخـس  رد  فاک  نون و  دوب و  لعف  کـی  نُک  ِرمأ 
رما اـنامه  ُنوُـکَیَف »- ْنُک  َُهل  َلوـُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  اـمَّنِإ  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  نک : رمأ   3100 دربن ب 3101 - ردـنا 

(. 82 سی ، « ) دشاب یم  سپ  شاب ، دیوگب  ار  يزیچ  تساوخ  هاگ  ره  هک  تسوا 

.بیکرت نودب  درجم ، فاص :

: ْنُک
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رهاظ هب  هغیـص  نیا  .تسا  هدش  بیکرت  نون  فاک و  فرح  ود  زا  تسا ، هدومرف  ریبعت  تادوجوم  داجیا  زا  هملک  نادب  راگدرورپ  هک 
تاـنّیعت و نـیا  سپ  .درک  لـقن  ظـفل  ملاـع  هـب  دوـخ ، ملاـع  زا  درجم  ینعم  هـک  دـش  ادـیپ  ور  نآ  زا  تَّیئود  نـیا  اـما  تـسا  ءزج  ود 

: تسا ّتیلعف  مزاول  زا  یگمه  تاصخشم 

28 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  بوطخ  رد  ار  مدع  رم  دناشک  ات  بوذج  دمآ  دنمک  نوچمه  نون  فاک و 

1 / 3079 رثا 3080 - رد  ود  نآ  دشاب  اتکی  هچ  رگ  روص  ردنا  دنمک  دیاب  ات  ود  سپ 

دوب هدرک  یبدا  یب  تمسق  رد  هک  ار  گرگ  ریش  ندرک  بدا 

دوب هدرک  یبدا  یب  تمسق  رد  هک  ار  گرگ  ریش  ندرک  بدا 

ریما ب شیپ  رد  هدرم  يدوبن  نوچ  ریپ  گرگ  يا  تسا  ْمُْهنِم » انْمَقَْتناَف   » زایتما يرس و  ود  دنامن  ات  زارف  رس  نآ  رس  دنک  رب  ار  گرگ 
.ماقم یلاع  تبتُر ، دنلب  هدنزارف ، رس  مخرم ) یلعاف  تفص  : ) زارف رس   3102 - 3103

.ندرک تموکح  مکاح  ود  ندوب ، رورس  ود  يرورس ، ود  يرورس ، يرس ) ود + : ) يرَس ُود 

نارفاک و زا  نتفرگ  ماـقتنا  نآ  داـفم  و  و 55 ،)  25 فرخز ، . 79 رجح ، . 136 فارعا ،  ) میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  مُْهنِم : اَـنْمَقَْتناَف 
.تسا نامرجم 

.هتسناد تسین  ار  دوخ  اعدا ، یب  میلست ، هدرم :

 ...-« ِِهب َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ   » دروآ رامـش  هب  مکاح  دیابن  وا  ربارب  ار  سک  چیه  .تسادخ و  نآ  زا  تموکح  یتسه  ناهج  رد 
(. 48 ءاسن ،  ...« ) دزرمآ یمن  ار  كرشم  ادخ 

تلهم ادخ  ار  نارفاک  هک  نانچ  .دنیبب  ازس  دیاب  دتسیاب ، تسا  هدیشخب  تردق  ار  وا  هک  یتردق  ربارب  درذگ و  رد  دوخ  دح  زا  هک  نآ 
ار نانآ  سپس  دنور ، شیپ  نایغط  رد  ات  دهد  یم 
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موـلعم هک  دوـب  نیا  ضرغ  گرگ  رفیک  زا  ار  ریـش  .ددرگ  نارگید  يارب  یتربـع  ناـنآ  رفیک  مه  دـشاب و  هداد  رفیک  مه  اـت  دریگ  یم 
.درک دهاوخ  هچ  هابور  ات  دراد ،

30 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دروَخ  تشاچ  يارب  نک  ششخب  تفگ  درک  هابور  اب  ریش  ور  نآ  زا  دعب 

ار و زوریپ  هش  دـشاب  یینخَی  ار  زور  نایم  رهب  زا  زب  نیو  نیزگ  هاش  يا  دـشاب  تدروخ  تشاچ  نیمـس  واگ  نیا  تفگ  درک و  هدـجس 
.ندرک میسقت  ندرک : شخب   3104 مرک ب 3107 - فطل و  اب  ِهاش  نیا  هرَچ  بش  مه  ماش  رهب  شوگرخ  رگد  نآ 

.ییاتشان تشاچ ، كاروخ  دوش ، هدروخ  تشاچ  رد  هچ  نآ  مخرم ) یلوعفم  تفص  : ) دروَخ تشاچ 

.دراد یم  مدقم  ار  دروخ  تشاچ  ور  نیا  زا  .تساتشان  ریش  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

ندروـخ رد  ار  يرگید  دریگ و  شیپ  ار  گرگ  شور  دـیابن  میـسقت  رد  دـنادب  هک  ار  هاـبور  تسا  یهیبـنت  دروـخ  تشاـچ  نتفگ  زین 
.باوص هار  هب  نانآ  داشرا  ار و  صقان  سوفن  تسا  یمیلعت  نیا  .دشاب و  زین  ریش  ماش  يراهان و  رکف  رد  دیاب  دنک ، کیرش  اهراکش 

.هبرف نیمَس :

.هدیزگ نیزُگ :

.راهان يراهان ، زور : نایم 

: تجاح يارب  دنراد  هاگن  هچ  نآ  تریخذ ، ِینْخَی :

مرگ هتخپ  تشوگ  ینخی ، زین  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) يا هدروخان  هچ  نآ  دوب  ینخی  هک  يا  هدرکاـن  هک  يدیـص  مغ ز  روخم 
(. عطاق ناهرب   ) درس و 

وا دیوگ  یم  دنیب و  یمن  ریـش  ماش  روخ  رد  تسا  درخ  هک  ار  شوگرخ  هابور  .دـنروخ  ماش  زا  سپ  هک  دـشاب  هویم  لقن و  هرَچ : بَش 
.تسا هاش  هرچ  بش 

تسا تیاده  یعون  تربع  هیام  هنوگ  نیا  و  نارگید ، يارب  تسا  یتربع  ناخاتسگ  هیبنت  میتفگ  هک  نانچ 
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هابور تسا و  یغاط  سفن  رهظم  انالوم  ترابع  رد  گرگ  .دنور  حالص  ریخ و  هار  هب  دنریگن و  شیپ  یشکرس  ات  ار ، فیعـض  سوفن 
هاگ هک  فیعض  سفن 

31 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ددرگ یم  هّبنتم  هاگ  دریگ و  یم  شیپ  رکم 

ِلاح زا  ناهج  هاـش  يا  تفگ  گرزب  يا  نیا  یتخومآ  اـجک  زا  یتخومآ  هک  تمـسق ز  نینچ  نیا  یتخورفا  لدـع  وت  هبور  يا  تفگ 
.ندرک تلادع  هب  راک  نتخورفا : لدع   3108 گرگ ب 3109 -

ناش هیبنت  بجوم  نانآ  باذـع  دـنریگ و  تربع  نارگید  لاـح  زا  هک  ار  یـشکرس  هب  لـیامتم  فیعـض  ياهـسفن  تسا  یتبهوم  نیا  و 
.دوش

ام وت  نوچ  میرازآ  تنوچ  يدـش  ار  ام  یگلمج  نوچ  اـهبور  ورب  ناتـسب و  ریگ و  رب  ار  هس  ره  ورگ  یتشگ  اـم  قشع  رد  نوچ  تفگ 
ریـش یتسین  هبور  وت  سپ  یند  گرگ  زا  تربع  یتفرگ  نوچ  ینم  ریـش  یتـسین  هبور  وت  سپ  ار  وت  ناراکـشا  هلمج  ار و  وت  اـم  يدـش 

.ندیدن ار  یسک  قوشعم  زج  ندیدرگ ، قشع  دنبیاپ  ندش : ورگ  قشع  رد   3110 ینم ب 3113 -

.نتشگ وا  نآ  زا  ندوب ، وا  صوصخم  یسک : ندش 

.تسپ یند :

چیه دشرم  ریپ و  ربارب  ار  دوخ  هک  تسا  يدتبم  ناکلاس  هفیظو  نیا  دید و  ار  ریش  اهنت  و  تفرگ ، هدیدان  ار  دوخ  میسقت  راک  رد  هابور 
وا دندرگ و  یم  وا  همه  .دنوش  یم  یکی  دوخ  قوشعم  بوبحم و  اب  دنتشگ ، لیان  یماقم  نینچ  هب  نوچ  و  دنوش ، انف  وا  رد  دنراگنا و 

«: َُهل ُهَّللا  َناَک  ِهَِّلل  َناک  ْنَم  : » هک يو ، همه 

عَمْسَی و یب  هک  ور  وت  مشخ  اضر و  نم  ساوح و  نم  وت  مشچ  نابز و  نم  ار  وا  هتفگ 
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32 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ییوت  رس  بحاص  ياج  هچ  ییوت  رِس  ییوت  رِْصُبی  یب 

تیب 1936- لیذ  فیرش ، يونثم  حرش  كر : و   ) 1 / 1937 هل 1939 - هَّللا  ناک  هک  مشاب  ار  وت  نم  َهل  زا َو  هِّلل  َناـک  نم  يدـش  نوچ 
(1942

باـنتجا يـالب  تخیرگ ، نآ  زا  ناوتب  هک  نآ  زَرَتُْـحم : زَرَتُْحم ب 3114  يـالب  رد  ناراـی  گرم  زا  تربع  دریگ  هک  دـشاب  نآ  لـقاع 
: ریذپ

يالب زرتحم ، يالب  يونثم  تاریبعت  تاـغل و  گـنهرف  رد   4 زرتحمان 2815 / تبرـض  زا  نک  رکف  زگم  ار  ناـهانگ  یب  نادـند  هب  سپ 
يارب نآ  زا  نتفرگ  دـنپ  رگید  دـشاب  عوقولا  یمتح  ناگمه  يارب  ییـالب  رگا  اریز  .تسین  قیقد  ًارهاـظ  هک  هدـش  ینعم  عوقولا  یمتح 

دنپ ناـگیاسمه  گرم  زا  هک  تسا  یـسک  دـنمدرخ  ِِهناریِج  ِتوَِمب  َظَـعَّتا  ِنَم  ُلـِقاعلا   » لـثم هب  تسا  رظاـن  تیب  درادـن و  ینعم  یـسک 
« .دریگ

يدرب هک  ار  نیا  نک  شخب  وت  هک  يدوـمرفب  لّوا  ارم  رگ  ارم  وا  دـناوخ  او  گرگ  نآ  سپ  زک  ار  ریـش  نآ  ساپـس  دـص  هبور  تفگ 
ات قبس  ردنا  هیضام  نورق  رب  قح  ياهتسایس  نآ  میدینش  ات  ناینیشیپ  سپ  زا  ادیپ  درک  ناهج  رد  ار  ام  هک  ار  وا  ساپـس  سپ  وا  زا  ناج 
رد قداص  ّقح و  لوسر  نآ  نامدـناوخ  ور  نیز  هموحرم  تّما  شیب  میراد  دوخ  ساپ  هبور  وچمه  شیپ  ناـگرگ  نآ  لاـح  زا  اـم  هک 

نانوعرف ماجنا  دینش  نوچ  داب  یتسه و  نیا  دهنب  رـس  زا  لقاع  ناهِم  يا  دیریگ  دنپ  دیرگنب و  نایع  ناگرگ  نآ  ِمشپ  ناوختـسا و  نایب 
وا ب 3123- لالضا  زا  دنریگ  یتربع  وا  لاح  زا  نارگید  دنهنب  رو  داع  و 
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3115

33 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندیدرگ نمیا  ندش ، صالخ  ندرب ، رد  هب  ناج  ندرب : ناج 

.هتشذگ ياهتّما  ناینیشیپ :

.هتشاد نایب  ار  نآ  ياج ، ياج  میرک  نآرق  هدمآ و  دورف  نیشیپ  ياهتّما  رب  هک  اهباذع  قح : ياهتسایس 

(. دراوملا برقا   ) دنامن یقاب  نآ  زا  یسک  دریمب و  هک  یتّما  ره  زین  و  لاس ، دص  کی  .نرق  عمج  نورق :

.هتشذگ ناتّما  َهیِضام : ِنوُرق 

: نیشیپ شیپ ، قَبَس :

تّما ناـمز ، رخآ  ربـمغیپ  تّما  هموحرم : تّما   4 قـح 2868 / تسا و  زوریپ  خرچ  ثودـح  زو  قبـس  زا  دز  مد  هـک  نآـک  مدرک  مـهف 
« لِزالَّزلا ُِلبالَبلا َو  ُْلتَقلا َو  اینُّدلا  ِیف  اُهباذَع  امَّنا  ٌباذَع ، ِهَرِخآلا  یف  اهیَلَع  َسَیل  ٌهَموُحْرَم  ٌهَّما  یتَّما  َّنا  : » ثیدـح هب  تسا  رظان  .مالـسا 

(. ص 32 يونثم ، ثیداحا  )

.ّربکت رورغ ، توخن ، داب :

ْمِهِـصَصَق ِیف  َناک  ْدََقل   » .دندش التبم  قح  باذع  هب  هک  تسا ، هدـنام  نیـشیپ  ياهتّما  زا  هچ  نآ  زا  تسا  تراعتـسا  مشپ : ناوختـسا و 
(: 111 فسوی ،  ...« ) نادنمدرخ يارب  دوب  يدنپ  نانآ  ياهناتساد  رد  انامه  ِباْبلَْألا -...  ِیلوُِأل  ٌهَْربِع 

نَِمب اوُِربَـتْعا  َو  : » هک تـسا  ع )  ) ناـنمؤم ریما  نانخـس  زا   6 رب 1891 / رحب و  ردـنا  هدـنکفا  رهق  غیت  رگن  ناروـهقم  يوـم  ناوختـسا و 
تربع امـش  زا  تخاس  هشیپ  ار  اوقت  هک  نآ  ادابم  دـیریگ و  تربع  درک  اهر  ار  اوقت  هک  نآ  زا  اهَعاطا - ْنَم  ْمُِکب  َّنَِربَتْعَی  ـال  اـهَعاَضا َو 

(. هبطخ 191 هغالبلا ، جهن  « ) دریگ

یخرب هب  هک  دوب  اه  هتکن  نّمضتم  میدید  هک  نانچ  هابور  گرگ و  ریش و  ناتساد 

34 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

بجوتـسم ات  دراگنا  تسین  راگدرورپ  ّزع  تخاس  رد  ار  نتـشیوخ  دـیاب  یمدآ  هک  تسا  نیا  ناتـساد  هجیتن  .دـش و  تراـشا  اـهنآ  زا 
ددرگ و وا  تمارک 
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یمدرم زا  يا  هنومن  و  دـهد ، رارق  نارگید  تربع  هیام  ار  وا  دوش و  لزان  وا  رب  یهلا  باذـع  تفرگ  شیپ  رابکتـسا  یگرزب و  هار  رگا 
.دنحون موق  دنتفر  یشکرس  هار  هب  دنداهنن  ندرگ  ار  ادخ  تعاط  هک 

نالوذخم يا  تقیقح ، هب  نیا  نایم  رد  دچیپ  یم  يادخ  اب  مشوپ  يور  نم  هک  دیچیپم  نم  اب  هک  ار  موقرم  ع )  ) حون ندرک  دیدهت 

هراشا

نالوذخم يا  تقیقح ، هب  نیا  نایم  رد  دچیپ  یم  يادخ  اب  مشوپ  يور  نم  هک  دیچیپم  نم  اب  هک  ار  موقرم  ع )  ) حون ندرک  دیدهت 

كاردا عمس و  دش  ارم  قح  رَشَْبلا  ُوب  ّساوح  زا  مدرمب  نوچ  میز  یم  ناناج  هب  هدرم  ناج  نم ز  مین  نم  نم  ناشکرـس  يا  حون  تفگ 
نیا يوس  ریش  هابور  نیا  ِشقن  ردنا  تسه  تسوا  رفاک  دز  مد  هک  ره  مد  نیا  شیپ  تسوه  مد ز  نیا  متسین  نم  نم  هک  نوچ  رـصب  و 
يوس زا  نم  مین :...  نم  نم   3124 ب 3128 - يونشن ؟ یم  وا  زا  ناریـش  هّرغ  يورگن  یم  شتروص  يور  رگ ز  ریلد  دش  دیاشن  هبور 

.ما هدنز  وا  يورین  هب  ما و  هدرک  انف  وا  رد  ار  دوخ  نم  تسا ، هداتسرف  ادخ  ارم  میوگ ، یمن  دوخ 

.كاخ زا  رشبلا  وبا  مدآ  تقلخ  هب  تسا  تراشا  نآ  رد  و  یکاخ ، نت  ساوح  ینامسج ، ساوح  رَشَْبلا : ُوب  ِساوَح 

.ییاونش عمَس :

.هدید رصب :

 ...« ِهب ُرـْصبَی  يذَّلا  ُهَرََـصب  ِِهب َو  ُعَمْـسَی  يذـّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحا  اذإَف  ثیدـح ...« : هب  تسا  یتراشا  تاملک  نیا  رد  ْدُـش :...  ارَم  ْقَح 
(. تیب 1938 لیذ  فیرش ، يونثم  حرش  كر : زین  ص 18 و 19 . يونثم ، ثیداحا  )

(. 3 و 4 مجن ، « ) یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  : » تسادخ هتفگ  دنیوگ  یم  ناربمیپ  هچ  نآ  تسوه : مد ز  نیا 

36 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نخس هک  ره  دز :...  مد  هک  ره 
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(. 47 توبکنع ، « ) َنوُِرفاْکلا اَّلِإ  اِنتایِآب  ُدَحْجَی  ام  َو  تسا ...« : رفاک  درک  در  ار  ناربمیپ 

رب وا  رفیک  زا  تفرگ و  هدـیدان  ریـش  ربارب  ار  دوخ  گرگ ، راک  نایاپ  زا  نتفرگ  تربع  اـب  هاـبور  میدـید ، شیپ  ناتـساد  رد  هک  ناـنچ 
انف قح  رد  ار  دوخ  نوچ  قح  نابیان  .تفای  ریـش  رد  دوخ  يانف  تکرب  زا  ار  كاردا  نآ  دیازفا  یم  ناتـساد  نیا  رد  انالوم  .دـنام  رانک 
اما .دنوش  یم  ناربخ  یب  ییامنهار  رومأم  قح  بناج  زا  هک  دـسر  یم  اج  نادـب  نانآ  تبترم  دـننام و  یم  یقاب  وا  ياقب  هب  دـننک  یم 

ار نوراـه  یـسوم و  ارچ   » تفگ یم  نوـعرف  .دـنزیخ  یم  رب  ناـنآ  راـکنا  هـب  دـننیب  یم  دوـخ  نوـچ  ار  ناـبیان  نـیا  رهاـظ  هـک  ناـنآ 
، ناقرف  ...« ) ِقاوْسَْألا ِیف  یِشْمَی  َماعَّطلا َو  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذِهل  ام  : » دنتفگ یم  هکم  ناکرـشم  و  (. 53 فرخز ، « ) تسین رز  ياهدنبتسد 

ْمُهارَت َو  هک ...« : دنتـشادن  ار  وا  یهلا  يورین  ندـید  تردـق  اما  دروخ ، یم  ماـعط  دور و  یم  هار  ناـنآ  نوچ  دـندید  یم  ار  ربمیپ  (. 7
(. 198 فارعا ، « ) َنوُرِْصُبی ْمُه ال  َْکَیلِإ َو  َنوُرُْظنَی 

نت تسوا و  تسا  نم  نورد  هچ  نآ  دیرادنپ ، یم  دوخ  نوچ  ارم  رهاظ  هب  امش  هک  مریگ  دیوگ ، یم  حون  نابز  زا  اهتیب  نیا  رد  انالوم 
.دینیب یمن  مراد  هارمه  هک  ار  ییادخ  ياه  هناشن  ایآ  تسامش ، نت  نوچ  نم  نت  هک  تسا  تسرد  .تسوا  تردق  شوپ  يور  اهنت  نم 

ینمرخ ملاـع  دوب و  شتآ  وچ  وا  ینت  رد  وا  دوب  ریـش  نارازه  دـص  يدز ؟ مه  رب  ارچ  ار  یناـهج  سپ  يدمرـس  ریـش  حون  يدوـبن  رگ 
گرگ نوچ  بدا  یب  ناهن  ریش  نیا  شیپ  رد  وا  هک  ره  تشامگ  نمرخ  نآ  رب  هلعش  نینچ  وا  تشادن  وا  رـشُع  ساپ  نمرخ  هک  نوچ 

دیاشگب
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وک دوب  هلبا  ریش  شیپ  ریـش  ِتسد  زا  گرگ  وچمه  دبای  مخز  شدناوخ  رب  ُمُْهنِم » اَنْمَقَْتناَف   » شدناّرد رب  ریـش  نآ  گرگ  وچمه  ناهد 
3129 ریلد ب 3134 - دش 

37 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا یلاعت  يراب  تاذ  يدمرس  زا  دارم  و  هشیمه ، دمرس ، هب  بوسنم  يدمرس :

: دوش یم  هتفرگ  نمرخ  زا  هک  تاکز  کی  هد  رشع :

، تسا قح  یلو  زا  هراعتـسا  تیب  نیا  رد  هرـشع  2 و  تسین 1765 / رـشع  جارخ و  ناریو  هد  رب  تسا  یندـیزوس  سفن  ره  ار  ناقـشاع 
.تسا ناهج  مدرم  زا  تراعتسا  نمرخ  هک  نانچ 

.دنراد ییادخ  تردق  اما  دنمدرم ، نوچ  رهاظ  هب  هک  تسا  ناربمیپ  زا  تراعتسا  ناهن : ریش 

تیب 3103. لیذ  كر : ْمُْهنِم :* انْمَقَْتناَف 

دنخشیر هب  ار  وا  يو  موق  دناوخ ، ادخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  نوچ  حون  .دش  ّطلـسم  ناهج  رب  حون  نیرفن  هب  نافوط  میناد  یم  هک  نانچ 
لادج : » دـنتفگ یم  نانآ  و  ( 23 نونمؤم ، « ) دـیزاس هشیپ  ادـخ  تدابع  : » تفگ یم  ار  نانآ  حون  .دـنتفریذپن  ار  وا  توعد  و  دـنتفرگ ،

نانآ رب  حون  و  (. 32 دوه ، « ) روایب ام  يارب  یهد  یم  میب  نادـب  ار  ام  هک  یباذـع  ییوگ  یم  تسار  رگا  يدرک ، نوزفا  اـم  اـب  ار  دوخ 
حون نارکنم  زا  تفریذپ و  ار  وا  نیرفن  ادـخ  و  (. 26 حون ، « ) راذـگم ینت  نارفاک  زا  نیمز  يور  رب  اراـگدرورپ  : » تفگ درک و  نیرفن 

.تخوس ار  نارفاک  یتسه  نمرخ  دمآ و  دیدپ  نافوط  تفرگ و  ماقتنا 

تردق ار  وا  هک  یلاح  دننیب ، یم  ریقف  یـشوپ  هدنژ  ار  وا  دنرگن و  یم  ار  ادخ  ّیلو  رهاظ  هک  تسا  یناسک  ندـناسرت  رد  زین  اهتیب  نیا 
ار وا  زردنا  راکهانگ  ناگدنب  رگا  دنز و  مه  رب  ار  ناهج  نآ  اب  دناوت  هک  تسا  یهلا 
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.دیدرگ دنهاوخ  یهلا  باذع  راتفرگ  دنهنن  يو  تمرح  دنریذپن و 

38 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار هدـنب  هک  تسا  یهلا  رفیک  دوصقم  مخز  زا  مخز : يُدب ب 3135  ملاس  لد  نامیاک و  يُدب  ات  يدـمآ  مسج  رب  مخز  نآ  یکـشاک 
.دراد ساپس  ياج  هکلب  و  تسین ، يزیچ  نید  نایز  ربارب  هک  تسا  نت  لام و  رد  نایز  هاگ  رفیک  نیا  .دریگ  یم  ارف 

« یتیصعم هب  هن  مراتفرگ  یتبیصم  هب  هک  نآ  رکش  : » تفگ یم  هک  تسا  هدروآ  تشاد  گنلپ  مخز  هک  اسراپ  نآ  زا  يدعـس  هک  نانچ 
دریگ شیپ  ییابیکش  شیامزآ  نیا  رد  هک  نآ  ادخ و  بناج  زا  تسا  یـشیامزآ  لایع ، لها و  ندرم  لام و  نایز  ص 91 .) ناتسلگ ، )

(: 155 هرقب ،  ...« ) ِلاْومَْألا َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو   » تفای دهاوخ  شاداپ 

.تسین ینتفای  نایاپ  دسر ، لد  نامیا و  هب  هک  يرفیک  اما   3 لابو 3395 / زا  دناهر  دشاب  ناج  دوس  لام  مسج و  نایز  هک  ینادب  ات 

يو وا  ِمدرم  ندش  رکنم  حون و  ناتـساد  ریرقت  زا  سپ  دیدپ ب 3136  ار  رِس  نیا  درک  مناوت  نوچ  دیـسر  اجنیا  نوچ  تسکـشب  متّوق 
دنتـشگ و رفاک  نانچ  نانآ  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  شتـسرپ  نیا  ندمآ ، دورف  ناشیا  رب  ادخ  باذـع  نانآ و  رب  حون  ندرک  نیرفن  ار و 

یخرب يارب  هک  تسا  يریدقت  تسین و  ناگمه  يارب  نآ  نتـسناد  هک  تسا  يّرـس  نیا  دیوگ  یم  انالوم  .دـنامن  ملاس  ناشلد  نامیا و 
: دوش سکعنم  نآ  رد  هک  نشور  دیاب  يا  هنیس  اهنت  ار  ّرس  نیا  هکلب  تفگ  ناوتن  ناگدنب  زا 

دش هنییآ  ار  بیغ  ياهشقن  دش  هنیس  هداس  شقن  یبوا  هک  نآ 
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1 / 3146 دوب 3147 - نمؤم  هنیآ  نمؤم  هک  نآ  دوش ز  ِنقوم  نامگ  یب  ار  ام  ّرس 

39 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرواین باسح  هب  نتفرگ ، يزیچ  مک  ندرک : يزیچ  ِمَک  دینک ب 3137  مک  يزاب  هابور  وا  شیپ  دینک  مکشا  ِمک  هبور  نآ  وچمه 

: ندرک گنرین  يرگ : هلیح  ندرک : يزاب  هابور 

تیب رهاظ  زا  هک  نانچ  وا : شیپ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  راـطع ،  ) تسا ناـیع  هر  نیک  نک  هشیپ  یـشومخ  ادرم  ریـش  يزاـب  هاـبور  نکم 
: دیوگ دعب  تیب  رد  هچ  تسادخ ، دوصقم  وا  تسادیپ ،

نآ دوخ  ریـش  دیـص  ریـش و  تسار  هار  ردـنا  دـییآ  ریقف  نوچ  دـیهد  ار  وا  کُلم  تسوا  کُلم  کُلم  دـیهن  وا  شیپ  هب  نم  اـم و  هلمج 
.تسا رهاظ  نکیل  دنا  هدرک  عجار  لماک  یلو  هب  ار  ریمض  ناحراش  یضعب  3138 و  تسامش ب 3139 -

َناک ْنَم   » هک دوب  دهاوخ  امش  نآ  زا  زیچ  همه  دیریگ  شیپ  ار  وا  هب  ندیسر  هار  دینیبب و  تسدیهت  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  امـش  رگا 
(. ص 19 يونثم ، ثیداحا  « ) َهل ُهَّللا  َناک  هِّلل 

يارب زا  تسه  هک  یتامارک  ره  راکـش و  ره  تسوپ  زغم و  زغن و  وا ز  تسا  زاین  یب  تسوا  فصو  ناحبـس  تسا و  كاپ  وا  هک  نآ  ز 
هّیهیزنت ای  هیئاعد  هیلعف ي  هلمج  یبرع  رد  و  ، ) هّزنم كاپ  نانابز ) یسراف  لوادت  رد  : ) ناْحبُس  3140 تسا ب 3141 - هش  نآ  ناگدنب 

.تسار يادخ  یکاپ  تسا )

نکیل اهینعم ، نیا  دـننام  و  ابیز ، بوخ ، اًلثم : تسا ، یفـصو  ینعم  هب  اج  همه  تسا و  هتفر  راک  هب  يونثم  رد  راب  دـنچ  هملک  نیا  زغن :
لصاح ای  یمسا و  ینعم  هب  اجنیا  رد 

يدیهش يونثم (  حرش 
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40 ص : ج 1 ، (، 

.شیارآ ییابیز و  تسا : يردصم 

.تمعن زا  هراعتسا  راکش :

.میرکت مارکا ، همارک : عمج  تامارک :

نانچ درادن ، يزاین  هدیرفآ  ناگدـنب  يارب  دوخ  هچ  نادـب  و  تسا ، قلطم  لامک  ار  وا  تسا و  زیچ  ره  زا  ینغتـسم  دوخ  تاذ  هب  ادـخ 
.تسا هدمآ  دعب  تیب  رد  هک 

: اشوخ کنخ : تخانش ب 3142  وک  نآ  کنخ  تلود  همه  نیا  تخاس  قلخ  رهب  عمط ، ار  هش  تسین 

دوخ دـیرفآ ، قلخ  يارب  دـیرفآ  ار  هچ  نآ   1 تسوا 818 / نایرب  نآ  هک  لد  نویاـمه  يا  تسوا  ناـیرگ  نآ  هک  یمـشچ  کـنخ  يا 
.درادن نآ  رد  یعمط 

وک لجخ  دب  نامگ  زا  دیدرگن  ات  لد  دیراد  هگن  سب  ناحبـس  شیپ  ار  دیآ و  راک  هچ  اهتلود  کُلم  ارـس  ود  دـیرفآ و  تلود  هک  نآ 
اه هخسن  یضعب  رد  .تهج و  ره  زا  رایـسب ، سب :  3143 وم ب 3145 - ِرات  صلاخ  ِریـش  ردنا  وچمه  وج  تسج و  رکف و  ّرـس و  دنیبب 

.دیامن یم  رتهب  سپ  شیپ ، ظفل  تبسانم  هب  و  سپ ،» »

: كر  ) دیاین رد  ِءْوَّسلا » َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا   » رامش رد  هدنرب  نامگ  دباین و  هار  نآ  رد  دب  نامگ  ات  ندرک ، نآ  ینابساپ  لد : نتـشاد  هگن 
(. تیب 3037 لیذ 

ِتاِذب ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َنُوِنْلُعی  ام  َنوُّرُِسی َو  ام  ُمَْلعَی  هفیرش ...«  هیآ  زا  تسا  ذوخأم  دنیبب : وک 

41 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هانگ ات  دربن  دب  نامگ  ودب  دیاب  هدـنب  سپ  (. 5 دوه ، « ) تسین هدیـشوپ  وا  رب  يزیچ  چیه  تساناد و  راکـشآ  ناهن و  رب  ادخ  ِروُدُّصلا -
.ددرگن راسمرش  دزرون و 

هنیآ نمؤم  هک  نآ  دوش ز  نقوم  نامگ  یب  ار  ام  ّرس  دش  هنییآ  ار  بیغ  ياهشقن  دش  هنیس  هداس  شقن  یب  وا  هک  نآ 
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ار و بلق  دـنیبب  سپ  اهدـقن  ّکحم  شناج  دوش  نوچ  کش  وا ز  دـناد  زاب  ار  نیقی  سپ  کحم  رب  ار  ام  رقف  وا  دـنز  نوچ  دوب  نمؤم 
.دیامن یم  رتهب  و  شقن و ،» یب   » يا هخسن  رد  شقن : یب   3146 ار ب 3149 - بلق 

.تسا كاپ  دساف  لایخ  زا  وا  هنیس  هک  .تسا  نآ  رد  یهلا  رون  ندش  سکعنم  هدامآ  هتفای و  افص  وا  هنیس  هک  لد ، یفاص  هنیس : هداس 

: تسین نکمم  نادب  یسرتسد  ناگمه  يارب  هتشاد و  ناهنپ  ار  نآ  هچ  نآ  رس :

دش هتسناد  رس ، حول  نارازه  دص  دش  هتسشنب  نوچ  رای  اب  ار  رای 

هنیس نورد  هک  يّرس  دشاب  یفاص  دیرم  هنیـس  نوچ   6 / 2641 راکـشآ 2642 - دـیامن  شنینوک  زار  رای  یناشیپ  تسا  یظوفحم  حول 
.دوش یم  سکعنم  نآ  رد  راتفگ  یب  تسا  دارم 

تیب رد   ) میدـید هک  نانچ  هوالعب  .تسا  رظن  نیا  دـّیؤم  دـعب  ياهتیب  یلاعت و  يادـخ  هن  تسا ، يولوم  صخـش  دوصقم  ریمـض  زا  ام :
.دنک دیدپ  دراد  ناهن  هنیس  رد  هک  ار  يّرس  دناوت  یمن  هک  درک  یم  هوکش  ( 3136

.دقتعم هدنراد ، نیقی  ناقیا ) زا  لعاف  مسا  : ) ِْنقُوم

ُهَتَْعیَض َو ِْهیَلَع  ُّفُکَی  ِنِمؤُْملا  وُخأ  ُنِمؤُْملا  ِنِمؤُْملا َو  ُهآِْرم  ُنِمؤُْملا   » و ِنِمؤُْملا » ُهآِْرم  ُنِمؤُملا   » ثیدح هب  تسا  رظان  نمؤم : هنیآ  نمؤم 
(: ص 41 يونثم ، ثیداحا  « ) ِهئارَو ْنِم  ُهُطوُحَی 

42 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

«. کحم رب  ار  ام  دـقن   » اه هخـسن  ضعب  رد  و  ندز : کَِـحم  رب  رقف   1 دـنروآ 1328 / ربمیپ  زا  یم  ربخ  نیا  دـنرگیدمه  هنییآ  نانمؤم 
: ندز کـحم  رب  رقف  .دـندوس  یم  نادـب  ار  رز  نافاّرـص  هک  هایـس  تسا  هدوب  یگنـس  کـحم  .ندـییاس  کـح : زا  تلآ  مسا  کـحم :

.دوش مولعم  نآ  تقیقح  ات  رقف  ندومزآ 

هنوگچ تفگ  تیب 3136  رد 
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.منک نایب  مراد  ناهن  هنیس  رد  هک  ار  يّرس  مناوت  یم 

یم شقن  نآ  رد  دراد  هنیـس  رد  يرگید  هچ  نآ  هک  تسا  يا  هنییآ  تسا ، كاپ  دساف  ياهلایخ  زا  وا  هنیـس  هک  نآ  دـیوگ  یم  نونکا 
دناوت یم  وا  و  دبایرد ، منک  دیدپ  ار  نآ  مناوتن  تسا و  هتـسکش  ارم  تّوق  تسا و  نم  نورد  هک  ار  يّرـس  دـناوت  یـسک  نینچ  ددـنب ،

سپ  » يا هخـسن  رد  و  دسانـشب ، لد )  ) بلق زا  ار  بلق  دناوت  یم  هک  تسوا  و  دنک ، مولعم  ار  تقیقح  دیامزایب و  ار ) ام  رقف   ) ار ام  دقن 
: رگید ياهتیب  رد  بلق  اب  تسا  دقن  ندمآ  نآ  حجرم  دیامن و  یم  حجرم  طبض  نیا  و  ار .» بلق  ار و  دقن  دنیبب 

2 دنتخیر 2966 / نادمرح  ردنا  بلق  دقن و  دنتخیمآ  یلطاب  قح و  هک  نوچ 

4 بلق 1783 / مسج و  ریما  درک  شیادخ  هک  بلق  دقن و  رد  دوب  هر  ار  کحم  رم 

دوش نشور  ناشیدب  ناشمشچ  ات  شیوخ  يور  شیپ  ار  فراع  نایفوص  ناهاشداپ  ندناشن 

دوش نشور  ناشیدب  ناشمشچ  ات  شیوخ  يور  شیپ  ار  فراع  نایفوص  ناهاشداپ  ندناشن 

دنب هب  دـشاب  پچ  يولهپ  لد  هکنا  دنتـسیا ز  ناناولهپ  ناشپچ  تسد  دوب  تدای  را  یـشاب  هدینـش  نیا  دوب  تداـع  نینچ  ار  ناـهاشداپ 
دنا و ز ناج  هنیآک  دـنهد  عضوم  ور  شیپ  ار  نایفوص  تسار  تسد  نیا  تبث  طخ و  ملع  هکنا  تسار ز  تسد  رب  ملق  لها  فرـشم و 

.دنیوگ لد »  » لوادت رد  ار  تعاجش  تسا و  عاجش  ناولهپ  هک  تسور  نآ  زا  ناناولهپ  اب  لد  ندروآ   3150 دنهب ب 3153 - هنییآ 

زا هک  تسا  یـسک  نآ  ینعم  دـنا و  هدرب  راک  هب  نارگید  و  نیمی ، نبا  يدعـس ، یناقاخ ، یماظن ، یقهیب ، ررکم  ار  هملک  نیا  فرـشم :
راک و رب  رظان  دوش و  هدرامگ  ریما  ای  هاش  يوس 
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.دزاس هاگآ  نآ  زا  ار  دوخ  هدنرامگ  دوب و  یسک  راتفر 

بلق نایفوص  و  لقع ، ملق ، لها  نافرـشم و  یناسفن و  ياوق  ناناولهپ  تسا و  حور  هاش  : » دـسیون نینچ  اـهتیب  نیا  ریـسفت  رد  نوسلکین 
هاگتـسد رد  ناـیفوص  هک   » تشاد هجوت  دـیاب  نآ  يرهاـظ  ینعم  نتـسناد  يارب  یلو  تسین  فـطل  زا  یلاـخ  هیجوـت  نیا  .لـماک » یلو 

نیا و  ناسارخ ، ناهاشداپ  ناریما و  دزن  اهقف  ناملاع و  هک  نانچ  دنا ، هتشاد  دنمجرا  یماقم  الاو و  یتبتر  ریغـص ، يایـسآ  ياهتموکح 
ناهاشداپ سلجم  زا  اهتیب  نیا  رد  انالوم  هچ  نآ  .دـید  ناوت  یم  یکالفا  نیفراعلا  بقاـنم  فیعاـضت  رد  ار  ناـیفوص  تلزنم  تمرح و 

«2 « » .تسا هدرب  یم  رس  هب  نآ  رد  هک  ینیمزرس  مسر  هب  تسا  رظان  دنک  یم  لقن 

__________________________________________________

یحایر نیما  دمحم  رتکد  ياقآ  رکذت  ( 2)

44 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نداد الج  ندرک ، كاپ  گنز ، ندودز  ندز : لقیص  رکب ب 3154  شقن  لد  هنیآ  دریذپ  ات  رکف  رکذ و  رد  هدز  اهلقیص  هنیس 

.ندوب ادخ  دای  هب  رکذ :

.ندیشیدنا هبقارم ، رکف :

ُعِیبانَی ْتَرَهَظ  ًاـمْوَی  َنیَِعبْرَأ  ِهِّلل  َصَلْخَأ  ْنَم   » ثیدـح زا  تسا  رثأـتم  ـالمتحم  هدرکن ، روطخ  یـسک  لد  رد  هک  يا  هشیدـنا  رکب : شقن 
« دوش دـیدپ  شنابز  رب  يو  لد  زا  تمکح  ياه  همـشچ  دزرو  صالخا  ادـخ  يارب  زور  لهچ  هک  نآ  ِِهناـِسل »- یلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  ِهَمْکِْحلا 

(. ص 196 يونثم ، ثیداحا  )

بلص زا  وا  هک  ره  .هبشم  هب  هب  هبشم  هفاضا  ترطف : بلص  داهن ب 3155  دیاب  وا  شیپ  رد  هنیآ  داز  بوخ  ترطف  بلص  زا  وا  هک  ره 
.دش هدییاز  دنمتداعس  هک  یسک  ره  داز : بوخ  ترطف 

لد رد  تسوا  هنیس  نورد  هچ  نآ  ات  ندرپس  ودب  ار  لد  زا  تراعتسا  نداهن : شیپ  رد  هنیآ 
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یقَش نَم  ُّیِقَّشلا  هِّما َو  ِنَْطب  یف  َدِعَـس  نَم  ُدیِعَّسلا   » تسا يرطف  تواقـش  تداعـس و  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  هتفگ  نیا  و  دوش ، سکعنم 
(. ص 107 ج 1 ، لامعلا ، زنک  « ) هِّما ِنَْطب  یف 

یفاص يو  يارب  ار  لد  دـنک و  وا  میلـست  ار  دوخ  دـیاب  صقاـن  کـلاس  هک  تسا  دوصقم  لـماک  یلو  تیب  نیا  رد  ترطف  بوخ  زا  و 
لد هنییآ  دیاب  زین  کلاس  ددنب  یم  شقن  اه  هنیس  نآ  رد  الاب  ملاع  زا  تقیقح  تسا و  یلقیص  یفاص و  هنیـس  ار  نانآ  هک  نانچ  دراد ،

.دهن نانآ  دزن  دنک و  یفاص  ار 

45 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هیآ زا  تسا  ذوخأـم  .لد  يراـکزیهرپ  بولُقلا : يَوـْقَت  بُولُْقلا ب 3156  يَْوقَت  دـمآ و  ناج  لقیـص  بوخ  يور  دـشاب  هنییآ  ِقشاـع 
(. 32 جح ، « ) ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َِکلذ َو  : » هفیرش

لاقتنا ودـب  دراد  ریمـض  رد  هچ  نآ  ات  تسا  صقان  ناهاوخ  زین  لماک  دریگ ، میلعت  وا  زا  ات  تسا  لماک  هدـنیوج  صقان  هک  ناـنچ  نآ 
.دزاس یم  هزیکاپ  ار  لد  دهد و  یم  الج  لقیص  نوچمه  ار  ناج  لماک  یلو  .دهد 

ناغمرا هفحت و  وا  زا  فسوی  ندرک  اضاقت  و  ع )  ) فسوی شیپ  نامهم  ندمآ 

هراشا

ناغمرا هفحت و  وا  زا  فسوی  ندرک  اضاقت  و  ع )  ) فسوی شیپ  نامهم  ندمآ 

تالعف نم  داجتـسملا  باتک  رد  هک  هتـشون  یتیاکح  ار  نآ  ذـخآم  ص 31 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  رفنازورف  موحرم 
زا یفیحـصت  ًارهاظ  هک  هتـشون  رمتعم »  » دـنا هداتـسرف  وا  دزن  تیدـه  هب  هنیآ  هک  ار  سک  نآ  مان  داجتـسملا  باتک  رد  .تسا  داوجـالا 

.تسا هدمآ  تایاکحلا  عماوج  رد  هک  یتیاکح  زین  .تسا و  زتعم » »

راطع همان  یهلا  یکی  ص 57 ،) هزوک ، رد  رحب   ) دنا هدوزفا  ار  رگید  ذخأم  ود  بوک  نیرز  رتکد  ياقآ 
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: میروآ یم  ار  باتک  ود  ره  ترابع  ام  هک  انالوم  زا  هیف  ام  هیف  يرگید  و 

درک هم  وچ  يور  نآ  نیسحت  یسب  درک  هگن  هنییآ  رد  فسوی  رگم 

لهج یهز  نیسحت  دنک  یم  ار  وا  هک  لهاان  هنییآ  نآ  تشادنپ  یلو 

تشاد تیزعت  ياج  هنییآ  یلو  تشاد  تینهت  لامج  فسوی  رگ  وچ 

تهج تفگ  دیسر  رفس  زا  یتسود  ار  يرصم  فسوی  ( » ص 298 همان ، یهلا   ) يدیدن هنییاعم  دوخ  لامج  يدیدن  هنییآ  قوشعم  رگا 
؟ يدروآ ناغمرا  هچ  نم 

يور هظحل  ره  اـت  ما  هدروآ  هنیآ  .تسین  چـیه  رتـبوخ  وت  زا  هک  نآ  تهج  اـّلا  یجاـتحم ، نادـب  وت  تسین و  ار  وـت  هک  تسیچ  تفگ :
يرییغت ار  نآ  هیف  ام  هیف  رد  هک  تسا ، راطع  هدورـس  انالوم  ذـخأم  ناـمگ  یب  ص 186 ) هیف ، اـم  هیف  « ) .ینک هعلاـطم  يو  رد  ار  دوخ 

هداد

47 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وگتفگ وا  اب  تولخ  رد  ناردارب و  زا  ار  نیمای  نبا  فسوی  نتفرگ  تسا و  میرک  نآرق  ناتـساد  شخب ، ماـهلا  تفگ  ناوت  یم  تسا و 
.ندرک

3157 یکّتم ب 3158 - ییانـشآ  هداسو  رب  یکدوک  تقو  دـندوب  انـشآک  نامهیم  دـش  ار  قیّدـص  فسوی  نابرهم  رای  قاـفآ  زا  دـمآ 
.تساهراید اهرهش و  ینعم  هب  اجنیا  رد  اه و  هنارک  قفا : عمج  قافآ :

ره درک و  ریبعت  ار  ینادنز  ود  نآ  باوخ  ع )  ) فسوی نوچ  .میرک  نآرق  زا  تسا  ذوخأم  تسا و  ع )  ) فسوی بقل  وگتسار ، قیّدِص :
دید ار  تفگش  باوخ  نآ  زیزع  هک  یماگنه  دیـسر ، رـصم  زیزع  يرگیقاس  هب  تفای و  تاجن  نادنز  زا  هک  یکی  نآ  دمآ ، تسار  ود 

ُفُسُوی : » تفگ ار  وا  تفر و  ع )  ) فسوی دزن  دندنام ، رد  نآ  ریبعت  رد  ناگدننک  ریبعت  و 
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«. قیِّدِّصلا اهّیأ 

یکدوک رد  فسوی  هچ  تسا ، تقد  زا  یلاخ  هدـمآ و  گنروا  تخت و  دنـسم و  دـهاش  تیب  نیا  همان  تغل  رد  .شلاب  نیلاب ، هداس : و 
.تسا هتشادن  گنروا  تخت و 

دنـسم کی  يور  یکدوک  رد  هک  نادب  تسا  یحیملت  نآ  رد  دندوب و  انـشآ  رگیدکی  اب  هبـشم ) هب  هب  هبـشم  هفاضا  : ) ییانـشآ هداس  و 
.تسا هدوب  باّتک  ناکدوک  مسر  هک  نانچ  دنتسشن ، یم 

.هدننک هیکت  نز ، هیکت  اکتا ) زا  لعاف  مسا  : ) ِیکَّتُم

هک ارم  اهنایم  نیا  رد  : » راکذـت ندروآ ، دای  هب  نداد : دای  دـسا ب 3159  ام  دوب و  ریجنز  نآک  تفگ  دـسح  ناوخا و  روج  شداد  دای 
(. ص 120 یقهیب ، خیرات  « ) دوب هدید  رواد  نیمز  هب  هک  باوخ  نآ  زا  داد  یم  دای  مرافغلا  دبع 

48 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نتـشاد هاگن  هکنیا  رب  تسا  يرگید  هنیرق  زین  نیا  .دندنکفا  هاچ  رد  ار  وا  هک  تسا  دوصقم  ناردارب  متـس  دسا  ریجنز و  زا  ریـش ، دسا :
.تسا هدش  انالوم  راطع و  هلیسو  هب  ناتساد  نیا  ندورس  هزیگنا  دوخ ، دزن  ار  نیمای  نبا  ع )  ) فسوی

دوب ب 3161- ریم  نازاس  ریجنز  همه  رب  دوب  ریجنز  را  ندرگ  رب  ار  ریـش  هلگ  قح  ياضق  زا  ار  ام  تسین  هلـسلس  زا  ار  ریـش  دوبن  راـع 
هب دزرو و  ییابیکـش  تنحم  نآ  رد  وا  دنیب و  جـنر  ناهج  نیا  رد  هک  دـشاب  هتفر  يا  هدـنب  رب  یهلا  ياضق  رگا  .ریجنز  هلـسلس :  3160

بیسآ دوخ  تّما  زا  ص )  ) ناربمیپ هک  نانچ  .ددرگ  يو  برقت  بجوم  هکلب  دش  دهاوخن  هتساک  وا  ماقم  زا  دشاب  یـضار  قح  ياضق 
.دندید

هام تساک  قاحم و  رد  نوچمه  تفگ  هاچ  زو  نادنز  يدوب ز  نوچ  تفگ 
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.ردنا رد ، 3162 ز : امس ب 3163 - رب  ددرگ  ردب  رخآ  رد  ین  ات  ود  ددرگ  ون  ِهام  را  قاحم  رد 

بش هس  ای  هام  رخآ  بش  رد  تسا  هام  ندش  دیدپان  تئیه  لها  حالطـصا  رد  قاحم  نتفر و  نایم  زا  ندرتس ، قحم :»  » هشیر زا  قاُحم :
.رخآ

.ندش مک  نتساک ، تساک :

.ینحنم مخ ، ات : ود 

.مامت هام  ردب :

هام دبای و  یم  ینوزفا  كدنا  كدنا  رگید  هام  زاغآ  زا  سپـس  دسر ، یم  نتـساک  تیاهن  هب  رخآ  بش  هس  رد  هام  میناد  یم  هک  نانچ 
نانآ يارب  یتخس  نآ  دنتفا و  یم  یتخس  رد  یپ  رد  یپ  قلخ  نایامنهار  صوصخب  ادخ و  صاخ  ناگدنب  .ددرگ  یم  مامت 

49 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا یتضایر 

ییابیکـش نآ  ربارب  رد  نوچ  دوب و  راگدرورپ  تساوخ  دیـسر  یجنر  نم  رب  هاچ  نادنز و  رد  رگا  دیوگ : یم  دوخ  تسود  هب  فسوی 
.دسر یم  لامک  هب  كدنا  كدنا  تسا و  مخ  کیراب و  قاحم  زاغآ و  رد  هام  هک  نانچ  دیناسر  رصم  يزیزع  هب  ارم  مدیزرو 

رد یناـشاک  مساـقلا  وبا  .مشچ  روـن  رُد ، هناد  هنادرُد : دـنلب ب 3164  دـنیب  دـش و  لد  مشچ و  ِروـن  دـنتفوک  نواـه  هب  هنادْرُد  هچ  رگ 
تاحّرفم و رد  ار  نآ  دـنناوخ و  دـیراورم  كاخ  ار  نآ  دـنکن  بقث  لامتحا  هچ  نآ  و  : » دـسیون دـیراورم » تلاقم  ، » رهاوجلا سیارع 

(. ص 100 رهاوجلا ، سیارع  « ) .دنراد راک  هب  مشچ  يوراد 

، دوش یم  اهب  یب  درخ و  رهاظ  هب  دـنبوک ، یم  تساهب  نارگ  هک  ار  ّرد  هناد  .دـنرب  راـک  هب  بلق  تیوقت  يارب  هک  تسا  ییوراد  حّرفم 
هب نآ  زا  سپ  نوچ  دوبن  ینهو  ار  وا  زین  فسوی  نداتفا  نادنز  هب  سپ  .دنزاس  انیب  نادب  ار  يرصب  یب  دننک و  مشچ  يوراد  ار  نآ  اما 
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.دیسر گرزب  نانچ  یتلود 

ازف ناج  دش  نان  دوزفا و  شتمیق  ایـسآ  شدنتفوک ز  رگید  راب  دـنتخاس  رب  اه  هشوخ  شکاخ  سپ ز  دـنتخادنا  كاخ  ریز  ار  یمدـنگ 
دعب دمآ  َعاَرُّزلا » ُبِْجُعی   » تشگ قشع  وحم  هک  نوچ  ناج  نآ  زاب  دنمـشوه  مهف  ناج و  لقع و  تشگ  دنتفوک  نادند  ریز  ار  نان  زاب 

.ندروآ رب  نتخاس : رب   3165 تشک ب 3168 -

ٍعْرَزَک ِلـیِْجنِْإلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُُهلَثَم  َکـِلذ  هیآ ...«  زا  تـسا  ذوخأـم  .ار  ناراکتـشک  دروآ  یم  تفگـش  هـب  عارّزلا : بـجعی 
يوَتْساَف َظَْلغَتْساَف  ُهَرَزآَف  ُهَأْطَش  َجَرْخَأ 

50 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هتـشک نوچ  لیجنا ، رد  ناشتفـص  تاروت و  رد  تسا  نانمؤم )  ) نانآ تفـص  نیا  َراَّفُْکلا »... -...  ُمِِهب  َظیِغَِیل  َعاَّرُّزلا  ُبِْجُعی  ِِهقوُس  یلَع 
هب اـت  دوخ  ياـه  هقاـس  رب  داتـسیاب  سپ  دـش ، ربتـس  سپ  ار ، نآ  تخاـس  دـنمورین  سپ  ار  دوخ  ياـه  هناوج  دروآ  نورب  هک  تسا  يا 

(. 29 حتف ،  ... ) ار نارفاک  اهنادب  دروآ  مشخ  هب  ات  ار  نازرواشک  درآ  تفگش 

.نتشاک نتشک ، تشک :

هک تسا  هدش  نایب  تیناسنا  هب  یناویح  زا  ناویح و  هب  یتابن  زا  تابن و  هب  يدامج  زا  ندیـسر  لامک  هب  تیبرت و  لحارم  اهتیب  نیا  رد 
: هلمج زا  تسا ، هدمآ  يونثم  ياج  ياج  رد  لماکت  یقرت و  نیا  نایب  .دسر  یم  نآ  نیرتالاب  هب  هلحرم  نیرت  تسپ  زا  یمدآ  ناسچ 

دش كالاچ  هشوخ و  وا  نآ  زا  دعب  دش  كاخ  ریز  هب  الاب  زا  مدنگ 

نیفد زا  دروآ  رب  اهرس  نآ  زا  دعب  نیمز  رد  دمآ  هویم  ره  هناد 

3906 و ياهتیب 3901 - موس ، رتفد  كر : زین  و   ) 3 / 458 كاپ 460 - ناج  ياذغ  دش  دمآ  ریز  كاخ  هب  ات  نودرگ  اهتمعن ز  لصا 
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(. 3644 ياهتیب 3637 - مراهچ ، رتفد 

.دسرن الاب  ماقم  نادب  دـنیبن  اهیتخـس  نآ  رگا  هک  اهتقـشم  اهتـضایر و  لمحت  رثا  رد  ناسنا  سفن  لماکت  هب  تساهتراشا  اهنآ  رد  زین  و 
.دسرن نییالاب  ماقم  هب  نیدورف  هلحرم  زا  دوشن و  یمدآ  ندب  وزج  دباین  ار  لوحت  نیا  رگا  مدنگ  هناد  هک  نانچ 

ار ام  وت  يدروآ  هچ  نیه  نالف  يا  تفگ  شنتفگ  هّصق  ِدعب  درم  کین  نآ  تفگ  هچ  فسوی  اب  هک  ات  درگ  زاب  درادن  نایاپ  نخس  نیا 
زور يارب  زا  وک  ناغمرا  رشح  هب  دیوگ  ار  قلخ  یلاعت  قح  ندش  نوحاط  يوس  مدنگ  یب  وچمه  ندمآ  تسدیهت  نارای  رد  رب  ناغمرا 

51 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رشن 

زاب دـیما  ای  ار  زیخاتـسر  ِزور  یناغمرا  ار  زیواتـسد  دـیدروآ  هچ  نیه  اذـک  مُکانْقَلَخ »  » هک ناـس  نادـب  مه  اون  یب  يداُرف » اـنوُُمْتئِج و  »
.هیده ناغمرا :  3169 دومن ب 3175 - ناتلطاب  زورما  هدعو  دوبن  ناتنتشگ 

.ایسآ نوحاط :

.تسا زیخاتسر  زور  دوصقم  و  ندروآ ، درگ  رشح :

ار مدآ  دنزرف  زیخاتـسر  زور  : » تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  کلام  رـسپ  سنا  زا  تسا  یثیدح  نآ  ذـخأم  .تساجک  هیدـه  وک : ناغمرا 
ینازرا تمعن  مدیـشخب و  لام  مداد و  اطع  ار  وت  دـیامرف  ادـخ  .دـنرادب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  يور  شیپ  ار  وا  يا و  هرب  نوچ  دـنروایب 

ات نادرگ  زاب  ارم  .متـشاذگ  دوخ  رـس  تشپ  دوب ، هچ  نآ  زا  شیب  مدناسر و  شرمث  هب  مدرک و  شمهارف  دیوگ : يدرک ؟ هچ  متـشاد ،
.شمتشاذگ ياج  هب  مدرک و  شمهارف  راگدرورپ ! يا  دیوگ : يا ؟ هدروآ  هچ  هک  امنب  ارم  دیامرف : ادخ  .مرآ  وت  دزن  ار  همه 

ات نادرگ  زاب  ارم  دوب ، هچ  نآ  زا  شیب  شمتشاذگ  ياج  هب  مدرک و  شنوزفا 
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(. ص 372 ج 14 ، لامعلا ، زنک  « ) دنرب خزود  هب  ار  وا  دشاب  هداتسرفن  شیپ  زا  یکین  يا  هدنب  هاگ  ره  سپ  .مروآ  وت  يارب  ار  نآ  همه 

ام ُْمتْکَرَت  ٍهَّرَم َو  َلَّوَأ  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَک  يداُرف  اـنوُُمْتئِج  ْدََـقل  َو   » مـیرک نآرق  زا  تـسا  ذوخأـم  .دـیدمآ  اـم  دزن  اـهنت  يدارف : اـنومتئج و 
 ...« دیداهن سپاو  میداد  ار  امـش  هچ  نآ  میدـیرفآ و  ار  امـش  راب  تسخن  هک  نانچ  دـیدمآ  ام  دزن  اهنت  ْمُکِروُهُظ »-...  َءارَو  ْمُکاْنلَّوَخ 

(. 94 ماعنا ، )

: دنس تّجح ، دنزاس ، دوخ  ياعدم  تلیسو  دنروآ و  دوخ  اب  هک  يزیچ  زیواتسد :

يدعس راگدرورپ  دنک  شیاشخب  هک  نآ  ّالا  تسین  دسر  رد  تعاس  هک  تعاس  نآ  زیواتسد  چیه 

52 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هیده روخ  رد  تقایل ) ي  ناغمرا + : ) یناغمرا

یب ار  امـش  ام  هک  دـیتشادنپ  َنوُعَجُْرت - اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  ًاثَبَع َو  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ   » هفیرـش هیآ  هب  تسا  تراشا  نتـشگ : زاـب  دـیما 
(. 115 نونمؤم ، « ) دیدرگ یمن  زاب  ام  يوس  هب  امش  میدیرفآ و  هدوه 

یم اپ  نوچ  تسود  نآ  ِرد  رد  یهت  تسد  نینچ  رکنم  يا  هن  رو  يرب  رتسکاخ  كاخ و  خـبطم  سپ ز  يرخ  زا  ار  شیناـمهم  يرکنم 
« نوُرِفْغَتْـسَی  » زا راحـسا  رد  شاب  نُوعَجْهَی » اّمِم   » مْوُّنلا ُلیلَق  وش  ربب  شتاقالم  رهب  ناغمرا  روخ  باوخ و  زا  نکب  هفرـص  یکدـنا  یهن ؟

يوش عساو  هصرع  رد  نیمز  زا  يوُس  نوریب  محر  نوچ  ناهج  زو  نیب  رون  ّساوح  تدنـشخبب  ات  نینج  نوچمه  نکب  كدنا  یـشبنج 
ددرگن اج  نآ  رت  لـخن  خارف  هصرع  نآ  گـنت ز  ددرگن  لد  دـنا  هتفر  رد  اـیلواک  ناد  يا  هصرع  دـنا  هتفگ  عساو  هَّللا » ُضرَأ   » هک نآ 

اب دوش  هسیاقم  نکب :...  هفرص  یکدنا   3176 خاش ب 3183 - کشخ 
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: ریز ياهتیب 

مایص رد  يزور  دنچ  نک  ناحتما  ماعط  زا  نیریش  برچ و  يدروخ  دنچ 

.باوخ كدنا  موَّنلا : ُلیلَق  « 3  » ریگب تلود  وش  رادیب  یبش  کی  ریسا  یتشگ  ار  باوخ  اهبش  دنچ 

(. 17 تایراذ ، « ) دندیباوخ یم  ار  اهبش  زا  یکدنا  َنوُعَجْهَی - ام  ِْلیَّللا  َنِم  اًلِیلَق  اُوناک  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  نوعجهی : اّمم 

__________________________________________________

.تسین انالوم  ياه  هدورس  زا  ًارهاظ  نکیل  دوش  یم  هدید  يونثم  ياه  هخسن  ضعب  رد  اهتیب  نیا  ( 3)

53 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رحس عمج  راحسا :

(. 18 تایراذ ، « ) َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ِراحْسَْألِاب  َو  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .دنهاوخ  یم  شزرمآ  نورفغتسی :

رد ساوح  نتفای  هنیمز  دبای و  یم  یتکرح  مکـش  رد  هام  راهچ  ندنارذگ  زا  سپ  لفط  هک  نادب  تسا  تراشا  ندرک : كدـنا  شبنج 
.ددرگ یم  دیدپ  وا 

: ریز ياهتیب  اب  دوش  هسیاقم  محر : نوچ  ناهج  زو 

مظتنم سب  یملاع  نوریب  تسه  محر  رد  یتفگب  سک  ار  نینج  رگ 

3 / 53 لوکا 54 - نیدنچ  تمعن و  دص  وا  ردنا  لوط  ضرع و  اب  یمّرخ  نیمز  کی 

يدش رفاک  ضرعم و  تلاسر  نیز  يدب  رکنم  دوخ  لاح  مکح  هب  وا 

.وس نورد  لباقم  نوریب ، يوس  وس : نوریب   3 / 60 روک 61 - ِمهو  درادن  يریوصت  هک  نآ  رورغ ز  تسا و  بیرف  تسا و  لاحم  نیک 

.خارف عساو :

ایآ اهِیف »... -...  اوُرِجاُهتَف  ًهَعِساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  اُولاق َأ  میرک ...« : نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .تسا  خارف  ادخ  نیمز  عساو : هَّللا  ضرا 
(. 97 ءاسن ،  ...« ) نآ رد  دینک  ترجه  ات  خارف  ادخ  نیمز  دوبن 

.دـنهاکب تسا  یناویح  يوخ  هک  كاروخ  ندروخ و  زا  دـننک و  مک  ار  نادـب  نتخادرپ  هک  دـهد  یم  زردـنا  ار  اـیند  هب  ناگتـسب  لد 
.دنهاوخ شزرمآ  ناهانگ  زا  دننام و  رادیب  اهرحس 
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ناهج نآ  اب  ار  ناهج  نیا  سپس  .ددرگ  یهلا  ياهتبهوم  نتفایرد  دعتـسم  دنک و  یـشبنج  یناسنا  حور  هک  دوش  یم  ببـس  راک  نینچ 
دراد هک  یگنت  رطاخ  هب  ایند  نیا  رد  .نوریب  ناهج  ربارب  لفط  يارب  تسا  ردام  نادـهز  نوچ  ملاع  نآ  ربارب  ایند  هک  دـنک  یم  هسیاقم 

، تسین یگنت  لد  خارف  ناهج  نآ  رد  اما  دوش ، رطاخ  هتفوک  یمدآ 

54 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دیوگ رگید  ياج  رد  هک  نانچ  دشابن ، یگدیکشخ  یگدرمژپ و  و 

لجا ردص  يا  هَّللا ، ضرا  تسه  للع  بابسا و  قرخ  ياضف  نآ  و 

رس هب  نآ  رد  ایلوا  هک  يا  هصرع  دیوگ : سپس   4 / 2381 نایع 2382 - رد  یناهج  دنیب  ون  هب  ون  ناج  شقن  نوچ  دوش  لدبم  نامز  ره 
.تسین نآ  رد  یگنت  تسا و  خارف  هک  تسا  یناهج  نآ  يونعم و  يا  هصرع  دنرب ، یم 

يدش تفر و  یگدنام  باوخ  تقو  لماح  هن  یلومحم  هک  نوچ  نوگن  رس  يوش و  یم  هدنام  دنک و  نونک  ار  تّساوح  رم  وت  یلماح 
تشپ هب  ار  يزیچ  هک  هدنرادرب ، لماح :  3184 ایلوا ب 3186 - لاح  ّیلومحم  شیپ  ار  باوخ  لاح  وت  ناد  یینـشاچ  بات  جنر و  یب 

.دراد رب 

.هتسخ هدنام :

.هداتفا رد  ور  هب  نوگن : رس 

.دنرب ار  نآ  هچ  نآ  لومحم :

: تسا هدمآ  هنومن  ینعم  هب  الاب  تیب  رد  و  نآ ، دننام  هروغ و  بآ  هکرس ، زا  دننک ، يزیچ  رد  هزم  معط و  يارب  هچ  نآ  ینشاچ :

رد ص 138 ) ققحم ، يونیم ، ورـسخ ، رـصان  ناوـید   ) لـجاعب يارـس  نیا  رد  ناد  یینـشاچ  خزود  زو  دـلخ  تشهب  زا  جـنر  تحار و 
نآ زا  یگتسخ  نیا  و  ددرگ ، یم  نت  یگتسخ  بجوم  ساوح  هلیسو  هب  اهزیچ  نتفای  رد  يرادیب ، تلاح 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا هچ  ره  تسا ، هداتفا  راک  زا  رهاظ  ساوح  هک  باوخ  ملاع  رد  نکیل  لومحم ، ساوح  تسا و  لماح  نت  هک  دـهد  یم  تسد  ور 
جنر هب  ار  ساوح  اهزیچ ، نتفایرد  تلاح ، نآ  رد  و  دهد ، یمن  تسد  ودب  یگتسخ  دنیب  باوخ  رد 

55 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نانآ هچ  دنوش ، یم  هاگآ  فلکت  جنر و  چـیه  یب  تقیقح  زا  هنوگچ  ایلوا  دـهد  ناشن  ات  هک  تسا  سوسحم  یلاثم  نیا  .دـنکفا  یمن 
.سح هار  زا  هن  دنبای  یم  رد  فشک  هار  زا  ار  تقیقح 

لامّـشلا َتاذ  نیمَْیلا  َتاذ  ربخ  یب  لاعف  رد  فّلکت  یب  ناشدشک  یم  دُوقُر » ْمُه   » ّبلقت رد  مایق و  رد  دونع  يا  دـنفهک  باحـصا  ایلوا 
ناشیا ود  ره  نیز  ربخ  یب  ایلوا  زا  راک  ود  ره  نیا  دور  یم  نت  لاغـشا  لامـشلا  تاذ  نآ  تسیچ  نسح  لـعف  نیمیلا  تاذ  نآ  تسیچ 

نایرابرد زا  نت  دنچ  فهک : باحصا   3187 ربخ ب 3191 - یب  ود  ره  دشاب ز  هُک  ِتاذ  رش  ریخ و  دناونـشب  تیادص  رگ  ادص  نوچ 
(. 26 - 25 فهک ،  ) و ( 22 - 9 فهک ،  ) .دنتفخ اج  نآ  رد  دندش و  يراغ  هب  دنتخیرگ و  وا  رابرد  زا  و  دنتفای ، تیاده  هک  سونایقد 

.جوجل رگ ، هزیتس  دونَع :

.نتساخرب مایق :

ْمُُهبِّلَُقن ٌدُوقُر َو  ْمُه  ًاظاْقیَأ َو  ْمُُهبَسْحَت  َو  : » هفیرـش هیآ  زا  تسا  ذوخأم  .هتفخ  دقار : عمج  دوقر : ولهپ  نادب  ولهپ  نیا  زا  ندیدرگ  ّبلقت :
(. 18 فهک ،  ...« ) پچ هب  تسار و  هب  ناشمینادرگ  یم  دنباوخ و  نانآ  رادیب و  ار  نانآ  يرادنپ  و  ِلامِّشلا »...  َتاذ  ِنیِمَْیلا َو  َتاذ 

تابّلقت لاوحا و  نآ  زا  دوخ  و  تسوا ، هدرک  دـننک  هچ  ره  هکلب  تسوا و  هدارا  هب  دـننک  هچ  ره  دنلـصتم ، ادـخ  اب  نوچ  ادـخ  يایلوا 
باحصا هک  نانچ  دنرادن ، یهاگآ 
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یم دید  یم  ار  نانآ  یـسک  رگا  دنام و  دـنزگ  یب  ناشاهندـب  ات  دـندیدرگ ، یم  تسار  هب  پچ  زا  پچ و  هب  تسار  زا  راغ  رد  فهک 
يایلوا تالاح  .هاگآان  دوخ  شبنج  زا  دندوب و  باوخ  رد  نانآ  هک  یلاح  دنتشاد ، شبنج  هک  ارچ  دنا  هدنز  تشادنپ 

56 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک هاگ  نآ  و  دننیمیلا ، تاذ  قادصم  دنشاب  لوغـشم  قح  هب  و  دنزادرپن ، نآ  لاغـشا  ناهج و  نیا  هب  هک  هاگ  نآ  .تسا  نینچ  زین  ادخ 
یب تسا  قح  ترضح  هدارا  هب  دننک  هچ  نآ  دنراگدرورپ و  رما  رخسم  تلاح  ود  ره  رد  لامـشلا و  تاذ  قادصم  دنلوغـشم ، دوخ  هب 

: دننک یفرصت  نآ  رد  ای  دننادب  دوخ  هک  نآ 

تسین هار  ار  هک  شوه  ینعم  يوس  تسین  هاگآ  دوخ  هوک  نآ  ادص  زا 

3 / 283 شومخ 284 - دش  مه  وا  وت  يدرک  شُمخ  نوچ  شوه  شوگ و  یب  دنک  یگناب  یمه  وا 

ار حاَولا  ینک  یم  یناهر  یم  ار  حاورا  نت  ماد  زا  یبش  ره 

صصق راتفگ و  مکح و  زا  ناغراف  صفق  نیز  بش  ره  حاورا  دنهر  یم 

نایناطلس ربخ  یب  تلود  بش ز  ناینادنز  ربخ  یب  نادنز  بش ز 

نالف نآ  نالف و  نیا  لایخ  ین  نایز  دوس و  هشیدنا  مغ و  ین 

تیب حرش  لیذ  فیرش ، يونثم  حرـش  كر : و   ) 1 / 388 - 392 مَرَم » نیز  ٌدُوقُر  ْمُه   » دزیا تفگ  مه  باوخ  یب  دوب  نیا  فراـع  لاـح 
(. 391 ياه 388 -

ینک دای  ارم  ینیب  دوخ  بوخ  يور  يرگن  يو  رد  هک  راب  ره  ات  ناغمرا  تمدروآ  يا  هنیآ  هک  ار  فسوی  نامهم  نتفگ 

ینک دای  ارم  ینیب  دوخ  بوخ  يور  يرگن  يو  رد  هک  راب  ره  ات  ناغمرا  تمدروآ  يا  هنیآ  هک  ار  فسوی  نامهم  نتفگ 

رد یناغمرا  ار  وت  متسُج  ناغمرا  دنچ  نم  تفگ  ناغف  دز  اضاقت  نیا  مرش  وا ز  ناغمرا  روایب  نیه  فسوی  تفگ 
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.هناد هَّبَح :  3192 مرب ب 3194 - نوچ  ناّمع  يوس  ار  يا  هرطق  مرب  نوچ  ناک  بناج  ار  يا  هّبح  ارم  دمآن  رظن 

.تسا دوصقم  نمرخ  اجنیا  رد  و  ندعم ، ناک :

نامع يایرد  ای  نامع  رحب  .تسا  نامع  يایرد  دوصقم  هدمآ و  میم  دیدشت  هب  رتشیب  یـسراف  رعـش  رد  تسا و  میم  فیفخت  هب  ناّمُع :
ناریا و نایم  هک  ار  ایرد  نآ  یلامـش  تمـسق  .ددنویپ  یم  سراف  جیلخ  هب  زمره  هگنت  هار  زا  دـنه و  سونایقا  دادـتما  رد  تسا  ییایرد 

: دنمان نامع  يایرد  تسا ، عقاو  نامع 

يرصنع نامع  رد  شخر  شینامی  غیت  دنکف  شوج  برغم  رحب  هب  دش  وا  نمشد  نوخ  ز 

مروآ ناج  لد و  وت  شیپ  هب  رگ  مروآ  نامرک  يوس  نم  ار  هریز 

58 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسین  رای  ار  نآ  هک  وت  نسُح  ریغ  تسین  رابنا  نیردناک  یمخت  تسین 

نامسآ عمش  دیشروخ  نوچ  وت  يا  نآ  رد  دوخ  بوخ  يور  ینیبب  ات  يا  هنیـس  رون  وچ  مرآ  وت  شیپ  يا  هنییآ  نم  هک  مدید  نآ  قیال 
، درادن دنچ  ییاهب  اج  نآ  رد  هک  ندرب  ییاج  هب  ار  يزیچ  نآ  لامعتـسا  دروم  تسا و  یلثم  ندرب : نامرک  هب  هریز   3195 ب 3198 -

.نآ دننام  و  ندرب ، بلح  هب  هنیگبآ  نیچ ، هب  هساک  نداهن ، باتفآ  شیپ  غارچ  رَجَه ، هب  امرخ  ندرب  نوچ :

.تسا نزخم  الاک و  زا  تراعتسا  رابنا : مخت و 

.نشور تیاهن  لد ، رون  هنیس : رون 

: نامسآ شخب  ینشور  نامسآ ، هدنزورف ي  نامسآ : عمش 

سلجم شک  شیپ  ار  دوخ  ناج  لد و  رگا  ظفاح  دریگ  نامسآ  عمش  رد  هک  تسا  هلعش  هچ  دهد  حبص  غارچ  رون  هک  تسا  وترپ  هچ 
نیا هچ  تسا  نامرک  هب  هریز  ندرب  نوچمه  منک ، وت 
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تهج نیدـب  درادـن ، اتمه  هک  وت  ییابیز  زج  دوش  یم  تفای  ناوارف  زیچ  ره  وت  هنازخ  رد  .تسین  ییاـهب  وت  رـضحم  رد  ار  ناـج  لد و 
.ینکفا رظن  دوخ  هب  وت  مه  ات  مدروآ  ناغمرا  ار  هنیآ 

یتسه هنیآ  لَغتـشُم  دـشاب  هنییآ  ار  بوخ  لغب  زا  وا  دیـشک  نوریب  هنیآ  .ینک  مدای  دوخ  يور  ینیب  وچ  ات  ینـشور  يا  تمدروآ  هنیآ 
: لغتشم  3199 دوج ب 3202 - دنرآ  ریقف  رب  نارادـلام  دومن  ناوتب  یتسین  ردـنا  یتسه  یتسین  هلبا  وت  رگ  رب ، یتسین  یتسین  دـشاب  هچ 

.دراد لوغشم  ار  یسک  هچ  نآ 

59 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتشاگنا تسین  قح  ربارب  رد  ار  دوخ  .الع  ّلج و  قح  ترضح  رد  انف  .انف  یتسین :

تـسین دیاب  دنیبب  ار  دوخ  دهاوخب  يا  هدنب  رگا  ربخ ، یب  دوخ  زا  دنلوغـشم و  نادب  دننیب ، یم  هنیآ  رد  ار  دوخ  نوچ  نابوخ  هک  نانچ 
دهاوخ تضاـفا  وا  رب  تسا  قلطم  ینغ  هک  یلاـعت  قح  تشاـگنا  تسین  ار  دوخ  هدـنب  نوچ  .دـنک  یّلجت  قح  دوجو  هنیآ  رد  اـت  دوـش 

.دید دناوت  قح  دوجو  هنیآ  رد  ار  شیوخ  یتسه  دش و  دهاوخ  یّلجتم  قح  رون  هب  درک  تضافا  وا  رب  نوچ  .درک و 

هـشیپ هلمج  ّیبوخ  هنیآ  تساـخ  هک  ییاـج  ره  صقن  یتسین و  تسا  هنز  شتآ  هنیآ  مه  هتخوس  تسا  هنـسرگ  دوخ  ناـن  ّیفاـص  هنیآ 
جنر و هک  نآ  زاجم ، هب  .دنریگ  هنز  شتآ  ربارب  دشاب و  هتخوس  مین  هک  هنهک  هچراپ  ای  هبنپ  هقارح ، هتخوس :  3203 تساه ب 3204 -
هک زور  نآ  تسین  يور  نتفرگ  رد  زج  ار  هتخوس  منم و  هتخوس  هک  اریز  تفگ :  » قشع تدش  زا  دشاب ، هدیـسر  ودـب  تخـس  یتنحم 

، گنس رد  شتآ 
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(. ص 170 میرک ، نآرق  زا  یفیاطل  زا  لقن  رارسالا ، فشک  « ) دراین ورف  رس  دنیبن  يا  هتخوس  ات  هک  دنتفرگ  وزا  دهع  دنداهن  تعیدو 

: دنا هتفگ  هک  نانچ  دریگ  رارق  صقان  ربارب  هک  دیآ  دیدپ  هاگ  نآ  زیچ  ره  لامک 

میهاوخن ار  یکین  مینادـن  ار  يدـب  رگا  تسیچ و  هک  تسناد  دـنهاوخن  ار  ینـشور  دـشابن  یکیراـت  رگا  اهِدادْـضِأب » ءایْـشألا  ُفَْرُعت  »
: تسوا لامک  زاغآ  صقن  هب  هجوت  نامه  دیدرگ  هاگآ  دوخ  صقن  زا  يا  هدنب  رگا  .تخانش 

دیدپ دیآ  یلد  شوخ  دض  نیدب  ات  دیرفآ  نآ  یپ  قح  ار  مغ  جنر و 

1 / 1130 دوب 1131 - ناهنپ  دض  تسین  ار  قح  هک  نوچ  دوش  ادیپ  دض  هب  اهیناهن  سپ 

60 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تخاون  دسانشب  مخز  دنیبب  نوچ  تخانش  ناوتن  یمه  ار  دض  دض  هب  زج 

5 / 599 تسلا 600 - میلقا  ردق  ینادب  ات  تسا  هدمآ  مّدقم  ایند  مرج  ال 

عورف ای  دزاس  لصا  رگورد  ات  عوذـج  دـیاب  یمه  هدیـشارتان  دوش  نوچ  يزرد  گنهرف  رهظم  دوب  هدـیزود  تسُچ و  هماـج  هک  نوچ 
راکشآ بط  تعنص  لامج  نآ  رازن  روجنر  تسین  نوچ  دوش  یک  دوب  هتـسکشا  ياپ  اج  نآ  رد  هک  دور  اج  نآ  دنب  هتـسکشا  هجاوخ 

دـض هک  نآ  لالج ز  ّزع و  هنیآ  تراقح  نآ  لامک و  فصو  هنییآ  اهـصقن  ایمیک  دیامن  یک  دشابن  رگ  الم  رب  اهْـسِم  ینود  يراوخ و 
: بسانتم مادنا ، اب  تسچ :  3205 نیبگنا ب 3211 - تسا  دیدپ  هکرس  اب  هک  نآ  نیقی ز  رهاظ  دنک  دض  ار 

ص ج 2 ، ناریا ، رد  تایبدا  خـیرات  طاوطو ، دیـشر   ) تسوت تلود  تبون  هک  ینک  هچ  ات  ناه  تسچ  هدـمآ  تنطلـس  ياـبق  وت  رب  يا 
(630
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.عالطا ملع و  شناد ، يداتسا ، گنهرف :

.طایخ يزْرَد :

.دزاس يزیچ  نآ  زا  راجن  هک  اه  هتخت  ای  امرخ  هخاش  عْذِج ، عمج  عوذُج :

.تسا هخاش  عرف  رگید  ینعم  لصا و  لباقم  عرف ، عمج  عورف :

.یکچوک يدرخ ، تراقح :

شیتسه ات  دوش  تسین  دنک ، شزیزع  ادـخ  ات  دریگ  راوخ  ار  دوخ  دـیاب  هدـنب  .تفای  ناوت  یتسین  رد  ار  یتسه  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد 
دنک فارتعا  دوخ  صقن  هب  .دشخب 

61 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ادخ هاگرد  هب  دـیاب  هک  دـهد  ناشن  ات  تسا  هدروآ  ییاه  هنومن  تسوا  تداع  هک  نانچ  اهتیب  نیا  رد  .دـنادرگ  شلماک  یلاعت  قح  ات 
: تفای تّزع  ات  تفرگ  شیپ  ینتورف 

ظفاح دنکب  اود  ار  هک  دنیبن  وت  رد  درد  وچ  کیل  قفشم  تسا و  مد  احیسم  قشع  بیبط 

درب یم  ینامگ  وک  لالجلا  وذ  يوس  هب  دّرپ  یمن  نآ  تخات ز  هبسا  ود  دوخ  لامکتـسا  ردنا  تخانـش  دید و  ار  شیوخ  صقن  هک  ره 
یبِْجعُم نیا  وت  ات ز  دور  نوخ  سب  تا  هدـید  زا  لد و  زا  لالَد  وذ  يا  وت  ناـج  ردـنا  تسین  لاـمک  رادـنپ  رََّتب ز  یتلع  لاـمک  ار  دوخ 

یپ ندیبلط ، لامک  لامکتسا :  3212 تسه ب 3216 - قوـلخم  ره  سفن  رد  ضرم  نیو  تسدـُب  يِْریَخ  اـنأ  سیلبا  ّتلع  دور  نوریب 
.ندوب لامک 

.همسا ّزع  تسا  راگدرورپ  دوصقم  تمظع و  هوکش و  ياراد  لالجلا : وذ 

.يرامیب ّتلع :

.زان ياراد  زان ، دنوادخ  لالَد : وُذ 

.يدنسپ دوخ  ینیب ، دوخ  یبجعم :

( مدآ  ) وا زا  نم  تفگ  ٍنیِط »... - ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍراـن َو  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اـَنَأ  َلاـق  میرک ...«  نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  .مرتهب  نم  ریخ : اـنأ 
(. 12 فارعا ، « ) لگ زا  ار  وا  يدیرفآ  شتآ و  زا  ارم  يدیرفآ  مرتهب ،

هک تسا  نآ  زا  یمدآ  يدنسپ  دوخ 
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ات دزادنا  یم  اطخ  هب  دوخ  هراب  رد  ار  وا  هک  تسا  گرزب  يرامیب  یمدآ  رد  يدنـسپ  دوخ  ینیب و  دوخ  و  دنیب ، یم  صقن  یب  ار  دوخ 
مان بْجُع »  » یمالسا قالخا  ناملاع  ار  يرامیب  نیا  .دیاین  رب  سفن  لامک  یپ  رد 

62 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا تاکلهم  زا  هلیذر و  تافص  زا  نآ  دنا و  هداهن 

رد ددرگ  گنر  نیگرس  بآ  ناحتما  رد  ار  وت  دناروشب  نوچ  وج  ریز  نیگرس  ناد و  یفاص  بآ  وا  دنیب  هتسکش  سب  ار  دوخ  هچ  رگ 
يوج ار  نت  سفن و  ياهیوج  نَِطف  رپ  ناد  هار  ریپ  تسه  ار  وت  رم  دیامن  یفاص  وج  هچ  رگ  یتَف  يا  نیگرس  تسه  وج  گت  رد  نامز 

.هدنار دوخ  زا  ار  يدوخ  هک  نتورف ، عضاوتم ، هتسکش :  3217 نک ب 3220 -

.دراد دوخ  هراب  رد  سک  ره  هک  کین  ياهرادنپ  يرهاظ و  تاروصت  زا  تراعتسا  یفاص : بآ 

.ینیب دوخ  سوه و  يوه و  زا  تراعتسا  نیگرس :

.صخش ناوج ، یتف :

: اناد رایسب  نطف : رپ  یکریز  هنطف : عمج  نطف :

تقیقح هاگ  .تسا  شیپ  ثحب  لمکم  اهتیب  نیا  نومـضم   6 نز 2369 / هار  لوغ  وچ  ار  ورهر  هتـشگ  نطف  تاواکذ و  ملع و  اـسب  يا 
ماجنا هک  رصتخم  یتدابع  ددرگ و  وا  بیصن  هک  قیفوت  كدنا  هب  دشابن و  راکـشآ  وا  رب  يو  بیع  هک  نادنچ  دوش  هدیـشوپ  یمدآ  رب 

هتـسارآ رهاظ  راکـشآ و  دیلپ  نورد  دوش و  ادیپ  تقیقح  دـیآ  شیپ  شیامزآ  نوچ  اما  دـناد ، یهلا  تمارک  قحتـسم  ار  شیوخ  هداد 
.ددرگ یم  رادیدپان 

شیر نیا  راپس  یحاّرج  هب  وَر  ار  شیوخ  هتسد  غیت  دشارت  یک  درم ؟ ملع  دبورب  ار  شسفن  لهج  درک ؟ كاپ  دناوت  نیگرـس  وج  بآ 
رب ار 
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63 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  سک  شیوخ  شیر  حُبق  دنیبن  ات  سگم  دمآ  عمج  شیر  ره  رس 

طبض نینچ  تیب  اه  هخـسن  ضعب  رد  وج : بآ   3221 وت ب 3224 - لاوحا  تملظ  نآ  وت  شیر  وت  لام  نآ  اـه و  هشیدـنا  سگم  نآ 
: تسا هدش 

یمن رامیب  هک  تسا  نیا  ینعم  لاح  ره  هب  دـیامن و  یم  رتهب  درم و  ملع  دـش  ادـخ  ملع  زا  عفاـن  درک  كاـپ  دـناوت  یک  ار  دوخ  يوج 
.دنک جالع  ار  دوخ  دناوت 

ناـکیدزن و : » تسا هتـشون  نینچ  ار  لـثم  ینعم  مکح  لاـثما و  رد  .دربـن  ار  دوخ  هتـسد  وقاـچ  ریظن  دـشارت : یمن  ار  دوـخ  هتـسد  هشیت 
سک ای  تشاد ، دـناوتن  زاب  دوخ  زا  ار  نایز  سک  هک  تسا  نیا  ینعم  اـنالوم  تیب  رد  نکیل  .دـنناسرن » بیـسآ  رگیدـکی  هب  ناتـسود 

.تسین اناوت  دوخ  يریگتسد  رب  ییاهنتب 

.لماک یلو  زا  تراعتسا  حارج :

رد میناد  یم  هک  ناـنچ  .لوقعم  هب  سوسحم  هیبشت  .تسا  هدروآ  هناـفراع  یهیبـشت  اـنالوم  دـعب  تیب  تیب و  نیا  رد  شیر : ره  رـس  رب 
هنهرب ياهمادنا  رگید  ندرگ و  تروص و  تسد و  رب  هک  ییاهـشیر  يور  رب  اهـسگم  ًابلاغ  دوبن  ناوارف  ییادز  دنگ  لیاسو  هک  میدـق 

.دندناشوپ یم  ار  مخز  یتشز  رهاظ  رد  اما  دندناسر ، یم  نایز  ار  شیر  دنتسشن و  یم  دوب 

.شیر هب  ار  نورد  یگریت  و  تسا ، هدرک  دننامه  سگم  هب  ار  يزودنا  لام  اهوزرآ و  اه و  هشیدنا  انالوم 

هتفات اج  نآ  رب  مهرم  وترپ  تسا  هتفای  تّحـص  هک  يرادنپ  هک  ات  ریفن  درد و  دوش  نکاس  نامز  نآ  ریپ  وت  شیر  نآ  رب  مهرم  دـهن  رو 
شیوخ لصا  زا  نادم  ناد  وترپ  نآ ز  شیر و  تشپ  يا  شکم  رس  مهرم  نیه ز  تسا 
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ییامنهار يریگتسد و  مهرم  اب  اهنت  لد  یکیرات  ندودز  نورد و  شیر  يدوبهب   3225 - 3227

64 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یناد و دوخ  زا  ار  لامک  نآ  ادابم  داـهن ، مهرم  تشیر  رب  ییاـمنهار  ریپ  داد و  تسد  یقیفوت  نینچ  ار  وت  رگا  .تسا  نکمم  قح  یلو 
یهارمگ هب  هن  رگ  دوخ و  زا  هن  یناد  وا  زا  دـسر  وت  هب  هچ  ره  یـشاب و  وا  مزالم  هتـسویپ  دـیاب  یناچیپب ، وا  تبحـص  زا  رـس  راب  رگید 

وا تسوا و  زا  رون  نآ  هک  تشادنپ  تفای  دوخ  لد  رد  يرون  یهلا  مالک  نتشون  رثا  رب  نوچ  یحو  بتاک  هک  نانچ  .داتفا  رد  یهاوخ 
.تسا هدیسر  يربمیپ  هبترم  هب  زین 

میحو ّلحم  مه  نم  سپ  تفگ  دناوخب  ص )  ) ربماغیپ زا  شیپ  ار  تیآ  نآ  دز  وا  رب  یحو  وترپ  هک  نآ  ببس  هب  یحو  بتاک  ندش  ّدترم 

ّلحم مه  نم  سپ  تفگ  دـناوخب  ص )  ) ربماغیپ زا  شیپ  ار  تیآ  نآ  دز  وا  رب  یحو  وترپ  هک  نآ  ببـس  هب  یحو  بتاـک  ندـش  ّدـترم 
میحو

.دنا هدروآ  دوخ  ياهریسفت  لیذ  نارّسفم  زا  يرایسب  ار  ساسا  یب  ناتساد  نیا 

یب دنا ، هدروآ  يوار  هتفگ  زا  ای  ثیدح و  باتک  زا  تسا  ناتـساد  نیا  أشنم  هک  ار  یثیدح  تسا  هدوب  ناینیـشیپ  مسر  هک  نانچ  نانآ 
نانآ زا  دیابن  مه  یتسار  .هن  ای  دراد  يراوزاس  زور  نآ  دوجوم  طیارـش  رگید  اب  ثیدح  نیا  نومـضم  ایآ  هک  دـننک  وجتـسج  هک  نآ 

نومـضم يراب  .تسا  هدـش  لومعم  ریخا  لاس  دـص  کـی  رد  یملع  کبـس  هب  یخیراـت  ياهناتـساد  یـسررب  تشاد ، ار  یعقوت  نینچ 
هک تشاد  رظن  رد  دـیاب  هتبلا  تسا و  هتخیر  اهتیب  بلاق  رد  ار  هثداح  نآ  مه  انالوم  هک  هدـش  هتفریذـپ  نارّـسفم  رظن  زا  نانچ  ثیدـح 

نآ یپ  رد  دوخ  هک  تسا  يا  هجیتن  نتفرگ  اهناتساد  نیا  ندروآ  زا  ناظعاو  نارّکذم و  نوچمه  انالوم  ضرغ 
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.درادن یهجوت  نادنچ  ناتساد  ندوب  تساران  ای  تسار و  هب  تهج  نیدب  تسا ؛

حوتفلا وبا  هتـشون  لوّزنلا و  بابـسا  رد  يدـقاو  زا  لقن  هب  اهنت  ( 33 ص 32 -  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذـخأم  رد  رفنازورف  موحرم 
.تسا هتخادرپن  نآ  یملع  دقن  هب  هدرک و  افتکا  يزار 

نیا .دیشک  نایم  هب  ار  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هّللا  دبع  ناتساد  هلاقم  هدنسیون  دیدرگ و  رشتنم  امغی  هلجم  رد  يا  هلاقم  شیپ  لاس  دنچ 
تسناد یم  لامجا  هب  نوچ  هدنب 

66 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد ار  عبّتت  نآ  لصاح  تخادرپ و  عیـسو  ًاتبـسن  یعبّتت  هب  درادـن  يراگزاس  تّوبن  ساسا  مالـسا و  حور  اب  تروص  نادـب  ناتـساد  نیا 
یم جرد  اجنیا  رد  دـیامن  یم  مزال  هلاقم  نآ  زا  هچ  نآ  کنیا  دـیناسر و  پاچ  هب  مهدزای ) هرامـش  مجنپ ، تسیب و  لاس   ) اـمغی هلجم 

.ددرگ

، دنشاب فورعم  ییوگتسار  هب  هتخانش و  ثیدح  نایوار  هکنیا  تسا ، ربتعم  ثیدح  ياملع  دزن  تیاور  رظن  زا  هک  یطیارـش  نیرتمهم  »
ار رگیدکی  نانآ  لولدم  هک  دوب  دهاوخ  مکح  دنتـسم  ثیدح  نآ  یتروص  رد  میـشاب ، هتـشاد  تیاور  دنچ  صاخ  یعوضوم  رد  رگا 

نانچ عوقو  ناکم ، نامز و  طیارش  دنک و  دییأت  ار  ناتـساد  ای  ثیدح  عوضوم  یلقع ، نیارق  تسا  مزال  تیارد  رظن  زا  اما  دننکن ، یفن 
ثیدح دقن  رد  هتبلا  و  هتـسناد ) ربتعم  دوخ  خیرات  همدقم  رد  نودلخ  نبا  هک  ار  یطیارـش  نامه  اًبیرقت   ) دـیامنن بیذـکت  ار  يا  هعقاو 

نآ زا  ار  یعرف  مکح  دیاب  هیقف  هک  تسا  ییاهتیاور  زج  دروم  رد  دـقن  نینچ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا و  تیاور  رب  مدـقم  تیارد 
ياهباتک رد  هک  تسا  ییاهطرش  تیاور  نتفریذپن  ای  نتفریذپ  يارب  اهدروم  نانچ  رد  .دروآ  نوریب 
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نومضم تیارد  رظن  زا  .تسین  ینتفریذپ  تیارد  تیاور و  رظن  زا  حرس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع  ناتـساد  .دوش  یم  هدید  هقف  لوصا 
ندوبن قثوم  زا  هتشذگ  تیاور  رظن  زا  دنک و  یمن  قیبطت  ص )  ) مالسا ربمغیپ  تریس  ینید و  قطنم  یخیرات و  طیارش  عاضوا و  اب  نآ 

.تسا راکشآ  ناتساد  نومضم  رد  لعج  ریوزت و  طلخ و  هناشن  نایوار 

دوخ هقیلـس  هب  وا  هک  دوـب  نآ  یناملـسم  زا  حرـس  یبا  نبا  نتـشگ  رب  ببـس  دـنا  هتـشون  .میرگنب  ناتـساد  هب  تیاور  تهج  زا  تسخن 
یندـم تایاور  اهنت  میتشون  دـش  پاـچ  اـمغی  هلجم  رد  هک  يا  هلاـقم  رد  .تفریذـپ  یم  وا  زا  ربمغیپ  داد و  یم  رییغت  ار  نآرق  تاـملک 

نوچ رت  میدق  ناخروم  ضعب  ار و  ربمغیپ  بیوصت  هن  دندوب  هدش  رکذتم  ار  هللا  دبع  فیرحت  اهنت  رگید  ذخأم  .تسا  نومـضم  نیدـب 
.تشگرب مالسا  زا  دش و  هتفیرف  يو  دنا  هتشون  اهنت  تاقبط  بحاص  دعس  نبا 

67 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تایآ 12 نوچ  هک  دوب  نآ  مالسا  زا  وا  نتشگ  رب  ببس  هک  دنا  هتشون  یّنس  هعیـش و  نارّـسفم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  رگید  فرط  زا 
درک بجعت  ناسنا  تقلخ  فصو  رد  یهلا  مالک  تقد  زا  « 4 ، » تشون یم  تسا  ناسنا  تقلخ  فصو  رد  هک  ار  نونمؤم  هروس  ات 14 

«. نیقلاخلا نسحا  هَّللا  كرابتف   » سیونب تفگ  ربمغیپ  نیقلاخلا » نسحا  هَّللا  كرابت   » تفگ رایتخا  یب  و 

تـسوا دوخ  زا  رگا  دوش و  یم  لزان  یحو  زین  نم  رب  تسا  یحو  دیوگ  یم  وا  هچ  نآ  رگا  هچ  تسین  ربمغیپ  دـمحم  تفگ  هّللا  دـبع 
.دش لزان  وا  هراب  رد  ُهَّللا » َلَْزنَأ  ام  َْلثِم  ُلِْزنُأَس   » ماعنا هروس  هیآ 93  تشگرب و  مالسا  زا  میوگب و  نانچ  مناوت  یم  زین  نم 
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اب نآ  ضعب  هک  تسا  هدـمآ  نومـضم  دـنچ  هب  دـنک  یم  نایب  ار  حرـس  یبا  رـسپ  ندـش  دـترم  ببـس  هک  یتاـیاور  مینیب  یم  سپ  « 5»
دقن نمض  هک  یتلع  هب  سپس  دنا  هدروآ  دنا  هتـشون  نارـسفم  ار  هچ  نآ  تسخن  ناتـساد ، نالعاج  ایوگ  .دراد  مامت  تفلاخم  يرگید 

.درک و یم  فیرحت  ار  نآرق  تاملک  يو  دنا  هتفگ  تسا ، هدوبن  لوقعم  ناتـساد  نیا  نتفریذپ  نوچ  تشون ، میهاوخ  ثیدح  یتیارد 
ار وا  رییغت  زین  ربمغیپ  هک  دنا  هدوزفا  نآ  لابند  هب  دنراد  كاپ  ادخ  مالک  رد  تنایخ  زا  ار  وا  نماد  هک  نآ  يارب  اًدعب 

__________________________________________________

اَنْقَلَخَف ًهَغْـضُم  َهَقَلَْعلا  اَـنْقَلَخَف  ًهَقَلَع  َهَفْطُّنلا  اَـنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَم  ٍرارَق  ِیف  ًهَفُْطن  ُهاـْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط  ْنِم  ٍَهلالُـس  ْنـِم  َناـْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  ( » 4)
(. 14 - 12 نونمؤم ،  ...« ) َرَخآ ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاماظِع  َهَغْضُْملا 

، فاشک ص 235 . ج 4 ، حوتفلا ، وبا  ریسفت  .هحفص  نیمه  هیشاح  داملا ، رهنلا  ریسفت  ص 180 . ج 4 ، طیحملا ، رحب  ریسفت  كر : ( 5)
ص 40. ج 7 ، یبطرق ، ریسفت  ص 303 . ج 1 ،

ص ج 2 ، یناکوش ، ریـسفت  ص 391 . ج 1 ، يواضیب ، ریـسفت  ص 94 . ج 4 ، يزار ، بیغلا  حـیتافم  ص 637 . ج 1 ، یـسوط ، نایبت 
ص 281 ج 8 ، ریدغلا ، زا  لقن  هب  ص 37 ، ج 2 ، نزاخ ، ریسفت  . 133

68 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دومن یم  اضما 

نیا شرتسگ  يارب  یلاجم  اًلعف  دنحورجم و  ناثدحم  حالطـصا  هب  ثیداحا  نیا  نایوار  رتشیب  ینعی  درادن ، يرابتعا  زین  ثیدح  دانـسا 
.مرادن ثحب  زا  تمسق 

.مینک لیلحت  تیارد  رظن  زا  ار  ناتساد  ینعی  تسین ، لوقعم  یناتساد  نینچ  نتفریذپ  ارچ  مینیبب  لاح 

هراب رد  ماعنا  هروس  هیآ 93  دنا  هتشون  نارّسفم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  میدید  هک  نانچ  ( 1
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.تسا یّکم  « 7  » هیآ 151 و  « 6  » هیآ 91 زج  ماعنا  هروس  هک  دـنقفتم  نانامه  یفرط  زا  دـش و  لزاـن  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دـبع 
رب تهج  نادب  ار  نیقلاخلا » نسحا  هَّللا  كرابت   » هّللا دبع  دنا  هتفگ  و  تسا ، هدمآ  نآ  رد  ناسنا  تقلخ  فص  هک و  زین  نونمؤم  هروس 

.تسا هدش  لزان  هکم  رد  نارسفم  عامجا  هب  هدروآ  نابز 

سپس .دش  لوغـشم  یحو  تباتک  هب  ماگنه  نآ  رد  و  « 8 ، » تسا هدروآ  مالسا  تثعب  لوا  ياهلاس  رد  حرس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع 
زین خـیرات  نیا  زا  سپ  هک  تسین  تسد  رد  یناشن  اـما  « 10 ، » دوب رـضاح  زین  ردب  هوزغ  رد  و  « 9 ، » تفر هنیدـم  هب  نارجاهم  هرمز  رد 

.درادن يریثأت  دوصقم  رد  لاح  ره  هب  تسا و  هدوب  یحو  نابتاک  وزج 

«11  » .تسویپ ناکرـشم  هب  و  دـش ، دـترم  ربمغیپ  تثعب  زا  مهدزون  لاـس  ترجه و  زا  مشـش  لاـس  رد  ینعی  هّیبیدـح  حلـص  زا  سپ  وا 
نتشگ رب  ناتساد و  نآ  نیب  هلصاف 

__________________________________________________

ساَّنِلل يًدُه  ًارُون َو  یسُوم  ِِهب  َءاج  يذَّلا  َباتِْکلا  َلَْزنا  ْنَم  ُْلق  ْیَـش ٍء  ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذا  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو  ( 6)
(. تسا هنیدم  دوهی  قح  رد  هک  ... )

 ... ًاناسْحا ِْنیَِدلاْولِاب  ًاْئیَش َو  ِِهب  اُوکِرُْشت  ّالا  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُْلتا  اَولاعَت  ُْلق  ( 7)

ص 2358 لیذملا ، لیذ  .يربط  خیرات  ( 8)

ص 466 ج 7 ، تاقبط ، .باعیتسإلا  ( 9)

ص 241 ج 3 ، دیرفلا ، دقع  ( 10)

ص 217 ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ( 11)

69 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح  .تسین  لاس  هدفه  زا  رتمک  مالسا  زا  هّللا  دبع 
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درک ترجه  هنیدم  هب  يو  اب  هاگ  نآ  دسر ، یم  یحو  زین  نم  رب  تفگ  داتفا و  کش  هب  دـمحم  يربمغیپ  هراب  رد  هکم  رد  يو  هنوگچ 
نامه زا  ارچ  .تسویپ  هکم  شیرق  هب  دیرب و  يو  زا  خـیرات  نآ  زا  لاس  هدـفه  زا  سپ  دوب و  وا  باحـصا  رامـش  رد  ردـب  گنج  رد  و 
لباـقم و  ناناملـسم ، فـص  رد  ردـب ، گـنج  رد  ارچ  .تخاـسن  راکـشآ  ار  زار  نـیا  داـتفا  کـش  هـب  دـمحم  يربـمغیپ  رد  هـک  زاـغآ 

يو اـب  دربـن  رد  هکم  مدرم  اـت  تسین  ربـمغیپ  دـمحم  درکن  مـالعا  مدرم  هب  زور  نآ  رد  ارچ  .دوب  هکم  ناـگرزب  دوخ و  نادـنواشیوخ 
نیا ایآ  .دنک  يریگولج  وا ) معز  هب   ) لطاب هدوه و  یب  راتـشک  زا  لقاال  ای  ددرگ و  بلـس  وا  زا  هنیدم  مدرم  نامیا  دـنوش و  رتراوتـسا 

.تسا هدش  نآ  لعج  ببس  یسایس  ضارغا  دید  میهاوخ  هک  نانچ  تسا و  یگتخاس  اپارس  ناتساد  هک  دهد  یمن  ناشن  نیارق 

ناتـساد تسا و  هتخاس  لطاب و  دشاب  هدش  لقن  ام  زا  دنچ  ره  دوب  فلاخم  نآرق  اب  ثیدح  ره  هک  تسا  تسد  رد  ناوارف  تایاور  ( 2
ِهِیتْأَی ٌزیِزَع ال  ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  دیوگ ...« : یم  میرک  نآرق  .درادـن  يراگزاس  مالـسا  تقیقح  توبن و  حور  نآرق و  ّصن  اب  حرـس  یبا  رـسپ 
ُدیِدَش ُهَمَّلَع  یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  دـیوگ  یم  زین  و  ( 42 - 41 تلـصف ،  ) ٍدیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَی َو ال  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا 

(. 5 - 4 مجن ،  ) يوُْقلا

ياه هلیبق  زا  اریز  تسا  هدوب  نیب  نشور  لـقاع و  يدرم  هک  دـنک  لوبق  دـیاب  دـنادن  مه  ربمغیپ  ار  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  یـسک  رگا  ( 3
دحتم نانچ  یتلود  هنشت ، رگیدکی  نوخ  هب  هدنکارپ و 
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لقع یگتفشآ  هناشن  راتفگ ، رد  ییوگ  ضقانت  هک  تسا  مّلـسم  یفرط  زا  .دیآ  یمن  رب  يداع  مدرم  هدهع  زا  ندروآ  دوجو  هب  يوق  و 
مالک هدرک و  الما  ار  نآ  دوخ  دمحم  تسین و  یهلا  یحو  نآرق  مینک  ضرف  .دوب  دـهاوخ  هدـنیوگ  هب  مدرم  نانیمطا  مدـع  بجوم  و 
رگا هک  دنک  یم  باجیا  تسایـس  اریز  دهد ، دوخ  بتاک  هب  ار  یمهوت  نینچ  لاجم  تسا  لاحم  تروص  نیا  رد  .تسا  هدناوخ  یهلا 

هک نآ  هن  دهد  رفیک  ار  وا  دریگ و  مشخ  وا  رب  شیوخ  تیعقوم  ظفح  يارب  درک  تلاخد  وا  راک  رد  یسک 

70 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دزاس لزلزتم  دوخ  قح  رد  ار  وا  داقتعا  هجیتن  رد  دریذپب و  ار  وا  فرصت 

دش دترم  حرس  یبا  نب  هّللا  دبع  ارچ  دید  دیاب  تسا ، هدش  انب  يداینب  یب  ناینب  نینچ  رب  حرس  یبا  نب  هّللا  دبع  ناتساد  میدید  هک  لاح 
؟ دنا هتخاس  ار  یناتساد  نینچ  نارگید  ای  يو  ارچ  و 

.دوب ناقفانم  هرمز  رد  هتسویپ  دشن و  ناملسم  لد  زا  هاگ  چیه  هّللا  دبع  ردپ 

اوه هب  رتشیب  هّللا  دـبع  دـسر  یم  رظن  هب  تسا و  هداد  ریـش  ار  نامثع  يو  ردام  ینعی  تسا  ناـفع  نب  ناـمثع  یعاـضر  ردارب  هّللا  دـبع 
دمحم توعد  درک  یم  ینیب  شیپ  هک  تهج  نآ  زا  زین  درک و  ترجه  زین  نامثع  رطاـخ  هب  دـناوخ و  ناملـسم  ار  دوخ  ناـمثع  يراد 

.تشاد يدوس  هچ  وا  يارب  دیسرپب  دیاش  .دش  دهاوخ  میلست  هکم  تفای و  دهاوخ  شرتسگ 

اهلاس و زا  یسیق  يرعشا و  یمشچ  مه  میناد  یم  هک  نانچ  .دنا  ینامی  نایرعشا  و  « 12 ، » تسا يرعشا  هّللا  دبع  ردام  هک  تسناد  دیاب 
نیا يریگرد  بجوم  مالسا  روهظ  زا  شیپ  اهنرق  هکلب 
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ياهنیمزرس زا  يرادرب  هرهب  يزرواشک و  اب  دندرب و  یم  رس  هب  نمی  ینعی  تخبشوخ  ناتـسبرع  رد  نایرعـشا  .تسا  هدوب  نامدود  ود 
.دنتفای یهّفرم  ًاتبسن  یناگدنز  تیحان  نآ  دعتسم 

تهج زا  هک  دـندش  نکاس  زاـجح  نیمزرـس  ینعی  هریزج  یبرغ  یحاون  رد  دـنناد  یم  رازن  نب  رـضم  نادـنزرف  زا  ار  دوخ  هک  نایـسیق 
دندرک و ناربج  یناگرزاب  قیرط  زا  ار  دوخ  تسکش  هک  دیشکن  یلوط  یلو  تسین  تخبشوخ  ناتـسبرع  هیاپ  هب  يزرواشک  دادعتـسا 

دندرمش یم  راوخ  ار  نایسیق  ناینامی  .دنام  یقاب  نانچمه  نامدود  ود  نیا  نیب  یمـشچ  مه  ای  ینمـشد  نکیل  .دنداتفا  شیپ  ناینامی  زا 
نانچ .دندرک  یم  ریقحت  ار  ناینامی  دوب و  نایـسیق  تسد  رد  تردق  هکم  رهـش  رد  .دنتـسناد  یمن  دوخ  هبتر  مه  ار  ناینامی  نایـسیق  و 

ینامی ردام  بناج  زا  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هّللا  دبع  میتفگ  هک 

__________________________________________________

دعس نب  هللا  دبع  همجرت  لیذ  هباصالا ، ( 12)

71 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لیصا یشیرق  رامـش  رد  يو  سپ  .تسا  یگرزب  صقن  يا  هلیبق  ماظن  رد  هک  تسا  هگر  ود  حالطـصا  هب  یـسیق و  ردپ  زا  و  يرعـشا ) )
.درک یم  تراقح  ساسحا  هکم  رد  هجیتن  رد  دوبن و 

نایـسیق نعط  زا  هک  نآ  رطاخ  هب  مه  نامثع و  اب  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  مه  هّللا  دبع  درک  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  ص )  ) دمحم نوچ 
زایتما يونعم  تهج  زا  هس  نیا  زا  کی  ره  هک  دمآ  رد  ردب  باحصا  نارجاهم و  مالـسا و  رد  ناقباس  رامـش  رد  دش و  ناملـسم  دهرب 

ناگرزب اب  ینعی  هکم  شیرق  اب  ص )  ) ادخ لوسر  ترجه  مشـش  لاس  رد  ناهگان  اما  دوب ، وا  هاوخ  لد  هب  راک  رهاظ  هب  .تسا  یگرزب 
اضما ار  هیبیدح  حلص  نامیپ  سیق 
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تفگ ص )  ) دمحم هک  نآ  ات  .دنریذپب  ار  نآ  دندوبن  رضاح  یضعب  هک  دوب  ناناملسم  تسکـش  ناشن  نانچ  رهاظ  هب  حلـص  نیا  .درک 
هک ار  دوخ  لامآ  زوریپ و  ار  شیرق  رگید  راب  کی  هک  حرـس  یبا  نبا  .دـش  لزاـن  حـتف  هروس  ماجنارـس  تسادـخ و  رما  هب  یتشآ  نیا 
هب درک و  اـهر  ار  دوـخ  یعاـضر  ردارب  زین  ناناملـسم و  بناـج  هک  دـش  رثأـتم  ناـنچ  دـید ، بآ  رب  شقن  تسا  یـسیق  داژن  زا  ماـقتنا 
رـس هب  هبناج  ود  یـسوساج  نوچ  هنیدم  رد  تماقا  ماگنه  هّللا  دبع  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  ینیارق  .تسویپ  هکم  ناکرـشم 

ینیگمرش نیا  دیایب و  ربمغیپ  دزن  تشاد  مرش  زور  دنچ  داد  ناما  ار  وا  ربمغیپ  هک  نآ  زا  سپ  هکم و  حلص  زا  سپ  هچ  تسا  هدرب  یم 
تـشاد تقیقح  وا  ناتـساد  رگا  .دوشن و  وربور  ص )  ) ربمغیپ اـب  تسا  هتـساوخ  هتـسناد و  یم  راـکهانگ  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  هناـشن 

هچ وت  تفگ  ودب  راّمع  اروش  زور  رد  هک  تسوا  مهبم  عضو  نیمه  رطاخ  هب  .يو و  زا  وا  هن  دوش  نیگمرـش  وا  زا  دـیاب  ص )  ) دـمحم
هیلع یتنایخ  بکترم  دادـترا  ماگنه  اـت  یناملـسم  زاـغآ  زا  هّللا  دـبع  رگا  هک  تسادـیپ  و  « 13 ، » يا هدوب  ناناملـسم  هاوـخ  ریخ  تقو 

نینچ تسا  روهشم  ناناملسم  دزن  ییوگ  تقیقح  اوقت و  هب  هک  راّمع  دوب  هدشن  ناناملسم 

__________________________________________________

لاس 23 ثداوح  يربط ، خیرات  ( 13)

72 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تفگ یمن  ودب  ار  ینخس 

دش و رت  نیگنـس  ناینامی  هّفک  تشامگ  وا  ياج  هب  ار  هّللا  دـبع  تشادرب و  رـصم  تموکح  زا  ار  صاع  نب  ورمع  نامثع  هک  یماگنه 
صوصخب دمآ  نارگ  نایسیق  رب  راک  نیا 
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نامثع زا  ررکم  دندومن و  يدونشخان  حرس  یبا  نبا  تموکح  زا  زین  هشیاع  ریبز و  هحلط و  .تسناد  یم  دوخ  لویت  ار  رصم  هک  ورمع 
.دراد رب  رصم  تموکح  زا  ار  وا  هک  دنتساوخ  یم 

دعب رصم  جارخ  یناد  یم  تفگ  نامثع  .تفر  نامثع  دزن  نت  رب  هدنگآ  يا  هّبج  اب  صاع  نب  ورمع  يزور  : » تسا هتـشون  ّهبر  دبع  نبا 
یم وت  يارب  دـهد و  یمن  ار  مدرم  قوـقح  تسا و  راکمتـس  وـت  یلاو  هکنیا  يارب  .يرآ  تفگ : تسا ؟ هدـش  نوزفا  رادـقم  هچ  وـت  زا 
نینچ رد  حرس  یبا  رسپ  ناضراعم  بلاغ ، ّنظ  هب  تسا  ناناملسم  رظن  رد  هانگ  نیرتگرزب  هک  ار  نآرق  فیرحت  ناتساد  « 14 « » .دتسرف
سپـس .دشاب  رتراگزاس  خیرات  دقن  اب  ات  تسا  هتفای  رییغت  نآ  نومـضم  هاگ  دنچ  ره  یلو  دنا ، هتخادنا  مدرم  نابز  رب  هتخاس و  یتاقوا 

حرس یبا  رسپ  ناتـساد  تسا  نیا  .دنا » هدوزفا  حرـس  یبا  رـسپ  نارادفرط  دشاب  تاملک  فیرحت  اب  ربمغیپ  تقفاوم  هک  ار  تمـسق  نآ 
تسا و هتخاس  نادیواج  ثیدح  بتک  نتم  رد  ار  نآ  ناثدحم  يرواب  شوخ  هک  .لعج  ریوزت و  هناسفا ، طیلخت ، ماهبا ، زا  رپ  یناتساد 

.دیارس یم  رعش  نابز  هب  ار  نآ  نیدلا  لالج  انالوم  هک  تسا  هدیدرگ  جیار  ماع  صاخ و  نهذ  رد  نانچ  سپس 

یم مّلسم  ار  نآ  زین  فراع  یملاع  هک  اج  نآ  ات  دیآ  یم  رد  تقیقح  تروص  هب  نامز  تشذگ  اب  هناسفا  هنوگچ  هک  دینیب  یم  نونکا 
ياهناتساد مامت  يزور  رگا  دراگنا و 

__________________________________________________

ص 263 ج 2 ، دیرفلا ، دقع  ( 14)

73 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسین كدنا  حرس  یبا  نبا  هناسفا  ریظن  هک  دید  میهاوخ  دیآ  رد  یملع  دقن  کحم  هب  ینید 

خسن هب  وک  دوب  خاّسن  یکی  نامثع  زا  شیپ 
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نامثع نامثع : زا  شیپ   3228 قرو ب 3229 - رب  یتشبن  او  ار  ناـمه  وا  َقبَـس  رد  يدـناوخ  وچ  ربمغیپ  یحو  دومن  یم  يّدـج  یحو 
.تسا هتـشاد  ار  یحو  تباـتک  لغـش  وا  زا  شیپ  دعـس  نب  هّللا  دـبع  هـک  تـسا  نـیا  تـیب  رهاـظ  تـسا و  یحو  ناگدنـسیون  زا  یکی 

یلاخ ریبعت  نیا  یلو  .هدرک  همجرت  يو  روتسد  هب  نآ  عیزوت  اهفحصم و  نتشون  نامثع و  رصع  زا  شیپ  ار  نامثع » زا  شیپ   » نوسلکین
ص)  ) لوسر هک  تسا  یماگنه  ترجه و  زا  شیپ  هب  طوبرم  تسا ) ساسا  یب  میتشون  هک  نانچ  هک   ) ناتساد نیا  اریز  تسا ، تقد  زا 

.تسا هتشذگ  اهلاس  نامثع  تفالخ  ات  نامز  نآ  زا  و  دوب ، هکم  رد 

نیا دـهاش  زین  الاب  تیب  همان .) تغل   ) دـسیون يا  هخـسن  يا  هتـشون  ای  باـتک  يور  زا  هک  نآ  دـسیونب ، يزیچ  يور  زا  هک  نآ  خاّـسن :
الما وا  رب  ص )  ) لوسر هچ  نآ  هکلب  تشاد  یمن  رب  هخـسن  تسوا ، دوصقم  خاّسن »  » زا هک  دعـس  نب  هّللا  دبع  نکیل  .تسا  هدمآ  ینعم 

.زادرپ هخسن  هن  تسا  بتاک  خاّسن »  » زا دوصقم  هک  دهد  یم  ناشن  زین  دعب  ياهتیب  هتبلا  تشون و  یم  دومرف ، یم 

یم ارف  ص )  ) لوسر زا  هک  تسا  نآرق  ياه  هیآ  تیب  نیا  رد  قبس  زا  دوصقم  و  دنناوخ ، داتـسا  شیپ  تموادم  قیرط  هب  هچ  نآ  َقبَس :
.تفرگ

لوضفلا وب  نآ  دش  هارمگ  ردق  نیز  لوسر  يدومرفب  تمکح  نآ  نیع  یتفای  تمکح  شیوخ  نورد  وا  یتفات  يو  رب  یحو  نآ  وترپ 
لوزن شناج  رب  دروآ  ّقح  رهق  لوسر  رب  دز  شا  هشیدـنا  وترپ  ریمـض  رد  تقیقح  نآ  تسه  ارم  رم  رینتـسم  لوسر  دـیوگ  یم  هچنآک 

74 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

مه ز دمآ  رب  یخاّسن  مه ز 
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دوصقم ساـکعنا  قلطم  ریخا  تیب  رد  و  ساـکعنا ، زین  و  ینـشور ، وـترپ :  3230 نیک ب 3234 - هب  نید  یفطـصم و  ّودـع  دـش  نید 
.تسا

.يوگ هدوه  یب  راک ، هدوه  یب  ناوارف  لوضفلا : وب 

.دریگ ادخ ] زا   ] رون هک  هدنریگ  ینشور  هرانتسا ) زا  لعاف  مسا  : ) رینَتْسُم

.لد نورد ، ریمض :

تقایل رثا  ار  تضافا  نآ  دـندرگ و  رورغم  دوش ، اهنآ  رب  قح  ترـضح  بناج  زا  هک  يا  هضافا  كدـنا  اب  هک  دوب  هاگ  فیعـض  سوفن 
وا لد  رد  یحو  رون  هک  نانچ  دوب  هتفای  یتکرب  نآرق  ياه  هیآ  نتشون  زا  دعـس  .دنرامـش  تبتر  نآ  قحتـسم  ار  شیوخ  دنناد و  دوخ 
یم الما  وا  رب  ار  اه  هلمج  نآ  نیع  لوسر  و  دیـسر ، یم  وا  رطاـخ  هب  ییاـه  هلمج  و  درک ، یم  نشور  ار  شنورد  دـش و  یم  سکعنم 
عقاو یهلا  مشخ  رهق و  دروم  مرجال  دیدرگ  راکـشآ  ربمغیپ  رب  وا  هشیدـنا  .ندروآ  نآرق  دـناوت  لوسر  نوچ  زین  دوخ  تشادـنپ  درک ،

(. تسا ساسا  یب  ناتساد  رسارس  میتشون  هک  نانچ   ) دیدرگ عونمم  یحو  نتشون  زا  دش و 

ِْهَیلِإ َحُوی  َْمل  ََّیلِإ َو  َیِحوُأ  َلاق  ْوَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو   ) ماعنا هروس  هیآ 93  : » دسیون تیب 3232  حرش  رد  نوسلکین 
هیآ نیا  دنیوگ  میدق  نارّسفم  .دنا » هتـشون  نینچ  نارگید  يواضیب و  دیوگ  و  تسا ، هدش  لزان  هّللا  دبع  نب  دعـس  هراب  رد  ْیَش ٌء »)... 

.درک توبن  يوعد  غورد  هب  هک  تسا  باّذک  هملیسم  هراب  رد 

هیآ ود  تسا و  َمَّرَح » ام  ُْلتَأ  اَْولاعَت  ُْلق   » هیآ نآ  تسا و  یندم  هک  هیآ  شش  زج  دش  لزان  هکم  رد  ماعنا  هروس  تسا  هتفگ  سابع  نبا 
ِنَّمِم ُمَلْظَأ  ْنَم  َو   » هیآ و  نآ ، رخآ  ات  ِهِرْدَق » َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو   » هیآ نینچمه  نآ و  زا  سپ 
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(. ص 75 ج 4 ، نایبت ،  ...« ) ََّیلِإ َیِحوُأ  َلاق  ْوَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا 

هّللا دبع  هراب  رد  هیآ  هک  تسا  هدمآ  نایوار  ضعب  زا  دنچ  ره  زین  يربط  ریسفت  رد 

75 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنا هتسناد  هملیسم  هراب  رد  ار  نآ  لوزن  نایوار  رتشیب  نکیل  دیدرگ ، لزان  دعس  نب 

دوش یم  لزان  یحو  نم  رب  تفگ  یم  هک  تسا  یسک  هراب  رد  ماعنا  هروس  هیآ 93  روهظ  هک  تسا  راکشآ  میرک  نآرق  هب  نایانشآ  رب 
نم تفگن  دعس  یبا  رسپ  ناتساد ، تّحص  ضرف  رب  هک  یلاح  دروآ ، مهاوخ  دورف  دوخ  رب  هدش  لزان  ص )  ) دمحم رب  هچ  نآ  دننام  و 

.درک یم  يربمیپ  يوعد  هک  دوب  هملیسم  نخس  نیا  درک ، مهاوخ  لزان  نآرق 

ییدوشگن ب هیـس  بآ  نینچ  نیا  ییدوب  یهلا  عوبنی  وت  رگ  دوب ؟ وت  زا  رون  رگا  یتشگ  هیـس  نوچ  دونع  ربگ  ياـک  دومرف  یفطـصم 
نآ نامیا و  یب  نید ، یب  ینعم  هب  ار  هژاو  نیا  هاگ  نابز  یسراف  نارعاش  نکیل  دشاب ، تشترز  نید  رب  هک  یـسک  ْربَگ :  3235 - 3236

.دنا هدرب  راک  هب  دشابن  یناملسم  نید  رب  هک 

.جوجل رگ ، هزیتس  دُونَع :

.ندیدرگ لد  کیرات  ندش : هیس 

.همشچ عوْبنَی :

هدید رگا  دنیوگ  هک  مشچ  ناکـشزپ  حالطـصا  رد  هملک  نیا  ینعم  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .رفک و  داحلا و  زا  تراعتـسا  هیـس : بآ 
.دیدرگ روک  دعس  لد  مشچ  انالوم  هتفگ  هب  هک  نانچ  .دوش  روک  رامیب  درادن و  رب  نامرد  درآ ، هایس  بآ 

.تسا هدروآ  دـیدپ  یهوک  یهاک  زا  هتخیر و  دوخ  هنافراع  ياهریبعت  بلاق  رد  انالوم  ار  لصا  یب  ناتـساد  نیا  دـش  هتـشون  هک  نانچ 
، تفای هار  لوسر  لد  رب  دوب  هتفای  هار  دعس  لد  رب  هچ  نآ  سکع  هک  نآ  لصاح 
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نورب نید  زا  مه  داتفا و  تباتک  راک  زا  مه  دیدرگ ، کیرات  يو  لد  تفرگ و  رهق  وا  رب  دیدرگ و  هاگآ  وا  لطاب  هشیدـنا  زا  لوسر  و 
.دیآ یمن  دورف  يزیچ  رگید  دش و  کیرات  تلد  هنوگچ  دوب  وت  زا  ینآرق  ياهتیآ  نیا  رگا  دومرف  ص )  ) ربمیپ .دش 

76 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیا ندرک  هبوت  دراین  وا  ببـس  نیز  مه  شدروش  یم  نوردـنا  ناـهد  ار  وا  نیا  تسب  رب  دنکـشن  نآ  نیا و  شیپ  هب  شـسومان  هک  اـت 
.ترهش وربآ ، سومان :  3237 دوبر ب 3239 - رد  ار  رس  غیت و  دمآ  رد  نوچ  دوس  هآ  شدوبن  درک و  یم  هآ  بجع 

.نتفر نایم  زا  نتسکش :

.یهلا رهق  زا  هراعتسا  غیت :

هار هب  هاـگ  اـطخ و  هار  ندومیپ  هب  ار  وا  دراد و  یم  زاـب  تسار  هار  ندومیپ  زا  ار  یمدآ  هک  نآ  نیرتریگنماد  دـیاش  اـهتلع و  زا  یکی 
همیح  » هـب نآ  زا  نآرق  هـک  تـفگ  ناوـت  يزیچ  ناـمه  ار  نآ  أـشنم  هـک  تـسا  ناـمدرم  شنزرـس  زا  سرت  دـناشک  یم  داـحلا  رفک و 
رطاخ هتفشآ  نامیـشپ و  اما  درک  یمن  هبوت  وربآ  میب  زا  هدش  اطخ  بکترم  تسناد  یم  هک  نآ  اب  هّللا  دبع  .تسا  هدرک  ریبعت  هیلهاجلا »

.درک تسناوت  یمن  شنوگرگد  دوب و  هتشون  وا  رب  رفک  نیا  انالوم  هدیقع  هب  هک  ارچ  .تشادن  يدوس  ار  وا  ندرک  هآ  دوب و 

ار هآ  رهاظ  درک  دراین  هک  ار  هار  نآ  تسبب  ناس  نآ  رفک  ربک و  دیدپان  دـنب  هب  هتـسب  یـسب  يا  دـیدَح  نم  دـص  ار  سومان  قح  هدرک 
ومع دنیب  یمن  ار  دس  سپ  شیپ و  ْمُهاْنیَشْغاَف  ًادَس  ْمُهَْفلَخ  نورب  زا  ام  رب  لالغا  نآ  تسین  نوُحَمْقُم  ِْهب  ْمُهَف  ًالالْغأ  تفگ 
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.نهآ دیدح :  3240 - 3243

.دنهن راکهانگ  ندرگ  رب  هک  نهآ  هقلح  لغ ، عمج  لالْغا :

.هتشاد هاگن  الاب  رس  حَمقم : عمج  نوحمقم :

.تسا يّدس  نانآ  سپ  ًادس : مهفلخ 

77 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ِناقْذَْألا َیلِإ  َیِهَف  ًالالْغَأ  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  اْنلَعَج  اَّنِإ  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  اـه  بیکرت  نیا  .ناـنآ  رب  میدـنکفا  يا  هدرپ  مهانیـشغا :
ات هک  میداهن  اهلغ  ناشاهندرگ  رب  ام  و  َنوُرِْـصُبی »- ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَـشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َنوُحَمْقُم َو  ْمُهَف 

سپ میدنکفا  هدرپ  ار  ناشاهمـشچ  سپ  يّدس  ناشرـس  تشپ  زا  يّدـس و  ناش  يور  شیپ  زا  تسالاب و  ناشاهرـس  سپ  تساه  هناچ 
(. 9 - 8 سی ، « ) دننیب یمن  نانآ 

ناشیا رب  ادـخ  هک  تسا  نهآ  نم  دـص  نوچ  تسا  هتـسب  نانآ  يور  رب  ار  نتـشگ  زاب  هار  ییوگ  هک  وربآ  ترهـش و  نتفر  داـب  رب  میب 
ددنب و یم  ار  یمدآ  ياپ  تسد و  هک  تسا  ینطاب  ینورد و  اهدس  اهلغ و  نیا  .دز  دنناوتن  مد  هک  نانچ  نآ  هتسب  ار  هار  رفک  و  هداهن ،

.دید دناوتن  ار  قح  هار  ات  دشک  یم  يراوید  وا  درگادرگ 

، ندوب ناسکی  ارحص  اب  نتشاد : ارحـص  گنر  تساضق ب 3244  ّدس  نآ  هک  دناد  یمن  وا  تساخ  هک  يّدـس  نآ  دراد  ارحـص  گنر 
نانچ ادخ  ياضق  .تسا  عنام  نودب  زاب و  هار  وا  هدید  رد  دنیب ، یمن  تسا  هدیشک  وا  يور  شیپ  ادخ  هک  ار  راوید  نآ  .ندماین  رظن  هب 

: دتفا ماد  هب  دور و  شیپ  دوخ  ياپ  هب  وا  هک  تسا  هدرک 

دتف یم  دهاوخب  رو  دهاوخن  رگ  دتو  مه  دنیب  ماد  هک  بجع  نیا 

3 / 1648 شیوخ 1649 - ّرپ  اب  درپ  یم  یماد  يوس  شیپ  ماد  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 

دهاش
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نیا ب 3246- نآ و  ربک و  سومان و  وا  دنب  نید  يادوس  ار  راّفک  اسب  يا  تسا  دشرم  تفگ  دّس  وت  دشرم  تسا  دهاش  يور  ّدس  وت 
دوصقم تیب  نیا  رد  .بوبحم و  قوشعم ، ددنب ، ودب  لد  قشاع  هک  نآ  زا  تیانک  دهاش :  3245

78 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.باجح عنام ، دس : تسا  سفن  ياوه 

.شهاوخ لیم ، ادوَس :

.صاخشا زا  تیانک  نیا : نآ و 

نیا هک  دنناسک  رایـسب  و  ییوگ ، يوایند  كرت  دیاب  ییوج  ادـخ  رگا  .دراد  یم  زاب  ادـخ  زا  ار  یمدآ  دـندنب  لد  ودـب  ایند  زا  هچ  نآ 
یمن ار  نید  دـنریگ و  یم  شیپ  رد  رفک  هار  ناـنچمه  توخن  ّربـکت و  يور  زا  اـی  ترهـش  وربآ و  میب  زا  نکیل  دـنناد  یم  ار  تقیقح 

.دنریذپ

دنب  3247 اود ب 3248 - سک  دنادن  ار  یبیغ  ِدنب  ادج  ندرک  ناوت  ار  نهآ  دنب  ربت  دناّردب  ار  نهآ  ِدـنب  رتب  نهآ  زا  کیل  ناهنپ  دـنب 
اُوناک ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک   » هک تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  دـننک و  ریبعت  نیر  باجح  هب  نآ  زا  هک  لد  رب  تسا  يدـنب  ناهنپ :

(. 14 نیففطم ، « ) تسا هدش  هریچ  ناشاهلد  رب  دندروآ  تسد  هب  هچ  نآ  هک  اقح  َنُوبِسْکَی »-

رب يدـنب  دـشابن و  نکمم  نآ  نتـسکش  هک  تسا  هدرک  یفـالغ  رد  ار  لد  .هن  یندودز  یکیراـت  نآ  تسین و  ینتـشادرب  باـجح  نیا 
.دناوتن نآ  ندیرب  هک  تسا  هداهن  هشیدنا 

.ددرگ لماش  ادخ  فطل  زاب  رگم  یبیغ ، ششوپ  نآ  تسا و  ینورد  دنب  نیا  هک 

تـسس درد  ددرگن  دشاب  يوق  مغ  تسوت  یتسه  زا  وچ  اما  شین  مخز  دنک  یم  دوخ  زا  روبنز  نآ  شین  دنز  یـشین  رگ  روبنز  ار  درم 
زاب  3249 ب 3250 -
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اب ار  نآ  دسر  یمدآ  نت  رب  یتحارج  رگا  .دریگ  ارف  ار  لد  هک  ینورد  جنر  دـسر و  نت  رب  هک  يرهاظ  ياهجنر  نایم  تسا  يا  هسیاقم 
رگا .درک  ناوت  هب  وراد 

79 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوخ یهاوخ و  دوخ  رگا  اـما  تخاـس  كدـنا  ار  درد  دروآ و  نورب  ناوت  ار  شین  نآ  دزیگنا  رب  درد  درب و  ورف  نت  رب  یـشین  يروبنز 
.دنیشن مغ  رد  هتسویپ  دنیب  ار  دوخ  هک  نآ  تسب و  دهاوخن  تروص  یگدوسآ  نآ  ندرب  نایم  زا  اب  زج  دیدرگ  ّطلسم  وا  رب  ینیب 

شخبب و ام  رب  ایادخ  هک  تساوخ  دیاب  يراکددم  ادخ  زا  يراز  اب  دوب و  دـیابن  دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  همه  نیا  اب  دـیوگ  یم  سپس 
.شخب نامرد  ار  هنهک  شیر  نیا 

نک دایرف  سر  دایرف  نآ  شیپ  نک  داش  ار  دوخ  دیمون  وشم  ین  دهد  يدیمون  هک  مسرت  یم  کیل  دهج  یم  نوریب  هنیـس  زا  نیا  ِحرش 
.رادتسود بُِحم :  3251 نهک ب 3253 - روسان  جنر  بیبط  يا  ُنک  وفع  ام  زا  وفع  ّبُحم  ياک 

.شیاشخب وفع :

.دشاب راوشد  نآ  نامرد  تهج  نیدب  دوب و  اهجسن  قمع  رد  نآ  هشیر  دیآ و  دیدپ  ندب  زا  يا  هطقن  رد  هک  نیکرچ  ینوناک  روُسان :

يدیمون : » دنا هتفگ  هک  تسا ، رتگرزب  نآ  زا  ادخ  تمحر  زا  يدیمون  ددرگ ، بجوتسم  ار  تخس  رفیک  دشاب و  گرزب  دنچ  ره  هانگ 
(. سأی لیذ  راحبلا ، هنیفس  « ) تسا رفک  وا  رکم  زا  ینمیا  وا  ادخ  تمحر  زا 

رب تسا و  لادبا  نآ ز  تسا  هیراج  تمکح  وت  رب  ردارب  يا  درگ  وت  زا  درواین  رب  ات  نیبم  دوخ  درک  هوای  ار  یقش  نآ  تمکح  سکع 
دوخ رد  هچ  رگ  تسا  هیراع  وت 
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3254 تسا ب 3256 - هتفات  رونم  هیاسمه  نآ ز  تسا  هتفای  يرون  هناخ 

80 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.وترپ ساکعنا ، سکع :

.تسا حرس  یبا  رسپ  هّللا  دبع  دوصقم  تخب و  دب  یقش :

.نتشاگنا گرزب  ار  دوخ  .ندرمش  يزیچ  هب  ار  دوخ  ندید : دوخ 

.نآ نتخاس  دوبان  يزیچ : زا  ندروآ  رب  درگ 

.لماش ناور ، نایرج ) زا  لعاف  مسا  : ) هیراج

داتفه دنا  هتفگ  دنلکوم و  میلقا  تفه  رب  هک  نایاسراپ  زا  دننت  تفه  لادبا  دنا  هتفگ  .ادخ  درم  قح ، درم  لدـب : ای  لیدـب  عمج  لادـبا :
.دنناسر یم  ضیف  نارگید  هب  هک  تسا  دوصقم  لماک  نافراع  قح و  نادرم  رعش  نیا  رد  لادبا  زا  .دننت 

لوسر و اب  ینیشنمه  زا  هک  ار  يرون  هّللا  دبع  ینارون ، دنا ) هدناوخ  لوعفم  مسا  هغیـص  هب  یـضعب  و  لیعفت ، باب  زا  لعاف  مسا  : ) رّونم
.ینادب دوخ  زا  ار  نآ  يوش و  هتفیرف  ادابم  ینیبب  لد  رد  تمکح  رون  رگا  سپ  .دید  دوخ  زا  دوب  هتفای  نآرق  ياهتیآ  تکرب 

.تسا یتیراع  ار  وت  تسا و  هتشگ  ناور  وت  رب  قح  یلو  لماک و  درم  زا  ینشور  نیا 

: ندرک ّربکت  ندرک : ینیب  نکم ب 3257  ینیب  دوخ  چیه  راد و  شوگ  نکم  ینیب  وشم  هرّغ  نک ، رکش 

ینیب دوخ  شابم و  هتفیرف  یتفای  ییانشور  دوخ  رد  رگا   1 دنک 439 / ینیب  یب  شوگ و  یب  نتشیوخ  دنک  ینیب  دسح  زا  وک  یسک  ره 
.هتشاد ینازرا  وت  هب  یتمعن  نینچ  هک  وگ  ساپس  ار  ادخ  راذگب 

یتّما ب 3258 زا  درک  رود  ار  ناتّما  یتیراع  نیک  درد  غیرد و  دص 

81 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.لماک فراع  رون  سکع  یباستکا ، رون  یتیراع :

.ندوب ترطف  نید  دیحوت و  نید  هب  نمؤم  ندوب ، تّما  یتّما :

هک دَوب  اسب 
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زابرس امنهار  يوریپ  زا  هاگ  نآ  دنرامش ، لماک  فراع  ار  شیوخ  دنیبب و  دوخ  زا  ار  ینشور  نآ  دبیرفب و  ار  یناسک  یتیراع  ینشور 
.دنرآ رامش  هب  وا  ياتمه  ار  دوخ  هک  دوب  هاگ  هکلب  دننز ،

زور کی  دسر  رد  نکـسم  هب  ات  درک  كرت  دیابب  هک  یطابر  سب  طامِـس  رب  دنادن  لصاو  ار  شیوخ  طابِر  ره  ردـنا  هک  نآ  مالغ  نم 
نادب ار  روتـس  هچ  نآ  تغل  رد  طابر :  3259 تسا ب 3261 - ینز  شتآ  ّتیراع  وترپ  تسین  خرـس  وا  دـش  خرـس  نهآ  هچ  رگ  درم 

اج نآ  رد  ار  روتـس  دندمآ و  یم  دورف  نآ  رد  ناروتـس  اب  نارفاسم  هک  تسا  هتفر  راک  هب  ارـسناوراک  ینعم  هب  زاجم  هب  سپـس  .دندنب 
.دنتسب یم 

.هاگلزنم قلطم  ینعم  هب  اهدعب 

.ناوخ هرفس ، طامس :

.يزور تسا ) تدحو  يای  ياج  هب  کی  : ) زور کی 

.دشخب ینشور  هچ  نآ  دزورفا ، رب  شتآ  هچ  نآ  هنز ، شتآ  نز : شتآ 

وا هک  تسا  ینعم  نادب  هن  نتسشن  ناوخ  رب  ندنکفا و  راب  نیا  .دنیشن  یم  یناوخ  رب  دنکفا و  یم  راب  ییارسناوراک  رد  بش  ره  رفاسم 
وا هدروآ ، تسد  هب  دوب  نآ  یپ  رد  هچ  نآ  هک  تسا  ینعم  نادب  هن  نیا  دبای ؛ یبیصن  اهطابر  نیا  رد  هک  اسب  تسا و  هدیسر  دصقم  هب 

امنهار ریپ  تکرب  زا  نیتسخن  ياهلزنم  رد  رگا  .تسا  نینچ  زین  کلاس  .دسر  ییاهن  دـصقم  هب  ات  دـنک  لقن  یطابر  هب  یطابر  زا  دـیاب 
: دشاب بلط  رد  هتسویپ  دیاب  وا  تسامنهار ، اب  ینیشنمه  تکرب  زا  ینشور  ریخ و  نآ  هدیسر ، ییاج  هب  هک  درادنپ  ادابم  تفای  يریخ 

82 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

سرج مد  ره  شیع  نما  هچ  ناناج  لزنم  رد  ارم 
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ظفاح اهلمحم  دیدنبرب  هک  دراد  یم  دایرف 

دیوگب سپ  منم  نیا  مرادن  يریغ  وترپ  منشور  دیوگ  راوید  رد و  ره  ار  دیشروخ  رگم  نشور  نادم  وت  ارـس  ای  نزور  رون  رپ  دوش  رگ 
لـصف میدـق  یلاع  ام  نادـنخ و  داش و  میدوخ  زا  زبس  ام  دـنیوگ  اه  هزبس  دـیدپ  دـیآ  موش  براـغ  نم  هک  نوچ  دیـشران  يا  باـتفآ 

.داد دناوتن  زییمت  هک  هتفاین ، لامک  هک  غلابان ، دیشران :  3262 مرذگب 3266 - نم  نوچ  دینیب  ار  شیوخ  مما  ياک  دیوگب  ناتسبات 

.ناهنپ هدننک ، بورغ  براغ :

.الاب دنلب  دق : یلاع 

.تسا يزاجم  تاتابن  هورگ  هب  نآ  قالطا  تّما و  عمج  مَما :

دناد و دوخ  زا  ار  ینشور  راوید  هک  نانچ  .دنا  هدیسر  یماقم  هب  دوخ  دنرادنپ  دتفا ، یم  نانآ  رب  يوترپ  نالماک  زا  هک  ناصقان  یخرب 
: تسا ناتسبات  يورین  زا  هک  دنادن  و  تسا ، هدیلاب  هدروآ و  رب  رس  دوخ  هک  درادنپ  هزبس  تسا و  دیشروخ  زا  دنادن 

قنق وا  ِرون  هناخ  ره  رد  تسه  قفا  رب  نابات  دیشروخ  دوب  ات 

4 / 459 دوش 460 - لیاز  اه  هناخ  هلمج  رون  دوش  لفآ  ناج  دیشروخ  نوچ  زاب 

یتسیز نم  وترپ  زا  زور  ود  کی  یتسیک  وت  هلبزم  ياک  شدـیوگ  لاب  ّرپ و  ّرف و  هدرک  ناـهنپ  حور  لاـمج  یبوخ و  هب  دزاـن  یمه  نت 
83 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دننُک تنارام  ناروم و  همعط  دـننَک  يروگ  ار  وت  تناراد  مرگ  ناهج  وت  زا  موش  نم  هک  ات  شاب  ناهج  رد  دـجنگن  یم  تزان  جـنغ و 
زا تراعتسا  و  هلابز ، ياج  ياج ، نیگرس  هَلبْزَم :  3267 یسب ب 3271 - يدرم  یمه  وت  شیپ  هب  وک  یسک  نآ  دریگ  وت  دنگ  زا  ینیب 

هک تسا  نآ  زا  هلبزم  هب  یمدآ  نت 
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دهاوخن شیب  يرادرم  نت  زا  حور  نتفر  زا  سپ  ماجنارـس  .تالوضف و  هب  تسا  هنازور  كاروخ  زا  يرادقم  لیدبت  یمدآ  مادـنا  راک 
.دوب

.هزمغ همشرک ، جنُغ :

.هدنوش رود  هدنزیرگ ، هدنهج ، ناهج :

رد هدـش و  ینعم  راوخ  مغ  تسا و  هدـمآ  راوخ  مغ  ینعم  هب  لوا ،) ّمض  هب  « ) راد مرگ   » هملک دـهاش  تیب  نیا  همان  تغل  رد  راد : مرگ 
: تسا هدمآ  نآ  دهاش  یخرف  زا  ریز  تیب  هدش و  طبض  لوا  حتف  هب  ندرک  ییوج  لد  ینعم  هب  نتشاد » مرگ   » باتک نیمه 

حتف هب  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  ثحب  دروم  تیب  رد  راد  مرگ  راتفگ  نیریش  نیدب  هتسب  ورف  وت  رب  لد  نم  یتشاد و  یمه  مرگ  نم  لد  لوا 
هـشال دـنگ  ات  دـننک  یم  ناهنپ  يروگ  رد  ار  وت  تندرم  زا  سپ  ناگتـسب  لد  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  رادتـسود  ینعم  هب  لوا و 

: تسا هدمآ  زین  رگید  ياج  رد  ینعم  نیدب  راد  مرگ  .دسرن  نانآ  غامد  هب  تا 

4 راخ 1624 / خاش  منامب  نم  دزیرب  لگ  راد  مرگ  شوخ  يا  مراخ  هفوکش  نم 

: هلمج زا  تسا  هدمآ  راب  دنچ  هژاو  نیا  زین  سمش  ناوید  رد   5 راشف 1458 / رد  هداهن  اپ  تریصب  یب  راد  مرگ  يرتشم و  ياوه  زا 

84 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد رفنازورف  موحرم  تیب 32526 ) ج 6 ، سمـش ، ناوید   ) يرادیرخ مشاب و  شنم  راد  مرگ  هک  علاط  يرتشم  دوعـسم  رجات  تساجک 
هچ نآ  اب  تسا  قباطم  نومـضم  نیا  .تسا و  هدرک  ینعم  هدـنروآ  قوش  قّوشم ، یمرگ ، لد  هیاـم  ار  نآ  ریبک  ناوید  رداون  گـنهرف 

دراد و زاب  راک  زا  شـشوگ  نوچ  ار  وا  مشچ  درآ و  يور  ایند ) بلاط  ناـسنا   ) ودـب رتشیب  گرم  تسا ...« : هدومرف  ع )  ) ناـنمؤم ریما 
شنت زا  ناج 
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هن زاوآ و  مه  يرگ  هحون  اب  هن  نازیرگ  ودب  ندش  کیدزن  زا  ناسرت و  شرانک  رد  نانآ  دوش  دوخ  ناسک  نایم  يرادرم  دور و  نورب 
سوسحم ییاه  هنومن  تسوا  هویـش  هک  نانچ  نیـشیپ  ياهتیب  رد  انالوم  هبطخ 109 ) هغالبلا ، جهن  « ) زاسمد دـناوخ  ار  وا  هک  یـسک  اب 

حور راثآ  زا  هک  تسا  ناـسنا  لاـمک  ندرک  ناـیب  نآ  دـسر و  یم  هجیتن  هب  تیب  نیا  رد  .دروآ  یباـستکا  لاـمک  یتاذ و  لاـمک  يارب 
یم هاـبت  نت  دوش ، ادـج  نت  زا  حور  نوچ  دوـب و  حور  زا  یـساکعنا  دـش  یم  هدـید  نت  رد  هک  ییاـبیز  همه  نآ  .يو  مسج  هن  تسوا 

.دنزاس یم  ناهنپ  شکاخ  رد  نآ  دنگ  زا  ییاهر  يارب  دنزیرگ و  یم  وا  زا  دنادوب  نت  نآ  قشاع  هک  نانآ  ددنگ و  یم  ددرگ و 

نم ناـج  رب  لادـبا  وترپ  تسا  نت  رب  ناـج  وترپ  هک  ناـنچ  نآ  شوج  بآ  رد  دوب  شتآ  وترپ  شوگ  مشچ و  قطن و  تسا  حور  وـترپ 
یم بآ  رب  شتآ  هک  ناـنچ   3272 نادـب ب 3274 - نت ، ناج  یب  هک  ددرگ  نانچ  ناج  ناج  اراپ ز  دـشکاو  نوچ  ناـج  ناـج  تسا 

: دید ناوت  ییاونش  ییانیب و  ییایوگ و  رد  نت ، رد  ار  حور  رثا  دوش ، یم  راکشآ  بآ  ندیشوج  رد  شبات  نآ  رثا  دبات و 

نیا لیتف و  جاتحم  تسه  ناج  وچ  شرون  دوب  نت  نیا  غارچ  نآ  دـنهر  یم  تملظ  نآ ز  رون  هب  ات  دـنهن  یم  یغارچ  هناخ  ره  هب  بش 
85 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نآ  و 

يا هراپ  تشوگ  نت  دشابن  حور  وترپ  رگا  4 و  / 425 ساسا 427 - دراد  روخ  باوخ و  رب  یگلمج  ساوح  نیا  هلیتف  شـش  غارچ  نآ 
كدنا هب  هک  دوب 
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.ددرگ یم  کیرات  دریم و  یم  اهلد  دشابن  لادبا  رگا  .نت  يارب  دنحور  نوچمه  اهناج  يارب  لادبا  هک  تسناد  دیاب  دوش ، هابت  یتدم 

ثّدَُحت وک  اهلاح  هاوگ  دـشاب  نیمز  نیا  اَهلاْزلِز  َْتلِْزلُز  هک  نید  موی  نید  موی  رد  دوب  نم  هاوگ  ات  نیمز  رب  نم  مهن  یم  ور  نآ  زا  رس 
.ندرک هدجس  نداهن : نیمز  رب  رس   3275 اهَراخ ب 3277 - نیمز و  دیآ  نخس  رد  اهَرابْخَأ  ًهرهَج 

.زیخاتسر نید : موی 

.ار شندیزرل  دزرلب ، اهلازلز : تلزلز 

: میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .دیوگ  زاب  ار  دوخ  ربخ  راکشآ  اهرابخا : هرهج  ثدحت 

دوش هدـیزرل  نیمز  هک  هاگ  نآ  اهَرابْخَأ - ُثِّدَُـحت  ٍذـِئَمْوَی  اَهل  ام  ُناْسنِْإلا  َلاق  اَهلاْقثَأ َو  ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  اَهلاْزلِز َو  ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ  »
ياـهربخ نیمز  اـهزور  نیا  رد  .ار  نیمز  دوب  هچ  دـیوگب  یمدآ  درآ و  ور  هب  ار  دوخ  ینیگنـس  نیمز  .شیاـه و  هزرل  نیرت  تخـس  هب 

.تخس گنس  هراخ ، راخ : ( 4 - 1 لازلز ، « ) .دنک تیاکح  ار  دوخ 

هک تسا  هدش  تیاور  .تسا و  هداد  خر  نآ  رد  هک  ار  يراک  ره  دـهد  ربخ  نیمز  زیخاتـسر  زور  هک  تسا  تیاور  کلام  نبا  سنا  زا 
؟ يدرک نینچ  هچ  يارب  دندیـسرپ  .دـناوخ  زامن  ياج  ياج  رد  تفر و  شیپ  سپـس  دـناوخ ، بجاو  زامن  مارحلا  دجـسم  رد  هیما  وبا  »

زور ات  متساوخ  اهَرابْخَأ » ُثِّدَُحت  ٍِذئَمْوَی   » مدناوخ ار  هیآ  نیا  تفگ 

86 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص 578) ج 1 ، رارسالا ، فشک  « ) دهد تداهش  نم  يارب  زیخاتسر 

لها ّساوح  سوسحم  تسه  لِـگ  قطن  كاـخ و  قطن  بآ و  قطن  نز  راوید  نیا  رب  ار  رـس  ورب  وگ  نظ  رکف و  رد  دوش  رکنم  یفـسلف 
دیوگ تسا  هناگیب  ایلوا  ّساوح  زا  تسا  هنانح  رکنم  وک  یفسلف  لد 
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وید رم  یفـسلف  وا  رب  دز  ار  يرکنم  لایخ  نیا  وا  رفک  داسف و  نآ  سکع  هکلب  قلخ  يار  رد  دروآ  تالایخ  سب  قلخ  يادوس  وترپ  وا 
کش لد  رد  ار  هک  ره  نیبج  ار  يدوبک  دوبن  نونج  یب  نیبب  ار  دوخ  ار  وید  يدیدن  رگ  دوب  يوید  هرخس  مد  نامه  رد  دوش  رکنم  ار 

3278 هایـس ب 3286 - شیور  دنک  فسلف  گر  نآ  هاگهاگ  داقتعا و  دـیامن  یم  تسا  یناهنپ  یفـسلف  وا  ناهج  رد  تسا  یناچیپ  و 
لوقعم ای  سوسحم و  یتلع  لولعم  ار  زیچ  ره  دبایرد و  یناهرب  ياهـسایق  لقع و  هار  زا  ار  ناهج  تقیقح  دهاوخ  هک  یـسک  یفـسلف :

.دناد

.دور راک  هب  دب  نامگ  رد  رتشیب  نامگ و  نّظ :

: دنک نینچ  ادوس  هبلغ  درد و  تدش  زا  رامیب  هاگ  ندیبوک و  راوید  هب  ار  رس  يزیچ  نتسنادان  مشخ و  يور  زا  ندز : راوید  رب  رس 

میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  بآ :...  قطن  ظفاح  تشخ  رس و  وگ  نخـس  مهف  دنکن  رگ  یعّدم  اه  هدکیم  رد  تشخ  نم و  میلـست  رس 
دیوگ حیبست  وا  ساپـس  هب  ادـخ  هک  زج  تسین  زیچ  چـیه  ْمُهَحِیبْسَت ... -...  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  ِهِدْـمَِحب َو  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  »... 

(. 44 لیئارسا ، ینب   ...« ) دیمهف یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  نکیل 

.هدننک هلان  هدنشک ، هآ  هناّنح :

87 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنداهن ربنم  يو  يارب  نوچ  داد و  یم  نادب  تشپ  مدرم  تظعوم  ماگنه  ص )  ) لوسر هک  هنیدم  دجـسم  رد  دوب  ینوتـس  هناّنَح : ِنوتُس 
.دیلان نوتس  درکن ؛ هیکت  نوتس  رب  لوسر  و 

رد اهراب  هک  نانچ  ایلوا : ّساوح   1 لوقع 2113 / بابرا  وچمه  دز  یم  هلان  لوسر  رجه  زا  هناّنح  نتسا 
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: تسا نارادناج  رد  هک  هناگجنپ  ساوح  نیا  يارو  تسا  یساوح  ار  ایلوا  تسا ، هدمآ  باتک  تادلجم 

سِم وچ  اهسح  نیا  خرس و  ّرز  وچ  نآ  ّسح  جنپ  نیا  زج  تسه  یّسح  جنپ 

بجوم نآ  هبلغ  هک  طلخ  راـهچ  زا  یکی  ادوس :  2 / 49 دنرخ 50 - یک  رز  سح  نوچ  ار  سم  ّسح  دنرهام  ناشیاک  رازاب  نآ  ردـنا 
.ددرگ نونج 

.ریسا رخسم ، هرخس :

دوب و هتخیمآ  يدیپس  هب  يدرز  ار  یـضعب  دوب و  درز  دوبک و  يور  گنر  : » رگج درد  هّدـس و  یفیعـض و  تمالع  نیبج : رد  يدوبک 
زا دوصقم  هک  تفگ  ناوـت  یم  و  ( » ص 451 یهاشمزراوخ ، هریخذ  « ) یهایس یگریت و  هب  ار  یضعب  یقتـسف و  يزبس و  هب  ار  یـضعب 

: دنداهن یم  ناگناوید  یناشیپ  رب  هک  تسا  یغاد  نیبج  رد  يدوبک 

رد و  شیوشت ، بات ، چـیپ و  یناـچیپ : « 15 « » ظـفاح میداـهن  هناوید  لد  رب  اـم  هک  غاد  نیا  شتآ  دـنز  کـلاس  دـهاز  دـص  نمرخ  رد 
.هدش ینعم  یگتشگ  رس  تریح و  يونثم  تاریبعت  تاغل و  گنهرف 

.ندرک رهاظت  نداد ، ناشن  ندومن :

__________________________________________________

شورس میرکلا  دبع  رتکد  ياقآ  رکذت  ( 15)

88 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ینانوی هفسلف  هب  شیارگ  زا  تیانک  فسلف : گر  .هفسلف  ففخم  فسلف :

.دـنک نشور  ار  لد  دـبات و  لد  رب  قح  درم  ملع  وترپ  ات  تسناد  دـیاب  ملعتم  ریقف و  صقان و  ار  دوخ  هک  درک  نایب  هتـشذگ  ياهتیب  رد 
رد تعاط  هدجـس و  نیا  .دروآ  هدجـس  ادخ  هاگرد  هب  تعاط  هار  زا  دـیاب  دومرف  سپـس  .ددرگ  کیرات  لد  دورب  رون  نآ  شبات  رگا 

نیمز اهنت  هن  تفگ  دوب  دناوت  ناگدیرفآ  لمع  هاوگ  هنوگچ  نیمز  هک  نیا  مهّوت  عفد  يارب  سپس  .دوب  دهاوخ  هاوگ  تمایق  زور 
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ار تقیقح  نینچ  .دنبای  یمن  رد  دنونش و  یمن  ار  نانآ  نانخس  لد  نابحاص  قح و  نادرم  زج  اما  .دنتـسه  ایوگ  تادوجوم  همه  هکلب 
یلقع ناهرب  هار  زا  دـهاوخ  یم  هک  فوسلیف  .تفاـیرد  ناوتن  ناربمیپ  زا  میلعت  هار  زا  اـی  سفن و  ندرک  یفاـص  تضاـیر و  هار  زا  زج 

( ... ریمب  ) نزب راوـید  هب  ار  دوـخ  رـس  ورب  یناوتاـن  تقیقح  نتـسناد  رد  هک  لاـح  تفگ  ودـب  دـیاب  .دـنام  یم  رد  دـبایرد  ار  اـهتقیقح 
.درآ رب  هلان  دناوت  ینوتس  هک  دنک  یمن  رواب  فوسلیف 

یم يرادنپ  ار  تقیقح  نیا  وا  .دنبای  یم  رد  يرهاظ  ساوح  هار  زج  یهار  زا  ار  ءایـشا  تقیقح  ادخ  يایلوا  هک  دبایرد  دـناوت  یمن  وا 
هدرک هایـس  ار  شلد  هک  تسوا  نطاب  رفک  نورد و  یهابت  هک  یلاح  .تسا  هدش  دیدپ  نآ  ناگدننک  رواب  رد  ادوس  هبلغ  زا  هک  دناوخ 
رکف رد  وا  ریثات  ناطیـش و  دـیوگ  فوسلیف  .دـنک  لیوأت  یعون  هب  دـبایرد  ای  دـنیبب و  ار  هچ  ره  اـت  هدروآ  رد  راـکنا  زا  یـششوپ  رد  و 

هک ینآ  رکنم  وت  دیوگ : ار  یفسلف  سپس  .تسا  راتفرگ  وید  هجنپ  رد  هظحل  نامه  رد  وا  دوجو  هک  یلاح  اپ ، یب  تسا  يرادنپ  ناسنا 
.رگنب دوخ  یناطیش  تالایخ  دوخ و  رد  سپ  .تسا  هتفای  تسد  وت  رب  ناطیش 

هک تسا  نآ  هناشن  یـسک  یناشیپ  رد  يدوبک  هک  نانچ  نآ  تسا ، ّطلـسم  وت  رب  ناطیـش  هک  تسا  نآ  هناشن  اـهراکنا  تـالایخ و  نیا 
فوسلیف نوچ  وا  دوب  قح  زا  یندییارگ  وا  لد  رد  ای  دشاب  هتـشاد  یّکـش  لد  رد  سک  ره  دیوگ  سپـس  .تسایلوخیلام  يرامیب  راچد 

شور اما  دهد  ناشن  دقتعم  ار  دوخ  ات  دشوک  یم  هاگ  وا  .دوش  رکنم  ار  تقیقح  هطسفس  اب  دشوک  یم  هک  تسا 
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نانخس رد  هک  نانچ  ددرگ  وا  یهایس  ور  بجوم  يو  هنافوسلیف 

89 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. 26 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) ِهِهْجَو ِتاحَفَص  ِِهناِسل َو  ِتاتَلَف  یف  َرَهَظ  ّالا  ًائیَش  ٌدَحأ  َرَمْضأ  ام  : » تسا ع )  ) یلع

زا درآ  رب  نآ  يزور  هک  هو  تسا  وت  رد  تلم  ود  داتفه و  هلمج  تساهتنم  یب  ملاع  سب  امش  رد  تسامش  رد  نآک  نانمؤم  يا  رذحلا 
ار دوخ  وت  هک  يا  هدـیدنخ  نآ  زا  وـید  سیلب و  رب  دوـب  نازرل  نیا  میب  زا  گرب  وـچمه  دوـب  ناـمیا  نیا  گرب  ار  وا  هک  ره  تسد  وـت 

.دیسرتب زیهرپ ! رذحلا :  3287 نید ب 3291 - لها  درآ ز  رب  الیو  او  دنچ  نیتسوپ  هنوگژاب  ناج  دنک  نوچ  يا  هدید  مدرم  کین 

.یناطیش ياه  هسوسو  هب  تسا  تراشا  نآ :

: دنا هدناوخ  گرزب  ملاع  ار  ناسنا  .دوجو  ناهج  ریبک ، ملاع  گرزب ، ملاع  اهتنم : یب  ملاع 

اهتنم یب  ملاـع  زا  دوصقم  تیب  نیا  رد  نکیل  نینمؤملا ع ) ریما  هب  بوسنم   ) ُرَبْکـالا َُملاـعلا  يَوَْـطنا  َکـیف  ٌریغَـص َو  ٌمْرِج  َکَّنَأ  ُمَعْزَت  َأ 
.ددرگ یم  دیدپ  یمدآ  هشیدنا  رد  هک  تسا  رامش  یب  ياهینوگرگد 

.تسا هدمآ  ص 105 )  ) يونثم ثیداحا  رد  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  تلم : ود  داتفه و 

.ندیدرگ راکشآ  ندش ، رهاظ  ندروآ : رب  تسد 

.رامیت هشیدنا ، گرب :

تیب نیا  هدمآ و  ندرک  رهاظ  ار  نطاب  ینعم  هب  هدش و  ینعم  نتـشگ  زاب  ناس  تریـس و  زا  مکح  لاثما و  رد  ندرک : هنوگژاب  نیتسوپ 
تیب نیا  رد  یلو  .دنا  هدروآ  دهاش  ار 

90 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دور رگید  یبلاق  هب  دنک و  اهر  ار  نت  بلاق  ناج  نوچ  تسا ، ندرک  نوگرگد  ینعم  هب 

.نم رب  ياو  الیو : او 

نورد هک  وید  رکم  زا  ار  نانمؤم  اهتیب  نیا  رد 
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نورب نید  زا  ار  ناناملـسم  دوش و  راکـشآ  يزور  هک  دوب  تسا و  رکم  نآ  هناشن  هنافوسلیف  ياهدـیدرت  هک  دـناسرت ، یم  تسا  یمدآ 
نانچ ناطیـش  هاگ  اما  .دشاب  نازرل  ینورد  وید  نیا  رکم  زا  دیاب  دراد  دوخ  نامیا  مغ  هک  نآ  .دناشکب  ییاسرت  ای  تیدوهی  هب  دـنک و 

وا هک  دنک  یم  سوسف  ناطیـش  رب  درادنپ و  یم  داقتعا  وکین  یناملـسم  ار  دوخ  دنیب و  یمن  ار  رطخ  نیا  هک  ددرگ  یم  هریچ  یمدآ  رب 
رد  ) .درآ رب  اهدایرف  نایامن ، نمؤم  زا  ناطیش  دیـسر ) باسح  زور  و   ) دمآ رب  نت  نیا  زا  ناج  هک  یماگنه  اما  .تسین  یتسد  نم  رب  ار 

(. دیامن یم  رتهب  و  دیآ »...  رب  الیو  او  دنچ   » اه هخسن  ضعب 

ام ناحتما  ردنا  شاب  ریگم  رب  ام  زا  راّتـس  يا  هدرپ  تسا  هدش  ناهنپ  ناحتما  گنـس  هک  نآ  تسا ز  هدـش  نادـنخ  اُمن  رز  ره  ناکد  رب 
دـص شاف  زور  دیآ  رب  ات  رِّوزم  يا  شاب  هک  دیوگ  رز  لاح  نابز  اب  بهذ  دراد  یم  زور  راظتنا  بش  هب  رز  اب  دنز  یم  ولهپ  بلق  ریجم 

تـشاچ تقو  نیگرـس  وچمه  اوسر  تشگ  تشاد  هک  يزان  زا  مدآ  اب  دز  هجنپ  نینمؤملا  ریما  لادـبا و  دوب  نیعل  سیلبا  لاـس  نارازه 
.تفرگ بلق  رز  هدنراد  هضرع  ار  امن  رز  تسا  نکمم  .بلق و  ّرز  دیامن ، رز  نوچ  هک  بکرم ) یلعاف  تفص  : ) امنرز  3292 - 3297

.هن ای  تسا  صلاخ  دوش  مولعم  ات  دنیامزایب  ار  رز  نادب  هک  یگنس  ناحتما : گنس 

.هانگ هدنشوپ  راّتس :

.هدنهد هانپ  ریُجم :

91 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ندرک يربارب  ندز : ولهپ 

: بَهَذ يدعس  يرادغ  هب  دنز  ولهپ  هچ  وت  اب  رهپس  يرهم  دب  هب  دنک  يوعد  هچ  وت  اب  هنامز 
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.الط رز ،

.هدش شیارآ  نآ  رهاظ  هک  بلق  لدب ، هدش ، شیارآ  غورد  هب  لوعفم ) مسا  : ) رَّوُزم

.راکشآ اراکشآ ، شاف :

دوصقم ناگتـشرف  نانمؤم  زا  ناـنمؤم و  رتهم  تسا ، يوغل  ینعم  اـنالوم  دوصقم  بیکرت  نیا  زا  ناگدـیورگ ، هدـنامرف  نینمؤملا : ریما 
.تسا

.یلو هدیزگ ، لیدب : عمج  لادبا :

.ندیلاب دوخ  هب  زان :

.نتساخرب زیتس  هب  ندز : هجنپ 

.دنک راکشآ  ار  شدنگ  دبات و  نآ  رب  باتفآ  هک  ینیگرس  تشاچ : تقو  نیگرس 

تسد کلاس  يارب  یحوتف  رگا  .دوب  لفاغ  دیابن  ناطیش  رکم  زا  لاح  ره  رد  هک  تسا ، نیشیپ  ياهتیب  ینعم  لمکم  اهتیب  نیا  نومضم 
رد دیاب  تسا و  هراکچ  ددرگ  مولعم  ات  هدماین  نایم  هب  یشیامزآ  هک  ارچ  تسا ، هدیسر  لامک  هب  درادنپم  دبای ، یتدابع  قیفوت  دهد و 
هک سیلبا  ینیبن  .دـنک  يرای  ار  ام  دـیآ  نایم  رد  ناحتما  رگا  دـناشوپب و  ام  رب  هدـماین  شیپ  ناحتما  ات  هک  تساوخ  ادـخ  زا  لاح  همه 
اب هک  یناـسک  هب  تسا  یـضیرعت  اـهتیب  رد  زین  .دـیدرگ  اوسر  دـید  رتهب  مدآ  زا  ار  شیوخ  دـیلاب و  دوخ  رب  نوچ  دوب  ناگتـشرف  رتهم 

.دنسانش یم  ناهارمگ  يامنهار  لماک و  درم  ار  دوخ  رامیب  نورد  هتسارآ و  رهاظ 

نادرگ زاب  دارم  یب  دنا  هداد  راصح  هک  رهش  نیا  زا  ار  شموق  یسوم و  هک  روعاب  معلب  ندرک  اعد 

نادرگ زاب  دارم  یب  دنا  هداد  راصح  هک  رهش  نیا  زا  ار  شموق  یسوم و  هک  روعاب  معلب  ندرک  اعد 

هریاد رد  هک  یحرـش  اما  هدـش ، لقن  ییاـه  هنوگ  هب  یمالـسا  ياهریـسفت  رد  زین  دـیدج ، دـهع  قیتع و  دـهع  رد  روعاـب  معلب  ناتـساد 
فراعملا هریاد  .دراد  اراکشآ  یتوافت  تسا  سدقم  باتک  سوماق  رد  هچ  نآ  اب  هدمآ  معلب  هملک  لیذ  بحاصم )  ) یـسراف فراعملا 

بآ وم  هاشداپ  : » دسیون فراعملا  هریاد  رد  .تسا  هدش  ینعم  مدرم  دـنوادخ  سوماق  رد  هک  یلاح  هدرک  ینعم  تسرپ  مکـش  ار  معلب 
هک داد  ودب  یترجا 
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شا هبترم  هدش  نامز  نآ  یلاها  دزـشوگ  موقرم  یبن  هثودحا  لیمج و  تیـص  : » دـسیون سوماق  رد  هک  یلاح  دـنک » نیرفن  ار  نایناربع 
ار نانآ  لام  کلم و  و  دـنک ...  ناشیا  قح  رد  صوصخم  یتوبن  رگم  ات  دـندمآ  یم  وا  ندـید  هب  نامدرم  فرط  ره  زا  و  تفرگ ، ـالاب 

ادخ زا  هنابش  يو  نکل  .دیامن  تنعل  ار  لیئارسا  موق  هک  دومن  توعد  ار  يو  داتسرف  يو  دزن  بآ  وم  رایرهـش  قالاب  دیامرف ...  تکرب 
یمن نذا  ارم  دـنوادخ  هک  تفگ  هینالع  هتـسج  عانتما  قالاب  نامرف  زا  حبـص  اذـهل  تفاین ، راک  نآ  يارجا  رب  تزاجا  دومن و  تلأـسم 

دزن هب  هک  دومرف  رما  ار  يو  دنوادخ  داتسرف و  يو  هب  ًایناث  .داهنن  یعقو  ار  نخس  نیا  قالاب  اما  میامن ، تنعل  ار  لیئارـسا  موق  هک  دهد 
هک دومرف  رما  ار  يو  دیـسر  قالاب  دزن  هب  نوچ  داد ...  يور  وا  راـمح  ندومن  ملکت  بیجع و  هعقاو  دوب  هار  نیب  رد  نوچ  .دور  قـالاب 

دیامن و اعدتـسا  دوخ  فیلکت  نییعت  يارب  ار  دنوادخ  نآ  زا  سپ  .دـهد  رارق  یچوق  واگ و  اهنآ  زا  کی  ره  رب  دزاسب و  حـبذم  تفه 
ار سک  ره  دش و  كانمـشخ  قالاب  دهد ...  تکرب  تنعل  ضوع  رد  ار  لیئارـسا  موق  هک  دومرف  رما  ار  يو  دـنوادخ  درک  نینچ  نوچ 

هب

93 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

حرـش يداـبآ  روس  .دـنا  هدرک  ناونع  فارعا  هروـس   176 هیآ 175 ، لـیذ  نارّـسفم  ضعب  ار  ناتـساد  نیا  .دوـمن » هـناور  دوـخ  رهش 
هوعدلا باجتسم  هک  دندمآ  ماعلب  کیدزن  هب  همه  دندیسرتب  یسوم  زا  احیرا  رهـش  مدرم  تسا : نیا  نآ  هصالخ  هک  هتـشون  یطوسبم 

تفگ .دنک  نیرفن  یسوم  رب  ات  دوب 
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.دیروایب نامیا  ودب  دیاب  امش  تسادخ ، نامرف  هب  وا 

یسوم .دندش  راتفرگ  هیت  رد  نانآ  درک و  نیرفن  ار  یسوم  ات  تفیرفب  ار  رهوش  وا  و  دنتفیرفب ، رهوگ  رز و  اب  ار  ماعلب  نز  احیرا  مدرم 
(. 92 ص 88 - ، ) نآرق صصق   ) دش هتفرگ  يو  زا  تفرعم  رون  نآ  درک و  نیرفن  وا  قح  رد  زین  (ع )

زا هک  دوب  يدرم  وا  .تسا  هدـش  لزان  روهـشم  رعاش  یفقث ، تلـصلا  یبا  نب  هّیما  هراب  رد  اه  هیآ  نیا  هک  دـننآ  رب  نارـسفم  ضعب  اـما 
.تشاد یهاگآ  ناینیشیپ  ياهباتک 

.دوب ربمیپ  نآ  دوخ  هک  تشاد  یم  دیما  تخیگنا و  رب  دهاوخ  يربمغیپ  ادخ  هک  تسناد 

هتـشک هک  ار  نانآ  دیـسرپ : .تشذـگ  ردـب  ناگتـشک  رب  هّیما  تفرگ  رد  نارفاک  ناناملـسم و  ناـیم  گـنج  دـش و  ثوعبم  ربمیپ  نوچ 
ات تساوخ  وا  رهاوخ  زا  ربمیپ  درم  هّیما  نوچ  .تشک  یمن  ار  دوخ  ناـشیوخ  دوب  ربـمیپ  وا  رگا  تفگ : ص .)  ) دـمحم دـنتفگ : تسا ؟

: دناوخ رب  وا  ياهرعش  زا  يو  .دناوخب  ار  يو  ياهرعش  یخرب 

اّیِفَخلا رارِّسلا  َرْهَجلا و  ُمَْلعَی  هیَلَع  َنوُضَْرُعت  ِشْرَعلا  يذ  َْدنِع 

اِّیتأَم ُهُدْعَو  َناک  هَّنا  میحر  َوُه  َنمْحَّرلا َو  یتأَی  َمْوَی 

وا هراب  رد  تایآ  نیا  و  دـش ، رفاک  وا  لد  دروآ و  نامیا  وا  رعـش  دومرف  ربمیپ  اّیَِرب  ِبقاَُعت  ْمَلَف  ِبقاَُـعت  ْوأ  یّنَظ  ُهاَـفاَعُملاَف  ُفْعَت  ْنا  ِّبَر 
(. تایآ نامه  لیذ  نایبلا ، عمجم   ) دیدرگ لزان 

دوش و هّرغ  دوخ  يراکزیهرپ  تدابع و  هب  دـیابن  یمدآ  هک  دوخ  نیـشیپ  نانخـس  دـییأت  رد  تسوا  هویـش  هک  نانچ  انالوم  لاـح  ره  هب 
رس هب  اجر  فوخ و  نایم  هتسویپ  دیاب 

94 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدروآ  دهاش  ار  ناتساد  نیا  درب ،

ناهج قلخ  ار  روُعاب  مَْعَلب 
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نآ لامک  ربک و  زا  یـسوم  اب  دز  هجنپ  وا  ِنوسفا  دوب  روجنر  تّحـص  وا  نود  ار  سک  دندروآن  هدجـس  نامز  یـسیع  ِدننام  دـش  هبْغُس 
ات هلا  دینادرگ  روهشم  ار  ود  نیا  ناهن  ادیپ و  تسا  هدوب  نینچمه  ناهج  رد  معلب  سیلبا و  رازه  دص  لاح  وت  یتسدینش  هک  دش  نانچ 

درب رهش  يوس  هب  مچرپ  ار  ود  نیا  دنُدب  نادزد  سب  رهق  ردنا  هن  رو  دنلب  ِراد  رب  تخیوآ  دزد  ود  نیا  هاوگ  یقاب  رب  ود  نیا  دنشاب  هک 
.هتفیرف هَبْغُس :  3298 درمش ب 3304 - ناوتن  ار  رهق  ناگتشک 

: ندوتس ندرک ، میظعت  ندرک ، ینتورف  هملک ) روهشم  ینعم  رب  هوالع  : ) ندرک هدجس 

.زا ریغ  زج ، نود : ورسخ  رصان  نایرگ  نادنخ و  دنک  هدجس  ار  وت  نمشد  تسود و  یناوخب  نم  رعش  وچ 

.یتسردنت تحص :

: دنناوخ رامیب  يدوبهب  يارب  هچ  نآ  مئازع : سفن ، ندیمد ، مد ، نوسف ، نوسفا :

روز نداتفا ، رد  ندز : هجنپ  ص 339 ) ققحم ، يونیم ، ورسخ ، رصان  ناوید   ) دش احیسم  نوسف  ابـص  داب  اریز  نیمز  تشگ  هدنز  انیب و 
(. ص 178 ناتسلگ ، « ) تسین نادنمدرخ  راک  ندز  ریشمش  اب  تشم  نتخادنا و  ریش  اب  هجنپ  : » ندرک ییامزآ 

هدعاق دیهمت  ات  دنتساوخ   » .ندرک روهشم  نتخاس ، هرهش  ًازاجم  نتخیوآ : راد  رب 

95 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

میلگ هایس  رورغم  نآ  .دز  دراین  تفالخ  نیا  تفلاخم  مد  رگید  یـسک  توکلم  کلم و  رد  ات  دنـشک  راد  رب  ار  یکی  دننک و  تسایس 
: تسا یناشیپ  شیپ  يوم  مچرپ : « 16 ( » ص 86 دابعلا ، داصرم  « ) دنتسب رب  تواقش  نسر  هب  دنتفرگب و  يدزد  تمهت  هب  ار ... 

لقن هب  يولوم ،  ) دنریگ رفاک  مچرپ  رگد  تسد  یکی  هب  دنشون  نامیا  صلاخ  یم  تسد  یکی  هب 
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تسا یحیملت  نآ  رد  نتخاس و  هرهش  .ندنادرگ  ناشک  ناشک  هتفرگ  ار  نانآ  یناشیپ  يوم  ندرب : رهـش  يوس  هب  مچرپ  همان ) تغل  زا 
(. 41 نمحر ، « ) ِماْدقَْألا یِصاوَّنلِاب َو  ُذَخُْؤیَف  ْمُهامیِِسب  َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی   » هیآ هب 

تعاط دیابن  زین  .دربب  دای  زا  ار  ناطیش  رکم  ددرگ و  رورغم  دیابن  هاگ  چیه  یمدآ  هک  تسا  نیشیپ  ياعدم  تیبثت  رد  زین  ناتـساد  نیا 
ار دوخ  تعاـط  رگا  .تسا  هداد  یقیفوت  نینچ  ودـب  هک  درازگ  ار  ادـخ  ساپـس  دـیاب  درک  یتعاـط  رگا  هکلب  دـنیب ، گرزب  ار  شیوخ 

.دید دهاوخ  روعاب  معلب  رفیک  نوچمه  يرفیک  درب  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای  دروآ و  باسح  هب  يزیچ 

هّـصق تدرآ  ریز  نیمز  متفه  گت  رد  تدوخ  زا  رت  نینزان  رب  ینز  رگ  شیب  ّدـح  زا  هنم  اـپ  هَّللا  هَّللا  شیوخ  ّدـح  رد  یلو  وت  ینینزاـن 
ار ناویح  هلمج  هقطان  سفن  ّزع  نایب  دش  هقعاص  فذق و  فسخ و  ناشن  نیا  تسیکُزان  ار  ایبناک  ینادب  ات  تسیچ  رهب  زا  دومث  داع و 

3305 شه ب 3309 - رهب  زا  شکب  ار  ناسنا  هلمج  شُکب  ناسنا  یپ 

__________________________________________________

يداجس یلع  دمحم  رتکد  ياقآ  تشاددای  ( 16)

96 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یمارگ ینتشاد ، تسود  تبسن ) دنوسپ  نین ، زان + : ) نینزان

.افرژ نورد ، رعق ، گت :

تسا و رقـس  متفه  نیمز  و  هار ، لاـس  دـصناپ  رگید  نیمز  اـب  نیمز  ره  ناـیم  تسا و  تفه  نیمز  هک  تسا  تـیاور  رد  نـیمز : مـتفه 
(. 158 ص 157 - ج 6 ، لامعلا ، زنک   ) هتسب نهآ  هب  وا  تسد  ود  تسا  رقس  رد  سیلبا 

ربمیپ دوه  .تسا  هدش  تراشا  دیسر ، ناشیدب  هک  یباذع  اهنادب و  میرک  نآرق  رد  هک  دنا  هدوب  برع  میدق  ياه  هلیبق  زا  دومث : داع و 
هدوب داع  موق 
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لدـنجلا همود  رْجِح و  نایدومث  نیمزرـس  تسا و  هدوب  تومَرْـضَح  ندـع و  نایم  داـع  موق  نیمزرـس  .دومث  موق  ربمیپ  حـلاص  تسا و 
هلمج نآ  زا  دوش و  هعجارم  هدـش  لزان  دومث  داع و  هراب  رد  هک  یتایآ  ریـسفت  هب  رتشیب  عالطا  يارب  ماـش .) زاـجح و  ناـیم  يا  هحاو  )

(. ص 661 ج 3 ،  ) راربالا هدع  رارسالا و  فشک 

لقن هب  ص 122 ، هیف ، ام  هیف  « ) ار ناشیا  تمظع  دـناد و  یم  ار  ایلوا  یکزان  هک  هدـننک  ترایز  نآ  : » عبط تفاطل  .یجنر  دوز  یکزان :
.نیمز رد  ندرب  ورف  نتفر ، ورف  فسَخ : يونثم ) تاریبعت  تاغل و  گنهرف  زا 

.نتخادنا گنس ، نتخادنا  فذق :

.شخرذآ هقعاص :

.نارادناج رگید  زا  ناسنا  ّزیمم  لصف  .دزاس  ادج  نارادناج  رگید  زا  ار  یمدآ  هچ  نآ  .دراد  ار  نآ  ناسنا  اهنت  هک  یسفن  هقطان : سفن 
.تسا لماک  یلو  ای  ربمیپ  سفن ، هدنراد  زا  دوصقم  تیب  نیا  رد  و 

.لقع شُه :

میلگ زا  اپ  یـسانشب و  ار  دوخ  دّـح  دـیاب  اما  تادوجوم ، نیرتفیرـش  یناسنا و  وت  تسا  تسرد  هک  دـنک  تظعوم  انالوم  اهتیب  نیا  رد 
هنرگ یهنن و  نوریب  شیوخ 

97 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دندیدرگ رفیک  راوازس  دنتسکش ، ار  یهلا  دودح  نوچ  اما  دندوب ، یمدآ  رهاظ  هب  مه  دومث  داع و  موق  .دیآ  یم  دورف  وت  رب  یهلا  رهق 
هک دوه  موق  دندش و  هتـشک  هقعاص  اب  هک  دومث  داع و  موق  .دنتـسه  یمارگ  دنتمرح و  ياراد  ادـخ  دزن  ناربمیپ  هک  دـننادب  نایمدآ  ات 

روخ رد  رگا   ) ناصقان تسا  یهلا  تنـس  نیا  هک  دیازفا  یم  سپـس  .ناربمیپ  تشاد  یمارگ  نیا  زا  تساه  هناشن  دـیزرل  نانآ  رب  نیمز 
ندنام هدنز  يارب  ار  اهناویح  همه  هک  نانچ  .دنوش  یم  ینابرق  نالماک  هار  رد  دنتسین ) لامک  هب  ندیسر 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشک یهلا  باذع  اب  دـنلماک ) لقع  ياراد  هک   ) ناربمیپ نخـس  تمرح  نتـسکش  رطاخ  هب  اهناسنا  رهاظ  هب  همه  تشک و  ناوت  ناسنا 
.دنوش یم 

یمک رد  یـسنا  ناویح  زا  دشاب  یمدآ  یـشحو ز  تاناویح  هلمج  دنژن  اما  دوب  شُه  يوزُج  شوه  دنمـشوه  ّلک  لقع  دشاب  هچ  شُه 
هدمآ فلاخم  ار  ناسنا  رم  هک  تسا  هدش  طقاس  نیدب  یـشحو  تّزع  لیبق  ار  ناسنا  لامعا  دشن  نوچ  لیبس  دـشاب  ار  قلخ  اهنآ  نوخ 

.شوه فّفخم  شُه :  3310 هَرِْفنَتْسُم ب 3314 - ٌرُمُح  وت  يدش  نوچ  هرِدان  يا  تدشاب  تّزع  هچ  سپ  تسا 

.لّوا لقع  ّلک : لقع 

.ناوتان فیعض ، رغال ، دنژن :

.یلها تاناویح  لباقم  .ناگدد  دنمرب ، یمدآ  زا  هک  یمدآ : یشحو ز 

.دنریگ سنا  یمدآ  اب  هک  نارادناج  .ماد  یسنا : ناویح 

.ندوب شزرا  مک  یمک :

: ادخ هار  رد  هَّللا » لیبس  یف   » بیکرت زا  ذوخأم  اهب ، یب  لالح ، حابم ، اور ، لیبس :

ص 184) ناتسلگ ،  ) لیبس تلام  نایم  رد  دشابن  رگ  حابم  تنوخ  دوب  ناشیورد  شیپ 

98 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: لیبق همان ) تغل  زا  لقن  هب  یناموا ، ریثا   ) لیبس شیوخ  خر  بآ  سک  همه  رب  نانود  هب  دوب  هدرک  یخر  بآ  یب  همه  نآ  اب  هک  نآ  ز 
«. لیلج لقع  زا  دنا  یشحو  هک  نآ  ز   » تسا هدمآ  تروص  نیدب  اه  هخسن  ضعب  رد  تیب  مین  نیا  .هدنریذپ  لباق : لامم 

.تفگش بیجع ، هردان :

.رخ رامح : عمج  رُمُح :

(. 50 رثدم ،  ) میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .هدنمر  رافنتسا ) زا  لعاف  مسا  : ) هرفنتسم

و دوش ، یم  ریبـعت  هقلطم  تیـالو  هب  نآ  زا  هک  تسا  ّلـک  لـقع  هبترم  تسخن  .دوش  یم  هداد  ناـشن  ناـسنا  یلوزن  ریـس  اـهتیب  نیا  رد 
تسا هیئزج  لوقع  سپ  .تسوا  دوجو  وترپ  زا  وا و  رطاخ  هب  تسا  ناهج  رد  هچ  نآ  ناهج و 
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.دنک هدافتسا  یّلک  لقع  زا  هک 

هبترم هلحرم  ود  نیا  .دوب  دـهاوخن  ینعم  چـیه  كرد  رب  رداـق  دوخ  يدوخ  هب  وا  دراد ، غـیرد  نآ  زا  ار  دوـخ  شباـت  یلک  لـقع  رگا 
زین ار  تیناویح  تسا  يا  هبترم  ار  تیناسنا  هک  نانچ  نآ  .یئزج و  لقع  یلک و  لقع  ای  صقاـن  ناـسنا  لـماک و  ناـسنا  .تسا  یناـسنا 

ناویح دـش  دـناوت  یم  لک  لقع  يادـف  ام  هیئزج  لوقع  هک  نانچ  و  تسا ، رترب  یـشحو  ناویح  زا  یلها  ناویح  هبترم  .تسا  يا  هبترم 
دمآ نورب  دوخ  تعیبط  زا  مه  یلها  ناویح  رگا  هک  نانچ  دوش ، یم  یـسنا  ناویح  يادف  یـشحو  ناویح  ددرگ و  یم  ناسنا  يادف  زین 

زا ار  تّزع  نآ  داد  تسد  زا  ار  لقع  رگا  تسا و  لقع  هب  یمدآ  تّزع  سپ  .نتـشک  ناوت  هیقب  حالـص  يارب  زین  ار  نآ  دش  یـشحو  و 
.دسر یم  یناویح  هلحرم  هب  دهد و  یم  تسد 

دراد یمن  شروذـعم  چـیه  دوبن  رجاز  شناد  ار  رخ  هچ  رگ  حاـبم  شنوخ  دوش  یـشحو  دوش  نوچ  حالـص  رهب  زا  تشُک  دـیاشن  رخ 
99 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دودو 

باُّشن و شیپ  یـشحو  وچمه  حابم  نوخ  دش  ار  راّفک  مرجال  یمَـس  رای  يا  روذـعم  دوب  یک  یمدآ  مد  نآ  زا  دـش  یـشحو  وچ  سپ 
هب یلقع  زا  درک  لـقع  ِلـقع  زا  دـمر  وک  یلقع  زاـب  لـیلج  لـقع  زا  دـنا  یـشحو  هک  نآ  لـیبس ز  هلمج  ناشنادـنزرف  تفج و  حاـمِر 

.رطاخ هب  يارب ، رهب : زا   3315 لقن ب 3320 - تاناویح 

.نتشاد هدیاف  ندوب ، دنمدوس  حالَص :

.لالح حابُم :

.هدنراد زاب  عنام ، رِجاز :

.ادخ ياهمان  زا  دودَو :

.ریت هباّشن : عمج  باُّشن : هبترم  دنلب  یمَس :

درک و ناکیپ  نیدرم  اوه ز  داب  دیب و  خاش  زا  لگ و  هچنغ  ز 
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.هزین حمُر : عمج  حامِر : يّزعم  باُشن  نیدُّسب 

.حابم ادخ ، هار  رد  لیبَس :

.گرزب لیلَج :

.لماک لقع  لقع : ِلقع 

.لاقتنا لقَن :

هبترم هار  ّدس  نیدورف  بتارم  زا  يا  هبترم  هاگ  ره  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد  .تسا  نارفاک  اب  گنج  ّرس  نتخاس  نشور  همدقم  اهتیب  نیا 
تشک دیاب  یلها  رادناج  حالص  رطاخ  هب  ار  یشحو  رادناج  هک  نانچ  تشادرب ، نایم  زا  دیاب  ار  ّدس  نآ  ددرگ  الاب 

100 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یلو لـماک و  ناـسنا  ینعی  یلک  لـقع  هک  ددرگ  یم  لـک  لـقع  يادـف  یئزج  لـقع  و  یئزج ، لوقع  تبترم  يارب  ار  یلها  رادـناج  و 
یمن یلها و  تسا  يرادـناج  رخ  دـیوگ  یم  اهتیب  نیا  رد  .تسوا  دوجو  ملاـع  شنیرفآ  زا  ضرغ  تسا و  نوک  ملاـع  هصـالخ  قلطم 

ار وا  ات  تسین  يدرخ  ار  رخ  هک  تسا  تسرد  .تساور  شنتشک  دناسر  بیسآ  ار  نارگید  دش و  یشحو  رگا  نکیل  تشک  ار  وا  دیاب 
زین نارفاک  .دوش  یمن  وا  نتـشک  زا  عنام  ندوب  لهاج  تسا  نارگید  رازآ  بجوم  نوچ  یلو  دـنک  عنم  نارگید  هب  ندـناسر  دـنزگ  زا 
نید دـنامن و  يا  هنتف  ات  ار  نانآ  دیـشکب  ِهَِّلل ... *» ُنیِّدـلا  َنوُکَی  ٌهَْنِتف َو  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  : » هک میرک  نآرق  هیآ  ّرـس  دـننینچ و 

.دنناسر یم  بیسآ  ار  نارگید  یشحو  رخ  نوچمه  دننام  هدنز  رگا  نارفاک  هک  تسا  نیمه  ( 193 هرقب ،  ...« ) دشاب ار  ادخ 

دندش لقتنم  یناویح  هلحرم  هب  دنداد و  تسد  زا  ار  لقع  نآ  رفک  هب  شیارگ  هب  اما  دندوب  یئزج  لقع  ياراد  نانیا  هک  تسا  تسرد 
(. 179 فارعا ، « ) دنرتهارمگ هکلب  دننایاپ ، راچ  نوچمه  نانآ  .ُّلَضَأ »- ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  : » هک

نداتفا هنتف  رد  نتساوخ و  ایند  لها  يزیمآ  شیوخ و  تمصع  رب  تورام  توراه و  ندرک  دامتعا 

هراشا

نتساوخ و ایند  لها  يزیمآ  شیوخ و  تمصع  رب  تورام  توراه و  ندرک  دامتعا 
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نداتفا هنتف  رد 

شنزرس ناشناهانگ  رب  ار  نایمدآ  ناگتـشرف  هکنیا  نآ  و  دنا ، هتـشون  هرقب  هروس  هیآ 102  لیذ  نارّسفم  هک  تسا  یناتـساد  نآ  ذخأم 
رگا و  دیدرک ، یم  رتدب  دوب  امـش  رد  رگا  تسا  نایمدآ  رد  هک  توهـش  نآ  هک  دـینکم  شنزرـس  ار  نانآ  دومرف  راگدرورپ  دـندرک ،
دوخ نایم  زا  هتـشرف  هس  نانآ  .دینیب  بیاجع  امـش  منادرگ و  نایمدآ  عبط  هب  ار  وا  ات  دینیزگب  ار  دوخ  نیرتهب  دیوش  هدومزآ  دـیهاوخ 

.لیزازع ایازع و  ازع و  دندیزگب :

هب ار  وا  ادخ  تساوخ  افعتسا  تشاد  دناوتن  هاگن  ار  دوخ  هک  تسناد  لیزازع  .داتسرف  نیمز  هب  دینادرگ و  نایمدآ  عبط  هب  ار  نانآ  ادخ 
يزور .دنتفر  یم  نامسآ  هب  ادخ  گرزب  مان  ندناوخ  اب  بش  دندنارذگ و  یم  يرواد  هب  مدرم  نایم  ار  زور  ایازع  ازع و  .درب  نامـسآ 

ام مکح  هب  رگا  دنتفگ  دـندش و  وا  هتفیرف ي  نانآ  .درک  تیاکـش  دوخ  يوش  زا  دـمآ و  نانآ  دزن  دوب  ابیز  تخـس  هک  مان  هرهز  ینز 
درب یلاخ  ییاج  هب  ار  ناگتـشرف  نز  .دـندرک  ادـج  يو  يوش  زا  ار  وا  قحان  هب  نانآ  تفریذـپب و  .میزاـس  ادـج  رهوش  زا  ار  وت  يوش 

نز .دـندرک  كاله  ار  يو  يوش  ناگتـشرف  .دـینک  كاله  ار  وا  رگم  متـسین  نمیا  يوش  زا  زونه  نم  تفگ  دـندرک ، وا  دـصق  نوچ 
یم دیاب  دیتسرپ  یمن  تب  رگا  تفگ  .دندز  زاب  رس  نانآ  .دیتسرپب  تب  دیاب  زین  امش  متسرپ  تب  نم  تسا  هدنام  رگید  راک  کی  تفگ 
نآ هرهز  .دنتخومایب  دیزومآ ، نم  هب  ار  ادخ  گرزب  مان  نآ  تفگ  دندرک  وا  دـصق  نوچ  .تسارایب  ار  دوخ  نز  .دـنتفریذپب  .دـیروخ 

مان
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هب دناوخ و  رب 
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نآ دباع  دزن  دندیرازب و  .دنا  هدروخ  یم  هتشک و  ار  يدرم  هدرک و  قحان  هب  مکح  دندید  دندمآ  شیوخ  هب  نوچ  نانآ  .دش  نامـسآ 
اما تسا  ینتفای  نایاپ  ناهج  نیا  دنتفگ : .ار  ناهج  نآ  ای  دیهاوخ  ار  ناهج  نیا  دییادخ  باذع  راوازس  امـش  تفگ  دباع  .دندش  نامز 
زا صّخلم   ) دـنراتفرگ باذـع  هب  تسا و  هتخیوایب  نوگن  رـس  یهاچ  رد  ار  نانآ  ادـخ  دـنتفریذپ و  ناـهج  نیا  باذـع  .هن  ناـهج  نآ 

.تسا لباب  نیمزرس  رد  هاچ  نآ  هک  تسا  هدمآ  روثنملا  ّرد  ریسفت  رد  و  (. 17 ص 16 - يدابآ ، روس  نآرق  صصق 

یم مالسا  زا  شیپ  تایبدا  رد  ار  ناتـساد  نیا  هشیر  تسا و  هدش  تیاور  رثن  مظن و  هب  یـسراف  تایبدا  رد  تورام  توراه و  ناتـساد 
دنلب ياهینعم  ناتـساد  نیا  يواطم  رد  لاح  ره  هب  ادخهد .) همان  تغل  ص 142 . ین ، ّرس  ص 304 . هزوک ، رد  رحب  كر :  ) .دـید ناوت 

زا نیتسخن  ءزج  فیرـش ، يونثم  حرـش  كر :  ) تسا هتـشاد  نایب  هدـنیآ  ياهتیب  رد  انالوم  ار  نآ  زا  يا  هلمج  هک  تسا  هتفهن  یقالخا 
(. ص 235 لوا ، رتفد 

داـمتعا ریـش  رب  تسیچ  شیوخ  سدـق  رب  ناـشدوب  يداـمتعا  ریت  دوـلآ  رهز  دـندروخ  رََطب  زا  ریهـش  توراـم  وـچ  توراـه و  وـچمه 
ار واگ  دهاوخ  ریش  تشپ  راخ  نوچمه  خاش  رپ  دوش  رگ  دنک  هراپ  رن  ریـش  شخاش  خاش  دنک  هراچ  دص  خاش  اب  وا  هچ  رگ  شیمواگ 
زا وت  لد  يا  درک  محر  دُنت  ِداب  نآ  هایگ  یفیعض  رب  دنک  یم  رَّضنُم  ار  یهایگ  ره  دنک  یم  ناتخرد  سب  رَصرَص  هچ  رگ  تشک  راچان 

زا لقن  هب  يرفج  .تسا  فالتخا  هژاو  نیا  هشیر  هراب  رد  تورام : توراه و   3321 دُنلم ب 3326 - تّوق 
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تردق و ار  هملک  لصا  کنیـسنو  دیوگ  رادرک و  دب  رگنایغط و  ینعم  هب  تسا  یمارآ  هشیر  زا  هملک  ود  نیا   » هک دـسیون  ثویلجرام 
ینعم هب  تسخن  هژاو  .تسا  هتسناد  قبطنم  تاترما »  » و تاتاوروئه »  » ییاتسوا هژاو  ود  اب  ار  ود  نآ  دراگال  هدرک و  ینعم  ییاورنامرف 
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(. ص 283 نآرق ، لیخد  تاغل  « ) تسا ینادواج  ینعم  هب  مود  هژاو  ییاسر و  لامک و 

.یساپسان ربکت ، ینیب ، دوخ  رََطب :

.نتشاد هیکت  ندرک : دامتعا 

.یهانگ یب  ینماد ، كاپ  سدق :

.هعطق هعطق  ادج ، ادج  خاش : خاش 

.داب دنت  رَصرَص :

یم ناسحا  زبس  هایگ  اب   » ای دـنک » یم  ناسحا  يو  رت  هایگ  اـب  : » تسا نینچ  تیب  اـه  هخـسن  ضقب  رد  نکیل  .باداـش  زبس ، رـس  رَّضَنُم :
«. دنک

.ندرک رغرغ  نتفگ ، نخس  مشخ  يور  زا  بل  ریز  ندرک ، تیاکش  ندیدُنل :

هب اعدـم  تیبثت  روظنم  هب  یلیثـمت  ساـیق  هب  لـسوت  رد  تسوا  هویـش  هک  ناـنچ  اـنالوم  تسا و  شیپ  ناتـساد  دـننامه  زین  ناتـساد  نیا 
تردـق زا  دـننیب و  درخ  راوخ و  ار  دوخ  دـیاب  هتـسویپ  هکلب  دـنوش ، ینیب  دوخ  راـچد  دـیابن  هاـگ  چـیه  هک  دـهد  یم  زردـنا  ناـمدرم 

یم شزاون  شیوخ  شزو  اب  ار  مرن  ناهایگ  اما  دراد ، یم  رب  دوخ  شیپ  زا  ار  رواـنت  ناـتخرد  دـنت  داـب  .دـنیوج  دادمتـسا  راـگدرورپ 
.دومنن دای  سفن  هب  دامتعا  تردق و  زا  دوس و  نیمز  رب  زجع  یناشیپ  ادخ  هاگشیپ  رد  دیاب  سپ  .دهد 

ار شین  دبوکن  یـشین  رب  هک  زج  ار  شیوخ  دـبوکن  یگرب  رب  کیل  تخل  تخل  دَُّربب  دـیآ  ساره  یک  تخرد  خاش  یهوبنا  ار ز  هشیت 
دراد یم  شینعم  ار  خرچ  نوبز  سب  تروـص  تسیچ  ینعم  شیپ  منغ  یهوـبنا  باّـصق ز  دـمر  یک  مغ  هچ  مزیه  یهوـبنا  ار ز  هلعش 

سایق وت  نوگن 
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3327 ریشم ب 3331 - لقع  زا  تسیک  زا  شش  درگ  ریگب  یبالود  خرچ  زا 
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.هراپ هراپ  تَخل : تَخل 

.يزیت هبل ، ینعم  هب  مود  شین  .تماخض و  .يربطس  یگدمآ ، رب  ینعم  هب  شین :

.دنفسوگ مَنَغ :

: نادنفسوگ يرایسب  منغ : یهوبنا 

.لکش تئیه ، تروص :  3 باصق 4145 / نآ  دسرتب  یک  ناشیهبنا  باسح ز  زا  دننورب  رگ  نادنفسوگ 

.دخرچ یم  بالود  هک  نانچ  نادرگ ، بالود ، نوچ  یبالود :

.دنشک هاچ  زا  بآ  نادب  هک  یخرچ  بالود :

.هدنهد روتسد  هدننک ، تراشا  ریشُم :

.تسا یلفس  ناهج  رب  مکاح  لاّعف  لقع  مالسا  میدق  نافوسلیف  هدیقع  هب  هک  لاّعف  لقع  .ملاع  ّربدم  لقع  ریشم : ِلقع 

رب هک  نآ  و  تسا ، یّلک  تردق  زا  یـشان  یگمه  یئزج  ياهتردق  .دیدرگ  ریرقت  هک  تسا  ینعم  نامه  نومـضم  دـیکأت  زین  اهتیب  نیا 
رـس درآ ، تمحر  وت  رب  یتشگ  راوخ  نوچ  .دـیهر  شباذـع  زا  ات  دـیدرگ  راوخ  وا  ربارب  سپ  تساناد  راگدرورپ  تساـناوت  زیچ  همه 
يا همدص  ار  فیعـض  خاش  نکیل  دـسارهن ، نآ  ندـیرب  زا  درب و  یم  ار  هوبنا  ياهخاش  هشیت  هک  نانچ  .درآ  رب  تنب  خـیب و  يدیـشک ،

.دناسرن

رب هک  ار  نآ  دزوب  يزوریپ  داب  نوچ  ( ) ص 64 ضراف ، نبا  ناوید   ) تَّبََرل ْتَّبَه  ْرقَفلِاب  َْول  ٍءانَغ َو  اَخا  ْتَفَصَق  الَولا  ُحیِر  ْتَفَـصَع  یَتَم 
(. درآ حالص  هب  ار  نآ  دزو  دنمتسم  رب  رگا  دنکفا و  رب  دراد  راب  و 
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یـشزرا ینعم  ربارب  ار  تروص  .تسا  ینعم  دروآ  یم  رد  اپ  زا  ار  نآ  هچ  نآ  تسا و  تروص  تسا  هدرک  رواـنت  ار  خاـش  نآ  هچ  نآ 
هک تسادخ  زا  تردق  نآ  هک  تسا  یتردق  زا  وا  ییاپ  رب  تساپ ، رب  نوگن  رس  نامسآ  هکنیا  .تسین 
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(. 2 دعر ،  ...« ) ار نآ  دنیبب  هک  ینوتس  نودب  ار  اهنامسآ  تشارفا  رب  هک  ییادخ  اهَنْوَرَت -...  ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاومَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهَّللا  »

تسا لماک  ناسنا  نامه  لک  لقع  ای  لاّعف  لّقع  تسا و  لاّعف  لقع  زا  هدارا  نآ  دناد ، یم  هدارا  هب  كرحتم  ار  نامـسآ  فوسلیف  رگا 
.تسوا هدارا  رّخسم  ناهج  هک 

تـسوج بآ  ریـسا  وک  یخرچ  وچمه  تسوا  ینعم  زا  داب  نیا  شدرگ  رـسپ  يا  رَّتَسُم  ِحور  زا  تسه  رپس  نوچمه  بلاق  نیا  شدرگ 
دنک یم  شحلـص  هاگ  لاد  اح و  هگ  دـنک  یم  شمیج  هاـگ  سوه  رپ  ناـج  زج ز  دـشاب  هک  زا  سفن  نیا  جرخ  لـخد و  ّدـم و  ّرج و 

تاعارم و حلـص و  ُدب  هدرک  نانمؤم  رب  ار  داب  نآ  مه  زاب  اهدژا  نوچمه  داع  رب  ُدب  هدرک  ام  نادزی  ار  داب  نیا  نینچمه  لادـج  یهاگ 
هب تفرگ  کلف  زا  تراعتسا  ار  نآ  ناوت  یم  و  تسا ، حور  شـشوپ  هک  مسج  تراعتـسا  رپس : نوچمه  ِبلاق   3332 ناما ب 3337 -

.شندوب دننام  رپس  نآ و  ینوگژاو  رطاخ 

.هدیشوپ رتس ) هشیر  زا  ریتست ، زا  لوعفم  مسا  : ) رَّتسُم

.سفن مد ، داب :

.تسا هتفهن  نآ  نورد  هک  یتردق  زا  تراعتسا  ینعم :

.ایرد بآ  نتفر  سپاو  رزج :»  » اه هخسن  ضعب  رد  و  ندیشک ، ّرَج :

.ندش هدیشک  ندیشک ، ّدَم :

هاگ تاملک  نآ  دزاس و  یتاملک  دیآ و  نورب  ناهد  زا  هک  تساهفرح  لاد : ح ، ج ،
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ره یـضعب  .دیآ و  راکنا  دحج و  ینعم  دننک  عمج  رگا  ار  لاد »  » و ح ،» «، » ج  » هک نانچ  .ار  ّرـش  ینعم  هاگ  دراد و  رب  رد  ار  ریخ  ینعم 
تداهش و ملاع  زمر  ج »  » هک نانچ  دنا  هتفرگ  ینبم  رب  تراشا  ار  عطقم  فورح  زا  کی 
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.تسا کلم  ملاع  زمر  هک  د »  » بیغ و ملاع  زمر  ح »  » تسا و توربج 

حور يورین  زا  تسا  مسج  رد  هک  تکرح  ناوت و  هک  نانچ  نآ  تشذـگ  شیپ  زا  هک  تساهتیب  یخرب  نومـضم  دـیکأت  زین  اـهتیب  نیا 
: تسا نآ  راثآ  زا  یکی  دوش  یم  جراخ  نابز  زا  ظفل  بلاق  رد  هرکفم  هّوق  زا  هک  ینعم  تسا و 

تساجک هشیدنا  رحب  ینادن  وت  تساخ  هشیدنا  زا  زاوآ  نخس و  نیا 

رگا دـیآ و  یم  رب  یمدآ  زا  هک  یـسفن   1 / 1137 فیرـش 1138 - مه  دشاب  هک  یناد  نآ  رحب  فیطل  يدـید  نخـس  جوم  نوچ  کیل 
هاگ هک  دـنک  یم  دـیدپ  یتاملک  دـیآ و  یم  نورب  بل  زا  هک  داب  نیا  و  تسا ، ّرتسم  حور  نآ  راثآ  زا  درک ، دـهاوخن  یگدـنز  دـشابن 

، داع موق  رب  هک  نانچ  تسوا  باذع  تیآ  هاگ  داب  نآ  تسادخ و  رما  رّخـسم  هک  تسا  يداب  زا  یئزج  رـش ، هاگ  تسا و  ریخ  بجوم 
: دوش یم  تمحر  نانمؤم  رب  ددرگ و  یم  مرن  ادخ  رما  هب  داب  نامه  هاگ  و 

دیسر یم  اجنآک  داب  دش  یم  مرن  دیشک  یّطخ  نانمؤم  درگ  دوه 

1 / 854 اوه 855 - ردنا  تسُکس  یم  هراپ  هراپ  ار  هلمج  طخ  نآ  دوب ز  نوریب  هک  ره 

قح رمخ  زا  دندمآ  تسم  رس  ود  ره  قح  رما  زا  دوش  یم  شتآ  داب 

ص 10 يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  كرو :  ) 1 / 851 رصب 852 - ییاشگب  وچ  ینیب  قح  مه ز  رسپ  يا  مشخ  شتآ  ملح و  بآ 
(. ص 325 نیتسخن ، وزج  فیرش ، يونثم  حرش  و 

107 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یکاشاخ وچمه  نامسآ  نیمز و  قابطا  هلمج  نیملاعلا  ّبر  ياهینعم  رحب  نید  خیش  هَّللا  َوُه  ینعَْملا  تفگ 
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اِرم زا  درک  شدـهاوخ  نکاس  هک  نوچ  بارطـضا  تقو  هب  دـمآ  بآ  مه ز  بآ  ردـنا  كاـشاخ  صقر  اـه و  هلمح  ناور  رحب  نآ  رد 
زاب درادن  رخآ  ثیدـح  نیا  هایگ  اب  رـصرص  هک  وا  اب  دـنک  نآ  هاگجوم  رد  شلحاس  زا  دـشک  نوچ  ار  كاشاخ  دـنکفا  لحاس  يوس 

.تسادخ تسه  هچ  ره  تسادخ ، تقیقح  هَّللا : وه  ینعملا   3338 ناوج ب 3343 - يا  تورام  توراه و  بناج  نار 

يونوق نیدلا  ردص  دارم  دنا  هتفگ  یعمـش  يرورـس و  : » دسیون يورقنا  .تسا  فالتخا  نآ  ریـسفت  رد  ار  يونثم  ناحراش  نید : خـیش 
دنا هتفگ  ًارهاظ  یعمش  يرورس و  ص 1218 .) لوا ، رتفد  زا  موس  ءزج  يورقنا ، ریبک  حرش  « ) .درادن صیصخت  رب  یلیلد  نکیل  تسا ،

ّرس كر :  ) دنا هدرک  قیبطت  یناقرخ  نسحلا  وبا  ای  نیدلا و  یحم  هب  ار  نآ  یـضعب  .دنا  هتفرگ  يدنفا  هللا  دبع  يراص  حرـش  زا  ار  دوخ 
(. 482 ص 481 - ، 1 ج ، ین ،

هروس هتـشون و  نآرقلا  ما  رارـسا  ضعب  فشک  یف  نایبلا  زاجعا  مان  هب  یباتک  وا  هچ  تسا  يونوق  نیدلا  ردـص  دارم  دـیوگ  نوسلکین 
زا نخس  نیا  یهتنا )  ) .دیامن یم  دیعب  تیاغ  هب  مرکا  لوسر  صخش  رب  زین  سابع و  نبا  رب  نآ  قابطنا  اما  تسا ، هدرک  حرـش  ار  دمح 

دـساف ادخ  دهع  .میتفگ  هک  تسا  ینعم  نامه  هَّللا  وه  یمعنلا  ار  هدرم  يادخ  مینک  هچ  ات  میراد  هدنز  يادـخ  : » تسا يزیربت  سمش 
(. ص 67 شخب 2 ، سمش ، تالاقم  « ) دشاب دساف  دوش  دساف  وا  ّالا  دوشن 

.دزیخ یم  رب  نآ  زا  جوم  هک  ییاج  هاگجوم :

.دنت داب  رَصرَص :

نوچ ادـخ  هب  ملاع  ّلک  تبـسن  تسالع و  ّلـج و  قح  ترـضح  دوجو  ياـیرد  زا  همه  دوش  یم  هدـید  تعیبط  ملاـع  رد  هک  یتکرح 
.تسایرد هب  كاشاخ  تبسن 
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بآ نوچ 

108 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دنیشن لحاس  رب  شوماخ  كاشاخ  دریگ  مارآ  ایرد  نوچ  دتفا و  رد  شبنج  هب  كاشاخ  دیآ  رد  مطالت  هب 

یمن يو  زا  ای  جوم و  ام  تروص  یملاع  رهاظ  تسا و  ناهنپ  لقع 

1 / 1112 شدزادنا 1113 - رود  رحب  تلیسو  نآ  شدزاس ز  تلیسو  یم  تروص  هچ  ره 

لباب هاچ  هب  ایند  رد  مه  ناشیا  تبوقع  لاکن و  تورام و  توراه و  هصق  یقاب 

لباب هاچ  هب  ایند  رد  مه  ناشیا  تبوقع  لاکن و  تورام و  توراه و  هصق  یقاب 

هب يدـندیدن  دوخ  بیع  کیل  مشخ  يدـنتفرگ ز  ندـییاخ  تسد  نایع  ود  ره  رب  هکاّبـش  زا  دـش  یم  ناهج  ناقلخ  قسف  هانگ و  نوچ 
يو رد  یشتآ  دیدب  یم  رُج  یسک  زا  نوچ  نیب  شیوخ  درک  مشخ  نآ و  زا  دینادرگب  ور  درم  تشز  نآ  دید  هنییآ  رد  شیوخ  مشچ 
نآ زا  هک  تسا  رگید  یناـشن  ار  نید  تیمِح  اـیربک  سفن  شیوـخ  رد  درگنن  ار  ربـک  نآ  دـناوخ و  نید  تیمِح  دـیدپ  دـش  خزود  ز 

هتسر نارکاچ  هاپس و  يا  دییوگ  رکش  دیرگنم  لَفْغُم  ناراک  هیس  رد  دیرگنـشور  امـش  رگ  ناشقح  تفگ  تسا  رـضخا  یناهج  شتآ 
.ینامرفان هانگ :  3344 نار ب 3351 - ِكاچ  زا  توهش و  زا  دیا 

نوریب هنال  زا  هک  دنیوگ  هَقِْسیَُوف  تهج  نآ  زا  ار  شوم  .تسا  هار  زا  ندش  رود  تسا و  تماقتـسا  هار  زا  ندش  نوریب  تنعل  رد  قسف :
(. هیاهن  ) دناسر نایز  ار  مدرم  دوش و 

.تسادخ مکح  نتشاذگاو  حالطصا  رد  و 

اهخاروس و هکبش ، كابش  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  ایروب ، نوچ  تسا  مه  هب  هتفاب  رب  ياهین  نآ  و  كابِش ، زا  يا  هتـسد  هکاّبـش : هکاَّبُش 
مین نیا  اه  هخسن  ضعب  رد  .تسا  فارشا )  ) يونعم ینورد و  هنزور  نآ  زا  دوصقم  تسا و  هرجنپ 
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نیدب تیب 

110 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

«. نامز نآ  نشور  ود  ره  رب  يدش  یم   » تسا تروص 

.ندروخ غیرد  زا  تیانک  ندییاخ : تسد 

صـصق و ذخأم  كر :  ) .دز نیمز  رب  ار  هنیآ  دید ، تشز  هنیآ  رد  ار  دوخ  هک  يدرم  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  ندید : هنیآ  رد  شیوخ 
(: ص 33 و 74 و 75 يونثم ، تالیثمت 

یثیدح هب  تسا  تراشا  .بضغ  زا  تسا  تیانک  شتآ : یماظن  تساطخ  نتـسکش  هنییآ  نکـش  دوخ  تسار  دومنب  وت  شقن  رگ  هنیآ 
(. تیب 274 لیذ  مود ، رتفد  كر :  ) شتآ زا  ناطیش  تسا و  ناطیش  زا  بضغ  دیوگ  هک 

: نید يارب  بصعت  .تسا  هدمآ  تریغ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .هَّیِمَح  تَّیِمَح ، تیمح :

.ینیب گرزب  ینیب ، دوخ  ربک :  5 رنه 1148 / نید و  تیمح  يارب  زا  هن  رس  ِدصق  دننک و  وت  نوخ  ِدصق 

.تسا هدمآ  ربکتم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  یگرزب ، ایربک :

دـشاب سفن  ياوه  يارب  رگا  تسا و  هدیدنـسپ  دشاب  ادخ  يارب  رگا  بضغ  هچ  تسا  ینید  تیمح  یمرگ و  ینعم  هب  اجنیا  رد  شتآ :
.دنسپان

.دیدرت ماهبا و  هدننک  فرط  رب  هار ، هدنهد  ناشن  ینعم  هب  زین  دراد و  ینیب  نورد  هدید  هک  نیب ، نشور  رگنشور :

.راکهانگ راک : هیس 

.هدروخ بیرف  لَفْغُم :

.ناگتشرف زا  تراعتسا  نارکاچ : هاپس و 

: تسا یلسانت  تلآ  دوصقم  و  ینار ، توهش  نار : ِكاچ 

1 نار 1230 / فاک  نوچ  یتوهش  دنگ و  ياج  نارفاک  زا  دوب  یفاک  ات  وت  رد 

111 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوخ هب  دـیابن  یمدآ  هک  تفگ  یم  نیا  زا  شیپ  هچ  نآ  يارب  تسا  يدـییأت  تسا  تورام  توراه و  ناتـساد  میمتت  رد  هک  اـهتیب  نیا 
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دلابب و شیوخ  رب  هدرک  هک  یکین  راک  زا  دشاب و  رورغم 
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.تسا ینیب  دوخ  زا  هتـساخرب  تیمح  نینچ  هک  اسب  اریز  .درآ  باـسح  هب  ینید  تیمح  ار  بیع  نآ  دـهن و  بیع  نارگید  دـب  راـک  رب 
: دیامرف نانمؤم  ریما 

هانگ رب  و  دنشخبب ، وا  رب  ار  هانگ  نآ  هک  دور  یم  دیما  هچ  نکم  باتـش  تسا  هدرک  یهانگ  هک  یـسک  بیع  نتفگ  رد  ادخ  هدنب  يا  »
هب دنارن  نابز  رب  تسناد ، ار  يرگید  بیع  یـسک  امـش  زا  رگا  سپ  .دننک  باذـع  نآ  رب  ار  وت  هک  دوب  هچ  شابم ، نمیا  شیوخ  درخ 

تـسا راتفرگ  هاـنگ  هب  هک  ار  يرگید  هک  نآ  زا  دراد  زاـب  ار  وا  هاـنگ  زا  ندـنام  راـنک  رب  رکـش  دـناد و  یم  دوخ  رد  هک  یبیع  رطاـخ 
(. هبطخ 140 هغالبلا ، جهن  « ) .دزادنایب

نم ظفح  تمصع و  سکع  نآ ز  تسا  نت  رد  ار  امش  رم  هک  یتمصع  امس  دریذپن  شیب  ار  امش  رم  امـش  رب  نم  مهن  ینعم  نآ  زا  رگ 
هک تسا  هّیوهش  هوق  دوصقم  ینعم : نآ  زا   3352 نیعل ب 3354 - وید  امـش  رب  دبرچن  ات  نیه  نیه و  دوخ  زا  هن  دنیب  نم  نآ ز  تسا 

.تسین هتشرف  رد 

.دوب دهاوخن  امش  ياج  نامسآ  رگید  امس : دریذپن  شیب 

اـیلوا و اـیبنا و  رد  تسا و  یتاذ  یلع  ّلـج و  قح  ترـضح  رد  نآ  .نآ و  ماـجنا  رب  ندوب  اـناوت  اـب  هاـنگ  زا  ندـنام  نوـصم  تمـصع :
.نانآ رد  تسا  قح  تردق  ریثأت  ناگتشرف 

: ندش رترب  ندش ، بلاغ  ندیبرچ :

3 وید 928 / دیبرچ  ام  تّرک ز  یکی  رگ  ویدخ  يا  دنتفگب  دندرک و  هدجس 

3 همر 1536 / زا  تفر  یم  شیپ  وا  لقع  همه  زا  دیبرچب  كدوک  نآ  يار 

112 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هس نیا 
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دینک یم  هانگ  مهن  ناگتشرف  امش  رد  تسا  ناسنا  رد  هک  یتوهش  نآ  رگا  هک  هتشرف  ود  نآ  هب  تسا  یلاعت  قح  باطخ  نومضم  تیب 
یتمصع هک  ار  امش  .توهش  ياج  یکاخ  نیمز  تسا و  یبوبر  تمصع  هطیح  نامسآ  دنام ، یمن  نامـسآ  رد  ناتندنام  يارب  ییاج  و 

دیدرگ مدآ  ّتیرذ  ياج  نیمز  نوچ  هک  نانچ  تسا  هداتفا  امش  رب  راگدرورپ  تمـصع  سکع  دیرب و  یم  رـس  هب  هطیح  نآ  رد  تسا 
هک ناـیّنج  لـباقم  دـنریخ  دـنا و  یناروـن  ياهمـسج  ناگتـشرف  .دـندیزرو  هاـنگ  نارود  ره  رد  دـنداتفا و  داـسف  یهاـبت و  ضرعم  رد 

: دنا هتفگ  یضعب  .ناگتشرف  تمصع  رد  تسا  فالخ  املع  نایم  تسا و  يدزیا  رون  سکع  ناگتشرف  رون  .رّش  دنا و  يران  ياهمـسج 
ال دانتسا ...«  هب  رگید  یهورگ  دنتسین و  موصعم  ( 30 هرقب ،  ...« ) اهِیف ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعْجَت  َأ  دنا ...« : هتفگ  ادخ  هدومرف ي  ربارب  نوچ 

.دنلئاق نانآ  تمصع  هب  ( 6 میرحت ،  ...« ) ْمُهَرَمَأ ام  َهَّللا  َنوُصْعَی 

يریفـص دـُب  نآ  درمـش  یم  ادـخ  ناغرم  نحل  مه  ار  شیوخ  لوصا  رون  دوخ و  رد  تمکح  دـید  لوسر  یحو  بتاک  هک  ناـنچ  نآ 
یلگ دراد  هچ  وک  یناد  هچ  وت  یلبلب  ریفـص  يزومایب  رگ  يوش  فقاو  یک  غرم  دارم  رب  يوش  فصاو  رگا  ار  ناغرم  نحل  ادص  نوچ 

و تـیب 3228  لـیذ  كر : یحو : بتاـک   3355 نارک ب 3359 - ياـهنامگ  ناـبنُج  بـل  نوـچ ز  ناـمگ  زا  ساـیق و  زا  ینادــب  رو 
.نآ تاحیضوت 

یبا دعـس  نب  هَّللا  دبع  رب  ص )  ) مرکا لوسر  زا  ناتـساد ، قبط  رب  انالوم و  هدیقع  هب  هک  یحو  رون  وترپ  لباقم  یلـصا ، رون  لوصا : رون 
.دوب هتفات  حرس 

.تسا دوصقم  ص )  ) لوسر ای  لیئربج و  صوصخب  ناگتشرف و  ادخ : ناغرم 

: ریفص
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.توس

.كاوژپ ادص :

113 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدننک دیلقت  هدننک ، فصو  فصاو :

.اناد هاگآ ، فقاو :

يورین زا  ار  نآ  نانآ  دوب و  یلاعت  يراب  تمـصع  وترپ  زا  تورام  توراه و  تمـصع  هک  تسا ، شیپ  ياهتیب  دـییأت  رد  زین  اهتیب  نیا 
تسا لیئربج  تشادنپ  دید و  دوخ  زا  ار  رون  نآ  وا  داتفا و  دعس  رسپ  هَّللا  دبع  هنیس  رب  یهلا  یحو  وترپ  هک  نانچ  دندید ، یم  شیوخ 

یلصا و ملع  نایم  قرف  یلیثمت ، ندروآ  اب  تسوا  تداع  هک  نانچ  انالوم  ادخ  ناغرم  بیکرت  بسانم  هب  .تسا  هدروآ  یحو  وا  رب  هک 
هک تشادـنپ  دوب ، هتفات  وا  رب  نآرق  تکرب  زا  هک  يوترپ  اب  یحو  بتاـک  تفگ  شیپ  رد  هک  ناـنچ  .دـهد  یم  ناـشن  ار  یتیراـع  ملع 
وا تسین  هاـگآ  نآ  رثا  ملع و  تقیقح  زا  نآ  هدـنناد  تـسا و  يروـص  یتیراـع  مـلع  دـیوگ  یم  اـنالوم  .دروآ  دـناوت  نآرق  زین  دوـخ 

زاوآ رگا  .تسیچ  گناب  نآ  ینعم  دـناد  هچ  وا  .درآ  رب  یگناب  ناغرم  نوچ  دـنک و  دـیلقت  ار  ناـغرم  زاوآ  هک  تسا  یـسک  نوچمه 
.دیوگ یم  هچ  لگ  اب  زاوآ  نآ  رد  لبلب  دناد  هچ  دنک  دیلقت  ار  یلبلب 

يرآ نابز  هب  يزیچ  دشاب و  نآ  فالخ  هک  دوب  یبایرد  دـیلقت  نیا  زا  وت  هچ  نآ  هک  دزادرپ  یم  يرگید  لیثمت  هب  لیثمت  نیا  زا  زاب  و 
رد هک  نانچ  دـنتفا  هابتـشا  رد  هک  دـتفا  اسب  دـنبایرد و  يزیچ  نامدرم  نابل  ندـیبنج  زا  نارک  هک  نانچ  .دـسر  وت  هب  نآ  زا  یناـیز  هک 

.تفر رامیب  تدایع  هب  هک  يرک  ناتساد 

شیوخ روجنر  هیاسمه  رب  رک  نتفر  تدایع  هب 

شیوخ روجنر  هیاسمه  رب  رک  نتفر  تدایع  هب 

نم دسیون : نوسلکین  .هدرواین  ار  ناتساد  يونثم  تالیثمت  صصق و  ذخأم  رد  رفنازورف  موحرم 
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سرغ ار  ناتـساد  نیا  .دـهد  یم  عاجرا  بولقلا  بوبحم  هب  ار  ناتـساد  نس  نیتسیرک  .متفاین  میدـق  ياهناتـساد  رد  ار  تیاـکح  لـصا 
: تسا هدروآ  نینچ  تافو 480 ه ق )  ) یباص لاله  نب  دمحم  همعنلا 

: دیسرپ تفر و  وا  تدایع  هب  دوب  رک  هک  دلاخ  نب  دمحا  .دش  رامیب  کلملا  دبع  نب  دمحم 

؟ يا هنوگچ  - 

.مراد دب  یلاح  - 

؟ دنیآ یم  تندید  هب  ناکشزپ  زا  کی  مادک  هَّلل ، دمحلا  - 

؟ تسا هدرک  زیوجت  وت  يارب  هچ  .تسا  یقیفر  كرابم  سیلبا -! - 

.هدیبوک رجآ  - 

.هدم تسد  زا  ریگب و  ار  نآ  تسوکین  کبس و  - 

ص 253) هردانلا ، تاوفهلا  )

نآ تفگ  مبایرد ز  هچ  نم  نارگ  شوگ  اب  هک  رک  دوخ  اب  تفگ  يا  هیاسمه  دش  روجنر  ار  وت  هک  يا  هیام  نوزفا  تفگ  ار  يرک  نآ 
115 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناوج 

مه ز ار  نآ  مریگ  یسایق  نم  دوش  نابنج  شبل  نآک  منیبب  نوچ  ُدب  تسین  اج  نآ  تفر  دیاب  کیل  دش  زاوآ  فیعـض  روجنر و  هّصاخ 
ای یتبرـش  دـیوگب  وا  ابا  يدروخ  هچ  رکـش  میوگب  نم  مشوخ  اـی  مکین  تفگ  دـهاوخب  وا  مشک  تنحم  يا  ینوچ  میوگب  نوچ  دوخ 

دوش دـمآ  وا  هک  نوچ  وا  تساپ  كرابم  سپ  میوگب  نم  نالف  دـیوگ  وت  شیپ  ناـبیبط  زا  نآ  تسیک  تَشُون  ّحُـص  میوگب  نم  ابـشام 
نآ دـش  روجنر  نآ  شیپ  درک  تسار  یـسایق  تاباوج  نیا  اور  تجاح  دوش  یم  دـش  اجک  ره  ام  میتسدومزآ  ار  وا  ياپ  وکن  تراـک 

.لام ای  شناد  زا  دنم  هرهب  رایسب  هیام : نوزفا   3360 درم ب 3369 - کین 

.هراچ ُّدب :

.رامیب روجنر ، زا  تیانک  شک : تنحم 

.شآ اب ، ابا :

.شام شآ  ابشام :

لوا مض  هب  ّحص  .تسا  هدرک  طبض  داص  مض  هب  ار  نآ  نوسلکین  ّحص :
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یم تسا  حیحـص  ینعم  مود  دیدشت  لوا و  حتف  هب  ّحـص  .يرامیب و  زا  یهب  یتسردـنت و  ینعم  هب  تسا  مقـس  فالخ  مود  دـیدشت  و 
.دهد

6 تسا 2622 / یحص  ناطلس  زا  شعیقوت  رس  رب  تسا  یحلصا  کی  ناحلاص  نایم  رد 

نآ درک و  یسایق  رک  تسُدب  ام  ِّودع  وا  تسا  رکش  هچ  نیک  رُکن  رازآ و  رپ  روجنر  نیا  زا  دش  رکش  تفگ  مدُرم  تفگ  ینوچ  تفگ 
ج 1، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  رهق  تشگ  نوزفا  هّحـص  تشون  تفگ  رهز  تفگ  يدروخ  هچ  شتفگ  نآ  زا  دـعب  تسا  هدـمآ  ژک 

116 ص :

وش داش  كرابم  سب  شیاپ  تفگ  ورب  دیآ  یم  لیئارزع  تفگ  وت  شیپ  هراچ  هب  دیآ  یمه  وک  وا  تسیک  نابیبط  زا  تفگ  نآ  زا  دعب 
ناک وک  میتسنادـن  اـم  تساـم  ناـج  وّدـع  نیا  روجنر  تفگ  ناـمز  نیا  مدرگ  شیپ  زا  نآ ، رکـش  ناـمداش  وا  تفگب  دـمآ  نورب  رک 

.ندمآ نارگ  .راکنا  رکن :  3370 تسافج ب 3376 -

.نمشد ودع ، ّوُدَع :

شـسرپ و بیترت   ) دروخ مه  هب  سایق  خـساپ  نیا  اـب  دوب ، هدرک  یـسایق  دوخ  شیپ  رک  .تسا  هضرتعم  يا  هلمج  درک :...  یـسایق  رک 
«. تسا دب  ام  اب  رگم  وا  تسا  رکش  هچ  نیک  : » تسا نینچ  لوا  تیب  مین  اه  هخسن  یضعب  رد  دش .) نوگرگد  خساپ 

«. کیلع هَّللا  معنا   » ینعی امیعن » : » دنیوگ هک  نانچ  اعد  يارب  تسا  ردصم  .یشاب  تمالس  ًهَّحِص : هّحص :

.مورب الاح  نامز : نیا  مدرگ  شیپ  زا  .ار  یسک  ای  ییاج  نتفگ  كرت  نتفر ، ندیدرگ ، شیپ  زا  مدرگ : شیپ  زا 

.ندعم ناک :

یم ار  تالکـشم  دوخ  صقان  لقع  اب  میراد و  درذگ  یم  نامنوماریپ  هچ  نآ  زا  ام  هک  تساهروصت  نتـسناد  اطخ  اهتیب  نیا  نومـضم 
هک یلاح  میا ، هدیسر  تقیقح  هب  میرادنپ  یم  مییاشگ و 
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.تسام ياطخ  نیب  تقیقح  هدید  رد  ام  لطاب  لایخ  نیا 

: دیوگ يا ؟ هنوگچ  مسرپ  مور  رامیب  نیا  دزن  نوچ  هک  داهن  نینچ  دوخ  شیپ  رک 

: دیوگ تسا ؟ هداد  يروتسد  نینچ  کشزپ  مادک  تسا ، کین  میوگ  .شآ  نالف  دیوگ : يا ؟ هدروخ  هچ  میوگ  .ساپس  میوگ : .ما  هب 
، میدومزآ ار  وا  ام  میوگ  .نالف 

117 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رامیب دزن  نوچ  رک  .تفر  رامیب  دزن  دوب  هداهن  دوخ  شیپ  هک  یـسایق  نینچ  اب  دربب و  نیب  زا  ار  يرامیب  دور  اج  ره  تسا  مدق  كرابم 
.دنیوگ نینچ  درد  زا  هوکش  ماگنه  هب  نارامیب  يرایسب  هک  نانچ  .مدرم  تفگ : درد  یتخس  زا  رامیب  يا ؟ هنوگچ  دیسرپ : دش 

.ار ادخ  ساپس  تفگ  ما » هب  : » تسا هتفگ  تشادنپ  دوب  هدرک  دوخ  هک  یسایق  هب  رک 

نوچ تسام و  نمشد  وا  سپ  .تسا  ساپس  ياج  هچ  تفگ  دوخ  هب  دیجنرب و  دینـش  ار  خساپ  نوچ  دوبن  هاگآ  رک  سایق  زا  هک  رامیب 
خساپ دوخ  سایق  يور  زا  دوب و  هدینشن  ار  وا  نخس  رک  اما  .ینینچ  هک  ساپس  دیوگ  ندرم ، هناتسآ  رد  مرامیب و  تخـس  نم  هک  دینش 

یتسردـنت داب ، تشون  تفگ : .شآ  نالف  دـیوگ  تشادـنپ  دوخ  نیـشیپ  سایق  هب  رک  رهز ! تفگ : يا ؟ هدروخ  هچ  دیـسرپ : سپ  .داد 
.لیئارزع تفگ : مشخ  رس  زا  ای  يروجنر و  زا  رامیب  دمآ ؟ تدزن  کشزپ  مادک  دیـسرپ : رک  سپـس  .تشگ  رتشیب  رهق  ار  رامیب  .تسا 

.مورب وا  شیپ  زا  الاح  ار ] ادخ   ] ساپس تفگ  وگتفگ  نیا  سپ  زا  رک  .تسا  مدق  كرابم  تفگ : دوخ  سایق  هب  رک 

رب نامز » نیا  مدرگ   » ینعم هک  تسادـیپ  و  نامز » نیا  تاـعارم  مدرک  شک  رکـش  : » تسا نینچ  اـه  هخـسن  ضعب  رد  تیب 3375  مین 
هدوبن نشور  نانآ 
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.دنا هداد  رییغت  ار  عارصم  و 

دنک یق  ات  شلد  دناروشب  یم  دب  ِشآ  دشاب  هدروخ  وک  یسک  نوچ  طمن  ره  زا  دنک  شماغیپ  هک  ات  طقـس  دص  نایوج  روجنر  رطاخ 
.تشز نخس  مانشد ، طَقَس :  3377 ب 3378 -

.مسق هنوگ ، طَمَن :

عبط میالمان  هزم و  دب  شآ  هک  دوب  هدش  یسک  نوچ  يو  ياهخساپ  ندینش  زا  هچ  .دتسرف  مانشد  دص  ار  رک  هک  دوب  نآ  یپ  رد  رامیب 
هتفرگ یبوشآ  لد  دروخ ،

118 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوشن مارآ  دنکن  یق  ات  هک  نانچ 

زا تسا  ذوخأـم  و  مشخ ، ندروخ  ورف  ظـیَغ : ِمظَک  نخـس ب 3379  نیریـش  ازج  رد  یبایب  اـت  نکم  یق  ار  نآ  تسا  نیا  ظـیَغ  ِمظَک 
هدامآ نانآ  يارب  تسا  نامـسآ  نیمز و  يانهپ  هب  هک  یتشهب  دنناراکزیهرپ و  زا  دـنروخ  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یناسک  : » میرک نآرق 

(. 134 - 133 نارمع ، لآ  « ) تسا

دوب هتفخ  مریمض  ریـش  نامز  نآک  دوب  هتفگ  هچ  نآ  يو  رب  مزیرب  ات  وک  زیح  ّیپسور  نز  گس  نیک  وا  دیچیپ  یم  ربص  شدوبن  نوچ 
رارق شتـشز  رطاخ  دریگب  ات  رازن  ار  دوخ  نمـشد  دـنیبب  ات  تسا  یماک  نمـشد  تسین  تدایع  نیا  تسا  یمارآ  لد  رهب  تدایع  نوچ 

.ندوب هدرزآ  تخس  ندوب ، لاح  هتفشآ  ندیچیپ :  3380 ب 3383 -

.هشحاف هراک ، دب  یپسور :

.نتفگ ودب  هتفگ  هچ  نآ  دننام  نتفگ ، ار  يو  خساپ  نتخیر : وا  رب 

.ندوب ناوتان  ندوب ، لاح  یب  نتفخ : ریمض  ریش 

.نتشاد هدوسآ  ندرک ، مارآ  یمارآ : لد 

.ندش نامداش  نمشد  يرامیب  هب  ندوب ، داش  نمشد  يدب  زا  یماک : نمشد 

.ناوتان رغال ، رازن :

هک هاگ  نآ  .میهدب  دیاش  هک  نانچ  ار  وا  خساپ  ات  تفر  اجک  تفگ  یم  داد و  یم  تشز  ياهمانشد  ار  رک  تشادن  ربص  نوچ  رامیب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


نکیل تسا  رامیب  رطاخ  ندرک  مارآ  يارب  یسرپ  رامیب  .مدادن  ار  وا  خساپ  متشادن و  ناوت  نم  تفگ  یم  ینانخس  نانچ  وا 

119 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هداـتفا رازن  يو  نمـشد  دـید  یم  هکنیا  زا  و  تسوا ، لـیم  قباـطم  دور  یم  نم  رب  هچ  نآ  دـید  هچ  دوـب ، یـشنزرس  تفگ  وا  هـچ  نآ 
.دیدرگ مارآ  شرطاخ 

درادـنپ هک  دـشاب  ردـک  نآ  یفخ  دـشاب  تیـصعم  تقیقح  دوخ  دـنهن  نآ  باوث  ناوضر و  هب  لد  دـننک  اهتدابع  ناشیاک  ناسک  سب 
ّقح ما  هدرک  تمدـخ  هک  شوـخ  هتـسشن  وا  تسج  سکع  رب  نآ  درک و  ییوـگن  وـک  تسا  هتـشادنپ  یمه  هک  رک  نآ  وـچمه  یفص 

، تشهب ناوضر :  3384 تسا ب 3388 - هتخوس  ار  دوخ  روجنر و  لد  رد  تسا  هتخورفا  یشتآ  وا  دوخ  رهب  ما  هدروآ  اج  هب  هیاسمه 
.ندش دونشخ  ینعم  هب  تغل  رد  و 

.ناهن هدیشوپ ، یفَخ :

.هریت ردک :

.نشور كاپ ، یفاص ، یفص :

.رّوصت فالخ  ندمآ ، رد  دنهاوخ  هچ  نآ  فالخ  ندش ، سکع  رب  نتسج : سکع  رب 

تدابع نوچ  نکیل  تفر ؛ رامیب  شسرپ  هب  هک  رک  نآ  نوچمه  دننیب  یم  شاداپ  راوازـس  ار  نآ  دننک و  یم  یتدابع  هک  ناسک  رایـسب 
يراک تشادنپ  هک  رک  نآ  دننام  دنناد ، یمن  تسا و  هانگ  نانآ  تدابع  تسین  ادـخ  هب  تبرق  دـصق  نآ  رد  ای  تسا  ییامن  دوخ  يارب 

.درک هدامآ  شیوخ  يارب  ار  وا  مشخ  دناجنر و  ار  رامیب  وا  نکیل  هدروآ ، اج  هب  ار  هیاسمه  قح  هدرک و  کین 

یناـمرفان رد  امـش  اـنامه  .دـیتخورفا  هک  یـشتآ  زا  دـیزیهرپب   ) اوُُـمتْدَدْزا ب 3389 هَیِـصْعَْملا  یف  ْمُـکَّنِإ  اوُُمتْدَـقْوَأ  یتَّلا  َراـّنلا  اوُقَّتاَـف 
( .دیدوزفا

120 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ُساَّنلا اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  میرک ...«  نآرق  زا  تسا  ذوخأم  اوُقَّتاَف :
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(. 24 هرقب ،  ...« ) گنس دنمدرم و  نآ  هنیزورف ي  هک  یشتآ  زا  دیزیهرپب  سپ  ُهَراجِْحلا ... -...  َو 

هدمآ ص 33 )  ) يونثم ثیداـحا  رد  هک  تسا  یثیدـح  نآ  ذـخأم  یَتَف ب 3390  ای  ِّلَُـصت  َْمل  ْکَّنِإ  ِّلَـص  اـم  یبارعا  هب  ربمغیپ  تفگ 
دناوخ و زامن  هک  دید  ار  يدرم  ص )  ) ادخ لوسر   » هک تسا  هدش  تیاور  يرعشا  هّللا  دبع  وبا  زا  دیلو  نب  دلاخ  دنسم  رد  زین  تسا و 

.دروآ اج  هب  کبس  ار  هدجس  درکن و  مامت  ار  عوکر 

ج 8، لامعلا ، زنک  « ) دوب هدرم  دمحم  ّتلم  ریغ  رب  درم  یم  تلاح  نیدب  رگا  تفگ  دنک و  مامت  ار  عوکر  ات  دومرف  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ
(. ثیدح 22431 ص 173 ،

نآ درکب  هک  یـسایق  زا  ایر  لها  نّیلاض و  زامن  اب  ادخ  يا  زیمایم  ار  مزامن  نیک  انِدْها  يزامن  ره  ردـنا  دـمآ  اهفوخ  نیا  هراچ  يارب  زا 
ّسح ِشوگ  نوزف  دح  زا  تسه  هک  ییحو  نآ  ردنا  نود  ِّسح  سایق  هجاوخ  يا  هّصاخ  نیدب  دش  لطاب  هلاس  هد  تبحـص  نیزگ  رک 

زا میب  اـهفوخ  زا  دوصقم  سرت و  فوـخ :  3391 تسا ب 3395 - رک  وـت  ریگ  بیغ  شوـگ  هک  ناد  تسا  روـخ  رد  را  فرح  هـب  وـت 
رس هب  هانگ  رد  هک  یلاح  دنک ، یم  تدابع  هک  درادنپ  رازگ  زامن  .دزیمآ  رد  تدابع  اب  هک  بجع  ایر و  نوچ  تسا  یفخ  ياهتیـصعم 

.درب یم 

(. 6 هحتاف ،  ) میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .ار  ام  امن  هار  انِدْها :

.هارمگ لّاض : عمج  نّیلاض :

.دننک مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  هک  تسا  یکین  راک  ایر : .راکایر  ایر : لها 

.نتفرگ يزیچ  دننام  ار  يزیچ  نیمخت ، سدح ، سایق :

121 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نایقطنم حالطصا  رد  سدح : سایق 
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ره و  مشیدـنا » یم  نم   » ییوگ هک  نانچ  .دـشاب  هجیتن  نتفریذـپ  مزلتـسم  اه  هیـضق  نآ  نتفریذـپ  هک  تسا  هیـضق  دـنچ  ای  ود  بیکرت 
هاگ نکیل  تسا ، ینالقع  سایق  دشاب  نینچ  تامدقم  بیترت  رگا  .دوب  دهاوخ  ما » هدنز  نم  سپ   » نآ هجیتن  هک  تسا ، هدنز  هدنشیدنا 

.يزیچ رهاظ  زا  تسا  طابنتسا  ایاضق  بیترت 

، دراد ناج  يا  هدنبنج  ره  دبنج و  یم  مسج  نیا  هک  دهد  بیترت  نینچ  یسایق  تسا و  شبنج  رد  هک  دنیبب  ار  یهبـش  یمدآ  هک  نانچ 
رگید كرحم  ای  داب  رثا  رب  حبش  نآ  شبنج  تسا  نکمم  هچ  تسین  تسرد  هک  اسب  تسا و  یـسح  یـسایق  نینچ  .دراد  ناج  نآ  سپ 

.دناد یمن  یفاک  زین  ار  ینالقع  سایق  انالوم  .دشاب 

یتربع دیامن  اج  نآ  سایق  زا  یتروص  ردنا  صن  دباین  نوچ 

تـسادیپ دشاب  نینچ  ینالقع  سایق  نوچ   3 / 3582 نیا 3583 - تحت  يوزج  لـقع  ساـیق  نآ  نیقی و  ناد  یـسُدق  ِحور  ِیحو  ّصن 
.تسا هنوگچ  یّسح  سایق  هجیتن  هک 

رس تشارفا  یمه  ناب  یتشک  وچمه  رخ  ِلَوب  هاک و  ِگرب  رب  سگم  نآ 

ما هدنام  یم  نآ  ِرکف  رد  یتّدم  ما  هدناوخ  یتشک  ایرد و  نم  تفگ 

.ظافلا زا  تیانک  فرح :  1 / 1082 نز 1084 - يار  لها و  نابیتشک و  ِدرم  نم  یتشک و  نیا  ایرد و  نیا  کنیا 

.لقع ناج ، شوگ  .دونش  بیغ  ملاع  زا  هک  ریگ : بیغ 

رب ار  وا  ینمشد  رامیب ، يدونشخ  ياج  هب  يو  یسرپ  رامیب - دیوگ  دوخ ، دزن  يو  ياهینیچ  همدقم  رک و  ناتـساد  حرط  زا  سپ  انالوم 
هب اهنت  دوخ  ياه  هتـسناد  رد  رگا  دـیوگ  یم  ماجنارـس  .دوب و  دـهاوخ  هنوگچ  تدابع  تفآ  سپ  تسا ، نیا  تداـیع  تفآ  .تخیگنا 

وت نورد  هک  نادب  ینک ، هدنسب  تسا  سح  نآ  تامدقم  هچ  نآ  ای  سح ،
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تدابع نآ  نداد  ناشن  يارب  دباتب و  نآ  رب  بیغ  ملاع  زا  تقیقح  هک  تسین  ینشور  نآ  ار 

122 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یپ رد  یپ  هک  دنیب  یم  نآ  رد  ار  هراچ  دروآ و  یم  هنومن  يو  رب  ار  ص )  ) لوسر راکنا  یبارعا و  زامن  تسا  تیـصعم  تقیقح  هب  هک 
.دننک ناراکایر  ناهارمگ و  هک  يزامن  نوچ  هن  نادرگ ، دوخ  ّصاخ  صلاخ و  ارم  زامن  ایادخ  هک  تساوخ  تیاده  دیاب  ادخ  زا 

سرت يور  زا  ار  وا  یهورگ  و  تسا ، ناناگرزاب  شتـسرپ  نیا  دندیتسرپ ، دـیما  هب  ار  ادـخ  یمدرم  : » دـیامرف ع )  ) نینمؤملا ریما  یلوم 
، هغالبلا جهن  « ) تسا ناگدازآ  شتسرپ  نیا  دندیتسرپ و  ساپـس  يارب  ار  يو  یهورگ  و  تسا ، ناگدرب  تدابع  نیا  دندرک و  تدابع 

(. 237 راصق : تاملک 

دوب سیلبا  دروآ  سایق  ّصن  هلباقم  رد  هک  یسک  لوا 

هراشا

دوب سیلبا  دروآ  سایق  ّصن  هلباقم  رد  هک  یسک  لوا 

تسا یثیدح  ای  هیآ  نایلوصا  حالطصا  رد  ّصن  و  دورن ، نآ  رد  رگید  ینعم  لامتحا  دنک و  تلالد  حیرص  ینعم  رب  هک  ظفل  ره  ّصَن :
(. 275 هرقب ، « ) ابِّرلا َمَّرَح  َْعیَْبلا َو  ُهَّللا  َّلَحَأ   » نوچ دوب  لامتحا  هنوگ  ره  عفار  هک 

هلمج زا  سایق  .نآ  هباشم  یعوضوم  رد  مکح  دوجو  رطاخ  هب  یعوضوم  رد  تسا  یعرش  مکح  يارجا  نایلوصا  حالطصا  رد  سایق :
، هّلعلا صوصنم  سایق  رد  زج  دنریذپ  یمن  ار  نآ  هعیش  ناهیقف  یلو  .تسا  ربتعم  تعامج  ّتنس و  لها  ناهیقف  دزن  هک  تسا  ییاهلیلد 

حیرـصت تسا  مکح  عیرـشت  بجوم  هک  یتلع  هب  دـشاب و  هتفرگ  قلعت  صاـخ  یتّلع  رطاـخ  هب  یعوضوم  رب  یمکح  هک  اـج  نآ  ینعی 
دنیوگ هک  نانچ  .داد  تیارس  ناوت  یم  دراد  ار  تلع  نامه  هک  يرگید  عوضوم  رب  ار  مکح  نآ  تروص  نیا  رد  هک  .دشاب  هدش 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوت یم  یم  هب  تسین  تسد  رد  نآ  هراب  رد  یمکح  هک  زین  ار  يرگید  روآ  یتسم  سپ  .نآ  ندروآ  یتسم  رطاـخ  هب  تسا  مارح  یم 
.تسناد مارح  ار  نآ  درک و  سایق 

ردکا كاخ  وا ز  ران و  نم ز  تسا  رتهب  کش  یب  كاخ  زا  ران  تفگ  دوب  سیلبا  ادـخ  راونا  شیپ  دومن  اهکـسایق  نیک  سک  نآ  لوا 
ار لضف  يوقت  دـهز و  دـش  باـسنأ  ـال  هک  لـب  ین  قح  تفگ  مینـشور  رون  اـم ز  تملظ  وا ز  مینک  شلـصا  رب  عرف  ساـیق  سپ  تسا 

124 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  یناج  یبایب  شباسنا  هب  هک  تسا  یناف  ناهج  ثاریم  هن  نیا  دش  بارحم 

هداز ناهارمگ  زا  دـش  حون  نآ  هروپ  ناـیع  نمؤم  دـش  لـهج  وب  نآ  ِروپ  تساـیقتا  ياـهناج  نیا  ثراو  تساـیبنا  ياـهثاریم  نیا  هکلب 
شزرا یب  رطاخ  هب  ریقحت ، هار  زا  سایق  ریغـصت  کـسایق :  3396 هایـس ب 3403 - وُر  وَر  يوت  شتآ  هداز  هام  وچ  دـش  رّونم  یکاـخ 

.نآ ندوب 

.رون عمج  راونا :

.دینک هدجس  ار  وا  مدیمد  مدآ  رد  ار  دوخ  حور  نوچ  هک  دمآ  ناگتشرف  رب  هک  یهلا  یحو  زا  هراعتسا  ادخ : راونا 

(. برعلا ناسل  « ) ٌرِدَک ٌردکأ  ٌءام  ٌرِدَک و  ٌرَدکأ  ٌشیع  : » دنیوگ .افص  یب  هریت ، رِدَک : رَدْکا و 

.دیآ رب  لصا  زا  هچ  نآ  عرف :

 ... ٍِذئَمْوَی ْمُهَْنَیب  َباْسنَأ  الَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  اذِإَف  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  َباْسنا : َال 

.بسن هب  هن  دنهد  لمع  هب  ار  شاداپ  زیخاتسر  زور  رد  (. 101 نونمؤم ،  ...« ) دور نایم  زا  زور  نآ  اهبسن  دنمد  روص  رد  نوچ  - 

نیرت یمارگ  ْمُکاْقتَأ »... -...  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  میرک ...« : نآرق  زا  تسا  ذوخأم  ار :...  لضف  يوقت  دهز و 
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(. 13 تارجح ،  ...« ) تسامش نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش 

.يدنواشیوخ بسن ، عمج  باسنأ :

.دیآ تسد  هب  یحور  تیخنس  هار  زا  هک  تسا  یتبسن  دوصقم  ناج و  هب  بوسنم  یناج :

ْنَمَف َْملِْعلا  اُوثَّرَو  نکل  ًامَهْرِد َو  ًارانید و ال  اوثّرُوت  َْمل  َءایبنالا  َّنا  ِءایْبنالا  ُهَثَرَو  َءاَمَلُعلا  َّنا   » ثیدح هب  تسا  رظان  اًلمتحم  ایبنا : ياهثاریم 
(. ص 34 ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) ٍرفاو ٍّظَِحب  َذَخَأ  ُْهنم  َذَخَأ 

.اوقت اب  راکزیهرپ ، یقت : عمج  ایقتأ :

ادـخ لوسر  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  شردـپ  نوچ  .تسا  یموزخم ) هریغم  نب  ماشه  نب  ورمع   ) لـهج یبا  نب  همرکع  لـهج : وب  روپ 
مدلا رودهم  هک  تسا  یناسک  زا  و  دوب ، (ص )

125 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار وا  ِمالسا  .دیدرگ و  نادترم  اب  گنج  رومأم  رکب  وبا  بناج  زا  تفر و  هنیدم  هب  دش و  ناملـسم  هکم  حتف  زا  سپ  اما  .دیدرگ  مالعا 
وا زا  هباصالا .) كر :  ) دش هتـشک  رمع  دـهع  رد  كومری  ای  نیدانجا  گنج  رد  هک  تسا  فالخ  دـنا و  هتـشون  زین  رگید  يا  هنوگ  هب 

.تسا هدش  تیاور  ییاهثیدح 

: روپ هروپ :

اًلمتحم ص 300 ) موس ، ءزج  سمـش ، ناوید   ) مناـهن هدرپ  دـص  ود  هب  ملاـع  هلمج  زا  نم  هک  مد  نیا  زا  دراد  ربخ  هچ  مدآ  هروپ  درخ 
.هرسپ دننام  تسا  ریقحت  نداد  ناشن  يارب  هروپ  رد  هر » »

: تسا هدمآ  اهریسفت  رد  و  دوه ) هروس   ) میرک نآرق  رد  وا  ناتساد  هک  ناعنک  حون ، رسپ  حون : هروپ 

رتکد موحرم  ححـصم   ) ناتـسلگ رد  هلمج  زا  اـه و  هخـسن  ضعب  رد  ناتـسلگ  دـش  مگ  شتوبن  نادـناخ  تسـشنب  نادـب  اـب  حون  رـسپ 
ِیْنبا َّنِإ   » هفیرش هیآ  زا  تسا  ذوخأم  تیب  اریز  تسین  تسرد  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  یلو  هدمآ  طول  رـسمه  حون  رـسپ  ياج  هب  یفـسوی )

ْنِم
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و ربب » یتشک  هب  ار  دوخ  لها  ات و  ود  تفج  ره  زا   » دومرف حون  هب  دنوادخ  تسا ، دوه  هروس  هیآ 40  رد  هک  نانچ  (. 45 دوه ، « ) ِیلْهَأ
یحلاص ریغ  لمع  وا  تسین  وت  لها  زا  وا   » دومرف وا  خساپ  رد  دنوادخ  ِیلْهَأ » ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  : » تفگ حون  دـش ، قرغ  وا  رـسپ  نوچ 
تـسد يا  هخـسن  رد  دوخ  هقیلـس  هب  یبتاک  هک  تسادـیپ  و  نز ، بناج  زا  هن  تسا  رـسپ  بناج  زا  توبن  هاگ  نآ  (. 46 دوه ، « ) .تسا

.دنا هدرک  يوریپ  وا  زا  نارگید  هدرب و 

.مدآ یکاخ : هداز 

.سیلبا شتآ : هداز 

126 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یقطنم سایق  تسا : هدرک  هدافتـسا  قطنم  لوصا و  رد  نآ  حلطـصم  ینعم  ود  ره  زا  سایق  هژاو  ندرب  راک  هب  اب  ناتـساد  نیا  رد  انالوم 
هار اهنت  ناـفوسلیف  دزن  ار  یقطنم  ساـیق  يو  میناد  یم  هک  ناـنچ  .تسا  ّصن  ربارب  هک  یلوصا  ساـیق  دور و  راـک  هب  لالدتـسا  رد  هک 

سایق ینالقع  سایق  زا  رتشزرا  یب  و  دنک ، یم  داقتنا  نآ  زا  اهراب  دوخ  راتفگ  يواطم  رد  دریذـپ و  یمن  تسا  تقیقح  تابثا  تسرد 
.دناد یم  ار  یسح 

یچیپرس دروآ و  یسح  سایق  نالطب  نداد  ناشن  يارب  دوخ  شیپ  ار  خساپ  شسرپ و  تامدقم  بیترت  رک و  نتفر  تدایع  هب  ناتـساد 
ربارب داهتجا  یلوصا و  سایق  زا  يا  هنومن  نتـسناد  رترب  يو  زا  شتآ  هب  شیوخ  تبـسن  رطاخ  هب  ار  دوخ  مدآ و  هدجـس  زا  ار  ناـطیش 
لصا مکح  يارجا  ندوب  لطاب  تسین ، یـشزرا  ار  سایق  هک  دوخ  دوصقم  ندرک  نشور  رتهب  يارب  نایاپ  رد  و  مدآلا .» اودجـسا   » ّصن

هب نخس  لهج  وبا  رسپ  همرکع  حون و  رسپ  ناعنک  زا  و  دنز ، یم  لثم  عرف  رب  ار 
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سپ ندرک  ناوت  ارجا  تسا  نآ  هباشم  رهاظ  هب  هک  یعرف  رب  ار  یلـصا  ره  مکح  دوب و  يراـبتعا  ار  ساـیق  ناـنچ  رگا  هک  دروآ  ناـیم 
ار نآ  يرـسپ  هک  تسین  ناهج  نیا  لانم  لام و  نوچمه  يربمایپ  یگرزب و  اما  .یتشگ  رفاک  لهج  وب  دنزرف  يدش و  ربمایپ  حون  رـسپ 

: دسر دوب  قیال  هک  نادب  و  یهلا ، یتبهوم  هکلب  درب  ثرا  هب  ردپ  زا 

ناملس دعس  دوعسم  داز  شتآ  زک  مرتسکاخ  وچ  هن  رهگ  وچ  منک  نتشیوخ  زا  تبسن 

وجم ار  يّرحت  نیا  ساـیق و  نیا  ور  شیپ  هبعک  دیـشروخ و  اـب  کـیل  ْربَـح  هدرک  ار  هلبق  رم  بش  هب  اـی  ربا  زور  يّرحت  تاـسایق و  نیا 
قبـس و نوچ  يریگ  دای  ار  شرهاظ  قح  غرم  زا  يونـشب  يریفـص  نوچ  باوَّصلاب  مَلْعا  ُهَّللا  سایق  زا  باتم  وز  ور  نکم  هدـیدان  هبعک 

127 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ینک  یتاذ  ار  ضحم  لایخ  رم  ینک  یتاسایق  دوخ  زا  یهگ  نآ 

.نتسج باوص  يّرَحَت :  3404 ار ب 3409 - لاوقا  ربخ  نآ  دشابن ز  هک  ار  لادبا  رم  تسا  یتاحالطصا 

.تسا دوصقم  دنمشناد  قلطم  اجنیا  رد  و  نادوهج ، دنمشناد  ْربَح :

.دنیب یمن  ار  نآ  هک  ندومناو  نتفرگ ، هدیدان  ندرک : هدیدان 

.ندنادرگ رب  ور  نتفات : ور 

.تسا رتاناد  تسا  تسرد  هچ  نادب  ادخ  باوّصلاب : ملعا  هَّللا 

.تسا لماک  ملاع  نخس  قح : غرم  ریفص  .زاوآ و  ریفص :

.سرد قبس :

.یعقاو یقیقح ، یتاذ :

: كر دشاب و  هدش  لیدبت  یناسنا  تافـص  هب  وا  یناویح  تافـص  هک  نآ  .تسا  دوصقم  لماک  نادرم  لادبا  زا  و  لیدـَب ، عمج  لادـبا :
تیب 3255 لیذ 

لادبا دنیوگ  3 و  دوش 4000 / لَخ  نادزی  لیدبت  زا  شرمخ  دوش  لَدبُم  وا  هک  نآ  لادبا  تسیک 
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.تسا نابهاگن  ار  یمیلقا  کی  ره  دنا و  نت  تفه 

.دیآ تسد  هب  ظافلا  رهاظ  زا  هک  تسا  یناعم  دوصقم  راتفگ و  لوق : عمج  لاوقا :

.درب راک  هب  شـشوک  دنک و  وجتـسج  دـیاب  دـنادن  ار  هلبق  رگید  یعنام  ای  ربا و  ای  یکیرات  رطاخ  هب  رگا  درازگ ، زامن  دـهاوخ  هک  نآ 
: تسا تسرد  وا  زامن  هدرک  اطخ  داتفا  مولعم  سپس  درب و  راک  هب  يرحت  رگا 

.تسا ینعم  یب  يّرحت  ور ، شیپ  هـلبق  یباـتفآ و  زور  رد  اـما   1 اور 2285 / وا  زاـمن  نآ  ّین و  هلبق  ار  هـلبق  بـش  لد  رد  يرحت  نوـچ 
.دریذپب داد  نامرف  هچ  ره  دروآ و  ودب  ور  دیاب  کلاس  .لماک  دشرم  ربارب  بلاط  کلاس  لاح  تسا  نینچ 

128 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دزادرپن و راتفگ  نآ  لیوأت  هب  شیوخ  دزن  دنکن و  هدنسب  نآ  رهاظ  هب  تخومآ  يو  زا  ینخس  رگا  دریگن و  راک  هب  ار  دوخ  تاسایق  و 
.دنک قح  هب  ندیسر  يوعد  هاگ  نآ  تسا  هدیسر  لامک  هب  نخس  نآ  نتفرگ  ارف  اب  هک  درادنپم  دنادن و  تقیقح  ار  دوخ  لطاب  لایخ 

جاّلح ياه  هتفگ  زا  یخرب  نوچ  دنادن ، ار  نآ  تقیقح  سک  ره  هک  تسا  هدیـشوپ  ياهینعم  لاح  قوذ و  رد  هصاخ  ار  لادـبا  نانخس 
: دنسر یمن  نآ  ینعم  هب  لاق  لها  يرهاظ و  مولع  ناوریپ  هک  افرع  ناگرزب  رگید  یلبش و  و 

تسا هیراع  وت  رب  تسا و  لادبا  نآ ز  تسا  هیراج  تمکح  وت  رب  ردارب  يا 

تسا هتفات  رّونم  هیاسمه  نآ ز  تسا  هتفای  يرون  هناخ  دوخ  رد  هچ  رگ 

1 / 3255 نکم 3257 - ینیب  دوخ  چیه  راد و  شوگ  نکم  ینیب  وشم  هّرغ  نک  رکش 

يریّطلا قطنم 
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بتاک تسم  هتـشگ  تباصا  رادنپ  هب  رک  تسخ  وت  زا  اهلد  روجنر  نآ  وچمه  یتخورفا  سوه  دـص  سایق و  دـص  یتخومآ  توص  هب 
درد ب گرم و  رعق  هـب  شدرب  ورف  کـن  درک  روـک  ار  وا  رم  دز  يّرپ  غرم  غرم  ِزاــبنا  دوـب  وـک  یّنظ  هدرب  غرم  ِزاوآ  نآ  یحو ز  نآ 
ای َلاق  َو  تسا ...« : هدمآ  وا  هتفگ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  ع )  ) نامیلـس هب  تسا  تراشا  ناگدنرپ و  راتفگ  ریطلا : قطنم   3410 - 3413

هموظنم هب  تسا  یماهیا  نآ  رد  .نآ و  ینعم  مهف  یب  زاوآ ، زا  تسا  يدـیلقت  دوصقم  و  ( 16 لمن ،  ...« ) ِْریَّطلا َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 
.راّطع روهشم 

.شیپ ياهتیب  لیذ  نآ  ینعم  هب  دینک  عوجر  سایق :

.دش وا  دزن  یسرپ  رامیب  يارب  رک  تفر و  شیپ  ياهتیب  رد  وا  دای  هک  يرامیب  روجنر :

.نتسناد ار  تقیقح  ندیسر ، تقیقح  هب  ندیسر ، تباصا :

.تشذگ نآ  ناتساد  هک  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هّللا  دبع  یحو : بتاک 

129 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.وا لد  رد  یهلا  یحو  ساکعنا  زا  تراعتسا  غرم : زاوآ 

.قیفر کیرش ، زابنا :

.الع ّلج و  راگدرورپ  تردق  زا  ای  ص )  ) مرکا لوسر  زا  تراعتسا  غرم :

دـیا و هتفرگ  ارف  ار  ینانخـس  امـش  هک  دـنک ، یم  شهوکن  دـنبایب  دوخ  نامگ  هب  ار  تقیقح  دـنهاوخ  هک  ار  یناسک  راب  رگید  اـنالوم 
دیبای یم  رد  نانخس  نآ  زا  امش  هچ  نآ  هک  یلاح  دیا  هدرک  عقاو  فشک  تلیسو  ار  نانخس  نآ  سوه  يور  زا  هتـسنادن ، ار  نآ  ینعم 

اب زین  امـش  .متفگ  شوخ  هک  دونـشخ  دوخ  شیپ  وا  دـناجنر و  شیوخ  زا  ار  رامیب  درک و  دوخ  دزن  رک  نآ  هک  تسا  یـسایق  نوچمه 
.دییامیپ یم  ار  ینامرفان  هار  سایق  نینچ 

هّللا دبع 
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ببس يو  یخاتسگ  نیا  .دیآ  یم  دورف  وا  رب  یهلا  یحو  تسا و  ربمیپ  دوخ  تشادنپ  دوب  هتفات  وا  رب  یحو  زا  يوترپ  هک  زین  دعس  نب 
.تفرگ ار  وا  لوسر  رهق  هک  دش 

ب نّوفاّصلا » ُنَْحن   » ماب رب  همه  زا  نوزف  تورام و  دیتوراه و  هچ  رگ  امـس  تاماقم  زا  دیتفیم  رد  امـش  مه  یّنظ  هب  ای  یـسکع  هب  نیه 
.تسا هدنکفا  اهنآ  رب  هک  قح  تمصع  زا  تسا  يوترپ  دوصقم  یسکع :  3414 - 3415

.دنتشاد دوخ  هراب  رد  هتشرف  ود  نآ  هک  تسا  یکین  نامگ  دوصقم  اجنیا  رد  و  نامگ ، نّظ :

.الاو هبترم  زین  نداتسیا و  ياج  هماقم ، عمج  تاماقم :

.نامسآ امس :

.تسار ناگتشرف  هک  يا  هبترم  امس : تاماقم 

(. 165 تافاص ، « ) میناگدز فص  ناگتشرف  ام  َنوُّفاَّصلا - ُنْحََنل  اَّنِإ  َو   » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .میناگدز  فص  ام  نوفاصلا : نحن 

.ینامسآ دنلب  ماقم  نوفاّصلا : ُنحن  ماب 

130 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یتمصع دنراد و  هک  يدنلب  ماقم  رطاخ  هب  دنرامشب و  گرزب  ار  دوخ  ادابم  هک  ار  ناگتـشرف  ادخ  بناج  زا  تسا  یهیبنت  تیب  ود  نیا 
.دندرگ رورغم  دنا  هتفای  ادخ  زا  هک 

.دندنب راک  ار  وا  روتسد  دنریگب و  ار  لماک  يربهر  یپ  دیاب  هتسویپ  هک  ار  ناگدنب  تسا  يداشرا 

ود ره  نیمز  رعق  رد  دیتفا  نوگن  رـس  نیمک  زا  دیآ  تریغ  ادابم  نیه  دینت  مک  ینیب  شیوخ  ینم و  رب  دینک  تمحر  نادـب  ياهیدـب  رب 
دیبَْعلا َمِْعن  ام  دیآ ز  اجک  دـب  دـپط  یم  ناشلد  دـنتفگ و  یمه  نآ  تساجک  دوخ  یناما  وت  ناما  یب  تسار  وت  نامرف  ادـخ  يا  دـنتفگ 

(، يردصم  ) ي صخش +) لّوا  ریمض   ) نم ینم :  3416 تشکن ب 3420 - ار  ینیب  شیوخ  مخت  هک  ات  تشهن  مه  هتشرف  ود  راخراخ 
نم
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.ّتینا نتشاگنا ، يزیچ  هب  ار  دوخ  ندوب ،

: ندرک تافتلا  ندرک ، هجوت  ندینت :

.ناگدنب نیرتهب  دیبَعلا : َمِعن   5 ددم 2448 / وا  تسا  هدیدن  ار  نیریش  بآ  دنت  یم  يروش  بآ  رب  نوچ  غرم 

.هسوسو راخراخ :

.نتشاذگ نَتْشِه :

زا دینیب ، یم  یتمـصع  دوخ  رد  هتـشرف  ود  امـش  رگا  هک  نانآ  هب  راگدرورپ  باطخ  .تسا  تورام  توراه و  ناتـساد  هلابند  اهتیب  نیا 
ادخ تمحر  دیرب و  یم  رس  هب  نامـسآ  رد  و  یبضغ ، يوهـش و  ياهتوق  زا  یلاخ  دیا و  هتـشرف  نونکا  .امـش  دادعتـسا  زا  هن  تسا  نم 

امش زا  تمحر  نآ  ات  دوش  ببس  نات  ینیب  دوخ  هک  دوب  اما  .تسامش  لاح  لماش 

131 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

میهاوخن ناما  رد  یهدـن  ناما  ار  ام  وت  رگا  تسار و  وت  نامرف  ایادـخ  دـنتفگ  .دـیدرگ  ینادـنز  نیمز  نورد  دـیزرلب و  هاگ  نآ  دربب ،
.دندمآ دورف  نیمز  هب  دندش و  رورغم  مییادخ  بوخ  ناگدنب  ام  هک  دنتشاد  وکین  نامگ  دوخ  قح  رد  لاح  نیا  اب  اما  دوب ،

لدـع مینز  ناورُداش  مییآ و  نیمز  رب  مینت  یم  اهُقُتت  نودرگ  نیا  رب  اـم  ناـیناحور  یکاـپ  زا  ربخ  یب  ناـیناکرا  يا  دـنتفگ  یمه  سپ 
ِلاح سایق  نآ  ناما  نما و  نیمز  ردـنا  میهن  ات  نامز  رود  هبوجعا  دوش  ات  میرپ  رب  نودرگ  يوس  بش  ره  زاب  میروآ  تداـبع  میزوت و 
راهچ نکر ، راهچ  .ناکرا  هب  بوسنم  یناکرا  عمج  ناـیناکرا :  3421 نیمک ب 3425 - رد  دراد  قرف  دـیآن  تسار  نیمز  رب  نودرگ 

.دننیمز مدرم  نایناکرا  زا  دوصقم  .تساهمسج و  لصا  دنتشادنپ  یم  هک  شتآ  و  داب ، بآ ، كاخ ، ناجیشخآ :

.نامسآ ناگتشرف  نایناحور :

.كزان هدرپ  هدرپ ، قتت :

.نتفاب ندینت :

.هدرپارس ناورُداش :

، همان تغل  نآ  زا  لقن  هب  یسیفن و  گنهرف  .ندرک  ارجا  ثحب  دروم  تیب  رد  ندرازگ و  .نتخودنا  نتخوت : ندیزوت 
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.هدش جارختسا  نآ  دننام  يدهاش  ای  تیب  نیمه  زا  ینعم  نیا  هک  تسادیپ  تسا و  هتفرگ  نآ  ياه  ینعم  زا  زین  ار  ندرتسگ 

.ناهن نیمک :

مییوگ و یم  حـیبست  ایربک  لالج  هدرپ  سپ  رد  نامـسآ  رد  ام  هک  دـندز  یم  هنعط  ناینیمز  رب  هک  تسا  تورام  توراه و  لاح  ناـیب 
سایق نیا  هک  دنتسناد  یمن  اما  .دوب  میهاوخ  راگزور  هبوجعا  ناس  نیدب  .میهن و  یم  داد  لدع و  نییآ  مییآ  نیمز  هب  نوچ 

132 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناگتـشرف و  دنتوهـش ، مشخ و  زا  هدـیرفآ  ناینیمز  .درک  سایق  ناوت  یمن  تسا  نیمز  رد  هچ  نآ  اب  ار  يوامـس  ملاع  تسین و  تسرد 
هتشرف ود  نآ  .دیامن  تیاعر  ار  ینماد  كاپ  توهـش و  نایم  لداعت  هک  دیآ  رب  شیامزآ  زا  دناوت  سک  نآ  .تفع  یکاپ و  زا  هتـشرس 

هب .دنتـشگ و  یمن  راچد  یکانمغ  نایاپ  نانچ  هب  دـندوب  نامـسآ  رد  نانچمه  دـندرک و  یمن  سایق  نایکاخ  اب  ار  نایکالفا  لاـح  رگا 
.دروآ یم  ار  ییانس  هتفگ  تسا  روخ  رد  ار  یناکم  یتلاح  ره  هکنیا  تبسانم 

نالهاج زا  تشاد  دیاب  ناهنپ  دوخ  یتسم  دوخ و  لاح  هک  نآ  نایب  رد 

نالهاج زا  تشاد  دیاب  ناهنپ  دوخ  یتسم  دوخ و  لاح  هک  نآ  نایب  رد 

ار رادتسود  هک  تسا  یتشهد  نایفوص  حالطـصا  رد  یتسم  يا ب 3426  هدروخ  هداب  هک  هن  اجنامه  رس  يا  هدرپ  میکح  ظافلا  ونـشب 
رد طاسبنا  تکرح و  طاشن و  ینامداش و  دتفیب و  راک  زا  وا  هّساح  هّوق  تلاح  نآ  رد  دهد و  تسد  بوبحم  لامج  هدـهاشم  لاح  رد 

ریمـض ّرـس  زا  هک  ار  نانآ  دیوگ و  ینانخـس  ای  دنک و  یتاکرح  رایتخا  یب  تلاح  نیا  هبلغ  رد  کلاس  هک  دوب  .دیآ و  دیدپ  يو  نطاب 
ار یفوص  رگا  .دنریگ  يو  نونج  هناشن  ار  اهتکرح  نآ  تسین ، یهگآ  وا 
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.دورب وا  زا  تلاح  نآ  ات  دنیزگ  تولخ  دریگ و  هرانک  مدرم  زا  دیاب  دیآ  دیدپ  تلاح  نینچ 

یهلبا ره  شددنخ  یم  لگ و  رد  یهر  ره  وس  نآ  وس و  نیا  دتف  یم  دش  لافطا  هچیزاب  رَخـسَت و  دش  لاض  نوچ  يا  هناخیم  زا  تسم 
134 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  شا  یم  قوذ  یتسم و  زا  ربخ  یب  شا  یپ  ردنا  ناکدوک  نینچ و  وا 

زا ادـخ  دـیامرف  تسار  تیکدوک و  امـش  تسا و  وهل  بعل و  ایند  تفگ  اوه  زا  هدـیهر  زج  غلاب  تسین  ادـخ  تسم  زج  دـنلافطا  قلخ 
.هدش نورب  هتفر ، نورب  هارمگ ، لاض :  3427 یکذ ب 3432 - یشاب  یک  حور  تاکذ  یب  یکدوک  یتفرن ، نوریب  بعل 

.دننک سوسف  وا  اب  هک  هرخسم  رخست :

، ماعنا هروس  تایآ  زین  و  ( 36 دمحم ،  ...« ) ٌوَْهل ٌبَِعل َو  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَمَّنِإ   » میرک نآرق  رد  ادـخ  هدومرف ي  هب  تسا  تراشا  ایند : تفگ 
.دیدح و  توبکنع ،

هب همان ، سوباق  « ) .تسا هزور  تفه  هنـسرگ  زو  هک  تیرایب  ماعط  تفگ  : » دوش لدـب  اـت »  » هب لاد »  » یـسراف رد  .دـیکدوک  تیکدوک :
(. همان تغل  زا  لقن 

نیعلا سجن  رگا  هدیرب  رس  ناویح  تروص  نیا  رد  هک  ندیرب  ار  ناویح  ندرگ  گر  راهچ  .یهقف  روتـسد  قفو  رب  ندیرب  رـس  تاکَذ :
.تسا كاپ  دشابن 

.تسایند رویز  ایند و  دنب  رد  هک  یناویح  حور  نتشک  حور : تاکذ 

.تسا تیب  قایس  فالخ  هک  دنا  هتفرگ  یکز ، تاکز و  ناحراش  ضعب  .هدش و  یعرش  حبذ  ّیکَذ 

يوه و هک  تسا  یـسک  غلاب  .دنیامن  یم  غلاب  تروص  هب  دـنچ  ره  دـنکدوک ، دـنیایند  عاتم  هچیزاب  مرگ  رـس  یگمه  هک  ناتـسرپ  ایند 
، دنریگ یم  هچیزاب  هب  دنا  هتشک  دوخ  رد  ار  یناویح  حور  هک  ار  ادخ  نادرم  ناتسرپ  ایند - .تسا  هتشک  دوخ  رد  ار  سوه 
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تسادخ و هاگرد  قیال  كاپ و  تشک  دوخ  رد  ار  یناویح  سفن  یمدآ  رگا  .دنا  هتـسب  لد  ودـب  هچ  نآ  دـنیاهنآ و  هچیزاب  هک  یلاح 
.تسین شیب  يرادرم  هنرگ 

ییزاغ ب یمتـسر و  عامج  اـب  ییزاـب  دوب  هچ  لـفط  عاـمج  نآ  یتف  يا  اـجنیا  دـننار  یمه  هک  یتوهـش  نیا  ناد  لـفط  عاـمج  نوچ 
3433 - 3434

135 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درم ناوج ، یتف :

.توق رپ  روز ، رپ  هینب ، يوق  ینعم  هب  اجنیا  رد  و  دنک ، داهج  ادخ  هار  رد  هک  وج  گنج  تغل  رد  يزاغ :

، دنراد یم  مرگ  رـس  نادب  ار  دوخ  ناکدوک  هک  تسا  هچیزاب  نوچ  نادیواج  یناگدنز  ربارب  ایند  یناگدنز  هک  نآ  رب  تسا  يدـیکأت 
.دوش یمن  بترتم  نآ  رب  يرثا  چیه  ینعم و  یب  تسا  یتروص  اهنت  .دننک  ناگرزب  زا  دیلقت  هب  ناکدوک  هک  يراک  ای 

یعَْفنَی ـال  رد  هلمج  ناـشگنج  نیبوـچ  ریـشمش  اـب  هلمج  ناـهُم  زغم و  یب  ینعم و  یب  هلمج  ناـکدوک  گـنج  وـچمه  ناـقلخ  گـنج 
، راوخ تناها ، زا  یلوعفم  تفص  ناهُم :  3435 ییپ ب 3437 - لدلُد  ای  تسام  قارب  نیک  یین  رب  هراوس  هتـشگ  ناش  هلمج  ناشگنهآ 

.شزرا یب 

( تسا هتفر  راک  هب  یفـصو  ینعم  هب  بیکرت  اجنیا  رد  هک  عراضم ، لعف  زا  بیاغ  رکذـم  درفم  عفنی »  » یفن و فرح  ـال »  » زا : ) عفنی ـال 
.دنک ریکنت  هدافا  ای »  » .هدوه و یب  هدیاف ، یب 

: دنرآ باسح  هب  بسا  ار  نآ  دننیشن و  یبوچ  ای  ینرب  هک  ناکدوک  یضعب  راک  ین : رب  هراوس 

.درب شرع  هب  ار  ص )  ) لوسر هک  یبکرم  قارب :  2 ناکدوک 2340 / نایم  رد  دناود  یم  نالف  کن  هراوس  هتشگ  یین  رب 

ص)  ) لوسر نآ  زا  تسخن  و  تسا ، ع )  ) نینمؤملا ریما  رتسا  مان  لدلد  و  نتفر ، هار  رد  لدلد  دننامه  یپ : لدلد 
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.دوب

و دنا ، هتشادنپ  یقیقح  ملع  لیصحت  ار  ظافلا  اب  لادج  هک  تسا  يرهاظ  مولع  ایند و  ناگدش  مرگ  رـس  شهوکن  رد  زین  تیب  هس  نیا 
بسا رب  دنرادنپ  هتسشن و  ین  رب  هک  ناکدوک  نوچمه  دنرامش  یم  شزرا  رپ  ییاهب و  ار  شزرا  یب  يالاک  نیا  کی  ره 

136 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنراوس

یناهّرت هدربن ، يو  شناد  زا  يا  هرهب  دنناد و  شدنمشناد  هک  يرگید  و  هدومرف ...« : نایامن  ملاع  هنوگ  نیا  شهوکن  رد  نانمؤم  ریما 
هبطخ 87) هغالبلا ، جهن  « ) هدروآ تسد  هب  ناهارمگ  زا  یلهج  ياه  هیام  نانادان و  زا  دنچ 

ُجُْرعَت قبط  ُهن  زا  دنرذگب  نازات  بسا  قح  نالومحم  هک  يزور  ات  شاب  هتشادنپ  هر  لومحم  ِبکار  هتـشارفا  لهج  دوخ ز  دنا و  لماح 
َّنإ  » قح زا  راو  بسا  هتفرگ  نماد  هشوگ  راوس  نماد  ناـت  هلمج  نـالفط  وچمه  ْکَـلَْفلا  ُّزَتـْهَی  ِحوُّرلا  ِجوُرُع  ْنِم  کَـلَْملا  ِْهَیلا َو  ُحوُّرلا 

دنیب یهگ  نآ  اهِحیِـضْوَت  یف  َسْمَّشلا  يِراُمت  اذ ال  ِحیجرَت  یف  ِنیَّنَّظلا  ُبَلْغأ  دـیود  یک  اه  کلف  رب  نظ  بکرم  دیـسر  ِینُْغی » َال  َّنَّظلا 
ـاله ب كدوک  بکرم  ناد  ین  وچمه  امـش  كاردا  ّسح و  رکف و  مهو و  شیوخ  ِياـپ  زا  دـنا  هدـیزاس  یبکرم  شیوخ  ياـهبکرم 

یـصقان مرجال  هتـشادنپ ، تقیقح  فشک  هلیـسو  ار  يرهاظ  ملع  هک  تسا  یبلاط  انالوم  ریبعت  رد  و  هدـنرادرب ، لماح :  3438 - 3445
: هدیسرن لامک  هلحرم  هب  هک  تسا 

1 ار 936 / وت  دنادرگ  لوبقم  یلباق  ار  وت  دنادرگ  لومحم  یلماح 

.هتسناد دنلب  ماقم  ياراد  هدرب ، الاب  هتشارفا :  1 دش 1074 / لوبقم  وا  دب  نامرف  لباق  دش  لومحم  وا  دوب  نید  لماح 

.راوس بکار :

قح فّرصت  هک  یکلاس  حالطصا  رد  .دوش و  هتشادرب  تشپ  رب  هچ  نآ  راب ، لومحم :

 ) يونثم حرش 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


137 ص : ج 1 ، يدیهش ،) 

.درب هار  رد  ار  وا 

.دنک يدهج  دوخ  هک  نآ  یب  دنرب  هار  رد  ار  وا  هک  درب ، هار  رد  هر : لومحم 

.ناگدش راب  ناگتشادرب ، نالومحم :

سفن نتـشک  يونعم و  تاماقم  ندرک  یط  تضایر و  لحارم  ندنارذگ  زا  سپ  هک  یناسک  لعاف ) هب  تفـص  هفاضا  : ) قح نالومحم 
«. هب ُرُْصبَی  يّذلا  ُهَرََصب  ِِهب َو  ُعَمْسَی  يذَّلا  ُهَعْمَس  ُْتنُک  : » دومرف هک  تسا  قح  فرصت  دننک  هچ  نآ  .دنا  هدیسر  ییاهن  ياهلزنم  هب 

ْنِم ًاسَرَف  َبَکْرَت  ْنأ  ءاشَت  الَف  هَّنَجلا  ِیف  ُهَّللا  َکلِخْدـُی  ْنإ  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  تشهب  رد  ناـنمؤم  ریـس  هب  زین  تسا  تراـشا 
خرـس توقای  زا  يراوس  بکرم  چـیه  سپ  دروآ ، رد  تشهب  هب  تیادـخ  َْتبِکَر - ّالا  ُءاَشَت  ُْثیَح  ِهَّنَجلا  ِیف  َکـِب  ُریطَت  ءارْمَح ، ٍهتوقاـی 

(. لبنح دمحا  دنسم  زا  ثیدح 39328 ، لامعلا ، زنک  « ) يوش راوس  نآ  رب  هک  زج  ینک  زاورپ  تشهب  رد  نادب  هک  یهاوخن 

: میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  دور ، یم  الاب  نادب  هتشرف  حور و  کَلَملا : ِهَیلا َو  ُحوُّرلا  ُجُْرعَت 

(. 4 جراعم ، « ) ِْهَیلِإ ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُجُْرعَت  »

.دیآ یم  رد  تکرح  طاشن و  هب  خرچ  حور ، نتفر  الاب  زا  کلَفلا : ُّزَتْهَی  ِحوُّرلا  ِجُرُع  ْنِم 

.تسا هدرک  هیبشت  تمایق  رد  ناگتشرف  حور  ریس  هب  ار  نالصا  يونعم و  ریس  انالوم 

.دندیود یم  دندش و  یم  راوس  نآ  رب  هتفرگ  ار  نآ  نماد  دندیشوپ ، یم  دنلب  يابق  ناکدوک  هک  میدق  رد  راوس : نماد 

(. 28 مجن ، « ) ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َو  میرک ...« : نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .دنک  یمن  زاین  یب  نامگ  ینُغی : َّنَّظلا ال  َّنإ 

، تسا يرهاـظ  مکح  ظاـحل  زا  نینظلا  بلغا  حـیجرت  .تسا  رما  ود  نیب  ددرت  ّنظ  تسا ، رتـیوق  هک  نآ  ناـمگ  ود  زا  ِنـیَّنَّظلا : ُبَـلْغا 
مکح تقیقح و  هب  لاصیا  بجوم  نکیل 
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: دوش یمن  یعقاو 

138 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

1 تسا 1456 / هتفگ  اّمعم  وا  شوگ  هب  قح  تسا  هتفشآ  وا  هک  ره  دّدرت  رد 

دنـشاب و يواسم  هاوخ  تسا  رما  ود  ناـیم  دّدرت  اـهقف  دزن  6 و  میرک 204 / يا  دّدرت  هار  ود  هب ز  میقتـسملا  طارـص  ههار  کی  بذـج 
.دش دهاوخ  هتفرگ  عجار  فرط  دیآ  عجار  فرط  ود  زا  یکی  هاگ  ره  .دوب  عجرم  يرگید  رب  یکی  هاوخ 

زا تسا  لامم  نآ  هزمه  هک  هلعافم  باب  عراضم  لعف  زا  رـضاح  رکذـم  درفم  يراـمت »  » .یهن فرح  ـال » ! » نکمم لادـج  يراـمت : ـال 
.لادج ءارم  یثالث  ردصم 

.باتفآ سمش :

.نکم لادج  دیشروخ  اب  دیشروخ  نداد  ینشور  رد  تیب : مین  ینعم  .ندرک  نشور  حیضوت :

.دنا هدیسر  یقیقح  ملع  هب  هک  دنرادنپ  دنا و  هتفرگ  ارف  ار  یتاحلطصم  هک  تسا  یناصقان  شهوکن  زین  اهتیب  نیا 

، هتخادـنا رد  مدرم  ناـیم  ار  دوـخ  هتخاـس و  مهارف  یناداـن  زا  يا  هراوتـشپ  هک  يدرم  و  : » دـیامرف ناـملاع  نیا  شهوـکن  رد  ع )  ) یلع
.تسا نانچ  هن  وا  دـنا و  هدـیمان  اناد  ار  وا  نایامن  یمدآ  .نامدرم  نایم  شزاس  نامیپ  نتـسب  رد  روک  .نازاـت  هنتف  یکیراـت  رد  ناـباتش 

(. هبطخ 17 هغالبلا ، جهن  « ) .تسا نآ  رایسب  زا  رتهب  شکدنا  هک  هدروآ  مهارف  رایسب  ار  يزیچ 

یماگنه ات  رادنپ  نیا  اما  دنادرگ ، ناسآ  ناشیا  رب  ار  راک  دناسر و  ناشدـصقم  هب  دـناوت  دـنمان  یم  ملع  هک  ار  هچ  نآ  دـنرادنپ  نانیا 
ّسح و مهو و  زا  تسناد  دـنهاوخ  نانیا  دیـسر  وا  رود  نوچ  .دـهن و  نایم  رد  ياپ  قح  درم  دـباتن و  یقیقح  ملع  دیـشروخ  هک  تسا 

.تسا یبوچ  دنا  هدرک  تسرد  لالدتسا  زا  هک  ییاپ  تسین و  هتخاس  يراک  سایق 

بکار «، » لومحم بکار   » ياج هب  يا  هخسن  رد 
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رتبسانم هدمآ و  لومحم » و 

139 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دیامن یم 

دزیا تفگ  دوش  يراب  دنز  نت  رب  نوچ  ملع  دوش  يرای  دنز  لد  رب  نوچ  ملع  ناشلامحا  نت  ِلها  ياهملع  ناشلّامح  لد  ِلها  ياهملع 
3446 هطـشام ب 3449 - گنر  وچمه  دـیاپن  نآ  هطـساو  یب  وه  دوبن ز  نآک  ملع  وه  دْوبن ز  نآک  ملع  دـشاب  راـب  ُهَرافْـسأ » ُلِـمْحَی  »

.راب ْلمِح : عمج  لامحأ :

ُلِمْحَی ِرامِْحلا  ِلَثَمَک  اهُولِمْحَی  َْمل  َُّمث  َهارْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَثَم   » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  .ار  اـهباتک  دراد  یم  رب  هرافـسا : لـمحی 
 ...« دراد رب  ییاهباتک  هک  تسا  رخ  دـننام  درب  دـنناوتن  ار  نآ  سپ  دـنا ، هداهن  نانآ  هدـهع ]  ] رب ار  تاروت  هک  ناـنآ  لـثم  ًارافْـسَأ -... 

(. 5 هعمج ، )

.راگدرورپ هب  تسا  تراشا  وه :

.رگشیارآ طشم ، زا  تسا  یلعاف  تفص  هطشام :

ناشیا ربهار  نانیا  ملع  .دـنا و  هدیـسر  یقیقح  ملع  هب  هک  دنتـسه  یناسک  فالخ  رب  دـنریگ  یم  ارف  ار  يرهاـظ  ياـهملع  هک  یناـسک 
نوچمه يرهاظ  ملع  دوش و  هفاضا  ملعتم  لد  رب  ادـخ  بناج  زا  دـیاب  یقیقح  ملع  .ناشـشود  رب  تسا  يراب  نانیب  رهاـظ  ملع  تسا و 
ياهملع هک  نانآ  .دور  یم  نایم  زا  ندرک  هناش  اـی  ینتـسش و  اـب  هک  دـهد  یم  سورع  يوم  هرهچ و  رب  رگـشیارآ  هک  تسا  یـشیارآ 

دنا هتفرگ  ارف  ار  ینطاب  یقیقح و  ملع  دـنلد و  لها  هک  نانآ  .دنتـسین  یقیقح  ملع  ناگدـنریگ  ارف  دـننامه  دـنریگ ، یم  ارف  ار  يرهاظ 
ارف نکیل  دـناسر ، ناـشلزنم  هب  هک  تسا  یبـکرم  نوچ  ار  ناـنآ  ملع  نآ  مرجـال  دـنا  هدروآ  تسد  هب  ادـخ  هب  ندیـسر  يارب  یتلیـسو 

دصقم هب  ار  نانآ  اهنت  هن  ملع  نآ  .دنیارایب  ار  دوخ  ناکد  نادب  ات  دنا  هتخودنا  ار  يزیچ  يرهاظ  ملع  ناگدنریگ 

يدیهش يونثم (  حرش 
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140 ص : ج 1 ، (، 

.دنامب ناششود  رب  نآ  لیصحت  ینیگنس  دنرب و  وس  نادب  وس  نیا  زا  هک  دوب  ناششود  رب  يراب  هکلب  دناسر  یمن 

جهن « ) درکن يدوس  ار  وا  دوب و  وا  اب  وا  شناد  دروآ و  رد  اپ  زا  ار  وا  يو  ینادان  هک  يدنمـشناد  اسب  : » دیامرف ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما 
: راصق تاملک  هغالبلا ،

(. 107

دزاـسن نشور  ار  لد  دـباتن و  هدـنب  لد  رب  ادـخ  بناـج  زا  هک  یملع  .دـنرآ  تسد  هب  اـیند  بسک  يارب  هک  يروـص  ملع  تسا  نـینچ 
.ددرگ راکشآ  هدنب  ناهن  یتشز  دورب و  نایم  زا  نتسش  اب  دنیارایب ، ار  یسورع  ون  نادب  هک  تسا  یگنر  بآ و  نوچمه 

ِراوهر رب  وت  بکار  يوش  ات  ملع  راب  نیا  اوه  رهب  شکم  نیه  یـشوخ  تدنـشخب  دـنریگ و  رب  راب  یـشک  وکین  ار  راب  نیا  نوچ  کیل 
وه مان  اب  هدـش  عناق  وه  يا ز  وه  ِماج  یب  یهر  یک  اهاوه  زا  راب  شود  زا  ار  وت  دـتفا  نآ  زا  دـعب  راوس  ییآ  ملع  راوهر  رب  هک  ات  ملع 

.راوس بکار :  3450 ب 3453 -

.يراوس تلیسو  بکرم ، راوهر :

.هَّللا تاذ  ادخ ، تقیقح  وه :

نیا رد  تسا ، ملعتم  شود  رب  يراب  يرهاظ  ملع  و  دوش ، هضافا  بلاط  رب  هطساو  یب  ادخ و  بناج  زا  دیاب  ملع  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد 
دوب دهاوخ  دنمدوس  دوش ، لیصحت  تقیقح  هب  ندیسر  ادخ و  هب  رهاظ  ملع  رگا  دیوگ : یم  دنک و  یم  كاردتسا  ار  شیپ  هتفگ  اهتیب 

دهاوخ دنم  هرهب  ار  وا  ملع  دنام و  دهاوخن  ملع  لامح  رگید  درازگب ، وکین  ار  نآ  طیارـش  دریگ و  ارف  وکین  ار  ملع  نیا  هک  یملعتم  و 
يارب اما  .تسا  بکار  ملع  ِلماح  دشابن  ایند  يوه و  رطاخ  هب  ملع  رگا  .دنادرگ 
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يوه زا  ییاهر 

141 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دوب ادخ  اب  هتسویپ  دیاب 

1 تسوه 1101 / ماغیپ  یتشاذگب  اوه  نوچ  تسوزرآ  اوه و  مدرم  رد  داب 

چیه چیه  لوغ  دْوبن  هّداج  دشابن  ات  چیه  لولدم  یب  لّالد  يا  هدید  لاصو  لّالد  تسه  شلایخ  نآ  لایخ و  دیاز  هچ  مان  زو  تفـص  زا 
رگ وج  بآ  ردنا  هن  ناد  الاب  هب  هم  وجب  ار  یّمـسم  ور  يدناوخ  مسا  يا  هدیچ  لُگ  لُگ ، ِمال  فاگ و  ای ز  يا  هدـید  تقیقح  یب  یمان 

.يزیچ ندرک  فصو  تفص :  3454 يرس ب 3458 - کی  نیه  دوخ  ار ز  دوخ  نک  كاپ  يرذگب  یهاوخ  فرح  مان و  ز 

.امنهار لالد :

.دیامن هار  نادب  لالد  هچ  نآ  لولدم :

ای تسا  یمسم  نیع  مسا  ایآ  هک  نالزتعم  نایرعشا و  نایم  فالخ  هب  تسا  تراشا  نیا  رد  .دنا و  هداهن  یمسا  نآ  رب  هچ  نآ  یّمـسم :
یه ثیح  نم  تسا  تاذ  اـیآ  هک  تسا  مسا  لولدـم  رد  عازن  هکلب  تسین ، نآ  فورح  مسا  زا  دوـصقم  هک  تـسا  یهیدـب  .نآ و  ریغ 

هب فاصتا  رابتعا  هب  تسا  تاذ  زا  تراـبع  مسا  ناـفراع  حالطـصا  رد  .هدـش و  ضراـع  نآ  رب  هک  يرما  راـبتعا  هب  تسا  تاذ  اـی  یه 
.توعن زا  یتعن  فاصوا و  زا  یفصو 

رهاظم هب  لسّوت  تقیقح  دوهـش  رد  ینامرک  نیدـلا  دـحوا  دـنیوگ  یم  : » نتـسیرگن ار  نامـسآ  هام  ندـید  يارب  نتـسناد : الاب  رد  هاـم 
تـشط رد  ار  هام  تفگ  يراک ؟ هچ  رد  دیـسرپ  وا  زا  يزیربت  نیدلا  سمـش  خیـش  تسیرگن .) یم  نایور  بوخ  هب   ) درک یم  يروص 
دحوا همجرت  لیذ  سنالا ، تاـحفن  « ) .ینیب یمن  شنامـسآ  رب  ارچ  يرادـن  لـبند  اـفق  رب  رگا  هک  تفگ  نیدـلا  سمـش  .منیب  یم  بآ 

(. نیدلا سمش  نیدلا و 

 ) يونثم حرش 
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142 ص : ج 1 ، يدیهش ،) 

دوتس یم  ار  نآ  درک و  رد  هچ  هب  رس  دومناو  یهام  ِسکع  یهاچ  ای ز 

ور درک  شسکع  هب  وا  لهج  هچ  رگ  وا  تسا  هام  حدام  تقیقح  رد 

عفد تیب  جنپ  نیا  نومضم  تفگ  ناوت  یم   3 / 2129 ارجام 2131 - دش  طلغ  نوچ  نآ  دش  رفک  ار  سکع  نآ  ین  تسار  هم  وا  حدم 
يروص ملع  راـب  رگا  هک  دوزفا  تیب 3450  رد  دشاب و  هطـساو  یب  و  وه »  » زا دـیاب  ملع  تفگ  هتـشذگ  ياهتیب  رد  .تسا  رّدـقم  لخد 

هک تسا  ضارتعا  ياج  تروص  نیا  رد  .يدرگ  لومحم  لماح  ياج  هب  دنریگ و  رب  وت  زا  ار  راب  یـشکب  دیاب  هک  نانچ  ار  لاق ) ملع  )
ارچ تفر ، دهاوخ  تقیقح  غارـس  هب  تفـص  مان و  زا  هک  تسا  نیا  نآ  خساپ  .دش  دهاوخ  لومحم  یلماح  لامح و  یلومحم  هنوگچ 
هک دـهد  یم  ناشن  تسا و  یّمـسم  يارب  ییاـمنهار  نوچمه  مسا  .تسین  تقیقح  ود  دـنیوگ  ناـیلزتعم  هک  ناـنچ  یّمـسم  مسا و  هک 
هک نانچ  .دزاـس  فرحنم  تقیقح )  ) یّمـسم زا  ار  ناـنآ  دزادـنا و  هابتـشا  هب  ار  یهورگ  مسا  تسا  نکمم  دـنچ  ره  .تسه  ییاّمـسم 

.دنرب رد  هب  هار  زا  ار  نامدرم  اه  هداج  رد  نانز ، هار  نالوغ و 

دـشاب دّعتـسم  رگا  مه  يرهاظ  ملع  هدـنریگ  ارف  سپ  تسا  یّمـسم  رد  هکلب  تسین  مان  رد  رثا  هک  دـناد  یم  تسوج ، تقیقح  هک  نآ 
.ظافلا هب  ندش  مرگ  رس  هن  تسا  ءایشا  تقیقح  هب  ندیسر  ملع ، هک  دیسر ، دهاوخ  تقیقح  نیدب 

فاص كاپ  تاذ  ینیبب  ات  دوخ  فاصوا  زا  نک  یفاص  ار  شیوخ  وش  گنز  یب  هنیآ  تضایر  رد  وش  گـنر  یب  ینهآ  نهآ ز  وچمه 
مولع لد  ردنا  ینیب  دوخ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


نم هک  ناشناج  دـنیب  نآ  ارم ز  رم  متّمه  مه  رهوگ و  مه  دوب  وک  متّما  زا  تسه  هک  ربمغیپ  تفگ  اتـسوا  دـیعم و  یب  باتک و  یب  ایبنا 
143 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تایح  بآ  برشم  ردنا  هکلب  تاور  ثیداحا و  نیحیحص و  یب  نآ  زا  منیب  یمه  ار  ناشیا 

زا  3459 ناینیچ ب 3466 - نایمور و  زا  وگ  هصق  ناهن  ملع  زا  یهاوخ  یلاثم  رو  ناوخب  اّیبارَع  انْحَبْـصأ  زار  نادب  ًاّیدْرَُکل  اْنیَْـسمَأ  ّرس 
.دش یم  هتخاس  نهآ  زا  هنیآ  میدق  رد  .نداد  تسد  زا  ار  ینهآ  ندش : گنر  یب  ینهآ 

تفـص .دـیدرگ و  یم  دـیدپ  نآ  رد  زیچ  ره  سکع  هک  دـش  یم  نشور  نانچ  تفر و  یم  نآ  یگریت  دـنداد  یم  الج  ار  نهآ  نوچ 
.تفر یم  نایم  زا  نآ  ندوب ) هریت   ) ینهآ

.گنز زا  يرگید  تروص  گنژ :

.یناویح فاصوا  دوخ : فاصوا 

يو دیدرگ  یم  غراف  سرد  ياقلا  زا  داتسا  نوچ  تسشن و  یم  سرد  هزوح  رد  هک  دوب  یـسک  دیعم  .هدنیوگ  زاب  هدننک ، هداعا  دیعُم :
رّرقم ار  دـیعم  ام  رـصع  یملع  ياه  هزوح  رد  .درک  یم  رارکت  دـندوب ، هتفاینرد  کـین  ار  داتـسا  نخـس  هک  یناـبلاط  يارب  ار  وا  سرد 

.رایشناد فدارم  یبصنم  یبرع  ياهروشک  زورما  یهاگشناد  ماظن  حالطصا  رد  دنیوگ و 

.تسا هدمآ  ص 34 )  ) يونثم ثیداحا  رد  هک  تسا  ییاهثیدح  نآ  ذخأم  ربمغیپ : تفگ 

يروباشین جاجح  نب  ملسم  نسحلا  وبا  حیحـص  و  256 ه ،) تافو -  ) يراخب لیعامـسا  نب  دمحم  فیلأت  حیحـصلا  عماجلا  نیحیحص :
(. 261 ه تافو - )

زا ام  دنتفرگ و  ناگدرم  زا  ملع  نامدرم  : » دیزی اب  نخس  هب  تسا  تراشا  تسا  هتشون  نوسلکین  هک  نانچ  ًالامتحا  تایح : بآ  برشم 
.دریمن زگره  هک  میتفرگ  ملع  يا  هدنز 

نم رب  زیچ  چیه  تفگ  مرجال  .میوگ  قح  زا  نم  دنیوگ و  قح  هب  همه 
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(. ص 159 ج 1 ، ءایلوألا ، هرکذت  « ) .رهاظ میلقا  ملع  ینعی  دوبن ، ملع  تعباتم  زا  رتراوشد 

ینعی ًاّیبرع » ُتحَبْصأ  ًاّیدرک و  ُْتیَْسمأ   » تسا هدمآ  هنوگ  نیدب  يونثم  هچابید  رد  هک  تسا  یترابع  ًاّیبَرَع : ُتْحَبْـصا  ًاّیدرَُکل و  اْنیَْـسما 
.یبرع مدرک  دادماب  يدرک و  مدرک  ماش 

، نایرع رهاط  اباب  تسا ، هتفگ  هک  ار  نخس  نیا  هک  تسا  فالخ  ار  ناسیون  هرکذت 

144 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تیاکح يو  اب  دینج  نادیرم  رادید  دادغب و  هب  يو  ندیسر  ناتساد  رد  هک  نانچ  دادح  صفح  وبا  ای  و  دنا ، هتـشون  یـضعب  هک  نانچ 
وبا ای  تسا ، هتشون  ص 320 )  ) سنألا تاحفن  رد  یماج  هک  نانچ  ینوباب ، هَّللا  دـیبع  وبا  اـی  ص 289 .) ج 1 ، ءایلوألا ، هرکذت   ) .دنک

هک نانچ  تسا  هدوب  ماقم  ّولع  سفن و  توق  تیاغ  زا  تیبرع  هب  نتفگ  نخـس  .تسا  هدـمآ  مکح  لاثما و  رد  هک  ناـنچ  درک ، ءاـفولا 
بآ ضوح  هب  ناتـسمز  رد  ندروخ و  ار  نایفارطا  دنخـشیر  بیرف  لد ، یگداس  رطاخ  هب  ای  و  تسا ، هتـشون  صفح  وب  هراب  رد  راـطع 

ینوباب هراب  رد  هک  نانچ   ) ندومن نازیوآ  فقـس  هب  ار  اپ  ندرک و  اپ  رد  نامـسیر  ای  و  دـنا ،) هتفگ  رهاط  اباب  هراب  رد  هک  نانچ   ) نتفر
.تسا نالد  هداس  نتفریذپ  ناصاّصق و  هتخادرپ  رتشیب  هک  دیامن  یم  نانچ  دنا ) هتشون 

ار دوخ  نورد  دزادرپ و  تضایر  هب  دیاب  تسوه  بناج  زا  هک  دـسر  یملع  هب  دـهاوخ  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  زین  اهتیب  نیا  لصاح 
.دوش هضافا  يو  رب  یقیقح  ملع  ات  دنک  كاپ 

يرگتروص یشاقن و  ملع  رد  ناینیچ  نایمور و  ندرک  يرم  هصّق 

يرگتروص یشاقن و  ملع  رد  ناینیچ  نایمور و  ندرک  يرم  هصّق 

دیاب دوش  هضافا  وت  رب  یقیقح  ملع  یهاوخ  رگا  هک  دومرف  ریخا  ياهتیب  رد 
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ناینیچ نایمور و  لادج  ناتـساد  تبـسانم  نیدب  .دـنک  یلجت  وت  لد  رب  یهلا  ملع  ات  يوش  گنر  یب  ییادزب و  اهیگریت  زا  ار  دوخ  لد 
.تسناد یم  يرگید  زا  رت  هریچ  یشاقن  رد  ار  دوخ  موق  ره  هک  تسا  هدروآ  ار 

.تسا و هدروآ  نیدـلا  مولع  ءاـیحا  زا  (، 35 ص 33 -  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  رفنازورف  موحرم  ار  ناتـساد  نیا  ذـخأم 
نایمور ار  شقن  همان  ردنکسا  نیدلا و  مولع  ءایحا  رد  نکیل  دندروآ  رد  مظن  هب  ار  ناتـساد  نیا  یماظن  يرونا و  دنا  هتـشون  هک  نانچ 

ناینیچ نآ  زا  یـشاقن  نایمور و  راک  لقیـص ، يونثم  رد  هک  یلاح  تسا ، هدوب  راوید  ندرک  یلقیـص  ناینیچ  راک  دـنا و  هدروآ  دـیدپ 
.تسا هدروآ  نیچ  زا  داتسا  ود  رنه  ار  يراک  لقیص  یشاقن و  يرونا  .تسا و 

ریمـض هنیآ  رگا  اما  دروآ ، تسد  هب  ناوت  تقو  فرـص  جـنر و  لمحت  اـب  ار  يرهاـظ  مولع  هک  تسا  نیا  اـنالوم  دوصقم  لاـح  ره  هب 
.دش دهاوخ  سکعنم  نآ  رد  تسا  یهلا  ملع  نامه  هک  یقیقح  ملع  یتدهاجم  چیه  یب  دوش  یفاص 

ریبعت رد  نکیل  .زیرگ  گـنج و  نتخیرگ ، ندرب و  هلمح  رف : ّرک و  رف ب 3467  ّرک و  ار  ام  دنتفگ  نایمور  رت  شاّقن  ام  دـنتفگ  ناینیچ 
ینعم هب  انالوم 

146 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا هدمآ  لالج  هوکش و 

.هبلغ الیتسا ، زین  3 و  نید 769 / نکر  ارم و  ناوخ  ایند  رخف  نیب  گنر  بات و  بآ و  رف و  ّرک و 

3 باقع 4342 / کبک و  رب  هن  دراد  رف  ّرک و  بابُذ  نوچ  وت  رب  وید  توبکنع 

ناینیچ و نیزگ  يوعد  رد  تسیک  اهامش  زک  نیا  رد  مهاوخ  ناحتما  ناطلس  تفگ 
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.هدیزگ نیزُگ :  3468 دندمآ ب 3469 - ثْکَم  رد  ثحب  زا  نایمور  دندمآ  ثحب  نایمور 

: هلمج زا  تسا ، هدش  طبض  زین  رگید  ياهتروص  هب  تیب  نیا  منیب  یم  ص 213 ) ج 2 ،  ) نوسلکین يونثم  حرش  رد  هک  نانچ 

: هلودلا ءالع  پاچ  رد  زین  دندب و  رت  فقاو  ملع  رد  نایمور  دندش  رضاح  نوچ  مور  نیچ و  لها 

هب رد »  » هفاضا فرح  تسخن  تیب  مین  رد  تفگ  دیاب  دشاب  تسرد  نتم  تروص  رگا  لاح  ره  هب  دـندمآ و  ثحب  رد  مور  نیچ و  لها 
.دندنام ثحب  زا  دندمآ :» ثکم  رد   » مود تیب  مین  رد  .تسا و  دندرک »  » ینعم هب  دندمآ  ای  هدش و  فذح  ترورض 

147 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  امش  ِنآ  کی  دیراپسب و  هّصاخ  ام  هب  هناخ  کی  دنتفگ  ناینیچ 

و دوب ، هناخ  رگید  رد  ربارب  هناخ  ره  رد  ردـب : رد   3470 رگد ب 3471 - یمور  دتـس  ینیچ  یکی  نآ ، ردـَب ز  رد  لباقم  هناخ  ود  دوب 
.دتفا يرگید  رد  یکی  راوید  سکع  ناوتب  هک  دوش  یکی  هناخ  ود  ره  دش  هدوشگ  نوچ  هک  دشاب  نانچ  رد  دیاب  رعاش  روصت  قبط 

.دندرک مین  ود  هب  ار  قاطا  دندیشک و  يا  هدرپ  هک  تسا  هدمآ  نیدلا  مولع  ءایحا  رد 

: تسا هدمآ  هدرپ  رد ، ياج  هب  زین  همان  ردنکسا  رد 

 ... دنب شقن  دروآ  دورف  یباحج  دنلب  قاط  يوربا  ود  نایم 

همان ردنکسا  هتخادنا  ددرگ  نایم  زا  باجح  هتخادرپ  دندرگ  راک  نا  وچ ز 

.ددرگ یم  زاب  هنیزخ  هب  هک  يا  هراشا  مسا  ًارهاظ  نآ : دنتس ب 3472  ات  نآ  درک  زاب  هنیزخ  هش  دنتساوخ  هش  زا  گنر  دص  ناینیچ 

راک هب  دنناتس  ای  دندتس  ياج  هب  هغیص  نیا  تسا  مولعم  هک  نانچ  دنتس :
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«. دنمجرا نآ  درک  زاب  هنیزخ  سپ   » اه هخسن  ضعب  رد  .هتفر 

رد گنز  عفد  زج  ار  راک  دـیآ  روخ  رد  گنر  هن  نول و  ین  دـنتفگ  نایمور  اطع  زا  دوب  هبتار  ار  ناینیچ  اـهگنر  هنیزخ  زا  یحابـص  ره 
تسا و ربا  نوچ  گنر  تسا  یهر  یگنر  یب  هب  یگنر  دص  ود  زا  دندش  یفاص  هداس و  نودرگ  وچمه  دندز  یم  لقیص  دنتسب و  ورف 

3473 باتفآ ب 3477 - هام و  ناد و  رتخا  نآ ز  بات  ینیب و  وض  ربا  ردنا  هچ  ره  تسا  یهم  نوچ  یگنر  یب 

148 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دادماب حابص :

.دوش یم  هداد  هنازور  هچ  نآ  يررقم ، هَِبتار :

رب ار  گنر  سپـس  دنـشک و  یم  یمـسج  يور  رب  ندرک  گنر  زا  شیپ  هک  يا  هدام  يرگید  زا  هدام و  یکی ، زا  ًارهاظ  گنر : نول و 
«. گنر هن  شقن و  ین   » اه هخسن  ضعب  رد  .تسا  دوصقم  دننز  یم  نآ 

.نداد الج  ندرک ، یلقیص  گنز : عفد 

.تسین هراتس  چیه  نآ  رد  تسا و  هداس  دنتشادنپ  یم  هک  سلطا  کلف  نودرگ :

.اهترثک زا  تراعتسا  یگنر : دص  ود 

ماقم یگنر و  یب  رهظم  هام  رون  .تسین  یناشن  ترثک  ماکحا  ترثک و  زا  نآ  رد  هک  قلطم  دوجو  اـی  تاذ و  قـالطا  هبترم  یگنر : یب 
نآ رد  فلتخم  ياـهگنر  هب  هاـم  رون  یکنت  تقر و  اـی  مکارت و  تظلغ و  بسح  رب  هک  اـهترثک  اـی  ناولا و  رهظم  ربا  تسا و  تدـحو 

: تسا گنر  یب  ای  گنر و  کی  رون  زا  اهترثک  نیا  شیادیپ  دوش  یم  سکعنم 

1 تساخ 2470 / گنج  رد  نوچ  گنر  یب  اب  گنر  تساخ  گنر  یب  زا  گنر  نیک  بجع  نیا 

دوبر یم  اهشقن  اج  نآ  دید  دمآ  رد  هش  دندز  یم  اهلُهُد  يداش  یپ  زا  دندش  غراف  لمع  زا  نوچ  ناینیچ 
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نیا رب  دز  اهرادرک  نآ  ریوصت و  نآ  سکع  نایم  زا  یمور  تشادرب  ار  هدرپ  نایمور  يوس  هب  دـمآ  نآ  زا  دـعب  اِقل  تقو  ار  لـقع  نآ 
رارکت و یب ز  ردپ  يا  دننایفوص  نآ  نایمور  دوبر  یم  هناخ  هدید  زا  ار  هدید  دومن  هب  اجنیا  دـید  اج  نآ  هچ  ره  اهراوید  هدـش  یفاص 

3478 اه ب 3484 - هنیک  لخب و  صرح و  زآ و  كاپ ز  اه  هنیس  نآ  دنا  هدرک  لقیص  کیل  رنه  یب  باتک و 

149 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راک لمع :

.رادید ماگنه  اقل : تقو 

دیاب هک  دنا  یلوصح  ملع  نابلاط  رهظم  ناینیچ  .يروضح  ملع  یلوصح و  ملع  نایم  قرف  يارب  تسا  یلاثم  نایمور  ناینیچ و  ناتـساد 
لیبق زا  تامدـقم  هب  يزاین  نآ  لیـصحت  هک  دـنا  يروضح  ملع  رهظم  نایمور  دـنرآ و  تسد  هب  رتفد  داوس و  زا  شـشوک و  اـب  ار  نآ 

: ددرگ ساکعنا  لباق  هنیآ  نوچمه  ات  دننک ، یم  كاپ  اهشیالآ  زا  ار  هنیس  نایفوص  .درادن  ملعم  میلعت  رتفد و  باتک و 

، تدابع رب  تبقارم  تضایر و  لـمحت  اـب  هک  نیمه   2 تسین 159 / فرب  نوچمه  دـیپسا  لد  زج  تسین  فرح  داوس و  یفوـص  رتـفد 
: دنکفا یم  وترپ  نآ  رب  یلاعت  يراب  يوس  زا  ملع  دیدرگ  نشور  نورد 

رب فوقو  هنومن  ود  مییوگب ، رتهب  اـی  ملع و  ود  نیا  هنومن   6 نک 3344 / هشیدـنا  دوخ  لقع  يارب  مه  نک  هشیپ  ار  رظن  يدـیلقت  یب ز 
هچ ره  : » تسا هتفگ  یلع  وبا  هک  تسا  نشور  یبوخب  دـنا  هتـشون  انیـس  نبا  ریخلا و  وبا  دیعـس  وبا  تاقالم  هراب  رد  هچ  نآ  زا  تقیقح 

، همدقم ج 1 ، دیحوتلا ، رارسا  « ) دناد یم  وا  مینیب  یم  ام  هچ  ره  تسا  هتفگ  دیعس  وبا  دنیب و  یم  وا  مناد  یم  نم 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


(. هس لهچ و  ص 

هب یسوم  نآ  دراد  لد  هنیآ  بیغ ز  ّدح  یب  تروص  یب  تروص  تسا  لباق  ار  ددع  یب  شوقن  وک  تسا  لد  کش  هنیآ ال  يافص  نآ 
هنیآ نآ  تسا  دودعم  تسا و  دودـحم  هک  نآ  کَمَـس ز  رب  ین  یـسرک و  شرع و  هب  هن  کلف  رد  دـجنگن  تروص  نآ  هچ  رگ  بیج 

3485 نادب ب 3488 - دح  دشابن  ار  لد 

150 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دودحمان رامش ، یب  ددع : یب 

.هدنریذپ اریذپ ، لباق :

ظفل اهنت  تروص  زا  اجنیا  رد  اما  تسا ، دعب  لکـش و  ياراد  نآ  حلطـصم  ینعم  هب  تروص  میناد  یم  هک  نانچ  تروص : یب  تروص 
.تسین یمسر  يدح و  هنوگ  چیه  نآ  يارب  هک  یتروص  تسا  دوصقم 

.درک فیرعت  ار  نآ  ناوتن  هک  درادن ، لصف  سنج و  هک  ّدح : یب 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  لد : هنیآ 

.نابیرگ بیج :

.تسا دوصقم  نیمز  کمس ، زا  اجنیا  رد  و  تسا ، نآ  تشپ  رب  نیمز  واگ  دنتشادنپ  یم  هک  یهام  کَمَس :

ربارب هک  ار  نآ  شقن  زج  نآ ، کی  رد  هنیآ  هک  دـنک  یم  نایب  ار  ینعم  نیا  اهتیب  نیا  رد  .درک  دـننامه  هنیآ  هب  ار  لد  اهتیب  نمـض  رد 
یـسوم لد  رب  هقیقحلا  هقیقح  نآ  اـی  تروص  یب  تروص  نآ  .تسا  رامـش  یب  ياهـشقن  ياریذـپ  یفوص  لد  اـما  .تسین  اریذـپ  دراد 

یـسرک و شرع و  نامـسآ و  هن  رگ  دوب و  تقیقح  نآ  زا  يا  هولج  تفات  یـسوم  لد  رب  هچ  نآ  اما  درک  یلجت  وا  نابیرگ  زا  تفات و 
: تسا یهانتی  ياهشقن ال  ياریذپ  تسین  يّدح  نوچ  ار  لد  هنیآ  اما  تسین ، تقیقح  نآ  شیاجنگ  ار  نیمز 

6 تسا 3190 / یندومنب  قح  سکع  لاثم  رد  تسین  سکع  نیا و  دنام  ار  اه  سکع 

دمآ تکاس  اجنیا  لقع 
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ون شقن  ره  دبا  ات  ددع  یب  مه  ددع  اب  مه  لد  زج ز  دبا  ات  دباتن  یشقن  ره  ِسکع  لد  تسوا  دوخ  ای  تسوا  اب  لد  هک  نآ  ّلِضُم ز  ای 
3489 گنرد ب 3492 - یب  یبوخ  دننیب  یمد  ره  گنر  وب و  زا  دنا  هتسر  لقیص  لها  وا  ردنا  يروصق  یب  دیامن  یم  وا  رب  دیآک 

151 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شوماخ تکاس :

.تسا نادرگ  رس  ینعم  هب  اجنیا  هدننک و  هارمگ  لالضا ) زا  لعاف  مسا  : ) ّلِضُم

.هدنیادز لْقیَص :

.لماک نایفوص  زا  تراعتسا  لقیص : لها 

.داد صیخشت  ار  ءایشا  ناوتب  اهنآ  هلیسو  هب  هک  ضارعا  زا  تراعتسا  گنر : وب و 

دوخ اـی  تسا و  هدـش  تقیقح  هاـگ  هولج  هک  تسا  لد  نیا  اـیآ  داد  ناوـتن  زییمت  هک  تسا  ناـنچ  ناـیفوص  لد  رد  تقیقح  ساـکعنا 
: تسا لد  دوخ  وا  هک  نآ  ای  لد  رب  تسوا  هولج  نیا  هک  دنام  یم  نادرگ  رس  لقع  و  تسا ، تقیقح 

مادم ماج و  تسا  هتخیمآ  مه  هب  ماج  تفاطل  یم و  يافص  زا 

: دیوگ يرتسبش  هک  نانچ  ای  یقارع و  ماج  ییوگ  تسین  تسا  مادم  ای  یم  ییوگ  تسین  تسا  ماج  همه 

تسابیز يور  لاح  سکع  لد  ای  تسام و  لد  سکع  زا  لاح  منادن 

ار اهشقن  نآ  دوش و  یم  اهشقن  هاگ  یلجت  هک  تسا  لد  نیا  لکشم و  زار  نیا  تشگ  هدیـشوپ  ارم  لد  رد  تسوا  ای  وا  يور  ردنا  لد 
ناشلد رب  اهتقیقح  هظحل  ره  دننک و  یم  هدهاشم  هدرپ  یب  ار  قح  لامج  دنناکلاس  ياهلد  هدنهد  الج  هک  لماک  نایفوص  .دنایامن  یم 

.ددرگ یم  سکعنم 

3493 دنتفای ب 3494 - ییانشآ  رحب  رحن و  دنتفای  ییانشور  رکف و  تفر  دنتشارفا  نیقَْیلا  ْنیَع  تیار  دنتـشاذگب  ار  ملع  رـشق  شقن و 
: شقن
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.رهاظ تروص  تروص ،

.تسوپ رِشق :

152 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دیآ یم  تسد  هب  رکفت  تامدقم و  بیترت  هار  زا  هک  یلوصح  ملع  ملع :

یملع نیقیلا  نیع  دـیآ و  تسد  هب  ناهرب  اب  هک  تسا  یملع  ناـیفوص  حالطـصا  رد  نیقیلا  ملع  .تسا  نیقیلا  ملع  لـباقم  نیقیلا : نیع 
(. ص 47 هیریشق ، هلاسر  همجرت   ) نایع قیرط  هب  تسا 

ُّقَح َوَُهل  اذـه  َّنِإ   » زین و  ( 7 - 5 رثاـکت ، « ) ِنیِقَْیلا َْنیَع - اـهَّنُوَرََتل  َُّمث  َمیِحَْجلا  َّنُوَرَتـَل  ِنیِقَْیلا ، َْملِع  َنوُمَْلعَت  ْوـَل  اَّلَک   » تسا میرک  نآرق  رد 
(. 95 هعقاو ، « ) ِنیِقَْیلا

یفیرعت هملک  ود  نیا  زا  دوخ  هقیلـس  هب  ناحراش  .ایرد و  رحب  .تسا و  هنیـس  شیپ  هاگ و  ولگ  رحن  تسا ، یفطع  بیکرت  رحب : رحن و 
.هدش هداد  لامتحا  نوسلکین  پاچ  هیشاح  رد  هک  تسا  نامه  تسرد  اًلمتحم  و  دنا ، هدرک 

: رحب هب  یضعب  دندیسر و  رهن  هب  یضعب  دندش  رادروخرب  ییانشآ  زا  شیوخ  دادعتسا  رادقم  هب  کی  ره  ایرد ، يوج و  رحب : رهن و 

رپ لاب و  دیازت  ردنا  دنز  یم  رسپ  يا  تسا  نیقی  هنشت  نامگ  ره 

دوش ایوب  وا  ملع  ار  نیقی  رم  دوش  اپ  رپ  سپ  ملع  رد  دسر  نوچ 

3 / 4118 نظ 4120 - قوف  نیقی و  زا  رتمک  ملع  نَتَتفُم  قیرط  ردنا  تسه  هک  نآ  ز 

رب ین  ررـض  دیآ  فدص  رب  رفظ  ناشیا  لد  رب  دباین  سک  دنخـشیر  يو  رب  موق  نیا  دننک  یم  دـنا  تشحو  رد  وا  زا  هلمج  نیک  گرم 
تسا هتفای  اریذپ  ار  ناشلد  حول  تسا  هتفات  ّتنج  تشه  شوقن  ات  دنتشادرب  ار  رقف  وحم و  کیل  دنتشاذگب  ار  هقف  وحن و  هچ  رگ  رهگ 

ادخ ب 3499- رادید  نیع  لب  ناشن  هچ  الخ  یسرک و  شرع و  زا  ناشن  دص 
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.دنناد یبرع  تغل  رد  ار  برعم  لعف  ای  مسا و  رخآ  تکرح  نادب  هک  تسا  یملع  وحن :  3495

153 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا دوصقم  يرهاظ  مولع  هملک  ود  نیا  زا  .نآ و  یلیضفت  ياهلیلد  زا  تسا  یعرف  یعرش  ماکحا  هب  ملع  هقف :

رد تسا  هدنب  لاعفا  يانف  دنا  هتفگ  یضعب  و  ص 42 ) هیریشق ، هلاسر  همجرت  « ) تسا تداع  فاصوا  عفر  وحم  : » دیوگ يریـشق  وحم :
.قح لعف 

.هَّللا ماکحا  رایتخا  رد  تسا  سفن  ندراذگاو  رقف :

ای و  هدرم ) دـنزرف  باوث  باب  زئانج ، باتک  هجام ، نبا  ننـس   ) تسا رد  تشه  ار  تشهب  هک  نادـب  تسا  یتراـشا  دـیاش  ّتنج : تشه 
: تسا هدمآ  اهگنهرف  ضعب  رد  هک  نانچ 

(: تاغللا ثایغ   ) سودرف نییلع ، میعنلا ، تنج  يوأملا ، تنج  ندع ، ّتنج  رارقلا ، راد  مالسلا ، راد  دلخ ،

، ییاونـش ناج ، ار : تشهب  تشه  يونثم  ناـحراش  ضعب  یماـظن و  يا  هقـش  تملع  زا  تشهب  تشه  يا  هقح  ترهگ  اـب  کـلف  تفه 
(. هّللا دبع  يراص  زا  نوسلکین ،  ) هدرک ینعم  درخ  و  شهاوخ ، تردق ، ملع ، ییایوگ ، ییانیب ،

.تسا قح  ترضح  شرع  يارو  الخ ، الخ :

لماک ياهناسنا  اما  دنناد  یم  یگدـنز  نایاپ  ار  نآ  هک  ارچ  دـنناساره ، گرم  زا  دـنرادن  یهاگآ  رگید  ناهج  زا  هک  فیعـض  سوفن 
هک نانچ  ار  تقیقح  دنا و  هدیسر  نیقیلا  نیع  هلحرم  هب  نانآ  .یسر  یم  ینادواج  هب  یتشذگ  نآ  زا  نوچ  هک  دننیب  یم  یلپ  ار  گرم 

سفن رب  اـهنت  ناطیـش  هچ  تسین  یهار  ناـشلد  رد  ار  ناطیـش  فدـص ، تسوپ و  نارگید  رهوـگ و  دـنزغم و  ناـنآ  .دـننیب  یم  تسه 
قح رد  نوچ  و  دـنا ، هدراذـگاو  ار  يرهاظ  ملع  ناـنآ  (. 76 ءاسن ، « ) ًافیِعَـض َناک  ِناْطیَّشلا  َدـْیَک  َّنِإ  هک ...«  .درک  هبلغ  دـناوت  یناویح 

لد رب  تشهب  تشه  شقن  .دندیفتسم  هطساو  یب  ملع  زا  دنا  هدش  وحم 
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دیز هک  نانچ  تفای ، ناوت  یم  نانآ  رد  ار  یـسرک  يارو  ام  یـسرک و  شرع و  ناشن  .دنتـشهب و  رد  هتـسویپ  مرجال  تسا  هتفاـت  ناـنآ 
.دوب نانچ 

هَّللا َلوُسَر  ای  ًانِمؤُم  ُتْحَبْصأ  هک  وا  نتفگ  باوج  یتساخرب و  نوچ  ینوچ و  زورما  ار  دیز  رم  ص )  ) ربماغیپ ندیسرپ 

هراشا

هَّللا َلوُسَر  ای  ًانِمُؤم  ُتْحَبْصأ  هک  وا  نتفگ  باوج  یتساخرب و  نوچ  ینوچ و  زورما  ار  دیز  رم  ص )  ) ربماغیپ ندیسرپ 

دادماب هنوگچ  هیماهفتسا ) هیمسا  هلمج  : ) تحَبْصا َْفیَک  افص ب 3500  اب  یباحص  يا  تْحَبْصأ  َْفیَک  ار  دیز  یحابص  ربمغیپ  تفگ 
؟ يدرک

هدروآ هماع  قیرط  زا  هباغلا  دـسا  زا  ص 35 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم  هک  تسا  یتیاور  ناتـساد  ذخأم 
هنیفس رد  و  ص 53 .) ج 2 ، یفاک ، لوصا   ) تسا راصنالا  نم  باش  دـیز ، ياج  هب  ع )  ) قداص ماـما  زا  ینیلک  تیاور  رد  نکیل  .تسا 

(. ص 240 ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   ) هدش طبض  نامعن  نب  کلام  نب  هثراح  راحبلا ،

صخش نآ  مان  هدروآ و  تسا  ع )  ) قداص ماما  نادرگاش  زا  هک  ریـصب  وبا  زا  وا  نانـس و  نب  دمحم  زا  ار  تیاور  نیا  يرتشوش  همالع 
رد یفاـفک  موحرم  هچ  نآ  .ملعا  هّللا  و  ص 39 -) ج 3 ، لاجّرلا ، سوماق   ) تسا هدرک  تبث  يراصنا  نامعن  نب  کـلام  نب  هثراـح  ار 

ار نآ  زین  دوخ  هک  نانچ  تسا ، یمهوت  هتـسناد  هثراح  نب  دـیز  ار  وا  و  ص 590 ) یمور ، نیدـلا  لالج  يونثم   ) هدروآ دوخ  همجرت 
.تسا هدرک  كاردتسا 

اهزوس قشع و  متستْفَُخن ز  بش  اهزور  نم  ما  هدوب  هنشت  تفگ  تفگـش  رگ  نامیا  غاب  زا  ناشن  وک  تفگ  شوا  زاب  ًانِمُؤم  ًاْدبَع  تفگ 
3501 نانس ب 3503 - كون  درذگب  رپسا  زا  هک  نانچ  مدرک  رذگ  بش  زور و  ات ز 

155 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

بیکرت : ) ًانمؤم ًادبع 
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.هدیورگ هدنب  نامیا ، اب  هدنب  تسا ) یفصو 

.ار وا  یلوعفم ) ریمض  نیش  : ) شوا

زا دوخ و  رد  دوخ  زا  کلاس  يدوعص  ریس  لحارم  نایب  هنافراع و  ياهریبعت  اب  دنک و  یم  نایب  ناوارف  لیضفت  اب  انالوم  ار  ناتساد  نیا 
لمح ار  تضایر  راب  دروخ  رب  مدوب و  تقیقح  هب  ندیـسر  هنـشت  دیوگ  دیز  هراب  رد  هک  نانچ  .دـیامن  یم  زاغآ  ادـخ ، يوس  هب  دوخ 

نتشذگ هب  تقیقح  هب  ندیسر  رد  ار  دوخ  تدهاجم  یتخس  هاگ  نآ  متـشذگ ، ناکم  نامز و  زا  هک  مدیـسر  اج  نادب  ات  مدومن و  یم 
.دشاب مواقم  هزین  ریت و  ربارب  هک  دنتخاس  یم  تخس  ياهمرچ  زا  میناد  یم  هک  نانچ  ار  رپس  دنک ، یم  هیبشت  رپس  زا  ریت  كون 

نآ تسین  هر  ار  لقع  داّحتا  ار  لزا  دبا و  تسه  تسا  یکی  تعاس  کی  لاس و  نارازه  دص  تسا  یکی  تّدام  ِدلْوَم و  وس  نآ  زا  هک 
.تسا دوصقم  تأشن  زاغآ و  اجنیا  رد  هاگداز و  ِدلْوَم :  3504 داقتفا ب 3505 - زوس 

«. ّتلم هلمج  ، » تدام دلوم و  ياج  هب  اه  هخسن  ضعب  رد  هیام و  تّدام :

.هدنیآ يوس  زا  یهانتم  ریغ  نامز  .هدنیآ  فرط  رد  یگشیمه  دبا :

.هتشذگ فرط  زا  زاغآ  نودب  لزا :

.ندرک هدشمگ  يوجتسج  داقتفا :

هب يا و  هدش  نوریب  ناکم  نامز و  زا  یتشذـگ ، ملاع  نیا  زا  نوچ  اما  .تسا  تدام  ملاع  رد  يدام و  ماسجا  صوصخم  ماجنا  زاغآ و 
: ماجنا هن  تسا و  زاغآ  هن  اج  نآ  رد  يا ، هدیسر  تدحو  ادخ و 

یم ینخس  رگیدکی  اب  ار  ام  خیش  ای  دنتفگ  دنتسشنب و  يو  شیپ  دندمآ و  رد  سک  ود  .میدوب  هتـسشن  سابعلب  خیـش  شیپ  زور  کی  »
لزا و يداش  دیوگ  یم  رگید  و  رت ، مامت  دبا  لزا و  هودنا  دیوگ  یم  یکی  تسا  هتفر 
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؟ دیوگ هچ  خیش  نونکا  رت ، مامت  دبا 

156 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

مُکِّبَر َدـْنِع  َْسَیل   ) يداش هن  تسا و  هودـنا  هن  باـصق  رـسپ  هاـگلزنم  هک  هّلل  دـمحلا  تفگ  دروآ ، دورف  يور  هب  تسد  ساـبعلب  خـیش 
رارـسا « ) تسین هار  میدـق  هب  ار  ثدـحم  تسا و  ثدـحم  تسوت  تفـص  هچ  ره  تسوت و  تفـص  يداش  هودـنا و  ٌءاسَم ) ٌحاـبَص َو ال 

دبا لزا و  تسا و  ناـهج  نیا  یگدـنز  ضراوع  زا  هودـنا  يداـش و  هک  تسا  هدوب  نیا  ساـبعلب  تساوخ  و  ص 49 ) ج 1 ، دیحوتلا ،
.تسا یکی  دبا  لزا و  اج  نآ  رد  .ناهج  نیا  زا  جراخ 

هتفریذپ ار  تروص  نیا  نوسلکین  یهر : کی  راید ب 3506  شوخ  نآ  یهَر ز  کی  ناشن  وک  راـیب  يدروآ ؟ هروک  هر  نیا  زا  تفگ 
و راـید » نیا  لوقع  مهف و  روـخ  رد   » تسا نینچ  مود  تیب  مین  اـه  هخـسن  ضعب  رد  یلو  هتفرگ ، یلدـکی  صوـلخ ، ینعم  هب  ار  نآ  و 

لوسر زج  هک  دهدب  یناشن  دیاب  دیز  تسین و  رّـسیم  ار  ناگمه  مه  اب  ود  نآ  داّحتا  دبا و  لزا و  ینعم  كرد  هچ  دـیامن  یم  رتبـسانم 
، تسا رایـسب  دور  یم  وس  نادب  هک  اههار  تفرگ ، تدحو  ار  ای »  » ناوت یم  .دـنربب و  تقیقح  هب  یهار  ناشن  نآ  زا  يو  دوخ  ادـخ و 

.وگب ار  اههار  نآ  زا  یکی  ناشن  وت 

شیپ تب  وچمه  ادـیپ  تشه  نم  شیپ  خزود  تفه  ّتنج  تشه  نایـشرع  اـب  ار  شرع  منیبـب  نم  نامـسآ  دـننیبب  نوچ  ناـقلخ  تفگ 
وچ ادیپ  نم  شیپ  تسا  یک  هناگیب  تسیک و  یتشهب  هک  ایـسآ  رد  وج  نم ز  مدنگ  وچمه  ار  قلخ  مسانـش  یم  او  کی  هب  کی  نمش 

یهام رام و 
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.هدیرفآ قلخ : عمج  ناقلخ :  3507 تسا ب 3510 -

تیب 3498. لیذ  كر : ّتنج : تشه 

« ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُهَْعبَس  اَهل   » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  خزود : تفه 

157 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا هَیِواه  و  مّنهج ، میحج ، هَمَطُح ، یَظل ، ریعس ، رقس ، خزود ، هقبط  تفه  و  تسا ، يا  هقبط  نآ  زا  رد  ره  (. 44 رجح ، )

.تسرپ تب  نمش : ورسخ  رصان  شراکددم  رای و  تسه  وچ  ارهز  ین  نازوس  خزود  تفه  شکاب ز 

.مناسانش یم  مسانش : یم  او 

ناـیتشهب و .منیب و  یم  اراکـشآ  ار  خزود  تشهب و  هک  تسا  نـشور  ناـنچ  نـم  يارب  تـقیقح  تـفگ  ص )  ) لوـسر خـساپ  رد  دـیز 
.مسانش یم  کیاکی  ار  نایخزود 

بیغ ناـقلخ  دوب ز  محر  رد  دوب  بیع  رپ  ناـج  دـنچ  ره  نیا  زا  شیپ  هوُجو  ُّدَوْسَت  ُّضَْیبَت َو  َمْوَی  هورگ  ره  گـنز و  مور و  نداز  زور 
َمْوَی : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  ضیبت :...  موی   3511 مُهُّلُک ب 3513 - ْفَْرُعی  ِهَّللا  ِتامِـس  ْنِم  مُاْلا  ِنَْطب  یف  یِقَـش  نَم  ُّیِقَّشلا  دوب 

هک يزور  َنوُرُفْکَت - ُْمْتنُک  اـِمب  َباذَْـعلا  اُوقوُذَـف  ْمُِکناـمیِإ  َدـَْعب  ُْمتْرَفَک  ْمُهُهوُجُو َأ  ْتَّدَوْسا  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  ٌهوُجُو  ُّدَوْسَت  ٌهوُـجُو َو  ُّضَْیبَـت 
دیشچب سپ  دیدش ؟ رفاک  ندیورگ  زا  سپ  دنیوگ ] اهنادب   ] دش هایس  ناشیاهیور  هک  نانآ  اما  هایـس ، ییاهیور  ددرگ و  دیپس  ییاهیور 

(. 106 نارمع ، لآ  « ) دیتشگ رفاک  نادب  هچ  نآ  ببس  هب  ار  باذع 

.بیاغ ناهن ، بیغ :

زین هصاخ  قیرط  زا  و  ص 35 ) يونثم ، ثیداحا   ) تسا هدروآ  هماع  قرط  زا  رفنازورف  موحرم  ار  ثیدح  نیا  ذخأم  یقش : نم  یقـشلا 
ُهَْقلَخ ُُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  َهَواقَّشلا  َهَداعَّسلا َو  َقَلَخ  َهَّللا  َّنإ  (: » ع  ) قداص ماما  زا  یفاک ، لوصا  رد  هلمج  زا  تسا  هدش  تیاور  نومضم  نیدب 

ُهَْقلَخ ْنَمَف 
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َْمل هَلَمَع َو  َضَْغبا  ًارَش  َلِمَع  ْنا  ًاَدبَأ َو  ُهْضِْغُبی  َْمل  ًادیعَس  ُهَّللا 

158 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: همس عمج  تامس : ص 152 .) ج 1 ، یفاک ، لوصا   ...« ) ُهَضَْغبا ُهَلَمَع َو  َّبَحا  ًاِحلاص  َلِمَع  نا  ًاَدبَأ َو  هُّبُِحی  َْمل  ایِقَـش  َناک  ْنا  ُهْضِْغُبی َو 
.هناشن

رب یهلا  ملع  ینـشور  نوچ  دـیز  .تسا  هدومرف  قلخ  ار  ناـنآ  دوخ  هچ  تسا  راکـشآ  یلاـعت  قح  يارب  سک  ره  تواقـش  تداـعس و 
یم ار  کلف  نیا  نودام  اهنت  نانآ  تسا  ناـمدرم  رگید  زا  رتارف  مرادـید  قفا  هک  ما  هدیـسر  اـج  نادـب  نم  دـیوگ  یم  دوب  هتفاـت  شلد 

یمن تسا  ردام  محر  رد  هک  ار  یلفط  ندوب  تخب  دـب  ندوب و  تخبـشوخ  ناـنآ  .منیب  یم  ار  یـسرک  شرع و  زا  رتارف  نم  اـما  دـننیب 
.تخب دب  ای  تسا  تخبشوخ  مناد  نم  هدازان  اما  دب ، ای  تسا  کین  دننادن  دنیامزاین  ار  وا  دیاین و  ایند  هب  یسک  ات  دنناد و 

رطب ب ناج  نآ  دـیاز  هنوگچ  اـت  رظتنم  هتـشذگ  ياـهناج  هلمج  هلزلز  تسا و  نداز  درد  گرم  هلماـح  ار  ناـج  لـفط  رداـم  وچ  نت 
.تسا ندنک  ناج  دوصقم  شاعترا و  شزرل ، هلزلز :  3514 - 3515

.ساپسان شکرس ، رََطب :

نت .دروآ  یم  ناهج  نیدـب  ار  وا  نداز  درد  اب  سپـس  دوش ، هدـیمد  وا  رد  ناج  ددرگ و  لماک  ات  دـنارورپ  یم  محر  رد  ار  هفطن  ردام 
نداز درد  نوچ  ندنک  ناج  یتخـس  گرم و  تارکـس  دـنک و  یم  اهر  ار  ناج  گرم  ماگنه  هب  دـنارورپ و  یم  ار  وا  ناج  زین  یمدآ 
ملاع (. 100 نونمؤم ، « ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو   » هک دنور  یم  خزرب  هب  نت  زا  ندش  اهر  زا  سپ  اهناج  .تسا  ردام  لفط ،

هدرجم سوفن  لوقع و  ملاع  ار  حاورا 
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.دنملاع نیا  رد  نادبا  زا  علخنم  حاورا  .دنا  هدناوخ  زین  توکلم  ملاع  و 

159 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وا  تسابیز  ین  دنیوگ  نایمور  وا  تسام  زا  دوخ  دنیوگ  نایگنز 

نایمور شدنـشَک  یمور  دوب  رو  نایگنز  شدنرب  یگنز  دوب  رگ  دوس  ضیب و  فالتخا  دـَنامن  سپ  دوجو  ناج  ناهج  رد  دـیازب  نوچ 
دوصقم ادعس  نایمور ، زا  ایقـشا و  نایگنز ، زا   3516 تسا ب 3519 - مک  وا  دسانـش  هدازان  هک  نآ  تسا  ملاع  تالکـشم  وا  دازن  ات 

.تسا

.هایس دیپس و  دوسا ، ضیبا و  عمج  دوس : ضیب و 

هب دوخ  هلمج  زا  دوش  صالخ  نت  زا  تسانب  هک  ار  یحور  یقـش ، ای  دیعـس  هورگ  ره  دنرظتنم و  دوخ  ملاع  رد  نادبا  زا  علخنم  حاورا 
ددنویپ یم  اهنادب  تسا و  هتـسد  مادک  زا  هک  ددرگ  یم  مولعم  دسر  اهناج  ناهج  هب  دوش و  ادج  نت  زا  حور  نوچ  .دروآ  یم  باسح 

ای تسا  دیعس  دنتسناد  یمن  نامدرم  درب  یم  رس  هب  تعیبط  ناهج  رد  حور  نیا  ات  .دور  یم  نایم  زا  وا  رس  رب  ادعس  ایقشا و  فالتخا  و 
تسا دیعس  دنناد  هدازن  ار  اهناج  هک  دنتسه  یناسک  اما  .تسا  هتسد  مادک  زا  دنتـسناد  یمن  اهناج  دوب  هتفرن  حاورا  ملاع  هب  ات  و  یقش ،

.دنکدنا نانیا  نکیل  یقش ، ای 

یم شبح  یمور و  ناج  سکع  کیل  شوخ  تسا و  دیپسا  هفطن  بآ  لصا  دوب  هر  ار  وا  تسوپ  نوردناک  دوب  هَّللا  ِرُوِنب  رُْظنَی  رگم  وا 
يونثم ثیداـحا  رد  رفنازورف  موحرم  هَّللا : روِنب  رُْظنَی   3520 ار ب 3522 - مین  نیا  درب  یم  لَفْـسا  هب  ات  ار  میوقّتلا  ُنَسْحَأ  گنر  دـهد 

راحب رد  ثیدح  نیا  .تسا  هدرک  لقن  نیدلا  مولع  ءایحا  ریغصلا و  عماجلا  زا  ار  تیاور  (ص 35 ،)
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(. ص 616 ص 36 و ج 2 ، ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   ) تسا هدمآ  زین  راونالا 

.تسا یگنر  یب  ملاع  رد  هک  تسا  یمدآ  ناج  دوصقم  هفطن : بآ  لصا 

انامه ٍمیِْوقَت - ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  میوقتلا : نسحا 

160 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. 4 نیت ، « ) یمادنا تسار  رتوکین  رد  ار  یمدآ  میدیرفآ 

(. 5 نیت ، « ) نیدرورف رتورف  هب  ار  نآ  میدنادرگ  زاب - سپس  َنِیِلفاس - َلَفْسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث   » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  نیرتورف ، لفسا :

زا نوچ  اـما  هداـتفین ، وا  هب  تواقـش  زا  یگنر  تسا و  یفاـص  كاـپ و  تسا  یگنر  یب  ملاـع  تادرجم و  ناـهج  زا  نوـچ  یلک  حور 
و تداعـس )  ) یمور ناج  سکع  .دش  دهاوخ  یگنوگود  فالتخا و  ياریذپ  دیـسر  یئزج  هب  یلک  زا  دش و  لدبم  ترثک  هب  تدحو 

.دنک یم  تواقش  راتفرگ  ار  یمین  دناسر و  یم  تداعس  هب  ار  یمین  دنتفا  یم  نآ  رد  تواقش )  ) یگنز

هوکـش ب 3524- دَنام  یک  ار ِز  ودنه  كرت و  هوُجُو  ُّدَوْسَت  ُّضَْیبَت و  َمْوَی  ناوراک  راطق  زا  مینامن  ات  نار  زاب  درادـن  نایاپ  نخـس  نیا 
.ندنام ياج  رب  ندنام ، زاب  ندنام :  3523

.تسا دیز  ناتساد  ندوب  یپ  رد  یپ  زا  تراعتسا  ناوراک : راطق 

.مارتحا تمرح ، هوکش :

طبض نینچ  مود  تیب  مین  اه  هخسن  یخرب  رد  .تسا  دوصقم  یقش  دیعـس و  ودنه ، كرت و  زا  تسا و  تیب 3511  هلابند  تیب  ود  نیا 
.دیامن یم  رتبسانم  طبض  نیا  دعب ، تیب  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  هورگ » نآ  ددرگ ز  هرهش  ودنه  كرت و   » هدش

درم ناقلخ  وچ  منیب  یم  شاف  نم  زیخاتسر  زور  نوچ  ار  هلمج  گرتس  راز و  شدنیب  دیاز  هک  نوچ  كرت  دنه و  دشابن  ادیپ  محر  رد 
3525 نز ب 3526 - و 
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.تسا كدنا  وا  يونعم  كرد  هک  نآ  زا  تسا  تراعتسا  رغال ، فیحن ، راز :

.تسا نیب  تقیقح  زا  تراعتسا  يوق ، گرتس :

161 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

«. نز درم و  زا  نایع  منیب  یم  شاف   » تسا نینچ  تیب 23526  مود  تیب  مین  اه  هخسن  ضعب  رد 

زور رد  اـهنت  و  داد ، زیمت  ناوت  دـش  هداز  نوچ  دـیپس و  اـی  تسا  هایـس  تسناد  ناوتن  رداـم  محر  رد  ار  كدوـک  هک  تسا  دـیز  هتفگ 
ناهج نیا  رد  هک  نانچ  مفقاو ، نانآ  لاح  تقیقح  رب  ناهج  نیا  رد  نم  اما  تخب ، دب  هک  تسا و  دنمتداعس  هک  دوش  مولعم  زیخاتسر 

.داد صیخشت  دنناوت  نانز  زا  ار  نادرم  نامدرم ،

رد تسا  يدروم  اهنت  نیا  دسر  یم  رظن  هب  دـیوگ  دوخ  حرـش  رد  نوسلکین  .تسا  هدرک  هیفاق  گ »  » اب ار  ك »  » انالوم تیب 3525  رد 
: دوش یم  هدید  زین  رگید  ياهدروم  نکیل  هدش ، تیفاق  فاگ  اب  فاک  هک  يونثم 

ص 562) هلودلا ، ءالع  پاچ  يونثم   ) كرت درک  دیاب  تسا  موش  شتبحص  گرم  هب  شیور  دوب  ینامسج  رای 

ص 243) هلودلا ، ءالع  پاچ  يونثم   ) کمس ات  ایرث  جوا  ناهج ز  رد  گر  چیه  دبنجن  وا  دارم  یب 

.ندنام شوماخ  نتسب : ورف  بل  سب ب 3527  هک  ینعی  یفطصم  شدیزَگ  بل  سفن  مدنب  ورف  ای  میوگب  نیه 

.دیزگ ار  دوخ  بل  وا ،) ربارب  وا ، يارب   ) تسا هلجال  لوعفم  تمالع  ش » : » شدیزگ بل 

تاراشا اب  ص )  ) ربمیپ .دزاس  راکـشآ  دراد  لد  رد  هچ  نآ  دهاوخ  یم  تسا  هدش  هاگآ  يرارـسا  زا  یهلا  رون  شبات  وترپ  زا  هک  دیز 
: دیوگ یم  دیز  راب  رگید  .شاب  شوماخ  دیامرف  ار  وا 

ار اه  هدرپ  ات  ارم  له  رشن  زورما  منک  ادیپ  ناهج  رد  رشح  ِّرس  میوگب  هَّللا  لوسر  ای 
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162 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مرهوگ  دباتب  يدیشروخ  وچ  ات  مرد  رب 

دوصقم زیخاتـسر  اجنیا  رد  ندروآ و  درگ  رـشح :  3528 ار ب 3530 - دـیب  ار و  لخن  میامن  اـت  ار  دیـشروخ  نم  دـیآ ز  فوسک  اـت 
.تسا

.ندنکارپ رشن :

.دیشروخ نتفرگ  فوسک :

.تسا یقش  دیعس و  زا  تراعتسا  دیب : لخن و 

هدنکفا تقیقح  نآ  رب  هک  ار  يا  هدرپ  دیوگ ، زاب  دش  دهاوخ  راکـشآ  زیخاتـسر  زور  رد  ار  هچ  نآ  ات  دـهاوخ  یم  تصخر  راب  رگید 
ار یقـش  دیعـس و  دنایامن  یم  دیـشروخ  هچ  نآ  زا  رت  نشور  ات  دناباتب  نارگید  رب  دـنیب  یم  دوخ  لد  رد  هک  ار  يرون  دراد و  رب  تسا 

.دناسانشب

تفه میاشگ  او  لآ  گنر  رفک و  گنر  میامن  او  لامش  باحصا  هدیربب  اهتـسد  ار  زیمآ  بلق  دقن  ار و  دقن  ار  زیخاتـسر  زار  میامن  او 
ای رز  دقن :  3531 ایبنا ب 3534 - سوک  لبط و  مناونـشب  ایقـشا  سالپ  نم  میامن  او  قاحم  فسخ و  یب  هام  يایـض  رد  قاـفن  خاروس 

.تسا قفانم  دوصقم  شوشغم و  میس  ای  رز  زیمآ : بلق  دقن  .تسا  نموم  دوصقم  صلاخ و  میس 

ار نایمنهج  زا  یهورگ  زیخاتـسر  زور   » هک دنا  هدروآ  ادخ  لوسر  زا  ( 18 أبن ، « ) ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف  هیآ ...« : لیذ  نارّسفم  هدیربب : اهتـسد 
(. نایبلا عمجم  يواضیب ، ریسفت  رارسالا ، فشک  حوتفلا ، وبا  ریسفت  « ) هدیرب اپ  تسد و  دنروآ 

ْنِم ٍّلِظ  ٍمیِمَح َو  ٍموُمَـس َو  ِیف  ِلامِّشلا ، ُباحْـصَأ  ام  ِلامِّشلا  ُباحْـصَأ  َو  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  .ناـیخزود  لامـش : باحـصا 
باحصا دنتسیچ ، پچ  تسد  باحصا  و  ٍموُمْحَی »-

163 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. 43 - 41 هعقاو ، « ) ناشوج بآ  مرگ و  داب  رد  پچ  تسد 

.کیرات هایس و  رفک : گنر 

ناحراش ضعب  ار  لآ  لآ : گنر 
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زا تسا  یگریت  یهایس و  ینعم  هب  هک  رفک  گنر  هنیرق  هب  هکلب  دشاب  دوصقم  ینعم  نیا  تسا  دیعب  نکیل  دنا ، هدرک  ینعم  دّمحم  لآ 
.تسا دوصقم  ییور  خرس  خرس ، لآ ، گنر 

یکرد ره  تسا و  كرد  تفه  خزود  دـنیوگ  نارـسفم  .دـنا  هدرک  ینعم  خزود  رد  تفه  ار  نآ  ناحراش  ضعب  قافن : خاروس  تفه 
موـس كرد  .نادوـهج  ياـج  تسا ، یََظل  مود  كرد  .تسا  ناراـکهنگ  نآ  زا  دراد  ماـن  مـّنهج  هـک  تـسخن  كرد  .یهورگ  ِنآ  زا 
میحج مشش  كرد  .ناسوجم  ياج  تسا ، رَقَـس  مجنپ  كرد  .نایباص  ياج  تسا ، ریعـس  مراهچ  كرد  .نایاسرت  ياج  تسا ، همطح 

(318 ص 317 - ج 5 ، رارسالا ، فشک   ) ناقفانم ياج  دوب ، لفسا  كرد  هک  تسا  هیواه  متفه  كرد  .برع و  ناکرشم  ياج  تسا ،
، زآ رورغ ، ار  نآ  نوسلکین  .تسین  راگزاس  قافن  خاروس  تفه  اب  ریسفت  نینچ  اما  .اهریسفت  رگید  يواضیب و  ریسفت  هب  دوش  عوجر  و 

.داد تبـسن  قافن  هب  ناوت  یمن  ار  تشز  تفـص  تفه  نیا  زا  کی  چـیه  اـما  .تسا  هدرک  ینعم  هنیک  و  عمط ، مشخ ، دـسح ، توهش ،
ییور ود  قافن  ینعم  هک  نادـب  هجوت  اـب  ص 1283 .) ج 3 ، يورقنا ، ریبک  حرـش  كر :  ) دـنا هتفرگ  کلهم  تفـص  تفه  زین  یـضعب 
ناـهد و  ینیب ، خاروس  ود  شوگ ، ود  مشچ ، ود  هب  ار  قاـفن  خاروس  تفه  ناوـت  نتفگ ، تسا  لد  رد  ار  هچ  نآ  فـالخ  ینعی  تسا ،

.دنراد نایب  عقاو  فالخ  رب  دنیوب  ای  دنیوگ ، ای  دنونش  ای  دننیبب ، ار  هچ  نآ  ناقفانم  هک  درک  ریبعت 

.ملاعلا هَّللا  و  - 

.تسا هتفات  وا  لد  رد  هک  نیقی  رون  زا  تسا  تراعتسا  هام : يایض 

.هام نتفرگ  فسخ :

.دوش یمن  هدید  هک  هام  رخآ  بش  هس  لّوا ) حتف  هب  ای  رسک  هب  : ) قاحم

: سالپ
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.یتخب دب  رقف و  زا  تراعتسا 

164 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ردق یگرزب  تلود و  زا  تراعتسا  سوک : لبط و 

کین تبقاع  نانمؤم و  و  دـنراد ، هک  ار  یتخـس  نایاپ  نانآ و  هاگیاج  نارفاک و  نونکا  مه  هک  تسا  هتفات  نم  لد  رب  نانچ  ناـمیا  رون 
.منیب یم  تسا  ناشیا  بیصن  هک  ار  یهلا  ياهتمعن  نانآ و 

شگناـب دـنز  ناـشوُر  رب  بآـک  شوجب  ار  رثوک  ضوح  میاـمن  او  ناـیع  مرآ  نارفاـک  مشچ  ِشیپ  ناـیم  رد  خزرب  تاـّنج و  خزود و 
.تشهب ّتنج : عمج  تاّنج :  3535 دنا ب 3537 - یک  میوگاو  مان  ار  کی  هب  کی  دنود  یم  رثوک  ِدرِگ  هنشت  هک  نآ  شوگب و 

.تسا مّنهج  تشهب و  هنایم  هک  تسا  دوصقم  فارعا  خزرب ، زا  تیب  نیا  رد  نکیل  .رشحم  زور  ات  گرم  نایم  ملاع  خزرب :

رتش یـسک  هک  نانچ  منار  یم  نآ  زا  ار  مدرم  نم  دنیآ ، یم  رد  رثوک  ضوح  هب  نم  رب  نم  تّما   » هک تسا  ثیدـح  رد  رثوک : ضوح 
.دنارب دوخ  ياهرتش  نایم  زا  ار  يرگید 

یلاح دییآ  یم  رد  نم  رب  .تسین  ار  يرگید  هک  تسا  يراسخر  ار  امـش  يرآ  تفگ  یـسانش ؟ یم  ار  ام  ادخ  هداتـسرف  يا  دندیـسرپ 
.دنسر یمن  نم  هب  نانآ  دنراد و  یم  زاب  نم  هب  ندیسر  زا  ار  امش  زا  رگید  یهورگ  و  تسا ، دیپس  ناتاه  هرهچ  وضو  رثا  رب  هک 

ص 418، ج 14 ، لامعلا ، زنک  « ) دندرک هچ  وت  زا  سپ  یناد  یم  هک  دهد  مخـساپ  يا  هتـشرف  دـننم ، نارای  زا  نانیا  اراگدرورپ  میوگ 
.ینعم نیمه  هب  رگید  ياهثیدح  و  ثیدح 39128 .)

.نانز جوم  شوجب :

.ندرک هولج  زا  تیانک  ندز : يور  رب  بآ 

نآ زا  يا  هرهب  نکیل  دنونش  یم  ار  نآ  يادص  دننیب و  یم  ار  نآ  جوم  نارفاک  هک  مهد  یم  ناشن  ار  رثوک 
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تشهب و مهاوخ  رگا  هک  منیب  یم  نانچ  ار  ناهج  نآ  .دنرادن 

165 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.مناسانش یم  مان  هب  تسا  یخزود  هک  ار  نآ  تسا و  یتشهب  هک  ار  سک  نآ  مهد و  یم  ناشن  نارفاک  نانمؤم و  هب  ار  خزود 

رد ار  رگدکی  هدیـشک  رد  رایتخا  ممـشچ ز  شیپ  تنج  لها  نم  ِشوگ  رد  دـسر  یم  ناشاه  هرعن  نم  ِشود  رب  ناشـشود  دـیاسب  یم 
او هرعن  ناسخ و  زا  هاو  هاو  گناب  مشوگ ز  نیا  دـش  رک  دـننک  یم  تراغ  هسوب  مه  نابل  زو  دـننک  یم  ترایز  رگیدـمه  تسد  رانک 

.ندرک سمل  زا  تیانک  ندییاس : شود  رب  شود   3538 هاترسح ب 3541 -

دمحا دنـسم  « ) اهِیف َنُورَوازَتََیل  ِهَّنَْجلا  َلـْهَأ  َّنَأ   » دومرف هک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تسا  یتیاور  هب  تراـشا  ار :...  رگدـکی  ندیـشک  رد 
(. ص 235 ج 2 ، لبنح ،

بات هب  شنابیرگ  ربمغیپ  داد  بارخ  تسم و  رـس  تفگ  یم  نینچمه  لوسر  رازآ  مسرت ز  یم  کیل  لوُُغن  زا  میوگ  تساهتراشا  نیا 
اجک نازیم  هنیآ و  فالغ  زا  نوریب  تسَج  وت  هنیآ  دـش  مرـش  دز  یحَتْـسَی » ال   » قَح ِسکع  دـش  مرگ  تبـسا  هک  شک  رد  نیه  تفگ 

وت شلاـس  دـص  ود  رگ  ینَـس  ياـهکِحم  نازیم  هنیآ و  سک  چـیه  ياـیح  رازآ و  رهب  سفن  ددـنب  اـجک  نازیم  هنیآ و  فـالخ  دـیوگ 
نآ نازیم و  هنیآ و  دنخم  رب  تلبـس  شیر و  دـیوگ  توا  یتساک  امنم  امنب و  نوزف  رب  یتسار  ناشوپب  نم  يارب  زک  ینک  یم  تمدـخ 

میوش یک  ناوج  يا  میزرا  هچ  ام  دـشابن  نیا  تخانـش  ار  تقیقح  ناوتب  اـم  هب  هک  تخارف  نآ  يارب  ار  اـم  ادـخ  نوچ  دـنب  ویر و  هگ 
3542 ناوکین ب 3551 - يور  نییآ 

يونثم حرش 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


166 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  ) 

: تسا زمر  هب  نتفگ  نخس  دراوم  نینچ  رد  حالطصا  رد  .تشگنا و  ای  تسد و  هب  تسا  يزیچ  ندومن  ینعم  هب  تغل  رد  تراشا 

ررکم سمـش  ناوید  يونثم و  رد  هملک  نیا  لوُُغن : ظفاح  منک  یمن  ررکم  یتراشا و  مدرک  تسا  تراشا  کی  رظن  لـها  سرد  نیقلت 
دهاش ار  تیب  نیمه  هدرک و  ینعم  ندیشیدنا  فرژ  رّکفت ، ار  نآ  همان  تغل  نآ  زا  لقن  هب  يریگ و  ناهج  گنهرف  .تسا  هتفر  راک  هب 

: سمش ناوید  زا  ریز  تیب  رد  رفنازورف  موحرم  .تسا  هتفریذپ  ار  ینعم  نیا  مه  نوسلکین  .دنا  هدروآ 

یـشیدنا فرژ  قمعت ، ار  یلوغن  ینعم  نونف  وذ  يا  رکم  لعف و  رد  وت  ياهیلوغن  نآ  وک  وت  ياهیلولم  نآ  وک  وت  ياه  یلوضف  نآ  وک 
(. تاغل رد  اون  گنهرف   ) تسا هتشون  هزادنا  یب 

: تسا فرژ  ینعم  هب  يونثم  زا  رگید  ياج  رد  .دنیوگ  ار  قیمع )  ) قمع فرژ و  لوغن ، تسا : هدمآ  عطاق  ناهرب  رد 

نآ مزال  ینعم  بیکرت  نیا  زا  بارخ : تسم و  رـس   1 لوُُغن 1890 / رحب  رد  قرغ  ددرگ  تسین  لوقُع  راـکفا و  هلمج  بش  ره  هصاـخ 
.دوب قح  قوش  تسم  دیز  هچ  دنیوگ ، نخس  ناتسم  هک  نانچ  دصق ، هدارا و  یب  تسا ، دوصقم 

«. داد بات  ار  شنابیرگ   » تسا حیرص  لوعفم  تمالع  ار »  » ياج هب  ب »  » تسادیپ هک  نانچ  باتب :

.تسا نتخاس  هجوتم  ندروآ ، دوخ  هب  نداد ، هجوت  زا  تراعتسا  نداد : بات  نابیرگ 

.نداتسیا ندش ، شوماخ  ندیشک : رد 

: نآ ندمآ  رد  نالوج  هب  بسا : ندش  مرگ 

( همان تغل  یسودرف ،  ) رب شولهپ  دمآ ز  رب  یتفگ  هک  رهگ  شتآ  شخر  دش  مرگ  نانچ 

167 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

راتفگ رد  يور  هدایز  دوصقم  ثحب  دروم  تیب  رد  و 
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.تسا

ِّقَْحلا َنِم  ِییْحَتْـسَی  ُهَّللا ال  ْمُْکنِم َو  ِییْحَتْـسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ  میرک ...« : نآرق  زا  تسا  ذوخأم  ییحتـسی ) ال  : ) یحتـسی ـال 
ادخ و  دیوگب ] هک   ] دراد یم  مرـش  امـش  زا  دـهد و  یم  رازآ  ار  ربمیپ  نتفگ ] نخـس  رگیدـکی  اب  ربمغیپ و  هناخ  رد  نتـسشن  ...- ...« ]

(. 53 بازحا ،  ...« ) قح نتفگ ]  ] زا درادن  مرش 

: نتفر ندش :

ای ششوپ  فالغ ، نتـسج : نوریب  فالغ  زا  هنیآ  ص 118 ) ناتـسلگ ،  ) دربب مالغ  دمآ و  يوج  بآ  درآ  يوج  بآ  هک  یمالغ  دـش 
، تسین یششوپ  ار  وت  لد  هک  تسا  نیا  يردصم  بیکرت  ینعم  و  تیب 3552 ) لیذ  كر :  ) دنداهن یم  نآ  رد  ار  هنیآ  هک  دوب  يدلج 

.تسا نشور  تلد 

یم نایب  تسه  هک  نانچ  ار  زیچ  ره  نزو  زین  نازیم  و  تسه ، هک  دهد  ناشن  هنوگ  نامه  دـنهن  نآ  ربارب  ار  هچ  نآ  هنیآ  نازیم : هنیآ و 
: دراد

عالطا ار ز  وا  لقع  دمآ  عنام  عامس  قوذ و  نآ  عمط  تول و  عمط 

یتسام نوچ  هنیآ  نآ  قافن  رد  یتساخرب  هنیآ  رد  عمط  رگ 

هچ نآ  دنهن و  نآ  ربارب  ار  هچ  نآ  نازیم  هنیآ و   2 / 571 لاح 573 - فصو  وزارت  یتفگ  یک  تسار  لام  هب  يدوب  عمط  ار  وزارت  رگ 
.دنک یمن  ناهنپ  ار  تقیقح  یسک  رازآ  ای  ایح  رطاخ  هب  دنایامن و  یم  تسه  هک  نانچ  دنهن  نآ  رد  ار 

.ندرکن نایب  ار  تقیقح  ندوب ، شوماخ  زا  تیانک  نتسب : سفن 

.ندوس تلآ  کح ، تلآ  دننک ، یم  مولعم  ار  رز  میس و  رایع  نآ  هلیسو  هب  هک  یگنس  کحم :

.بوخ نشور ، ینس :

168 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نداد ناشن  تدایز  ندومن : نوزف  رب 

رب ای  شیر و  رب  ندیدنخ : رب  تلبس  شیر و 
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: ندرک هرخسم  ار  دوخ  ندیدنخ ، دوخ  تلبس 

.رکم ویر : يدعس  دنخم  شیوخ  شیر  هب  یناوتن  رگا  دوخ  وت  درک  مهاوخن  هنگ  رگید  مدرک و  هبوت  هک 

: بیرف قرز ، تلیح ، دنب :

، ندرب ـالاب  نتخارف : هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  زار ، نشلگ   ) تسا دنخـشیر  اـهنیا  هک  هجاوخ  ناـج  هب  تسا  دـنب  نوسفا و  هناـسفا و  همه 
.ندرامگ ندرک ، بصن 

.تسا هداهن  ام  رد  ار  یتیصاخ  نینچ  ادخ  هک  دوبن  نیا  رگا  دشابن : نیا 

.ندنایامن تلیسو  صخاش ، نازیم ، نییآ :

تشهب هک  تسا  هدیسر  تجرد  نادب  نم  نامیا  تفگ  دید ، یم  اراکشآ  ار  تقیقح  دوب و  هتخاس  نشور  ار  دیز  لد  نامیا  رون  نوچ 
حرـش هب  رگا  نکیل  تقیقح ، يور  زا  تسا  یتراشا  میوگ  هچ  نآ  .دـید  مناوت  دنتـسه  هک  نانچ  ار  ناـیخزود  ناـیتشهب و  خزود و  و 

.مهد رازآ  ار  دوخ  ربمیپ  مسرت  میوگ 

.تسین مرـش  تقیقح  ندـید  بجوم  هتفات و  وت  لد  رب  هچ  نآ  تفگ ، دروآ و  رد  هب  دوب  هداد  تسد  يو  هب  هک  یتلاح  زا  ار  وا  لوسر 
نخس نینچ  تسا و  قح  نخس  ییوگ  یم  هچ  نآ  .هتفر  رانک  هب  نآ  زا  نظ  لیوست و  ياه  هدرپ  هتفای و  غورف  قح  ییانشور  زا  وت  لد 

هنیآ و دـهد ، یم  ناشن  ار  اهتقیقح  نازیم  هنیآ و  هک  نانچ  دـنایامن ، یم  تسه  هک  نانچ  ار  قح  تسین ، یـشوپ  تقیقح  فـالخ و  ار 
ادخ دنیوگ  وت  هب  .تفریذپ  دنهاوخن  وت  زا  دنناشوپب  ار  تقیقح  هک  یهاوخ  اهنآ  زا  سپس  ینک ، تمدخ  ینایلاس  رگا  ار  نازیم 

169 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار ناراسخر  وکین  يور  هک  میتسناوت  یم  یک  ام  دوبن  تقیقح  نداد  ناشن  يارب  رگا  تسا ، هداد  رارق  تقیقح  نتخانش  تلیـسو  ار  ام 
اما .میهد  ناشن 
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.دوش راکشآ  زیخاتسر )  ) دیاب هک  اج  نآ  رد  قح  ات  یشاب  شوماخ  هک  نآ  رتهب 

ار لغب  مه  لزا  دیشروخ  ّقح و  باتفآ  لغب  رد  دجنگ  چیه  رخآ  تفگ  ار  هنیـس  انیـس  درک  یّلجت  رگ  ار  هنییآ  دمن  رد  شک  رد  کیل 
نیدمن یششوپ  رد  هنیآ  نداهن  ( 1 ندیشک : دمن  رد  هنیآ   3552 درِخ ب 3554 - ین  شـشیپ  هب  دـَنام  نونج  ین  درد  رب  ار  لغد  مه 

: نآ تظفاحم  يارب 

( همان تغل  زا  لقن  هب  ص 159 ، دلو ، ناطلـس  ناوید   ) رگد ینیبن  شقن  دوش  تملظ  وچ  هک  نآ  دمن ز  رد  هن  هنیآ  دلو  يا  دیـسر  ماش 
: نداهن مه  رب  مشچ  نتفات و  يور  ( 2

رداون گنهرف  سمـش ، ناوید   ) دـمن رد  شک  رد  هنییآ  یـشوخان  ینیب  هک  اج  ره  نیـشن  شـشیپ  هنیآ  نوچ  يدـهاش  ینیب  هک  اج  ره 
: نتفگن نخس  ندش ، شوماخ  ( 3 ص 187 ) تاغل ،

و ص 222 ) مراهچ ، ءزج  سمش ، ناوید   ) نک دمن  رد  ریگب و  وت  ار  نایب  هنیآ  کبس  مرحم  تسین  تیـسک  هک  یتشگ  لولم  نخـس  ز 
.دیامن یم  بسانم  ینعم  نیمه  ثحب  دروم  تیب  رد 

.نتخاس نشور  نتفات و  ندرک : یّلجت 

زورما هک  انیس  هریزج  هبش  یبونج  تمسق  رد  تسا  یفورعم  هوک  انیس  روط  ای  انیس :

170 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اکَد َو ُهَلَعَج  ِلَبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلَجَت  اَّمَلَف  دوب ...« : ع )  ) یـسوم ترـضح  يارب  هوک  نیا  رب  یهلا  یلجت  .تسا و  فورعم  یـسوم  لبج  مان  هب 
 ...- ... ًاقِعَص یسُوم  َّرَخ 

ندیشک دمن  رد  هنیآ  بیکرت  رد  ( 143 فارعا ،  ...« ) داتفیب شوه  یب  یـسوم  تخاس و  هراپ  هراپ  ار  نآ  تفات  هوک  رب  ادخ  رون  نوچ 
رد قح  یّلجت  ناتساد  هب  تسا  یحیملت  زین 
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یّلجت رون  وترپ  زا  وا  مشچ  درک  یم  هاگن  یـسوم  رد  هک  ره  و  : » دـنا هدروآ  هک  نانچ  .يو  هرهچ  ندـش  ینارون  یـسوم و  يارب  اـنیس 
نوچ .تخوسب  تخاس ، باقن  ار  دوخ  نهاریپ  ع )  ) یـسوم .تشگ  یم  هریخ  دوب  هدـنام  یـسوم  كرابم  يور  رب  هک  الع  ّلـج و  قح 

.تخوسب دوب ، هتخاس  باقن  نهآ  زا  .دندش  یم  انیبان  دندرک  یم  هاگن  یسوم  رد  مدرم 

: ندیجنگ لغب  رد  باتفآ  ص 193 ) ءایبنالا ، صـصق  « ) دزوسن ات  زاس  باقن  ناشیورد  هقرخ  زا  هک  دمآ  ادن  دیلانب ، تزع  ترـضح  هب 
.ندودنا لگ  هب  باتفآ  زنط  هب 

.یشاب شوماخ  هک  رتیلوا  تحلصم  هب  اما  تسا  راکشآ  وت  رب  تقیقح  هچ  رگ  دومرف : ار  دیز  ص )  ) ادخ لوسر 

نینچ هک  تسین  نآ  ناوت  ار  هدنب  دیوگ : خساپ  دیز  یلو   1 هار 3610 / دنب  رب  نارب  ار  نز  لُهُد  نیا  هاگ  دنچ  دـمآ  قح  بولطم  بیغ 
.دش دناوت  دودحمان  باجح  هنوگچ  دودحم  دناشوپب ، ار  يرون 

ات دـش  هَّللا  يرتاس  ناشن  نیو  دـش  هام  هدرپ  تشگنا  ِرـس  کی  یهت  ار  ملاع  دیـشروخ  زا  ینیب  یهن  یمـشچ  رب  وچ  عَبْـصا  کی  تفگ 
3555 يا ب 3557 - هطقس  زا  باتفآ  ددرگ  فسخ  يا  هطقن  ار  ناهج  دناشوپب 

171 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تشگنا عبصا :

.یگدنشوپ ندناشوپ ، يردصم ) يای  رتاس + : ) يرتاس

: دنا هدرب  راک  هب  مه  باتفآ  نتفرگ  يارب  یلو  هام ، نتفرگ  فسخ :

: كر باتفآ : ددرگ  فسخ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) هاگان داتفا  فوسخ  رد  ناس  نیزک  هاـم  نآ  دیـشروخ و  ناـنچ  نآ  اـغیرد 
تیب 92. لیذ  فیرش ، يونثم  حرش 

.وا بولغم  هن  دوب  تلاح  نیا  مکاح  هک  تسوا  رب  اما  دهد ، تسد  یتلاح  ار  وا  دیآ و  رد  کلاس  لد  رب  یبیغ  دراو  هک  اسب 
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ار وا  لوسر  انالوم  هتفگ  هب  .دزاس  راکـشآ  هدـمآ  رد  يو  لد  رب  ار  هچ  نآ  تساوخ ، یم  وا  اما  دوب ، هداد  تسد  دـیز  رب  تلاح  نینچ 
.تخومآ دیاب  ادخ  زا  ار  هانگ  ندیشوپ  درک و  دیابن  يرد  هدرپ  هک  دزاس  یم  هّبنتم 

نایم دـشوکب و  تقاط  ردـق  هب  ملاع  نیا  رد  يو  ات  هتـشاد  هدیـشوپ  وا  زا  ار  سک  ره  لاح  نایاپ  مه  تسا و  بویعلا  راّتـس  مه  وا  هک 
ار قـح  باـتفآ  تفگ  یم  هک  ودـب  و  دزاـس ، كرد  لـباق  دـیز  يارب  ار  تقیقح  نیا  هک  نآ  يارب  سپـس  .درب  رـس  هب  اـجر  فوـخ و 

دید زا  مشچ  رب  تشگنا  کی  نداهن  اب  ار  بات  ناهج  دیـشروخ  هک  دروآ  یم  یلاثم  دـهد  ناشن  دـیناجنگ  لـغب  رد  ناوت  یم  هنوگچ 
هام ندـید  عنام  نداهن  مسج  رب  یتشگنا  رـس  هک  دـیامرف  نایب  ار  ادـخ  ندوب  رتاس  يرگید  لاثم  اب  سپـس  .تشاد  ناوت  هدیـشوپ  دوخ 

مـشچ زا  ار  نآ  نکیل  تسا ، راکـشآ  وا  ملع  رد  مه  ناـمدرم  هاـنگ  .دـش  دـهاوخن  هاـم  نداد  ینـشور  عناـم  نکیل  دوش  یم  وـت  يارب 
.دراد یم  هدیشوپ  نارگید 

راـچ لـیلج  یتشهب  مکح  رد  تسه  لـیبجنز  لیبسلـس و  همـشچ  وچمه  رـشب  موکحم  درک  قح  ار  رحب  رگن  ییاـیرد  روغ  دـنبب و  بل 
نارحاس دارم  ردـنا  رْحـس  وچمه  ناور  شمیراد  میهاوخ  اجک  ره  تسادـخ  نامرف  اـم ز  روز  هن  نیا  تساـم  مکح  ردـنا  ّتنج  يوج 

172 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يوس تفر  دـهاوخب  رو  راـم  رهز و  يوس  تفر  دـهاوخب  رگ  ناـج  ناـمرف  لد و  مکح  رد  تسه  ناور  مشچ  همـشچ  ود  نیا  وـچمه 
يوس دهاوخب  رگ  تفر  تاسوبلم  يوس  دهاوخب  رو  تفر  تاسوسحم  يوس  دهاوخب  رگ  رابتعا 
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لد هک  فرط  ره  هزیاـج  دـش  لد  رما  دارم و  رب  هزیاـن  نوچ  سح  جـنپ  ره  نینچمه  دـنام  تاـّیوزج  يوس  دـهاوخب  رو  دـنار  تاـیّلک 
اصع ب 3568- نآ  یـسوم  ِفک  ردنا  وچمه  الَم  ردـنا  لد  رما  رد  اپ  تسد و  ناشک  نماد  سح  جـنپ  ره  دور  یم  ناشدرک  تراشا 

.يدوگ افرژ ، روغ :  3558

.بلق زا  هراعتسا  رحب :

(. 18 رهد ،  ) اًلِیبَْسلَس یَّمَُست  اهِیف  ًاْنیَع  تشهب  رد  يا  همشچ  .دور و  ورف  ولگ  رد  ناسآ  هک  يا  هباشون  یم و  ینعم  هب  تغل  رد  لیبسلس :

(. 17 رهد ، « ) اًلِیبَْجنَز اهُجاِزم  َناک  ًاسْأَک  اهِیف  َنْوَقُْسی  َو  : » تسا میرک  نآرق  رد  .فورعم و  تسا  ینتسر  خیب  زین  و  یم : لیبجنز :

.دنشون اهنآ  زا  نایتشهب  هک  تسا  لسع  و  رمخ ، ریش ، بآ ، راچ ، نآ  و  تشهب ، يوج  راچ  ّتنج : يوج  راچ 

.دناسر نایز  ار  یمدآ  هچ  نآ  زا  تراعتسا  رام : رهز و 

.درب دوس  دریگ و  دنپ  نآ  زا  یمدآ  هچ  نآ  رابتعا :

.دنبای رد  سح  جنپ  هلیسو  هب  هچ  نآ  تاسوسحم :

.دنا هتفرگ  یندیشوپ  ینعم  هب  یضعب  .تساهلایخ و  دوصقم  و  دشاب ، هبتشم  هچ  نآ  تاسوبلم :

.دنک قدص  رایسب  دارفا  رب  هک  ییاهموهفم  تایلک :

.درک لمح  ناوتن  رایسب  دارفا  رب  هک  ییاهموهفم  تایئزج ، تایوزج :

.بوبنا دنک ، روبع  نآ  زا  عیام  هک  يا  هلول  هژیان ، هزیان :

173 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب رما  ار  وا  ص )  ) لوسر .مرادن  منیب  یم  هک  ار  هچ  نآ  نتخاس  ناهن  تقاط  تفگ  دـیز  .تسا  دـیز  هب  باطخ  زین  اهتیب  نیا  نومـضم 
نایتشهب نامرف  هب  ار  تشهب  ياهیوج  هک  نانچ  .تسا  هداـهن  یمدآ  راـیتخا  رد  شیادـخ  هک  دـنک  یم  لد  ییاـفرژ  هجوتم  توکس و 

هچ نآ  یناوتن  وت  هک  تسین  نینچ  سپ  دننک ، دنهاوخ  هچ  ره  هک  ناوداج  يرگوداج  نوچمه  هتشاد و 
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نایتشهب رایتخا  رد  هک  ار  یتشهب  ياهیوج  تسا  نافراع  رگید  وا و  هویـش  هک  نانچ  اهتیب  نیا  رد  اـنالوم  .ینک  ناـهنپ  يراد  لد  رد  ار 
راهچ نیا  ناهج  نیا  رد  رگا  و  دریگب ، رایتخا  رد  ار  نآ  دـناوت  یمدآ  تسا و  ناور  اهلد  رد  هک  دـنک  یم  دـننامه  ییاـهیوج  هب  تسا 

: دروخ دناوت  يوج  راهچ  نآ  زا  ناهج  نآ  رد  دروآ ، نامرف  هب  ار  يوج 

رهم دلخ  ریش  يوج  دش  دلخ  بآ  يوج  تربص  بآ  تابن  لخن و  فرط  نآ  تسد  نیا  تشگ  تاکز  راثیا و  تسُر  تتـسد  نوچ ز 
شنوچ دـنادن  سک  دـنامن  ار  اهرثا  نآ  اهببـس  نیا  نیب  رمخ  يوج  وت  قوش  یتسم و  نیبگنا  يوج  تشگ  تعاـط  قوذ  دُو  تسوت و 

فـص نآ  ینک  یم  شناور  یهاوخ  فرط  ره  دومن  نامرف  ار  وت  رم  مه  وج  راچ  دوب  وت  ناـمرف  هب  نوچ  اهببـس  نیا  دـناشن  نآ  ياـج 
هب وج  راچ  نیا  رب  ام  نامرف  دـیوگ  تسا ، نایرعـشا  رگید  وا و  داـقتعا  هک  ناـنچ  نآ  3 و  / 3460 ینک 3465 - یم  شنانچ  دـُب  نوچ 

: دیوگ یلازغ  .دنارب  دهاوخ  هک  اج  ره  ار  اهنآ  ام  لد  ات  تسا  هدش  هداهن  نامرایتخا  رد  ادخ  نامرف  هب  نآ  هکلب  تسین  ام  دوخ  رایتخا 
رد فرـصتم  بلق  و  وا ، نامرف  رد  تسا و  بلق  راکتمدـخ  ینورد  ینورب و  ياهمادـنا  رگید  ناـبز و  شوگ و  مشچ و  اـپ و  تسد و  »

و زین ، اهمادـنا  رگید  دـیوگ و  نخـس  دـهد  نامرف  نابز  هب  رگا  دـتفا و  هار  هب  اپ  دوش و  هدوشگ  مشچ  دـهد  نامرف  هاـگ  ره  تساـهنآ 
نوچمه بلق  نامرف  هب  اهمادنا  نیا  ندوب  رّخسم 

ج 1، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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174 ص :

(. ص 5 ج 3 ، نیدلا ، مولع  ءایحا  « ) تسار ادخ  ناگتشرف  ندوب  رّخسم 

: دیوگ انالوم  زین  و 

ام روش  ساوح  بآ  وا  ردنا  ام  روصحم  نت  هزوک  نآ  تسیچ 

يرتشا هَّللا  لضف  زا  ریذپ  رد  ارم  هزوک  مخ و  نیا  دنوادخ  يا 

سجن ره  زا  ار  بآ  نیا  راد  كاپ  سح  جنپ  هلول  جنپ  اب  يا  هزوک 

(. تیب 1134 لیذ  فیرش ، يونثم  حرش  كرو :  ) 1 / 2708 رحب 2711 - يوخ  نم  هزوک  دریگب  ات  رحب  يوس  ذفنم  هزوک  نیز  دوش  ات 

باتک وا  دسیون  ات  عباصا  اب  باسح  رد  دیآ  تسد  دهاوخب  لد  صقن  ینوزفا ز  يوس  دزیرگ  ای  صقر  هب  وز  دـیآ  رد  اپ  دـهاوخب  لد 
يرای یلو  رب  دـهاوخب  رو  دوش  يرام  ودـع  رب  دـهاوخب  رگ  تسا  هدـناشنب  نورب  ار  نت  نورد  وا  تسا  هدـنام  یناـهن  تسد  رد  تسد 

هفرط تلـصو  هفرط  بجع  يا  ناشیدب  دـیوگ  یم  هچ  لد  ینم  هد  زرُگ  وچمه  دـهاوخب  رو  یندروخ  رد  يا  هچفک  دـهاوخب  رو  دوش 
هچ نآ  .هقطاـن  سفن  بلق ، لد :  3569 تسا ب 3575 - هتفات  رب  سح  جـنپ  راهم  هک  تسا  هتفای  نامیلـس  رهُم  رگم  لد  ببـس  یناهنپ 

.تسا یمدآ  هدارا  أشنم 

.ندش هتفرگ  راک  هب  ندمآ : باسح  رد 

.تشگنا عَبصا : عمج  عباصا :

.تسا لد  دوصقم  دوش و  یمن  هدید  رهاظ  هب  هک  ادیپان ، ناهن :

.تسود یلو :

.هقالم هقعلم ، هچفک :

.بیجع تفگش ، هفرط :

175 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنویپ لاصتا ، تلصو :

.داد یم  نامرف  ار  ناوید  نآ  يورین  اب  تشاد و  رایتخا  رد  نامیلس  هک  يرتشگنا  نامیلس : رهم 
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.يرهاظ ياهسح  سح : جنپ 

.نتشاد زاب  نتشاد ، هگن  نتفات : رب 

.دنلد رایتخا  رد  ینارگراک  نوچ  هناگجنپ  ساوح  .ناهنپ  یمدآ  زا  لد  و  تسا ، لد  دراد  یم  او  راک  هب  ار  یمدآ  هچ  نآ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  ساوح  دـهاوخ  لد  هچ  ره  .ناصقن  هب  ای  دـنروآ  یم  ور  لامک  هب  دـنور ، یم  دـب  هار  هب  ای  ریخ  هار  رب  ساوح  دـهاوخ  رگا  لد 
همه هک  دراد  دـنویپ  گرزب  ییورین  اب  تسین و  ملاع  نیا  زا  لد  هک  اج  نآ  زا  تسا ، هتفاـی  هنوگچ  لد  ار  ورین  نیا  .دـننک  یم  يوریپ 

.دنتسه ورین  نآ  رومأم  اهلد 

رمش ب یم  دیآن  تفگ  ردنا  هچ  نآ  رگد  مادنا  تفه  تسا و  سح  هد  وا  رومأم  نورد  زا  یّـسح  جنپ  وا  ِروسیم  نورب  زا  یّـسح  جنپ 
.هعماس هماش ، هرصاب ، هقئاذ ، هسمال ، نورب : سح  جنپ   3576 - 3577

.هفرصتم و  هظفاح ، مهو ، لایخ ، كرتشم ، سح  نورد : سح  جنپ 

.رایتخا رد  نکمم ، روْسیَم :

و هرهز ، شش ، زرپس ، رگج ، لد ، غامد ، دنیوگ : یضعب  .تسا و  ياپ  ود  تسد و  ود  تشپ ، هنیس ، رس ، دنا : هتفگ  یضعب  مادنا : تفه 
.دنا هتفگ  اهنیا  زج  یضعب  .تسا و  هدعم 

نادب هک  ار  ورین  نیا  .دراد  دوخ  رایتخا  رد  ار  اوق  رگید  مادنا و  تفه  ینورد و  سح  جنپ  ینورب و  سح  جنپ  لد  هک  تسا  هدـش  هچ 
انالوم و ریبعت  رد  دش  تراشا  هک  نانچ  دراد ؟ رایتخا  رد  ار  تردق  نینچ  هک  تسیچ  لد  نیا  تسا ؟ هداد 

176 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا قیاقح  كاردا  لحم  هک  تسا  هقطان  سفن  نامه  لد  زا  دارم  هکلب  .تسین  دوصقم  مولعم ، يربونـص  وضع  لد  زا  نافراع  رگید 
: رارسا و 

3 ضرغ 2266 / ار  لد  دوب  نوچ  لد  هیاس  ضرع  ملاع  رهوج و  لد  دوب  سپ 

3 دوجو 2272 / ناسحا  زا  دناشفا  یمه  رز  دوجو  هّطخ  نیا  ردنا  تسا  طیحم  لد 

رد رگ  يرتشگنا  نز  وید  يرپ و  رب  يرتهم  رد  الد  ینامیلس  نوچ 
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وت مسج  نوچ  وت  موکحم  ناهج  ود  وت  مسا  دریگب  ملاع  نآ  زا  دـعب  وید  هس  دناتـسن  وت  تسد  زا  متاخ  ویر  یـشاب ز  يرب  تکُلم  نیا 
وت رو  دانَّتلا  َمْوَی  ات  موتحم  امـش  رب  دابع  ای  دش  اترـسح  ای  نآ  زا  دعب  درمب  تتخب  دـش  توف  یهاشداپ  دربب  ار  متاخ  وید  تتـسد  رو ز 

رخـسم ًازاجم  نداـهن ، رهم  ندرک ، رهم  ندز : يرتشگنا   3578 يرب ب 3583 - ناـج  یک  هـنیآ  وزارت و  زا  يرکنم  ار  نتـشیوخ  ِوـیر 
: ندروآ نامرف  هب  ندرک ،

وید یّنج و  درب  نامرف  ار  وت  ات  ویر  ساوسو و  یب  شاب  نامیلس  نوچ 

، سفن تسا : هداد  لاـمتحا  نوسلکین  وید : هس   4 / 1150 راکـش 1151 - متاخ  ار  وید  ددرگن  اـت  راد  شوه  تسا و  لد  نیا  وت  متاـخ 
: تسا ییانس  تیب  زا  رثأتم  وید  هس  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دشاب  سوه  يوه و 

177 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  روتسد  هچ  دد  وید و  هچ  مدرم  وت  هچ  روز  توهش و  رکم و  هب  يداد  رمع 

َنِّیُز  » .تسا میرک  نآرق  نآ  دیؤم  و  « 17 ( » ص 374 هقیدح ، ییانس ،  ) وید هس  دنا  هتسب  هب  تلقع  ياپ  ویرغ  ناغف و  ترسح و  همه  اب 
یتسود ار  ناـمدرم  تسا  هدـش  هداد  تنیز  ِهَّضِْفلا -»...  ِبَهَّذـلا َو  َنِم  ِهَرَْطنَقُْملا  ِریِطاـنَْقلا  َنِینَْبلا َو  ِءاـسِّنلا َو  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل 

(. 14 نارمع ، لآ   ... ) هرقن الط و  زا  رپ  ياهتسوپ  نادنزرف و  نانز و  زا  اهتوهش 

.دوش رخسم  ار  وت  ناهج  يوش ، ناهج  هرهش  وت : مسا  دریگب  ملاع 

.تسوت نامرف  رد  وت  مادنا  هک  نانچ  نآ  وت : مسج  نوچ 

ِدابِْعلا یَلَع  ًهَرْسَح  ای  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .اغیرد  يا  اترسح : ای 
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(. 30 سی ،  ) دننک دنخشیر  ار  وا  هک  زج  يا  هداتسرف  ار  نانآ  دیاین  ناگدنب  رب  اغیرد  يا  َنوُءِزْهَتْسَی - ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام 

.یندشن در  مّلسم ، متح ، موتحم :

و ِدانَّتلا »- َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َو  : » تسا تمایق  ياهمان  زا  دانتلا  موی  .نتخیرگ  رگیدکی  زا  ندش و  هدنکارپ  زور  دانتلا : موی 
(. 32 نمؤم ، « ) دانت زور  زا  مسرت  یم  امش  رب  نم  مدرم  يا 

.ییور ود  رکم ، ویر :

ات 3547. ياهتیب 3545  هب  تسا  تراشا  هنیآ : وزارت و 

ار سفن  دیـسر و  تبتر  نیدب  یمدآ  رگا  .دشک  دوخ  راهم  رد  ار  یناویح  ياهـشهاوخ  دـناوت  هک  تسا  یتردـق  نانچ  ار  هقطان  سفن 
َِکئلوُأ  » هک دوب  دـهاوخ  رتورف  ناویح  زا  تفای ، تسد  وا  رب  يوه  رگا  هدروآ و  شیوخ  نامرف  رد  ار  زیچ  همه  تخاـس ، لـقع  ریـسا 

تخب دـب  تمایق  ات  دـناهرب  نآ  زا  ار  دوخ  ات  دیـشوکن  داتفا و  یلزنم  نینچ  هب  یمدآ  رگا  هتـساوخان  يادـخ  و  ُّلَضَأ » ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک 
.دوب دهاوخ 

.تسا هدروخ  بیرف  درادنپن  هک  دبیرف  یم  ار  یمدآ  نانچ  وید  هاگ  دیوگ  یم  نایاپ  رد 

.دنهد یهاوگ  وا  ياه  هدرک  رب  اهمادنا  هک  هاگ  نآ  دش  دهاوخ  مولعم  زیخاتسر  زور  نکیل 

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  ياقآ  تشاددای  ( 17)

تسا هدروخ  وا  میدروآ  یم  هک  هدنورت  ياه  هویم  نآ  هک  ار  نامقل  رم  ناشات  هجاوخ  نامالغ و  ندرک  مهّتم 

تسا هدروخ  وا  میدروآ  یم  هک  هدنورت  ياه  هویم  نآ  هک  ار  نامقل  رم  ناشات  هجاوخ  نامالغ و  ندرک  مهّتم 

ص يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) تسا هدمآ  يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  یبلعث و  ءایبنالا  صـصق  رد  هک  تسا  یناتـساد  نآ  ذخأم 
.داد تمکح  ینشور  ار  وا  لد  داهن و  تنم  وا  رب  دنوادخ  .دنمشناد  ای  دوب  ربمغیپ  نامقل  هک  تسا  فالخ  ار  ناملسم  نارّـسفم  و  ( 36

يورب ندروخ  ریجنا  تمهت  و  پزیا )  ) سویوسیا اب  نامقل  ناتساد 
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(. 163 ص 162 - هزوک ، رد  رحب  كر :  ) تسا هیبش  نداهن 

: سرون هدنورت :

ص 4) ج 2 ، سمش ، ناوید   ) دروخ زبرگ  لد و  كریز  هردان  ياه  هویم  نا  دسر ز  یک  ار  رخ  واگ و  ره  ناج  زیلاپ  هدنورت 

دوب غارف  رهب  شدـیآ  هویم  هک  ات  غاـب  هب  ار  ناـمالغ  وا  داتـسرف  یم  نت  راوخ  شناگدـنب  ناـیم  رد  نتـشیوخ  هجاوخ  شیپ  ناـمقل  دوب 
.الاب هاتوک  مادنا و  رغال  نت : راوخ   3584 لَیل ب 3586 - وچمه  تروص  هریت  یناعم  رپ  لیفط  نوچ  نامالغ  رد  نامقل 

.يارب رهب :

179 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندوسآ تقو  شیاسآ ، ماگنه  غارف :

.تسا ندوب  ردق  شزرا و  یب  دوصقم  اجنیا  رد  يدایز و  هدناوخان ، یلیفط ، لیفط :

يدرم وا  و  تسا ، هدـش  هتفرگ  یفوک  لالز  نب  لیفط  سئارعلا  لیفط  مان  زا  یلیفط  لیفط و  ایوگ  تسا و  لفط  رّغـصم  تغل  رد  لیفط 
.تفر یم  اهینامهم  هب  هدناوخان  هک  دوب 

.میکح رایسب ، شناد  ياراد  یناعم : رپ 

.تسوا ندوب  هرهچ  هایس  دوصقم  بش و  لیل :

تـشگ شُُرت  نامقل  رب  هجاوخ  نآ  ندروخ  نامقل  دنتفگ  ار  هجاوخ  ار  عمط  بیهن  زا  دندروخب  شوخ  ار  عمج  ياه  هویم  نامالغ  نآ 
یضترم دشابن  نئاخ  هدنب  ادخ  شیپ  ادّیس  نامقل  تفگ  بل  داشگب  شا  هجاوخ  باتع  رد  ببس  زا  نامقل  درک  صّحفت  نوچ  نارگ  و 

ناود یم  هدایپ  ام  هراوس  وت  نالَک  ییارحـص  هب  ار  ام  نآ  زا  دعب  میمح  بآ  زا  وت  هد  رد  نامریـس  میرک  يا  ار  نام  هلمج  نک  ناحتما 
میب نآ ز  دندروخ  ار و  نامالغ  رم  میمح  بآ  زا  هجاوخ  یقاس  تشگ  ار  رارـسالا  فشاک  ياهعنُـص  ار  رادرک  دب  وت  رگنب  ناهگ  نآ 

ناشیا دنداتفا  رد  یق  اهتشک  نایم  يدندیود  یم  اهتشد  رد  ناشدنار  یم  نآ  زا  دعب 
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وچ نامقل  تمکح  فاص  ِبآ  شنورد  زا  دـمآرب  یم  فان  یق ز  دـمآ  رد  ار  نامقل  هک  نوچ  اه  هویم  ناشیا  دروآ ز  یم  بآ  انع  زا 
.هدامآ هدش ، مهارف  عمج :  3587 دوجولا ب 3598 - ُّبر  تمکح  دشاب  هچ  سپ  دومن  نیا  دناد 

.كانمشخ شرت :

.نیگنس رس  نارگ :

180 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.وجتسج صُّحفت :

.ییور شرت  شنزرس ، باتع :

.رتهم يا  دیس ، يا  ادن ) تمالع  فلا  : ) ادیس

.هدیدنسپ لوبق ، دروم  یضترم :

.مرگ میمح :

.گرزب خارف ، نالک :

.راک عنص :

.اهزار هدننک  دیدپ  رارسالا : فشاک 

.هدنناشون یقاس :

.جنر انع :

.یتسه راگدرورپ  دوجولا : ّبَر 

وا دیسرپ و  ار  هجاوخ  باتع  ببس  نامقل  نوچ  .دش  نارگ  رـس  وا  اب  يو  هجاوخ  دندرک و  مهتم  اه  هویم  ندروخ  هب  ار  نامقل  نامالغ 
نوچ .درک  نانچ  هجاوخ  .ناودـب  خارف  ینابایب  رد  ار  ام  سپـس  دـنناروخب  مرگ  بآ  ار  ام  هد  روتـسد  تفگ  نامقل  تفگ ، زاـب  ار  نآ 

زج نامقل  هدعم  زا  اما  تشگ ، نوریب  نانآ  هدعم  زا  اه  هویم  دنداتفا و  یق  هب  دـندیناود ، ارحـص  رد  دـندناروخ و  مرگ  بآ  ار  نامالغ 
.دنا هدروخ  ار  اه  هویم  هک  دننامالغ  تسا و  هانگ  یب  نامقل  هک  دش  راکشآ  و  دماین ، نوریب  یفاص  بآ 

تمکح درآ ، نورب  ناراـکهانگ  ناـیم  زا  نینچ  نیا  ار  هاـنگ  یب  یمدآ  درخ  هاـگ  ره  هک  ار  ناـمدرم  تـسا  یهیبـنت  ناتـساد  نـیا  رد 
.درک دهاوخ  هچ  دنهن  نارگید  رب  ار  دوخ  هزب  دنشوک  یم  هک  یناراکهانگ  اب  دنوادخ 
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 (، يدیهش يونثم (  حرش  ْتَعَْظفا  اّمِم  ِرْاتـسَألا  ُهَلْمُج  ْتَعُِّطق  ًامیمَح  ًءام  اوُقُـس  نوچ  یَهَتُْـشی  ٌنِماک ال  مُْکنِم  َناب  اهُّلُک  ِْرئارَّسلا  َْلُبت  َمْوَی 
181 ص : ج 1 ،

همه اهیناهن  دوش  اراکشآ  هک  يزور  رئارَّسلا : َْلُبت  َمْوَی   3599 ناحتما ب 3601 - دشاب  ران  ار  رجح  هک  نارفاک  باذع  دمآ  نآ  زا  ران 
تسا ذوخأم  .اهنآ 
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.دنا هدوزفا  نزو  تیاعر  يارب  ار  و »  » تسادیپ هک  هدش  طبض  رئارسلا »...  یلبت و  موی   » اه هخسن  ضعب  رد  (. 9 قراط ،  ) میرک نآرق  زا 
.دناوخ حتف  هب  عطق و  ار  هزمه  دیاب  نزو  ندوب  تسرد  يارب  تسین و  تسرد  نکیل 

(. نورد ياهیتشز   ) تسین دنیاشوخ  هک  ییناهنپ  امش  زا  دوش  اراکشآ  مْکنِم :...  َناب 

ذوخأم نیتسخن  هلمج  .دـیماجنا و  ییاوسر  هب  هک  اه  هدرپ  همه  دوش  هراـپ  هراـپ  هک  مرگ  یبآ  دـندش  هدـیناشون  ًاـمیمَح :...  ًءاـم  اوقُس 
« نانآ ياه  هدور  دـش  هراپ  هراپ  سپ  مرگ  یبآ  دـندش  هدـیناشون  و  ْمُهَءاْعمَأ »... - َعَّطَقَف  ًامیِمَح  ًءاـم  اوُقُـس  َو  میرک ...«  نآرق  زا  تسا 

(. 15 ص ،»  » دمحم )

.شتآ ران :

(. 74 هرقب ،  ...« ) ًهَوْسَق ُّدَشَأ  ْوَأ  ِهَراجِْحلاَک  َیِهَف  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  : » تسا نارفاک  زا  تراعتسا  گنس و  رجح :

.دوش یم  هتخادگ  زیت  شتآ  رد  تخس  گنس  هک  تهج  نآ  زا  ًارهاظ  دشاب : ران  ار  رجح 

ِنادند دزس  ار  رخ  رـس  رم  گر  تفای  دب  يوراد  ار  َدب  شیر  دنپ  تفرذپ  یمن  میتفگ و  یم  مرن  دنچ  دنچ  ار  ام  گنـس  نوچ  لد  نآ 
اب نداد ، دنپ  یمرن  اب  نتفگ : مرن   3602 تسا ب 3604 - تباب  تفج و  تشز  مه  ار  تشز  تسا  تمکح  نیثیبَخِلل » ْتاثیبَْخلا   » گس

.ندرک تظعوم  مرن  نانخس 

راگزاس ناگدیرفآ  همه  اب  تمحر  نیا  اما  تسا ، قلطم  تمحر  یلاعت  قح  .دـباین  دوبهب  ندرک  غاد  اب  زج  دـب  شیر  ار :...  دـب  شیر 
دهدن و دوس  باذع  زج  ار  یخرب  .تسین 

182 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا تمحر  یعون  باذع  نیا 

.ندرب یپ  نآ  تقیقح  هب  ار ، نآ  نتخانش  نتفای : ار  يزیچ  گر 

گس گس  رس  مخز   » تسا هنایماع  ياهلاثم  رد  هک  نانچ  دزس :...  ار  رخ  رس 
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(. دنک نامرد  گس  ار  گس  رس  مخز  مکح : لاثما و  ناشیرپ ، الم  « ) جالع هِکَم 

(. 26 رون ،  ) میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  نیثیبَْخِلل : ُتاثیبَْخلا 

.روخ رد  تباب :

نیب شیوخ  یهاوخ  رود  وش  رون  ّدِعَتْسُم  یهاوخ  رون  وش  تسود  تافـص  لکـش و  مه  وحم و  ورب  یهاوخ  یم  هک  یتفج  ره  وت  سپ 
مه .هارمه  تـفج :  3605 ب 3607 - بِرَتـْقا » ْدُجْـسا َو  َو   » تسود زا  شکم  رـس  بِرَخ  نخـس  نـیا  زا  یهاوـخ  یهر  رو  وـش  رود  و 

«. ناگزیکاپ تفج  یهاوخ  شاب و  ناراک  دب  تفج  یهاوخ   » .نیشن

.دیامن یم  رتهب  و  تسا ، هدمآ  هار »  » تفج ياج  هب  اه  هخسن  یخرب  رد 

.نداد تسد  زا  ار  يدوخ  .دوبان  تسین ، وحم :

.نتفریذپ هدامآ  هدامآ ، دعتسم :

.قح زا  ادج  رود :

.ندرکن لکوت  ادخ  هب  يدنسپ ، دوخ  ینیب : شیوخ 

« تسا نارفاـک  تشهب  ناگدـیورگ و  خزود  اـیند  ِرفاـکلا »- ُهَّنَج  ِنِمؤُـملا َو  ُنْجِـس  اینُّدـلا   » ثیدـح زا  تـسا  ذوخأـم  .نادـنز  نـجس :
(. ص 11 يونثم ، ثیداحا  )

.تسایند دوصقم  برخ : نجس  .ناریو  بِرَخ :

(. 19 قلع ،  ) وش کیدزن  نک و  هدجس  و  ْبِرَْتقا : ْدُجْسا َو  َو 

اه غورد  اهسیبلت و  هجیتن  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  تقیقح  ندش  راکشآ  وا و  ندش  مهتم  نامقل و  ناتـساد  ندروآ  اب  شیپ  ياهتیب  رد 
زور رد  اوران  ياهندز  تمهت  و 

183 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نارفاک هک  تفگ  ددرگ و  هراپ  هراپ  ناـنآ  ياـه  هدور  اـت  دـنناشونب  مرگ  بآ  ار  نارفاـک  زور  نآ  .دـش و  دـهاوخ  راکـشآ  زیخاتـسر 
هیآ زا  یتمـسق  ندروآ  اب  .دزادـگ و  یمن  شتآ  زج  ار  نانآ  تخـس  لد  دـب و  داهن  هک  ارچ  .تسین  روخ  رد  شتآ  زج  ار  لد  گـنس 

یهاوخ هک  هورگ  ره  رد  ات  تسار  وت  رایتخا  نونکا  .تسین  روخ  رد  يدب  زج  ار  نادب  دیوگ  تاثیبخلا »...   » نآرق
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.يوج ار  وا  یکیدزن  نک و  هدجس  وا  هاگرد  هب  رآ و  ادخ  هب  ور  ییآ  نورب  سفن  تعاط  نت و  نادنز  زا  یهاوخ  رگا  ییآ و  رد 

ص)  ) لوسر باوج  رد  دیز  هصّق  هیقب 

ص)  ) لوسر باوج  رد  دیز  هصّق  هیقب 

بیغ ار  بیغ  ياه  هدرپ  دـنارد  یم  ار  بیع  دـمآ  حـضاف  نوچ  هقطان  دـیق  دـنب  رب  هقطاـن  قاُرب  رب  دـیز  زیخ  درادـن  ناـیاپ  نخـس  نیا 
نآ رب  ص )  ) لوسر تایاور  قبط  رب  هک  یبکرم  قارب :  3608 هار ب 3610 - دنب  رب  نارب  ار  نز  لهد  نیا  هاگ  دنچ  دـمآ  قح  بولطم 

.تفر جارعم  هب  تسشن و 

: تسا راتفگ  دوصقم  اجنیا  رد  اما  تسا ، ناویح  زا  ناسنا  هدننک  ادج  يا  هوق  هقطان ، سفن  هقطان :

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  هقطان : قارب   1 تسادج 3090 / ییوج  ار  قطن  نآ  دوخ  هن  رو  تسار  میلعت  ناهد  يوس  هقطان 

.دنب ياپ  دنب ، دیق :

.هدننک اوسر  هدننک ، راکشآ  حضاف :

.یتّدم یتخل ، هاگ : دنچ 

دنت نارتش  ات  دنتخاون  یم  لهد  ناوراک  نتخادنا  هار  هب  ماگنه  هک  تسور  نآ  زا  تراعتسا  نیا  .راتفگ  نابز ، زا  تراعتـسا  نز : لهد 
.دنورب

.ندش شوماخ  زا  تراعتسا  نتسب : رب  هار 

وت نداد  یهاگآ  نوچ  هک  دیز  هب  تسا  ص )  ) لوسر باطخ  نومضم  زین  تیب  هس  نیا 

185 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شاب شوماخ  دنبب و  نابز  سپ  .تسا  یهلا  تمکح  فلاخم  نآ  تسا و  نانآ  بیع  نتخاس  راکشآ  نامدرم ، لاح  زا 

وُر دننادرگن  مه  تدابع  نیز  وا  ِنادیمون  هک  دهاوخ  یمه  قح  هب  رورسم  دوخ  رادنپ  زا  سک  ره  هب  روتسم  نانع  شک  رد  نارم  کت 
همحرم مومع  زا  کین  دب و  رب  همه  رب  دباتب  تمحر  نآ  دهاوخ  دنود  یم  شباکر  رد  يزور  دنچ  دنوش  یم  فَّرـشم  يدیموا  رب  مه 

دهاوخ یمه  قح 
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هدرپ يدیرد  نوچ  دوش  هدرورپ  هدرپ  نیا  سپ  ات  دوب  هدرپ  رد  فوخ  اجر و  نیا  ریذـح  دنـشاب و  فوخ  اجر و  اب  ریـسا  ریم و  ره  هک 
.ندیود دنت  ندنار : گت   3611 التبا ب 3617 - ّرف و  ّرک و  دش  ار  بیغ  اجر  فوخ و  وک 

.هدیشوپ روتسم :

(. 32 مور ، « ) َنوُحِرَف ْمِْهیََدل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  رادنپ : زا  رورسم 

.نتشاد محرت  مشچ  ندرک و  تمدخ  زا  تیانک  ندیود : باکر  رد 

.ماع تمحر  همَحْرَم : ِمومُع 

یکی لصاح  ترابع  فالتخا  همه  اب  هک  دنا  هتفگ  نوگ  هنوگ  نانخس  اجر  ینعم  رد  هیفوص  تسا و  راگدرورپ  تمحر  هب  دیما  اجر :
ودب ار  رکـش  دریگ  ارف  ار  وا  ناسحا  نوچ  هک  تسا  نیا  هدـنب  رد  اجر  هناشن  تفگ  یکاطنا  مصاع  نب  دـمحا  : » دـیوگ يریـشق  .تسا 

.ترخآ رد  وفع  مامت  ایند و  رد  دشاب  راگدرورپ  زا  تمعن  مامت  راودیما  ات  دنک  ماهلا 

(. ص 68 هیریشق ، هلاسر  همجرت  « ) تسا راگدرورپ  لضف  دوجو  هب  راشبتسا  اجر  تفگ  فیفخ  هّللا  دبع  وبا  و 

هک تسا  یسک  فئاخ  دنا  هتفگ  .دوب و  ترخآ  هار  تاماقم  لزانم و  زا  فوخ  نایفوص  حالطـصا  رد  .تسا و  سرت  تغل  رد  فوخ :
بجاو تقو  نآ  مکح  یتقو  ره  رد 

186 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ج 4، نیدلا ، مولع  ءایحا  « ) دشاب هدنیآ  رد  نآ  عقوت  هک  یهورکم  رطاخ  هب  دوب  نآ  نتخوس  بلق و  ّملأت  فوخ  : » دـیوگ یلازغ  .دـنیب 
دزن هک  يزیچ  راظتنا  رطاخ  هب  تسا  لد  حایترا  نآ  تسا و  نابلاط  لاوحا  ناکلاس و  تاماقم  هلمج  زا  اجر  : » دسیون زین  و  ص 135 .)

(. 124 ص 123 - ج 4 ، نیدلا ، مولع  ءایحا  « ) .تسا بوبحم 

.ندناسرت ریذح :

.شیامزآ التبا :

ات هک  تسا  هدرک  اضتقا  راگدرورپ  تمکح 
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هب دیما  میب و  رد  دنرپسب و  یگدنب  هار  ناگدنب  ات  .دشاب  هدیـشوپ  نانآ  رب  ناهج  نآ  تقیقح  دـننک ، یم  یگدـنز  ناهج  نیا  رد  مدرم 
یتجح ادخ  رب  ار  نانآ  و  دننک ، راک  نآ  مکح  رب  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  تعیرش  ُهَعیرَّشلا » ِتَلََطب  ُهَقیقَحلا  ِتَرَهَظ  َْول   » هک دنرب ، رس 
ترخآ شاداـپ  هب  مشچ  تداـبع ، نیا  ندرازگ  زاـب  و  ( 165 ءاـسن ،  ...« ) ِلُـسُّرلا َدـَْعب  ٌهَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  هک ...«  دـشابن 
دوصقم نآ  كرت  ای  تدابع و  نیا  زا  هک  یـشیامزآ  دـنوش و  دـیمون  تسیچ ، نانآ  راک  نایاپ  هک  دـننادب  نونکا  مه  زا  رگا  .دـنزودب 

: ددرگ لطاب  تسا 

تسا هدش  هدیشوپ  وت  رب  مد  نیا  شبیع  تسد  هب  یتفرگب  هک  يراک  دج  هب  وت 

راگدرک شبیع  وت  زا  دیشوپب  هک  راک  هب  نت  ندادب  ینات  یمه  نآ  ز 

ناهن وت  زا  تسا  هدش  ترکف  نآ  بیع  نآ  رد  یمرگ  هک  رکف  ره  نینچمه 

4 / 1332 نیقرشملا 1335 - دعب  تناج  يدیمر  وز  نیش  بیع و  وز  يدش  ادیپ  رگ  وت  رب 

دنا هداهنب  ام  ياهبل  رب  رهُم  دنچ  نوچ و  زا  میا  هتشگ  فقاو  وچ  ام 

6 / 3526 شاعم 3527 - شیع و  مدهنم  ددرگن  ات  شاف  بیغ  ياهزار  ددرگن  ات 

يامیـس هن  رو  تسا  یفخ  تسادرف و  هچ  زا  نـیا  تـسا  يو  رگ  اـم  ریگ  یهاـم  تـسا  نامیلـس  هـک  یتـف  کـی  یّنظ  دُرب  وُـج  بـل  رب 
187 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لقتسم  هاش و  تشگ  نامیلس  ات  لِد  ود  وا  دوب  یم  هشیدنا  نیا  ردنا  تسیچ  شنامیلس 

يرتشگنا دوخ  تشگنا  رد  درک  تخیرب  ناطیش  نآ  نوخ  شتخب  غیت  تخیرگ  وا  تخت  کُلم و  زا  تفر  وید 
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يرتشگنا دید  داشگب و  فک  هک  نوچ  لایخ  بحاص  ُدب  هک  نآ  ناشنایم  رد  لاجر  هراّظن  رهب  زا  دندمآ  يرپ  وید و  رکشل  دمآ  عمج 
: ّنظ  3618 تسا ب 3625 - هدـیدان  یپ  زا  يّرحت  نیا  تسا  هدیـشوپ  نآک  تسا  هاگ  نآ  كاـب  يرـس  کـی  يّرحت  هشیدـنا و  تفر 

.نامگ

.ناوج یتف :

.رکشل هاپس و  یب  اهنت ، درف :

.مدرم مشچ  زا  رود  ناهن ، یفخ :

ینعم هب  اـظ ) فیفخت  دـیدشت و  اـب   ) ناـنابز یـسراف  حالطـصا  رد  .دـنرگن  يزیچ  هب  هک  یهورگ  اـظ ) دـیدشت  هب  یبرع  رد  : ) هراـظن
.يزیچ هب  نتسیرگن 

.نئمطمان لد ، ود  لایخ : بحاص 

.باوص نتسج  يرَّحَت :

«. میب ، » كاب ياج  هب  اه  هخسن  ضعب  رد  و  میب ، ساره ، كاب :

همداخ هب  رتشگنا  دور  أضوتم  هب  تساوخ  يزور  نامیلـس  هک  تسا  نیا  دروآ  رد  نامیلـس  لکـش  هب  ار  دوخ  هک  وید  ناتـساد  هصالخ 
.دوب راک  نیا  رب  زور  لهچ  اـت  تسـشن و  نامیلـس  ياـج  رب  دتـسب و  يرتشگنا  دومن و  همداـخ  هب  نامیلـس  لکـش  هب  ار  دوخ  وید  داد ،

ناـکیدزن وس  نآ  زا  .دـیدرگ  لوغـشم  تبوـت  يراز و  هب  تفر و  ناـبایب  هب  هدز  يدربتـسد  ودـب  وـید  تسناد  هک  نآ  زا  سپ  ناـمیلس 
ار يرتشگنا  نآ  ییهام  .دنکفا  ایرد  هب  ار  نامیلـس  يرتشگنا  تخیرگ و  تسنادب و  نیا  وید  دـندش و  نامگ  دـب  وید  راک  رد  نامیلس 

ادخ .دیدب  ار  يرتشگنا  تفاکش  ار  یهام  لد  نامیلس  نوچ  داد و  نامیلـس  هب  هقدص  مسر  هب  تفرگب و  ار  یهام  يریگیهام  دروخب و 
هلمج زا  ناربمغیپ  ياه  هصق  باتک  رد  تسا و  روهشم  ناتساد  نیا  .تسشن  تخت  رب  تفرب و  .تفگ  ساپس  ار 

188 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا نآرق  ياهریسفت  يدابآ و  روس  یبلعث و  نآرق  صصق 
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.متفاین تسا  هدروآ  مظن  هب  انالوم  هک  ار  ناوج  ناتساد  اما  .تسا  هدمآ  ص )  ) هروس ریسفت  نمض  رارسالا  فشک  ریسفت  هلمج 

(. ص 596 ج 1 ، يونثم ، حرش  « ) مدیدن ار  هصق  نیا  تیاور  چیه  رد   » دسیون زین  یفافک 

یلد ود  هکنیا  نآ  و  دراد ، صاخ  یضرغ  نآ  ندروآ  زا  اما  .تسا  هتخاس  دوخ  زا  ار  ناتـساد  نیا  انالوم  تفگ  ناوت  یمن  لاح  ره  هب 
نامیلس ناوج  .دیابن  يّرحت  تسا  نشور  تقیقح  هک  اج  نآ  دشابن و  راکشآ  قح  هک  تسیاب  اج  نآ  ات  تقیقح  يوجتسج  راک و  رد 

هشیدنا و دید  وا  اب  ار  يرتشگنا  نوچ  .دش و  لد  ود  يو  هراب  رد  دیدن  وا  تشگنا  رد  ار  يرتشگنا  نوچ  تخانـش  یم  يرتشگنا  هب  ار 
.دوب ادیپان  تقیقح  هک  تسا  هاگ  نآ  يّرحت  هچ  تفرب  وا  يّرحت 

تسین هدیلاب  یب  رات  نیمز  مه  تسین  هدیراب  یب  رون  يامس  رگ  تفرب  وا  لایخ  رضاح  دش  هک  نوچ  تفز  هنیـس  ردنا  بیاغ  لایخ  دش 
« روُُطف اهیف  يَرَت  ْلَه   » میوگب نوچ  روص  زور  نوچ  شنزور  میاشگ  رگ  ارـس  یناف  نزور  متـسبب  نآ  ارم ز  دیاب  یم  ِْبیَْغلِاب » ْنُونِمُؤی  »

.هشیدنا روصت ، لایخ :  3626 دنروآ ب 3630 - یم  یبناج  ور  یسک  ره  دننک  اهیّرحت  تملظ  نیا  رد  ات 

.نشور ینارون ، رون :

.تسا ناراب  دوصقم  هدیراب :

«. ران  » اه هخسن  ضعب  رد  رات :

.هایگ هدییور ، هدیلاب :

(. 3 هرقب ،  ) میرک نآرق  تایآ  زا  تسا  يا  هلمج  .هدیدان  هب  دنورگ  یم  ِْبیَْغلِاب : َنُونِمُْؤی 

.ایند یناف ، ناهج  ناهج ، نیا  ارس : یناف 

يِذَّلا : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .اهفاکش  نآ  رد  ینیب  یم  ایآ  روطف : اهیف  يرت  له 

189 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تفه دیرفآ  هک  نآ  ٍروُُطف »- ْنِم  يرَت  ْلَه  َرَصَْبلا  ِعِجْراَف  ٍتُوافَت  ْنِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يرَت  ام  ًاقابِط  ٍتاوامَس  َْعبَس  َقَلَخ 
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(. 3 کلم ، « ) ییاهفاکش ینیب  یم  ایآ  ار  مشچ  نادرگ  زاب  یتوافت ، نامحر  هدیرفآ  رد  ینیبن  مه  يالاب  رب  ار  نامسآ 

هتفرگ یکی  مهو  اب  یـضعب  ار  لایخ  .دراد  یم  هاگن  ار  نطاب  رد  دوجوم  تروص  هک  تسا  یتوق  دـنیوگ  مه  هروصم  ار  نآ  هک  لایخ 
تقیقح و هراـب  رد  دـشاب  ناـهنپ  يزیچ  رگا  دـنایامن ، یم  سفن  هب  ار  هدـیدان  ياـهزیچ  و  تسا ، ینطاـب  ساوـح  زا  یکی  همهاو  .دـنا 
رب ار  نامیلـس  ناوج  .دنام  یمن  لایخ  يارب  یلاجم  دید  ار  نآ  هدید  دش و  رـضاح  نوچ  دور و  نوگ  هنوگ  ياهروصت  نآ  یگنوگچ 

، هن هاگآ  يو  تقیقح  زا  تمـشح و  اب  دوب  هدید  ار  نامیلـس  رهاظ  وا  هک  ارچ  دش  لد  ود  وا  هراب  رد  دید  يرتشگنا  یب  اهنت و  وج  بل 
رد دوب و  بیاغ  يو  يارب  يرتشگنا  یب  نامیلس  .تفرب  شلایخ  دید  تمالع  نآ  اب  ار  وا  ناوج  دیسر و  نامیلـس  هب  يرتشگنا  نوچ  و 

لاوز مزلتـسم  روضح  تسا و  لایخ  توق  هبلغ  یـضتقم  تبیغ  .تفرب  تبیغ  دـید  يرتشگنا  اب  ار  وا  هک  نیمه  درک  یم  اهلایخ  وا  هراب 
رب اـنب  ناـهج  نیا  رد  .دوـش  یم  بلاـغ  يو  رب  لاـیخ  تسا  تبیغ  رد  هـک  نآ  دـنیب و  یم  ار  تـقیقح  تـسا  روـضح  رد  هـک  نآ  .نآ 
هک دننیب  یم  نشور  یفاص و  ار  نامـسآ  مدرم  .دـنرب  هار  نادـب  هناشن  يور  زا  نایوج  تقیقح  دـنام و  هتفهن  دـیاب  تقیقح  تحلـصم 
هک تسا  نآ  مزلتسم  نامـسآ  زا  ناراب  ندیراب  سپ  دراب ، یم  نآ  زا  ناراب  بسانم  عقوم  رد  هک  دنناد  یم  اما  دراب ، یمن  نآ  زا  یناراب 

دوجوم نیمز  رد  هوقلاب  هایگ  نیا  هک  تسا  لصاح  نیقی  دوشن  هدید  یهایگ  کیرات  رات و  نیمز  رد  رگا  دیور و  هایگ  زین  نیمز  زا 
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.تسا هدیشوپ  یتقیقح  هناشن  نیمز  نامسآ و  تلاح  زا  کی  ره  .تسا  هایگ  نتسر  مزلتسم  ناراب  شزیر  هک  ارچ  تسا 

.دنروآ نامیا  بیغ  هب  دننیبن و  ار  تقیقح  ناهج  نیا  رد  مدرم  هک  دهاوخ  راگدرورپ 

رد ایآ   ) روُطف ْنِم  يرَت  ْلَه  دشاب  راکـشآ  تقیقح  ناهج  نآ  دـننام  مه  ناهج  نیا  رد  رگا  .تسا  هتـسب  نایئایند  يور  هب  بیغ  هچیرد 
دهاوخن ینعم  ینیب ) یم  اهفاکش  نامسآ 

190 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يارب یهار  ناهج  نیا  رد  دـنوادخ  دـیوگ  یم  دریگ و  یم  ینافرع  هجیتن  ینآرق  هلمج  نیا  زا  تسوا  هویـش  هک  ناـنچ  اـنالوم  .تشاد 
.دنبایب ار  تقیقح  ياه  هناشن  ات  دننکفا  جنر  هب  ار  دوخ  دننک و  وجتسج  یکیرات  رد  نامدرم  ات  تسا  هداهنن  تقیقح  هب  ندیسر 

رََصب عجرا  مث  هک  دیامرفب  قح  رف  بیز و  اب  دوب  هک  ینامسآ 

روُطف ْنِم  ْلَه  نیبب  رگنب  اهراب  رون  فقس  نیز  وشم  عناق  رظن  کی 

وج بیع  درم  وچ  رگنب  اهراب  وکن  فقس  نیردناک  تتفگ  هک  نوچ 

دنسپ رد  دیاب  زییمت  ندید و  دنچ  هک  یناد  ار  هریت  نیمز  سپ 

دیاب تقیقح  نتفای  يارب  دـنناهج  نیا  رد  اـت  ناـمدرم   2 / 2946 درب 2950 - جـنر  ار  ام  لقع  دـیاب  دـنچ  درُد  ار ز  نافاص  مییـالاپب  اـت 
اههار همه  ناـیاپ  نکل  دور ، وس  نآ  وس و  نیا  دریگ و  شیپ  ار  یهار  تقیقح  نتفاـی  يارب  سک  ره  هک  تسا  یعیبط  دـننک و  يّرحت 

.دوب دهاوخ  اج  کی 

یتّدم ب 3632- دیآ  دوخ  هدنب  هدـنب  یتّمه  یلاع  ناطلـس و  سب  هک  ات  اهراد  رب  دروآ  دزد  ار  هنحـش  اهراک  دـشاب  سوکعم  یتّدـم 
.هنوراو سوکعم :  3631

.هغوراد هنحش :

.هک دوب  اسب ، سب : هک  ات 

شیپ ياهتیب  رد  هک  نانچ 
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یناـجرج هتفگ  هب  تسا و  باوص  نتـسج  يّرحت  .درک  يّرحت  دـیاب  نآ  نتفاـی  يارب  و  تسا ، هدیـشوپ  ناـهج  نیا  رد  تقیقح  تفگ 
هب اـج  همه  تلیـسو  بابـسا و  ندرب  راـک  هب  هچ  هن ، هاـگ  دنـسر و  عقاو  تقیقح  هب  هاـگ  يرحت  رد  مُهیلوا .» َْنیَْرمَأـْلا َو  يَرْحَأ  ُبَلَط  »
اب یمرجم  تسا  نکمم  نکیل  دـهد ، یم  یمکح  ناـهاوگ  یهاوگ  اـهلیلد و  يور  زا  یـضاق  لـثملا  یف  .دوشن  یهتنم  تقیقح  فشک 

يزاس و هنیمز 

191 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رب دهد و  وا  تئارب  هب  يأر  یضاق  دنایامن و  هانگ  یب  یضاق  هدید  رد  ار  دوخ  هک  دنک  هبتـشم  نانچ  ار  راک  يرواد  شور  هب  ییانـشآ 
ار نایاسراپ  دـندرگ و  هریچ  نابلغتم  هک  اسب  زین  .ددرگ  موکحم  دـناسر و  تابثا  هب  مرج  زا  ار  دوخ  تئارب  دـناوتن  یهاـنگ  یب  سکع 

: هک دنزاس  دوخ  تسد  ریز 

شا هجاوخ  نامقل  هدنب  تقیقح  رد  شو  هجاوخ  رهاظ  هب  نامقل  هجاوخ 

تسا یسخ  زا  مک  يرهوگ  ناشرظن  رد  تسا  یسب  نیز  هنوگ  زاب  ناهج  رد 

دش ماد  ار  ناشلقع  یگنر  مان و  دش  مان  هزافم  ار  نابایب  ره 

تسا هماع  زا  وک  دنیوگ  ابق  رد  تسا  هماج  فرعم  دوخ  ار  هرگ  کی 

نکممان تقیقح  هب  یباـیتسد  هک  ناـهج  نیا  رد   2 / 1471 دـهز 1475 - سوساج  دوب  ات  دـیاب  رون  دـهز  سولاس  رهاظ  ار  هرگ  کی 
رب تنطیـش  اب  نامرجم  دـنور ، رادرـس  رب  تهبـش  هب  نافراع  دوش ، هنوگژاو  اهراک  هک  اسب  تفر و  دـیاب  اه  هناـشن  یپ  زا  راـچان  تسا 
ماد هب  مان  نیا  يور  زا  یسک  هک  دوب  تسا و  يراگتسر  ینعم  هب  هک  دنیوگ  هزافم  ار  هایگ  بآ و  یب  نابایب  .دننیشن  يرورس  یـسرک 

يدرم .دتفا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


يزیچ دهز  زا  دـیآ و  رد  نادـهاز  سابل  رد  يدرم  و  دـشابن ، یـشناد  چـیه  ار  وا  هک  یلاح  دـنور  وا  یپ  رد  دـننیب و  ملع  يادر  رد  ار 
: دنادن

ناشن یب  ناهاش  دنروک و  هُرُگ  نیک  ناج  فوخ  هّماع  ناهاش ز  نیا  هدید 

2 / 1392 دوب 1393 - نادنز  رد  نّونلا  وذ  مرجال  دوب  نادنر  فک  ردنا  مکح  هک  نوچ 

وا دوب ، تبیغ ، رد  هک  ات  وا  ِشیپ  دیوگ  هاش  حدم  هک  وک  شوَخ  دابعتـسا  رد  دـمآ  بیغ  ِظفح  شَگ  بوخ و  دـمآ  بیغ  رد  یگدـنب 
3633 ور ب 3634 - مرش 

192 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک عافد  وا  زا  نداهنن و  وا  رب  یبیع  یسک  ِسپ  ندرک ، بیاغ  تمرح  ظفح  نتشاد ، بیاغ  ساپ  بیغلا ، ظفح  بیغ : ظفح 

.ندرک یگدنب  نتفرگ ، یگدنب  هب  دابعتسا :

.تبسن هچ  وک :

.مشچ زا  رود  هدیشوپ ، ناهن ، تبیغ :

یـضعب .دشاب و  نیگمرـش  ودـب  دوخ  كدـنا  تمدـخ  زا  هاش  تبیغ  رد  هک  نآ  اب  دیاتـسب  ار  وا  هاش  شیپ  هک  ار  نآ  تسا  تبـسن  هچ 
نیا ًارهاظ  و  تسا ، نیگمرـش  دیاتـسب  وا  يور  شیپ  دراد ، ساپـس  وا  تبیغ  رد  هک  نآ  ياج  هب  ار  هاش  هک  نآ  .دنا  هدرک  ینعم  نینچ 

(. ص 155 هیریشق ، هلاسر  همجرت  « ) میلست اضر و  دیحوت  هک  نانچ  درآ ، میظعت  ایح و  تفرعم   » هک تسا  يریشق  نخس  زا  رثأتم  تیب 

زا بیاغ  نارک  یب  لام  هب  دـشورفن  هعلق  نانمـشد  زا  ار  هعلق  دراد  ساپ  تنطلـس  هیاس  ناطلـس و  زا  رود  تکلمم  رانک  زک  يراد  هعلق 
تبیغ هب  سپ  ناشف  ناج  دنرـضاح و  تمدـخ  هب  هک  نارگید  زا  دوب  رتهب  هش  ِدزن  افو  دراد  هگن  وا  رـضاح  وچمه  اهرغث  راـنک  رد  هش 

هّرذ مین 
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.زرم هنارک ، هرانک ، رانک :  3635 رازه ب 3639 - دص  نآ  يرضاح ز  ردنا  هک  هب  راک  ِظفح 

.زرم ّدح ، رس  ْرغَث :

.ندوب رادافو  نتشاد : هگن  افو 

.مک كدنا ، هّرذ : مین 

.هفیظو يادا  راک : ظفح 

.ندوب رضاح  روضح ، يرضاح :

َنیِقَّتُْمِلل ًيدُه   » دوب نیقتم  تافص  زا  هک  تسا  بیغ  هب  نامیا  نآ  زا  دوصقم  .تسا و  شیپ  ياهتیب  نومضم  دیکأت  اهتیب  نیا  نومـضم 
2 و 3) هرقب ، « ) ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 

193 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا ار  زرم  روـشک  هنارک  رد  هک  تسا  يزابرـس  نوـچ  درآ  ياـج  هب  یگدـنب  مسر  تقیقح ) ندوـبن  نشور   ) تبیغ تدـم  رد  هـک  نآ 
هاشداپ هب  وا  يافو  تشاد و  دـنناوتن  زاب  هتفرگ  هدـهع  رب  هک  يا  هفیظو  ماجنا  زا  ار  وا  نالک  توشر  اب  دراد و  یم  هگن  نمـشد  زواجت 

دیما هب  ای  میب و  زا  دـنهاشداپ و  ییورایور  هک  درک  ساـیق  ینارـضاح  اـب  ناوت  یمن  ار  سک  نینچ  تسوا ، روضح  نوچمه  تبیغ  رد 
ناشنورب هار  زا  ناطیـش  تفیرف و  دناوتن  ار  نانآ  ایند  ياهرویز  .دننینچ  زین  یهلا  صاخ  ناگدـنب  .دـنهد  یم  ماجنا  یتمدـخ  وا  تمعن 

.روضح رد  رایسب  تمدخ  ات  رتبولطم  تبیغ  رد  كدنا  تعاط  .درب  دناوتن 

ام دـنب  رب  ناهد  سپ  هب  شوپ  ور  بیاغ و  بیغ و  هک  نوچ  دـش  دودرم  ناـیع  ردـنا  گرم  دـعب  دـش  دومحم  نونک  ناـمیا  تعاـط و 
.ناهج نیا  رد  الاح ، نونک :  3640 ب 3642 - نَُدل » ِْملِع   » دنک ادیپ  ادخ  دوخ  نخس  زا  راداو  تسد  ردارب  يا  هب  شوماخ 

.وکین هدیدنسپ ، دومحم :

.زیخاتسر زور  تقیقح ، ندش  راکشآ  نایع :

.هتفریذپان دودرم :

.باجح شوپ : ور 

.تسا و ( 6 لمن ، « ) ٍمِیلَع ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم   » ای و  ( 1 دوه ، « ) ٍرِیبَخ ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  ففخم ...«  بیکرت  نیا  .دزن و  ندل : نُدل : ملع 
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.دوش هدیشخب  لماع  ِناملاع  هب  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  یملع  نُدل  ملع  زا  دوصقم 

نارسفم ضعب  .تسین  یفیلکت  یمدآ  رب  گرم  زا  سپ  تسا و  هدیشوپ  راک  نایاپ  هک  تسا  ناهج  نیا  رد  هدنب  ندرک  یگدنب  نارود 
، يرصب نسح  دنا : هلمج  نآ  زا  دنا و  هتفرگ  گرم  ینعم  هب  ( 99 رجح ، « ) ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو   » هیآ رد  ار  نیقی » »

194 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا دیز  بطاخم  ياهتیب 3641 و 3642  رد  و  ص 356 .) ج 6 ، نایبت ،  ) هداتق دهاجم ،

ار تقیقح  ادـخ  هک  هاگ  نآ  ات  یـشاب ، شوماـخ  هک  تسا  رتهب  دـنام  ناـهن  تقیقح  تسا  هتـساوخ  ادـخ  نوچ  هک  دـیوگ  ودـب  ربمیپ 
نینچ تیب 3641  مود  تیب  مین  اه  هخـسن  ضعب  رد  هک  صوصخب  .تسا  دـیز  تیب  ود  نیا  بطاخم  دـسر  یم  رظن  هب  .دزاس  راکـشآ 

راک ناـیاپ  ندوب  هدیـشوپ  نوچ  هک  دـشاب  اـنالوم  دوخ  اـم »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  و  هب » شوماـخ  بل  دـنب و  رب  ناـهد  سپ   » تسا
.دراد يرتشیب  روهظ  هیجوت  نیا  رد  دعب  ياهتیب  میوگن و  ینخس  مه  نم  هک  هب  نامه  تسا  بولطم 

ناملاع مه  کلم  مه  ادخ و  مه  نایب  رد  دـش  نیرق  نوچ  میوگب  هن  هلا  دِـهاَّشلا  ُمَظْعا  ْیَـش ٍء  ُّيَأ  هاوگ  شیور  ار  دیـشروخ  دوب  سب 
: شیور ار  دیشروخ  دوب  سب   3643 مُودَی ب 3645 - ْنَم  اَّلإ  ِّبَر  ُهَّنَأ ال  مُولُْعلا  ُلْها  هَّللا َو  ُدَهْشَی 

باتم ور  يو  زا  دیاب  تلیلد  رگ  باتفآ  لیلد  دمآ  باتفآ 

.تسا هاوگ  رتگرزب  زیچ  هچ  مظعا :...  یـش ء  يا   1 / 116 دهد 117 - یم  یناج  رون  مد  ره  سمـش  دـهد  یم  یناشن  هیاس  را  يو  زا 
ْیَش ٍء ُّيَأ  ُْلق   » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم 
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(. 19 ماعنا ،  ...« ) ُهَّللا ُِلق  ًهَداهَش  ُرَبْکَأ 

.تسا نآرق  نایب  دوصقم  نایب :

زا تسا  ذوخأم  .تسا  هدنیاپ  هک  نآ  زج  تسین  يراگدرورپ  هک  شناد  نادنوادخ  هتـشرف و  ادخ و  دـهد  یم  یهاوگ  هَّللا :...  دهـشی 
ادخ دـهد  یم  یهاوگ  ُمیِکَْحلا »- ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملا َو  َوُه َو  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَـش   » میرک نآرق 

ییادخ تسین  ندرک  داد  هب  دنیاپ  رب  هک  شناد  نادنوادخ  ناگتشرف و  وا و  زج  ییادخ  تسین  هک 

195 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. 18 نارمع ، لآ  « ) تسا تمکح  اب  اناوت و  هک  وا  زج 

ياـهلد مشچ و  دـباتن  رب  باـتفآ  یهاوگ  عاشعـش و  هک  نآ  كرتشم ز  یهاوگ  ردـنا  دوش  اـت  کَـلَم ؟ دوب  هک  قح  داد  یهاوگ  نوچ 
رب ار  دیـشروخ  رگ  هولج  ناد  رای  مه  ام  وچ  ار  کـیالم  سپ  ار  دـیموا  دلـسگب  دـباتن  رب  ار  دیـشروخ  فت  وک  یـشافخ  نوچ  بارخ 

.دراد یتبتر  هچ  دشاب ، هک  دَوب : هک   3646 میتفات ب 3650 - نافیعض  رب  هفیلخ  نوچ  میتفای  یباتفآ  ام ز  ایض  نیک  نامسآ 

.زابنا کیرش ، كرتشم :

رد عاشعـش  ینعم  نیرتکیدزن  هدماین و  ینعم  نیدب  یبرع  رد  نکیل  .تسا  یگدنـشخرد  شبات و  ینعم  هب  رظن  دروم  تیب  رد  عاشعش :
تسا و هدرب  راـک  هب  ناـشخرد  ناـبات و  ینعم  هب  ار  هملک  اـنالوم  اـما  .تسا  وکین » ، » هتـساوخ هملک  زا  اـنالوم  هک  یینعم  اـب  لامعتـسا 

: ار عشعش  نینچمه 

.نداد تسد  زا  ندیلسگ ، ندیلگس :  5 هدش 969 / حَلْصا  شوخان و  يریپ  تقو  هدش  عشعش  ِشگ  قرف  رس و  نآ  و 

.رواب مه  هدیقع ، مه  رای :

.تسا ملعلا  ولوا  دوصقم  ًارهاظ  ام :

.ینشور ایض :

.بیان هفیلخ :

ادخ تفگ  هفیرش  هیآ  هب  دانتسا  اب  شیپ  تیب  هس  رد 
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هک نآ  رب  تسا  یحیـضوت  ای  كاردتـسا و  اهتیب  نیا  .تسین  ییادخ  ادخ  زج  هک  دنهد  یم  یهاوگ  شناد  نادـنوادخ  ناگتـشرف و  و 
تسوا زا  اهزیچ  همه  یتسه  تسا و  زیچ  ره  لصا  دنوادخ  نوچ 

196 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنایامنب يدوجو  ات  دنام  دهاوخن  یقاب  هتشرف  زج  هتـشرف و  دباتب ، قح  رون  هک  اج  نآ  .ددرگ  زابنا  یهاوگ  نیا  رد  هک  تسیک  هتـشرف 
رب هک  باتفآ  شبات  ربارب  تسا  شافخ  دوجو  نوچ  وا  رون  یلجت  قح و  ترـضح  دوجو  ربارب  ناگدیرفآ  همه  هکلب  ناگتـشرف  دوجو 

دنهاوگ ناینیمز  نوچمه  زین  ناگتشرف  .تسا  دیشروخ  دوجو  هاوگ  ندید  زا  ندوب  مورحم  یناوتان و  نامه  درادن و  ییاناوت  وا  ندید 
.تسا قح  ترضح  دوجو  وترپ  زا  نانآ  دوجو  هک 

عاعـش نآ  ار  کَلَم  ره  بتارم  رب  عَابُر » ْوَأ  َثُالث   » رون هحنجا  ردـق ز  رون و  رد  کلم  کی  ره  هبترم  ردـب  هک  ای  هزور  تفه  ای  ون  هاـم 
دوب شردق  مه  هک  دـشاب  کلم  نآ  دـب  کین و  رد  رـشب  ره  نیرق  سپ  نایم  ردـنا  ناشتـسقرف  یـسب  هک  نایـسنا  لوقع  ياهرپ  وچمه 

.مهدراهچ بش  هام  مامت ، هام  ردب :  3651 تفاتب ب 3655 - يو  رب  يربهر  ردنا  رتخا  تفاتن  رب  مه  ار  هام  وک  یشمعا 

.رپ حانج ، عمج  هحنجا :

یناگداتسرف َعابُر »... -...  َثُالث َو  یْنثَم َو  ٍهَِحنْجَأ  ِیلوُأ  اًلُـسُر  میرک ...«  نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .راهچ  راهچ  ای  هس  هس  عابر : وا  ثالث 
(. 1 رطاف ،  ... ) راهچ راهچ  هس و  هس  ود و  ود  ياهرپ  ياراد 

.هیاپ ماقم ، تبتر ، هبترم : عمج  بتارم :

.نایمدآ یسنا ، عمج  نایسنا :

: دزیر کشا  شمشچ  زا  هک  نآ  شمعا :

نیب و شمعا  رخآ  ناج  وچمه  رامخ  مشچ  سگرن 
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4 ناکچ 1605 / يو  زا  بآ 

197 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا یکاخ  ناسنا  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و 

هب تراشا  اهتیب  نیا  رد  انالوم  .راهچ  راهچ  هس و  هس  ود و  ود  تساهلاب  ار  ناگتشرف  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  میتشون  هک  نانچ 
ار بلطم  نیا  هک  نآ  يارب  .دـناد و  یم  اه  هبترم  نیا  هناشن  ار  نانآ  ياهرپ  .دـنک و  یم  راگدرورپ  دزن  نانآ  تلزنم  ناگتـشرف و  هبتر 
رد ادـخ  هک  لقع  نیا  .تسین  ناسکی  رـشب  دارفا  رد  لقع  هبتر  هزادـنا و  .دزاـس  یم  دـننامه  اـهناسنا  اـب  ار  ناـنآ  .دـنک  نشور  کـین 
هک تسا  مّلسم  و  دننک ، ریس  رتالاب  ياه  هبترم  یناسنا و  هبترم  هب  یناویح  هبترم  زا  نآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  نآ  يارب  هداهن  نامدرم 

هدنیامن تسا  ینارون  يرپ  هک  زین  ناگتشرف  ياهرپ  .تسا  هداد  ودب  ادخ  هک  تسا  يدرخ  رادقم  هب  اهناسنا  زا  کی  ره  ياقترا  ریس و 
رد و  (. 164 تاـفاص ، « ) ٌمُوْلعَم ٌماـقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  اـم  َو   » ناگتـشرف فصو  رد  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  تسا  ناـنآ  ماـقم  ردـق و 

« دنرب نامرف  دوخ  دنهد و  نامرف  یضعب  رب  یـضعب  .رتورف  یـضعب  رترب و  یـضعب  تساهتبتر  ار  ناگتـشرف   » هک تسا  ع )  ) یلع نانخس 
: دنیامیپ یم  ار  هار  کی  لماکت  یقرت و  نیا  رد  دنیادخ  هدیرفآ  ود  ره  هک  ناگتشرف  نایمدآ و  سپ  تسخن .) هبطخ  هغالبلا ، جهن  )

دنا هتشگ  تروص  ود  ار  تمکح  رهب  دنا  هتشر  رس  کی  لقع  اب  کلم  نوچ 

تفرگ رف  ّرپ و  تشاذگب  درخ  نیو  تفرگ  رپ  لاب و  غرم  نوچ  کلم  نآ 

3 / 3193 دندش 3195 - رگیدمه  تشپ  ور  شوخ  ود  ره  دندمآ  رصانم  ود  ره  مرج  ال 
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: دیوگ رگید  ياج  رد  و 

ار هلزتعم  يأر  نالطب  اهتیب  رگید  زین  اجنیا و  رد   3 دندش 4054 / تروص  ود  شاهتمکح  رهب  دندب  کی  ناشیاک  لقع  هتشرف و  نوچ 
رپ اب  یمدآ  لقع  ندرک  دـننامه  اـب  اـنالوم  هک  یلاـح  تسا  ناـسکی  ناـیمدآ  ياـهلقع  ترطف  لـصا  رد  دـنیوگ  هلزتعم  .دراد  رظن  رد 

: دناد یم  توافتم  ار  ناشیا  ياهلقع  ناگتشرف 

198 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دونش دیاب  نایّنس  قافو  رب  دوب  لصا  رد  اهلقع  فالتخا 

بناج زا  هک  لقع  رادقم  رد  یمدآ  ره  دیوگ  سپـس   3 / 1539 لادتعا 1540 - دـنراد  لصا  زا  لوقع  هک  لازتعا  لها  لوق  فالخ  رب 
رد هک  یـسک  تسا  نکمم  ور  نیدب  .دنا  هداد  اهلاب  ودـب  وا  ماقم  هزادـنا  هب  هک  تسا  يا  هتـشرف  نآ  هبتر  مه  هدـش  تیانع  ودـب  ادـخ 

: دسرب الاب  یماقم  هب  ربهار  يدشرم  لماک و  یناسنا  زا  يوریپ  رثا  رد  دشاب  هتفاین  لقع  زا  يا  هرهب  چیه  زاغآ 

4 تفات 3188 / يور  تملظ  قح ز  رون  يوس  تفای  هار  نمؤم  وچ  دشاب  نانچمه 

راد هاگن  تعباتم  وگم و  نیا  زا  رت  شاف  ار  ّرس  نیا  هک  ار  دیز  رم  ص )  ) ربماغیپ نتفگ 

راد هاگن  تعباتم  وگم و  نیا  زا  رت  شاف  ار  ّرس  نیا  هک  ار  دیز  رم  ص )  ) ربماغیپ نتفگ 

ِباتفآ یتفرگ ز  وک  روز  مشچ و  نآ  يدـُب  رگ  ار  یـسک  ره  مُوُجر  ار  ناطیـش  عمـش و  ار  ناورهر  موجن  یباحـصا  هک  ربمغیپ  تفگ 
ثیدح زا  تسا  ذوخأم  موجن : یباحصا   3656 دوهـش ب 3658 - نوچ  یباتفآ  رب  يُدب  هک  دوبن  تجاح  يرتخا  هام و  چیه  رون  خرچ 

(. ص 19 يونثم ، ثیداحا  كر : « ) ُْمْتیَدَتْها ُْمْتیَدَْتقا  مِهِّیِأبَف  ِموجُّنلاَک  یباحْصا  (: » ص  ) ربمغیپ هب  بوسنم 

.هراتس مجن : عمج  موجن :

َءامَّسلا اَّنَّیَز  ْدََقل  َو   » هلمج زا  میرک  نآرق  تایآ  زا  تسا  ذوخأم  .مجِر  عمج  موجر :
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گنـس ار  اهنآ  میدـینادرگ  اهغارچ و  هب  ار  اهنامـسآ  رت  تسپ  میتسارآ  اـنامه  و  ِنیِطاـیَّشِلل »-...  ًاـموُجُر  اـهاْنلَعَج  َحـِیباصَِمب َو  اْینُّدـلا 
(. 5 کلم ،  ...« ) ناوید يارب  اهباترپ 

.هاوگ دهاش : عمج  دوهش :

: تسا هدش  طبض  زین  رگید  تروص  هب  تیب 3658 

دـنهد و یم  ینـشور  نیمز  هب  هک  نانچ  نآ  نامـسآ  ناگراتـس  لیلد  وا  دیـشروخ  رون  رب  يدـب  هک  لـیلذ  يا  یتستجاـح  هراتـس  یک 
دنناوراک و يامنهار 

200 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نارای .دننار  یم  نآ  ياهربخ  ندیشوین  نامسآ و  هب  نتفر  زا  ار  اهناطیش  ادخ  رما  هب  زین  درک ، نییعت  ناوت  اهنآ  اب  ار  هلبق  ریـس و  تهج 
نانآ زا  ار  عرـش  ماکحا  .دنناهارمگ  نایامنهار  دنا  هدـیدرگ  يو  قالخا  هب  قلختم  هدـش و  تیبرت  وا  رـضحم  رد  هک  زین  ص )  ) ربمغیپ

موکحم ار  مالسا  نانمـشد  نافلاخم و  يوبن  ّتنـس  نآرق و  يریگ  ارف  اب  دننک و  یم  ظفح  نانآ  ار  يوبن  ّتنـس  تفرگ و  دیاب  یم  ارف 
زا ناریمـض  هداس  ای  دننک و  نوگرگد  ار  ماکحا  نآ  دنناوتن  هک  نادنچ  تخاس  دـنهاوخ  رود  نآرق  تمرح  میرح  زا  درک و  دـنهاوخ 

.دنزاس هارمگ  ار  تّما 

ُهَّللا  » هک دننک  یم  بسک  دیـشروخ  زا  ار  دوخ  رون  ناگراتـس  هام و  .نامـسآ  رد  تسا  هام  نوچمه  يدام  ناهج  رد  مرکا  لوسر  لثم 
.دنریگ یم  رون  باتفآ  زا  دنکیرات  ییاهمسج  هک  ناگراتس  هام و  هک  نانچ  و  (، 35 رون ،  ...« ) ِضْرَْألا ِتاومَّسلا َو  ُرُون 

ضیف ندناسر  هطساو  دنتـسه و  یهلا  رون  رب  لیلد  وا  نوماریپ  ناگراتـس  توبن و  هام  .تسا  دیـشروخ  دوجو  رب  لیلد  اهنآ  ینـشور  و 
.دنک ضیف  بسک  قح  ترضح  زا  میقتسم  دناوتب  هک  تسین  دادعتسا  نآ  ار  یناسنا  ره  هچ  ناگدنب ، هب  قح 

كاخ هب  دیوگ  یم  هام 
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تبسن هب  مراد  یتملظ  دادب  يرون  نینچ  مدیشروخ  ِیحو  داهن  رد  مدوب  کیرات  امـش  نوچ  َْیلا  یَحُوی  ْمُُکْلثِم  ْنَم  رـشب  نم  یَفو  ربا  و 
تیب نیا  رد  هام :  3659 يرونا ب 3662 - باتفآ  درم  هن  هک  يروآ  یبات  وت  ات  مفیعض  نآ  سوفن ز  ِتاملظ  رهب  مراد  رون  سومـش  اب 

.تسا ص )  ) لوسر زا  هراعتسا 

.هیاس یف ء : یف :

اًلَمَع ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  مکلثم :
-« ًادَحَأ ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْشی  ًاِحلاص َو ال 

201 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رادـید دراد  دـیما  هک  نآ  سپ  تساتکی  يادـخ  امـش  يادـخ  انامه  .دوش  یم  یحو  نم  هب  امـش ، نوچ  متـسه  يرـشب  نم  انامه  وگب 
(. 110 فهک ، « ) دوخ راگدرورپ  شتسرپ  رد  ار  یسک  دریگن  زابنا  دنک و  وکین  راک  سپ  ار ، شراگدرورپ 

نآرق هدومرف  لوقم  اهتیب  نیا  .دـنریگ  یم  رون  دیـشروخ  زا  هام  هراتـس و  دنناگراتـس و  نوچمه  ربمغیپ  نارای  تفگ  شیپ  ياـهتیب  رد 
نانآ يرهاظ  هدید  .دور  یم  هار  اهرازاب  رد  دروخ و  یم  مدرم  ام  نوچمه  هک  تسا  يربمیپ  هچ  نیا  دنتفگ  یم  هکم  ناکرـشم  .تسا 

نارکنم و هب  لوـسر  .درگنب  ار  وا  يوـنعم  هبنج  تسناوـت  یمن  دوـب و  روـک  ناـشینطاب  هدـید  تـسیرگن و  یم  ار  لوـسر  يداـم  هـبنج 
زا هک  يرـشب  اما  مرـشب ، نم  هک  تسا  تسرد  دومرف  یم  دـنرادیاپان  هریت و  هیاس ، ربا و  كاخ و  نوچمه  هک  نانیب  رهاـظ  ناـفلاخم و 
یم سکعنم  هام  رد  هک  تسا  دیـشروخ  ینـشور  دننامه  دبات ، یم  نم  لد  رب  هک  یحو  ینـشور  نیا  .دسر  یم  یحو  ودب  ادخ  يوس 

امش اب  نم  تبسن  اما  .دیشروخ  اب  تسا  هام  تبسن  راگدرورپ  اب  نم  تبسن  .ددرگ 
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 ...-« اًلُجَر ُهاْنلَعََجل  ًاکَلَم  ُهاْنلَعَج  َْول  َو   » هک دنـشاب  نامدرم  سنج  زا  ناربمیپ  هک  تسا  یهلا  ّتنـس  نیا  .هریت  كاخ  اب  تسا  هاـم  تبـسن 
هب تبسن  اما  ما ، هریت  دوجو  باتفآ  هب  تبسن  نم  (. 9 ماعنا ،  ...« ) يدرم ار  وا  میدینادرگ  یم  هنیآ  ره  هتـشرف ، ار  وا  میدوب  هدیرفآ  رگا 

.متسه ناتشخب  ینشور  امش  هریت  سوفن 

.دشاب تیخنس  نانآ  نایم  هک  تسا  نآ  نامدرم  نایم  زا  ناربمیپ  نتخیگنا  رب  تحلصم 

تسا نآ  ناربمیپ  نداتسرف  ّرس  .دنناسر  یم  مدرم  هب  ار  یحو  نآ  يرشب  هبنج  اب  دنریگ و  یم  یحو  دنوادخ  زا  یتوکلم  هبنج  اب  نانآ 
تاذ هب  هام  .متسه  هام  نوچ  امش  نایم  رد  نم  .دندرگ  طوبرم  راگدرورپ  اب  میقتسم  دنناوتب  هک  تسین  دادعتـسا  نآ  ار  ناگدیرفآ  هک 

.دنک یم  ینارون  ار  نیمز  بش  رد  دریگ  یم  دیشروخ  زا  هک  ینشور  اب  اما  تسا  کیرات 

نیبگنا روخ  یم  راذگب و  ار  هکرس  نیهر  يا  يدیهراو  ّتلع  نوچ ز  متفای  هر  رگج  يرامیب  هب  ات  متفاب  مه  رد  هکرس  دهـش و  وچمه 
202 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لد تفای  نوچ  دنک  قح  هطـساو  یب  نیا  زا  دعب  لد  رب  مکح  يَوَتْـسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  نمْحَّرلا  يو  رب  اوه  زا  كاپ  دش  رومعم  لد  تخت 
ار هکرس  نیبگنا و  هکرـس : دهـش و   3663 وجم ب 3667 - ییاوسر  هک  شدـنپ  مهد  ات  وک  دـیز  درادـن  ناـیاپ  نخـس  نیا  هطبار  نیا 

.رگج یتسردان  زا  یشان  ار  ارفص  يرامیب  دنتسناد و  یم  ارفص  يرامیب  جالع  میدق ، ناکشزپ 

.مدش هتفاب  متفاب :

.يرامیب ّتلع :

.تسا هدمآ  دنب  ياپ  راتفرگ و  ینعم  هب  رتشیب  انالوم  ياهتیب  رد  يو ، رگ  ورگ ، رد  نیهر :

مه بذاک  وت  ار  قداص  حبص  نیهر  ار  بذاک  حبص  وت  هدش  يا 
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.لسع نیبگنا :  5 نیبم 1979 /

.نادابآ رومعم :

(. 5 هط ،  ) تسا هتفای  الیتسا  شرع ، رب  دنوادخ  يوَتْسا : ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا 

هبنج يرگید  دـننک ، یحو  یقلت  راگدرورپ  زا  نادـب  ات  ینامـسآ  یهلا و  هبنج  یکی  تسا ، هبنج  ود  ار  ناربمیپ  دـش  هتـشون  هک  نانچ 
نیبگنا و بیکرت  نوچمه  رگیدکی  اب  هبنج  ود  بیکرت  .دنناسر  ناشیدـب  ار  ادـخ  نامرف  دـندرگ و  زاسمد  نامدرم  اب  نادـب  ات  یناسنا 
یتوهـال و هبنج  ود  بیکرت  دنـشخب و  دوـبهب  دراد  رگج  يراـمیب  هک  ار  یـسک  اـت  دـنزیمآ  مه  هب  ار  یـشرت  ینیریـش و  .تسا  هکرس 

اهر يویند  ياه  هقـالع  زا  هک  دیـسر  یتبتر  هب  یـسک  رگا  .دـنهد  افـش  ار  ناراـمیب  حور  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  ناربمیپ  رد  یتوساـن 
يدبَع ُبلَق  ینُعَـسَی  یئامَـس َو  یـضرَأ َو ال  ینُعَـسَی  ال   » هک تسادخ  فرـصت  رد  وا  لد  تسا و  هتـسویپ  ادـخ  هب  هرـس  کی  دـیدرگ ،

(. ص 26 يونثم ، ثیداحا  «. ) نمؤملا

203 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  زیزع  يا  ناد  نیقی  نیا  مجنگن  نم  زین  شرع  نامسآ و  نیمز و  رد 

تبتر هک  دیـسر  تجرد  نیدب  یناسنا  هاگ  ره   1 / 2654 بلط 2655 - اـهلد  نآ  رد  ییوج  ارم  رگ  بجع  يا  مجنگب  نمؤـم  لد  رد 
.دیوگ نخس  وا  اب  هطساو  یب  قح  تسا  ناربمیپ 

دیز تیاکح  هب  نتشگ  زاب 

دیز تیاکح  هب  نتشگ  زاب 

وا رب  هک  رتخا  وچمه  تفاـین  ار  دوخ  مه  دـیز  یـشاب  هک  وت  تخیر  لـعن  لاـعن و  ّفص  زا  تسَج  تخیرگ  وک  یباـین  نونکا  ار  دـیز 
شناد ملع و  وحم  ام  نایاپ  اب  ِقطن  ّساوح و  دـش  ناـشکهک  ِهار  هب  یباـی  یهَک  ین  ناـشن  ین  یباـیب  یـشقن  وا  زا  ین  تفاـت  دیـشروخ 

نورد رد  ناشاهلقع  اهّسح و  ام  ِناطلس 
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.نک شفک  کیدزن  نیرخآ  فص  ناچام ، ياپ  لاعن : فص   3668 ب 3672 - نوُرَضُْحم » اْنیََدل   » جوم رد  جوم 

3 لاعن 3865 / فص  نیا  رد  میوج  یم  ردص  لاله  نوچ  منآ  زا  میوج  یم  ردب 

لعن نتخیر : لعن  ص 144 ) ج 2 ، سمـش ، ناوید   ) درب هناشیپ  يوس  ملاعن  فص  نینچ  زو  هنارای ؟ ارم  تسد  دـشک  هک  یتسد  تسه 
.نتشادن تمواقم  بات  نتخیرگ ، ندناماو ، ندنامرد ، ندنکفا ،

تخس  » دهاش ثحب  دروم  تیب  همان  تغل  رد   3 تخیر 4253 / لعن  دـص  کلف  هّرُک  شا  یپ  زک  تخیرگ  هُک  يوس  هب  دوبن  شتجاح 
.تسا هدمآ  ندیود »

.تسا ناشن  رثا و  دوصقم  تیب  نیا  رد  ْهَک :

205 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هتخیر هک  هاک  زا  یطخ  هب  ار  نآ  تسا  هتسویپ  اهنآ  ینشور  نوچ  هک  ناگراتـس  زا  یهوبنا  هّرجم ، ءامـسلا ، ّما  ناشکهاک ، ناشکهک :
.دنا هدرک  دننامه  دشاب 

مین نکیل  .تسا  هدرک  ینعم  دودحم  ار  نآ  وا  و  نوسلکین ، هخـسن  رد  و  اه ، هخـسن  زا  يرایـسب  رد  هملک  طبـض  تسا  نینچ  نایاپ : اب 
نیا رگا  تسا و  طبـض  نایاباب »  » اه هخـسن  ضعب  رد  ام .» نابات  هقطان  ساوح و  دش  : » تسا تروص  نیدـب  رگید  ياه  هخـسن  رد  تیب 

نآ ياطخ  هدـمآ و  نایاپ » یب   » میدـق ياه  هخـسن  یخرب  رد  .دـنا و  هدرم  هک  نانآ  تسا ، ناگتـشذگ »  » دوصقم دـشاب  تسرد  طبض 
.تسا راکشآ 

(. 32 و 53 سی ،  ) دنرضاح هدامآ و  ام  دزن  َنوُرَضُْحم :* اْنیََدل 

یم نانآ  هاگیاج  رد  ار  نایخزود  نایتشهب و  هک  تسا  هدیسر  یماقم  هب  هک  نآ  وا و  يوعد  زا  تفر و  نخـس  دیز  زا  شیپ  ياهتیب  رد 
یگدـنب راک  هب  بیغ  رد  مدرم  دـنام و  هدیـشوپ  ناهج  نیا  رد  ّرـس  نیا  دـهاوخ  راگدرورپ  هک  داد  رادـشه  ار  وا  ص )  ) لوسر .دـننیب 

سپ دیز  .دنزادرپ 
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و درک ، اهر  دوب  هداد  تسد  وا  رب  يرشب  فاصوا  هبلغ  زا  هک  ار  یتلاح  دش و  نیگمرش  ص )  ) لوسر تمظع  ربارب  سرد  نیا  یقلت  زا 
هراتس نوچمه  دیز  .دننیب  یم  لامک  هبترم  رد  ار  دوخ  یهاگآ  كدنا  اب  هک  تسا  هصقان  لوقع  رهظم  دیز  .دییارگ  وحم  هب  وحـص  زا 

دیدپان دید و  تلاسر  رون  شبات  وحم  ار  دوخ  دیز  .ددرگ  یم  دیدپان  دیشروخ  رون  ربارب  نکیل  .دراد  یششخرد  یکیرات  رد  تسا و 
.دیدرگ

ملع رد  نانآ  هچ  دـنور  یمن  نایم  زا  اما  دـنام ، یمن  نانآ  زا  یناشن  دـنوش و  وحم  لـماک  لـقع  ربارب  دـننینچ و  صقاـن  ياـهلقع  همه 
: دنرضاح یلاعت  قح  ترضح 

دنا هتشغآ  تافص  رد  دنین و  ال »  » دنا هتشذگب  ناهج  زک  یناسک  سپ 

ناشن یب  روخ  نآ  شیپ  رتخا  وچمه  ناش  هلمج  تافص  قح  تافص  رد 

نورَضُْحم انیَدل  مُه  ٌعیمَج  ناوخ  نوَرح  يا  یهاوخ  لقن  نآرق  رگ ز 

4 / 442 نیقی 445 /- یناد  اهحور  ياقب  ات  نیب  کین  دوبن  مودعم  نورَضُحم 

206 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هتـشاد رظن  رد  ار  ناگتـشذگ  نایاب » اب   » زا میریگب و  نایاب » اب  قطن   » ار نایاپ » اب  قطن   » رگا تیب  راـهچ  نیا  نیتسخن  تیب  هب  هجوت  اـب  و 
.دیامن یم  رتبسانم  میشاب 

ياپ اهشوگ  رد  اه  هقلح  هقلح  هقلح  اهـشوه  قح  دهد  او  ار  ناشُه  یب  دش  راک  رب  هدش  ناهنپ  مجنا  دش  راب  تقو  زاب  دمآ  بش  نوچ 
مدـع زا  دـنرآ  هلمح  هتخیگنا  رابغ  هتـشگ  ناسراف  هتخیر  ماظِع  نآ  دولُج و  نآ  اَنَْتیَیْحأ » انَّبَر   » نازان زاـن  اـنث  رد  ناـشفا  تسد  ناـبوک 

تفرگ و وحـص  تلاـح  زا  تراعتـسا  ار  نآ  تسا  نکمم  بـش :  3673 دونَک ب 3677 - مه  روکـش و  مه  تماـیق  رد  دوـجو  يوـس 
تسا نکمم 
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.درک تراشا  نادب  یگنچ  ریپ  ناتساد  رد  هک  نانچ  نت ، دیق  زا  دشاب  حور  يدازآ  تلاح  دوصقم 

.هراتس مجن : عمج  مجنا :

شوه ملع و  زا  تراعتـسا  ار  هقلح  نوسلکین ، وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  .تسا  يرادربنامرف  تعاط و  زا  تیانک  اهـشوگ : رد  اه  هقلح 
.دنا هتفرگ  یناهن 

ْلَهَف اِنبُونُذـِب  اْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اَنَْتیَیْحَأ  ِْنیَتَْنثا َو  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  اُولاق  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .يدرک  هدـنز  ار  ام  اراگدرورپ  انتییحا : اـّنبر 
، میداهن ندرگ  دوخ  ناهانگ  هب  ام  سپ  .راب  ود  يدرک  هدـنز  و  راب ، ود  يدـیناریم  ار  اـم  اراـگدرورپ  دـنتفگ  ٍلـِیبَس »- ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ 

(. 11 رفاغ ، « ) تسه یهار  ار  ندش  نورب  ایآ  سپ 

.تسوپ دلج : عمج  دولج :

.ناوختسا مظع : عمج  ماظع :

.تسا ناگدمآ  نتشیوخ  هب  نارایشه و  زا  تراعتسا  .ناراوس و  ناسراف :

.نازات زا  تیانک  ناشفا ، درگ  هتخیگنا : رابغ 

.رازگ ساپس  رایسب  روکش :

207 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ساپسان دونک :

ملع وحم  ام  قطنم  ساوح و  .دتفا  یم  راک  زا  نآ  ربارب  یئزج  لوقع  دـنک  یلجت  لماک  ناسنا  شناد  رون  نوچ  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد 
.دنامرد تفرگ  رارق  ص )  ) لوسر ربارب  نوچ  دیز  هک  نانچ  ددرگ ، یم  لیدبت  وحم  هب  وحص  تلاح  و  دوش ، یم  ام  ناطلس  شناد  و 

.دتفا یم  راک  هب  یئزج  لوقع  دشابن  یلک  لقع  یلجت  نوچ  زاب  دیوگ  یم  سپس 

هب ار  نخس  تبـسانم  هب  ینعم  نیا  زا  دنهد و  یم  رون  دیـشروخ  ندش  ناهنپ  اب  دنوش و  یم  وحم  باتفآ  شبات  اب  ناگراتـس  هک  نانچ 
.دناشک یم  زیخاتسر  زور  رد  ناگدرم  ندش  هدنز 

ِياج زا  دَنَک  َرب  هک  ارم  هک  شیوخ  ِياپ  يدوب  هدرـشفا  مدع  رد  يا  هدیچیپ  رـس  هن  لّوا  مدع ز  رد  يا  هدـیدان  ینک  یچیپ  یم  هچ  رس 
ات ار  تیناشیپ  ِيوم  وا  دیشک  هک  ار  تینّابر  عنُص  ینیبن  یم  شیوخ 
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.ندرکن لوبق  .نتفریذپن  ندیچیپ : رس   3678 لایخ ب 3681 - رد  نامگ و  رد  تدوبن  هک  لاح  ِعاونا  نیا  ردنا  تدیشک 

.نتفرگ هدیدان  ندرکن ، لمأت  نتسیرگنن ، ندرک : يا  هدیدان 

.دوب هداتفین  وت  هب  دوجو  وترپ  يدوب و  مودعم  هک  هاگ  نآ  لوا : مدع ز  رد 

.ندیزرو رارصا  ندرشفا : ياپ 

.ندروآ دوجو  هب  زا  تیانک  ندنک : رب  ياج  زا 

.رادرک راک ، عنص :

.ییادخ راک  ینّابر : عنص 

.وا لیم  فالخ  رب  ار  وا  ندرب  .هاوخلدان  هب  یسک  ندناشک  زا  تیانک  ندیشک : یناشیپ  يوم 

208 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنیب یم  ناهج  نیا  رد  هک  اهتلاح  اهروطت و  لاح : عاونا 

ضارتعا زا  يریبـعت  دروآ » یم  دوجو  ملاـع  هب  دـنک و  یم  اـج  نیا  زا  یـسک  هچ  ارم   » تسا مدـع  متک  رد  یمدآ  هتفگ  لوقم  هچ  نآ 
رت حـضاو  ار  ینعم  نیا  ریز  ياهتیب  رد  .تسا و  هتـشادن  دوجو  یمدآ  تقو  نآ  رد  هک  تسا  مولعم  .دـنوادخ و  ملع  رد  تسوا  هوقلاب 

: تسا هتفگ 

ادخ دراد  یمه  ام  مشچ  شیپ  ار  هغضُم  ار و  هفطن  ار و  كاخ 

تیقیرفِخ یمه  دیآ  نآ  زا  هک  تین  دب  يا  تمدروآ  اجک  زک 

نامز نآ  يدوب  لضف  نیا  رکنم  نآ  رود  رد  يدب  قشاع  نآ  رب  وت 

تسخن يدرک  یم  كاخ  نایم  هک  تسوت  راکنا  نآ  عفد  نوچ  مرک  نیا 

رد تسا  ناگدرم  ندش  هدـنز  نارکنم  هب  ضیرعت  اهتیب  نیا   4 / 889 وت 893 - رامیب  نیا  دش  رتدـب  اود  زا  وت  راشنا  دـش  راکنا  تجح 
زا شیپ  هک  نوگ  هنوگ  ياهتلاح  اب  زین  دـنک و  یم  هسیاقم  ردام  مکـش  زا  ندـش  هداز  اب  ار  هراـب  ود  ندـش  هدـنز  نیا  .زیخاتـسر  زور 

َیِه َماظِْعلا َو  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  میرک ...« : نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .تشاد و  ایند  هب  ندمآ 
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؟ تسا هدیـسوپ  هک  ار  اهناوختـسا  نیا  دـنک  یم  هدـنز  هک  تفگ  ٌمِیلَع »... - ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  ٍهَّرَم َو  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ْلـُق  ٌمیِمَر ،
(. 79 - 78 سی ، « ) تساناد یشنیرفآ  ره  هب  وا  راب و  تسخن  ناشدیرفآ  هک  نآ  ار  نآ  دنک  یم  هدنز  وگب 

باوج ای  دیوگ  عفد  ات  ین  هرهَز  باوَْجلاَک » ٍناَفِج   » دزاس یم  وید  تسا  هدنز  نامیلـس  اوید  نک  راک  تسا  هدنب  هرامه  ار  وا  مدع  نآ 
هک نآ  تسا  سرت  مه ز  ینز  یم  بصانم  ردـنا  تسد  وت  رو  میقم  ناد  نازرل  زین  ار  مدـع  رم  میب  يزرل ز  یمه  نوچ  نیب  ار  شیوخ 

3682 تسا ب 3686 - ندنک  ناج  نآ  تسا  يراوخ  رکش  رگ  تسا  نسحا  يادخ  قشع  زج  هچ  ره  ینک  یم  یناج 

209 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا نامرفان  سفن  زا  تراعتسا  وید  و  باطخ ) فلا  وید + : ) اوید

.هساک هنفَج : عمج  نافج :  2 همدمد 252 / مدرم  وید  زا  ریذپ  مک  همه  ياهلد  تسا  وید  هناخ 

.ضوح هیباج : عمج  یباوج : باوج :

(. 13 ابس ،  ) میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  ِباوَْجلاَک : ٍنافِج 

.یتسین مدع :

.بابسا تلیسو ، يویند ، ياه  هقالع  ماقم و  بصنم : عمج  بصانم :

هک تشاد  هجوت  دیاب  اما  .تسا  یلاعت  قح  تردق  دوجو  نوچ  زین  مدع  دنیوگ  یم  افرع  .دـنناد و  یم  دوجو  دـض  ار  مدـع  نافوسلیف 
، دوجو هن  دنتوبث  هب  فصتم  اهتروص  نآ  تسا و  تباث  قح  ملع  رد  ءایشا  همه  دنیوگ  هکلب  .تسین  يوغل  مدع  مدع ، زا  نانآ  دوصقم 

.تسا هدرک  دننامه  وید  هب  ار  نآ  هک  تسا  یمدآ  سفن  اهتیب  نیا  رد  انالوم  بطاخم  .دزاس  یم  دوجوم  ار  اهنآ  دهاوخ ، ادخ  نوچ  و 
نامیلس تمدخ  رد  دیاب  زین  سفن  وید  دنتخاس  یم  گرزب  ياه  هساک  وا  يارب  دندوب و  نامیلس  تمدخ  رد  ناوید 
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مکح موکحم  هک  ارچ  تسا  نازرل  قح  تمدخ  رد  زین ، مدع  هک  یلاح  یسرت ، یم  مدع  گرم و  زا  وت  دیوگ  یم  سپـس  .دشاب  لقع 
ندنک ناج  نیا  هک  یلاح  .دورب  تتسد  زا  یگدنز  نیا  ادابم  هک  یمیب  رد  و  ینز ، یم  اه  تلیـسو  هب  تسد  ندرم  سرت  زا  وت  .تسوا 

.تسوا یتسه  رد  ندش  وحم  ادخ و  هب  قشع  یقیقح  یگدنز  تسا و 

بآ رد  دنراد  نامگ  دص  تامم  كاخ و  رد  هدید  ود  ار  قلخ  ندزان  یتایح  بآ  رد  تسد  ندـمآ  گرم  يوس  ندـنک  ناج  تسیچ 
3687 دور ب 3689 - بش  یبسخب  وت  رو  ورب  بش  دون  ددرگ  نامگ  دص  ات  نک  دهج  تایح 

210 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا یناف  هک  يویند  یناگدنز  گرم :

.هَّللاب ءاقب  زا  تیانک  یناگدنز ، بآ  تایح : بآ 

.تسین راکشآ  تقیقح  هک  ناهج  نیا  رد  راک  رد  ندرک  باتش  زا  تراعتسا  نتفر : بش 

.دبای نایاپ  رمع  دور : بش 

تـسا لامک  هبترم  يدـعب  هلحرم  زا  کی  ره  و  تایح ، سپ  تسا  یتایح  یناسنا ، یناویح ، یتابن ، يداـمج ، ياـه  هلحرم  زا  کـی  ره 
ناهج نیا  یناگدـنز  هب  هک  نآ  تسا و  هزاـت  یناگدـنز  زاـغآ  تقیقح  هب  تسین و  ندرم  يروص  گرم  سپ  .شیپ  هلحرم  هب  تبـسن 

یکاخ و ملاع  هب  نامدرم  .هدراذـگاو  تسا  يدـبا  ياقب  هک  ار  تاـیح  بآ  و  هتخیوآ ، گرم  هب  دـنک  یمن  نآ  زا  لد  تسا و  دـنبیاپ 
رگا .دنرب  اهنامگ  ینادواج  ياقب  ینعی  تایح  بآ  هراب  رد  .دنا و  هتخود  هدـید  تسا  گرم  تقیقح  هب  هک  ناهج  نیا  يروص  تایح 

هداهن و رـس  تشپ  ار  اه  هلحرم  هچ  هلحرم  نیا  هب  ات  يدامج  زا  هک  دنیبب  دشیدنیب و  دشوکب و  دـیاب  تسا  تایح  بآ  ناهاوخ  یـسک 
دنادب
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هب دور و  یم  نایم  زا  كدـنا  كدـنا  اهنامگ  تساوخ  يرای  ادـخ  زا  دیـشیدنا و  نینچ  رگا  .تسین  ریـس  نیا  نایاپ  يداـم  ناـهج  هک 
صاخ نیقی  نینچ  هچ  دنک  نیقی  يدبا  ياقب  هب  هک  نانچ  دور ، نایم  زا  یلکب  هک  نآ  هن  دـسر ، یم  دون  هب  نآ  دـص  انالوم  هدومرف ي 
هتسب همه  يور  هب  تقیقح  هب  ندیـسر  هار  هک  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد  .ناگمه  ریگ  نماد  ناطیـش  ياقلا  تهبـش و  تسا و  ناگدیزگ 

وت رظتنم  نامز  تشذگ  یشوکن  رگا  دیشوک و  دیاب  یکیرات  نیا  رد  .تسا  هدرک  هیبشت  بش  هب  اجنیا  رد  ار  رد  یگتـسب  نیا  و  تسا ،
.دش دهاوخن 

نتشگ هنامز ز  نیا  يدوسایب  وت  رگ  دوسایب  هک  ربم  نظ  هتفخ  نابش  هب  يا 

ورسخ رصان  نظ  ربم  هتفخ  زین  هن  هتسشن  چیه  رب  نامگ  هدنور  ار  شیوخ  نتشیوخ 

211 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  زوس  تملظ  لقع  نآ  نک  شیپ  ار  زور  نآ  يوج  کیرات  بش  رد 

نتـشاک تلفغ  مخت  دص  نینچ  اب  نتـشادرب  ناوت  یک  نتفخ  رـس ز  دوب  یکیرات  تفج  ناویح  بآ  دوب  یکین  سب  گنر  دب  بش  رد 
: نتخاس امنهر  نتخادنا ، شیپ  ندرک : شیپ   3690 ب 3692 -

عوبطمان یگنر  هک  گنر : دـب  ص 115 ) رارـسالا ، نزخم  یماظن ،  ) دنک تشیوخ  هدـنریذپ  گنر  دـنک  تشیپ  هک  هشیپ  نیا  زا  مسرت 
: هاوخلدبان دنسپان ، دراد ،

.تسا یناهج  نیا  تایح  گنر  دب  بش  زا  دوصقم  3 و  دش 44 / راوخ  میقس و  گنر و  دب  درز و  دش  راوخ  لگ  یمدآ  جازم  نوچ 

یطیحم رد  ساوح  رگید  يوس  زا  تسا و  هدیشوپ  ناگمه  يارب  تقیقح  وس  کی  زا  تسا  سوسحم  ملاع  هک  ناهج  نیا  رد 
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.دنشاب امنهر  ار  ناسنا  دنناوت  دودحم 

دوش یمدآ  ربهار  لقع  رگا  .تسا  هتفرگ  ار  لقع  هدید  شیپ  یناملظ  يا  هدرپ  نوچ  ساوح  .درک  دـناوت  لقع  اهنت  ار  تقیقح  كرد 
ناتـساد رد  میناد  یم  هک  نانچ  .دناسر  دهاوخ  تسادخ  هب  ياقب  هک  تایح  بآ  هب  ار  یمدآ  تخوس و  دـهاوخ  ار  یـسح  ياه  هدرپ 

يدام يایند  .تفای  دهاوخ  ینادواج  تایح  دشونب  همـشچ  نآ  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  يا  همـشچ  تاملظ  رد  هک  تسا  هدمآ  رـضخ 
نت نداد  جـنر  شـشوک و  اب  تاملظ و  نیمه  رد  ار  تاـیح  بآ  نآ  .تسا  تاـیح  بآ  دـننامه  ینـالقع  كرد  و  تاـملظ ، دـننامه 

: تسا رتنشور  نایب  نیا  رگید  ياج  رد  .دروآ  تسد  هب  ناوت  یکاخ 

ص 89) هقیدح ، ییانس ،  ) تسا یکیرات  نورد  ناویح  بآ  تسا  یکین  يدب  رد  هار  نیدب  هک 

داهن ایرد  لد  رد  اپ  ناج  ریس  داتف  یکشخ  رب  کشخ  مسج  ریس 

تشد هاگ  ایرد  هاگ  هوک و  هاگ  تشذگ  یکشخ  هر  ردنا  رمع  هک  نوچ 

212 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تفاکش یهاوخ  اجک  ار  ایرد  جوم  تفای  وت  یهاوخ  اجک  زا  ناویح  بآ 

1 / 572 تسانف 575 - تسا و  رکُس  وحم و  یبآ  جوم  تسام  رکف  مهف و  مهو و  یکاخ  جوم 

دوجو مصخ  ناـیران  دـنا  یک  تنامـصخ  هک  یناد  یمن  وت  دـش  راـک  رب  بش  دزد  تفخ و  هجاوخ  دـش  راـی  هدرم  همقل  هدرم  باوخ 
.رورغ باوخ  هدرم : باوخ   3693 دنا ب 3694 - یکاخ 

.ایند تمعن  زا  تراعتسا  هدرم : همقل 

.سفن ياوه  ناطیش و  زا  تراعتسا  دزد :

.اهناطیش نایران :

.نایمدآ نایکاخ :

یب تّزع  نادنمتلود و  تلذ  اه ، هناشاک  اهرهـش و  یناریو  ناتـسود ، نادـنواشیوخ و  ندرم  .دریذـپب  هک  ار  نآ  تشادـنپ  ایند  رـسارس 
نیا زا  کی  ره  ناتلود ،
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رد .دراد  رب  تلفغ  باوخ  زا  رـس  دـناوت  هنوگچ  دراد ، هدـیدان  ار  نشور  ياه  هناـشن  نیا  هک  نآ  اـما  .تسا  تربع  هیاـم  اـهینوگرگد 
رگا تسا ] نادیواج   ] یگدنز ترخآ  يارـس  و  تسین ، هچیزاب  یمرگ و  رـس  زج  يزیچ  ناهج  نیا  یناگدنز  : » هک تسا  میرک  نآرق 

ناطیش شنیرفآ  .هدز  راک  هب  تسد  وا  نامیا  هنازخ  رد  یکیرات  نیا  رد  ناطیـش  هتفر و  باوخ  هب  ایند  بلاط  (. 64 توبکنع ، « ) دننادب
: تفگ دیدرگ و  وا  نادنزرف  وا و  نمشد  ناطیش  مدآ ، شنیرفآ  زور  تسخن  زا  كاخ و  زا  نایمدآ  شنیرفآ  تسا و  شتآ  زا 

(. 82 و 83 ص ، « ) ار تا  هدیزگ  ناگدنب  زج  مبیرفب  ار  ناگمه  هک  وت  تّزع  هب  دنگوس  »

تسا و بآ  نادـنزرف  مصخ  وا  هک  اریز  دـشک  ار  شتآ  بآ  تسوا  ناج  مصخ  بآ  هک  نانچمه  تسوا  نادـنزرف  بآ و  مصخ  راـن 
213 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ودع 

ران درب  یم  خزود  هب  ات  توهـش  ران  درـسفب  یبآ  هب  ینوریب  ران  تسا  ّتلز  هانگ و  لصا  وردناک  تسا  توهـش  ران  ران  نیا  نآ  زا  دعب 
.شتآ ران :  3695 باذع ب 3699 - رد  خزود  عبط  دراد  هک  نآ  بآ ز  هب  دماراین  یم  توهش 

.دناکشخ یم  ار  يرت  شتآ  هک  تهج  نآ  زا  بآ : نادنزرف  مصخ 

.ندرک شوماخ  نتشک :

.نمشد ودع :

.تفرگ نکیل  یهگنآ ، ینعم و  هب  تسا  نکمم  .سوسحم و  شتآ  نیا  زجب  ران : نیا  نآ  زا  دعب 

ینمشد بآ  شتآ و  نایم  تاذ  رد  سپ  دزاس ، یم  شوماخ  بآ  ار  شتآ  .اوقت  اب  توهـش  هلباقم  يارب  تسا  یلاثم  نیتسخن  تیب  ود 
.دزیخ نآ  زا  ناهانگ  همه  هک  تسا  توهش  شتآ  هکلب  تسین  سوسحم  شتآ  نیا  تسام  دوصقم  هک  یشتآ  اما  .تسا 

ار سوسحم  شتآ 
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ددرگن شوماخ  نامیا  اب  رگا  .تسین و  نکمم  ندرک  شوماخ  نامیا  رون  اب  زج  ار  توهـش  شتآ  اما  .تخاـس  شوماـخ  ناوت  یبآ  اـب 
.دناشکب خزود  شتآ  هب  ات  ار  یمدآ 

ِسْفَن ران  ات ز  اتـسوا  زاس  ار  میهاربا  رون  ادـخ  رون  ار  ران  نیا  دـشُک  هچ  نیِرفاکلا  ِران  ُءافْطا  ْمُکُرُون  نید  رون  هراچ  هچ  ار  توهـش  ران 
یم مزیه  هک  ات  ُدب  چیه  یب  دوش  مک  ندنام  هب  وا  دشن  مک  ندنار  هب  يران  ِتوهـش  وت  دوُع  نوچمه  ِمسج  نیا  دهراو  وت  ِدورمن  نوچ 

ددرگ هیس  یک  دُرب  ران  يوس  بآ  يوقت  هک  نآ  دُرم ز  ران  يریگ  زاب  مزیه  هک  نوچ  یـشک  مزیه  زا  شتآ  دریمب  یک  یـشتآ  رب  یهن 
3700 ب 3706 - بُولُْقلا » يَْوقَت   » زا هنوگلگ  دهن  وک  بوخ  ِيور  شتآ  ز 

214 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ای ْزُج  ِنِمؤُْمِلل  ُراّنلا  ُلوُقَت  (: » ص  ) ربمیپ زا  لوقنم  ثیدـح  زا  تسا  ذوخأم  .ار  نارفاک  رون  تخاس  شوماـخ  امـش  ینـشور  مکُرُون :... 
ص يونثم ، ثیداحا  « ) تخاس شوماخ  ارم  هرارـش  وت  رون  هک  راذگب  نمؤم  يا  دـیوگ  خزود  شتآ  یبََهل »- َكرُُون  َأَفْطا  ْدَـقَف  ُنِمُؤم 

(. 52

.تسا رتبسانم  یلعف  تروص  ثیدح  هب  هجوت  اب  نکیل  دناوخ  ناوت  تیب  رد  ود ، ره  ردصم  لعف و  تروص  هب  ار  يافطا  يافطا :

: درک ناتسلگ  وا  رب  ار  شتآ  ادخ  تسشن و  شتآ  رد  دناسارهن و  دورمن  زا  ار  وا  هک  تسوا  نامیا  رون  دوصقم  میهاربا : رون 

نیک بابسا  زا  دنایور  اهرهم  نیقی  دزاس  ار  زیگنا  نامگ  نآ 

.اوشیپ ادتقم ، اتسوا :  1 / 546 ار 547 - میب  دزاس  حور  ینمیا  ار  میهاربا  شتآ  رد  درورپ 

.بوچ دوع :

.نتشاد راک  هب  ندنار :

.نتفرگ زاب  راک  زا  ندنام :

زا هراعتسا  مزیه :
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.ادخ ینامرفان  سفن و  ياوه  يوریپ 

.توهش زا  تراعتسا  شتآ :

.ندیشک شود  هب  ار  سفن  ياوه  توهش و  راب  زا  تراعتسا  یشک : مزیه 

.نتفگ كرت  ار  توهش  اوه و  زا  تراعتسا  نتفرگ : زاب  مزیه 

.تنیز هلیسو  باخرس ، هنوگلگ :

گرزب هک  یـسک  يرآ و  ِبوـُلُْقلا »- يَوـْقَت  ْنِم  اـهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َکـِلذ َو   » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  بوـلقلا : يوـقت 
(. 32 جح ، « ) تساهلد يراکزیهرپ  زا  نآ  سپ  ار  ادخ  ریاعش  درامش 

215 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وت رون  هک  رذگب  دیوگ  ودب  خزود  شتآ  درذگ  طارـص  زا  نوچ  نمؤم  هک  نانچ  تخاس  شوماخ  نید  رون  اب  دیاب  ار  توهـش  شتآ 
هارمه ار  ادخ  رون  نوچ  دش ، ناتـسلگ  وا  رب  شتآ  تسـشن  شتآ  رد  نوچ  دوب  هَّللا  لیلخ  هک  ع )  ) میهاربا .تخاس  شوماخ  ارم  شتآ 

كدـنا اـت  تشاد  هاـگن  درک و  راـهم  ار  نآ  دـیاب  تسا  نوزفا  زور  توهـش  نآ  شتآ  تسا ، ینار  توهـش  یپ  رد  یمدآ  اـت  .تـشاد 
بآ نوچمه  یتخاـس  رتشیب  ار  اوقت  رگا  و  دوش ، یم  شوماـخ  نآ  شتآ  كدـنا  كدـنا  یتـفرن  توهـش  یپ  رگا  .ددرگ  مک  كدـنا 

هب ار  دوخ  هک  نآ  تسا ، ناـما  رد  توهـش  شتآ  شزوس  زا  دریگ  دوخ  هشیپ  ار  اوقت  هک  نآ  .دزاـس  یم  شوماـخ  ار  تتوهـش  شتآ 
.تسین ور  هیس  ادخ  شیپ  دهد  شیارآ  اوقت 

رمع ماّیا  هب  رهش  رد  نداتفا  شتآ 

رمع ماّیا  هب  رهش  رد  نداتفا  شتآ 

نبا يربط و  لقن  هب  تسا ، هدروآ  يونثم  تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم  هچ  نآ  زا  هتشذگ  يزوس  شتآ  نیا  هراب  رد 
دز رـس  یـشتآ  یلیل  هرّح  زا  تسا  هتفگ  يدـقاو  هک  نانچ  : » دـسیون يربط  .تسا  هداد  خر  ترجه  مهدزون  لاس  رد  هثداـح  نیا  ریثا ،

نامدرم اب  ات  تساوخ  رمع 
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(. ص 2579 ج 5 ، يربط ، خیرات  « ) دیدرگ شوماخ  شتآ  دنهد و  هقدص  ات  تفگ  سپس  .دور  اج  نادب 

دز رـس  یـشتآ  تسا  هنیدـم  کیدزن  هک  یلیل  هرّح  زا  لاس  نیا  رد  : » دـسیون هدرک و  تبث  مهدزون  لاس  رد  ار  هثداح  نیا  زین  ریثا  نبا 
(. ص 563 ج 2 ، لماکلا ، « ) .دش شوماخ  شتآ  دنداد و  هقدص  مدرم  .دنهد  هقدص  ات  دومرفب  رمع 

هب ناتـساد  نیا  ندروآ  .تسا  هدوزفا  يرادقم  نادب  هتخیمآ و  رد  هنارعاش  ياهلایخ  اب  هتخاس و  گرزب  انالوم  ار  کچوک  هثداح  نیا 
یم اهتیب  نیا  رد  .تخاس  شوماـخ  ناوتن  بآ  هب  ار  توهـش  زا  هتخورفا  ینورد  شتآ  هک  تسا  هتـشذگ  ياـهتیب  رد  وا  نخـس  لاـبند 

.درک ناوت  شوماخ  هقدص  نداد  تبوت و  تبانا و  اب  زین  ار  يدام  سوسحم و  شتآ  هک  دیازفا 

حرـش اه  هنال  غرم و  ّرپ  ردـنا  دز  ات  اه  هناخ  انب و  ردـنا  داتفا  رد  رجح  وا  دروخ  یم  کشخ  بوچ  وچمه  رمع  دـهع  رد  داـتفا  یـشتآ 
217 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

ناـسک شتآ  رـس  رب  دـندز  یم  هکرـس  بآ و  ياهکـشم  تفگـش  یم  نآ و  زا  دیـسرت  یم  بآ  تفرگ  شتآ  اـه  هلعـش  زا  رهـش  مـین 
چیه دریمن  یم  ام  شتآک  باتش  رّمع  بناج  دمآ  قلخ  يدح  یب  زا  ددم  ار  وا  دیـسر  یم  يدش  یم  نوزفا  هزیتسا  زا  شتآ  دنمـشوه 

لآ رگا  دیراذگب  لخب  دینک  تمسق  نان  دیراذگب و  بآ  تسامش  ملظ  شتآ  زا  يا  هلعـش  تسادخ  تایآ  شتآ ز  نآ  تفگ  بآ  زا 
.تسا هتفر  راک  هب  ندز  زابرس  ندیسرت ، ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، ندش  هتفشآ  ینعم  هب  ندیتفگش :  3707 دینم ب 3714 -

.گنس رجح :

کیردینا زاگ  دنزیرب  شتآ  رد  نوچ  تسا  کیتسا  دیسا  يواح  هک  ار  هکرس  هکرس :
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یبآ نآ  زا  یلـصا  ریثأت  یلو  تسا  شتآ  ندـناشن  ورف  بجوم  هک  دوش  دـیلوت  دـیآ ) نوریب  ینیب  زا  مدزاـب  رد  هک  يزاـگ   ) کـینبرک
وا دنتخیر  یم  بآ  رد  هک  اه  گنس  طفن و  شتآ و  و  هدودنا ...  نوجعم  هکرس  هب  لگ  رت  دمن  رب  و  « » 18  » .تسا هکرس  رد  هک  تسا 

.ندز هنابز  هزیتس ، هزیتسا : « 19 (. » ص 71 ج 1 ، اشگ ، ناهج  « ) .داد یم  بآ  ارف 

.ادخ يوس  زا  بیغ ، ملاع  زا  .درادن  زرم  دح و  هک  ییوس  زا  يدح : یب 

.نید راک  رد  نم  ناروای  نم ، رواب  مه  نم ، هتسباو  ینعم  تیب  نیا  رد  لآ :

هداشگن ادخ  رهب  زا  تسد  دیا  هدید  تداع  مسر و  رد  نان  تفگ  میا  هدوب  تّوتف  لها  یخس َو  ام  میا  هدوشگب  رد  هک  شدنتفگ  قلخ 
 __________________________________________________ دیا

شورس میرکلا  دبع  رتکد  ياقآ  هدافا  ( 18)

يداجس دمحم  یلع  رتکد  ياقآ  تشاددای  ( 19)

218 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدـم نز  هر  ره  تسد  رد  ار  غیت  هنم  هروش  ره  هب  تسا و  مخت  لاـم  زاـین  يوـقت و  سرت و  يارب  زا  هن  زاـن  رهب  شوـب و  رهب  رخف و  رهب 
درک راک  دوخ  وا  هک  درادنپ  هغاک  درک  راثیا  دوخ  موق  رب  یـسک  ره  نیـشن  وا  اب  وجب  قح  نیـشنمه  نیک  لها  زا  ناد  زاب  ار  نید  لها 

.نتفریذپ نامهم  هناخ ، رد  نتشاد  زاب  ندوشگ : رد   3715 ب 3720 -

.هدنشخب درمناوج ، توتف : لها 

: ندیشخب نداشگ : تسد 

رک و ییامن ، دوخ  شَوب : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یعمال ،  ) قازرا ار  نامـسآ و  رب  دزیا  دیاشگ  تسد  دیاشگ  وا  هک  ره  رب  تواخـس  هگ 
: رف

دوب 12/ وه  ياه و  شوب و  يارب  زا  هن  دوب  ور  نیز  دوش  یم  تدایز  رگ 
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.لد هداس  نادان ، هغاک :  4

.ندروآ تسد  هب  ار  ادخ  ياضر  زا  تیانک  ندرک : راک 

نینچ تفگ  رمع  .هداشگ  شـشخب  تسد  میا و  هدرک  زاب - شیوخ  هناخ  رد  ناگمه  ام  دنتفگ  .دیاب  قافنا  ار  الب  نیا  عفد  تفگ  رمع 
هدومرف ادخ  هک  یهار  رد  ار  لام  اوقت ، ای  سرت  زا  هن  تسا  نارگید  رب  ندیزان  يارب  .ادخ  يارب  هن  دیا  هدرک  ییامن  دوخ  يارب  ار  راک 

ناکیدزن و هب  اـهنت  ییاـمن  دوخ  يارب  هک  ناـنآ  .درب  راـک  هب  دـیاب  نید  نانمـشد  عفد  يارب  ار  غیت  هک  ناـنچ  درک ، قاـفنا  دـیاب  تسا 
.دنا هدرک  راک  ادخ  يارب  دنرادنپ  ینادان  يور  زا  دنشخب  یم  دوخ  نادنواشیوخ 

تسد زا  ار  ریشمش  یلع  نتخادنا  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  يور  رد  مصخ  نتخادنا  ودخ 

هراشا

تسد زا  ار  ریشمش  یلع  نتخادنا  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  يور  رد  مصخ  نتخادنا  ودخ 

ودخ وا  تفاتش  دروآ و  رب  يریشمش  دوز  تفای  تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد  لغد  زا  رّهطم  ناد  ار  قح  ریش  لمع  صالخا  زومآ  یلع  زا 
نامز رد  هاگ  هدجـس  رد  وا  شیپ  درآ  هدجـس  هاـم  يور  هک  یخر  رب  دز  ودـخ  نآ  یلو  ره  ّیبن و  ره  راـختفا  یلع  يور  رب  تخادـنا 

لحم ب یب  تمحر  وفع و  ندومن  زو  لـمع  نیز  زراـبم  نآ  ناریح  تشگ  یلهاـک  شاازغ  ردـنا  وا  درک  یلع  نآ  ریـشمش  تخادـنا 
هدش لقن  يونثم  رد  هک  یتروص  هب  ار  تیاور  نیا  تسا  هتـشون  يونثم  تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم   3721 - 3726

یلازغ و هتفگ  زا  تسا  ذوخأم  تسانالوم  صیاصخ  زا  هک  یفرـصت  اب  روکذـم  تیاکح  ًارهاـظ  ما و  هتفاـین  ذـخأم  چـیه  رد  نونک  اـت 
، دید ار  یتسم  رمع  هکنیا  نآ  لصاح  هتخادرپ و  تیاور  لقن  هب  سپس  .تسا  هدروآ  هنوگ  نیدب  نیدلا  مولع  ءایحا  رد  هک  یتیاور 
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داد مانشد  ار  وت  نوچ  نانمؤم  ریما  يا  دنتفگ  ار  يو  .تشگ  زاب  رمع  .داد  مانـشد  ار  وا  تسم  .دنک  ریزعت  دریگب و  ار  يو  ات  تساوخ 
هب ار  یناملسم  متـشادن  تسود  دوب و  مدوخ  مشخ  يارب  مدرک  یم  ریزعت  ار  وا  رگا  دروآ ، مشخ  هب  ارم  نوچ  تفگ  .یتشاذگاو  ار  وا 

.منزب دوخ  تیمح  رطاخ 

220 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نـسح موزل  تبحم و  بادآ  لیذ  تداعـس  يایمیک  رد  یلازغ  تسا ، هدروآ  نیدـلا  مولع  ءایحا  زا  رفنازورف  موحرم  هچ  نآ  زج  نکیل 
تـسد ار  يو  .دیـشاپ  یلع  يور  رد  ناـهد  بآ  يو  .دـشکب  اـت  دـنکفیب  ار  يرفاـک  ضر )  ) یلع هک  دوب  ور  نیا  زا  و  : » دـسیون قلخ 

و ( » ص 517 ج 1 ، تداعـس ، يایمیک  « ) .مشاب هتـشکن  یلاعت  يادخ  يارب  هک  مدیـسرت  مدش  نیگمـشخ  تفگ  تشکن و  تشادـب و 
زا یکی  رد  ع )  ) یلع دـنا  هـتفگ  : » تـسا هدـمآ  يرخفلا  خـیرات  رد  و  « 20 (.« » ص 2  ) يذـمرت ققحم  فراـعم  رد  تسا  هدـمآ  نینچ 

ع)  ) یلع .دـنکفا  ناهد  بآ  وا  يور  رب  درم  .دـنک  ادـج  ار  شرـس  ات  تسـشن  وا  هنیـس  رب  دـنکفا و  نیمز  هب  ار  يدرم  دوخ  ياـهگنج 
وا تفگ : یتشاذگ ؟ او  ار  يو  تشک  ار  وا  یتسناوت  هک  سپ  نآ  زا  یتساخرب و  ارچ  دندیسرپ  وا  زا  نوچ  .دراذگاو  ار  وا  تساخرب و 

دوب و یتلاـخد  وا  نتـشک  رد  ار  نم  بضغ  مشخ و  مشکب ، ار  وا  رگا  مدیـسرت  مدـمآ ، مشخ  هب  نآ  زا  نم  دـنکفا و  ویخ  نم  يور  رب 
(. ص 31 يرخفلا ، خیرات  « ) .مشکب ار  وا  ادخ  يارب  زج  متشادن  تسود 

صالخا هکنیا  نآ  هصالخ  دنا و  هتفگ  نوگ  هنوگ  ياهترابع  نآ  فیرعت  رد  صالخا :
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: تسا هتفگ  قاقد  یلع  وبا  .ادـخ  يارب  زج  دـنکن  يراک  چـیه  هدـنب  هک  نانچ  یلاـعت ، يادـخ  اـب  تلماـعم  زا  تسا  قلخ  ندرک  نورب 
هب رظن  ماود  هب  تسا  قلخ  تیؤر  ندرک  شومارف  صالخا  : » تسا هتفگ  نامثع  وبا  و  تسا » قلخ  تاظحالم  زا  يراد  دوخ  صـالخا  »

(. ص 104 و 105 هیریشق ، هلاسر  همجرت  « ) قلاخ

.هزیکاپ كاپ ، رهطم :

.هلیح رکم ، لغد :

.نارفاک اب  گنج  ازغ :

.نهد بآ  ویخ ، ودخ :

__________________________________________________

.بوک نیرز  نیسحلا  دبع  رتکد  ياقآ  رکذت  ( 20)

221 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

میهاربا و و  وا ، ياوقت  حون و  و  وا ، ملع  درگنب و  مدآ  هب  دهاوخ  هک  نآ  : » دومرف ص )  ) ربمیپ هک  تسا  ثیدح  رد  یبن :...  ره  راختفا 
همهملا لوصف  زا  ص 96 ، ج 1 ، تیبلا ، لها  همئا  باحر  یف  « ) .درگنب یلع  هب  وا ، تدابع  یـسیع و  و  وا ، تبیه  یـسوم و  و  وا ، ملح 

ود ره  تیالو  توبن و  هبترم  ياراد  ص )  ) لوسر .سنا و  نج و  زا  تسا  لضفا  ص )  ) لوسر زا  سپ  ع )  ) یلع و  یکلام .) غابـص  نبا 
.دوب

.نتخادنا ندنکفا ، ندز :

.گنرد یلهاک :

.اجبان لحم : یب 

هچ نآ  نم  راکشا  رد  تسس  یتسدش  ات  نم  راکیپ  زا  رتهب  يدید  هچ  نآ  یتشاذگب  ارم  يدنکفا  هچ  زا  یتشارفا  زیت  غیت  نم  رب  تفگ 
يا هلعش  ناج  لد و  رد  دید  سکع  نآ  زا  ارم  هک  يدید  هچ  نآ  تسج  زاب  دومن و  یقرب  نانچ  ات  تسـشن  تمـشخ  نینچ  هک  يدید 

.ندرب الاب  نتشارفا :  3727 ناج ب 3731 - میدیشخب  دوب و  ناج  زا  هب  هک  ناکم  نوک و  زا  رترب  يدید  هچ  نآ  دیدپ  دمآ 

: دیص راکش ، راکشا :

ناوید  ) شراکشا هن  چیه  زارگ  زا  ریغ  نییآ  روج  رگمتس  نیا  يوک  رد 
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.تسا هتفر  راک  هب  نتشک  ینعم  هب  راکشا  ثحب  دروم  تیب  رد  و  ص 208 ) یلیهس ، ورسخ ، رصان 

.ندش رهاظ  ندومن :

.ندش دیدپان  نتسج : زاب 

.باتزاب سکع :

222 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رادید باتزاب  دید : سکع 

گرزب یباوث  ادخ  هار  رد  رفاک  نتـشک  .یتشکن  ارم  نم  ندنکفا  زا  سپ  ارچ  هک  دیوگ  ع )  ) یلع دروامه  نابز  زا  انالوم  اهتیب  نیا  رد 
.يدروخ ورف  ار  دوخ  مشخ  سپس  یتفرگ  مشخ  نم  رب  ارچ  .دوب  رتشیب  نتشک  رفاک  زا  نآ  باوث  هک  يدید  هچ  دراد ،

.تسا هدرک  همیسارس  نینچ  ارم  داتفا  نم  رب  يدید  هچ  نآ  سکع  نوچ  هک  يدید  هچ 

وت رب  يدید و  ار  نآ  وت  .دید  دناوت  ار  نآ  وت  مشچ  نوچ  یمـشچ  اهنت  تسا و  ملاع  نیا  رد  هچ  نآ  زا  رترب  دوب  يزیچ  يدید  هچ  نآ 
.یتشکن ارم  مرجال  دراد  رتشیب  یباوث  نم  نتشک  زا  باوث  نادب  ندیسر  هک  دش  مولعم 

اهربا هیبش  یب  نان  ناوخ و  يو  زا  دـمآک  هیت  هب  یّیـسوم  ربا  تّورم  رد  یتسیک  دـناد  هک  دوخ  تّورم  رد  یتسینّابر  ریـش  تعاجـش  رد 
زا دادب  تمحز  یب  نیریـش  هتخپ و  داشگ  رب  تمحر  ّرپ  یـسوم  ربا  دهـش  وچ  مدرم  دنک  نیریـش  هتخپ و  دهج  هب  ار  نآک  دهد  مدنگ 
ات اجر  لها  نآ  زا  زور  کی  دـشن  مک  اطع  نآ  هفیظو و  نآ  لاـس  لـهچ  اـت  مَلَع  ملاـع  رد  تشارفا  شتمحر  مرک  ناراوخ  هتخپ  يارب 

نینمؤملا ریما  بقل  هّللا  دسا  .ادخ  ریش  ینّابر : ریش   3732 دنتساوخ ب 3738 - سخ  هّرت و  اندنگ و  دنتساوخ  یـسیسخ  زا  ناشیا  مه 
(: ع  ) یلع

دنک هّللا  دسا  وردناک  تسا  یکاخ  تساوخ  هفوک  زیربت  هک ز  وا  كاخ  كاخ  نم 
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یناقاخ مانک 

.يدرمناوج تّورم : همان ) تغل  زا  لقن  هب  ینزوس ،  ) دسا جربز  دوش  علاط  هک  باتفآ  وچ  وا  تعلط  ّرف  هک  هّللا  دسا  هجیتن 

223 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، ناتـسبات زور  هب  يدمآ  رب  باتفآ  نوچ  و  : » دسیون يدـبیم  (. 57 هرقب ،  ...« ) َمامَْغلا ُمُْکیَلَع  اـْنلَّلَظ  َو   » هیآ هب  تسا  تراـشا  یـسوم : ربا 
ص ج 1 ، رارسالا ، فشک  « ) يدش ورف  باتفآ  هک  هگ  نآ  ات  کنخ  راد  من  یغیم  .یناو  هیاس  هب  ناشیا  رس  رب  يداتسرف  غیم  یلاعت  هَّللا 

(. 201

دنا هتفگ  نارّـسفم  .دش  هدناوخ  هیت  يداو  نآ  دـندش  نادرگ  رـس  يداورد  لیئارـسا  ینب  نوچ  تسا و  یهارمگ  ینعم  هب  تغلرد  هیت :
ار لیئارسا ) ینب   ) ناشیا نیملاعلا  ّبر  .نآ  ضرع  گنسرف  شـش  نآ و  لوط  گنـسرف  هدزاود  .تسا  هلیا  نیطـسلف و  نایم  نیمز  نآ  »

(. ص 201 ج 1 ، رارسالا ، فشک  « ) تخاس هیاس  ربا  زو  داتسرف  يولس  ّنم و  هیت  نآ  رد 

.دیسر یم  لیئارسا  ینب  هب  نابایب  نآ  رد  هک  يولس  ّنم و  زا  تسا  تیانک  هیبش : یب  نان  ناوخ و 

.راوخ هدامآ  عطاق ،) ناهرب   ) هدننک ییادگ  ادگ ، روخ ، هتخپ  راوخ : هتخپ 

(. 26 هدئام ، « ) ِضْرَْألا ِیف  َنوُهِیتَی  ًهَنَس  َنیَِعبْرَأ  ْمِْهیَلَع  ٌهَمَّرَُحم  اهَّنِإَف   » هیآ هب  تسا  تراشا  لاس : لهچ  ات 

اندـنگ ثحب ، دروم  تیب  رد  اندـنگ  زا  سپ  هرت  ندـمآ  اب  نکیل  .نیعم .) گنهرف  عطاق ، ناهرب  یـسیفن ، گنهرف   ) هرت ثارک ، اندـنگ :
ْذِإ َو   » هیآ هب  تسا  تراشا  نتـساوخ  سخ  اندـنگ و  .تسا  هدرک  همجرت  يزبس  ار  هرت  هرت و  ار  اندـنگ  نوسلکین  .دـشاب  هّرت  زج  دـیاب 

 ...« اِهلََصب اهِسَدَع َو  اهِمُوف َو  اِهئاَِّثق َو  اِهْلَقب َو  ْنِم  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اَنل  ْجِرُْخی  َکَّبَر  اَنل  ُعْداَف  ٍدِحاو  ٍماعَط  یلَع  َِربْصَن  َْنل  یـسُوم  ای  ُْمْتُلق 
، هرقب )
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(. 61

.وهاک سخ :

نانآ و رب  ادخ  تمعن  ندیـسر  لیئارـسا و  ینب  زا  يدای  یـسوم  ربا  هب  ع )  ) یلع تّورم  نتخاس  دننامه  تبـسانم  هب  تیب  دـنچ  نیا  رد 
.دنیوگ تمعن  رکش  لاح  همه  رد  دیاب  هک  ار  ناگدنب  تسا  يدیدهت  تسا و  هتفر  ناشیا  ندرک  یساپسان 

نآ دوخ  هنارعاش  هشیدنا  اب  انالوم  هک  تسا  ع )  ) یلع مصخ  هتفگ  لوقم  زین  اهتیب  نیا 

224 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یتسه يدرمناوج  رگید  يوس  زا  دنا و  هداد  بقل  ادخ  ریـش  ار  وت  هک  يدـننامه  یب  ریلد  وس  کی  زا  وت  هک  تسا  هدـنارورپ  نینچ  ار 
.دنراب یم  ناراب  اهربا  .يرآ  یم  تمحر  نامدرم  رب  ّتنم  یب  یسوم  ربا  نوچ  يدرمناوج  رد  .تخانش  دنناوتن  ار  تتقیقح  هک 

یب ار  كاروخ  نآ  یـسوم  ربا  اما  .دوش  نانآ  نت  یگدنز  هیام  ات  دـننک  یم  نان  مدـنگ  نآ  زا  نامدرم  و  دـنایور ، یم  ار  مدـنگ  ناراب 
دنتشاد تسپ  يداهن  نوچ  لیئارسا  موق  نکیل  .دنریگ  هرهب  هدامآ  كاروخ  نآ  زا  نانآ  ات  داهن  لیئارسا  ینب  رایتخا  رد  تمحز  جنر و 

.دندرک سدع  ریس و  زایپ و  تساوخرد  دنتفرگب و  هدیدن  ار  ادخ  تمعن 

دـش شتآ  تیانک ز  یقـُسی  مِعُْطی و  دـش  شاف  ّیبَر  َدـْنِع  ُتیبا  نوچ  ماعط  نآ  یقاب  تسه  تمایق  ات  مارک  زا  دـیتسه  هک  دـمحا  تّما 
ار تقیقح  نآ  دنیب  هک  نوچ  اطع  داد  او  تسا  لیوأت  هکنآ  ریـش ز  دهـش و  نوچ  ولگ  رد  دیآ  رد  ات  ریذـپ  رد  ار  نیا  لیوأت  یب  چـیه 
دب ار  زغم  ار  رابخا  هن  نک  لیوأت  ار  شیوخ  تسوپ  وچ  ام  لقع  تسا و  زغم  لک  لقع  تسوا  لـقع  فعـض  ندـید ز  اـطخ  نآ  اـطخ 

: دمحا تّما   3739 ار ب 3744 - رازلگ  ین  يوگ 
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« مَمالا ِرئاـس  یَلَع  َهَّمـالا  ِهذـه  ُْتلَّضَف   » ثیدـح هب  و  ( 110 نارمع ، لآ   ...« ) ِساَّنِلل ْتَـجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ْمـُْتنُک   » هـیآ هـب  تـسا  تراـشا 
(. لبنح دمحا  دنسم  زا  سرهفملا  مجعملا  )

ود نآ  زا  یکی  دوب  ادخ  باذع  زا  ناما  هیام  نیمز  رد  زیچ  ود  هک  تسا  هدمآ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  یلوم  نانخس  رد  تمایق :...  ات 
هدنام هک  یناما  اّما  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  دش  هتـشادرب  هک  یناما  اما  دـینز ، گنچ  نادـب  دـیریگب و  ار  يرگید  سپ  .دـش  هتـشادرب 

ناشباذع ادخ  ینانآ و  نایم  رد  وت  هک  یلاح  دنک  یمن  باذع  ار  نانآ  ادـخ  و   » دـیامرف یلاعت  يادـخ  .تسا  نتـساوخ  شزرمآ  تسا 
(. 88 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  ( ) 33 لافنا ، « ) .دنهاوخ یم  شزرمآ  هک  یلاح  دنک  یمن 

225 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ربمیپ لیاصخ  لیاضف و  باـب  رد  هلمج  زا  تسا  هدـش  تیاور  زین  راونـالا  راـحب  تادـّلجم  زا  یخرب  رد  ثیدـح  نیا  ّیبر : دـنع  تیبا 
رـس هب  ندـیماشآ  ندروخ و  یب  ار  بش  هک  تسا  نیا  لاصو  ینعم  .تسا و  مارح  وا  تّما  رب  لالح و  ربمیپ  رب  لاـصو  هزور  : » دـسیون

.درب

تّما ادـخ  لوسر  نوچ  .عاـمجالاب و  دوب  رطفم  راد  هزور  دوـش  بش  نوـچ  تسین و  بش  رد  هزور  هچ  دـشاب  هزور  بش  رد  هکنیا  هن 
ّیبَر َدـْنِع  ُّلَضا  ّینإ   » متـسین امـش  نوچ  نم  دومرف  يدـنویپ ؟ یم  بش  هب  ار  زور  هزور  وت  دـنتفگ  دومرف  عنم  لاـصو  هزور  زا  ار  دوخ 
یم دـناروخ و  یم  دوـخ  یحو  هب  ارم  هک  تسا  نـیا  نآ  ینعم  دـنا  هـتفگ  : » دـسیون نآ  حیـضوت  رد  یـسلجم  و  ینیقْـسَی » ِینُمِعُْطیَف َو 

(. ص 390 ج 16 ، راونالا ، راحب  « ) دناشون

ِینُمِعُْطی یِّنإ  ْمُکِدَحَأَک  ُتَْسل  ّینإ   » تسا هدروآ  جئارخ  زا  رگید  ياج  رد  و 
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ص 36. يونثم ، ثیداحا  هب  دوش  عوجر  و  ص 250 ) ج 17 ، راونالا ، راحب  « ) ینیقْسَی ّیبَر َو 

.ندوب مولعم  نتشگ ، راکشآ  ندش : شاف 

باتک و قفاوم  لمتحم  ینعم  هک  نآ  طرـش  هب  دور  لامتحا  هک  رگید  ینعم  هب  نآ  رهاـظ  ینعم  زا  تسا  ظـفل  ندـنادرگ  زاـب  لـیوأت :
رگا تسا و  ریـسفت  دوش  ینعم  مخت  زا  هدنرپ  ندروآ  نوریب  هب  رگا  دنیوگ  ِتِّیَْملا *» َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی   » هیآ رد  هک  نانچ  .دـشاب  ّتنس 

(. تافیرعت  ) دوب لیوأت  رفاک  زا  تسا  نمؤم  ندروآ  نوریب  دنیوگ 

.نداد زاب  عنم ، داداو :

.غامد ینعم  هب  تیب 3744  رد  تسا و  تسوپ  لباقم  تیب 3743  رد  زغم :

یـسوم موق  يارب  هیت  رد  هک  يربا  هب  ار  تّورم  نآ  يو  نابز  زا  انالوم  وا  تّورم  ندوتـس  نانمؤم و  ریما  هب  مصخ  باـطخ  تبـسانم  هب 
ریـس زایپ و  رایخ و  دنتـسنادن و  ار  ادـخ  تمعن  ردـق  هک  تسا  یـسوم  موق  هب  تراـشا  .دـنک و  یم  دـننامه  تخیر  یم  ورف  نیبگنارت 

ارم مرب  یم  رس  هب  مراگدرورپ  دزن  ار  بش  نم  هک  ادخ  لوسر  هدومرف  نایب  دزادرپ و  یم  نامز  رخآ  ربمغیپ  تّما  هب  سپس  .دنتـساوخ 
رد .دناشون  یم  دناروخ و  یم 

226 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يرهاظ ینعم  هب  ار  اهنآ  دیاب  ایآ  هک  تسا  فالخ  نایلزتعم  نایرعـشا و  نایم  میرک ، نآرق  زا  ییاه  هیآ  زین  اهثیدح و  هنوگ  نیا  ینعم 
هقیلـس قوذ و  هب  هاگ  دـننک و  یم  لـیوأت  دـننادرگ و  یم  رب  نآ  رهاـظ  ینعم  زا  ار  ظاـفلا  ناـیلزتعم  .درک  لـیوأت  اـی  تفرگ  تاـملک 

.تفریذپ تروص  نامه  هب  ار  نآ  دیاب  هکلب  درک  لیوأت  دیابن  ار  نینچ  نیا  ياهظفل  دیوگ  یم  انالوم  .تسردان  دـننک  یلیوأت  شیوخ 
دزن هک  یشآ  ار  شربمیپ  ادخ  دنیوگ  یمن  يرعشا  ناملاع  هتبلا 
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ام تسیچ  نآ  تقیقح  اما  ار ، ندناشون  ندناروخ و  ینعم  زین  میناد و  یم  ار  هتوتیب  ینعم  دنیوگ  یم  هکلب  دـناروخ ، تسا  هتخانـش  ام 
.تسا صقان  وا  درخ  دور  یم  لـیوأت  یپ  هک  نآ  .میور  یمن  لـیوأت  یپ  میریذـپ و  یم  ار  نآ  نینچمه  میتسین  نآ  نتـسناد  هب  فّلکم 

تسا و هتفرگ  هک  تسا  وت  ینیب  نیا  تسین  یـصقن  چیه  ار  لگ  تفگ  دیاب  ودب  .دونـش  یمن  ار  لگ  يوب  هک  يا  هتفرگ  ینیب  نوچمه 
.ینک جالع  ار  نآ  دیاب 

ار ام  كاخ  تملع  بآ  درک  كاچ  ار  ام  ناـج  تملح  غیت  يا  هدـید  هچ  نآ  زا  وگاو  يا  هّمـش  يا  هدـید  لـقع و  هلمج  هک  یلع  يا 
هیده نیا  بهاو  هحراج  یب  تلآ و  یب  عناص  تسوا  راک  نتـشک  ریـشمش  یب  هکنآ  تسوه ز  رارـسا  نیا  هک  مناد  وگ  زاب  درک  كاپ 

رد و  تریـصب ، ییانیب ، هدید :  3745 ار ب 3749 - شوگ  مشچ و  ود  دوبن  ربـخ  هک  ار  شوـه  دـناشچ  یم  نارازه  دـص  هحیار  ياـه 
.تسا مات  سانج  مّود  تیب  مین  رد  يا  هدید  نآ و  نیب  ءایشا و  تقیقح  هب  نافرع  ینعی  تسا ، يونعم  ییانیب  دوصقم  هدید  زا  اجنیا 

لوادـت رد  نکیل  تسا ، يزیچ  ندـییوب  راب  کی  ینعم  هب  یبرع  رد  هّمـش  .دـنک  راـب  کـی  هداـفا  هک  هْلعَف  نزو  رب  تسا  ردـصم  هّمش :
، هنمد هلیلک و  « ) ددرگ زارد  دوش ، هدرک  جرد  وا  لاوحا  زا  يا  هّمـش  رگا  و  : » تسا هتفر  راک  هب  مک  كدـنا و  ینعم  هب  نانابز  یـسراف 

(. همان تغل  زا  لقن  هب 

227 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يرابدرب ع )  ) یلع دروامه  نوچ  هک  تسا  هتشذگ  ياهتیب  اب  نآ  تبسانم  تیب  نیا  رد  هبش  هجو  و  هبشم ، هب  هب  هبـشم  هفاضا  ملح : غیت 
رثا دید  ار  وا 
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.داتفا رت  رگراک  ریشمش  رثا  زا  يورب  نآ 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  ملع : بآ 

نآ مهد  کی  رد  دـش و  هداد  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ملع  مهد  هن  ادـخ  هب   » هک تسا  هدروآ  ساـبع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  باـعیتسا  رد 
زا سپ  : » دومرف ربمیپ  هک  كردتسم  رد  مکاح  ثیدح  زین  و  ص 55 .) ج 1 ، تیبلا ، لها  همئا  باحر  یف  « ) تخاس وا  کیرش  ار  امش 

(. ص 106 باتک ، نامه  « ) ینک یم  راکشآ  ار  نآ  وت  دننک  فالخ  متّما  هچ  نآ  رد  نم 

یلو تسا  یهلا  قـلطم  یلو  لـماک و  ناـسنا  لـمکا  متا و  رهظم  ع )  ) یلع تیب  نیا  رد  تسا ، لـهج  رهظم  كاـخ  مـلع و  رهظم  بآ 
.تسا ناگدنب  ادخ و  نیب  ضیف  هطساو  لماک 

.دشخب یناحور  تایح  ودب  و  دشکب ، يا  هدنب  نت  رد  ار  یناویح  حور  دهاوخ ، نوچ  ادخ  هک  نادب  تسا  تراشا  نتشک : ریـشمش  یب 
.درک نینچ  دوخ  نمشد  اب  يرابدرب  ملح و  اب  تسادخ ، تردق  رهظم  هک  مه  یلع 

تسرد ار  ریغ  نآ  هدهاشم  هک  تسا  یناهنپ  تسا ، قلطم  بیغ  افرع  حالطـصا  رد  دننک و  ریبعت  رکذم  بیاغ  زا  نادب  هک  ریمـض  وه :
(. تافیرعت  ) دیاین

.هدنزاس عناص :

.رازبا تلآ :

.مادنا تسد ، هَحِراج :

.هدنشخب بِهاو :

.دنمدوس هدنهد ، دوس  هحبار :

، دنک یم  راکشآ  ار  نانمؤم  ریما  یلوم  ياه  تلیضف  زا  یکدنا  ع )  ) یلع مصخ  نابز  زا  هتفرگ و  ار  ناتساد  هلابند  انالوم  اهتیب  نیا  رد 
.یتریصب لقع و  اپارس  وت  یلع  يا  هک 

228 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وت رگا  هک  یناـنچ  ملع  رد  .دـتفا  یم  رترگراـک  غـیت  زا  وا  ناـج  رد  مرـش  نیا  رثا  و  ینک ، یم  نیگمرـش  ار  دوـخ  مصخ  يراـبدرب  رد 
تیالو رهظم  یلع  .میدیسر  یمن  شناد  ییانشور  هب  لهج  یگریت  زا  ام  يدوبن 
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.دوش هدودز  وا  زا  یقالخا  ياهسجر  دیشون  نآ  زا  تفای و  هار  همشچرس  نیدب  هک  نآ  تسادخ و 

.تسا یهلا  رارسا  زا  يّرس  نم  نتشک  زا  یشوپ  مشچ  مناد  یم  دیوگ  یم  زاب 

تمقن گنرش  هاگ  تبحم و  تبرش  هاگ  ار  یمدآ  ناج  دشخب و  یم  جنگ  یب  دزاس ، یم  تسد  یب  دشک ، یم  ریـشمش  یب  هک  تسوا 
.دونش یم  ار  نآ  وا  شوگ  هن  دنیب و  یم  ار  نآ  وا  مشچ  هن  هک  دناشچ  یم  نانچ 

هتخود رب  نارضاح  ياهمشچ  هتخومآ  بیغ  كاردا  وت  مشچ  راگدرک  زا  نامز  نیا  يدید  هچ  ات  راکـش  شوخ  شرع  زاب  يا  وگ  زاب 
.ندید ًازاجم  ندیسر ، رد  نتفایرد ، كاردا :  3750 ب 3751 -

تسا و بیاغ  لباقم  رـضاح  تسا  تقد  زا  یلاخ  نکیل  دـنا ، هدرک  ینعم  راگدرورپ  دزن  نارـضاح  ار  نآ  ناـحراش  ضعب  نارـضاح :
.ایند مدرم  ینعی  تسا  نارگید  دوصقم 

یم ار  بیغ  ياه  هدرپ  سپ  یتسه  یهلا  زابهاش  هک  وت  مشچ  .تسالاب  رد  زاب  هملک  ندروآ  تبسانم  هب  تفص  نیا  هتـسب و  هتخود : رب 
.تسا هتسب  ناشاه  هدید  نارگید  هک  یلاح  دنیب 

کی هتـسشنب  سک  هس  نیا  مه  هب  دـنیب  یم  هام  هس  یکی  نآ  ناهج و  دـنیب  یم  کیرات  یکی  نآ  نایع و  دـنیب  یمه  یهاـم  یکی  نآ 
وت رب  تسا  یفخ  فطل  بجع  نیا  تسا  نیع  رحِس  زیرگ  رد  نم  زا  نازیوآ و  وت  رد  زیت  هس  ره  شوگ  زاب و  هس  ره  مشچ  معن  عضوم 

229 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  یفسوی  نم  رب  گرگ و  شقن 

.رگیدکی اب  مه ، اب  مه : هب   3752 نوبز ب 3756 - یمشچ  ره  هب  هدجه  نیا  تسین  نوزف  تسا و  رازه  هدژه  را  ملاع 

.يرآ معن :

.هتسباو نازیوآ :

.يدنب مشچ  نیع : رحس 

یفخ فطل  و  تدهاشم ، ماود  هب  یلاعت  قح  دییأت  فطل :
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.دوبن مولعم  نآ  ببس  هک  تسا  نآ 

(. ص 229 ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  « ) مَدآ َْفلَأ  َْفلَأ  ٍَملاَع َو  َْفلَأ  َْفلَأ  یلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َقَلَخ  دََقل  : » نوزف تسا  رازه  هدجه 

.ندید روخ  رد  راوخ ، نوبز :

فـشک وت  رب  یتـقیقح  هچ  دیـسرپ  ع )  ) یلع درواـمه  شیپ  ياـهتیب  رد  .صاخـشا  يارب  تسا  تقیقح  فشک  بتارم  ناـیب  اـهتیب  نیا 
فالتخا ببـس  هک  دنک ) یم  ناونع  دوخ  انالوم  هکنیا  ای  و   ) دـسرپ یم  زاب  یتشذـگ و  رد  منتـشک  زا  یتشاذـگ و  او  ارم  هک  دـیدرگ 

( هلزتعم لوق   ) دنتـسه یکی  كاردا  مهف و  تّوق  تهج  زا  رهاظ  هب  هک  یناسک  ارچ  و  تسیچ ، ناـمدرم  يارب  دوهـش  فشک و  بتارم 
.دنیب یمن  چیه  یموس  دنیب و  یم  هام » هس   » يرگید دنیب و  یم  یهام »  » یکی لثملا  یف  هک  دنفلتخم  تقیقح  ندید  رد  نانچ 

رود نکیل  دراد  یهجو  دـنچ  ره  دـنا  هتفرگ  سک  هس  ار  نازیوآ  لعاف  ناحراش ، ضعب  .ینیب  یم  ار  فالتخا  نیا  بجوم  یلع  يا  وت 
.مناد یمن  نم  و  یناد ) یم  ار  نآ  وت   ) تسا هتسباو  وت  هب  تلع  نیا  دیوگ  .تسا  فالتخا  تلع  میتشون  هک  نانچ  لعاف  .دیامن  یم 

هدرک ینعم  لک  لقع  و  دیشروخ ، هام ، ار  هام » هس   » يورقنا .دنا  هداد  نوگانوگ  ياهرظن  ناحراش  هام » هس   » و هام » کی   » حیـضوت رد 
دوصقم دهد  یم  لامتحا  زین  تسا و 

230 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناج ناج و  ناج  ناج ، ریظن : تسا  لمتحم  و   » .دـشاب هس  نیا  کیکفت  هام » هس   » زا تافـص و  لاعفا و  تاذ و  دـیحوت  هاـم » کـی   » زا
: زین تسا و  هدمآ  انالوم  راتفگ  رد  هک  دشاب  ناج  ناج 

ناوارف نافراع  ياه  هدورـس  اه و  هتـشون  رد  اهریبعت  نیا  ریظن  « 21 « » باوخ هب  متـسه  رگم  میوگ  یم  هچ  نیا  باتفآ  باـتفآ  باـتفآ 
تسا و
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: تسا ضراف  نبا  زا  ریز  تیب  اهتیب  نیا  هلمج  زا 

ٍهَبْقِح ّلُک  یف  ِتاقْوألا  بَسَح  یلَع  ٍهَّلِِعل  یَفْخَت  وُدبَت َو  ْتَحَِرب  ام  و 

هس نیا  هک  هتکن  نیدب  هجوت  اب  یلو  ص 70 ) ضراف ، نبا  ناوید   ) ٍهَعیدب ٍنسُح  ِلاکـشأ  یف  ِْسبَّللا  َنِم  ٍرَهْظَم  ِّلُک  یف  ِقاّشُْعِلل  ُرَهْظَت  َو 
هام کی  هک  نآ  دشاب و  رفاک  دنیب  یم  کیرات  ار  ناهج  هک  نآ  زا  دوصقم  هک  دـیامن  یمن  رود  دـنا ، هتـسشن  عضوم  کی  رد  صخش 
َهَّللا َّنِإ   » دیوگ دندقتعم و  حور  نبا و  با و  هب  هک  ثیلثت ، باحصا  دنیب  یم  مه  هب  ار  هام  هس  هک  نآ  تسا و  دحوم  دنیب  یم  نایع  ار 

(. 73 هدئام ، « ) ٍهَثالَث ُِثلاث 

هتفات نم  رب  هچ  نآ  میوگب  ای  تسا  هتفای  تلقع  هچ  نآ  وگاو  وت  ای  ءاـضقلا  نسُح  ءاـضقلا  ءوُس  سپ  يا  یـضترم  یلع  يا  اـشگب  زار 
هب تسا و  ناهن  هشیدنا  رد  هچ  نآ  زار :  3757 ینز ب 3759 - یم  وترپ  هام  نوچ  نابز  یب  ینک  نوچ  ناهنپ  تفات  نم  رب  وت  زا  تسا 

.تفگ دیاشن  سک  ره 

.دب ياضق  ءاضقلا : ءوس 

نآ رب  تسا  تادوجوم  نایعا  رد  یهلا  یلک  مکح  حالطـصا  رد  تسا و  يرواد  ینعم  هب  تغل  رد  اضق  .کین  ياـضق  ءاـضقلا : نسح 
.تساضق لیصفت  ردق  .دنتسه و  رمالا  سفن  رد  هک  بیترت 

__________________________________________________

شورس میرکلا  دبع  رتکد  ياقآ  رکذت  ( 21)

231 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندیشخرد ندنکفا ، وترپ  ندز : وترپ 

رد ع )  ) ماما ندمآ  مشخ  هب  دروامه و  نآ  یبدا  یب  یپ  رد  نکیل  دیشک ، غیت  دوخ  دروامه  نتشک  دصق  هب  ع )  ) یلع میدید  هک  نانچ 
دیامن یم  دیعب  تسا و  تلاح  ود  نیمه  زا  يریبعت  ءاضقلا  نسح  ءاضقلا و  ءوس  .داتفا  یگنرد  وا  نتشک 
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زا يو  میرکت  انالوم و  هدیقع  هب  هجوت  اب  هکلب  .تسا و  دـیعب  ماما  يرهاظ  تفالخ  اب  نآ  طابترا  دوش و  طوبرم  يرگید  هثداح  هب  هک 
.دیامن یم  دیعب  ماما  زا  شیپ  يافلخ 

هچ نآ  بجوم  هک  دـسرپ  یم  وا  زا  یپ  رد  یپ  دـنامن و  یم  رد  تفگـش  هب  داد  خر  ع )  ) ماما تلاـح  رد  هک  يرییغت  زا  یلع  درواـمه 
تقیقح ببـس و  اما  .داتفا  نم  رب  زین  یـسکع  دـندومن  ار  وت  هچ  نآ  زا  دـیوگ  یم  زاب  .دـش  نایامن  زیچ  هچ  وت  رب  بیغ  ملاع  زا  دوب و 

، دیوگ یمن  ینخـس  دوخ  ندیبات  زا  هام  .دبات  یم  ناینیمز  رب  هام  دـتفا و  یم  هام  رب  دیـشروخ  زا  هک  يوترپ  نوچ  وت  .مناد  یمن  ار  نآ 
، تسا هدـش  ادـیپ  نم  رد  هک  ینوگرگد  ما و  هتفای  نم  هک  ییانیب  نیا  .دـننیب  یم  ار  شبات  نآ  دـنور  یم  نآ  ینـشور  رد  هک  نانآ  اما 

یم ناگدـنب  نایم  رد  هک  تسا  یهلا  لـماک  یلو  دوجو  ّتیـصاخ  نیا  .ییوگن و  اـی  ییوگب  مناد  یم  ار  نیا  نم  .تسوت  وترپ  سکع 
لاق نابز  اب  مراد  شوخ  اما  ما  هتفای  یهگآ  لاح  نابز  اب  ینوگرگد  نیا  زا  نم  دنچ  ره  تسا ، ناگدنب  رب  ادخ  ضیف  هطـساو  وا  دـیز ،

: تسا دعب  تیب  رد  هک  نانچ  مونشب  وت  زا  زین 

گناب رب  دوش  بلاغ  هم  ِگناب  لوهذ  زا  دـنوش و  نمیا  طلغ  زا  هار  هب  درآ  رتدوز  ار  ناور  بش  هاـم  ِصرق  دـیآ  تفگ  رد  رگا  کـیل 
ار ب ملح  باتفآ  یعاعش  نوچ  ار  ملع  هنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ  ایض  ردنا  ءایض  دش  دیوگب  نوچ  امنهر  دشاب  وچ  نتفگ  یب  هام  لوغ 

.ادخ تّجح  لماک و  یلو  زا  تراعتسا  هام : صرق   3760 - 3763

 ) يونثم حرش 
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232 ص : ج 1 ، يدیهش ،) 

.دنور یم  لهج  ياهیکیرات  رد  شناد  نودب  هک  نآ  زا  تراعتسا  ناور : بش 

.یهارمگ تلفغ ، لوهُذ :

.رون یلع  رون  ینشور ، رد  ینشور  ایض : ردنا  ایض 

: تسا هدروآ  مظن  هب  نینچ  ار  نآ  یسودرف  و  اُهباب » ٌّیلَع  ِْملِعلا َو  ُهَنیدَم  اَنا   » يوبن روهشم  ثیدح  زا  تسا  ذوخأم  ملع : باب 

رد نآرق  هک  مرکا  لوسر  زا  تسا  تراعتـسا  ملح : باـتفآ  تسا  ربمغیپ  لوق  نخـس  نیا  تسرد  تسا  رد  ما  یلع  مملع  رهـش  نم  هک 
(. 4 ملق ، « ) ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو   » دیوگ وا  هراب 

ار دوخ  ملع  رد  رگا  اما  .دـنام  شوماخ  ای  دـیوگ  نخـس  ناهن ، هاوخ  دـشاب و  راکـشآ  هاوخ  ناگدـنب ، رب  تسوا  تمحر  یهلا  تّجح 
زا ار  نانآ  دنناوتن  تفـص  لوغ  نآ  َرب  نامیا  دننام و  یم  نمیا  یهارمگ  زا  دـیوگ ، زاب  تسا  زاین  نادـب  ار  نامدرم  هچ  نآ  دـیاشگب و 

فطل هفرـصت   » هک ادخ  تجح  هراب  رد  تسا  ثیدـح  زا  یتمـسق  نیا  تسا و  رگید  یتمحر  وا  تفگ  تروص  نیا  رد  .دـننادرگب  هار 
رد هک  یلع  دبات و  یم  نایناهج  رب  هک  تسا  یباتفآ  تسا و  شناد  رهش  وا  تسا و  ص )  ) ربمیپ مدرم  ادخ و  نایم  ضیف  هطساو  رخآ »

.تسا باتفآ  نآ  زا  یعاعش  تسا  رهش  نآ 

ب 3765- دَحا » ًاْوفُک  َُهل  ام   » هاگراب دبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  بابل  ردنا  روشق  وت  زا  دسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب 
«. اُهباب ُّیلع  ِْملِعلا َو  ُهنیدَم  اَنا   » فورعم ثیدح  هب  تراشا  و  رد ، باب :  3764

.تسا تقیقح  هار  هدنیوج  ملع و  بلاط  دوصقم  رد و  هدنیوج  باب : يایوج 

.تسوپ رشق : عمج  روشق :

233 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.زغم بل : عمج  بابل :

زا هراعتسا  هاگراب :
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.ربمیپ

: میرک نآرق  زا  .تسا  ذوخأم  .ادخ  .تسین  ییاتمه  ار  وا  هچ  نآ  دَحا : ًاوُفُک  ُهل  ام 

(. 4 صالخا ، )

هتسویپ دیاب  وا  تکرب  ملع و  هک  مدرم  وا و  نایم  ضیف  هطساو  ادخ و  تّجح  لماک و  یلو  زا  تسا  یتساوخ  رد  تیب  ود  نیا  نومضم 
ات .دیامن  هار  یقیقح  ملع  هب  ار  يرهاظ  ملع  ناگتفرگ  ارف  دناسر و  لامک  هب  ار  ناگتخپان  دـهد و  میلعت  ار  ناملعتم  ات  دـسرب  مدرم  هب 

يور هب  هشیمه  تسین  ییاتمه  ار  وا  هک  يراگدرورپ  تمحر  هناـخ  رد  يا  .دـنریگب  ار  زغم  دـنراذگب و  ار  تسوپ  وا  هلیـسو  هب  ناـنآ 
.شاب زاب  مدرم 

دبنجن زگره  نورد  رد  ناب  هدـید  ار  يرد  دـیاشگنب  ات  تسا  يرد  اـج  نآ  دَوُگ  هک  هداـشگان  تسا  يرظنم  دوخ  يا  هّرذ  ياوه و  ره 
نآ زا  ناریو  ره  يوس  تفای  جنگ  ناریو  هب  هگان  یلفاغ  دوش  ناّرپ  نامگ  رب  دیورب  رپ  دوش  ناریح  يرد  دـش  هداشگ  نوچ  نامگ  نیا 

فاکشا درذگن ز  شیوخ  ياپ  اب  دود  نظ  رگ  اهلاس  رگد  یشیورد  ییوج ز  رهگ  یک  رهگ  وت  یباین  یشیورد  ات ز  تفاتـش  یم  سپ 
نآ زا  هـک  نزور  هـچیرد ، رظنم :  3766 وگب ب 3772 - ینیب  ینک  رگ  ینیبـب  نوـچ  وـگب  ینیب  یم  چـیه  ینیب  ِریغ  شیوـخ  ياـهینیب 

.دیرگنب

: دیوگ دَوُگ :

.تسا کلاس  يامنهار  دوصقم  ناب : هدید   2 تسین 865 / ریقحت  مک  دنزرف  دَوُگ  دج  تسین  ریغصت  شنتفگ  تمحر  فاک 

234 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: اب دوش  هسیاقم  هگان : یلفاغ 

رشب رد  درآ  ّتلع  ندروخ  ماخ  رسپ  يا  ماخ  روخم  نآ  تسا  ماخ  عمط 

، رقف یشیورد :  2 / 732 ناکد 733 - هم  راک و  هم  مهاوخ  نامه  نم  ناهگان  یجنگ  تفای  ینالف  نآک 
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.ندومن دامتعا  ادخ  هب  اهنت  نتسناد و  زیچ  ره  دقاف  ار  دوخ  ار و  تاقّلعت  همه  کلاس  ندرک  اهر 

.نیقی زا  رتورف  و  یلد ) ود   ) کش زا  رترب  نامگ  نظ :

.ندید کیدزن  زا  تیانک  ندید : ینیب 

.ربکت رورغ ، ندرک : ینیب 

بلعذ : » تسا هدمآ  نانمؤم  ریما  زا  هک  نانچ  .دید  ناوت  ار  ادخ  نآ  زا  و  تسادـیپ ، ادـخ  تردـق  رثا  تادوجوم  همه  اب  زیچ و  ره  رد 
.ینیب یم  ار  وا  هنوگچ  تفگ  متسرپ ؟ یم  منیبن  هک  ار  يزیچ  ایآ  دومرف  يا ؟ هدید  ار  دوخ  راگدرورپ  ایآ  دیسرپ  وا  زا 

ندید نیا  نکیل  هبطخ 179 .) هغالبلا ، جهن  « ) دیسر دهاوخ  ودب  تسرد  ِنامیا  اب  اهلد  اما  دید ، دناوتن  اراکـشآ  ار  وا  اه  هدید  دومرف :
دـباتب و ودـب  امنهار  زا  يوترپ  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  دـنیاشگب ، وا  لد  يور  هب  بیغ  زا  يرد  هک  نآ  زج  تسین ، سک  ره  ناوت  رد 

دیاب راچان  تسا  یهارمگ  میب  وا  رب  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  دراد و  یم  او  وجتـسج  هب  ار  وا  بلط  نیا  .دیآ و  دیدپ  بلط  هدنیوج  رد 
هب یشالت  جنر و  یب  يو  ياپ  دوش و  یکلاس  ریگتسد  ادخ  فطل  هک  دوب  دناوت  یلو  .دهاوخ  ددم  وا  زا  دور و  امنهار  یپ  رد  هتـسویپ 

تسد يدوخ  زا  دیاب  تقیقح  نتفای  يارب  .تسا  هدامآ  يو  يارب  يا  هبیصن  نینچ  هتـسویپ  هک  دنک  نامگ  وا  دور و  ورف  تقیقح  جنگ 
دوش و یلجتم  کلاس  لد  رب  تفرعم  رون  هاگ  نآ  .درک  انف  ادخ  رد  ار  دوخ  دیدرگ و  شیورد  تسش و 

235 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ُهَّللا ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای   » هک دنریقف  زین  نارگید  هچ  دیشخب  دناوت  ادخ  اهنت  ار  رون  نیا 
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دنرکنم و ار  لماک  یلو  ییامنهار  هک  دنک  یم  یناسک  هجوتم  ضیرعت  هب  ار  نخس  انالوم  نایاپ  رد  و  (. 15 رطاف ، « ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه 
ار دوخ  ینیب  اهنت  هک  نانچ  تسا  هاـتوک  رایـسب  ناـسک  نینچ  دـید  عاعـش  دـیوگ  یم  .دـنناد  یم  یفاـک  تقیقح  فشک  يارب  ار  نظ 

یم يزان و  یم  دوخ  هب  دـنچ  يا  هدیـسر  یتقیقح  هب  نظ  هب  لـمع  زا  اـیآ  دـسرپ  یم  سپـس  دـنناوتان و  هار  ندـید  رد  دـید و  دـنناوت 
.تفای یناوتن  ار  هار  زگره  تلیسو  نیا  اب  یسر ، یم  ییاج  هب  نظ  زیواتسد  اب  يرادنپ 

یتخادنا نوچ  تسد  زا  ار  ریشمش  يدش  رفظم  ینم  نوچ  رب  نوچ  هک  ع )  ) یلع زا  رفاک  نآ  ندرک  لاؤس 

یتخادنا نوچ  تسد  زا  ار  ریشمش  يدش  رفظم  ینم  نوچ  رب  نوچ  هک  ع )  ) یلع زا  رفاک  نآ  ندرک  لاؤس 

وا دـیآ  دیـشروخ  يوس  هراتـس  زا  ور  ریبدـت  تبون  ار  نینج  نوچ  نینج  نوچ  رد ، نت  هب  ناج  دـبنجب  ات  نینمؤملا  ریما  اـی  اـمرف  تفگ 
یمه ناج  شباتفآک  باـتفآ  دـیآ ز  شبنج  رد  نینج  نیا  نیعم  ددرگ  ناـمز  نآ  شباـتفآ  نینج  ناـج  دریگ  هک  دـیآ  تقو  هک  نوچ 
بوخ باتفآ  اب  محر  رد  وا  تفای  ّقلعت  هر  نیمادـک  زا  تفاتن  رب  شباتفآ  ات  نینج  نیا  تفاین  یـشقن  زجب  مجنا  رگد  زا  باتـش  دـشخب 

.دیاب ار  دولوم  هک  یببس  رایتخا  اهببس و  رد  فرصت  ریبدت :  3773 ور ب 3778 -

.هراتس مجن : عمج  مجنا :

.دنویپ ّقلعت :

تـساوخ رد  تسادـخ و  لوسر  ملع  ِرد  وا  هکنیا  نتفگ  و  ترـضح ، نآ  دروامه  نابز  زا  ع )  ) یلع ياه  تلیـضف  نایب  زا  سپ  انالوم 
نـشور يارب  .دـسرپ  یم  رداـم  محر  رد  ار  وا  لـماکت  نارود  نینج و  شرورپ  یگنوگچ  وا  ناـبز  زا  مه  مدرم ، رب  رد  نیا  ندوـب  زاـب 

هب افصلا  ناوخا  لئاسر  زا  دنا  هتشادنپ  یم  هراب  نیا  رد  میدق  ناناد  یعیبط  ار  هچ  نآ  بلطم ، ندش 
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هام کی  لَحز  ریبدـت  تدـم  تساه و  هراّیـس  نیرترب  نآ  هچ  تسا  لَحز  اب  زاغآ  رد  محر  رد  هفطن  ریبدـت  : » منک یم  همجرت  راصتخا 
هب ریبدـت  تبون  مود  هاـم  رد  .نیگنـس و  نآ  تعیبـط  نکاـس و  تسا و  درـس  لـحز  هک  ارچ  دوب  دـماج  هفطن  هاـم  کـی  نیا  رد  دوب و 

يرتشم

237 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ رد  ددرگ و  لدتعم  نآ  جازم  دوش و  مرگ  دیآ و  دـیدپ  یترارح  هدـیدرگ  لیدـبت  هقلع  هب  هک  يا  هفطن  رد  تدـم  نیا  رد  دـسر و 
یلوتـسم هقلع  رب  یناحور  ياوق  دسر و  خیرم  هب  ریبدت  تبون  دـیآ  موس  هام  نوچ  .دوش و  دـیدپ  جـضن  مضه و  شاعترا و  جالتخا و 

هب یلاح  زا  هتـسویپ  و  دوش ، لّدبم  هغـضُم  هب  هقلع  دیازفیب و  نآ  تنوخـس  ترارح و  ددرگ و  رتدیدش  نآ  شاعترا  طالتخا و  دوش و 
نوچ .ملاع و  بلق  تسا و  ناگراتـس  سیئر  هک  تسا  باتفآ  نآ  زا  ریبدـت  مراهچ  هام  رد  دـسر و  لامک  هب  موس  هام  ات  ددرگ  یلاـح 

طلـسم نینج  رب  یناحور  ياوق  هرود  نیا  رد  ریواصت و  شقن و  دـنوادخ  تسا و  رغـصا  دعـس  هک  دوب  هرهز  اب  ریبدـت  دوش  مجنپ  هاـم 
متفه هام  رد  دیآ و  تکرح  هب  محر  رد  نینج  هرود  نیا  رد  دوب و  دراطع  اب  ریبدـت  مشـش  هام  رد  دـیآ و  دـیدپ  اضعا  تروص  دوش و 

.دوش هبرف  دیازفیب و  نینج  تشوگ  هام  نیا  رد  دوب و  هام  اب  ریبدت 

رگا دوش و  بلاغ  يو  رب  باوخ  يدرس و  ددرگ و  یلوتسم  نینج  رب  نوکـس  لقث و  دسر و  لحز  هب  ریبدت  راب  رگید  متـشه  هام  رد  و 
رد دولوم 
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رفـس و جرب  هک  دیآ  مهن  جرب  هب  باتفآ  دسر و  مهن  هام  نوچ  دیاز و  هدرم  هک  دشاب  دوب و  رمع  هاتوک  تکرح و  دـنک  دـیاز  هام  نیا 
دـسج رد  یناویح  سفن  لاعفا  دوش و  رتیوق  تایح  حور  ددرگ و  لدـتعم  جازم  ددرگ و  زاب  يرتشم  هب  ریبدـت  رگید  راـب  تسا  لاـقتنا 

رد دشاب و  هدرک  یفوتـسم  راب  ود  هام  تشه  تدم  رد  ار  یکاخ  ییاوه و  ییام ، يران ، ياهج  رب  تعیبط  باتفآ ، هک  ارچ  دوش  دـیدپ 
راب کی  .دشاب  هتفریذپ  راب  ود  ار  کلف  زا  طحنم  ناگراتس  تایناحور  ياوق  تاثلثم ، جورب  رد  باتفآ  ریس  اب  نینج  تعیبط  تدم  نیا 

(. 426 ص 421 - ج 2 ، افصلا ، ناوخا  لئاسر  زا  هصالخ  « ) مهن جرب  هب  نآ  ریس  اب  راب  رگید  مجنپ و  جرب  هب  نآ  ریس  اب 

دـش گنـس  هک  یهر  نآ  وا و  زا  توق  دـبایب  رز  هک  یهر  نآ  تساههار  سب  ار  خرچ  باـتفآ  تساـم  ّسح  زا  رود  هک  ناـهنپ  هر  زا 
238 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  لعن  دشخب  قرب  هک  یهر  نآ  ار و  لعل  دزاس  خرس  هک  یهر  نآ  وا و  زا  توقای 

نکیل .نادان  قمحا ، هناوید ، ینعم  هب  هویلاک :  3779 ار ب 3782 - هویلاک  دهد  لد  هک  یهر  نآ  ار و  هویم  دزاس  هتخپ  هک  یهر  نآ  و 
.تسا وسرت  ینعم  هب  اجنیا  رد 

نوکتم اههوک  نورد  نیمز و  لد  رد  هک  هچ  نآ  زا  و  دـسرپ ، یم  تانیاک  تلامتـسا  زا  ع )  ) یلع دروامه  نابز  زا  انالوم  اهتیب  نیا  رد 
یلعاف ّتلع  یکی  رهوگ  نیا  ندمآ  دیدپ  بجوم  دروآ و  یم  دیدپ  ار  اهرهوگ  هک  تسا  نداعم  نآ  دوش و 
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كـالفا و نارود  زا  نآ  تسا و  يروص  ّتلع  موس  تسا و  تیربک  قبیز و  هک  ینـالویه  ّتلع  رگید  تسا  یعیبط  توق  نآ  هک  تسا 
عفانم هک  تسا  ییاغ  تلع  ای  تیمامت  تلع  سپـس  نیمز .) و  بآ ، اوه ، شتآ ،  ) هناگراهچ ناکرا  نوماریپ  تسا  ناگراتـس  تاکرح 

(: نداعم نیوکت  لصف  افصلا ، ناوخا  لئاسر   ) نآ زا  تسا  یمدآ 

رز راسهک و  رب  دیشروخ  دنز  یم  ردپ  يا  دشاب  عاونا  رب  برق 

: دیوگ زین  3 و  / 705 ار 706 - دیب  دشابن  هگآ  نآ  زا  هک  ار  دیش  رز  اب  تسه  یبرق  کیل 

دنک شتآ  قیال  ار  رت  كرچ  دنز  شتآ  زا  مد  هک  یباتفآ 

شرورپ ار  تاتابن  هک  دـسرپ  یم  هیمان  هوق  زا  زین  4 و  / 251 ررش 252 - دص  دتفا  صرح  نوت  هب  ات  رز  درک  مه  ار  گنـس  نآ  باتفآ 
.دوش تأرج  ندمآ  دیدپ  بجوم  هک  هیوهش  توق  .دنادرگ و  هتخپ  ار  اه  هویم  دهد و 

يدحو تّما  هاپس  اب  ین  دوخ  هب  نکشا  هاپـس  يا  هاش  ریگ  اقنع  زاب  يا  وگ  زاب  هتخومآ  شدعاس  اب  هش و  اب  هتخورفا  ّرپ  زاب  يا  وگ  زاب 
تسیک ب 3786- هار  نداد  تسد  ار  اهدژا  تسیچ  تمحر ز  نیا  رهق  لحم  رد  راکـش  ار  تزاب  هدـنب  يا  وگ  زاب  رازه  دـص  یکی و 

3783

239 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوب نشور  یهلا  رون  هب  ع )  ) یلع لقع  هک  .تسا  دوصقم  لقع  رپ  زا  و  لاب ، نشور  هتخورفا : ّرپ 

.ار وا  تردق  دی  وزاب و  زا  دراد و  دصق  ار  الع  ّلج و  قح  ترضح  هاش  زا  .وزاب و  دعاس :

(. فورعم يا  هناسفا  غرم   ) غرمیس اقنع :

تراعتسا .دنک  راکش  اقنع  هک  يزاب  ریگ : اقنع  زاب 
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ره رب  ادـخ و  تسد  ییاناوت  رد  اما  اهناسنا ، رگید  نوچمه  یناـسنا  تروص  رد  گرزب ، لـمع  رد  تسا و  درخ  تروص  هب  هک  نآ  زا 
.اناوت راک 

یتـّما میهاربا  اـنامه  َنیِکِرْـشُْملا »- َنِم  ُکَـی  َْمل  ًاـفِینَح َو  ِهَِّلل  ًاـِتناق  ًهَّمُأ  َناـک  َمیِهاْربِإ  َّنِإ   » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  يدـحو : تـّما 
نبا دـنا ، هتفگ  نوـگ  هنوـگ  نانخـس  تّما  ینعم  رد  و  (. 120 لـحن ، « ) دوبن ناکرـشم  زا  تسار و  هار  رب  دوـب ، ادـخ  يارب  رادربناـمرف 

دروم تیب  رد  و  دوب » تعامج  ياج  هب  یکی  ادخ  شتـسرپ  رد  : » دـیوگ بغار  نایبت .) « ) دوب اوشیپ  ریخ و  ملعم  : » تسا هتفگ  دوعـسم 
.تفرگ رظن  رد  ناوت  یم  ار  ریسفت  ود  ره  ثحب 

: ندیشخب ّطلست  هبلغ و  نداد : تسد 

نینزغ ات  يراـب  تسا  هدـش  يروس  نیا  رـس  رد  ناـسارخ   » یـسودرف ناوج  يدرک  وت  مریپ  تخب  رـس  نادواـج  رب  تسد  ارم  يداد  وت 
(. ص 661 یقهیب ، خیرات  « ) هدم شتسد 

وت ینک ، یمن  يراک  وا  نامرف  هب  زج  ییانـشآ و  ادخ  اب  هک  وت  ینـشور ، ییادخ  رون  اب  هک  وت  دـسرپ  یم  ع )  ) یلع دروامه  راب  رگید 
درب هلمح  دناوت  وت  هب  ات  یتشاذگ  زاب  ار  وا  تسد  یتشکن و  ار  دوخ  دروامه  ارچ  .داتـسیا  یناوت  نت  رازه  دـص  ربارب  ییاهنتب  دوخ  هک 

.تسیچ راک  نیا  رّس  دناوت  تردق  شناد و  زابهاش  راکش  ناگدنب  هک  يا 

تلاح نآ  رد  دوب  هچ  تسد  زا  ریشمش  ندنکفا  ببس  هک  نینمؤملا  ریما  نتفگ  باوج 

تلاح نآ  رد  دوب  هچ  تسد  زا  ریشمش  ندنکفا  ببس  هک  نینمؤملا  ریما  نتفگ  باوج 

ْذا َْتیَمَر  اَم   » هاوگ دـشاب  نم  ِنید  رب  نم  ِلعف  اوه  ریـش  متـسین  مّقح  ریـش  منت  رومأـم  هن  مقح  هدـنب  منز  یم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ 
نم ز ار  دوخ  تخر  باتفآ  هدننز  نآ  مغیت و  وچ  نم  بارِح  رد  ُْمْتیَمَر »
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ياهرهگ ُرپ  مغیت  وچ  نم  باجح  ار  وا  متـسین  نم  مبجاح  باتفآ  میادـخدک  ما  يا  هیاس  متـشاگنا  مدـع  نم  ار  قح  ریغ  متـشادرب  هَر 
ار نت  هک  دـنک ، راک  مسج  يارب  هک  دـشاب ، مسج  دـنب  رد  هک  نت : رومأـم   3787 لاتق ب 3792 - رد  هتـشُک  هن  منادرگ  هدـنز  لاصو 

.ار حور  هن  درورپ 

.تسا ع )  ) نینمؤملا ریما  ياهبقل  زا  هک  هّللا  دسا  قح : ریش 

.دنک راک  سفن  ياوه  يارب  هک  اوه : ریش 

.راتفر راک ، لعف :

ًءالَب ُْهنِم  َنِینِمْؤُْملا  َِیْلُبِیل  یمَر َو  َهَّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  ْمُهَلَتَق َو  َهَّللا  َّنِکل  ْمُهُوُلتْقَت َو  ْمَلَف   » هیآ زا  یتمـسق  تیمر : ذإ  تیمر  اـم 
(. 17 لافنا ، « ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ًانَسَح 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  دوخ : تخر 

241 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندروآ باسح  هب  هدیدان  ار  دوخ  نتشادرب : هار  زا  دوخ  تخر 

.تسا یعبت  دوجو  تیب  نیا  رد  هیاس  زا  دوصقم  هیاس :

.کلام رایتخا ، بحاص  هلمج : زا  تسا  هتفر  راک  هب  دنچ  ییاهینعم  هب  یسراف  رد  ادخدک :

.نت لیلد  ونابدک  هک  نانچ  تسا ، حور  لیلد  نامّجنم  حالطصا  رد  ادخدک  زین 

زا هک  نآ  داب  دـنت  دـیابر  رد  یک  ار  هوک  داد  ربص و  ملح و  مهوک ز  مَِین  هَک  ارم  غیم  درب  یک  اـج  زا  داـب  ارم  غیت  رهوگ  دـشوپن  نوخ 
زامن لها  دوبن  هک  ار  وا  درب  زآ  داب  توهـش  داـب  مشخ و  داـب  تسا  یـسب  دوخ  قفاوماـن  داـب  هک  نآ  تسا ز  یـسخ  اـج  زا  دور  يداـب 

نم لیخ  رـس  دـحا  قشع  زج  تسین  نم  لیم  دـبنجن  وا  داب  هب  زج  تسوا  داب  مد  اب  هاک  نوچ  موش  رو  تسوا  داینب  نم  یتسه  مهوک و 
ام هش و  ناهاش  رب  مشخ 
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.ندرک وحم  ندیشوپ :  3793 ماگل ب 3799 - ریز  ما  هتسب  مه  ار  مشخ  مالغ  ار 

.ربا غیم :

.يرابدرب ملح :

هیفوص دزن  رد  داب  هچ  تسا  يروای  يرای و  ینعم  هب  قفاوم  داـب  .یناـسفن و  ياهـسوه  يویند و  تـالیامت  زا  تراعتـسا  قفاوماـن : داـب 
(. نونفلا تاحالطصا  فاشک   ) تسا تادوجوم  هفاک  يرورض  هک  تسا  یهلا  ترصن 

.عیطم رادربنامرف ، زامن : لها 

.هدارا فرصت و  زا  تراعتسا  داب :

.ربهار رالاس ، هلفاق  ور ، شیپ  لیخ : رس 

مشخ و .دنا  هیبضغ  هوق  دونج  زا  مومذم و  ياهتفص  زا  ملظ  توهش و  مشخ و 

242 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

بجوم درذـگب  لادـتعا  زا  رگا  و  تسا ، هدیدنـسپ  ددرگن  بلاـغ  یمدآ  رب  دور و  راـک  هب  قح  هار  رد  دوب و  لادـتعا  هب  رگا  توـهش 
.تسا یمدآ  كاله 

يدیشخب نم  هب  ارم  ناج  يدنکفا و  ار  غیت  نم  نتشک  دصق  زا  سپ  هک  نآ  ببـس  دیـسرپ  وا  زا  ع )  ) یلع دروامه  هتـشذگ  ياهتیب  رد 
.تسین نکمم  نم  يارب  نآ  كرد  هک  دیسر  يزیچ  وت  لد  رب  بیغ  ملاع  زا  نیقی  هب  دوب ، هچ 

نآ .سفن  ياوه  هار  رد  هن  منز  یم  ریـشمش  ادخ  هار  رد  نم  هک  دـهد  یم  خـساپ  ع )  ) یلع نابز  زا  انالوم  دـعب  ياهتیب  اهتیب و  نیا  رد 
زج متشاگنا و  هدیدان  ار  دوخ  ادخ  هار  رد  نم  .تسا  هدمآ  نورب  نم  نیتسآ  زا  هک  تسوا  تسد  هکلب  تسادخ  هدارا  هب  منک  یم  هچ 

نینچ نوچ  .منامدرم  وا و  نایم  باجح  هن  میامنهار ، قح  هاگرد  هب  ار  نامدرم  نم  .مدروآ  باسح  هب  مودعم  ار  تادوجوم  همه  ادخ 
رویز لام و  کلم و  يارب  اهریـشمش  نآ  .رگید  ياهریـشمش  نوچ  هن  مریـشمش  نم  .یناسنا  راک  هن  تسا  ییادـخ  راک  نم  راک  تسا 

لانم ایند و 
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.دوش یم  هتشک  دیآ  هک  ره  رس  رب  غیت  نآ  راچان  دنتفا ، یم  راک  هب 

ياه هرطق  ياج  هب  غیت  نیا  رد  سپ  .مناهر  یم  شنت  دـیق  زا  مناریمب  نم  هک  ار  نآ  اما  تسا  هدولآ  نوخ  ياه  هرطق  اـب  اهریـشمش  نآ 
.دراد ياج  لاصو  ياهرهوگ  نوخ 

رگ متشگ  هضور  بارخ  دش  مفقس  هچ  رگ  مرون  قرغ  تسا  هدمآ  تمحر  وچ  نم  رب  قح  مشخ  تسا  هدز  ممـشخ  ندرگ  مملح  غیت 
ماک دیآ  هَِّلل  ْضَْغبا  هک  ات  نم  ِمان  دیآ  هَِّلل  َّبَحا  ات  ازـس  ندرک  نایم  ردنا  ار  غیت  ادـخ  ریغ  نایم  رد  دـمآ  رد  نوچ  بارت  وب  متـسه  هچ 

هچ نآ  سک و  ِنآ  نم  مین  ما  هّلل  هلمج  سب  هَِّلل و  اطع  هَِّلل  نم  لخب  نم  دوب  دـیآ  هَِّلل  ْکَْسما  هک  ات  نم  ِدوج  دـیآ  هَِّلل  اطْعا  هک  اـت  نم 
3800 تسین ب 3806 - دید ، زج  نامگ  لییخت و  تسین  تسین  دیلقت  منک  یم  هّلل 

243 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  ملح : غیت 

.يراعتسا هفاضا  مشخ : ندرگ 

(. فینح رسپ  نامثع  هب  ماما  همان  هغالبلا ، جهن  كر :  ) مسج ندوب  فیحن  زا  تراعتسا  ندش : بارخ  فقس 

رـسای راّمع  زا  ماشه  نبا  .دوب  هریـشعلا  تاذ  هوزغ  رد  نآ  داد و  ودـب  ص )  ) لوسر ار  تینک  نیا  ناـنمؤم و  ریما  یلوم  هینک  بارت : وب 
جلدُم ینب  زا  یمدرم  ام  دمآ  دورف  دیسر و  اج  نادب  ص )  ) ربمیپ نوچ  میدوب  قیفر  هریـشع  هوزغ  رد  ع )  ) یلع نم و   » هک دنک  تیاور 
یتعاس ام  .دنراک  هچ  رد  نانیا  مینیبب  میورب  ناظْقَی  وبا  تفگ  ارم  ع )  ) یلع .دننک  یم  راک  دوخ  همشچ  ناتسامرخ و  رد  هک  میدید  ار 

ام رب  باوخ  سپس  میتسیرگن ، نانآ  راک  هب 
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يور ام  هک  ارچ  زیخرب ، بارت  وبا  دومرف  ار  یلع  تفای و  ار  اـم  ص )  ) ربمیپ هک  نآ  اـت  میتفخ  درخ  ناـنب  اـمرخ  راـنک  رد  دـش و  هریچ 
ص ج 35 ، راونالا ، راحب  كر :  ) .دـنا هتفگ  زین  میتشون  هچ  نآ  زج  هیمـست  هجو  رد  و  مالـسا .) یلیلحت  خـیرات  « ) میدوب هتفخ  كاـخ 

.تساهدقن لاجم  دنا  هتفگ  هک  اه  هجو  نآ  رد  و  دعب ) هب   250

.نتفای هبلغ  یهاوخ  دوخ  سفن و  ياوه  ندمآ : رد  نایم  رد  ادخ  ریغ 

: ریشمش فالغ  نایم :

ادخ يارب  هیلعف ) هلمج  : ) هّلل بحا  ناملس  دعس  دوعسم  نایم  دوب  ترصن  ار  وا  غیت  هک  یهاش  لیلد  دوب  تلود  ار  وا  شخر  هک  یهاش 
.تشاد تسود 

ننس « ) هَّللا یف  ُضُْغبلا  هَّللا َو  ِیف  ُّبُحلا  ِلامعَألا  ُلَْضفا  : » تسا يوبن  ثیدح  رد  .تشاد و  نمشد  ادخ  يارب  هیلعف ) هلمج  : ) هّلل ضغبا 
(. ثیدح 4599 ءاوهالا ، لها  هبناجم  باب  دواد ، یبا 

.دیشخب ادخ  يارب  هیلعف ) هلمج  : ) هِّلل یطعا 

244 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. سرهفملا مجعملا  زا  لقن  هب  يذمرت ، ننس   ...« ) هّلل عنم  هّلل و  یطعا  نم  (. » دیشخبن  ) تشاد زاب  ادخ  يارب  هیلعف ) هلمج  : ) هِّلل کسما 

.دباین هار  ییاطخ  نآ  رد  هک  هنیاعم ، دید :

داهن رد  راگدرورپ  تردق  هب  هک  یمشخ  ما ، هدرب  نایم  زا  ار  دوخ  مشخ  میلست  ماقم  رد  نم  هک  ماما  هدومرف ي  زا  تسا  نخـس  هلابند 
« ُهَبَضَغ ُُهتَمْحَر  ْتَقَبَس   » هک تسا  یلاعت  قح  تافص  رد  هک  نانچ  تسا  هدش  تمحر  ممـشخ  هتفای و  رییغت  نم  رد  تسا  هداهن  نایمدآ 
زا ینامسج  باجح  ینعی  تفات  نم  رب  قح  رون  ما  هدرب  نایم  زا  ار  يدوخ  نوچ  نم  .دمآ  دهاوخ  رتنشور  ینعم  نیا  تیب 3826  رد  و 

یلجت يارب  یعنام  يرهاظ  نت  نیا  تفر و  نایم 
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یتـسود و سپ  .تسازـس  ندرک  فـالغ  رد  ار  غیت  دـیآ  ناـیم  رد  اوه  رگا  تسادـخ و  يارب  منزب  غـیت  رگا  .دوـب  دـهاوخن  یهلا  روـن 
.تسادخ يارب  نم  ینمشد 

هک تسا  یناسک  يارب  يدیلقت  تعاطا  .میادخ  نآ  زا  ما و  هدرک  اهر  یلکب  ار  يدوخ  نم  هچ  .تسادخ  يارب  نم  كاسما  ششخب و 
«. يَرأ ام ال  ُُدبْعَأ  َأف  َأ  : » دومرف بلعذ  خساپ  رد  هک  نانچ  .تسا  هدش  لصاح  نیقی  نم  يارب  اما  .دنا  هدیسرن  تقیقح  هب 

مـشک رو  رادم  منیب  یمه  مدرگ  یمه  رو  راطم  منیب  یمه  مّرپ  یمه  رگ  ما  هتـسب  قح  نماد  رب  نیتسآ  ما  هتـسر  يّرحت  زا  داهتجا و  ز 
تسین ب يوج  ردـنا  ییاجنگ  ار  رحب  تسین  يور  نتفگ  قلخ  اب  نیا  زا  شیب  اوشیپ  مشیپ  دیـشروخ  مهام و  اجک  ات  اج  نادـب  يراـب 

.راک رد  ششوک  داهتجا :  3807 - 3810

.تسا تسرد  هچ  نآ  نتسج  باوص ، نتسج  يّرحت :

.ندروآ رد  وا  نماد  هب  تسد  نتخیوآ ، رد  ودب  نتسب : یسک  نماد  رب  نیتسآ 

.ندیرپ ياج  راطم :

245 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شدرگ ياج  رادم :

.ندیجنگ شیاجنگ ، ردصم ) لصاح  : ) ییاجنگ

ُبَلَط  » دـنا هتفگ  هک  نانچ  درادـن  صحفت  هب  يزاـین  دـشاب  هدیـسر  قح  هب  هک  یـسک  تسا و  تقیقح  نتـسج  يارب  يرحت  داـهتجا و 
یب يادخ  وا  يامنهار  تسا و  نوصم  اطخ  زا  دیوگ ، ددرگ و  دیز و  ادخ  هدارا  هب  هک  نآ  حیبَق » ِلولْدَـملا  یلا  ِلوصُولا  َدـَْعب  ِلیلَّدـلا 

.نوچ

وج ود  دزرا  هن  ناگدنب  یهاوگ  هک  ونـش  رُح  یهاوگ  مّرُح  ضرغ  زا  لوسر  راک  دوب  نیا  دْوبن  بیع  لوقع  هزادنا  هب  میوگ  یم  تسپ 
هاک ب هب  ناش  یهاوگ  دریذپن  عرش  هاوگ  تدنـشاب  هدنب  نارازه  رگ  اضق  يوعد و  دزن  يردق  تسین  ار  هدنب  یهاوگ  رم  تعیرـش  رد 

3811 - 3814
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.لهس هداس ، تسپ :

.لقع عمج  لوقع :

میرومأم ناربمیپ  هورگ  ام  مهلوُقُع »- ردق  یَلَع  َساَّنلا  َمِّلَُکن  ْنَأ  انِْرما  ِءایبنالا  َرِـشاَعَم  اَّنا   » فیرـش ثیدح  هب  تسا  تراشا  لوسر : راک 
اْنلَـسْرَأ ام  َو   » نآرق هب  تسا  تراشا  زین  و  ص 38 ) كر : ص 129 و  يونثم ، ثیداحا  « ) مییوگ نخـس  ناشدرخ  هزادنا  هب  مدرم  اب  ات 

(. 4 میهاربا ،  ...« ) شمدرم نابز  هب  زج  ار  يربمیپ  میداتسرفن  و  ِهِمْوَق »-...  ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم 

.یناسفن شهاوخ  ضرغ :

.دازآ ّرح :

رب هاوخ  هدـنب و  رب  هاوخ  دـنریذپ ، یم  دـشاب  لداع  غلاب و  رگا  ار  هدـنب  یهاوگ  هعیـش  ياهقف  .تسا  یفالخ  هلئـسم  نیا  هدـنب : یهاوگ 
دوخ يالوم  قح  رد  هک  نآ  زج  دازآ ،

246 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.اقلطم دنا  هتسناد  دازآ  یهاوگ  دننام  ار  وا  یهاوگ  سنا  نوچ  یضعب  .دهد و  یهاوگ 

.دنریذپن لاح  چیه  هب  ار  هدنب  یهاوگ  هباحص  زا  نت  دنچ  یعازوا و  یعفاش و  هفینح و  وب  اما 

َال یمْعَألا َو  ُهَداَهَـش  ُلَبُْقت  ال  ، » تسا هدوب  جـیار  ریغـص  يایـسآ  رد  هک  تسا  یفنح  بهذـم  رب  دـیوگ  اـهتیب  نیا  رد  اـنالوم  هچ  نآ  و 
.تسا هدرک  ریبعت  یهاوگ  هب  نآ  زا  تسا و  نانمؤم  ریما  خساپ  مه  اهتیب  نیا  « 22 (. » ص 122 ج 3 ، ینانیغرم ، هیاده  « ) كولْمَملا

: تسا نینچ  نامدرم  اب  ناربمیپ  نخس  هک  تسوت  مهف  ّدح  رد  میوگ  یم  وت  هب  هچ  نآ 

یهاوگ مدازآ  نم  نت  توهش و  مسج و  دیق  زا  نوچ  4 و  داشگ 2577 / دیاب  ناکدوک  نابز  مه  داتف  مراک  رس و  كدوک  اب  هک  نوچ 
.تفریذپ دیاب  ار  ناگدازآ 

دنک تراشا  دعب  ياهتیب  رد  دازآ  هدنب و  ینعم  هب  هاگ  نآ  .تسین  هتفریذپ  دنشاب  نت  دنچ  ره  توهش  زآ و  ناگدنب  یهاوگ  اما 
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: هک

ُرم خلت و  دریم  نیریـش و  دیز  نآ  رح و  هجاوخ  زا  دوش  یظفل  کی  هب  نیک  قرتسم  ناگدنب  مالغ و  زا  قح  کیدزن  رتب  توهـش  هدـنب 
روج ربج و  تسوا  هانگ  نآ  تسین و  روَغ  ار  نآک  داتفا  یهچ  رد  صاخ  ماعنا  دزیا و  لضف  هب  زج  صالخ  دوخ  درادـن  توهـش  هدـنب 

زا قاقرتسا ، زا  لوعفم  مسا  : ) قرتسم  3815 نسر ب 3819 - مبای  یمن  شرعق  روخ  رد  نم  هک  ار  دوخ  وا  تخادـنا  یهچ  رد  تسین 
.هدنب هدش ، هتفرگ  یگدنب  هب  قر ) درجم  یثالث 

.يدازآ وت  ظفل : کی  هب 

.توهش هدنب  دب  نایاپ  زا  تراعتسا  خلت ، ّرم :

: نب روغ :

__________________________________________________

ظعاو دیعس  رتکد  ياقآ  تشاددای  ( 22)

247 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یفرژ رعق :  3 نآ 968 / شیپ  یلیس  وچ  اهایرد  هلمج  نارک  روغ و  یب  تسایرد  یکی  نآک 

.بانط نسر :

دوخ نامگ  هب  هک  توهـش  هدـنب  اما  تساهر ، یگدـنب  دـیق  زا  دـیوگ  وا  يالوم  هک  مدرک » دازآ  ار  وت   » اـی يدازآ » وت   » ظـفل اـب  هدـنب 
ندنک یگدنز  ناهج  زا  لد  ندرم و  ماگنه  رگید  يوس  زا  و  تسوا ، ندرگ  رب  هدنارذگ  هک  ار  يرمع  تاعبت  دراد ، یشوخ  یگدنز 

َسْفَّنلا َّنِإ  هک ...«  دوش  يو  صاخ  راگدرورپ  زا  یماعنا  ددرگ و  وا  لاح  لماش  ادخ  لضف  هک  نآ  زج  تشاد  دـهاوخ  تخـس  یگرم 
دورن نآ  یپ  تسناوت  یم  هک  یلاح  تخاس ، راتفرگ  ار  دوخ  توهـش  یگدنب  اب  وا  (. 53 فسوی ،  ...« ) یِّبَر َمِحَر  ام  اَّلِإ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراَّمََأل 

هب تسا  هدـنب  نتـشاداو  هاوخانب  نآ  تسا و  هدرک  نایب  دوخ  ياهرعـش  يواـطم  رد  اـنالوم  ار  ربج  ینعم  .دـندوب  هتخاـسن  شروبجم  و 
رد تسا  هتخاسن  روبجم  یسک  ار  توهش  هدنب  هک  یلاح  راک ،
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.تسا هدش  رد  راک  نادب  دوخ  لیم  هب  وا  دور  توهش  یپ 

تریح و تسا  یتخـس  زا  هن  دـشن  نوخ  اـهرگج  نیا  دوش  نوخ  اراـخ  هک  دوب  هچ  رگج  دوـخ  دوـش  نوزفا  نخـس  نیا  رگ  منک  سب 
یهاوگ نوچ  تسین  دودرم  نوخ  هک  یتـقو  نآ  وش  نوـخ  تسین  دوـس  شنوـخ  هک  يزور  دوـش  نوـخ  تسا  یتـخب  دـب  یلوغـشم و 

رُح ب نبا  ّرُح  وا  نْوَک  زا  دوب  هک  نآ  رُُذن ز  رد  ْدِهاش  َكاْنلَـسْرا  تشگ  تسین  لوغ  هدنب  هک  دـشاب  وا  لدـع  تسین  لوبقم  ناگدـنب 
.تخس گنس  اراخ :  3820 - 3824

248 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک مگ  هار  قح و  زا  نداتفا  رود  یگدنامرد ، تریح :

.ندوب سفن  ياوه  راتفرگ  یلوغشم :

.ندش تقیقح  هجوتم  زا  تیانک  نتشگ ، نامیشپ  ندمآ ، درد  هب  ندش : نوخ 

.هتفریذپن هدش ، در  دودرم :

.دریذپب یضاق  هک  هاوگ  لداع ، لعاف ، يارب  زا  ینبم  ردصم  لدع :

زا هک  تسا  سفن  ياوه  دوصقم  اجنیا  رد  دـنک و  یم  هارمگ  درب و  یم  هار  زا  ار  مدرم  اـهنابایب  رد  دنتـشادنپ  یم  هک  يدوجوم  لوغ :
.تسا رتکانرطخ  هدننک  هارمگ  ره 

« هدنهد میب  هدنهد و  هدژم  هاوگ و  ار  وت  میداتسرف  ام  ًاریِذَن »- ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش َو  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ   » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  كانلسرا :
(. 8 حتف ، )

.هاوگ دهاش :

ياهباتک رذن  زا  ( 56 مجن ، « ) یلوُْألا ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  اذه   » هیآ رد  هک  نانچ  تسا  نآرق  دوصقم  اجنیا  رد  هدنناسرت و  ریذن : عمج  رذـن :
(. حوتفلا وبا  ریسفت   ) تسا نآرق  ياهمان  زا  یکی  ریذن  تسا و  دوصقم  ناینیشیپ 

یگدـنب زا  درب و  یم  رـس  هب  نآ  یگدـنب  رد  تخاس  دوخ  ياورنامرف  ار  توهـش  هک  یـسک  تفگ  ع )  ) یلع نابز  زا  شیپ  ياهتیب  رد 
.دنک فطل  شیادخ  هک  زج  دهرن 

اهتیب نیا  رد 
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نانچ ایند  تسا و  لوغشم  ایند  هب  نانچ  تسرپ  ایند  مدرم  ياهلد  اما  .دوش  یم  نوخ  اراخ  گنس  منکن  هاتوک  ار  نخس  رگا  دیوگ  یم 
سپ نآ  زا  امـش  ياهلد  سپ   » هک تسا  هیآ  نیا  زا  رثأتم  اـهتیب  نیا  و  دـنک ، یمن  ریثأـت  نآ  رد  تظعوم  هک  هتخاـس  نادرگ  رـس  ناـش 
نورب نآ  زا  بآ  دفاکشب و  هک  دَوب  دوش و  ناور  اهیوج  هک  دوب  گنس  زا  هک  گنس ، زا  رت  تخـس  ای  گنـس  نوچمه  دیدرگ  تخس 

نامیشپ يزور  نانامرفان  دیامرف  یم  هاگ  نآ  (. 74 هرقب ، « ) تسین لفاغ  دینک  یم  هچ  نآ  زا  ادخ  دزیر و  ورف  ادخ  سرت  زا  دَوب  دیآ و 
دیوگ نوعرف  نابز  زا  میرک  نآرق  هک  نانچ  تسا  گرم  ماگنه  نآ  دنریذپن و  زور  نآ  رد  ار  ینامیشپ  درادن و  يدوس  هک  دنوش  یم 

 ...« ُْلبَق َْتیَصَع  ْدَق  َنْآلآ َو  »

249 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. 56 رمز ، « ) ادخ راک  رد  مدرک  یهاتوک  هچ  نآ  رب  اغیرد  يا   » دیوگ و  (. 91 سنوی ، )

ص)  ) لوسر هک  نانچ  دریذـپ  یم  ادـخ  ار  هدازآ  نینچ  هاوگ  تسا  هتفرن  ناطیـش  یپ  رد  هک  تسا  یـسک  هدازآ  دـیوگ  یم  هاـگ  نآ 
ایند زا  : » دیوگ نینچ  وا  فصو  رد  هک  نانچ  تفریذـپن  ار  نآ  یتسود  دوب و  دازآ  ایند  زا  لوسر  هک  تفرگ  هاوگ  ناگدـنب  رب  ار  دوخ 
دوب رترغال  ایند  مدرم  همه  زا  وا  هاگیهت  .دنکفا  نادب  مشچ  هشوگ  هک  نادنچ  تسیرگنن  نادب  دـنک و  رپ  ار  ناهد  هک  دروخن  نادـنچ 

(. هبطخ 160 هغالبلا ، جهن  « ) تفریذپن ار  نآ  دنداد  ناشن  ودب  ار  ایند  .رت  یلاخ  همه  زا  وا  مکش  و 

ردنا آ رد آ  قح  تافص  زج  اجنیا  تسین  ارم  ددنب  یک  مشخ  مّرح  هک  نوچ 
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تدرک ایمیک  يدوب  گنـس  رطخ  زا  یتسَج  هک  نونکا  ردـنا آ  قبـس  شمـشخ  رب  تشاد  تمحر  هک  نآ  قح ز  لضف  تدرک  دازآـک 
نوچ ار  یلع  يدوب  یلع  وت  مشتحم  يا  ماوت  نم  ینم و  وت  وه  ناتسورس  هب  تفکشب  یلگ  نوچ  وا  ناتسراخ  رفک و  زا  يا  هتسَر  رهگ 

.نتخاس روهقم  ندرک ، هبلغ  نتسب :  3825 مشک ب 3829 -

.وش لخاد  رما ، لعف  رد آ :

.یگداتفا شیپ  یشیپ ، قبس :

«. ِیبَضَغ ِیتَمْحَر  ْتَقَبَس   » یسدق فورعم  ثیدح  زا  تسا  ذوخأم  نتشاد : قبس  مشخ  رب  تمحر 

تسا قباس  مه  بضغ  رب  نم  تمحر  تسا  قیالان  رگ  هچ  اهمد  نیا  هک  نآ  ز 

2 / 2672 کش 2673 - لاکشا و  هیعاد  مهنب  وت  رد  کلم  يا  ْقبَس  نیا  راهظا  یپ  زا 

250 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دییارگ دیحوت  هب  رفک  زا  دـش و  نوگرگد  وا  نانخـس  ندینـش  رثا  رب  هک  دوخ  مصخ  اب  تسا  ع )  ) یلع ماما  هتفگ  لوقم  زین  اهتیب  نیا 
ملق وا  هتـشذگ  رب  دش  ناملـسم  نوچ  دیدرگ و  لدبم  فطل  هب  تشاد  زاربا  هک  ار  یمـشخ  دـیدرگ و  وا  لاح  لماش  یلاعت  قح  لضف 
یلع .روای  ار  يرگید  یکی  دنرگیدکی و  ردارب  ناناملـسم  و  ناناملـسم ، رگید  نوچ  تسا  یناملـسم  نونکا  مه  زا  وا  .دندیـشک  وحم 

.دناد یم  دوخ  هکلب  دوخ  نوچ  ار  وا  تشذگ و  وا  مرج  زا  مرجال  تسا ، فصتم  ییادخ  تافص  هب  تسادخ  صاخ  هدنب  هک  (ع )

نامیا هب  يدـیهرب و  رفک  زا  درک  لیدـبت  رهگ  هب  ار  وت  نامیا  يایمیک  نکیل  يدوب  سم  نیا  زا  شیپ  وت  .ایب  کـیدزن  وشم  رود  نم  زا 
نم ینم و  دوخ  یناملسم  نوچ  هکلب  نم ، ردارب  يدازآ و  نونکا  وت  .يدش  رد 
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.تشک مناوت  هنوگچ  ار  دوخ 

درو قاروا  دمد  رب  يراخ  ین ز  درم  درک  نآک  تیصعم  هتسجخ  سب  یتعاس  رد  يا  هدومیپ  نامسآ  یتعاط  ره  زا  هب  يدرک  تیصعم 
رگ ناشنوع  تلود  تشگ  دیشک و  یم  ناشنوعرف  نارحاس  رحس  هب  ین  لوبق  هاگرد  هب  ات  شدیـشک  یم  لوسر  دصق  رّمُع و  هانگ  ین 

تاصُع موق  يا  دش  تعاط  تیصعم  تازجعم  اصع و  يدندیدب  یک  دونع  نوعرف  هب  ناشیدیشک  یک  دوحج  نآ  ناشرحـس و  يدوبن 
.هانگ ینامرفان ، تیصعم :  3830 ب 3835 -

ار ریس  لزانم  هک  دنا  هدوب  ناکلاس  ضعب  .ندیسر  تقیقح  هب  و  ندومیپ ، تدم  كدنا  رد  ار  زارد  یهار  زا  تیانک  ندومیپ : نامـسآ 
.دندرک یم  یط  هاتوک  یتدم  رد 

.گرب قرو : عمج  قاروا :

.لگ درو :

.ندرک نتشک  هدارا  صوصخب  هدارا ، دصق :

251 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یلاعت قح  فطل  زا  تراعتسا  تلود :

.رای نوع :

.راکنا دوحج :

.رگ هزیتس  جوجل ، دونع :

.درب ورف  ماک  رد  دندوب  هدرک  مهارف  نارگوداج  هچ  نآ  دشب و  اهدژا  تخادنا و  نیمز  رب  هک  یسوم  ياصع  اصع :

.راکهانگ یصاع : عمج  تاصع :

هک یتعاط  زا  دوب ، تبوت  نآ  سپ  هک  یهانگ  هک  دـهد  یم  حرـش  ار  کیراب  هتکن  نیا  ع )  ) یلع یلوم  ناـبز  زا  اـنالوم  اـهتیب  نیا  رد 
ياهگرب راخ  نایم  زا  هک  نانچ  نآ  دیـشک  تعاط  هب  نآ  نایاپ  هک  هانگ  دصق  اسب  .تسا  رتهب  دربب  دوبعم  زا  ار  هدـنب  درآ و  ینیب  دوخ 

هک دینـش  هار  ناـیم  رد  تفر و  نورب  هناـخ  زا  ادـخ  لوسر  نتـشک  يارب  هک  دـنک  یم  تراـشا  رمع  ناتـساد  هب  هاـگ  نآ  .دـیمد  لـگ 
ندناوخ رثا  رد  دش و  انشآ  نآرق  ياه  هیآ  اب  اج  نآ  رد  تفر و  وا  هناخ  هب  رهاوخ  نتـشک  دصق  هب  سپ  هدش ، ناملـسم  زین  شرهاوخ 

رون نآ 
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نارحاس رحـس  هب  تراشا  زین  و  ص 52 .) مالـسا ، یلیلحت  خیرات  كر :  ) دیدرگ ناملـسم  تفر و  لوسر  دزن  تفات و  شلد  رد  مالـسا 
.دنداهن مدرم  مشچ  شیپ  دندوب  هدرک  مهارف  هچ  نآ  دندش و  درگ  نوعرف  دزن  ع )  ) یسوم رب  يزوریپ  يارب  هک 

.دندیدرگ ناملسم  دش و  نانآ  بیصن  نامیا  تلود  دندید  ار  یسوم  هزجعم  نوچ  اما 

دـصق هب  ینوعرف  نارگوداج  نوچمه  زین  وت  .دـیدرگ  یمن  ناشبیـصن  ناـمیا  قیفوت  ناـیاپ  رد  دز  یمن  رـس  ناـنآ  زا  دـصق  نیا  رگا  و 
.يدیدرگ ناملسم  تفات و  تلد  رب  نامیا  رون  اما  يدمآ ، نم  نتشک 

مْغَر دنک  یم  شا  یتعاط  تائیس  وا  دنک  یم  لّدبم  نوچ  تسا  هدش  تعاط  تیـصعم  هانگ و  نوچ  تسا  هدز  ندرگ  ادخ  ار  يدیماان 
252 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مین  ود  ددرگ  دقرطب  وا  دسح  زو  میجر  ناطیش  موجرم  دوش  نیز  تاشُو 

نمآ ردنا  یتعاس  كرابمان  ار  وا  ددرگ  یتعاط  دش  هنگ  نآک  دنیبب  نوچ  دروآ  یهاچ  هب  ار  ام  هنگ  نآ  درورپ ز  یهانگ  ات  دشوکب  وا 
رگافو سپ  مهن  یم  رس  ناسچ  پچ  ياپ  شیپ  مهد  یم  اه  نینچ  ار  رگافج  رم  ار  وت  رم  مداد  هفحت  يدز و  فت  ار  وت  رم  مداشگ  رد 

تراشا نتفریذپن و  نتـسناد ، دودرم  زا  تراعتـسا  ندز : ندرگ   3836 نادواج ب 3843 - ياهکلم  اـهجنگ و  نادـب  وت  مشخب  هچ  ار 
اهنت هچ  ادخ  تمحر  زا  دیشابم  دیمون  و  َنوُِرفاْکلا »... - ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال  ِهَّللا  ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  َو ال  هیآ ...«  هب  تسا 

(. 87 فسوی ، « ) دندیمون ادخ  تمحر  زا  نارفاک 

هب دصق  نآ  ادخ  فطل  رثا  رب  نکیل  دور ، نآ  دصق  هک  تسا  یهانگ  دوصقم  تیصعم : ندش  تعاط 
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.دریگ ماجنا  یتعاط  نآ  ياج  هب  دیاین و  لعف 

 ...-« ٍتانَسَح ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  اًلَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  اَّلِإ   » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  تائّیـس : ندش  لدبم 
(. 70 ناقرف ،  ...« ) دنادرگ یم  رب  ییوکین  هب  ار  ناشاهیدب  ار  نانآ  دنک ، وکین  راک  درآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  رگم 

.ربنامرف عیطم ، تبسن ) ي  تعاط + زا  : ) یتعاط

.هاوخانب لیم ، فالخ  هب  مغر :

.وگ غورد  نیچ ، نخس  یشاو : عمج  تاشو :

.هدنار موجرم :

.موجرم ینعم  هب  مجر  زا  هّبشم  تفص  میجر :

.ندیکرت ندیقرط :

(. تشذگ تیب 3723  رد  هک  نانچ   ) ندنکفا ودخ  ندز : فت 

شیپ ار  تسار  ياپ  دوب  بحتـسم  دجـسم  هب  ندـمآ  رد  ماگنه  هب  هک  نانچ  .تسا  تیزم  پچ  ياپ  رب  ار  تسار  ياپ  پچ : ياپ  شیپ 
.دوب و سکع  هب  أضوتم  رد  و  نتشاد ،

253 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا رادرک  دب  قح  رد  ندرک  ییوکین  دوصقم  بیکرت  نیا  رد 

.ددنـسپ و یمن  ار  شتمحر  زا  يدـیمون  وا  هک  تسا  نابرهم  راگدرورپ  شزرمآ  هب  ناراکهانگ  نتخاس  راوادـیما  اـهتیب  نیا  نومـضم 
هک دهاوخ  ناطیش  .دکرتب  دسح  زا  دیآ و  دب  ار  ناطیـش  ات  دنادرگ ، یم  لدبم  یکین  هب  ار  وا  هانگ  دریذپ و  یم  ار  راکهنگ  هدنب  هبوت 
دب ار  وا  دیـشخب  ار  وا  هانگ  ادـخ  درک و  هبوت  هدـنب  دـنیب  نوچ  نکیل  .مییآ  رد  راگدرورپ  مشخ  هاچ  هب  ندرک  هانگ  اب  مینک و  هانگ  ام 
زا ینامیـشپ  هک  نونک  اـما  .يدـنکفا  ویخ  نم  يور  هب  وت  متـشذگ ، رد  تنیتسخن  هاـنگ  زا  نم  یتـشگ  زاـب  قح  هب  وت  هک  لاـح  .دـیآ 

نم دننک ، نامیشپ  هدنمرش و  ار  راکهانگ  ات  دنهد  یم  شاداپ  ییوکن  هب  ار  يدب  دننینچ  ادخ  نادرم  .مرادن  غیرد  وت  هب  تبحم 
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.دوب دهاوخ  هچ  نارادافو  ناتسود و  هب  مششخب  هک  رگنب  مهد ، یم  شاداپ  نینچ  ار  راکهانگ 

مدرک تربخ  ندوب  دهاوخ  وت  تسد  رب  یلع  نتشک  هک  ع )  ) نینمؤملا ریما  رادباکر  شوگ  هب  ص )  ) ربماغیپ نتفگ 

هراشا

مدرک تربخ  ندوب  دهاوخ  وت  تسد  رب  یلع  نتشک  هک  ع )  ) نینمؤملا ریما  رادباکر  شوگ  هب  ص )  ) ربماغیپ نتفگ 

اب ار  هداـس  یعوضوم  دوخ  هنارعاـش  عـبط  اـب  تسوا  تداـع  هک  ناـنچ  اـنالوم  تسا و  ساـسا  یب  نب  زا  تروـص  نیدـب  ناتـساد  نیا 
.تسا هتشاد  نایب  تسردان  ياهلیصفت 

هدوب رمع  تفالخ  رد  وا  مالـسا  اما  هدش ، دلوتم  تیلهاج  رد  دـنچ  ره  يو  .تسا  ریمح  هریت  زا  دارم و  ینب  زا  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع 
.دوب ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  هاپس  رد  نیفص  گنج  رد  تسا و  هتشاد  روضح  رـصم  حتف  رد  هتخومآ و  تئارق  لبج  نب  ذاعم  زا  .تسا 

هاگ چـیه  وا  .دـیوگ  ینخـس  ماما  نتـشک  باب  رد  ودـب  یهلا  یحو  هب  ربمغیپ  اـت  تسا  هدرکن  كرد  ار  ربمغیپ  تمدـخ  هاـگ  چـیه  وا 
ریما یلوم  قرف  رب  ترجه  زا  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مهدزون  زور  دادماب  رد  میناد  یم  هک  نانچ  وا  .تسا  هدرکن  ار  یلع  يرادـباکر 

.تسا هدیربن  ار  وا  رس  هدزن و  یتبرض  ترضح  نآ  ندرگ  هب  هاگ  چیه  دیسر و  تداهش  هب  تبرـض  نادب  ماما  هک  دز  یتبرـض  نانمؤم 
دهاوخ باضخ  ترس  نوخ  زا  تنساحم  هک  دومرف  ار  نانمؤم  ریما  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تایاور  يا  هراپ  رد  هک  تسا  تسرد 
یهاوخ باضخ  مرـس  نوخ  زا  ارم  نساحم  وت  هک  دومرف  ار  مجلم  نبا  نانمؤم  ریما  اـهتیاور  ضعب  بجوم  هب  هک  تسا  تسرد  دـش و 

.تسا هدیدن  ار  ص )  ) ادخ لوسر  مجلم  نبا  میتفگ  هک  نانچ  اما  درک ،

هدمآ یلع  زا  مجلم  نبا  تساوخرد  هراب  رد  انالوم  هدورس  رد  هچ  نآ  اما  و 
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تعیب يارب  مجلم  نبا  تفرگ  یم  تعیب  مدرم  زا  هفوک  رد  ع )  ) یلع نوچ  هک  تسا  نانچ  تسا 

255 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنچ رد  بلطم  نیا  .دوب و  دهاوخ  يو  هدنـشک  وا  هک  داد  ربخ  تفریذپ و  ماجنارـس  راب و  دنچ  ات  تفریذپن  ار  وا  تعیب  هدـمآ ، وا  دزن 
.تسا بازحا  هروس  رد  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  رد  نآ  رت  حورشم  .تسا و  هدمآ  باتک 

نیا ندرگ  يزور ز  دَُرب  وک  مرکاچ  شوگ  هب  ربمغیپ  تفگ  شین  رهق  رد  دـشن  نم  فطل  شون  شیوخ  ینوخ  رب  هک  مدرم  ناـنچ  نم 
نیا نم  زا  دـیاین  ات  ارم  نیـشیپ  شکب  دـیوگ  یمه  وا  تسوا  تسد  رب  تبقاع  مکاله  هک  تسود  یحو  زا  لوسر  نآ  هگآ  درک  مرس 

نک ارم  رم  میرک  ياک  مشیپ  هب  دـتفا  یمه  وا  تسج  هلیح  مناوت  نوچ  نم  اضق  اب  تسوت  نم ز  گرم  وچ  میوگ  یمه  نم  اطخ  رکنم 
رـس سب  ملق  نآ  مَلَْقلا ز  َّفَج  ورب  میوگ  یمه  نم  دوخ  ناج  رب  نم  ناج  دزوسن  ات  دب  ماجنا  نیا  نم  رب  دـیاین  ات  مین  ود  قح  يارب  زا 

، رتهم دوش ، راوس  ات  دریگ  وا  يارب  ار  بسا  باکر  یـسک  ندـش  راوس  ماگنه  هک  نآ  رادـباکر :  3844 ملع ب 3851 - ددرگ  نوگن 
.بسا رگرامیت 

.هدنشک لتاق ، ینوخ :

.ینیریش لسع ، شون :

.تسا یلاعت  دنوادخ  دوصقم  تسود :

.دنسپان تشز ، رکنم :

.دنوادخ ملع  رد  تسا  ءایشا  یلیصفت  تروص  اضق :

ندیکـشخ ینعم  هب  فج  .هَّللا  ْملِع  یلَع  ُمَلَقلا  َّفَج  اـی  ٍقـال ) تنا  اـِمب   ) ِنئاـک َوُه  اـِمب  ُمَلَقلا  َّفَج  هیربخ ،) هیلعف  هلمج  : ) ملقلا ّفج 
هک نانچ  دوشن  نوگرگد  تسا  هدش  ردقم  هچ  نآ  زا  تسا  تیانک  نآ  دننام  اهثیدح و  نیا  رد  ملق  ندیکشخ  تسا و 
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کشخ هماخ  بکرم 

256 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. هیاهن  ) تشون ناوتن  يزیچ  نادب  ددرگ 

.ناسک لابقا  ای  رمع ، ای  تلود ، نتفای  نایاپ  تخب ، ندش  نوگژاو  زا  تیانک  ملع : ندش  نوگن  رس 

هک دـناشک  یم  اج  نادـب  ار  هتفگ  دـیوگ و  یم  نخـس  دوخ  دروامه  هب  ع )  ) یلع نابز  زا  زین  اهتیب  نیا  رد  انالوم  مینیب  یم  هک  ناـنچ 
یهاوخ ار  یلع  ندرگ  يزور  وت  تفگ  نم  هدنـشک  هب  ادـخ  یحو  هب  ربمغیپ  نوچ  هک  تساج  نادـب  ات  یلع )  ) نم ینابرهم  تقفش و 

وت تسا  هتفر  نینچ  یهلا  ياضق  هک  متفگ  ودـب  نم  ددرگ ، تشز  راـک  نینچ  بکترم  اداـبم  مشکب  ار  يو  اـت  تساوخ  نم  زا  وا  دز ،
ریدقت .تسا و  هدـش  يراج  نیا  رب  ریدـقت  ملق  متفگ  نم  دـیزرو  رارـصا  وا  نوچ  درک و  مناوتن  يراک  اضق  اب  نم  یـشکب و  ارم  دـیاب 

.تسا هدرک  نوگن  رس  هک  ار  تردق  ياهملع  اسب  هدز و  مه  رب  هک  ار  اهتلود  اسب  یهلا 

نعط و قح  تلآ  رب  منز  نوچ  قح  ِتسد  لعاف  وت  یّقح  تلآ  وت  مناد ز  یمن  نم  ار  نیا  هک  نآ  وت ز  مناج ز  رد  تسین  یـضغب  چیه 
ضارتعا ضارتعا ز  وا  دوخ  ِلـعف  رب  دـنک  رگ  تسا  یفخ  ّرـس  نآ  قح و  زا  مه  تفگ  تسیچ  رهب  زا  صاـصق  نآ  سپ  وا  تفگ  قَد 

تـسوا ریم  ثداوح  رهـش  نیا  ردنا  دَحا  وا  فطل  رد  تسا و  رهق  رد  هک  نآ  دوخ ز  لعف  رب  دسر  ار  وا  ضارتعا  ضایر  دنایورب  دوخ 
.هنیک ضغب :  3852 دنک ب 3858 - وکین  ار  هتشگ  هتسکش  نآ  دنکشب  وا  رگا  ار  دوخ  تلآ  تسوا  ریبدت  کلام  کلامم  رد 

.هلیسو رازبا ، تلآ :

: قد
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(. همان تغل  زا  لقن  هب  ناهفصا ، نساحم  همجرت  « ) هن قد  قطن و  لاجم  فالخ  رب  ار  هدیرفآ  چیه  : » یسک نخس  رب  ضارتعا 

.هحنج ای  تیانج  رد  لثم  هب  هلباقم  هدرک ، هک  یهانگ  ربارب  راکهانگ  رفیک  صاصق :

257 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ناهن زار  یفخ : ّرس 

.تساوخ زاب  ضارتعا :

.غاب هضور ، عمج  ضایر :

.هناگی اتکی ، دحا :

.تسوا تسد  هب  اهراک  هک  ریبدت : کلام 

رد هچ  ره  هک  ارچ  تسین ، يراـیتخا  اـهراک  رد  ار  یمدآ  دـنیوگ  نایرعـشا  .تسا  نایرعـشا  بهذـم  قفو  رب  تیب  تفه  نیا  نومـضم 
تسادخ تساوخ  دنز  یم  رـس  وا  زا  هچ  نآ  .تسین  جراخ  هدعاق  نیا  زا  ناگدنب  ياهراک  تسادخ و  هدارا  هب  دبای  یم  ققحت  جراخ 

دوخ رادـباکر  هب  نینمؤملا  ریما  دـیوگ  تسا  يرعـشا  مالک  وریپ  لـیلحت  نیا  رد  اـنالوم  تسا : قلطم  رداـق  قولخم  .وا  لـعف  يازجا  و 
تـسد رد  يرازبا  نوچمه  يرادـن و  يرایتخا  دوخ  زا  وت  هچ  .مرادـن  لد  رد  وت  زا  يا  هنیک  چـیه  نم  تشک و  یهاوخ  ارم  وت  تفگ :

، تشک ار  وا  ریت  دنیوگ  دروآ  رد  اپ  زا  ار  وا  دنکفا و  یکی  رب  يریت  یسک  رگا  هک  نانچ  .تسوا  یقیقح  لعاف  يراگدرورپ و  تردق 
.تسا هدوب  يرگید  هدارا  رخسم  ریت  ره  هدننکفا  دنرگنب  کین  رگا  و  تسا ، ریت  هدننکفا  هدنشک  و  تسا ، تلآ  ریت  هک  یلاح 

دوخ راک  رد  ناگدنب  رگا  دـسرپ ، یم  رادـباکر  .مریگب  هدرخ  وت  رب  ای  منز  هنعط  وت  رب  ارچ  ییادـخ  تردـق  شیامن  تلآ  وت  هک  لاح 
دیوگ یم  وا  خساپ  رد  ماما  .داد  رفیک  دـیاب  هدرک  هک  یهزب  ربارب  ار  راکهزب  ارچ  تسادـخ  هدارا  هب  دـننک  هچ  ره  دـنرادن و  يرایتخا 

هاگآ نآ  زا  سک  همه  هک  تسا  هتفهن  يّرس - نیا  رد 
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، تسین يراـیتخا  نآ  رد  ار  هدـنب  و  تسا ، راـگدرورپ  لـعف  دـهد  یم  خر  ملاـع  رد  هچ  نآ  میریذـپب  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسین ،
تردـق تسد  رد  هک  یتلآ  اب  ار  یکی  هک  تسوا  تقیقح  رد  سپ  تسا ، راگدرورپ  لعف  زین  لتاق  صاـصق  هک  میریذـپب  دـیاب  راـچان 
شـسرپ نیا  هاگ  نآ  .درب  یم  نایم  زا  هدـننک ) صاـصق   ) دوخ تسد  هب  لـتاق )  ) ار دوخ  تردـق  تلآ  هک  تسوا  مه  هتـشک و  تسوا 

یم هچ  نآ  تسا و  ءاشی  ام  لاـعف  وا  اـًلوا  هک  دـهد  یم  خـساپ  و  تسیچ ؟ يارب  یپاـیپ  ياهنتـشک  اهتـسکش و  نیا  هک  دـیآ  یم  شیپ 
فطل رهق و  اریز  .تسین  ضارتعا  قح  وا  رب  ار  یسک  دنک و  دهاوخ 
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صاصق  ) دنکشب دوخ  تسد  هب  لتاق )  ) هداد ماجنا  يراک  نادب  هک  ار  یتلآ  رگا  هک  نآ  رگید  .تسوا  تسد  هب  ریبدت  تسوا و  نآ  زا 
: تسا ریز  ياهتیب  رد  بلطم  رتشیب  حیضوت  .دهن و  یم  ار  يرتوکین  هتسکش  ياج  هب  هک  نآ  نآ  تسا و  يّرس  نآ  رد  دنک )

دنک بش  درَو  دروآ  ضوع  درب و  ایگ  وا  درک  خوسنم  وا  هک  ار  تعیرش  ره  اهِم  ناد  یم  بِقَع  رد  ًاْریَخ  ِتَأن  اَهِْـسُنن  ْوا  ًهیآ  ْخَْسنَن  زمر 
هچ رگ  زورف  شتآ  نآ  تخوس ز  يداـمج  اـت  زور  روـن  زا  دـش  خوـسنم  بش  زاـب  ار  زورفا  درِخ  يداـمج  نیب  ار  زور  لغـش  خوـسنم 
هک دش  هزاوآ  هیامرس  يا  هتکس  دش  هزات  اهدرخ  تملظ  نآ  رد  ین  تایح  بآ  تسا  تملظ  نورد  ین  تابـس  مون و  نآ  دمآ  تملظ 

زا تسا  ذوخأم  هیآ : خسنن   3859 دیرفآ ب 3865 - مئاد  رون  ادیوس  رد  دیدپ  دیآ  اهّدض  ز 
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، یمکح  ) يا هناشن  هاگ  ره  ٌریِدَق - ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  اِهْلثِم َأ  ْوَأ  اْهنِم  ٍْریَِخب  ِتَْأن  اهِْـسُنن  ْوَأ  ٍهَیآ  ْنِم  ْخَْسنَن  ام   » میرک نآرق 
(. 106 هرقب ، « ) تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  یناد  یمن  ایآ  .میروآ  یم  ار  نآ  دننامه  ای  نآ  زا  رتهب  میرب  نایم  زا  ار  اه  هناشن  زا  يا ) هیآ 

خـسان هدنرادرب  مکح  و  خوسنم ، هتـشادرب  مکح  يا ، هیآ  لولدم  اب  تسا  هدش  تیبثت  یمکح  نتـشادرب  نایلوصا  حالطـصا  رد  خسن :
.تسا ندرب  نایم  زا  خسن  نایوغل  لوادت  رد  و  دوب ،

(. ادن دنوسپ   ) آ رتهم + گرزب ، هم : اهم :

.لگ درو :

.تسا دوصقم  یکیرات  اجنیا  رد  و  يردصم ،)  ) ي تکرح + یب  ناج ، یب  دامج : يدامج :

.باوخ مون :

(. 9 أبن ، « ) ًاتابُس ْمُکَمَْون  اْنلَعَج  َو   » هیآ هب  تسا  تراشا  نآ  رد  شیاسآ و  تابُس :

259 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دش ینادواج  دیشون و  نآ  زا  رضخ  .دنتفر  نآ  يوجتسج  هب  رضخ  ردنکـسا و  تسا و  تاملظ  رد  دنیوگ  هک  يا  همـشچ  تایح : بآ 
.تفاین تسد  نادب  ردنکسا  و 

.شمارآ شیاسآ ، یگدوسآ ، هتکس :

بلق زا  دوصقم  نتسنادن  تسرد  زا  ار  روصت  نیا  تسا و  كاردا  زکرم  لد  ناینیشیپ  روصت  هب  .لد  هناد  بلقلا ، هبح  ءادیوس ، ادیوس :
.دنا هدرک  میرک  نآرق  رد 

دیاب ار  وا  ارچ  تسادـخ  زا  لعف  هدارا و  تسین و  شیب  يرازبا  لتاق  رگا  هک  دوب  نیا  رادـباکر  شـسرپ  نومـضم  نیتسخن  ياـهتیب  رد 
یلع میکح  وا  تسوا و  اـهراک  هدـننک  نوـچ  هکنیا  نآ  تسا و  يّرـس  نتـشک  نیا  رد  هک  دوـب  نـیا  لاـمجا  روـطب  خـساپ  .تـشک و 

نومـضم هاگ  هک  دزاس  یم  نشور  یلیثمت  اـب  ار  تمکح  نیا  سپـس  .تسا  هتفهن  یتمکح  وا  نتـشک  رد  ًاـمتح  سپ  تسا ، قـالطالا 
هتشادرب يرگید  هیآ  اب  تسا  هدمآ  نآرق  زا  يا  هیآ  رد  هک  یمکح 
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ره نینچمه  .تسا  رتریگارف  رتهب و  دـیآ  یم  خوسنم  مکح  ياـج  هب  هک  یمکح  .دـیوگ  یم  خـسن  ار  نآ  حالطـصا  رد  هک  دوش  یم 
.تسا یتحلصم  نآ  رد  دریگ  یم  ار  نآ  ياج  رگید  يزیچ  دور و  یم  نایم  زا  تعیبط  ملاع  رد  هک  يزیچ 

ياج رهاظ  هب  درب ، یم  نایم  زا  ار  زور  ینشور  بش  .دوب  لگ  ربارب  هایگ  نوچ  ص )  ) دمحم تعیرـش  ربارب  یـسیع  یـسوم و  تعیرش 
یم شیاسآ  بش  رد  یمدآ  هک  دوش  یم  نشور  لمأت  اب  نکیل  دراد ، رب  نایم  زا  ار  ینـشور  دـیاب  یکیرات  ارچ  هک  تسا  يریگ  هدرخ 

؟ ارچ هک  تسا  ضارتعا  ياـج  و  درب ، یم  ناـیم  زا  ار  بش  زور  زاـب  .دـبای و  یم  شیازفا  وا  رکف  ییاـناوت  شیاـسآ  نیا  رثا  رب  دـبای و 
نارادـناج زا  يرایـسب  دـییور و  دـنهاوخن  ناهایگ  دوب ، یکیراـت  هشیمه  دـباتن و  دیـشروخ  رگا  هک  ددرگ  یم  مولعم  لـقعت  اـب  نکیل 

نآ تسا و  تحارتسا  رثا  رب  درخ  یگزات  نآ  تسا و  ینـشور  نآ  یپ  رد  اما  تسا ، یکیرات  رهاظ  هب  یکیراـت  سپ  .دـییاپ  دـنهاوخن 
نیا رب  ملاع  شدرگ  سپ  .تشاد  یپ  رد  ار  رکفت  لـقعت و  ینـشور  دـیدرگ  درخ  شیاـسآ  بجوم  داد و  تسد  بش  رد  هک  شمارآ 

تسا کیرات  هک  لد  هطقن  رد  هک  نانچ  ددرگ  یم  دیدپ  رگید  يدض  يدض  زا  هک  تسا 
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سپ شیاسآ  یکیرات ، سپ  ینـشور  ینـشور ، سپ  یکیرات  تشاد  دهاوخ  یپ  رد  ار  دوخ  هک  يدض  اسب  سپ  هدـش  هداهن  درخ  رون 
: تسا ریز  ياهتیب  رد  نآ  رتشیب  حیضوت  زاب  .یگتسخ و 

دبای ناما  ات  ناتسلد  نآ  دیرب  رس  نارازه  دص  دب  گنج  نآ  نامز ز  رخآ  نیا  حلص  دش  حلص  رادم  ربمغیپ  گنج 
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هویم غاب و  دـیامن  ات  شیـشح  نآ  اناد  غاب  زا  دـنک  یم  رب  اـهتماق و  لـخن  دـبایب  اـت  رِـضُم  خاـش  درب  یم  نآ  ناـبغاب ز  ناـهج  لـها  رس 
.ساسا روحم ، ياج ، شدرگ  رادم :  3866 بیبح ب 3870 - يرامیب  درد و  زا  دهر  ات  بیبط  نآ  ار  دب  ِنادند  دنک  یم  شیمّرخ 

.هدنناسر نایز  رارضا ) زا  لعاف  مسا  : ) رضم

.ندرک ادیپ  دشر  ندش ، زارد  نتفای : تماق 

.ییوکین یبوخ ، ّرب :

.کشخ هایگ  شیشح :

(. یلوعفم  ) ش یمرخ + زا  شیمّرخ :

.تسا دوصقم  صخش  قلطم  اجنیا  رد  تسود و  بیبح :

یخرب رد  هک  ار  ییاهدوس  صقان  ياهدرخ  هکنیا  نآ  درک و  ناونع  شیپ  ياـهتیب  رد  هک  تسا  یبلطم  دـیکأت  زین  اـهتیب  نیا  نومـضم 
ار راک  نیا  دیاب  دشاب ، دساف  ای  حلاص و  يدوبان  رب  فقوتم  رگا  حلاص  ای  حلـصا و  ياقب  دـناد  یم  نیب  تبقاع  دـننیب ، یمن  تساهنایز 

بوخ رطاخ  هب  زره  هایگ  ندـنک  نوچ  .دـنک  یم  نشور  ییاهلاثم  ندروآ  اب  ار  بلطم  نیا  تسانالوم  هویـش  هک  ناـنچ  .داد و  ماـجنا 
يارب تعیرـش  رد  رفاک  نتـشک  هک  دزادرپ  یم  هتکن  نیا  نایب  هب  سپـس  .تخرد  دـشر  يارب  کشخ  ياهخاش  ندـیرب  و  هویم ، ندـش 

یتمالس يارب  تسا  دساف  وضع  ندیرب  دننام  نآ  تسا و  نمؤم  ندنام  نمیا 
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زا نارفاک  ياه  هتـشک  عومجم  هنرگ  دشاب و  نزو  تیاعر  يارب  مه  دیاش  تسا و  هنارعاش  هغلابم  نارازه  دـص  ددـع  اما  .اهوضع  هیقب 
.رازه دص  هب  دسر  هچ  ات  دسر  یمن  نت  رازه  هب  نینح  ات  ردب  هوزغ 

اراوگ دش  َنیحِرَف » َنوقَزُْری   » راوخ قزر  قلح  تشگ  هدیرب  نوچ  تسانف  ردـنا  تایح  ار  نادیهـش  رم  تساهـصقن  نورد  اهتدایز  سب 
قلح لضف  تشگ  نوزفا  تسُر و  ناسنا  قلح  لدع  هب  دش  هدیرب  نوچ  ناویح  قلح 
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هدـیربب قلح  وا  ِراونا  دـشاب و  قح  تبرـش  وا  رامیت  دـیاز و  ثلاث  قلح  نیا  رب  نآ  سایق  نک  دـیاز  هچ  اـت  نیبب  نیه  دّربب  نوچ  ناـسنا 
.یگدنز تایح :  3871 یلب ب 3876 - رد  هدرم  هتسر  زا ال  قلح  یلو  تبرش  دروخ 

.ندرم ندش ، هتشک  انف :

.هدنز زا  تیانک  هدندروخ ، يزور  راوخ : قزر 

اِمب َنیِحِرَف  .َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َو ال  : » میرک نآرق  زا  تسا  یتمـسق  نیحرف : نوقزری 
هتشک هک  ار  نانآ  رادنپم  و  َنُونَزْحَی »- ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ 

زا تسا  هداد  ار  نانآ  ادخ  هچ  نادب  دننامداش  دنوش ، یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا  هدنز  نانآ  هن  هدرم ، ادـخ  هار  رد  دـندش 
نیگهودنا تسین و  اهنآ  رب  یمیب  هک  ناشیا ، سپ  زا  ناشیدـب  دـنا  هتـسویپن  هک  نانآ  هب  دـنیامن ) یم   ) دـننک یم  يداش  دوخ و  تمعن 

(. 170 - 169 نارمع ، لآ  « ) دنتسین

.اراوگ راوگ :

.دهعت رامیت :

262 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدش نوریب  انف  زا  هتسر : زا ال 

.ینادواج هدنز  زا  تیانک  یلب : رد  هدرم 

هک داد  ناشن  هار  نیا  زا  دروآ و  نایم  هب  رگید  یخرب  لماکت  دـشر و  رطاخ  هب  اهزیچ  یخرب  ندرک  تسین  زا  نخـس  شیپ  ياـهتیب  رد 
رد تمکح  نکیل  تسا ، راگزاسان  تمکح  ساسا  اب  صقاـن  لوقع  دزن  هک  دـنک  اـهراک  تسا  قلطم  رداـق  دوخ  هک  راـگدرورپ  هاـگ 
زا تسا  ناـسنا  یجیردـت  لـماکت  نآ  و  دـنک ، یم  تراـشا  هناـفراع  يا  هتکن  هب  تبـسانم  هب  اـهتیب  نیا  رد  .تسا  يراـگزاسان  ناـمه 

رهاظ هب  هلحرم  ره  هک  توکلم ، ملاع  هب  ندیسر  ماجنارس  یناسنا و  یتابن و  ات  يدامج  زا  یپ  رد  یپ  ياهندرم 
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دننادیهش نآ  يالعا  هنومن  لماک و  هبترم  هب  ندیسر  يارب  تسا  صقان  هبترم  ندومیپ  تقیقح  رد  هک  یلاح  تسا  نتفر  نایم  زا  انف و 
.دسر یمن  دیواج  یناگدنز  هب  نانآ  حور  دوشن  انف  نانآ  مسج  ات  هک 

یم ودـب  رگید  ییولگ  هار  زا  يرتاراوگ  يزور  اما  .دوش  یم  هدـیرب  دـنام  یم  هدـنز  دروخ و  یم  يزور  نآ  هار  زا  هک  دیهـش  يولگ 
رب اهندش  هدـیرب  نیا  و  « ) 23  » .دش هدیرب  ینامـسج  تایح  زا  یمدآ  نوچ  تشگ - هدـیرب  نوچ  ینامـسج ) قلح   ) ناویح قلح  .دـسر 

یناسنا یتایح  یناویح ، مسج  ندرم  ولگ و  نآ  ندش  هدـیرب  زا  .دوب ) دـهاوخ  رترب  یتایح  همدـقم  یتوم  ره  هچ  تسا  تلادـع  ساسا 
وا یناسنا  قلح  دراذگ و  رس  تشپ  ار  یناسنا  هلحرم  یمدآ  هک  یماگنه  .دهد  یم  تسد  رتشیب  رتگرزب و  یتلیـضف  ددرگ و  یم  دیدپ 

باریس تسا و  یهلا  راونا  هب  ندش  یلجتم  قح و  تاذ  رد  يانف  هلحرم  نآ  و  ددرگ ، یم  هدیرفآ  يو  يارب  نیموس  يولگ  دوش  هدیرب 
ندش

__________________________________________________

یناـسنا دوش و  یم  هتـشک  یناویح  نوچ  هک  دـنا  هدرک  ینعم  نینچ  دـنا و  هتفرگ  نآ  يوغل  ینعم  هب  ار  ناوـیح  ناـحراش  ضعب  ( 23)
رد نآ  ياهریظن  اـب  نومـضم  نیا  هسیاـقم  رتشیب و  لـمأت  اـب  نکیل  .دـسر  یم  یناـسنا  هلحرم  هب  ناویح  نآ  دروخ  یم  ار  نآ  تشوگ 

.تسا راکشآ  میتشون  هچ  نآ  ناحجر  رگید  ياهرتفد 

263 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا لصو  تبرش  زا 

تسادخ مه  ینعم  قلح  قازر  تساهقلح  نایعا  وچ  ار  یناعم  سپ 

تسین قلح  ار  وا  هیام  بذج  هب  هک  تسین  قلخ  زا  چیه  یهام  ات  هم  سپ ز 

دوش یلالجا  شیزور  ناهگ  نآ  دوش  یلاخ  نت  رکف  زا  ناج  قلح 

جازم زک  نادب  دمآ  جازم  لیدبت  طرش 
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: تسا هدمآ  رگید  ینایب  اب  ینعم  نیمه  هقیدح  رد   3 / 40 نادب 43 - گرم  دوب  دب 

شیوخ نت  زا  هدایپ  ددرگن  ات  شیوخ  ندعم  يوس  هب  درپن  ناج 

ناسنا هبترم  هب  دباین  هر  ناویح  نورب  سح  دیاین ز  ات 

تسشنب نآ  ياج  هب  یسدق  حور  تسر  هقطان  سفن  ناسنا ز  وچ  سپ 

ص 724) هقیدح ، ییانس ،  ) هدنز ناگتشرف  ناج  هب  دش  هدنیوگ  ناج  دش ز  نورب  نوچ 

دیپس ِنان  یپ  يدُرب  وربآک  دـیب  ِدـننام  يا  هویم  يرادـن  نآ  نان ز  هب  ناج  تایح  دـشاب  تا  یک  ات  نانب  هتوک  تّمه  نود  يا  نک  سب 
هّلحم زا  نادرگم  ور  نـالف  يا  یهاوخ  درک  ییوش  هماـج  سم  وت  نادرگ  رز  ریگ و  ار  اـیمیک  سح  ناـج  ناـن  نیز  ربـص  درادـن  رگ 

.تشگنا نانب :  3877 رترب آ ب 3881 - چیپ و  دنب  هتسکش  رد  ار  وت  هزور  رم  تسکشب  نان  هچ  رگ  نارزاگ 

.صقان درادن ، مزال  ییاناوت  هک  نآ  زا  تیانک  نانب : هتوک 

.یگدنز تایح :

.یناویح ناج  سح : ناج 

اجنیا رد  دوش و  رز  دنلام  رگید  يزلف  ای  سم  رب  رگا  دنتشادنپ  یم  هک  يا  هدام  ایمیک :

264 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا لماک  ییامنهار  دوصقم  ایمیک  زا 

.تسا نورد  نتخاس  هزیکاپ  زا  تراعتسا  اجنیا  رد  ییوش : هماج 

.دوب لماک  نادرم  نایامنهار و  دوصقم  وش و  هماج  زاگ : عمج  نارزاگ :

.نتخاس لطاب  ندیماشآ  ای  ندروخ  اب  ار  هزور  ندرک ، راطفا  هزور : نتسکش 

.تسامنهار دشرم و  ریگتسد و  زا  تیانک  دنب : هتسکش 

تفرگ هجیتن  نآ  زا  .تشاذگ و  نآ  ياج  ار  یلماک  تشادرب  ار  یـصقان  تمکح  يور  زا  دنوادخ  رگا  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد  انالوم 
هک تسوا  تداع  نوچ  تسا و  یناسنا  سفن  ندش  هدنز  همدقم  یناویح  سفن  گرم  هک 
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لـماکت و لـحارم  ندومیپ  ناـسنا  تاـیح  زا  دوصقم  نوچ  دـیوگ  یم  اـهتیب  نیا  رد  دزادرپ  رگید  راـتفگ  هب  يراـتفگ  زا  تبـسانم  هب 
تبترم نینچ  هب  ندیـسر  رد  یمدآ  رگا  تسا و  تمه  تسپ  دـهن  یم  جرا  ار  یناـسفن  تاـیح  هک  نآ  تسا  یبوـبر  ملاـع  هب  ندیـسر 

هب ات  دادن  تصخر  تشگ و  هریچ  وت  رب  وت  سفن  رگا  دیوگ  یم  ماجنارس  تسا و  یمیهب  سفن  هب  يو  هجوت  نآ  بجوم  تسا  ناوتان 
دنهد تاجن  يرامیب  نیا  زا  ار  وت  ات  یهاوخب  نانآ  زا  يورب و  ییادخ  نارگایمیک  یهلا و  ناکـشزپ  شیپ  دیاب  يزادرپب  حور  شرورپ 

اب ار  نت  نیکرچ  هماج  هک  یهاوخ  يرگایمیک و  نینچ  بلاط  رگا  .دـننک و  لیدـبت  حور  رز  هب  دوخ  سفن  يایمیک  اـب  ار  تنت  سم  و 
زا ار  وت  مسج ) هب  هجوت   ) نانآ تیانع  رگا  دننک و  ناربج  ار  وت  ياهیگتـسکش  دنناوت  یم  هک  دـننانآ  يزاس  كاپ  نیقلت  میلعت و  بآ 

: شابم سویأم  ریگ و  ار  اهدنب  هتسکش  نآ  یپ  تسکش ) ار  وت  هزور   ) تشاد زاب  حور  هب  هجوت 

شاب لیدبت  یپ  رد  یلیپ  هن  رو  شاب  لیپ  مه  وشم  سیآ  وت  کیل 

نینط مد  ره  نارگانیم  زا  ونشب  نیبب  ار  نودرگ  نازاس  ایمیک 

4 / 3073 کل 3075 - یل و  رهب  دنا  نازاسراک  کلف  ّوج  رد  دننادنب  شقن 

265 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دیوگ رگید  ياج  رد  ینعم  نیا  رد  مه  و 

راو یفوص  مینک  ییوش  هماج  رارسا  زا  دمآ  رب  یباتفآ 

ص 61) موس ، ءزج  سمش ، ناوید   ) راد ینعم  تسا  یفوص  ام  ناج  بیرضت  رپ  تسا  يا  هقرخ  ام  نت 

وت رگ  وا  تسکشا  نیقی  دشاب  وفر  سپ  وا  تسد  دمآ  دنب  هتسکش  نوچ 
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هک نآ  وفر  دناد  ار  هتشگ  هتسکش  رم  وا  هک  دشاب  وا  ّقح  نتـسکش  سپ  اپ  تسد و  يرادن  نک  شتـسرد  وت  ایب  دیوگ  ینکـشب  ار  نآ 
رگ رترومعم  دنک  تعاس  کی  هب  سپ  ربز  ریز و  دنک  ناریو  ار  هناخ  دـیرخ  رتوکین  تخورفب  ار  هچ  ره  دـیرد  دـناد  وا  تخود  دـناد 

یناسآ هب  ای  دوشن  مولعم  هک  نانچ  اهیگراپ  نتخود  وفَر :  3882 نمز ب 3887 - رد  درآ  رب  رس  نارازه  دص  ندب  زا  دّربب  ار  رس  یکی 
.دید ناوتن 

.نادابآ رومعم :

.نامز ففخم  نمز :

.تسا هاگآ  یبوخب  زیچ  ره  فیک  مک و  زا  لماک ، يامنهار  دـیوگ  یم  تسا و  دـعب  هب  ياهتیب 3855  حیضوت  زین  اهتیب  نیا  نومـضم 
یتحلصم نآ  رد  دزاس  نادابآ  ای  دنک و  ناریو  ار  ییاج  رگا  .دیامن  یهن  رما و  هک  دزـس  ار  وا  تسا و  تحلـصم  يور  زا  دنک  هچ  نآ 

تشک و ار  يدرم  درک و  خاروـس  ار  یتـشک  یـسوم  هارمه  هـک  ناـنچ  .تـسا  یتـمکح  وا  نتـشک  رد  دـشکب  ار  یـسک  رگا  تـسا و 
.تسناد ار  نآ  رّس  ماجنارس  اما  دوب  اطخ  یسوم  رظن  رد  اهراک  نیا  دروآ و  رب  ار  يراوید 

نکیل نک  تسرد  ار  هتسکش  ایب  دیوگ  يو  ینکشب  رگا  وت  هچ  ار ، ییوت  نوچ  هن  دزس  ار  لماک  یلو  نآ  راک  نینچ  دیوگ  یم  سپس 
: دیامرف رت  نشور  يریبعت  اب  رگید  ياج  رد  .تسین و  راک  نیا  ییاناوت  ار  وت 

266 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نامسآ نابدرن  ینید  سح  ناهج  نیا  نابدرن  ایند  سح 

بیبح زا  دیهاوخب  سح  نآ  تحص  بیبط  زا  دییوجب  سح  نیا  تحص 

ندب یناریو  سح ز  نآ  تحص  نت  يرومعم  سح ز  نیا  تحص 

هار
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دنک نادابآ  یناریو  نآ  زا  دعب  دنک  ناریو  ار  مسج  رم  ناج 

رترومعم دنک  شجنگ  نامه  زو  رز  جنگ  رهب  هناخ  ناریو  درک 

دروخ بآ  درک  ناور  وج  رد  نآ  زا  دعب  درک  كاپ  ار  وج  دیربب و  ار  بآ 

دیمد رب  شتآ  دعب ز  هزات  تسوپ  دیشک  ار  ناکیپ  تفاکشب و  ار  تسوپ 

1 / 303 دس 310 - جرب و  دص  شتخاس  رب  نآ  زا  دعب  دتس  رفاک  زا  درک و  ناریو  هعلق 

دنز ز یغیت  قح  مکح  ریـسا  رب  دوخ  وا ز  ات  يُدب  هرهَز  ار  هک  رم  هویح  دـمآ  صاصقلا  یف  یتفگن  ای  هانُج  رب  یـصاصق  يدومرفن  رگ 
يدز یغیت  مه  دنزرف  رس  رب  يدش  وا  قوط  ریدقت  نآ  هک  ره  دوب  ریدقت  هرخس  هدنـشک  نآک  دوشگ  ار  شمـشچ  هک  ره  دناد  هک  نآ 

یهانگ ربارب  ار  راکهانگ  نداد  رفیک  صاصق :  3888 نادب ب 3892 - دوخ  زجع  مکح  ماد  شیپ  نادـب  رب  نز  مک  هنعط  سرتب و  ور 
.هدرک هک 

.راک هبت  یناج ، عمج  هانُج :

یگدنز ندرک  صاصق  رد  امـش  يارب  َنوُقَّتَت »- ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  ٌهایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو   » هیآ زا  ذوخأم  هویح : صاصقلا  یف 
(. 179 هرقب ، « ) دیزیهرپب هک  دوب  درخ ، نادنوادخ  يا  تسا 

دنیوگ یم  دنناد و  یم  تردق  دقاف  ار  یمدآ  نایرعـشا  و  تسا ، يرعـشا  يرکف  بتکم  وریپ  دیاقع  لوصا  رد  انالوم  میتفگ  هک  نانچ 
یهلا ریدقت  رخسم  یهلا و  مکح  ریسا  دمآ  رد  ناهج  نیدب  نوچ  هدش و  نییعت  دوش  دلوتم  هک  نآ  زا  شیپ  سک  ره  تشون  رس 

267 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

قلعت نآ  دنناد و  یم  وا  رایتخا  رد  ار  بسک  طقف  .دهد  یم  ماجنا  دهاوخ  ادخ  هچ  نآ  .تسا و 
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عرش رد  رگا  .دز و  دهاوخ  تسد  مه  دوخ  دنزرف  نتـشک  هب  دشاب  وا  ردقم  رگا  هک  نانچ  تسا ، هدش  ردقم  هک  یلعف  رب  تسوا  هدارا 
رخسم هک  ار  يدرف  تشادن  تأرج  سک  تفگ ) نیـشیپ  ياهتیب  رد  ار  نآ  هدیاف  و   ) دوب هدشن  عیرـشت  صاصق  مکح  ناراک  هبت  يارب 

مکح هچ  دنک ، شنزرس  دیابن  دنراک  دب  وا  معز  هب  هک  ار  یناسک  یمدآ  هک  دهد  یم  هجوت  هتکن  نیدب  هاگ  نآ  .دشکب  تسادخ  رما 
ربارب زین  وا  هنرگ  تسا و  هدوبن  راک  دـب  نآ  نوچ  وا  تشون  رـس  هک  دـیوگ  ساپـس  ار  ادـخ  دـیاب  هکلب  تسا  هتفر  ناـنچ  وا  رب  ریدـقت 

.تفر یم  يراک  دب  یپ  دنام و  یم  ناوتان  ریدقت  مکح 

ندروآ بْجُع  سیلبا و  تلالض  زا  ع )  ) مدآ ندرک  بجعت 

ندروآ بْجُع  سیلبا و  تلالض  زا  ع )  ) مدآ ندرک  بجعت 

سیلبا راک  رب  دز  هدنخ  نیزگ  دوخ  دمآ  درک و  ینیب  شیوخ  تسیرگنب  تفایز  زو  تراقح  زا  تسا  یقش  وک  یـسیلب  رب  مدآ  يزور 
دنک رب  ُنب  زا  خـیب و  زا  ار  هوک  دـنک  رگ  هنوگژاب  ار  نیتسوپ  یفخ  رارـسا  یناد ز  یمن  وت  یفـص  ياک  قح  تریغ  دز  رب  گـناب  نیعل 

.یهارمگ تلالض :  3893 دروآ ب 3897 - ناملسم  ون  سیلب  دص  دَرَد  رب  مد  نآ  مدآ  دص  هدرپ 

.ناطیش سیلبا ، ففخم  سیلب :

.تخب دب  یقش :

.يدرخ تراقح :

.ندرمش زیچان  ار  وا  نتسیرگن : یسک  هب  تراقح  زا 

.ندوب صلاخان  یگرسان ، هفایز : تفایز :

.ندروآ باسح  هب  صلاخان  هرسان و  ار  وا  یسک : هب  نتسیرگن  تفایز  زا 

.دنسپ دوخ  نیزگ : دوخ 

.صلاخ هدیزگ ، یفص :

.هدیشوپ یفخ :

(. تیب 3291 لیذ  كر :  ) نداد رییغت  ار  راتفر  ندرک : هنوگژاب  نیتسوپ 
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ندیدرگ هرغ  دب و  نایاپ  تسا و  ینیب  دوخ  شهوکن  ماقم  تبسانم  هب  اهتیب  نیا  نومضم 
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نیا دوخ  هدورـس  دییأت  رد  سپـس  دـنریدقت ، مکح  ریـسا  نانآ  هک  دز  دـیابن  هنعط  ناراک  دـب  رب  تفگ  الاب  تیب  رد  .کین  ياهراک  هب 
اما تسا  تسرد  تسا ، دوخ  کین  راک  دوخ و  هب  ندـش  رورغم  تمذـم  هک  نآ  ینعم  زا  یتمـسق  دـنچ  ره  هک  تسا  هدورـس  ار  اـهتیب 
زا ار  دوخ  هک  دسرن  ار  قولخم  یتحلـصم  رب  انب  تسادخ و  هدارا  هب  دـنز  یم  رـس  یمدآ  زا  هک  راک  ره  تسین ، مولعم  ناتـساد  ذـخأم 

رفیک هب  ار  وا  ات  دزیگنا  رب  ار  راگدرورپ  مشخ  باجعا  نیدب  وا  هک  دوب  هچ  دنیبب  رتهب  دشاب - قح  هاگرد  هدنار  مه  دنچ  ره  يرگید -
.دنایارگ دیحوت  هب  دنادرگ و  رب  ار  سیلبا  دص  دهد و  رفیک  ار  وا  دریگ و  رب  مدآ  نوچ  يا  هدیزگ  دناوت  هک  تسوا  .دریگب  شهانگ 

ًاْبلَق ْغُِزت  لا  یَنِْغلا  ِمولعلاب َو  َراختفا  ـال  انِدـْها  َنیثیغتـسملا  َثاـیغ  اـی  رگد  مشیدـنن  خاتـسگ  نینچ  نیا  رظن  نیز  مدرک  هبوت  مدآ  تفگ 
چیه وت  تقرف  زا  رت  خلت  اضر  ناوخا  ار ز  ام  ربماو  ءاضقلا  ءوس  ام  ناج  زا  نارذگب  مَلَْقلا  َّطَخ  يِّذلا  َءوُّسلا  ِفِرْـصا  مَرَْکلِاب َو  َْتیَدَـه 

ار ام  ياپ  نوچ  ام  تسد  نک  هماج  ار  ام  ناج  رم  ام  مسج  نز  هار  ار  ام  تخر  مه  اـم  ِتخر  تسین  چـیپ  اـچیپ  ریغ  تهاـنپ  یب  تسین 
.تراقح هب  سیلبا  رب  تسوا  نتسیرگن  دوصقم  نتسیرگن و  رظن :  3898 درب ب 3904 - نوچ  ناج  یسک  وت  ناما  یب  دروخ  یم 

: تسا نیا  نآ  ینعم  تساعد و  هدورس  یبرع  هب  هک  تیب  ود  نیثیغتسملا :...  ثایغ  ای 

زا هک  ار  یلد  تسین ، ندیزان  بجوم  هتساوخ  شناد و  نک ، ییامنهار  ار  ام  ناهاوخ  دایرف  سر  دایرف  يا  »
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ذوخأم مود  تیب  تسخن  تیب  مین  و  نادرگ » رب  تسا  هتـشون  ام ] رب  [ ] ریدقت  ] ملق هک  ار  يدـب  نکم و  هارمگ  يا  هدومن  هار  مرک  يور 
هیآ زا  تسا 
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رد هک  دب  تشون  رس  ءاضقلا : ءوس  ( 8 نارمع ، لآ  « ) ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَْتیَدَه َو  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  »
.ردق فالخ  هب  تسا  رییغت  لباق  یهلا  ياضق  تسا و  هدنب  يارب  یهلا  ملع 

.یضار تسا : لعاف  يارب  ینبم  ردصم  اضر :

.یهلا ياضق  هب  یضار  دندونشخ و  هک  ناردارب  اضر : ناوخا 

: يراوشد یگتشگ ، رس  چیپ : اچیپ 

هب مود  تخر  تسا و  رادرک  ینعم  هب  تسخن  تخر  تخر : ییانـس  شیوخ  دشابن  ار  وت  رم  سک  چـیه  چـیپ  اچیپ  تقو  هک  ینادـب  ات 
.تسا هشوت  داز و  ینعم 

.هدنرب نایم  زا  هدننک ، هارمگ  ینعم  هب  اجنیا  رد  دزد و  ینعم  هب  تغل  رد  نز : هار 

.دزد رب ، هماج  نک : هماج 

هار رد  نتفر  زا  عناـم  ینعی  قح ، ياـضر  هار  رد  نتفر  زا  هیاـنک  ياـپ  .تسرداـن  ياـه  لـمع  زا  هیاـنک  تسد  ندروخ : ار  ياـپ  تسد 
.ادخ ياضر 

هتسویپ سپ  .تسوا  بیرف  ناطیـش و  ماد  رد  يراتفرگ  ضرعم  رد  هظحل  ره  یمدآ  تسا  نیـشیپ  بلطم  دیکأت  زین  اهتیب  نیا  نومـضم 
نآ دوش و  قح  زا  يرود  بجوم  ندروآ  شاداـپ  ياـج  هب  تسا  نکمم  زین  اـهتدابع  .تساوـخ  يراـی  وا  زا  دوـب و  ادـخ  داـی  هب  دـیاب 

ار هتکن  نیا  ماجنارـس  دزیمایب و  ینیب  دوخ  ایر و  اب  ار  نآ  دزاسن و  راگدرورپ  صاخ  ار  دوخ  تعاط  هدننک  تدابع  هک  تسا  یماگنه 
دهاوخ یهارمگ  یگتشگ و  رس  وا ، يرای  ادخ و  زا  ندنام  رود  هک  دنک  یم  ررکم 
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ام رب  هچ  نآ  ریغ  هب  ام  تسد  و  دوب ، دهاوخ  ام  نایز  هب  ام  ياهراک  هک  درب  میهاوخن  رد  هب  ناج  دشابن  ام  رای  وا  تمحر  رگا  دروآ و 
.دیدرگ دهاوخ  ناج  يرامیب  بجوم  مسج  هب  نتخادرپ  تسام و  ناج  دزد  ام  مسج  .دوش  یم  زارد  هدومرف  لالح 
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تسا و روک  شیوخ  اب  دـبا  ات  دوبن  ناناج  لصاو  نوچ  ناج  هک  نآ  میب ز  رابدا و  هیام  دـشاب  هدرب  میظع  ياهرطخ  نیز  ناج  درب  رو 
.ندیهر ندنام ، هدنز  ندرب : رد  هب  ناج   3905 دوبک ب 3906 -

.نآ دننام  ایر و  بجع و  زا  تیانک  دبیرفب ، ار  ناسنا  هک  زیچ  ره  میظع : ياهرطخ 

.نتشگ رب  یتخب  دب  یگتشگرب ، رابدا :

.سرت میب :

.قح رد  ندشن  انف  ندوبن : ناناج  لصاو 

مه اجنیا  رد  هتفر و  راک  هب  یناعم  نآ  دننام  ینامیشپ و  و  ناصقن ، ییاوسر ، ینعم  هب  یسراف  رثن  مظن و  رد  بیکرت  نیا  دوبک : روک و 
.دوب دناوت  راسمرش  هدنکفا و  رس  ینعم  هب  زین  یناعم و  نادب 

نورد شمارآ  زا  تسا و  یتخب  دـب  سرت و  اب  ماوت  وا  یگدـنز  دـنام  ینامـسج  هدـنز  دـهرب و  اـهرطخ  نیا  زا  لاـحم  ضرف  رب  رگا  و 
.تسا رامیب  نارگن و  راسمرش و  هدنکفا و  رس  هتسویپ  دوبن  یلاصتا  ادخ  اب  ار  ناج  رگا  هچ  .مورحم 

دـسر یم  نآ  ار  وت  رم  ناگدنب  رب  ینز  یم  هنعط  وت  رگ  ریگ  هدرم  دشاب  هدنز  وت  یب  هک  ناج  ریگ  هدرب  دوخ  ناج  هار  یهْدن  وت  نوچ 
ریقح یناوخ  ار  خرچ  شرع و  وت  رو  ات  ود  ییوگ  ار  ورس  ّدق  وت  رو  افج  ییوگ  ار  هام  سمش و  وت  رو  نارماک  يا 
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یتسین زو  رطخ  زا  یکاپ  وت  هک  تسار  وت  رم  اهانف  لامکا  ِکُلم  تساور  وت  لامک  اـب  تبـسن  هب  نآ  ریقف  ییوگ  ار  رحب  ناـک و  وت  رو 
نداد ناما  نتفریذپ ، ندرک ، تیاده  زا  تیانک  نداد : هار   3907 یتسینغم ب 3912 - دجوم و  ار  ناتسین 
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.هتفر نایم  زا  تسین ، دوبان ، هدُرب :

.دنخشیر رخست ، سوسف ، هنعط :

.قالطالا یلع  رداق  زا  تیانک  دارم و  هب  ماک ، هب  نارماک :

.باتفآ سمش :

.فک افُج :

.مخ هدیمخ ، اتود :

.درخ ریقح :

.ندعم ناک :

.ایرد رحب :

.ندناسر لامک  هب  ناصقن  زا  نتخاس ، لماک  لامکا :

.تسین یناف ، انف :

.هدندروآ دیدپ  لاعفا ) باب  لعاف  مسا  : ) دجوم

.هدننک زاین  یب  لاعفا ) باب  لعاف  مسا  : ) ینغم

میوش یم  بکترم  ام  هک  یناهانگ  اب  تفگ  نیرخآ  ياهتیب  رد  ادخ ، هاگرد  هب  تسا  يا  هنوگ  هثاغتـسا  تاجانم و  اهتیب  نیا  نومـضم 
اریز تشاد  دهاوخن  يدنویپ  یلاعت  قح  اب  یقیقح ، ناج  میرب  رد  هب  ار  يدام  ناج  میوشن و  كاله  رگا  و  مینک ، یم  كاله  ار  دوخ 

.تسا نادرگ  رس  دشابن  لصتم  قح  اب  رگا  ناج 

ندناوخ رادقم  یب  راوخ و  ناگدیرفآ و  رب  ندز  هنعط  هک  دلان  یم  ادخ  هب  سپس  تساهتیب و  نآ  دیکأت  تیب  شـش  نیا  نیتسخن  تیب 
اَّمَأَف  » هیآ نومضم  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و   ) یناوخ یفک  ار  هام  باتفآ و  رگا  .قلطم  لامک  وت  دنصقان و  نانآ  هچ  دزس ، ار  وت  نانآ 

، دـنام یم  دـهد  دوس  هچ  نآ  دور و  یم  نایم  زا  فک  هک  ( 17 دعر ، « ) ِضْرَْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  ًءافُج َو  ُبَهْذَـیَف  ُدـَبَّزلا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ رد  يدوس  هک  تسادـخ  دـننام و  یم  یفک  نوچمه  دـنرادن و  يزیچ  دوخ  زا  تسا  ناـمدرم  هدـنهد  دوس  هک  باـتفآ  هاـم و  هک 
رز و ناک  رگا  و  تسا ،) هداهن 
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ییوگ ریقف  ار  رهوگ  رپ  يایرد 
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لماک ار  یـصقان  تسه و  ار  یتسین  یناوت  یهاوخ  رگا  وت  دنا و  هتفرگ  وت  زا  تسا و  یباستکا  تسا  یلامک  رگا  ار  نانآ  هچ  تسازس 
یب ار  دنمزاین  ینک و  یم  تسه  ار  تسین  هک  ییوت  تسین و  یهار  وت  رد  ار  یتسین  انف و  هک  يرادـیاپ  یگـشیمه و  دوجو  وت  .يزاس 

.يزاس یم  زاین 

ياک ار  غاّبـص  لُگ  دـنایور  زاـب  ار  غاـب  رم  نازخ  ره  دزوسب  یم  نتخود  دـناد  دـیرْدب  نوچ  هک  نآ  نتخوس ز  دـناد  دـینایور  هک  نآ 
دوخ شزاب  دـیربب و  ین  ِقلح  تخاسب  شزاب  دـش  روک  سگرن  مشچ  وش  هزاوآ  بوخ  بوخ و  رگید  راب  وش  هزاـت  نورب آ  هدـیزوسب 

.ندرک دوبان  ندیناکشخ ، ندرک ، کشخ  نتخوس :  3913 تخاون ب 3916 -

.گنر رپ  گنر ، شوخ  نیگنر ، ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .وگ و  غورد  ینعم  هب  زین  هدننک و  گنر  زرگنر ، هغلابم ) هغیص  : ) غاَّبَص

(. نازخ زا   ) هدش هتخوس  هتخوس ، هدیزوس :

.نداد رس  زاوآ  يزیچ و  رد  ندیمد  ینعم  هب  زین  ندرک و  هزات  رت و  ندرک ، شزاون  نتخاون :

اب هک  دـناد  یم  دوخ  تسا ، میکح  رداق و  وا  نوچ  .تسادـخ و  نآ  زا  تردـق  رایتخا و  همه  دـنرادن و  يرایتخا  دوخ  زا  ناگدـیرفآ 
.تسا یتمکح  نتخاس  دوبان  رد  دزاس  دوبان  رگا  تسا و  یتمحر  شنیرفآ  رد  دنیرفایب  رگا  .درک  شدیاب  هچ  شیوخ  عونصم 

.دنایورب شرتابیز  رتهب و  راب  رگید  دنک و  ناریو  لگ  غاب  ناتسمز  رد  زاب  دنک و  لگ  رپ  ار  غاب  ناراهب  ره 

حرش مینمرهآ  همه  ام  یهاوخن  رگ  مینز  یم  یسفن  یسفن و  همه  ام  میتسین  عناق  هک  زج  نوبز و  زج  میتسین  عناص  میعونصم و  وچ  ام 
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شک اصع  یب  اصع و  یب  تسا  یگدـنز  هک  ار  هک  ره  شک  اصع  وت  یمع  زا  ار  ام  ناج  يدـیرخ  هک  اـم  میتسدـیهر  نمرهآ  نآ ز  ز 
مه دـش  تشپ  هانپ و  شتآ  ار  هک  ره  تسا  شتآ  نیع  تسا و  زوس  یمدآ  تسا  شوخاـن  تسا و  شوخ  هچ  ره  وت  ریغ  تسیک  روک 

.هتخاس عونصم :  3917 ٌلِطاه ب 3923 - ٌْمیَغ  ِهَّللا  َلْضَف  َّنا  ٌلطاب  هَّللا  الَخ  ام  ْیَش ٍء  ُّلُک  دش  تشدرز  مه  تشگ و  یسوجم 

.هدنزاس عناص :

.راوخ شزرا ، یب  نوبز :

(. لاؤس رد   ) هدنیامن يراوخ  عناق :

.مدوخ مدوخ ، یسفن : یسفن و 

هدمآ لامعلا  زنک  يذمرت و  ننس  يراخب و  حیحص  رد  هک  یثیدح  زا  تسا  ذوخأم  .ندوب و  دوخ  تاجن  یپ  رد  ندز : یسفن  یـسفن و 
يارب ناـنآ  دروآ و  یم  مهارف  ار  ناگدـیرفآ  یلاـعت  دـنوادخ  زیخاتـسر  زور  : » مینک یم  لـقن  ریخا  ذـخأم  زا  ار  نآ  هصـالخ  تسا و 

دوخ هشیدنا  رد  نم  ینعی  دـنیوگ ، یم  یـسفن  یـسفن  خـساپ  رد  نانآ  دـنروآ و  یم  ور  ناربمیپ  کی  کی  هب  یهلا  باذـع  زا  ییاهر 
بر ای  دیوگ : دتفا و  یم  هدجـس  هب  ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  دـنور و  یم  نامز  رخآ  ربمیپ  دزن  ماجنارـس  .مناهرب  ار  دوخ  مهاوخ  متـسه و 

میتـسه و دوـخ  سفن  دـنب  رد  اـم  هک  تسا  نیا  اـنالوم  دوـصقم  تیب  نیا  رد  و  (. 392 ص 295 - ج 14 ، لاـمعلا ، زنک  « ) یّتمأ یّتـمأ 
.تخاس دهاوخ  هارمگ  ار  ام  ناطیش  دشابن  وت  تیاده  رگا  و  ناطیش ، بیرف  شوختسد 

.ندرک تیاده  ندومن ، هار  ندناوخ :

.ناطیش نمیرها ، نمرهآ :

.يروک یمع :

275 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ياج هب  اه  هخسن  یخرب  رد  .دنک  ییامنهار  ار  روک  ندرب  اصع و  نتفرگ  اب  هک  رب ، هار  شک : اصع 
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.هدش طبض  تسیچ » روک  «، » تسیک روک  »

.هدننک هارمگ  یمدآ ، هدننک  هابت  بکرم ) تفص  : ) زوس یمدآ 

.نتسناد رایتخا  ياراد  ار  ناسنا  ندوب و  يردق  زا  تسا  تیانک  ندش : هانپ  تشپ و  شتآ 

.تسا دوصقم  رایتخا  شتآ  زا  و  هَمالا » ِهذه  ُسوُجَم  ُهَّیردَقلا   » هک تسا  ثیدح  رد  هچ 

: یلهاج فورعم  رعاش  هعیبر  نب  دیبل  تیب  زا  تسا  ذوخأم  لوا  تیب  مین  یش ء :...  لک 

(. هدنوش دوبان  راچان  یمیعن  ره  تسا و  لطاب  ادخ  زج  هچ  ره  هک  نادب   ) ُِلئاز ََهلاُحم  ٍمیعَن ال  ُّلُک  ُلطاب َو  ُهَّللا  الَخ  ام  یش ٍء  ُّلُک  الا 

.تسا ناراب  دوصقم  ربا و  میغ :

.تسا نازیر  ناراب  ادخ  لضف  انامه  دنت ، ناراب  لطاه :

سفن وید  بیرف  ماد  زا  دـناوت  یـسک  اهنت  .تسا  ناطیـش  بیرف  ضرعم  رد  نیب و  دوخ  درخ و  هاتوک  صقان و  ادـخ و  هدـیرفآ  یمدآ 
تسا و يرایتخا  تردق و  ار  وا  هک  درادنپ  رگا  .ددرگ  وا  يامنهار  دنادرگ و  نشور  ار  وا  ناج  هدید  ادخ  دهانپ و  ادخ  هب  هک  دـهرب 

.تسا هدیدرگ  هارمگ  دنادب  رثؤم  دوجو  ملاع  رد  ار  يزیچ  ادخ  زج  رگا 

شیوخ ینوخ  اب  وا  ندرک  تحماسم  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تیاکح  هب  نتشگ  زاب 

شیوخ ینوخ  اب  وا  ندرک  تحماسم  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تیاکح  هب  نتشگ  زاب 

چیه مرادن  يو  رب  بش  زور و  مشچ  هب  منیب  یمه  ار  ینوخ  تفگ  شا  ینوزفا  ینوخ و  اب  مرک  نآ  شا و  ینوخ  یلع و  يوس  ور  زاب 
لالح ار  ام  دوب  یگرم  یب  گرم  تسا  هدز  ردـنا  گـنچ  ثعب  رد  نم  گرم  تسا  هدـش  نیریـش  ّنم  نوچمه  مگرم  هک  نآ  مشخ ز 
تـسا نتفر  ار  نینج  نداز  محر  رد  یگدـنیاپ  ناهن  رتبا  شرهاظ  یگدـنز  نطاب  هب  گرم و  شرهاظ  لاون  ار  اـم  دوب  یگرب  یب  گرب 

ار ز وا  ناهج  رد 
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.هدنشک لتاق ، ینوخ :  3924 تسا ب 3929 - نتفکشب  ون 

.لضف تمحرم ، ششخب ، ینوزفا :

.نیبجنرت ّنم : نم :

.گرم زا  سپ  ندش  هدنز  ناناملسم  حالطصا  رد  نتخیگنا و  رب  تغل  رد  ثعب :

.تقیقح رد  دیواج  ندوب  هدنز  رهاظ و  هب  ندرم  یگرم : یب  گرم 

.هیامرس زاس ، گرب :

.یگدازآ یگرب : یب 

277 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: يوه دیق  زا  يدازآ  ایند ، هب  قلعت  مدع  یگرب : یب  گرب 

«24 « » ییانس نکم  نادرمان  نوچ  ناج  يرادن  ناراّیع  وچ  خر  نزم  یشیورد  فال  يرادن  یگرب  یب  گرب  »

1 راگدرک 2237 / دشخب  شیگرب  یب  گرب  رانچ  نیا  ياهگرب  دزیرب  رگ 

.مامتان صقان ، مد ، هدیرب  رتبا :  5 دوزفا 145 / ار  نآ  نتساک  دیابب  نیا  دوز  تسا  ناج  یگرب  یب  نت  گرب 

.ندرم گرم ، نتفر :

خساپ شسرپ و  هنارعاش  عبط  هب  انالوم  دش  تراشا  هک  نانچ  دوخ ، هدنـشک  هراب  رد  تسا  ع )  ) نانمؤم ریما  هدومرف ي  لوقم  اهتیب  نیا 
ات دوـمرف  یم  یلو  تسوا ، هدنـشک  مجلم  رـسپ  تسناد  یم  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  نیا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هچ  نآ  .تـسا  هـتخادرپ  ار 

گرم هب  قایتشا  هراب  رد  ع )  ) یلع نابز  زا  دـعب  ياهتیب  اهتیب و  نیا  رد  انالوم  هچ  نآ  اما  .تسین  وا  رب  صاصق  هدـشن  یتیانج  بکترم 
هچ نآ  زا  شیب  تسا  نامژپ  یب  گرم  زا  بلاـط  وبا  رـسپ  : » دومرف دوخ  نانخـس  زا  یخرب  رد  ناـنمؤم  ریما  .تسا  یتقیقح  دـیوگ  یم 
یم نایب  تداهـش  هب  ار  دوخ  قایتشا  تدـش  اه  هبطخ  یخرب  رد  و  هبطخ 5 .) هغالبلا ، جـهن  « ) .تسا ناهاوخ  ار  ردام  ناتـسپ  كدوک 
یم یقیقح  یناگدـنز  هب  يزاـجم  یناگدـنز  زا  ار  وا  هک  تسا  یلپ  گرم  وا  هدـید  رد  نوـچ  ارچ  هبطخ 156 .) هغالبلا ، جـهن   ) دراد

نکیل .دنرادنپ  یم  گرم  ار  یناهج  نیا  یگدنز  نایاپ  دنرادن  یهاگآ  یگدنز  نآ  زا  هک  نانآ  .دناسر 
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دوش یم  ادـج  رداـم  محر  زا  نوـچ  كدوـک  .یگنادواـج  نآ  سپ  زا  يرهاـظ و  گرم  تسا و  مسج  گرم  گرم  نیا  یلع  رظن  رد 
دودحم دوب  نآ  رد  هک  یناهج  .هدیسر  یناهج  هب  هدمآ و  رد  یناهج  زا  وا  اما  تسا  گرم  ار  وا  نداز  هک  درادنپ 

__________________________________________________

شورس میرکلا  دبع  رتکد  ياقآ  رکذت  ( 24)

278 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناج ندش  نورب  .تسا  نینچ  زین  مسج  ناج و  تلاح  .نشور  تسا و  روانهپ  نادب  تبسن  هدمآ  رد  نادب  هک  یملاع  و  کیرات ، دوب و 
.حاورا عیسو  ناهج  رد  ندمآ  رد  نت و  بلاق  زا 

تجاح یهن  دوخ  ار  خـلت  دوب  نیریـش  هناد  زا  یهن  هک  نآ  تسارم ز  مُکیدـْیَِأب » اُوْقُلت  ال   » ِیْهن تساوه  قشع و  لـجا  يوس  ارم  نوچ 
ٌءایحا مه  لب  تسا  هدش  نیریـش  ارم  ندرم  هناد  تسوا  یهن  دوخ  شیهورکم  یخلت و  تسوپ  زغم و  دشاب  خـلت  هک  يا  هناد  دوش  یک 

َیلِإ ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  ـال  ِهَّللا َو  ِلـِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو  : » میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  اوـقُلت :...  ـال   3930 تسا ب 3933 - هدـمآ  نـم  یپ 
و ياـج ، تکـاله  رد  دوخ  تسد  هب  ار  دوـخ  دـینکفیم  ادـخ و  هار  رد  دـینک  هنیزه  و  َنِینِـسْحُْملا »- ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اُونِـسْحَأ  ِهَُکلْهَّتلا َو 
هک تسا  فـلتخم  ياـهتیاور  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  رد  (. 195 هرقب ، « ) دراد یم  تسود  ار  ناگدـننک  ییوکین  ادـخ  هک  دـینک  ییوکین 

دوخ قاذـم  هب  ار  هیآ  تسوا  هنارعاش  هنافراع و  برـشم  هک  نانچ  انالوم  یلو  .راک  رد  طیرفت  طارفا و  زا  تسا  یهن  اـهنآ  نیب  عماـج 
تسد هب  هک  دنوادخ  یهن  اما  مناد  یم  دنیاشوخ  نیریش و  ار  گرم  نم  هک  دنک  یم  ریسفت  نینچ 
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ینیریـش نادب  نم  دوش  یم  ببـس  ما  هدنـشک  هک  لاح  .دراد  یم  زاب  شیوخ  نتـشک  زا  ارم  دـینکفیم ، ياج  تکاله  هب  ار  دوخ  دوخ 
نآ ماـجنا  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  یهن  هک  دزادرپ  یم  ار  رگید  يا  هتکن  نیب  کـیراب  قوذ  اـب  هاـگ  نآ  .مجنرب  وا  زا  ارچ  مباـی  تسد 

یهن هب  يزاـین  دور و  یمن  نآ  درگ  دوخ  هدارا  هب  ناـسنا  دـشاب ، دـنیاشوخان  هچ  نآ  هنرگ  .تسا و  یمدآ  رطاـخ  دـنیاشوخ  بجوـم 
نآ سپ  زا  هک  تسا  يا  هنادواـج  یناگدـنز  تسا  هدرک  نیریـش  نم  يارب  ار  گرم  هچ  نآ  دـیوگ  یم  سپـس  .تـسین  نآ  زا  ندرک 

و َنوُرُعْـشَت »- ـال  ْنِکل  ٌءاـیْحَأ َو  ْلـَب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ُلَـتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  ـال  َو  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  ناـنچ  .تفاـی  مهاوخ 
رد هک  ار  یناسک  رم  دییوگم 

279 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. 154 هرقب ، « ) دیبای یمن  رد  امش  نکیل  دنناگدنز  هن ! ناگدرم ، دنا  هدش  هتشک  ادخ  هار 

اذ یف  ْنُکَت  َْمل  َْول  یتقُرف  یَتَم  یَّتَح  ینِطْوَم  قِرافا  ْمَک  یَتَف  ای  یتایح  یتْوَم  یف  َّنا  ًاـمیاد  یتاـیح  یلتَق  یف  َّنا  اـمئال  یتاـِقث  اـی  ینُوُلتقا 
: ینولتقا  3934 رهد ب 3937 - نارود  زا  دیآ  تدحو  يوس  رهـش  هب  دـیآ  زاب  هک  دـشاب  نآ  عجار  نوُعِجار  ِْهَیلا  ّانا  ْلُقَی  َْمل  نوُکُْـسلا 
! ناوج .تسا  نم  یمئاد  یگدنز  نم  نتـشک  رد  هچ  دـننک ، یم  مشنزرـس  نامدرم ]  ] هک یلاح  دیـشکب  ارم  دـینم  دامتعا  دروم  هک  يا 
رد متـسه  نآ  روخ  رد  هک  یملاع  زا  نم  ییادج  رگا  .ماگنه  هچ  ات  موش ، رود  دوخ  هاگیاج  زا  دنچ  تسا  نم  گرم  رد  نم  یگدنز 

(. 156 هرقب ، « ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  : » تفگ یمن  یلاعت ] قح   ] دوبن نت ) تراسا   ) شمارآ نیا 

: تسا جاّلح  هتفگ  زا  ذوخأم  نیتسخن  تیب 

ینولتقا
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یتایح یْلتَق  یف  ّنا  یتاقث  ای 

میگدـنز و رد  مندرم  تسا و  نم  نتـشک  رد  نم  یگدـنز  هـک  دیـشکب  ارم  ناتـسود  يا   ) یتاـمم یف  یتاـیح  یتاـیح و  یف  یتاـمم  و 
( .مندرم رد  میگدنز 

نت یگدـنز  .تسا  راگدرورپ  بناج  زا  ـالاب و  ملاـع  زا  یمدآ  حور   3 هویح 3839 / یف  ًهاـیح  یلتق  یف  ّنا  تاـقث  اـی  ینولتقا  ینولتقا 
هدـش ادـج  نآ  زا  هک  تسا  شیوخ  یلـصا  نطوم  هب  ندیـسر  قایتشا  رد  هتـسویپ  حور  و  تسا : حاورا  ملاع  زا  حور  ییادـج  بجوم 

: تسا

280 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و تسا ، هدـش  ییادـج  نیا  بجوم  یکاخ  بلاق  رد  حور  ندوسآ   1 دنا 2 / هدیلان  نز  درم و  مریفن  زا  دـنا  هدـیربب  ارم  ات  ناتـسین  زک 
رود تسا  یلعا  توکلم  حور و  رهـش  هک  یلـصا  رهـش  زا  ام  هک  تسا  لیلد  میدرگ » یم  زاب  وا  يوس  هب  ام  همه   » هک ادـخ  هدومرف ي 

: تفر سنا  لزنم  رس  هب  دیاب  تبرغ  هد  رد  یهاگ  دنچ  ندنارذگ  زا  سپ  میا و  هداتفا 

ظفاح مداتفا  نوچ  هثداح  هگماد  نیا  رد  هک  قارف  حرش  مهد  هچ  مسدق  نشلگ  ریاط 

ناهرب اضق  نیا  زا  شکب و  ارم  ادخ  رهب  زا  هک  ع )  ) یلع رادباکر  ندمآ 

ناهرب اضق  نیا  زا  شکب و  ارم  ادخ  رهب  زا  هک  ع )  ) یلع رادباکر  ندمآ 

را متفگ  زیختسر  نآ  نم  مشچ  دنیبن  ات  زیرب  منوخ  منک  یم  تلالح  نم  شرت  تقو  مد و  نآ  منیبن  ات  شکب  مدوز  یلع  ياک  دمآ  زاب 
دیـشک ب یّطخ  ناـنچ  وت  رب  ملق  نوچ  دـیرب  دـناوتن  وت  زا  وم  رـس  کـی  دور  وت  دـصق  هب  فک  ردـنا  رجنخ  دوش  ینوـخ  يا  هّرذ  ره 

: تشز دنیاشوخان ، شرت :  3938 - 3941

تسا هکرس  مخ  ار  وت  رم  اریزا  نیا  تسا  ياج  گنت  شرت و  سب 
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رد نکیل  تسا  تمایق  ینعم  هب  رتشیب  زیختسر : ص 175 ) ققحم ، يونیم ، ورسخ ، رصان  ناوید   ) رـصب یب  يا  لقع  هب  رگنب  ناهج  نیا 
.هتفر راک  هب  هماگنه  ینعم  هب  اجنیا 

.لتاق ینوخ :

یم بلقنم  ار  وا  ترطف  ناطیـش  ياوغا  سفن و  ياوه  نکیل  تسا ، رفنتم  تیـصعم  باکترا  زا  دراد  كاپ  یترطف  عبط  هب  نوچ  ناسنا 
وا هک  دهاوخ  یم  شترضح  زا  نانمؤم  ریما  هدنشک  .دساره  یم  مرج  باکترا  زا  ددرگ و  یم  زاب  شیوخ  ترطف  هب  هاگهگ  اما  .دنک 

دیامرف یم  وا  خساپ  رد  ماما  نکیل  دنزن ، رس  يو  زا  یتشز  راک  نانچ  ات  دشکب  ار 

282 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نینچ هاگ  چـیه  دـش  هتـشون  هک  ناـنچ  .تسین  نکمم  نآ  نتخاـس  نوگرگد  تسا و  هدز  یمقر  نینچ  وت  رادرک  هماـن  رد  ریدـقت  ملق 
لتاق یمالسا  ياه  هقرف  تسرد  تایاور  بجوم  هب  یهقف و  نازیم  بسح  رب  تسا و  هدوبن  وا  هدنـشک  ماما و  نایم  یخـساپ  شـسرپ و 

.تسانالوم هنافراع  رکف  هتخادرپ  تالیوأت  نیا  دوب و  دهاوخن  فاعم  رفیک  زا  ادخ  یلو  لتاق  صوصخب 

رجنخ و یتَْفلا  ُْنبا  یتَف  مشیوخ  نت  یب  یتمیق  درادـن  نت  نیا  نم  شیپ  منت  كولمم  هن  محور  هجاوخ  منم  وت  عیفـش  وش  مغ  یب  کیل 
دنک ز یک  تفالخ  يریم و  صرح  دنک  یپ  ناس  نیدب  ار  نت  وا  هک  نآ  نم  ِناتـسگرن  مزب و  دش  نم  گرم  نم  ِناحیر  دـش  ریـشمش 
رمث ب ار  تفالخ  لخن  دـهد  ات  رگد  یناج  دـهد  ار  يریما  ات  مکح  هار و  دـیامن  ار  ناریما  ات  مکح  هاج و  ردـنا  دـشوک  رهاظ  هب  نآ 

.درم ياپ  یجنایم ، عیفش :  3942 - 3947

.دنوادخ رایتخا ، بحاص  هجاوخ :

.هدنب كولمم :

هک یلماک  ینعم ، لها  درمناوج ، رسپ  درمناوج  یتفلا : نبا  یتف 
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.دنک یم  يریگتسد  ار  ناصقان 

ریما یلوم  هب  بوسنم  هک  يرعش  زا  تسا  ذوخأم  ریـشمش : رجنخ و   1 اتف 711 / یشاب  مه  یبای و  اطع  مه  ات  شاب  ینعم  لها  نیـشنمه 
: تسا نانمؤم 

.ناتسب غاب و  زا  تیانک  سگرن ، ياج  راز ، سگرن  ناتسگرن : سآلا  ِسجرنلا و  یلَع  ٍّفا  انناحیر  رجنخلا  فیسلا و 
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.ندرک اهب  ردق و  یب  ندرک : یپ 

.بصنم ماقم ، هاج :

.تموکح يرواد ، مکح :

.تراما يریما :

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  تفالخ : لخن 

.هویم رمث :

.تسا ریدقت  مکح  رخسم  ع )  ) یلع هدنشک  انالوم  قاذم  قبط  رب  میتشون  هک  نانچ 

هب ار  یلع  سپ  دناسر  یم  ترخآ  یگـشیمه  میعن  هب  دناهر و  یم  ایند  جنر  زا  ار  وا  یلع  نتـشک  اب  نوچ  درادن و  يرایتخا  دوخ  زا  و 
نتـشک دیامرف  یم  ودب  ع )  ) یلع .دزاس  یم  لیان  دـبای  تسد  نادـب  شیوخ  تسد  هب  تسناوت - یمن  دوخ  تسوا و  هاوخ  لد  هچ  نآ 

وت هب  یناـیز  دـنزیخرب  وت  نیک  هب  ملاـع  همه  رگا  دوب  یهاوخ  نم  هدنـشک  وت  ریدـقت  مکح  بجوم  هب  هک  ارچ  تسا  لاـحم  نونک  وت 
لد هچ  نادـب  هکلب  دـید  دـهاوخن  ینایز  نم  حور  درک و  یهاوخ  دوبان  ارم  یکاخ  نت  نم  نتـشک  اـب  وت  نوچ  نکیل  .دـناسر  دـنناوتن 
ادـخ هاگـشیپ  رد  نم  سپ  مراد ، راـیتخا  رد  ار  دوخ  حور  هکلب  متـسین  یکاـخ  نت  ریـسا  دـنب و  رد  نم  دیـسر و  دـهاوخ  تسوا  هاوخ 
یلع هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب  انالوم  سپـس  .دهاوخن  وت  زا  نت )  ) يا هتفرگ  نم  زا  ار  هچ  نآ  ناوات  هک  دش  مهاوخ  وت  یجنایم 

درامش یمن  يزیچ  هب  يوایند ) لامعا  يارجا   ) تسوا نت  هب  هتسباو  هک  مه  ار  هچ  نآ  سپ  دهن  یمن  یشزرا  ار  نت  نوچ  (ع )
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لغـش نیا  يدصت  اب  دـهاوخ  یم  هکلب  تسا  یـشزرا  وا  هدـید  رد  ار  تفالخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  تسا  تفالخ  ناهاوخ  رگا  و 
ع)  ) یلع ناـبز  زا  اـنالوم  هتفگ  زا  تمـسق  نیا  دزوماـیب و  ناریما  هب  ار  هنـالداع  تموـکح  مسر  هار و  زین  .دزاـس و  رارقرب  ار  تلادـع 

.تسا هدمآ  موس  یس و  هبطخ  رد  هک  تسا  يا  هرقف  ربارب  تسا و  تسرد 

رد انالوم  هک  ییاهناتساد  رتشیب  تسا  هدش  تراشا  زین  رگید  ياج  رد  هک  نانچ 
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یم هک  ار  يا  هجیتـن  اـت  تسا  هدرک  نوگرگد  دوـخ  هقیلـس  هب  ار  نآ  وا  اـی  درادـن و  هشیر  اـی  یخیراـت  رظن  زا  هدروآ  باـتک  رـسارس 
یم اهناتساد  قح  هار  هب  نانآ  ندناشک  ناگدنونـش و  لد  ندرک  مرن  يارب  هک  تسا  هدوب  نینچ  نیـشیپ  ناظعاو  هویـش  .دریگب  دهاوخ 

یتسرد هب  دوخ  دوبن و  ییارسناتساد  ناظعاو  نآ  دصق  .دندش  یم  رد  رگید  یناتساد  هب  تبـسانم  هب  یناتـساد  نایم  رد  هاگ  دندروآ و 
سایق زا  هک  تسا  نآ  مومع  لد  رد  نتفای  هار  ِهار  .دنریگب  هجیتن  ناتساد  نآ  زا  دنتساوخ  یم  هکلب  دنتشادن  يراک  اهنآ  یتسردان  ای  و 

دوصقم اهتیب  نیا  رد  هچ  نآ  .دنناریذپب  ودب  تسانشآ  نآ  اب  هدنونش  هک  يرگید  بلطم  نداد  ناشن  اب  ار  یبلطم  دنریگ و  هرهب  یلیثمت 
.تسا دنوادخ  تمحر  هب  راکهانگ  هدنب  ندرک  راودیما  تسا  یلصا 

دوب رما  هب  هکلب  ٌهفیِج  اینُّدلا  هک  تسا  هدومرف  نوچ  دوبن  ایند  کلم  یتسود  تهج  ار  هّکم  ریغ  ار و  هّکم  ص )  ) ربماغیپ ندیبلط  حتف  هک  نآ  نایب 

هکلب ٌهفیِج  اینُّدلا  هک  تسا  هدومرف  نوچ  دوبن  ایند  کلم  یتسود  تهج  ار  هّکم  ریغ  ار و  هّکم  ص )  ) ربماغیپ ندیبلط  حـتف  هک  نآ  نایب 
دوب رما  هب 

نامسآ تفه  نزخم  زا  وا  هک  نآ  مهَّتم  ایند  ّبح  رد  دوب  یک  مه  هکم  حتف  هب  ربمغیپ  دهج 
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ار دوخ و  وا  رهب  زا  هتـسارآ  نتـشیوخ  نامـسآ  تفه  ره  قافآ  هدش  رپ  ناج  روح و  وا  هراّظن  یپ  زا  ناحتما  زور  تسب  رب  لد  مشچ و 
ُحوُّرلا ْکَلَْملا و  ُلَسُْرم و  ٌّیبَن  انیف  ْعَسَی  ـال  قح  لآ  دـباین  هر  مه  وا  رد  هک  قح  لـالجا  زا  هتـشگ  رپ  ناـنچ  نآ  وک  تسود  ریغ  ياورپ 

رفنازورف موحرم  ار  هتفگ  نیا  ذـخأم   3948 ین ب 3954 - غاب  تسم  میغاّبـص  تسم  ین  غاز  نوچمه  میغاز  ام  تفگ  اُولِقْعاَف  ًاـْضیَأ 
، يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم   ) دروآ ص )  ) لوسر يارب  ار  ایند  ياهجنگ  ياهدیلک  هک  دنا  هتـشون  تشهب  نزاخ  ناوضر  ندـمآ 

ییوم امـش  یف ء  زا  : » دومرف هک  دشاب  نینح  ياهتمینغ  میـسقت  ماگنه  ص )  ) ربمغیپ هتفگ  نآ  ذخأم  تسا  نکمم  یلو  (. 40 ص 39 -
(. نینح گنج  متشه ، لاس  ثداوح  يربط ، خیرات   ) ددرگ یم  رب  امش  هب  مه  نآ  هک  کی  جنپ  زج  مراد  یمن  رب 

.ششوک دهج :
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.داد خر  ترجه  متشه  لاس  رد  هکم : حتف 

.هداهن تمهت  هدش ، هدز  تمهت  مهتم :

.تساهتمعن زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  هنیجنگ و  تغل  رد  نزخم :

ناـیم ادـخ  ار  يا  هدـنب   » هک دومرف  ربـنم  رب  یگدـنز  رخآ  ياـهزور  رد  ص )  ) لوسر هک  تسا  ینخـس  دوـصقم  ًارهاـظ  ناـحتما : زور 
نکمم نینچمه  و  اهخیرات ) رگید  ریثا و  نبا  رد  اهزور  نیا  عیاـقو  كر : « ) دـیزگ ار  ترخآ  وا  درک و  ریخم  ترخآ  اـیند و  ندـیزگ 
تروص هب  ار  دوخ  ایند  زین  .درکن و  یهجوت  دینـش  تسار  پچ و  زا  ییادن  جارعم  بش  نوچ  هک  دـشاب  ناتـساد  نیدـب  تراشا  تسا 

(320 ص 319 - ج 18 ، راونالا ، راحب   ) دومرفن ییانتعا  ص )  ) ربمغیپ دنایامن و  ودب  شیاهرویز  همه  اب  ینز 
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.تسا دوصقم  يرامیب  ياهزور  رد  وا  هدومرف ي  ًارهاظ  دعب  تیب  هنیرق  هب  یلو 

.ار وا  ار : و 

.یگرزب لالجا :

.ناربمیپ قح : لآ 

رد هک  تس  یتقو  ادـخ  اب  ارم  ٌلسُرم »- ٌّیبن  ٌبَّرَقُم َو ال  ٌکَلَم  ِهیف  ینُعَـسَی  ٌْتقَو ال  ِهَّللا  َعَم  یل   » زا تسا  ذوخأم  .دـجنگ  یمن  عسی : ـال 
رد رفنازورف  موحرم  هک  ناـنچ  تسا  هفوصتم  تـالوقنم  زا  ًارهاـظ  هداتـسرف » ربـمغیپ  اـی  برقم و  کـلم  چـیه  دـجنگ  یمن  نم  اـب  نآ 

.تسا قح  ترـضح  رد  يانف  وحم و  ای  قارغتـسا  ماـقم  نادـب  دانتـسا  زا  ناـیفوص  دوصقم  و  تسا ، هدروآ  ص 39 )  ) يونثم ثیداـحا 
(. ص 329 ناتسلگ ، كر : )

ُحوُّرلا ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت   » هیآ هب  هجوت  اب  ار  نآ  انالوم  تسین و  نآ  رد  حور  ظـفل  دوش  یم  هدـید  لوقنم  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  حور :
: دیوگ رگید  ياج  رد  تسا و  هدروآ  نزو  تیاعر  يارب  ( 4 ردق ، ...« )

1 کَلَفلا 3440 / ُّزَتْهَی  َحوّرلا  ِجورُع  ْنِم  کَلَملا  هیلإ َو  ُحوّرلا  ُجُْرعَت 
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.دیشیدنیب سپ  دینک ، لقعت  سپ  هیلعف ) هلمج  : ) اولقعاف

زا تسا  ذوخأم  عمج .) ریمـض   ) م درکن +) اطخ  دشن ، وس  کی  هب  قح  زا  یـضام ، لعف  رکذم  درفم   ) غاز یفن +) فرح   ) ام زا  غاز : ام 
(. 17 مجن ، « ) تشذگن رد  دح  زا  درکن و  اطخ  وس  کی  هب  مشچ  یغَط »- ام  ُرَصَْبلا َو  َغاز  ام   » میرک نآرق 

، هرقب  ...« ) ًهَْغبِـص ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  ِهَّللا َو  َهَْغبِـص   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ریبعت  تسا و  راـگدرورپ  دوصقم  اـجنیا  رد  و  زرگنر ، غاـّبَص :
(. 138

ياورپ تسا  قح  هار  يانف  هک  ار  یسک  تسا و  هتشذگ  دوخ  زا  وا  هک  دوب  نیا  ماما  نخس  نانمؤم  ریما  اب  رادباکر  يوگتفگ  نایاپ  رد 
نوچ .تسین و  تفالخ  يریما و 
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نیدـب اـنالوم  دوب  هچ  يارب  وا  تسد  هب  هکم  حـتف  ماجنارـس  برع و  ناکرـشم  اـب  ربـمغیپ  ياـه  هوزغ  سپ  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياـج 
نتفرگ زا  ربمغیپ  ضرغ  رگا  هک  دوب  دهاوخ  نشور  خساپ  صاخ  یفاصوا  هب  ربمیپ  ندوتـس  اب  هچ  دهد ، یمن  حیرـص  خـساپ  شـسرپ 
.تفرگ یمن  تخـس  دوخ  رب  نانچ  ار  یناگدنز  دیـشوپ و  یمن  هدـید  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  زا  دوب  ناج  لام و  هب  یبایتسد  هکم 

ناهج و نیا  هب  هک  دوب  هتخادرپ  ادـخ  هب  نانچ  دـیدرگ و  یمن  فرحنم  قح  زا  شا  هدـید  هک  دوب  تسم  نانچ  راـگدرورپ  قشع  زا  وا 
: تسیرگن یمن  نآ  ياهییابیز 

لغتشم ناهج  زا  بیبح  رکذ  هب  لغتشم  ناج  ناناج ز  يادوس  هب 

(1647 ياهتیب 1646 - ناتسوب ،  ) هتخیر یم  هک  یقاس  تسم  نانچ  هتخیرگب  قلخ  زا  قح  دای  هب 

قایتشا دربن و  وا  دیامن  هک  قارع  ماش و  هکم و  دشاب  هچ  سپ  لوسر  مشچ  رب  دمآ  یـسخ  نوچ  لوقع  كالفا و  ياهنزخم  هک  نوچ 
باتفآ ب رون  هلمج  ینیب  درز  باـقن  يزاـس  نوچ  درز  هنیگبآ  دـنک  دوخ  تشز  ناـج  زا  ساـیق  وک  دوب  ار  قفاـنم  نظ  ناـمگ و  نآ 

3955 - 3958
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.دجنگ هشیدنا  رد  ناهج و  رد  هچ  نآ  تسا  نیمز  اه و  کلف  رد  هچ  نآ  لوقع : كالفا و  ياهنزخم 

.دننیب یم  دوخ  روصت  هنیآ  رد  ار  نارگید  تینط  هک  تسا  نانچ  نامدرم  تعیبط 

هـشیش دوخ  مشچ  رب  یـسک  رگا  دـیوگ  یم  لیثمت  رد  تسوا  شور  هک  نانچ  انالوم  .دـنبلط  ایند  وا  نوچ  ناگمه  درادـنپ  ایند  بلاط 
ادخ يایلوا  ششوک  بلط  ایند  یقفانم  سپ  .دید  دهاوخ  درز  ار  اج  همه  درگنب  نآ  سپ  زا  دهن و  يدرز 
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هک دشیدنیب  ات  دهد  یمن  ندیشیدنا  لاجم  ودب  يو  هریت  نورد  دناد و  یم  تسایر  نتفای  یبلط و  ایند  زا  یـشان  نامدرم  تیاده  رد  ار 
.دیآ راک  هچ  هب  قارع  ماش و  ار  سک  نینچ  .تخودنین  يا  هّبح  ایند  لام  زا  تخودن و  مشچ  نیمز  نامسآ و  هب  ربمیپ 

دید درگ  هتشادنپ  قح  درم  وت  ار  درگ  هتـشارفا  رـس  درگ  سراف ، درگ  ار  درم  ار و  درگ  یـسانش  ات  ار  درز  دوبک و  هشیـش  نآ  نکـشب 
هن رگ  رظن  نآ  تسا  سیلب  ثاریم  هک  ناد  رشب  ار  نازیزع  ینیب  یم  وت  ات  نیبج  شتآ  ِنم  رب  دیازف  نوچ  نیط  عرف  نیا  تفگ  سیلبا و 

تقیقح ندـید  عنام  هچ  نآ  درز : دوبک و  هشیـش   3959 دیـسر ب 3963 - نوچ  گس  نآ  ثاریم  وت  هب  سپ  دینع  يا  یـسیلب  دـنزرف 
يدوخ هب  نیمز  نامسآ و  دنتشادنپ  یم  يدام  نافوسلیف  هک  تسا  نامـسآ  نودام  نامـسآ و  دوصقم  درز  دوبک و  زا  ًالامتحا  .تسا و 

.دنا هدمآ  دیدپ  دوخ 

.رهاظ زا  تراعتسا  درگ :

.قح هدیزگ  ادخ ، یلو  درم :

.راوس سراف :

: تسا مدرم  رگید  نوچ  هک  وا  یکاخ  مسج  زا  تراعتسا  سراف : درگ 

289 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنک  یم  يزاس  هدرپ  ییامن  ژک  دنک  یم  يزاب  تسا  داب  رب  كاخ 

.هخاش عرف :  2 / 1281 تسوا 1282 - لصا  زغم و  تسا  ناهنپ  هک  نآ  تسوپ و  تسا و  راک  یب  تسا  راک  رب  هکنیا 

.لگ نیط :

.مدآ لگ : زا  هتخاس  هدمآ و  رب  نیط : عرف 

: هرهچ بوخ  ور ، خرس  ًازاجم  شتآ ، زا  هتخاس  نیبج : شتآ 

تغل زا  لقن  هب  لضفا ، ریم   ) ار دوخ  دنک  یم  مگ  نیرق  یعمـش  اب  هناورپ  دش  وچ  ار  دوخ  دـنک  یم  مگ  نیبج  شتآ  نآ  لصو  زا  ملد 
( همان

لوا
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دوب سیلبا  ادخ  راونا  شیپ  دومن  اهکسایق  نیک  سک  نآ 

رب قح  زا  هتسناد  هدید و  هک  نآ  دینع :  1 / 3396 تسا 3397 - ردکا  كاخ  وا ز  ران و  نم ز  تسا  رتهب  کش  یب  كاخ  زا  ران  تفگ 
.قح هدننک  در  ددرگ ،

زا یهاوخ  ددم  تضایر و  اب  زج  نآ  تسب و  ار  نیب  مسج  هدید  دیاب  وگ  غورد  رادیوعد  زا  وا  ندرک  ادـج  قح و  درم  تخانـش  يارب 
.تسین نکمم  ادخ  درم  ادخ و 

ار مسج  اهنت  درادن  نیب  تقیقح  هدید  هک  نآ  اما  .دـش  دـهاوخ  هتخانـش  ایند  بلاط  زا  قح  درم  دـش ، هتـشادرب  مشچ  زا  هدرپ  نآ  رگا 
.تسین یهاگآ  نآ  نورد  زا  ار  وا  دید و  دناوت 

ِلوُسَّرلا اَذِهل  ام   » دنتفگ یم  ادخ  لوسر  هراب  رد  شیرق  نانیب  هتوک  هک  نانچ  درادنپ  یم  نامدرم  رگید  نوچ  ار  لماک  هنافراع  مرجال 
، ناقرف  ...« ) دور یم  اهرازاب  رد  دنروخ و  یم  یندروخ  هک  تسا  هداتفا  هچ  ار  هداتـسرف  نیا  ِقاوْسَْألا »-...  ِیف  یِـشْمَی  َماعَّطلا َو  ُلُکْأَی 

مرترب وا  زا  نم  تفگ  دید و  ار  یکاخ  دبلاک  مدآ  زا  دیدرگ  رومأم  مدآ  هدجس  هب  نوچ  سیلبا  (. 7
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: شتآ زا  نم  تسا و  كاخ  زا  وا  هک 

یم دوخ  نوچ  ار  ادـخ  ناصاخ  نامدرم  هک  دـنچ   1 تسه 3216 / قوـلخم  ره  سفن  رد  ضرم  نیو  تسدـب  يریخ  اـنأ  سیلبا  ّتلع 
.دننک یم  ارچ  قح  نادرم  اب  هرباکم  دنتسین  ناطیش  هرخس  رگا  دنسیلبا و  هرخس  دنرادنپ ،

يدازآ دیوج  یلوم  ریش  گرب  يراکشا و  دیوج  ایند  ریش  تسرب  تروص  زک  تسا  نآ  قح  ریش  تسرپ  قح  مّقح  ریش  گس  مین  نم 
وچمه دوجو  دص  دنیب  گرم  ردنا  هک  نوچ  گرم  و 
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ار ناقداص  دوهی  موق  ياک  دومرف  یبن  رد  ناحتما  مد  نیا  دـب  ار  نادوهج  هک  ناقداص  قوط  گرم  ياوه  دـش  دوجو  دـنازوسب  هناورپ 
زا تیانک  گس :  3964 تسا ب 3969 - هب  نآ  ندرب ز  گرم  يوزرآ  تسه  دوس  يوزرآ  هک  ناـنچمه  دوس  جـنگ و  دـشاب  گرم 

(. ص 216 يونثم ، ثیداحا  « ) بالِک اهوبلاط  ٌهَْفیِج َو  اینّدلا   » هک ایند  بلاط 

.ادخ درم  هّللا ، دسا  قح : ریش 

.ندرک اهر  نت  ندوب ، انتعا  یب  مسج  هب  نتسر : تروص  زا 

.تسرپ ایند  ایند : ریش 

.راکش روخ  رد  يردصم ) ءای  راکشا + : ) يراکشا

.ایند عاتم  لام و  گرب :

(. ص 116 يونثم ، ثیداحا  « ) اُوتوُمَت ْنَأ  َْلبَق  اُوتُوم   » ثیدح هب  تسا  تراشا  نت و  دیق  زا  ندش  اهر  گرم : يدازآ و 

ییانس ام  زا  شیپ  تشگ  یتشهب  ندرم  نینچ  زا  سیردا  هک  یهاوخ  یگدنز  یم  رگا  گرم  زا  شیپ  تسود  يا  ریمب 
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.یتسود اوه :

ِساَّنلا ِنوُد  ْنِم  ِهَِّلل  ُءاِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  ْنِإ  اوُداه  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق   » میرک نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  تسا  تراشا  نانآ : ناحتما  نادوهج و 
سپ مدرم ، رگید  هن  دـییادخ  ناتـسود  امـش  دـیرادنپ  یم  رگا  دـیدش  يدوهی  هک  ناـنآ  يا  وگب  َنِیقِداـص »- ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْـملا  اُوَّنَمَتَف 

اُوَّنَمَتَف ِساَّنلا  ِنوُد  ْنِم  ًهَِصلاخ  ِهَّللا  َْدنِع  ُهَرِخْآلا  ُراَّدلا  ُمَُکل  َْتناک  ْنِإ  ُْلق   » زین و  (. 6 هعمج ، « ) دینایوگ تسار  رگا  دینک  گرم  يوزرآ 
(. 94 هرقب ، « ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا 

.نآ نتشاد  راصحنا  رد  تشهب و  هب  ندیسر  دوس : جنگ و 

یم یتیراع  نت  نیا  زا  ناهج و  نیا  زا  نم  وت  مادقا  اب  نوچ  هک  تسا  رادباکر  خساپ  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  هدومرف ي  لوقم  اهتیب  نیا 
ارم گرم  نیا  مدنویپ ، یم  ینعم  هب  منک و  یم  اهر  ار  تروص  مهر و 
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درم نم  اّما  دسرت ، یم  ندرم  زا  درادنپ  یم  یناگدنز  نایاپ  ار  گرم  دنیب و  یم  ناهج  نیا  رد  اهنت  ار  یناگدنز  هک  نآ  .تسا  نیریش 
لابقتـسا ار  نآ  هک  نآ  تسا  یـشیامزآ  ینامـسج  گرم  .يدازآ  گرم  تسا و  نم  يراتفرگ  ایند  یناگدـنز  .ادـخ  نآ  زا  میادـخ و 

مییادخ و ناگـصاخ  ام  دنتفگ  یم  هک  ار  نادوهج  دنوادخ  هک  نانچ  هدـنب ، دـسرتب  نآ  زا  هک  نآ  تسا و  هدازآ  ادـخ و  صاخ  دـنک 
.دینک ندرم  يوزرآ  دییوگ  یم  تسار  رگا  دومرف ، تسام  نآ  زا  اهنت  رگید  ناهج 

تـشارف رب  ار  ملع  نیا  دمحم  نوچ  تشادن  هرهز  ردق  نیا  يدوهج  کی  نابز  رب  اّنمت  نیا  دـینارذگب  ناسک  سومان  رهب  نادوهج  يا 
يا ار  ام  وت  اوسر  نکم  هک  جارخ  دـندرب و  لاـم  نادوهی  سپ  ناـهج  رد  دـنامن  دوخ  يدوهی  کـی  ناـبز  رب  ار  نیا  دـننار  رگا  تفگ 

3970 دید ب 3974 - تسود  تمشچ  وچ  هد  نم  اب  تسد  دیدپ  ینایاپ  تسین  ار  نخس  نیا  جارس 
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: دیامن یم  رتبسانم  وربآ  اجنیا ، رد  تسا و  هتفر  راک  هب  ینعم  دنچ  هب  یبرع  یسراف و  تایبدا  رد  سومان :

.وزرآ ینمت ، اّنمت :  1 ناهد 3237 / ار  وا  نیا  تسب  رب  دنکشن  نآ  نیا و  شیپ  هب  شسومان  هک  ات 

.تأرج هرهز :

.ندرک مالعا  نتشارفا : ملع 

.ییانشور غارچ ، جارس :

نینچ ار  دوخ  مدرم  امـش  هک  دوهج  نارـس  رابحا و  صوصخب  نادوهج و  هب  باطخ  تسا  هعمج  هروس  هیآ 6  نومضم  نیتسخن  تیب 
يانمت نانآ  دزن  دوخ  يوربآ  ظفح  يارب  نونکا  تسا ، ناشیا  نآ  زا  اهنت  تشهب  دـنیادخ و  صاخ  ناگدـنب  نانآ  هک  دـیا  هداد  میلعت 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  .دینک  گرم 
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نآ نادوهج  .دریمب و  دوخ  ياج  رد  هک  زج  دنکن  گرم  يوزرآ  نانآ  زا  یـسک  تسوا  تسد  هب  ص )  ) دمحم ناج  هک  سک  نادـب  »
دنتفریذپ و تیزج  نادوهی  سپ  ص 98 .) ج 10 ، رارـسالا ، فشک  « ) دنریمب دنرآ  نابز  رب  نانچ  رگا  هک  دنتـسناد  هچ  دندرکن  وزرآ 

.دنکن اوسر  ار  نانآ  دنتساوخ  ص )  ) ربمغیپ زا 

دش نآ  وت  نتشک  عنام  دنامن  لمع  صالخا  دیبنج و  نم  سفن  نم  يور  رد  یتخادنا  ودخ  نوچ  هک  دوخ  نیرق  اب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  نتفگ 

نتشک عنام  دنامن  لمع  صالخا  دیبنج و  نم  سفن  نم  يور  رد  یتخادنا  ودخ  نوچ  هک  دوخ  نیرق  اب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  نتفگ 
دش نآ  وت 

نم يوخ  دـش  هبت  دـیبنج و  سفن  نم  يور  رد  یتخادـنا  ودـخ  نوچ  ناولهپ  يا  دربن  ماگنه  هب  هک  ناوج  نآ  اب  نینمؤملا  ریما  تفگ 
مه ار  قح  شقن  یتسین  نم  هدرک  یّقح  نآ  یتسیلوم  فک  هدیراگن  وت  اور  دوبن  قح  راک  ردنا  تکرـش  اوه  یمین  دش و  قح  رهب  مین 

.ناهد بآ  ویخ ، ودَخ :  3975 نز ب 3979 - تسود  گنس  تسود  هجاجز  رب  نکش  قح  رما  هب 

.هدیرفآ زا  تیانک  هدیراگن :

.هدیرفآ هتخاس ، هدرک :

.هشیش هجاجُز :

هک نانچ  انالوم  نآ  لابند  هب  دـمآ و  تیب 3727  رد  هک  تسوا  دروامه  شـسرپ  خـساپ  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  یلوم  نابز  زا  اـهتیب  نیا 
ارم اما  يدیشک  غیت  نم  نتشک  دصق  هب  ارچ  دسرپ  یم  ع )  ) یلع دروامه  ماجنارس  .دروآ  نایم  هب  ار  يرگید  ياهناتـساد  تسوا  هویش 

نم سفن  یتخادنا  نم  يور  هب  ودخ  وت  نوچ  هک  دهد  یم  خساپ  ماما  .یتشکن 
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اما دشاب  وا  رما  ماجنا  هار  رد  نم  هدارا  همه  تسیاب  یم  متـساوخ و  یم  ادخ  يارب  ار  وت  نتـشک  .دیدرگ  دیدپ  نم  رب  مشخ  دـیبنجب و 
اجنیا رد  مدید  يدروآ  مشخ  هب  ارم  نوچ 
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.منک یمن  کیرش  ار  يزیچ  ادخ  راک  رد  نم  تساوه و  ياضرا  يارب  یمین  ادخ و  يارب  یمین  هکلب  تسین  ادخ  يارب  اهنت  وت  نتـشک 
ادخ رما  هب  دیاب  مه  وت  نتشک  سپ  نم ، هن  تسا  هدیرفآ  ادخ  ار  وت  نوچ  .دنیشن  ورف  ممشخ  ات  مدرک  گنرد  یکدنا  متساخرب و  سپ 

.يرگید نامرف  هن  دوش  ناریو  وا  رما  هب  دیاب  هتخاس  ادخ  ار  هچ  نآ  .دشاب 

دیریگم هداهن  تمرح  ادـخ  هک  ار  یناـج  ِّقَْحلاـِب ... »-...  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  ـال  َو  هیآ ...« : زا  تسا  ذوخأـم  بلطم  نیا  و 
(: 151 ماعنا ،  ...« ) داد يور  زا  زج  دیشکم ) ار  یسک  )

راخ کسخ و  رب  تسا  زارد  قلخ  غاب و  دـنوادخ  تسد  نکـشب  هن  لاهن و  نیا  زا  نک  رب  هن  چـیه  دـنیادخ  لاهن  هرـس  کی  همه  قلخ 
ص 170) ققحم ، يونیم ، ورسخ ، رصان  ناوید   ) نسوس لگ و  رب  وچمه 

وت متـشادنپ  رگد  یعون  ار  وت  نم  متـشاک  یم  افج  مخت  نم  تفگ  دـیرب  يرّانز  هک  ات  وا  لد  رد  دـیدپ  دـش  يرون  دینـشب و  نیا  ربگ 
نآ مالغ  نم  يا  هدوب  مشیک  عمـش  غورف  وت  يا  هدوب  مشیوخ  لصا و  رابت و  وت  يا  هدوب  وزارت  ره  هنابز  لب  يا  هدوب  وخ  دحا  يوزارت 

روهظ ب 3985- رد  درآ  رب  رهوگ  نینچ  هک  روـن  ياـیرد  نآ  جوـم  مـالغ  نم  وا  زا  تفریذـپ  ینـشور  تغارچ  هک  وـج  مشچ  غارچ 
هتفر راک  هب  رفاـک  قلطم  ینعم  هب  یـسراف  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  لوادـت  رد  اـما  تسا  تشترز  شیک  وریپ  تغل  رد  ربگ :  3980

.تسا

(. عطاق ناهرب  هیشاح  زا   ) دنتسب یم  رمک  رب  ینارصن  نایمذ  هک  يا  هتشر  رّانز :

295 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رّانز
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.ندمآ رد  قح  نید  هب  ندرک ، ینید  یب  كرت  ًازاجم  ندیرب :

دروامه .تسا و  هداد  خر  ناتسبرع  نیمزرـس  رد  وا  دروامه  و  ع )  ) ماما نایم  تشاد ) یم  ساسا  رگا   ) وگتفگ نیا  تسادیپ  هک  نانچ 
.تسا هدروآ  رد  تروص  نیدب  ار  نآ  انالوم  هنارعاش  ریبعت  هتشادن و  نایم  رب  رّانز  دوبن و  ربگ  .تسا  هدوب  تسرپ  تب  ای  يدوهی و  وا 

.ندرک داد  یب  ندرک ، افج  نتشاک : افج  مخت 

نمـشد ار  وت  نمؤم  : » دومرف وا  فصو  رد  ص )  ) لوـسر هک  تسا  تهج  نیدـب  و  قفاـنم ، زا  نمؤـم  تخانـش  راـیعم  وزارت : ره  هناـبز 
(. 45 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) دریذپن وت  یتسود  قفانم  دریگن و 

.نادنواشیوخ نامدود ، رابت :

هک دـنوادخ  اـی  دـشاب و  ص )  ) لوسر وج  مشچ  غارچ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  .دراد  نیب  تقیقح  مشچ  هک  نآ  ناـهاوخ  وـج : مشچ 
.داد ناوت  یم  ار  لامتحا  ود  ره  زین  دعب  تیب  دروم  رد  و  ِضْرَْألا » ِتاومَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  »

تـسناد هک  نادـنچ  تخاس ، نشور  ار  وا  هریت  نورد  يا  هقراب  نوچمه  ادـخ  هار  رد  ماما  صالخا  زا  ناـنمؤم  ریما  درواـمه  یهاـگآ 
هتـشاداو گنج  هب  ار  وا  نید  نیا  هار  رد  يو  صولخ  وا و  نید  هکلب  درادـن  ییوج  ایند  ییامن و  دوخ  دـصق  وا  اـب  هزیتس  زا  ع )  ) یلع

، يرتنابرهم نم  نادنواشیوخ  ناردپ و  زا  نم  رب  وت  تفگ  ودب  ور  نیدب  .تسا  تلادع  يارجا  ادـخ و  يارب  دـنک  یم  هچ  نآ  تسا و 
سپ نیا  زا  نم  يدومن ، هار  تسرد  شیک  هب  ارم  یغارچ  نوچمه  وت  یتخاس ، میانـشآ  ادـخ  هار  اب  وت  دـندرب و  رفک  هار  هب  ارم  ناـنآ 

ییایرد نآ  رد  و  تسا ، هتشاد  ینازرا  وت  هب  ار  یتیاده  غارچ  نینچ  هک  مریگ  یم  شیپ  ار  نآ  یگدنب  هار 
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.تسا هدنارورپ  ار  يرهوگ  نینچ  هک  مروخ  یم  هطوغ 

296 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نمز  زارفارس  مدید  ار  وت  رم  نم  هک  ار  تداهش  نم  رب  نک  هضرع 

ار قلخ  نیدنچ  غیت  زا  دـیرخ  او  ار  قلح  نیدـنچ  ملح  غیت  هب  وا  ور  دـندرک  نید  يوس  هناقـشاع  وا  موق  شیوخ و  سک ز  هجنپ  برق 
.ییابیکش يرابدرب ، ملح :  3986 رتزیگنا ب 3989 - رفظ  رکشل  دص  لب ز  رتزیت  نهآ  غیت  زا  ملح  غیت 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  ملح : غیت 

.هریت نامدود ، موق :

یقالخا يا  هتکن  نایب  نآ  زا  ضرغ  تسانالوم و  هنارعاش  عبط  هتخاـس  رب  تسا  نآ  دـمآ  یپ  هچ  نآ  ناتـساد و  نیا  میتفگ  هک  ناـنچ 
.تسا هدیسر  دنمجرا  یماقم  هب  دشاب  هتشاد  نامرف  هب  ار  شیوخ  مشخ  دوش و  طلسم  دوخ  سفن  رب  رگا  یمدآ  هک  تسا 

هار زا  دـنوش  وربور  نانآ  اب  مشخ  اب  رگا  هک  یلاح  دروآ  رد  ناوت  تسار  هار  هب  درک و  ناوت  ییامنهار  کین  يوخ  اب  ار  ناـمدرم  هک 
.دنزرو رارصا  نآ  رد  نتفر  رب  دندرگن و  رب  دوخ 

ار دروامه  نآ  راک  نیدب  هک  دنک  یم  فصو  ع )  ) نانمؤم ریما  راتفر  رد  ار  مشخ  ندروخ  ورف  يرادنتـشیوخ و  جـیاتن  زا  يا  هنومن  و 
نایم زا  ار  مالسا  نمشد  نت  کی  اهنت  دوب  هتشک  ار  وا  رگا  هک  یلاح  دندش  یناملـسم  وا  ناشیوخ  زا  نت  هاجنپ  دناشک و  یناملـسم  هب 

.دوب هتشادرب 

ار يردب  عاشعش  بنذ  نوچ  فوسک  ار  مدآ  دیشروخ  یمدنگ  دش  هدرسفا  نآ  زا  ترکف  ششوج  دش  هدروخ  ود  يا  همقل  اغیرد  يا 
دوب ینعم  وچ  نان  لسگ  نیورپ  دوش  یم  نوچ  وا  هام  لِگ  تشم  کی  زا  هک  لد  فطل  تنیا  فوسخ 
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یم تّذـل  عفن و  دـص  شروخ  نآ  دروخ ز  یم  رتشاـک  زبـس  راـخ  وچمه  دوحج  دزیگنا  تشگ  تروص  هک  نوچ  دوب  دوس  شدروخ 
297 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تشد  رتشا ز  دروخ  یم  ار  نامه  نوچ  تشگ  کشخ  تفر و  شیزبس  نآ  هک  نوچ  درب 

دـش تروص  هک  نوچ  دوب  دوس  شدروخ  دوب  ینعم  وچ  ناـن  غیت  تشگ  ّیبرم  درو  ناـنچ  نآـک  غـیرد  يا  شجنل  ماـک و  دـنارد  یم 
قیقد ياه  هتکن  درک و  نایب  دوخ  ياهتیب  یط  رد  هک  یبلاطم  زا  تراعتسا  ود : يا  همقل   3990 زبگ ب 3997 - تسا و  کشخ  نونک 
ملاع هب  عمج  ملاع  زا  هجوت  ترکف : شـشوج  ندـش  هدرـسفا  « 25 « » .تفرگ يویند  عتمت  هب  تراـشا  ناوـت  یم  و   » .دوـمرف راـهظا  هک 

.هقرفت

زاـب طاـشن  روش و  زا  ار  وا  هک  تسا  یتلاـح  دوصقم  اـًلامتحا  اـجنیا  رد  و  دـش ، عنم  نآ  ندروـخ  زا  تشهب  رد  مدآ  هچ  نآ  یمدـنگ :
.تسا هتشاد 

.تسا دوصقم  ندش  بوجحم  اجنیا  رد  باتفآ و  نتفرگ  فوسک :

سأر نآ  یلامـش  هطقن  .جوربلا و  هقطنم  حطـس  اب  تسا  لیام  کلف  یبونج  عطاقت  هطقن  نامجنم  حالطـصا  رد  هلاـبند و  بمد ، بنذ :
.دوش عقاو  فوسخ  دتفا  مامت  مامت  هلباقم  دوب و  بنذ  هدقع  رد  رمق  سأر و  هدقع  رد  دیشروخ  رگا  .تسا 

.تسا یگدنشخرد  دوصقم  امن ، شوخ  تقلخ ، بوخ  عاشعش :

.نتفرگ هام  فوسخ :

.ایند هب  هجوت  كدنا  زا  تراعتسا  لگ : تشم 

.واگ ناهوک  رب  تسا  هراتس  شش  نآ  ایرث و  نیورپ :

.هدنکارپ نیورپ ، دننام  هدیلسگ  لسگ : نیورپ 

.نداتفا هقرفت  تلاح  هب  عمج  تلاح  زا  ندش : لسگ  نیورپ  هام 

.تسا لد  باجح  دوصقم  اجنیا  رد  راکنا و  دوحج :

.بل جنل :

.لگ درو :

.هدرورپ ّیبرم :

__________________________________________________
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شورس میرکلا  دبع  رتکد  ياقآ  رکذت  ( 25)

ص: ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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298

.تشرد يوق ، ربطس ، زبگ :

.تسا هداد  خر  انالوم  يارب  هک  تسا  ینوگرگد  هدنراد  نایب  تیب  دنچ  نیا 

یگدرـسفا تسا و  یبلچ  نیدـلا  ماسح  یگدرـسفا  زا  وا  ریثأت  دـنا  هتـشون  ناحراش  ضعب  هک  نانچ  هدوب ؟ هچ  ینوگرگد  نیا  بجوم 
.يو نز  ندرم  رطاخ  هب  نیدلا  ماسح 

ماگنه تسا  ملـسم  هچ  نآ  .تسا  هدـمآ  زین  رگید  ياهتیب  رد  تشون  مهاوخ  هک  ناـنچ  نآ  ندـیدرگ  باـجح  همقل و  ندروخ  نکیل 
هدـمآ و یم  گرزب  وا  هدـید  رد  هک  تسا  هدوب  يا  هثداح  نآ  بجوم  تسا و  هدـش  دـیدپ  انالوم  رد  یتلاـح  رییغت  اـهتیب  نیا  ندورس 

: مینیب یم  وا  ياه  هدورس  رد  زاب  ار  اهتیب  نیا  ریظن  .تسا  هداهن  يو  رد  هجوت  لباق  يرثا 

تسبب هر  دمآ  رد  يدنچ  همقل  تسد  داد  یم  نیا  نول  رگید  شود 

ورب همقل  يا  تسا  نامقل  تقو  ورگ  ینامقل  هتشگ  همقل  رهب 

هک تسا  طـسب  ضبق و  زا  يریبعت  تفگ  ناوت  یم   1 / 1960 راخ 1962 - دـیرآ  نورب  نامقل  فک  زا  راخ  راخ  نیا  يا  همقل  يارب  زا 
هب دوخ  مود  رتفد  همدـقم  رد  دـیامن و  یمن  رود  دـنچ  ره  دـنا  هتـشون  ناحراش  ضعب  هچ  نآ  لاـمتحا  .دـهد و  یم  تسد  ار  ناـفراع 

رادـباکر و ناتـساد  رد  رگا  .درادـن  يراگزاس  ناتـساد  نآ  اب  نادـنچ  اهتیب  رهاظ  نکیل  دـنک ، یم  حیرـصت  نیدـلا  ماسح  یگدرـسفا 
ینخـس رتفد  نیا  رـسارس  رد  هک  ددرگ  یم  مولعم  دوش  تقد  هداد  وا  ياهـشسرپ  هب  ماما  هک  ییاهخـساپ  نانمؤم و  ریما  اب  وا  يوگتفگ 
راهظا نینچ  .هدومنن  نایب  تحارص  نینچ  اب  ار  هدیچیپ  بلطم  نیا  ناوید  رسارس  رد  هکلب  هدماین ، لعاف  تدحو  هراب  رد  حیرـص  نینچ 

نآ ياشفا  تسا و  هدمآ  رد  تلاح  نآ  زا  سپس  هداد ، تسد  يو  رب  هک  تسا  یطسب  تلاح  هدنیامن  رظن 
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: دیوگ رگید  ياج  رد  هک  نانچ  دهد  یم  خر  زین  ادخ  ناصاخ  يارب  تاقافتا  نینچ  و  هدید ، یلوا  كرت  اه  هتفگ  نینچ  اب  ار  لاح 

299 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دیدپ  شتشگ  اهمان  ّرس  ناج و  دید  كاپ  رون  هب  نوچ  مدآ  مشچ 

تفاتش تمدخ  رد  داتفا و  دوجس  رد  تفایب  يو  رد  قح  راونا  کلم  نوچ 

مرصاق تمایق  ات  میاتس  رگ  مرب  یم  شمان  هک  مدآ  نینچ  نیا 

ناـکلاس داـشرا  دوصقم  تفگ  ناوت  یم  1 و  / 1246 اطخ 1249 - يو  رب  دـش  یهن  کـی  شناد  اـضق  دـمآ  نوچ  تسناد و  همه  نیا 
یمدنگ ندروخ  هک  نانچ  .درآ  دیدپ  لد  رد  یگریت  هک  ایند ، تروص و  ملاع  هب  ندرواین  يور  ینعم و  ملاع  زا  ندشن  ادـج  هب  تسا 

یلجت هک  زین  یلد  و  دناشوپب ، ار  هام  بنذ  هدقع  دـنک و  هریت  ار  باتفآ  يا  هیاس  هک  نانچ  دروآ ، دورف  تشاد  هک  ماقم  نآ  زا  ار  مدآ 
يواـیند و اـیند و  هب  نتـسیرگن  .دـتفا  یم  یناـشیرپ  هب  ینامـسج  مسج و  هب  نتخادرپ  اـیند و  هب  هجوت  كدـنا  اـب  تسادـخ  روـن  هاـگ 

بجوم اهنت  رگا  تسا و  روآ  دوس  دشاب  ترخآ  میعن  هب  ندیـسر  حور و  تیبرت  يارب  يا  همدـقم  رگا  ینامـسج  مسج و  هب  نتخادرپ 
هک دزاس  یم  نشور  یلاثم  اب  ار  قیقد  کیراب و  ینعم  نیا  تسوا  تداع  هک  نانچ  دوب و  دـهاوخ  ینعم  باجح  ددرگ  مسج  شرورپ 

ناحراش ضعب  .ددرگ  یم  وا  ماک  ندیرد  ندرزآ و  بجوم  دـیدرگ  کشخ  نوچ  تسا و  رتشا  تذـل  هیام  دوب  زبس  نوچ  راخ ، رتشا 
: دیوگ يدعس  هچ  نآ  ریظن  دنا  هتفرگ  نآ  يوغل  ینعم  هب  ار  همقل 

نآ رد  ات  راد  یلاخ  ماعط  زا  نوردنا 
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نا دـمآ ، دـهاوخ  يرتشیب  لیـضفت  مود  رتفد  زاغآ  رد  نارگید  یکالفا و  هتفگ  زا  اـنالوم  ینوگرگد  تلع  هراـب  رد  ینیب  تفرعم  رون 
.هَّللا ءاش 

تخیمآک نآ  زا  دـعب  ار  کشخ  نیا  يروخ  یم  وب  نامه  رب  نینزان  دوجو  يا  يدوب  هدروخ  نیا  زا  شیپ  ار  وا  هک  تداـع  نآ  دـب  وت 
بآ نخـس  دـیآ  یم  دولآ  كاخ  تخـس  رتش  يا  دزیهرپب  نونکا  هایگ  نآ  ُرب ز  تشوگ  کشخ و  زیمآ و  كاخ  تشگ  يرث  اب  ینعم 

300 ص : ج 1 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نک  دنب  هَچ  رس  دش  هریت 

باوَّصلِاب ب مَلْعا  ُهَّللا  نک و  ربص  باتـش  هن  ار  وزرآ  درآ  ربص  دنک  شفاص  مه  درک  هریت  هک  وا  دنک  شوخ  فاص و  زاب  شیادخ  ات 
.راد من  كاخ  يرث :  3998 - 4003

.تشوگ هدنهد  رازآ  تشوگ ، هدنرب  ُرب : تشوگ 

.ندناسر رمث  هب  ندروآ :

.تسا رتاناد  تسا  تسرد  تسار و  هچ  نادب  ادخ  و  باوصلاب : ملعا  هَّللا  و 

نآ زا  نخـس  هک  دزاس  یم  هاگآ  ار  هدنونـش  اـنالوم  تسا  هدـش  ادـیپ  وا  يارب  هک  تسا  ینوگرگد  هدـنهد  ناـشن  زین  تیب  شـش  نیا 
لد هدرـسفا و  نورد  هک  یلاـح  يونـش ، یم  ار  نآ  دوب  اـم  رد  هک  تطـسب  طاـشن و  دـیما  هب  وـت  تسین ، يدینـش  یم  شیپ  هک  تسد 
داـش هدرـسفا  رطاـخ  رگید  راـب  دـنک و  یفطل  ادـخ  هک  دوب  مینیزگ ، یـشوماخ  اـت  راذـگب  درگم و  نخـس  ندینـش  درگ  تسا  هدرمژپ 

.دروآ دهاوخ  شیپ  تسوکین  ار  هچ  نآ  ادخ  هک  درک  هشیپ  ییابیکش  دیاب  دنادرگ ،

كـالفا هب  كاـخ  زا  و  تخاـس ، اـهر  روفغم  داتـسا  هک  اـج  نآ  زا  تسخن  رتفد  ياـهتیب  زا  نآ  حرـش  دوب  رودـقم  هچ  نآ  دـش  ماـمت 
ریت مجنپ  هبنش  هس  زور  تخادرپ 
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ارفغتسم ًایلصم  هَّلل  دمحلا  يرمق و  يرجه  هجحلا 1410  وذ  مّوس  اب  ربارب  يرجه  هن  تصش  دصیس و  رازه و  کی  هام 

مود دلج 

مود رتفد 

حراش راتفگ  شیپ 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نیرهاّطلا نیبّیطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هَّللا  یّلص  و 

دش ریخأت  يونثم  نیا  یتدم 

داتفا و قیوعت  هب  نآ  راشتنا  نکیل  .دـیدرگ  لیوحت  یگنهرف  یملع و  تاراشتنا  تکرـش  هب  دـش و  هداـمآ  شیپ  لاـس  مود ، رتفد  حرش 
و .دریگ - رارق  نادنم  هقالع  تواضق  رادید و  ضرعم  رد  تقو  هچ  مود  تمـسق  ات  دوش ، یم  رـشتنم  رتفد  نآ  تسخن  تمـسق  نونکا 

.هَِّلل مکحلا 

هب هک  زیزع  نارورـس  زا  رگید  راب  .دش و  هتـشون  لوا  رتفد  زا  مراهچ  وزج  همدقم  رد  هک  تسا  نامه  حرـش  رد  ملع ، بلاط  نیا  شور 
دای هدش ، شومارف  یحیـضوت  ای  هدمآ  دیدپ  ییاطخ  رگا  دنیامرفن و  غیرد  داشرا  زا  مراد  اعدتـسا  دنرگن ، یم  رتفد  نیدـب  تیانع  رظن 

.مهاوخ یم  گرزب  يادخ  زا  ار  نانآ  قیفوت  دیزم  تمالس و  .دنوش  روآ 

: منک يروآ  دای  دیاب  ار  دنچ  ییاه  هتکن  همدقم  نیا  رد 

هتشون يونثم  رب  نونک  ات  هک  ییاهحرـش  هب  یـسرتسد  ییاناوت و  دح  رد  دش ، هتـشون  لوا  رتفد  زا  مراهچ  وزج  همدقم  رد  هک  نانچ  ( 1
.دش دهاوخ  رت  نوزف  مه  ذغاک  نم  دص  تفه  زا  يونثم  هک  ارچ  مروایب  ار  اهنآ  همه  هک  دوب  دیابن  عقوتم  اما  ما ، هتسیرگن  هدش 

.موش یم  ما و  هدش  دنم  هرهب  زین  رگید  یناگرزب  زا  نکیل  .مدرب  مان  دلجم  نآ  رد  هک  دنا ، نامه  یمئاد  ناراکمه  ناتسود و  ( 2

نا .دوب - دهاوخ  مود  دلجم  نایاپ  رد  مود  رتفد  تسرهف  سپ  دمآ  دهاوخ  رتفد  نامه  نایاپ  رد  رتفد  ره  تسرهف  متـشون  هک  نانچ  ( 3
.هَّللا ءاش 

کی رد  رتفد  ره  حرش  دعب  هب  موس  رتفد  زا  اما 
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.تسا دلجم 

رد هدرک و  قیبطت  ار  اهذـخأم  رگید  و  میرک ، نآرق  ياـه  هیآ  نتم ، ياـهتیب  دوخ  صاـخ  تقد  اـب  راـطع  اـمه  مناـخ  هیلع  راکرـس  ( 4
.مرازگ ساپس  ناشیا  زا  دنا ، هدرک  ار  یعس  تیاهن  يراتساریو  يریگطلغ و 

.تسا هینوق  هخسن  ساسا  دعب  ياهرتفد  و  رتفد ، نیا  رد  ( 5

يدیهش رفعج  دیس  راهچ  داتفه و  دصیس و  رازه و  دنفسا  هَّللا  همحر  مکیلع و  مالّسلا  و 

2 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

انالوم همدقم 

[ انالوم همدقم  ]

دیاوف رد  دوش ، مولعم  ار  هدنب  یهلا  تمکح  هلمج  رگا  هک  مود  دّلجم  نیا  ریخأت  تمکح  زا  یـضعب  نایب  میحرلا ) نمحرلا  هَّللا  مسب  )
يا هّمـش  یلاعت  قح  سپ  .دزادرپن  راک  نادب  دنک ، ناریو  ار  وا  كاردا  قح  نایاپ  یب  تمکح  و  دـنام ، ورف  راک  نآ  زا  هدـنب  راک ، نآ 
اریز دبنجن ، چـیه  دـنکن  ربخ  چـیه  هدـیاف  نآ  زا  ار  وا  رگا  هک  دـشک  راک  نادـب  ار  وا  و  دزاس ، وا  ینیب  راهم  نایاپ  یب  تمکح  نآ  زا 

هک نانچ  ندیبنج ، دناوتن  مه  دزیر  ورف  يو  رب  نآ  تمکح  رگا  .مینک و  تحلـصم  نآ  رهب  زا  هک  تسا ، نایمدآ  ياهرهب  زا  هدننابنج 
ٍرَدَِـقب اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  اـم  ُُهِنئازَخ َو  انَدـْنِع  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو   » دبـسخ ورف  مه  دوب  گرزب  راـهم  رگا  .دورن و  دوبن ، راـهم  رتشا  ینیب  رد  رگا 

دهد نازیم  هب  « 2 « » َنازیِْملا َعَضَو  اهَعَفَر َو  َءامَّسلا  َو   » دوشن خولک  مه  دشاب  رایسب  بآ  نوچ  دوشن و  خولک  بآ  یب  كاخ  « 1 « » ٍمُوْلعَم
دنا و هدش  « 3 « » ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی   » دنا و هدش  لّدبم  قلخ  ملاع  زا  هک  ار  یناسک  ّالا  نازیم  یب  باسح و  یب  هن  ار  يزیچ  ره 

«4 « » ِردَی َمل  قُذَی  َمل  نَم  »

یقشاع هک  یکی  دیسرپ 
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تبـسن .تقیقحب و  تسا ، قح  تفـص  هک  دنا  هتفگ  نآ  تهج  تسا ، باسح  یب  تبحم  قشع  ینادـب  يوش  ام  وچ  هک  متفگ  تسیچ 
.تسا مادک  هنّوبحی » ، » تسا مامت  مهّبحی »  » تسا زاجم  هدنب  هب  وا 

__________________________________________________

(21 رجح ،  ) .مولعم هزادنا  هب  زج  ار  نآ  میتسرف  یمن  ورف  تسام و  دزن  نآ  ياه  هنیجنگ  هک  زج  تسین ، زیچ  چیه  و  ( 1)

(7 نمحر ،  ) .داهن ار  نازیم  و  ار ، نآ  تشارفا  رب  نامسآ ، و  ( 2)

(28 رون ، 37 ؛ نارمع ، لآ  212 ؛ هرقب ،  ) .رامش یب  دهاوخ  هک  ار  هک  ره  دهد  یم  يزور  ( 3)

: دناد یمن  هدیشچن  هک  نآ  ( 4)

درو سافنا  لعج  درآ  مهو  هب  یک  دروخن  وک  سک  ره  ردی  مل  قذی  مل 

3 / 2943

3 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نوچ ونـش  شوخ  نیریـش  ِریـش  ددرگن  نوخ  ون  دنزرف  وت  ِتخب  دیازن  ات  دش  ریـش  نوخ  ات  تسیاب  یتلهم  دش  ریخأت  يونثم  نیا  یتّدم 
نوچ ز دوب  هتفکان  اه  هچنغ  شراهب  یب  دوب  هتفر  قیاقح  ِجارعم  هب  نوچ  نامـسآ  ِجوا  دـینادرگ ز  زاب  نانع  نیّدـلا  ماسُح  قحلا  ءایض 

ِعلطم دوب  حاتفتـسا  زور  شتـشگ  زاب  دوب  حاورا  ِلقیـص  هک  يونثم  تشگ  زاس  اب  يونثم  رعـش  گنچ  تشگ  زاـب  لـحاس  يوس  اـیرد 
لعف اب  تسیاب  دنا : هتشون  ناسیون  روتـسد  یـضعب  تسیاب :  1 دوب ب 7 - ود  تصـش و  دصـشش و  ردنا  لاس  دوس  ادوس و  نیا  خـیرات 

.دیآ یم  هارمه  زین  عراضم  لعف  اب  مینیب  یم  هک  نانچ  نکیل  تسا ، هارمه  یضام 

( همان تغل  زا  لقن  هب  یناقاخ ،  ) دیآ یمن  رب  تسیاب  هچ  نآ  تسیاب و  یمن  ارم  دمآ  هچ  نآ 

نوخ همان ) تغل  زا  لقن  هب  یشاک ، متاح   ) دوبن روز  يروخ  هزادنا  هب  تسیاب  هداب  متاح  تشود  یتسم  دب  دیجنر ز  رای 
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هک یماعط  : » تسا هدمآ  ص 425 )  ) یهاشمزراوخ هریخذ  رد  .ددرگ  یم  دیدپ  نوخ  زا  ریش  دنتشادنپ  یم  میدق  ناکشزپ  ندش : ریش 
لصف  ) نوناق رد  و  .دوب » رتمک  ینم  ریش و  دلوت  دنک ، دلوت  رتمک  نوخ  هک  هاگ  ره  دنک و  دلوت  رتمک  نوخ  دشاب  نوریب  لادتعا  زا  ... 

اذغ : » دنتفگ یم  دنتسناد و  یم  یکی  ار  ریـش  نوخ و  لصا  یـضعب  و  .دیآ » دیدپ  کبـس  نوخ  زا  ریـش  : » تسا هدمآ  ناتـسپ ) هجلاعم 
دبک سپ  .تالوضف  نآ  نیدورف  ریـش و  نآ  هنایم  دوش و  نوخ  نآ  یناقوف  تمـسق  سپ  .دزپب  ار  نآ  هدعم  دریگ ، رارق  هدعم  رد  نوچ 
هروس ص 404 ، ج 5 ، رارـسالا ، فشک  هب : دینک  هاگن  « ) .دور نوریب  تالوضف  دـهد و  ناتـسپ  هب  ار  ریـش  دـناسر و  اهگر  هب  ار  نوخ 

هیآ 67) لیذ  لحن ،

4 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .تسا هتفر  راک  هب  یضام  هغیص  هب  عوقولا ، ققحم   ) عراضم .دوش  دش :

نسح نیدلا : ماسح  قحلا  ءایض  ظفاح )  ) شراک رد  دنک  هوشع  نوچ  هک  هشیدنا  رد  لگ  شرای  دش  لگ  هک  تسا  نآ  همه  لبلب  رکف 
ار وا  انالوم  .دـمآ  اـنالوم  تمدـخ  هب  دوب  قهارم  زونه  هک  یلاـح  ردـپ  گرم  زا  سپ  .ه ق ،)  684 - 622  ) كرت یخا  نب  دـمحم  نب 

نانچ تسا ، هدوب  رثؤم  يونثم  ندورس  رد  نیدلا  ماسح  .درمش  یم  مدقم  دوخ  ناکیدزن  رب  ار  يو  هک  دیـسر  یماقم  هب  درک و  تیبرت 
یناگدنز هب : دینک  هاگن   ) .دنتشون یم  ار  انالوم  ياه  هدورس  نارگید  يراکمه  اب  وا  تسادیپ و  باتک  ياج  ياج  زا  عوضوم  نیا  هک 

.نتشگ زاب  نتشگ ، رب  ندینادرگ : زاب  نانع  ذخآم ) رگید  و  رفنازورف ، نامزلا  عیدب  هتشون  نیدلا ، لالج  انالوم 

زا یبرع  تلآ  مسا  جارعم :
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ندـش رب  رتشیب  هملک  نیا  زا  ناناملـسم  لوادـت  رد  و  تسا ، نابدرن  ینعم  هب  تغل  رد  جارعم  .تسا  نتفر  الاب  ینعم  هب  جورع ، ردـصم 
نتفاـیرد و یپ  رد  نتفر : قیاـقح  جارعم  هب  .هبـشم  هب  هب  هبـشم  هفاـضا  قیاـقح : جارعم  .تسا  دوـصقم  نامـسآ  هب  ص )  ) مرکا لوـسر 

.ندش هجوتم  توهال  ملاع  هب  ندیرب و  توسان  ملاع  زا  .ندوب  اهتقیقح  فشک 

.ندش زاب  مه  زا  نتفاکش ، نتفَک :

: نتـشگ زاب  لحاس  هب  ایرد  زا  همان ) تغل  زا  لقن  هب  همان ، بساشرگ   ) يدب هتفکـش  امرـس  امرگ و  هب  يدـب  هتفک  هراومه  هک  دـب  یلگ 
.نتشگ رب  وحص  تلاح  هب  يدوخ  یب  قارغتسا و  تلاح  زا  تیانک 

.ندرک هجوت  ترثک  ملاع  هب  تدحو  ملاع  زا 

.رگنشور هدننک ، نشور  لَقیَص :

ندوشگ و زین  تسا  نتساوخ  ترصن  نتسج و  يزوریپ  تغل ، رد  حاتفتـسا  ندوشگ .)  ) حتف یثالث  زا  لاعفتـسا  باب  ردصم  حاتفتـسا :
و .تسا » بجر  مهدزناپ  زور  نآ  : » هک تسا  هدمآ  ذخأم  رکذ  نودـب  همان  تغل  رد  حاتفتـسا : زور  .ندرک  زاغآ  نتـساوخ و  ندوشگ 

سمش زا  هچ  نادب  هجوت  اب  یلو  .دناوخ » رکذ  زاغآ  زا  شیپ  شیورد  هک  تسا  يزامن  نآ  رکذلا  حاتفتسا   » هک درآ  نیل  زا  نوسلکین 
نیعم زورما  فوقوم  هن  دیاب  یم  لوا  زا  حاتفتسا   » تسا لوقنم 

5 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ندوب كرابم  حاتفتـسا ، زا  اـنالوم  ضرغ  تفگ  ناوت  یم  و  ص 237 و 361 ) ج 2 ، سمش ، تالاقم  « ) .نتساوخ ترصن  حاتفتـسالا 
.تسا زور 

ماسح نز  نوچ  دنا  هتفگ  دش ، هتشون  دعب ) هب  ياهتیب 3990  حرش  رد   ) لوا رتفد  نایاپ  رد  هک  نانچ  اهتیب ، نیا  ندورـس  تلع  هراب  رد 
يونثم ندورس  تشاد  ودب  هک  یتبحم  تیاغ  زا  انالوم  تفرگ ، ارف  یگدرسفا  ار  نیدلا  ماسح  تشذگ و  رد  یبلچ  نیدلا 
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حیحـصت تایبا و  توالت  هب  یبلچ  ترـضح  دیـسر  مامتا  هب  لّوا  دّلجم  نوچ  و  : » دـسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  یکالفا  .درک  اهر  ار 
بلط زا  ببـس  نآ  زا  دش و  عقاو  هنایم  نآ  رد  یترتف  هتفای  تافو  یبلچ  مرح  هاگان  زا  .دناوخ  یم  ررکم  هتـشگ  لوغـشم  دویق  ظافلا و 
یمن رگید  يزیچ  اب  هک  دـش  یم  رهاظ  ون  یتریح  یتلاح و  هظحل  ره  رد  شکرابم  نطاب  رد  دومن و  لساکت  ناور  توق  ناـج و  توق 

هب هک  دوب  هتـشگ  قرغتـسم  قیاقد  فشک  قیاقح و  نایب  تالاح و  دجاوت و  هب  ینادنچ  انالوم  ترـضح  نانچمه  نتخادرپ و  تسناوت 
لوغـشم دوب و  هدومن  تبغر  ون  جـیوزت  هب  یبلچ  ترـضح  تشذـگب و  مامت  لاـس  ود  هصق  نیا  رب  اـت  دومرف  یمن  مه  یبلچ  ترـضح 

شوگ هب  لد  شورخ  ناغفا و  مدـب  مد  دـید و  ادـخ  ناریـش  ریـش  قاتـشم  ار  نیزح  لد  تفای و  نایرگ  ار  ناج  لفط  هاـگان  زا  هتـشگ ،
: تفگ یم  تفرگ و  ندیسر  وا  شوه 

رب یحابص  ب 1626 ) ریبک ، ناوید   ) ار هراچ  یب  نم  وچ  دص  مد  ره  هدرک  هراچ  وت  يا  ناهر  او  شدرگ  ار ز  ام  هد  ریـش  ار  لد  لفط 
زاین هنازجاع و  لاهتبا  میظع و  ناقتا  تسرد و  ناـقیا  هب  هدـیناسر ، تماـقا  هب  تیدوبع  هدجـس  دـمآ و  اـنالوم  ترـضح  هب  تساـخ و 
نایب قیدـصت  نابز و  نامجرت  یب  ُهَرکِذ  ُهَّللا  َمَّظَع  خیـش  رطاع  رطاخ  رینم و  ریمـض  زا  ار  يونثم  باتک  يایاقب  رفاوتم  لـیم  یفوتـسم و 
دیاوم طاسب  طیسب  رد  دوخ  تمحرم  میمع  زا  ِمامَّتلِاب » ّالا  ُناسحإلا  اَم  َو   » بجوم رب  انالوم  ترضح  هک  انامه  تفرگ و  ندرک  اعدتسا 

هچابید هک  ار  تاملک  نیا  .دومرف  عورش  یناعم  دیاوف 
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َبوـُلق ِِهب  ُهَّللا  َعَـفَن  يوـنثم  باـتک  زا  مود  همین  نیا  ياـشنا  نداـتفا  ریخأـت  ببـس  ناـیب  هک  بیترت  نیا  رب  .درک  ـالما  تسا  مود  دـّلجم 
ماسح مرح  دیـسر  ماجنا  هب  لّوا  دّلجم  نوچ  : » تسا هتـشون  رفنازورف  موحرم  ( 744 ص 743 - ج 2 ، نیفراعلا ، بقانم   ...« ) نیفِراـعلا

يرتشم بلاط و  هک  مه  انالوم  عبط  دیدرگ و  رطاخ  لوغشم  لد و  هدنکارپ  وا  تشذگ و  رد  نیدلا 

6 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

موحرم ص 109 ) نیدـلا ، لالج  انالوم  یگدـنز  « ) .داتفا قیوعت  هب  يونثم  مظن  مامت  لاس  ود  دیـشک و  رد  يور  نـالولم  زا  دـید  یمن 
تسا هدش  يرپس  مود  رتفد  زاغآ  لّوا و  رتفد  نایاپ  نیب  هک  ار  یتدم  قوف  تایبا  : » دسیون یکالفا  هتـشون  هب  تراشا  زا  سپ  یلرانیپلگ 

1264 م ه / رد 663 )؟(  مه  مود  رتفد  و  هتفای ، ناـیاپ  1258 م  لاس 656 ه / زا  شیپ  لوا  رتفد  هک  ییاج  نآ  زا  اما  دـنک ، یمن  نشور 
تلاخد زین  نیدلا  حالـص  گرم  هکلب  هدوبن  یبلچ  هجوز  گرم  اهنت  ریخأت ، نیا  ّتلع  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  تسا ، هدـش  زاغآ 

زاغآ تسخن و  ءزج  مامتا  نیب  هلصاف  و  «، 5  » ار 662 مود  ءزج  زاغآ  رفنازورف  موحرم  ص 206 ) نیدلا ، لالج  انالوم  « ) .تسا هتشاد 
ص نیدلا ، لالج  انالوم  یگدنز  « ) .دشاب هدـش  زاغآ   660 هنایم 657 - لوا  رتفد  دیاب  : » دـسیون و  تسا ، هتـشون  لاس  ود  ار  مود  ءزج 
ار وا  هک  تسا  هداد  تسد  بیرغ  یتلاح  اهتیب  نآ  ندورس  ماگنه  ار  انالوم  دش ، هتشون  لّوا  رتفد  نایاپ  رد  هک  نانچ  لاح  ره  هب  ( 109

لاس هب   ) بوکرز نیّدلا  حالص  گرم  زا  هدنام  یقاب  رثأت  نآ  بجوم  .هتشاد  زاب  ندورس  نخس  زا 
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مه یکالفا  هک  نانچ  میتشون و  هک  نانچ  ای  هداهن ، وا  حور  رد  هعقاو  ود  ره  هک  يریثأت  اـی  یبلچ ، نیّدـلا  ماـسح  نز  ندرم  اـی  (، 657
کی هک  دنچ  ره  تسین ، نشور  یتسردـب  هتـشگ » قرغتـسم  قیاقد  فشک  قیاقح و  نایب  تالاح و  دـجاوت و  هب  : » تسا هدرک  تراشا 

وا تشگ  زاب  ات  دوب و  هتفر  قیاقح  جارعم  هب  قحلا  ءایـض  هک  نادـب  اـنالوم  حیرـصت  نکیل  .تسا  لـمتحم  میدرمـش  رب  هک  اـهنآ  کـی 
هدوب نیدـلا  ماسح  نتـشادن  یگداـمآ  مود  رتفد  ندورـس  رد  ریخأـت  ّتلع  هک  دراد  یم  مولعم  تشاد ، یمن  زاـس  يونثم  رعـش  گـنچ 
تـسد يو  رب  يرگید  تلاح  ای  هدوب ، وا  نز  ندرم  رثا  رب  اهنت  قیاـقح  جارعم  هب  نیدـلا  ماـسح  نتفر  هک  تسین  نشور  زاـب  اـما  .تسا 

.تسا هداد 

دصشش و لاس  هب  زور  نیا  رد  مّود  رتفد  ندورس  زاغآ  مینادب ، بجر  مهدزناپ  تسا  هتشون  همان  تغل  هک  نانچ  ار  حاتفتسا » زور   » رگا
.تسا هدوب  ود  تصش و 

.عورش زاغآ ، عَلطَم :

تـــــــــــشگ زاــــــــــب  یناــــــــــعم  نــــــــــیا  دیـــــــــــص  رهب  تــــــــــشگ  زاــــــــــب  تــــــــــفرب و  اــــــــــجنی  یلبلب ز 
__________________________________________________

تیب هب  هحفص  نیمه  یقرواپ  رد  اریز  .تسا  یعبطم  ياطخ  هک  تسادیپ  هدش و  طبض  باتک 622  نیا  پاچ  ود  ره  رد  هنافسأتم  ( 5)
.دش هتشون  تسرد  مقر  اجنیا  رد  تهج  نیدب  .تسا  هدش  دانتسا  رتفد  نیا  متفه 

7 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تـسا تبرـش  ردنا  تبرـش  اجنیا  هن  رو  تسا  توهـش  اوه و  رد  نیا  تفآ  داب  زاب  رد  نیا  قلخ  رب  دبا  ات  داب  زاب  نیا  نکـسم  هش  دعاس 
یخزود هناهد  دوخ  وت  ناهد  يا  ناهد  قلح و  ناهج  نآ  دنب  مشچ  نایع  ینیب  ات  دنب  رب  ناهد  نیا 
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مود تیب  مین  رد  .ندیدرگ و  يراکش  ندش ، زاب  وچمه  تسخن ) تیب  مین  رد  : ) نتـشگ زاب   8 یخزرب ب 12 - لاثم  رب  وت  ناـهج  يو 
.لوادتم ینعم  هب 

.تسا قح  هب  سنا  ماقم  زا  تراعتسا  هش : دعاس  .وزاب  دعاس :

.ياج مارآ  ندوسآ ، ياج  نکسم :

، يو نتسویپ  قح  هب  ندیرب و  قلخ  زا  قیاقح و  فشک  يارب  وا  نتفر  انالوم  ریبعت  هب  ای  نیّدلا  ماسح  ینوگرگد  دش ، هتـشون  هک  نانچ 
هب قح ، هب  سنا  ملاع  زا  انالوم  .دش  يونثم  ندورس  همادا  بلاط  درک و  عوجر  ملاع  نیدب  وا  راب  رگید  اما  دیدرگ ، راک  ریخأت  بجوم 
وا ياهتضافا  هتـسویپ  هک  دنک  یم  اعد  سپـس  .تسا  هاش  هدرورپ  تسد  هک  يزاب  هب  نیدلا ، ماسح  زا  تسا و  هدرک  ریبعت  هاش » دعاس  »

تضافا نیا  دیوگ  یم  سپس  .تسا  تضافا  ِرد  ندوب  زاب  دوصقم  هکلب  دشاب  هتـساوخ  ار  يونثم  رد ، ندوب  زاب  زا  تسا  دیعب  .دنامب و 
اهتوهـش و زا  ییوج  هرهب  ایند و  هب  لـیم  دراد  یم  زاـب  نادـب  ندیـسر  زا  ار  ناـمدرم  هچ  نآ  نکیل  .تسا  ناـگمه  يارب  یگـشیمه و 

: تسا ینامسج  ِياهتذل 

ناوت یم  ناهد : ییانـس )  ) اب رد  اب  ناوخ و  رد  ناوخ  تسا و  غاب  رد  غاب  اج  نآ  هک  وش  تعاـنق  يارحـص  هب  دـیاب  یمه  تهزن  ترگ 
دوشن و ریـس  هاگ  چـیه  تسیرگن ، ایند  هب  هک  نآ  .تفرگ  یناهج  نیا  ياهتذـل  هب  نتخادرپ  یناـسفن و  ياهـشهاوخ  زا  تیاـنک  ار  نآ 

.دوشن ریس  ایند  عاتم  زا  هاگ  چیه  زین  یمیهب  سفن  ددرگن ، ریس  هنیزورف  زا  خزود  هک  نانچ 

تساک مک و  ددرگن  اهایرد  هب  وک  تساهدژا  خزود  سفن و  نیا  تسا  خزود 

زوس قلخ  نآ  شزوس  ددرگن  مک  زونه  دماشآ  رد  ار  ایرد  تفه 
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8 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لجخ  راز و  وا  ردنا  دنیآ  ردنا  لد  گنس  ِنارفاک  اهگنس و 

ادن نیا  ار  وا  رم  دیآ  ّقح  ات ز  اذغ  نیدنچ  زا  نکاس  ددرگن  مه 

: يدعس هدورس  تسا  ینعم  نیمه  ریظن  1 و  / 1375 زوس 1379 - تنیا  شبات  تنیا  شتآ  تنیا  زونه  هن  دیوگ  ریس ؟ یتشگ  ریس 

ینیب تفرعم  رون  وا  رد  ات  راد  یلاخ  ماعط  زا  نوردنا 

(1 / 1375 ياهتیب 1379 - حرش  هب : دینک  هاگن  و  ( ) ص 95 ناتسلگ ،  ) ینیب ات  ماعط  زا  يُرپ  هک  نآ  ّتلع  هب  یتمکح  زا  یهت 

طالتخا زا  دوش  یم  نوخ  وت  ریـش  طایتحا  یب  ینز  یماگ  وا  رد  نوچ  نوخ  ياهوج  يولهپ  یفاص  ِریـش  نود  يایند  ِيولهپ  یقاب  ِرون 
مشچ بآ  دنچ  ینان  ِرهب  تخیرگ  یم  هتشرف  يو  زا  وید  وچمه  سفن  ِقوط  تَّنج  ِردَص  قارف  دش  سفن  قوذ  ردنا  مدآ  دز  مدق  کی 

هوک دوب  هدید  رد  يوم  میدق  رون  هدید  مدآ  دوب  دوب  هتـسُر  هدید  ود  رد  وم  نآ  کیل  دوب  هتـسُج  وک  هنگ  ُدب  وم  کی  هچ  رگ  تخیر 
.يورخا ياهتمعن  زا  تراعتسا  یقاب : رون   13 میظع ب 18 -

.ایند ياهتمعن  زا  تراعتسا  نوخ : ياهوج 

.ندوبن و نشور  نتخیمآ ، طـالتخا : ( 2 تیب 2 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .نتـشگ لّدبم  باذع  هب  تمعن  زا  تراعتـسا  ندش : نوخ  ریش 
يراگتـسر هک  يراک  تسا : هنوگ  هس  اهراک   » هک دـنک  لقن  ص )  ) لوسر زا  ع )  ) قداص ماـما  هک  یتیاور  زا  تسا  ذوخأـم  ینعم  نیا 

زا تسا  هتخیمآ  رد  هک  يراک  و  راد ، راـنک  هب  نآ  زا  ار  دوخ  تسا  رادـیدپ  نآ  یهارمگ  هک  يراـک  راـیب و  ار  نآ  تسا  راکـشآ  نآ 
زادرپب و نآ 
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.الاب .یلعا  هبترم  ردص : ص 684 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  !« ) زاس اهر  ادخ  هب  ار  نآ  راک 

ینامرفان ار  شراگدرورپ  مدآ  نوچ   » هک تسا  تیاور  ص )  ) لوسر زا  دوعسم  نبا  زا  عیارشلا  للع  زا  ار  یـسلجم  .کشا  مشچ : بآ 
مدآ .دـنامن  نـم  راوـج  رد  دـنک  یناـمرفان  ارم  هـک  سک  نآ  هـک  ور ! نوریب  نـم  راوـج  زا  مدآ ، داد : ادـن  ار  وا  شرع  زا  يداـنم  درک 

ناگتشرف تسیرگب و 

9 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درخ کچوک و  زیچ  زا  تراعتسا  وم : ص 171 ) ج 11 ، راونالا ، راحب  « ) .دنتسیرگب

(. قح هفیلخ  لماک و  ناسنا   ) هّللا نیع  تسا ، نشور  ادخ  رون  هب  هک  يا  هدید  میدق : رون  هدید 

هب نتخادرپ  تسا و  حور  مسج و  زا  هتـشرس  یمدآ  میناد  یم  هک  نانچ  .تسایند  تمعن  هب  ندـش  هتفیرف  زا  ریذـحت  اهتیب  نیا  لـصاح 
.دراد یم  زاب  يرگید  هب  هجوت  زا  ار  يو  کی  ره 

، دوش تسد  زا  سفن  باسح  دورن و  راک  هب  طایتحا  رگا  و  تسا ، يراگتـسر  بجوم  دوش  هتخادرپ  دـیاب  هک  نانچ  کی  ره  ِّقح  رگا 
.تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  نارسخ 

نوچ ینامرفان  ناـمه  دروخ و  تشهب  مدـنگ  زا  ادـخ  یهن  فـالخ  رب  داـهن و  سفن  ياوه  هار  رد  یماـگ  دوب ، ادـخ  هدـیزگ  هک  مدآ 
یم وا  زا  دـندش ، يو  هدجـس  رومأـم  هک  ناگتـشرف  یناـمرفان ، نیا  سپ  زا  .دـنکفا  نوریب  تشهب  زا  ار  وا  داـتفا و  وا  ندرگ  رد  یقوط 

یتبترم راکهانگ  نکیل  دوب  كدنا  رهاظ  هب  مدآ  هانگ  .دیشخب  شیادخ  ات  تساوخ  شزرمآ  تسیرگ و  نادنچ  ماجنارـس  دنتخیرگ و 
رگا دننک  ناراک  وکین  هک  کین  راک  نآ  َنیبّرَقُملا : ُتائِّیَس  ِراربألا  ُتانَسَح   » هک دنک  یلوا  كرت  هک  دیسر  یمن  ار  وا  تشاد و  الاو 
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.دراد یم  زاب  ییانیب  زا  ار  هدید  دیآ ، رب  هدید  رد  هک  تسا  ییوم  نوچ  نابّرقم  هانگ  .دشاب » نانآ  هانگ  دننک  ناکیدزن 

1 تسا 1406 / تسود  ِدید  هک  نآ  تسا  نآ  هدید  تسا  تسوپ  یقاب  تسا و  هدید  یمدآ 

دـش تفگ  دب  یلعف و  دب  عنام  دش  تفج  یلقع  وچ  یلقع  اب  هکنآ  ترذـعم ز  یتفگن  ینامیـشپ  رد  تروشم  يدرکب  مدآ  نآ  رد  رگ 
يوش يدیشروخ  رای  هیاس  ریز  يوش  يدیمون  وت  ییاهنت  نوچ ز  دش  راک  یب  لطاع و  يو  زج  لقع  دش  رای  نوچ  رگد  سفن  اب  سفَن 
(. مدنگ ندروخ   ) سفن قوذ  هب  تسا  تراشا  نآ :  19 دوب ب 23 - وت  رای  ادخ  يدرک  نانچ  نوچ  دوز  وت  ار  ییادخ  رای  وجب  ور 

سفن بیرف  مدآ  رگا  .تسا  هتفرگ  وا  لقع  ار  مدآ  تروشم  فرط  انالوم  اجنیا  رد  یلو  تسا ، يرگید  اب  ینز  يار  اـًلومعم  تروشم :
.درک ینز  يار  دیاب  اهراک  رد  هک  دنک  یم  دیکأت  اهراب  يو  .دش  یمن  راتفرگ  نانچ  درک  یم  يوریپ  دوخ  لقع  زا  دروخ و  یمن  ار 

10 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ردپ يا  نک  تروشم  شاب و  رای  رگد  لقع  اب  تسه  تلقع  هچ  رو 

4 / 1263 یهن 1264 - اهنودرگ  ِجوا  رب  دوخ  ياپ  یهر  او  اهالب  سب  زا  لقع  ود  اب 

3 الو 2689 / دشاب  نوزف  مد  ره  دوش  نوچ  افص  زا  لقع  اب  لقع  ییانشآ 

نآرق هک  اوح  مدآ و  هتفگ  زا  تسا  ذوخأم  نتفگ : ترذـعم   5 نک 167 / راک  ناوخب و  يَروُش  مُهُرمأ  نک  رای  يرای  ِلقع  اب  ار  لـقع 
متس دوخ  رب  اراگدرورپ ، َنیِرِساْخلا : َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحْرَت  اَنل َو  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  انَسُْفنَأ َو  انْمَلَظ  انَّبَر  : » دیامرف میرک 
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هک لقع  ره  یئزج :) لقع   ) يوزج لقع  ( 23 فارعا ، « ) .دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  يراین  تمحر  ام  رب  يزرماین و  ار  اـم  رگا  میدرک 
.نایمدآ زا  يدرف  لقع  .تسا  لّوا  لقع  زج 

.يریگ هشوگ  تلزع ، ییاهنت :  1 دوب 1982 / رِس  بحاص  هک  دیامنب  هچ  رگ  دوب  رِکنم  ار  قشع  يوزُج  ِلقع 

.تسا تدحو  ءای » ، » تسخن تیب  مین  قایس  هب  نکیل  يدیشروخ .) رای   ) دنا هتفرگ  تبـسن  ار  ءای »  » ناحراش ضعب  يوش : يدیـشروخ 
ینالقع و دوب : هتشرس  تنیط  ود  زا  مدآ  .یسر ) یم  ناج  ملاع  ییانـشور  هب  مسج  ملاع  یگریت  زا   ) .نتـشگ ینارون  ندش : دیـشروخ 

لقع روتـسد  دز ، یم  يار  مه  شیوخ  لقع  اب  رگا  .درب  ار  سفن  نامرف  اهنت  هکلب  درکن  تروشم  لقع  اب  مدـنگ  ندروخ  رد  .یناـسفن 
.تشاد یم  زاب  ینامرفان  زا  ار  وا  دش و  یم  قئاف  سفن  نامرف  رب 

دنا هدومنب  ار  شیوخ  تروص  ود  رد  دنا  هدوب  نت  کی  ود  ره  ناطیش  سفن و 

دندش تروص  ود  شاهتمکح  ِرهب  دنُدب  کی  ناشیاک  لقع  هتشرف و  نوچ 

3 / 4053 شیک 4055 - ناج و  مصخ  تسا و  لقع  عنام  شیوخ  ِّرس  رد  نینچ  يراد  ینمشد 

هن دـمآ  يد  رهب  نیتسوپ  راـی  هن ز  دـیاب  راـیغا  زا  تولخ  تسا  هتخومآ  راـی  مه ز  ار  نآ  رخآ  تسا  هتخود  رب  رظن  تولخ  رد  هک  نآ 
11 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  راهب 

دوش ناهنپ  هر  تشگ و  نوزفا  تملظ  دوش  نادنخ  رگد  سفن  اب  سفن  دوش  ادیپ  هر  تشگ و  نوزفا  رون  دوش  ات  ود  رگد  لقع  اب  لقع 
رایغا زا  يریگ  هرانک  و  ادخ ، دای  هب  ندوب  لوغشم  و  نآ ، ياهشهاوخ  سفن و  زا  يرود  هیفوص  زا  يا  هفیاط  دزن  تولخ :  24 ب 27 -
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.تسین ندوب  اهنت  اب  مزالم  تولخ  ینعم  نیدب  تسا و 

.نتسیرگن نتخود : رظن 

.نتخادرپ هبقارم  هب  ندیزگ و  تولخ  نتخود : رظن  تولخ  رد 

« .تسوکین شیوخ  ياج  هب  زیچ  ره   » ریظن تسا ، یلثم  يریبعت  يد : رهب  نیتسوپ 

شوخ ندش : نادنخ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  يدعـس ،  ) تسا ناتـسبات  هب  نیتسوپ  وچ  زورما  دوب  شوخ  ناتـسمز  هب  شتآ  وچ  هک  ییور 
.ندش زاسمد  نتخاس ، ندوب ،

.تسا هدوب  یتحلـصم  ینیزگ  تولخ  نیا  رد  هکنیا  و  نیّدـلا ، ماسح  ندـیزگ  تولخ  هب  تسا  یتراشا  اـهتیب  نیا  رد  دـسر  یم  رظن  هب 
تساجبان يرود  نیا  هک  رای ، زا  ندیزگ  يرود  هن  تسا  عرش  ادخ و  بولطم  هک  درک  سفن  هبـساحم  رکذ و  هب  لاغتـشا  يارب  تولخ 

هب يو  هار  دریگ و  الاب  وا  درخ  رون  دـبای و  تدـیاف  وا  زا  دوش  نیـشنمه  ینالقع  رای  اب  يراـی  رگا  هچ ، .تسین  لوبقم  هجو  چـیه  هب  و 
.تسا یهارمگ  لد و  یگریت  بجوم  وا  تبحص  هک  ایند  بلاط  یناسفن و  رای  فالخ  هب  ددرگ ، رتراکشآ  ادخ 

الو دشاب  نوزف  مد  ره  دوش  نوچ  افص  زا  لقع  اب  لقع  ییانشآ 

تسا رتمک  مد  مد  هک  ناد  یم  نیقی  وت  تسپ  ِسفن  ره  اب  سفن  ییانشآ 

3 / 2689 دنُک 2691 - یم  دساف  دوز  ار  تفرعم  دنَت  یم  ّتلع  ِدرِگ  شسفن  هک  نآ  ز 

يدروآ هر  سَخ  زا  ار  مشچ  نکم  يدرگ  نابز  بوراج  هب  نیه  راد  كاپ  ار  وا  كاشاخ  سخ و  زا  راکـش  درم  يا  تسوت  مشچ  رای 
نزم مَد  ناـج  يا  هنییآ  خر  رد  نزح  رد  ار  ناـج  تسا  هنییآ  راـی  دوب  نمیا  یگدولآ  وا ز  يور  دوب  نمؤم  هنیآ  نمؤم  هک  نوچ  نکم 

ورف مد  تمد  رد  ار  دوخ  يور  دشوپن  ات 
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28 تمد ب 32 - ره  دیابب  ندروخ 

12 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.امنهار بلاط  تقیقح ، يایوج  کلاس ، زا  تیانک  یچراکش ، يراکش ، راکش : درم 

.ندرک بدا  كرت  ندرزآ و  زا  هراعتسا  كاشاخ : سخ و 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  نابز : بوراج 

.نتفگ میالمان  نخس  زا  تراعتسا  ندرک : درگ 

.دوش نامداش  نادب  هدنریگ  هک  تسا  يزیچ  ًالومعم  تاغوس  ای  دروآ  هر  هچ ، .تسا  هتفر  راک  هب  زنط  تروص  هب  ندرک : دروآ  هر 

ُنِمؤُملا  » و ص 41 ) يونثم ، ثیداـحا  « ) .ِنمؤُملا وُخأ  ُنمؤُملا  ِنِمؤُملا َو  ُهآِرم  ُنِمؤُملا   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأـم  نمؤـم : هنیآ  نمؤـم 
.يدنوار رداون  زا  راونالا ، راحب  « ) .ِِهیخِأل ٌهآِرم 

.هودنا نَزَح : ص 40 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفس 

.ندیمد نهد ، راخب  ندز : مد 

نوچمه ار  کلاس  ادخ  ِّیلو  .دوش  راوشد  راکش  درم  رب  راک  دتفا  یـسخ  يو  هدید  رد  رگا  تسوا و  هدید  یچراکـش  هلیـسو  نیرتهب 
راتفر وا  اب  نانچ  تشاد و  هاگن  ار  يو  تمرح  دـیاب  راچان  دراد ، یم  زاب  نداهن  اه  هطرو  رد  ياـپ  نداـتفا و  رد  زا  ار  وا  تسا و  مشچ 

ار کلاس  نورد  دراد ، اهرطاخ  رب  هک  یفارـشا  اب  وا  نوچ  .دنیـشنن و  وا  رطاـخ  رد  کـلاس  راـتفگ  زا  يدرگ  هک  تفگ  نخـس  درک و 
یفاص هنیآ  وا  هچ ، .دیآ  شوخان  ار  يو  وا ، ياه  هتفگ  زا  یخرب  دنچ  ره  تفریذپ ، شدـیاب  دـیوگ  ار  کلاس  هچ  ره  دـنیب ، یم  کین 

نوچمه ار  وت  وا  دـیوگ  یم  ماجنارـس  .شغ و  لغ و  زا  یهت  تسا و  تسرد  ددـنب  یم  شقن  شرطاخ  رد  کـلاس  زا  هچ  نآ  تسا و 
زا ات  تفگن  بدا  فالخ  يزیچ  ادخ  درم  خر  رد  دیاب  دـنایامنن  ار  سکع  دوش و  هریت  دـنمدب  هنیآ  رد  رگا  هک  نانچ  تسا و  يا  هنیآ 

يور وت 
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طاسبنا هار  دشاب و  قالخا  بّذهم  بّدؤم و  هک  دیاب  : » دیوگ تسا  بدا  هک  مهدفه  ماقم  رد  دابعلا  داصرم  رد  نیدلا  مجن  .دشکن  رد 
ص دابعلا ، داصرم  « ) .دیوگ قفر  تنوکـس و  هب  دیوگ  هچ  نآ  دـیوگن و  دنـسرپن  ینخـس  ات  خیـش  ترـضح  رد  دراد و  هتـسب  دوخ  رب 
وا رظن  رد  هچ  ره  دـنکن و  ضارتعا  خیـش  لاعفا  لاوحا و  رب  نطاب  رهاظب و  هتبلا  و  : » دـیوگ تسا  میلـست  هک  مهدزون  ماقم  رد  و  ( 262

ص 264) دابعلا ، داصرم  « ) .خیش ناصقن  هب  هن  دنک  دوخ  رظن  هب  تلاوح  يدب  نآ  دیامن  دب 

13 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مرم  دوخ  زا  ییوت  نآ  تسا  ّمَع  هن  َدب  مَع  يور  رب  َدب  ِسکع  هدیدب  يا 

دنروآ ربمیپ  زا  یم  ربخ  نیا  دنرگیدمه  هنییآ  نانمؤم 

1 / 1327 دومن 1329 - یم  تدوبک  ملاع  ببس  نآ  دوبک ز  هشیش  یتشاد  تمشچ  شیپ 

1 باتفآ 3958 / رون  هلمج  ینیب  درز  باقن  يزاس  نوچ  درز  هنیگبآ 

اپ ات  رس  شوخ ز  ياوه  زا  تفج  رای  اب  دوش  وک  یتخرد  نآ  تفای  راونا  رازه  دص  يراهب  زا  تفای  رای  یکاخ  هک  نوچ  یکاخ  مک ز 
مقیرط دمآ  وا  هک  نوچ  تسا  نتفشآ  الَب  َدب  رای  ِتفگ  فاحل  ریز  رَس  ور و  وا  دیـشک  رد  فالخ  رای  وا  دید  نوچ  نازخ  رد  تفُکش 

«6  » فَهل سوبحم  نآ  سونایقد  هب ز  فهک  باحصا  زا  مشاب  مبسخب  سپ  تسا  نتفُخ 

زا تیانک  كاخ  رای  .دشخب  ورین  هچ  نآ  راکددم ، رای :  33 دوب ب 38 - سومان  هیامرس  ناشباوخ  دوب  سونایقد  فورصم  ناش  هظقی 
.تسا يراهب  باتفآ  شبات  ناراب و 

.هفوکش رَون : عمج  راونا :

ناتسوب نوچ  عیادب  سب  ز 
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.راگزاسان فلاخم ، فالِخ : دعس ) دوعسم   ) راونا زا  رپ  نامسآ  نوچ  رهاوج  سب  راونا ز  زا  رپ 

.نتشگ ناهنپ  نتفکشن ، ندش ، هدرسف  ًازاجم  ندیشک : فاحل  رد  ور 

یکین رای  رگا  تسین ، یلاخ  ییالب  زا  سک  چـیه  هک  تهج  نآ  زا  .تسا  فیطل  يریبعت  بیکرت  نیا  رد  و  نتخیگنا ، الب  نتفـشآ : الب 
.دنازیگنا یم  رب  ار  الب  دش  راچد  يدب  رای  اب  رگا  دنامارآ و  یم  ار  الب  نآ  وا  ینیشنمه  اب  تفای 

ریسفت هب : دینک  هاگن   ) تسا فورعم  نانآ  ناتساد  فهک : ِباحصأ   5 میقم 2635 / ران  يوس  درآ  دب  ِرای  میلس  زا  دناتس  یناج  دب  ِرام 
(. 26 ياه 9 - هیآ  لیذ  فهک ، هروس 

__________________________________________________

فهک باوخ  دشاب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 6)

14 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.داد خر  وا  دهع  رد  فهک  باحصا  ناتساد  و  يدالیم ،) لاس 251  هب  لوتقم   ) مور روطارپما  سویقد ، سویسد ، سونایقَد :

.غیرد فَهل :

.وا ندش  هتشک  هب  تسا  تراشا  دیاش  و  تفرگ ،) شیپ  یهارمگ  ارچ  هک   ) نامیشپ راوخ ، غیرد  فَهل : ِسوبحم 

.يرادیب هَظقَی :

.رابتعا وربآ ، سومان :

روخ رد  ار  دوخ  يزیچان ، زا  کـلاس  اداـبم  هکنیا  زا  ندـناسرت  ریپ و  زا  نتـساوخ  يراـی  هب  تسا  ضیرحت  بیغرت و  رد  زین  اـهتیب  نیا 
ینارون وا  تکرب  زا  ات  دـنز  ریپ  تیانع  نماد  رد  گـنچ  دـیاب  دـشاب  تلزنم  ردـق و  یب  هزادـنا  ره  دـیرم  هک  ارچ  دـنادن  خیـش  يوریپ 

.دنایور یم  لگ  اهدص  ناراهب  ددم  هب  هریت  كاخ  هک  نانچ  ددرگ ،

راز هزبس  يو  زا  دیور  ناج  لد و  رد  راهب  نآ  دشاب ز  لادبا  مد  نیا 

دـنیزگ و تولخ  تسا  رتهب  تفاین  یقفاوم  رگا  اما   1 / 2042 تخب 2043 - کین  رد  ناشـسافنا  زا  دـیآ  تخرد  اب  يراهب  ناراب  لعف 
، دنیچ رد  ریغ  تبحص  زا  نماد 
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دندوب سونایقد  اب  رادیب و  هک  یماگنه  نانآ  .دنتخیرگ  يراغ  هب  دـندید  شیوخ  فلاخم  ار  نامدرم  نوچ  فهک  باحـصا  هک  نانچ 
اّما دنایور ، یم  گرب  هفوکش و  راهب  ددم  اب  تخرد  .دنتسر  الب  زا  دندش  باوخ  رد  دنتفر و  راغ  هب  نوچ  دندرب ، یم  رـس  هب  رطخ  رد 

يایوج نوچ  قح  نادرم  مرجال  .دـناشوپب  ار  دوخ  دـشک و  فاـحل  ریز  رد  رـس  دـبای  شیوخ  فلاـخم  ار  اوه  دـسر و  ناتـسمز  نوچ 
.دندیزگ یشوماخ  دندیدن  یتقیقح 

دندش ناهنپ  نالبلب  دندز  نمهب  رب  همیخ  ناغاز  هک  نوچ  تسـشن  نادان  اب  هک  يرادیب  ياو  تسا  شناد  اب  نوچ  تسا  يرادیب  باوخ 
هک نانچ  تسا : يرادیب  باوخ   39 تسا ب 41 - شُک  يرادیب  دیـشروخ  تبیغ  تسا  شماخ  لبلب  رازلگ  یب  هک  نآ  دـندز ز  نت  و 

ص 42) يونثم ، ثیداحا  « ) .ٌحیبسَت ُهُسَفَن  ٌهَدابِع َو  ِِملاعلا  ُمَون  : » تسا ثیدح  رد 

15 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رب سوسفا  رب ، غیرد  دیآ ) فاضم  تروص  هب  : ) ِياو

.ندمآ درگ  ندز : همیخ 

.تسا هوک  زا  هدش  هتخیر  فرب  ياه  هدوت  نآ  رگید  ینعم  و  ناتسمز ، زا  مود  هام  مان  نمهب :

.دنک یم  تیوقت  ار  دیدج  ینعم  رب »  » هفاضا فرح  دنچ  ره  مدیدن  نآ  يارب  يدهاش  تسا و  ثدحتسم  ینعم  هک 

.نتشگ شوماخ  ندز : نت 

باوخ باوخ ، بجوم  يرادیب ، هدنرب  شُک : يرادیب   6 / 3903 يدز ؟ نت  هچ  زا  تشگ  وت  تبون  يُدب  حـصان  ار  هلمج  هک  نابز  يا 
.روآ

عمج رد  نتـسیز  .دنک  یم  فرـصم  يراک  هچ  رد  ار  رمع  تشذگ  زا  هظحل  ره  هک  دنادب  دشاب و  سفن  بساحم  دیاب  هتـسویپ  یمدآ 
هانگ يرادیب  هکلب  تسا ، يرادیب  زا  هب  نتفخ  تسا  ناراکهانگ  عمج  رد  رگا  و  تسا ، تدابع  دشاب  ادخ  تعاط  رد  رگا 
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« .ْمُْهنَع ْضِرْعَأَف  اِنتایآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ  َو  : » تسا هدـمآ  ص )  ) مرکا لوسر  هب  باطخ  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  تسا ،
.دوب سونایقد  نوچ  يرفاک  تمدخ  رد  ناشیرادیب  فهک  باحصا  هک  نانچ  ( 68 ماعنا ، )

جنر يرادیب و  زج  نداتسیا ، زا  هک  زامن ) رد   ) هداتسیا اپ  رب  اسب  تسا ...« : هدمآ  ع )  ) نانمؤم ریما  یلوم  هاتوک  نانخـس  زا  يا  هرقف  رد 
(145 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .نانآ نداشگ  هزور  اشوخ  ناکریز و  ِباوخ  اشوخ  .دروخن  يرب 

رآ رب  تَظقَی  رد  باوخ  ریز  رس ز  راکتفا  نیز  نک  باوخ  رد  ار  شیوخ 

6 / 4463 دُوقُر 4464 - مُهبَسحَت  هک  ًاظاقیا  هب  ور  دوز  هجاوخ  يا  فهک  ِباحصا  نآ  وچمه 

تـسین لقع  ناج و  ریغ  وا  قرـشَم  تسین  لقَن  ار  تفرعم  باـتفآ  ینک  نشور  ار  ضرَـألا  ُتحت  هک  اـت  ینک  نشلگ  نیا  كرت  اـباتفآ 
42 تسا ب 44 - يرگ  نشور  وا  رادرک  بش  زور و  تسا  يرَس  نآک  یلامک  دیشروخ  هصاخ 

16 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نیمز ریز  ضرَألا : ُتحَت 

.ندش ییوس  هب  ییوس  زا  تکرح ، لقَن :

.یهلا ملاع  ای  بیغ  ملاع  هب  بوسنم  يرس : نآ 

یم بورغ  برغم  رد  دـبات و  یم  قرـشم  زا  سوسحم  باتفآ  .يونعم  باتفآ  سوسحم و  باتفآ  نایم  تسا  يا  هسیاقم  اـهتیب  نیا  رد 
رد .تسا و  قح  بلاط  هک  دنک  ياج  یناج  لد و  رد  وا  درادن  برغ  قرش و  تسا  تقیقح  تفرعم  باتفآ  هک  نیدلا  ماسح  اما  دنک ،

.يزیربت نیدلا  سمش  هب  تسا  یماهیا  سمش ، هب  دیشروخ  زا  ریبعت 

دوش قشاع  تبرغم  رب  اهقرش  دوش  قرشم  يور  اج  ره  نآ  زا  دعب  يرف  وکین  يور  اج  ره  نآ  زا  دعب  يردنکسا  رگ  يآ  سمـش  علطم 
يوس تشاّفخ  ّسح 
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45 راد ب 48 - مرـش  محازم  وـت  ار  نارخ  يا  راوـس  يا  تـسا  نارخ  هار  سح  هار  ناور  قرـشم  يوـس  تشاـپرُد  ّسح  ناود  برغم 
.ياج ندمآ  رب  عَلطَم :

هدمآ ( 98 - 83 فهک ،  ) میرک نآرق  رد  ِسْمَّشلا  َِعلْطَم  ِسْمَّشلا و  َبِْرغَم  هب  شنتفر  وا و  هصق  هک  تسا  نینرقلا  وذ  دوصقم  ردنکسا :
.تسا

.ندید رد  یناوتان  ییانیبان و  زا  تسا  تراعتسا  و  يرهاظ ، سح  شاّفُخ : ِّسِح 

.ینامسج هبترم  برغم :

.لقع شاپرُد : سح  .ینارون  نشور ، شاپرُد :

.ینالقع ماقم  قرشم :

مرگ يا  همشچ  رد  هک  دید  ار  باتفآ  دیسر و  سمش  برغم  هب  تسخن  نینرقلا  وذ  تسا  هدمآ  ( 98 - 83 فهک ،  ) نآرق رد  هک  نانچ 
دیـشروخ هک  سک  نآ  .دنتـشادن  باتفآ  لباقم  رد  یـششوپ  هک  دـید  ار  یهورگ  دیـسر و  سمّـشلا  علطم  هب  سپـس  دوش  یم  ناـهنپ 

درک نشور  ار  وا  نورد  تفات و  يو  رب  وا  زا  يا  هولج  رگا  دـنک  رفـس  لـماک ) خیـش   ) نآ علطم  يوس  هب  دـیاب  دـیوج  یم  ار  تقیقح 
ات دیـشخب  دهاوخ  ینـشور  ار  نالد  هریت  تسا  هتفرگ  دوخ  يامنهار  زا  هک  يرون  هب  دوب و  دهاوخ  نارگید  يامنهار  ریگتـسد و  دوخ 

هدید هب  ار  دیشروخ  نیا  اما  .دنتسین  وا  هبترم  هب  لامک  رد  هک  ددرگ  نانآ  تینالقع  قوشعم  وا  تینامسج  هک  اج  نآ 

17 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

درادـن ار  باتفآ  ندـید  مشچ  شافخ  هک  نانچ  .تسا  شافخ  باتفآ و  لثم  نایوج  ایند  نایامنهار و  نیا  لَثَم  .دـید  ناوت  یمن  سح 
.دید ار  نآ  ناوت  یم  نیب  تقیقح  هدید  اب  اهنت  تسا  مورحم  قح  نادرم  نیا  ماقم  كرد  زا  زین  يرهاظ  سح 

، تسا ینطاب  ياهسح  هدهع  رد  تقیقح  كرد  ناوت  دننک و  عفد  ار  ینایز  ای  بذج  ار  يدوس  دنناوت  یم  اهنت  يرهاظ  ياهسح 
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هک دوـب  رت  تسپ  مه  رخ  زا  هکلب  دـنام  ار  نارخ  تـسا ، هار  نتـسج  ناـهاوخ  يرهاـظ  سح  ییاـمنهار  اـب  اـهنت  هـک  سک  نآ  راـچان 
« .ُّلضا مُه  َلب  ِماَْعنَْألاَک  َکئلوا  »

شناتسد تسا  رایسب  هک  ار  تتسد  وید  نیز  شَِکب  تعاط  تمکح و  هنشد  هب  ار  يروتس  سفن  شُکب 

ص يونیم ، ورـسخ ، رـصان  ناوید   ) شنابایب ینادان  تسا و  شروخ  ارَچ  یکاـب  یب  هک  تهاوخ  وزرآ  سفن  تسا  هدـنبیرف  لوغ  یکی 
(233

سح نوچ  ار  سم  ِّسح  دنرشحَم  لهاک  رازاب  نآ  ردنا  سم  وچ  اهسح  نیا  خرس و  ِّرز  وچ  نآ  سح  جنپ  نیا  زج  تسه  یّسح  جنپ 
نوچ تسد  بیغ  يوس  اهـسح  تخر  هدُربـب  يا  درَچ  یم  یباـتفآ  زا  ناـج  ّسح  دروخ  یم  تمَلظ  ِتوق  نادـبا  ِّسح  دـنرخ  یک  رز 

هوک هاگ  يوش  ایرد  هگ  يدیـشروخ و  هاگ  تفـص  کی  ِدنب  خرچ  باتفآ  تفرعم و  باتفآ  تتافـص  يا  بیج  دروآ ز  نورب  یـسوم 
دوصقم سح : جنپ   49 شیب ب 55 - شیب  زو  اـهمهو  زا  نوزف  يا  شیوخ  تاذ  رد  نآ  هن  یـشاب  نیا  هن  وت  يوـش  اـقنع  هگ  فاـق و 

نآ حیـضوت  رد  دـنا و  هتـسناد  كرتشم  سح  و  هفرـصتم ، هظفاح ، مهو ، لایخ ، هفـسالف ، ار  ینطاـب  ياهـسح  .تسا  ینطاـب  ياهـسح 
دهاوخ نآ  تطاسب  فلاخم  یئزج  ياهتروص  كاردا  سپ  تسا ، طیـسب  نآ  تسا و  یناسنا  هقطان  سفن  كاردا ، أشنم  نوچ  دنیوگ 

هتسد یلو  .دنا  هتـسناد  ینطاب  ساوح  فیاظو  زا  ار  تایلک  كاردا  و  يرهاظ ، ساوح  فیاظو  زا  ار  تایئزج  كاردا  ور ، نیدب  .دوب 
رابتعا هب  ار  تایئزج  و  هطـساو ، نودـب  دـنک  كرد  ار  تاـیلک  سفن  نکیل  تسا  هقطاـن  سفن  فیاـظو  زا  كاردا  همه  دـنیوگ  رگید 

ماسترا

18 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ
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.یفخ حور و  ّرِس و  لد و  تسا و  لقع  افرع ، حالطصا  رد  نطاب  سح  جنپ  .تسا  يرهاظ  ساوح  هک  دوخ  تالآ  رد 

بتارم و ترثک  اب  تسا  بیغ  ملاع  نآ  میناوخ و  یم  توکلم  دنکن ، نآ  كاردا  هّساح  جنپ  نیا  هچ  نآ  و  : » دیوگ يزار  نیدلا  مجن 
فّرصت يرگید  تاکردم  رد  کی  ره  يرهاظ  هناگجنپ  ساوح  هک  نانچ  و  دنک ...  كاردا  ینطاب  كردم  جنپ  ار  نآ  و  نآ ، جرادم 

رد لد  لد و  تاّیئرم  رد  لقع  نوچ  درک  دـناوتن  فّرـصت  يرگید  تاکردـم  رد  کی  ره  زین  ینطاب  هناـگجنپ  ساوح  درک ...  دـناوتن 
.دنرادن ییانتعا  نآ  رویز  ایند و  هب  هک  نانآ  .ترخآ  نابلاط  زا  تیانک  رشحم : لها  ص 117 ) دابعلا ، داصرم   ...« ) لقع ِتالوقعم 

.نابیرگ بیج :

.نتشاد رثا  کی  اهنت  ندوب : تفص  کی  دنب 

حالطـصا رد  .دراد  ياـج  هوک  نآ  رب  غرمیـس )  ) اـقنع تسا و  هدیـشک  ناـهج  درگادرگ  دنتـشادنپ  یم  هک  تسا  یهوک  فاـق : هوـک 
تسا یبوبر  ملاع  زا  هک  تسات  دّرجم  حور  غرمیس »  » .تسا و قلطم  دحاو  تاذ  مات  رهظم  هک  تسا  تیناسنا  تقیقح  فاق »  » نایفوص

.دنک یم  لولح  اهندب  رد  تقوم  روطب  و 

رب يوس  یجنپ  رحب و  رد  رد  جنپ  رَوُّصلا  ُتاذ  شوخ  هعلق  نآ  ردنا 

یگدنـشخرد اهنت  باتفآ  رثا   6 / 3704 وج 3705 - زار  نطاـب  ّسح  نوچ  نآ  زا  جـنپ  وب  گـنر و  يوـس  هب  سح  نوـچ  نآ  زا  جـنپ 
صیخشت تخانـش و  اما  درک  دناوت  كرد  ار  اهیئزج  اهنت  يرهاظ  ياهـسح  دش  تراشا  هک  نانچ  .تسا  يدام  نآ  ییانـشور  تسا و 
لقع هقطان و  سفن  صاوخ  زا  هک  يرون  دنک ، یم  دادمتسا  تفرعم  رون  زا  تسا و  جراخ  سح  نیا  ناوت  زا  لماک  دشرم  یلو و 
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لامک زا  هک  نانآ  .تسا  یهت  شغ  لغ و  زا  دـبایرد  لقع  ار  هچ  نآ  تسین و  صلاخ  دوش  كاردا  يرهاـظ  ساوح  اـب  هچ  نآ  .تسا 
شرورپ دنب  رد  اهنت  نایوج  دوس  نابلط و  ایند  اما  دشاب  هتشاد  تیخنس  ناشیا  اب  هک  دنا  بلاط  ار  یسک  دنرادروخرب ، لقع 

19 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنراد یم  نشور  ار  نورب  نورد و  دنرادروخرب ، نآ  زا  هک  یهلا  رون  اب  قح  يایلوا  اما  .درادن  هرهب  تفرعم  رون  زا  مسج  دنا و  مسج 

ام ِناطلس  شناد  رون  ِوحم  ام  نایاباب  قطن  ساوح و  دش 

تسا نیدلا  ماسح  ًارهاظ  دعب  هب  ياهتیب 52  بطاخم   1 / 3671 نورَضُحم 3672 - انیدل  جوم  رد  جوم  نورد  رد  ناشاهلقع  اهـسح و 
تـسا نکمم  دوب و  هدـیدرگ  يونثم  ندورـس  رد  ریخأـت  بجوم  دومن و  فوـطعم  رگید  یملاـع  هب  ملاـع  نیا  زا  ار  هجوـت  یتدـم  هک 

موزل تحلـصم و  رب  نکیل  تسا  نورب  يرهاظ  ياهفیک  مک و  زا  تسا و  یهلا  یّلجت  رهظم  هک  دـشاب  لماک  ناسنا  یلو و  هب  تراـشا 
.تساهناسنا رگید  زا  رترب  تساهلکش و  نیا  زا  نورب  وا  تقیقح  یلو  دنک ، یم  یّلجت  یلکش  هب  ینامز  رصع و  ره  رد  تیخنس 

دّحُوم مه  هّبـشُم  مه  رَوُص  نیدـنچ  اب  شقن  یب  يا  وت  زا  راک ؟ هچ  یکرت  يزات و  اب  ار  حور  راـی  تسا  لـقع  اـب  تسا و  ملع  اـب  حور 
َبطَر ای  ِّنِّسلا  َریِغَـص  ای  نسحلا  وب  یتسم  دیوگ ز  ار  وت  هگ  دنز  یم  هَر  رَوُص  ار  دّـحوم  هگ  دـنک  یم  دّـحوم  ار  هّبـشم  هگ  رَـس  هریخ 

صاخ یتروص  رد  هک  .دّرجم  شقن : یب   56 دنک ب 60 - یم  ناناج  هیزنَت  یپ  نآ  دنک  یم  ناریو  شیوخ  شقن  هاگ  ندَبلا 
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.تسین صخشم  یئزج و  هک  تسین ،

.یلویه لباقم  دوش ، لصاح  نادب  زیچ  ره  تیلعف  هچ  نآ  .زیچ  ره  يرهاظ  رادومن  تروص : ِعمج  رَوُص :

.دننک دننامه  يزیچ  هب  ار  الع  ّلج و  يادخ  هک  نانآ  یمالسا ، نامّلکتم  حالطصا  رد  هِّبَشُم :

نَم َّنأ  ُدَهـشأ  َو  َكوُهَّبَـش ...  ذا  َِکب  َنُولِداـعلا  َبَذَـک  : » تسا هدـمآ  ع )  ) ناـنمؤم ریما  یلوم  هبطخ  رد  تسا و  دـیحوت  یفاـنم  هیبشت 
.وکین ییوکین ، ياراد  نَسَحلا : ُوب  هبطخ 91 ) هغالبلا ، جهن  « ) .َِکتَفِرعَم یَلَع  ِهِریِمَـض  َبیَغ  دِقعَی  َمل  َکِقلَخ ...  ِءاضعأ  ُِنیابَِتب  َکَهَّبَش 

هک تسا  یـسک  دوصقم  دـیوگ  نوسلکین  .تسا  هدـمآ  يونثم  تادـّلجم  رد  هک  نآ ، زج  ـالَعلا و  ُوب  نوچ  تسا ، صخـش  زا  تیاـنک 
دسر یم  رظن  هب  دیعب  نکیل  دنا ، هتفرگ  یناقرخ  نسحلا  وبا  خیش  هب  تراشا  ار  نآ  یضعب  .تسا  یهلا  قشع  تسم 

20 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدمآ  زین  رگید  ياج  رد  ریبعت  نیا  هچ ،

انالوم هک  تسا  یلزغ  زا  ذوخأم  ِّنِّسلا :...  رَیِغَـص  ای   4 ندـش 504 / انیب  ات  تسا  هار  يا  هراـپ  نسحلا  وب  يا  یلو  یتسم  شوخ  تخس 
: تسا هدورس 

نَدَبلا َبطَر  ای  ِّنِّسلا  َریغص  ای  جالح  روصنم  تسا  هتفگ  وت  رهب 

ار نّسلا » ریغص   » نوسلکین ( 21258 ب 21257 - ریبک ، ناوید   ) نَبَّللا ِبرُـش  ِیف  دـهَعلا  َبیرَق  ای  تفگب  تشگ و  وت  دهـش  تسم  ریش 
دیاب .تسا  سرون  لاسدرخ و  نادرگ  رب  نّسلا  ریغـص  .تساطخ  نآ  دـنا و  هدرک  يوریپ  وا  زا  یـضعب  هدرک و  ینعم  کچوک  نادـند 

رد نّسلا » ریغـص   » بیکرت .تسین  تسا  هدروآ  رب  نادـند  هزاـت  هک  راوـخ  ریـش  كدوـک  لزغ ، رد  اـنالوم  بطاـخم  هک  تشاد  هجوـت 
دمحا هبطاخم  رد  همعِّنلا  ُسرغ  تسا : هدمآ  میتفگ  هک  ینعم  نیمه  هب  زین  رگید  ياهاج 
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ُحلـُصی ِّنِّسلا ال  ُریِغَـص  ُهَّنأ  ّالا  ِِهثاریِمب  ِساّنلا  ُّقَحا  َنینِمؤملا َو  ِریمأ  نبا  ّخـَب  ّخـَب  َلاقَف  ِِقثاولا  َنب  دَّمَُحم  انرَتخا  الاقف  : » درآ داؤد  یبا  نب 
كرد ار  اه  هولج  نیا  تقیقح  نیب  هاتوک  ياه  هدید  تساه ، هولج  ار  همـسا  ّزع  تیدحا  تاذ  ص 365 ) هردانلا ، تاوفهلا  « ) .ِهَمامِاِلل

یب تاذ  .دنوش  یم  هبـشم  یهورگ  داتفا و  دـنهاوخ  هابتـشا  رد  تسا  صقان  ناشدرخ  اه  هدـید  نیا  نادـنوادخ  نوچ  .درک و  دـنناوتن 
دیآ رد  یتروص  رد  هکنیا  زا  تسا  هزنم  وا  هک  دهد  ناشن  ات  درب  یم  نایم  زا  ار  يدوجو  راثآ  دزیر و  یم  مه  رد  ار  یـشقن  هاگ  شقن 

: دیوگ تروص  نیدب  یبرع  نبا  ار  بلطم  نیا  .دریذپ  یمسجت  ای 

ادِّدَُحم َتنُک  هیبشَّتلاب  تلق  نإ  ًادَّیقم َو  َتنُک  ِهیزنَّتلِاب  َتُلق  نإَف 

هنأش یلاعت  قح  هک  نآ  لصاح  و  تیب 59 ) لیذ  نوسلکین ، حرش   ) ادِّیَس ِفِراعملا  یف  ًامامإ  تنک  ادَّدسُم و  تنک  نیرمألاب  تُلق  نإ  َو 
یَـش ٍء ال ِّلُک  َعَم  : » دـنیامرف ع )  ) ناـنمؤم ریما  یلوم  هک  ناـنچ  تسا  نارک  هب  نآ  زا  هن  تسا و  نآ  هن  دـنک  یّلجت  هک  یتروص  ره  رد 

هبطخ 1) هغالبلا ، جهن  « ) .ٍهَلَیازُِمب یش ٍء ال  ِّلُک  ُریَغ  ٍهنَراقُِمب َو 

21 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لاصو  رد  یّنس  تسا  لقع  هدید  لازتعا  بهذم  تسه  ار  سح  مشچ 

«7  » لالض زا  دنیامن  یّنُس  ار  شیوخ  لازتعا  لها  دنا  سح  هرخُس 

واگ يدیدب  سپ  ار  هاش  ناویح  ّسح  يدیدب  رگ  تسا  یپ  شوخ  لقع  ِمشچ  شنیب  ِلها  تسا  يو  یّنـس  سح  دـش ز  نوریب  هک  ره 
.تسا ناـیلزتعم  يرکف  ساـسا  ناـملکتم  حالطـصا  رد  تسا و  يریگ  هشوـگ  ینعم  هب  تـغل  رد  لازتـعا :  61 ب 64 - ار  هَّللا  رخ  و 

ای نایلزتعم 
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هتفای ترهـش  هچ  نآ  .دنا  هتفگ  نخـس  نوگ  هنوگ  هلزتعم  هب  نانآ  ندش  هدیمان  هراب  رد  دنااطع و  نب  لصا  ناوریپ و  لازتعا  باحـصا 
، هن ای  دوب  دهاوخ  منهج  باذع  رد  هشیمه  هریبک  هانگ  ِبکترم  ِناملسم  هکنیا  رس  رب  يرـصب ، نسح  دوخ ، داتـسا  اب  يو  هک  تسا  نآ 
هک ّتنـس - ناوریپ  انالوم  هتفگ  هب  ای  دنا ، نایرعـشا  نایلزتعم  لباقم  .اّنِم » َلَزَتعا   » تفگ وا  تفرگ و  هرانک  داتـسا  درک و  ادیپ  فالتخا 

ار راگدرورپ  یهن  رما و  دـنریذپ و  یم  ار  یلقع  حـبق  نسح و  نایلزتعم  .دـنریگ  هرهب  ثیدـح  نآرق و  زا  اهنت  تقیقح  تخانـش  يارب 
هدید درک و  كرد  ناوت  یم  لقع  اب  اهنت  ار  راگدرورپ  دنیوگ  زین  .دنناد  یم  تسا  ود  نیا  قلعتم  رد  هک  يا  هدسفم  تحلـصم و  عبات 
رهاظ هب  دانتسا  اب  دنناد و  یم  قلطم  ار  یهلا  یهن  رما و  نایرعشا  هک  یلاح  .ترخآ  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  دید  دناوت  یمن  ار  وا  یـسح 
هکنیا رد  اّما  .دوش  یم  هدـید  یـسح  مشچ  هب  ادـخ  تماـیق  رد  دـنیوگ  ( 23 - 22 همایق ، « ) ٌهَرِظان اـهِّبَر  یلِإ  ٌهَرِـضان  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو   » هیآ
مـشچ هب  تسادخ  ندـید  دوصقم  دـنا  هتـشون  ناحراش  زا  یـضعب  تسیچ ؟ لازتعا » بهذـم  تسه  ار  سح  مشچ   » زا انالوم  دوصقم 

مشچ اب  یلزتعم  دیوگ  یم  وا  تسانالوم  ترابع  قایـس  فالخ  رظن  نیا  مینیب  یم  هک  نانچ  یلو  دنتـسه ، نآ  رکنم  هلزتعم  هک  یـسح 
رگا دریذپ و  یم  لقع  مشچ  اب  ار  ندید  یلزتعم  دـشاب  ادـخ  ندـید  دوصقم  رگا  .درگن و  یم  لاصو  رد  لقع  مشچ  اب  یّنـس  و  سح ،

نایلزتعم لالدتسا  ساسا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ و  .تسا  یلزتعم  هدیقع  نیا  دشاب  سح  مشچ  اب  ندید  ِّدر  دوصقم 
تسا و ینالقع  سایق  رب 
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ره .و  دنا  عرـش  میلـست  نوچ  نایّنـس  اما  تسا ، سح  رب  نانآ  لالدتـسا  ساسا  سپ  دشاب  سوسحم  یهیدب و  دیاب  سایق  نیا  تامدقم 
ناوت یم  .تسین و  نآ  تامدقم  سایق و  هب  زاین  ار  نانآ  دنریذپ ، یم  هتفگ  ّتنس  باتک و  رهاظ  ار  هچ 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 7)

تسا یلهاج  زا  مَیّنُس  دیوگ  هچ  رگ  تسا  یلزتعم  وا  دنام  سح  رد  هک  ره 

22 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک تسا  نایلزتعم  هشیدـنا  هئطخت  وا  ضرغ  تسا و  هتفریذـپ  یـسح  مشچ  اب  ار  راگدرورپ  تیؤر  عاـنتما  اـهتیب  نیا  رد  اـنالوم  تفگ 
رد ار  رظن  هک  دنا  نایلزتعم  نیا  تسین و  نینچ  هک  یلاح  دنراد ، دصق  ار  یسح  مشچ  هیآ  رهاظ  زا  ّتنس  باتک و  ناوریپ  دنا  هتـشادنپ 
مه تاناویح  يارب  ادخ  ندید  هنرگ  تسا و  زجاع  كاردا  زا  یـسح  مشچ  دیوگ  یم  سپـس  .دنتـشادنپ  یـسح  رظن  ثحب ، دروم  هیآ 

نانچ ار  نآ  رگا  دنیوگ  یم  ار  یسح  مشچ  یسح ، تیؤر  زا  تسین و  نینچ  نایرعشا  مالک  رهاظ  هکنیا  زا  هتـشذگ  یلو  دوب ، نکمم 
کیدزن نایّنس  بهذم  نیا  : » تسا سمش  نانخس  رد  .دوب  دهاوخن  یفالخ  ّتنس  ناوریپ  هلزتعم و  نایم  مینک  ریـسفت  دیوگ  انالوم  هک 

ص 141) ج 2 ، سمش ، تالاقم  « ) .تسا کیدزن  هفسلف  هب  نآ  هلزتعم ، بهذم  زا  راک  هب  تسا  رت 

يدـش مَرحَم  كرتـشم  ِّسح  هب  یک  يدـُب ؟ یک  مّرکُم  مدآ  ینب  سپ  اوه  ِنوریب  ناویح ز  سح  زج  ار  وت  رم  رگید  ّسح  يدوـبن  رگ 
«8  » تنتسر تروص  یب ز  دمآ  لطاب  تنتفگ  رَّوصم  ای  رَّوصُمان 

ْدََقل َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .هتشاد  یمارگ  مَّرَکُم : تسوپ  دش ز  نوریب  تسا و  زغم  همه  وک  تسوا  شیپ  رَّوصُم  ای  رَّوصُمان 
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ساوح رد  هک  ار  سوسحم  روـص  همه  هک  تسا  یتّوـق  كرتـشُم : سح  ( 70 ءارـسا ، « ) .ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاـْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  اـْنمَّرَک 
، هدش شقن  هتشاگن ، لیعفت ) باب  زا  یبرع  لوعفم  مسا  : ) رَّوَصُم ( 2 تیب 49 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .دریذپ یم  دوش  مسترم  هناگجنپ 

.هتفریذپ تروص 

نآ كردم  تایهیدب و  زا  تسا  تامدقم  بیترت  نایقطنم  لالدتـسا  ساسا  میتفگ  هک  نانچ  .تسا  شیپ  تیب  جنپ  دیکأت  زین  اهتیب  نیا 
هجیتن دشابن  نوصم  هابتـشا  زا  شتامدقم  هچ  نآ  دوش و  یم  هابتـشا  راچد  ساوح  نآ  نافراع  هدـیقع  هب  نکیل  تسا ، سح  تایهیدـب 

شکاردا هلیـسو  هک  تسین  یلقع  دـنک  یم  ادـج  ناویح  زا  ار  ناسنا  هچ  نآ  دـیوگ  یم  انالوم  .دوب  دـهاوخن  تقیقح  فشک  زین  شا 
.دشاب یناویح  سح 

«، ِِهتَروُص یلَع  َمدآ  ُهَّللا  َقَلَخ   » نوچ ییاهثیدح  نارکنم  ًارهاظ   69 ياهتیب 67 - بطاخم 

__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  تنتسر »  » هملک يالاب  تنتفر »  » هملک ساسا ، هخسن  رد  ( 8)

23 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هزنم یلاعت  قح  دیآ و  رد  تروص  رد  هک  دید  دناوت  يزیچ  یتقو  يرـصب  سح  دنیوگ  هک  دنتـسه  ٍهَروُص » ِنَسحأ  ِیف  یِّبَر  ُتیأَر   » ای
.دوش رّوصم  یتروص  هب  هک  تسا  نآ  زا 

يرهاظ ریوصت  شقن  دنب  رد  زونه  هک  تسا  نآ  هناشن  وت  نتـسناد  رّوصمان  نتـسناد و  رّوصم  هک  دیوگ  یم  نانآ  هب  ضیرعت  هب  انالوم 
مسج زا  هک  ّتنس  وریپ  فراع  .دننک  هدهاشم  سوسحم  یتروص  رد  ار  ادخ  هک  تسین  نیا  تیؤر  زا  نایّنـس  ضرغ  هک  یلاح  .یتسه 

وا هک  ارچ  .تسیچ  هتفریذپن  ای  هتفریذپ  تروص  دناد  یم  هدیسر ، ینارون  سح  هب  هدیهر و  ینامسج  سح  زا  هدش و  ناج  هتـشذگ و 
.تسا هدمآ  نوریب  تسوپ  زا  هتفرگ و  ار  زغم 

نآ تسکشب و  اهزوج 
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یناوتن سح  نیا  كرادا  وت  رگا  هک  دـنک  یم  یلزتعم  هب  باطخ  سپـس   1 تشاد 706 / زغن  كاپ  ِحور  نتـشک  دعب  تشاد  زغم  نآک 
.درادن ار  تقیقح  ندید  ناوت  وت  لقع  هدید  هک  ارچ  يروذعم ، درک 

حرـش دزاـسب  مه  دزوسب  مه  ربـص  يوراد  ار  هدـید  ياـه  هدرپ  جرفلا  حاـتفم  ربّصلاـک  ور  هن  رو  جرح  یمعا  رب  تسین  يروک  وت  رگ 
مه ار و  تلود  شرف  ار  شاّـقن  مه  شقن و  ینیبـب  مه  كاـخ  بآ و  زا  نورب  ینیب  اهـشقن  كاـپ  یفاـص و  دوش  نوچ  لد  هنیآ  ردَـص 

.يراوشد یتخس ، یگنت ، جَرَح : ( 61 رون ، « ) .ٌجَرَح یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  و  انیبان ، یمعا :  69 ار ب 72 - شاّرف 

.تسا شیاشگ  دیلک  ییابیکش  جرَفلا : ُحاتفِم  ُربَّصلا 

.رطاخ یگداشگ  هنیس ، یگداشگ  ردص : حرَش 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  تلود : شرف 

شیپ ياهتیب  رد  ( 48 تایراذ ، « ) .َنوُدِهاْملا َمِْعنَف  اهانْـشَرَف  َضْرَْألا  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  و  یلاعت ، قح  تردـق  زا  تراعتـسا  شاّرَف :
هک دنناد  یناسک  ار  سح  نآ  ینعم  تسین و  يرهاظ  سح  دنیوگ ، نافراع  هک  سح  نآ  هکنیا  و  دوب ، سح  هب  ادخ  ندـید  زا  نخس 

دوخ رد  ار  يرهاظ  ياهسح 

24 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یجرح نانآ  رب  ور  نیا  زا  تسین ، رسیم  دنناد  یم  كاردا  هلیـسو  ار  يرهاظ  ياهـسح  اهنت  هک  نانآ  يارب  تفایرد  نیا  .دنا و  هدناریم 
دنـشوکب و نورد  هیفـصت  تضایر و  هب  ای  دـننامب  يروک  رد  دـیاب  ای  لاح  دـنروک ، نوچ  دـننیب  یمن  .دـننیب  یمن  هک  ارچ  دـشاب  یمن 

دنب رد  هتخیوآ ، نآ  رب  يوایند  ياه  هدرپ  تسا و  کیرات  لد  ات  .ددرگ  خارف  ناش  هنیس  دوش و  نشور  نانآ  لد  هدید  ات  دنشاب  ابیکش 
لد نوچ  تسا و  رّوصم  ریوصت و 
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ْنِم ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف  َأ   » .تسوا زا  يوترپ  عونصم  تسا و  عناص  تسه  هچ  ره  هک  دید  دهاوخ  دش  فاص 
(22 رمز ، « ) .ِهَّللا ِرْکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِهَیِساْقِلل  ٌْلیَوَف  ِهِّبَر 

ضرغ ار  لد  هدید  دشاب  هدرپ  ضرغ  اب  اما  تسا  هدید  یعّدم 

6 / 2871 يوش 2872 - دهاش  يراذگب و  ضرغ  ات  يوش  دهاز  وت  هک  دهاوخ  یمه  قح 

دوخ لایخ  ناج  شلایخ  رد  دیدپ  دش  وا  نوچ  هک  ار  نادزی  رکـش  نکـش  ُتب  وا  ینعم  ُتب  شتروص  نم  رای  لایخ  دـمآ  لیلخ  نوچ 
(. ع  ) میهاربا لیلخ :  73 تفیکش ب 75 - یم  تکاخ  وک ز  يو  رب  كاخ  تفیرف  یم  ار  ملد  تهاگرد  كاخ  دیدب 

.ندوب ابیکش  ندرک ، ییابیکش  نتفیکش : .تسا ) دننامه  يرهاظ  تأیه  رد  نامدرم  رگید  اب  نم  رای   ) .مسج زا  تراعتسا  تب :

رهاظ هب  ع )  ) میهاربا .تسا  لماک  یلو  رهظم  وا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  نیدلا  ماسح  دای  هب  نیشیپ  ياهتیب  لابند  هب  زین  اهتیب  نیا  ًارهاظ 
ار ناـنآ  ياـهتب  تسج و  يرازیب  دوخ  موـق  نایادـخ  زا  هک  دوـب  یکرادا  وا  رد  اـما  دـندیتسرپ ، یم  تب  هک  دوـب  دوـخ  مدرم  دـننامه 
ار تب  نآ  میهاربا  نوچ  ایلوا  هک  یلاح  دنا  مسج  تب  شرورپ  دنب  رد  نارگید  اّما  دنراد ، یمسج  نارگید  نوچ  قح  يایلوا  .تسکش 

.دنزاس وا  هار  كاخ  ار  دوخ  دنزادرپن و  سک  رگید  هب  دنسانشب  ار  ایلوا  هک  نانآ  .دنا  هتسکش 

هن ياج  نآ  ریغ  يور  شقن  ِریغ  هنیآ  دش  وا  ّیناف و  وا  ِشقن 

4 / 2140 ینز 2141 - دوخ  رب  هنیآ  رب  ینز  رو  ینک  دوخ  يور  يوس  فت  ینک  رگ 

25 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

قح هار  ناکلاس  دصقم  ایلوا  نیا  هاگرد 
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.دنا هاگرد  نادب  ندیسر  هتفیش  ناگمه  تسا و 

مرخ یک  نم  ارم  ددنخ  هن  رو  مرگنب  ار  دوخ  هک  دشاب  نآ  هراچ  ور  تشز  نم  رب  دیدنخ  دوخ  هن  رو  وا  زا  نیا  مریذـپ  مبوخ  را  متفگ 
ناوخب يو  رب  نیبّیط  تابّیَط و  نادب  نیا  بذـج  دـنک  ار  یبوخ  بوخ  لاز  ریپ  دـنیزگ  ون  ناوج  یک  لامَجِلل  ّبُِحم  تسا و  لیمج  وا 

.ندنادرگ كاپ  اهبیع  زا  ار  دوخ  و  ندوب ، دوخ  بقارم  ندیشیدنا ، دوخ  رد  نتسیرگن : ار  دوخ   76 ب 79 -

.ددنخ نم  رب  ارم : ددنخ 

رادـیرخ نم   » ار نآ  ًامومع  ناـحراش  مرخ : یک  نم   1 یهلبا 3428 / ره  شددـنخ  یم  لـگ و  رد  یهر  ره  رب  وس  هب  وـس  وا  دـتف  یم 
یم نم  .متـسین  نادان  نم   » .دراد يرگید  ینعم  ًارهاظ  یلو  تسا ، بوبحم  هتفگ  هلمج  نیا  تروص  نیا  رد  دـنا و  هدرک  ینعم  مشابن »

.ابیز لیمج : .منادن » ار  نیا  هک  متسین  نادان  نم  ددنخ ، یم  نم  رب  منکن  ابیز  ار  دوخ  مشابن و  دوخ  لاح  بقارم  رگا  هک  مناد 

.رادتسود ّبُحم :

و نیبّیط :...  تابّیَط و  ص 42 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .َلامَجلا ُّبُِحی  ٌلیِمَج  َهَّللا  َّنإ   » ثیدـح هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  و  ییابیز ، لاـمج :
: يا هخسن  رد 

َنُوثِیبَْـخلا َنِیثـِیبَْخِلل َو  ُتاـثِیبَْخلا   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  بیکرت  نیبـّیّطلا  هک ؟ رهب  زا  تاـبّیط  نیقی  نیا  بذـج  دـنک  ار  یبوـخ  بوـخ 
دیوگ انالوم  .تسا  تاقلعت  يدوخ و  ندـنکفا  کـلاس  لزنم  نیتسخن  ( 26 رون ، « ) .ِتابِّیَّطِلل َنُوبِّیَّطلا  َنِیبِّیَّطِلل َو  ُتاـبِّیَّطلا  ِتاـثِیبَْخِلل َو 

هب ار  دوخ  برقت  اب  موش و  مزالم  ار  وا  هاگرد  كاـخ  هک  مریذـپب  دـیاب  مشاـب  وا  نتفریذـپ  قیـال  هک  ما  هدیـسر  هجرد  نادـب  نم  رگا 
زونه ما و  هتفاین  ار  تجرد  نیا  رگا  میارایب و  وا  لامج 
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نم هک  دیدنخ  دهاوخ  ور  تشز  نم  رب  وا  متشز و  سپ  تسا ، نم  رد  قلعت  زا  يا  هناشن 

26 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ینعی تفرگ  دیدنخ  لعاف  ار  ور  تشز  تسا  نکمم  .تسا و  هدماین  دیدپ  وا  نم و  نایم  یتیخنـس  هک  ارچ  مشاب ، وت  رادـیرخ  هنوگچ 
وا و هاگرد  هب  ندیـسر  يارب  .دیدنخ و  دهاوخ  نم  رب  مه  ور  تشز  مشاب  هتـشادن  ار  دوصقم  لامج  نآ  ندش  هتفریذپ  تقایل  نم  رگا 

تـسا ینعم  نیا  زا  دریذپ و  یمن  ار  قیالع  زا  هتـسر  يابیز  زج  تسابیز و  وا  هچ ، میارایب  وکین  قالخا  هب  ار  دوخ  دیاب  ندش  هتفریذپ 
.ناگزیکاپ نآ  زا  ناگزیکاپ  دنا و  نادیلپ  نآ  زا  نادیلپ  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  هچ  نآ 

رـس مه  نایقاب  زا  نایقاب  دنـشک  یم  ار  نالطاب  لطاب  مسق  درـس  درـس  دیـشک و  ار  یمرگ  مرگ  درک  بذـج  يزیچ  زیچ  ره  ناـهج  رد 
.ندیشک دوخ  يوس  هب  بذج :  80 دنا ب 82 - بلاط  ار  نایرون  رم  نایرون  دنا  بذاج  ار  نایران  رم  نایران  دنشوخ 

.هورگ هتسد ، مسق :

تاحلطـصم گنهرف   ) دنا چیه  دوخ  تاذ  هب  تانکمم  هک  ارچ  یلاعت ، يادـخ  زج  زیچ  ره  نافراع  حالطـصا  رد  و  قح ، لباقم  لطاب :
(. یناجرج تافیرعت   ) مودعم ینافرع .)

.دنا ناحلاص  دوصقم  یقاب ) عمج  : ) نایقاب

دراد تسود  ار  يو  و  دوب ، تبسانم  يرگید  اب  ار  يو  عبط  هک  دوب  سک  هک  عبط ، رد  نایم  تسا  تبسانم  یتسود  رد  : » دسیون یلازغ 
هب ار  ملاع  يرازاب و  هب  ار  يرازاب  و  دوب ، سنا  كدوک  هب  ار  كدوک  هک  نانچ  دوب ، رهاظ  هک  دوب  هاگ  تبسانم  نیا  .ییوکین و  زا  هن 

دوب و هدیشوپ  هک  دوب  هاگ  و  شیوخ ؛ سنج  اب  ار  یسک  ره  و  ملاع ،
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لوسر هک  نانچ  دربن ، نادب  هار  سک  هک  دشاب  هداتفا  یتبسانم  دشاب  یلوتسم  تدالو  تقو  رد  هک  يوامس  بابـسا  ترطف و  لصا  رد 
رگید اب  ار  حاورا  تفگ  َفَلَتخا ، اهنِم  َرَکانَت  ام  َفَلَتئا َو  اهنِم  َفَراـعَت  اـمَف  ٌهدَّنَُجم  ٌدُونُج  ُحاورَـألا  تفگ  درک و  تراـبع  نآ  زا  (ص )
تسا تبسانم  زا  ترابع  ییانـشآ  نیا  دریگ و  سنا  رگیدکی  اب  دشاب  هداتفا  ییانـشآ  لصا  رد  نوچ  دشاب ، یگناگیب  دشاب و  ییانـشآ 

نآ زا  مه  ار ، ناقساف  ناقـساف ، دنا و  نایوج  ار  نانموم  نانمؤم ، هکنیا  و  ( 575 ص 574 - ج 2 ، تداعـس ، يایمیک  « ) .دمآ هتفگ  هک 
رد يدعس  هک  نانچ  .دنا  شوخ  رگیدکی  اب  ینیشنمه  لاصو و  اب  دنراد و  تیخنس  رگیدکی  اب  هک  تسا  تهج 

27 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا ار  نادان  تسا ، ترفن  نادان  زا  ار ]  ] اناد هک  نادنچ  دص  هک  ینادب  ات  مدروآ  نادب  لثملا  برض  نیا  : » دیوگ غاز  یطوط و  ناتـساد 
: تسار یماظن  زین  ص 140 ) ناتسلگ ، [.« ) تسا  ] تشحو اناد 

ص 205) نیریش ، ورسخ و   ) زاب اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  زاورپ  سنج  ره  دوخ  سنج  اب  دنک 

«9  » تسین ربص  نزور  ِرون  زا  ار  مشچ  تسا  یندنَک  ناج  ار  وت  یتسب  نوچ  مشچ 

نآ اـشگ ! رب  یتسبب  لد  مشچ  هک  ناد  ار  وت  رم  دریگ  هساـت  را  زاـب  مشچ  دوز  زور  رون  هب  ددـنویپب  اـت  دوب  مشچ  رون  بذـج  وت  هساـت 
تاهمـشچ يداشگ  تدروآ  هسات  تابث  یب  رون  ود  نآ  قارف  نوچ  سایق  یب  يایـض  دـیوج  یمه  وک  سانـش  لد  مشچ  ود  ياـضاقت 

رد ندش  ادیپ  یگدرشف  تلاح  هسات :  83 راد ب 88 - ساپ  ار  نآ  رم  درآ  یم  هسات  رادیاپ  رون  ود  نآ  قارف  سپ 
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.تسا بارطضا  تلالم و  زا  تیانک  اهتیب  نیا  رد  و  ولگ ،

: بذج ص 27 ) ج 2 ، يونثم ، همجرت  ( »؟ هذـفانلا روـن  نع  ربـصی  نیعلا  روـن  ناـک  یتـم  و  : » تسا هدروآ  يوـنثم  همجرت  رد  یفاـفک 
.دوخ يوس  هب  ندیشک 

.تقیقح زا  هاگآ  سانش : لد 

.ینشور ءایض :

.هزادنا یب  سایق : یب 

.مشچ رون  زور و  رون  زا  تیانک  و  رادیاپان ، تابث : یب 

.دیآ ادخ  يوس  زا  هک  يرون  و  لد ، رون  زا  تیانک  رادیاپ : رون  ود 

.نداهن تمرح  ندوب ، بقارم  نتشاد : ساپ 

یـصخش ای  یهورگ  نایم  رگا  دـشک و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  نآ  تسا و  ناهاوخ  ار  دوخ  سنج  مه  هورگ  ره  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد 
، دتفا ییادج  رادتسود  صخش  ای  هورگ  اب 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 9)

تفکش یک  نزور  رون  زا  مشچ  رون  تفرگ  هسات  ار  وت  یتسب  نوچ  مشچ 

28 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ندرک نشور  رتهب  يارب  نونکا  .تسا  هدرک  تراشا  بلطم  نیدب  زین  باتک  رگید  ياج  دنچ  رد  هک  نانچ  دـنا ، هدرـسفا  مه  تقرف  زا 
دوشن و هتسخ  ندینش  زا  شوگ  نتـسیرگن و  زا  مشچ  دنا  هتفگ  هک  نانچ  .تسا  نتـسیرگن  ناهاوخ  هشیمه  مشچ  .دنز  یم  یلاثم  نآ 

نتـسیرگن نیا  هک  تسا  مولعم  دورن و  تلالم  نآ  ییاشگن  ار  مشچ  اـت  دـهد و  یم  تسد  تلـالم  یگتـسخ و  دوش  هتـسب  مشچ  رگا 
یسح رون  زین  یگدنز  رد  زاب  .دتفا  یم  راک  زا  هدید  دُرم  نوچ  دنیب و  یم  وا  هدید  تسا  هدنز  یمدآ  ات  تسین  یگـشیمه  سح  مشچ 

دـبای و یم  هار  نآ  اب  هک  تسا  هدـید  ار  یمدآ  نت  هک  نانچ  .مورحم  ندـید  زا  تسا و  هتـسب  هدـید  بش  رد  هک  ارچ  تسا  تاـبث  یب 
.تسا مشچ  زین  ار  لد  دهد ، یم  زیمت  اهزیچ  نایم 

هدید نیا  ییانیب  اما 
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شخب ینشور  هک  یهلا  رون  دش  هتسب  ینامرفان  رثا  رب  نوچ  تسا و  نامداش  رطاخ  دشاب  زاب  لد  مشچ  ات  .رادیاپ و  تسا و  یگـشیمه 
.درب یم  نآ  زا  تسا ، نآ 

ینـشور دوش و  زاب  ات  دـهاوخ  یمه  تسا و  هتـسب  لد  هدـید  هک  تسا  نآ  هناشن  دوب ، هدرـسفا  لد  دـشاب و  زاـب  سح  مشچ  رگا  سپ 
هـسات دـش  زاب  لد  هدـید  نوچ  .ینک  زاب  ار  هدـید  نآ  ات  یـشوکب  دـیاب  هاگ  نآ  دـسر ، نادـب  سح  ملاع  زج  یملاـع  يوس  زا  ناوارف 

ات دهد و  تسد  تلالم  ار  وت  تسین  رادیاپ  نآ  ییانیب  هک  سح  مشچ  ندش  هتـسب  ماگنه  رگا  سپ  .تفر  دـهاوخ  نایم  زا  مه  ینورد 
.دروآ دهاوخ  تلالم  رتشیب  لد  مشچ  ود  ندش  هتسب  دورن ، تلالم  ییاشگن  ار  مشچ 

یک دنک  يو  رب  وا  هک  دشاب  يرخـست  دـنک  یپ  رد  ار  تشز  یفیطل  رگ  مرکیپ  دـَب  ای  مبذـج و  قیال  مرگنب  نم  ارم  دـناوخ  یم  وچ  وا 
.ندیبلط ندناوخ :  89 بش ب 91 - وچ  ای  مزور  وچمه  مگنر ؟ هچ  ات  بجع  يا  ار  دوخ  يور  منیبب 

.ندیشیدنا ندرک ، لّمات  نتسیرگن :

.روخردان و  تشز ، زا  تیانک  رکیپ : دب 

.ابیز مادنا ، وکین  فیطل :

( همان تغل  زا  لقن  هب  يدعس ،  ) يربلد فطل و  نیدب  هن  ما  هدید  رایسب  ناربلد  نافیطل و  هک  مهد  یم  فاصنا 

29 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندیبلط ندرک ، لابند  ندرک : یپ  رد 

.دنخشیر ازهتسا ، رَخسَت :

.تسا ناوارف  راهطا  همئا  زا  رابخا  ناسل  میرک و  نآرق  تایآ  رد  ینعم  نیا  تسا و  ناگدنب  ناهاوخ  هتسویپ  وا  تمعن  یهلا و  تمحر 
وا ات  تسا  جاردتسا  رگید  یهورگ  ندناوخ  دنک و  مارکا  اهنادب  ات  دناوخ  یم  ار  یهورگ  تسین ، ناسکی  ار  ناگمه  ندناوخ  نیا  اما 

ار
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قیال تسا ، هورگ  هچ  زا  اـت  درگنب  ار  دوخ  هک  تسا  کـلاس  هفیظو  نیا  .َنوُمَْلعَی *» ـال  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس   » هک دـیامرف  باذـع 
: هن رگ  تسا و  مارکا  يارب  ندناوخ  نآ  دراد ، ار  ندش  هتفریذپ  تقایل  رگا  .عفد  راوازس  ای  تسا  بذج 

ار اقل  دب  یتشز  ابیز ، یمادنا  وکین  رگا  هک  نانچ  نآ   1 دَر 2480 / ِبوچ  اب  تدنار  یم  نورد  زو  دوخ  يوس  وا  تدـناوخ  یم  ارهاظ 
دیجنـس ار  شیوخ  رادرک  دید و  ار  دوخ  تسخن  دیاب  سپ  .تسا  شنزرـس  دنخـشیر و  هک  تسا  شهاوخ  يور  زا  هن  نآ  دنک  لابند 

؟ هنیآ مادک  رد  هنوگچ و  اما 

تسیچ و وک  یسک  ره  دنادب  ات  تسیچ ؟ رهب  زا  هنیآ  رخآ  متفگ  یسک  زا  مشقن  دومنن  یم  چیه  یسب  متـسج  نم  شیوخ  ناج  شقن 
نآ دـشاب ز  هک  يرای  نآ  يور  رای  يور  ّالا  تسین  ناج  هنیآ  تساهب  یگنـس  ناج  يامیـس  هنیآ  تساهتـسوپ  يارب  نهآ  هنیآ  تسیک 
زا نتـساوخ  یهاگآ  يارب  نتـسشن  نآ  نیا و  اب  .ندرک  وج  تسج و  ار  دوخ  نورد  زا  تیانک  نتـسج : ناـج  شقن   92 ب 95 - راید 

.دوخ لاح  تقیقح 

.يرهاظ لکیه  مسج ، زا  تیانک  تسوپ :

.ردق نارگ  اهب : یگنس 

(. يویند ملاع  لباقم   ) یهلا ملاع  تروص ،) ملاع  لباقم   ) ینعم ملاع  راید : نآ 

ماسح يایوج  اـنالوم  هک  ناـنچ  تسا  هتفر  يو  رب  نیدـلا  ماـسح  ینیزگ  تولخ  رد  هک  تسا  یتلاـح  يوگ  زاـب  زین  اـهتیب  نیا  ًارهاـظ 
هک تسور  نآ  زا  يو  زا  بوبحم  ندنادرگ  يور  ایآ  دنیبب  تسا  هتـساوخ  یم  وا  .تسانالوم  ناهاوخ  زین  نیدـلا  ماسح  تسا ، نیدـلا 

روخ رد  ار  وا 

30 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار دوخ  دیاب  تسخن  سپ  .تسا  نایم  رد  رگید  یببس  ای  دناد  یمن 
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ار نورد  دیاب  هک  هنیآ  نآ  اما  .دنرگیدکی  هنیآ  هک  دـنا  نایرون  اهنت  تفگ  هک  نانچ  دـهن و  مشچ  شیپ  ار  شیوخ  نورد  دـیامزایب و 
یقیقح ناـسنا  يور  تسا ، تسود  يور  هنیآ  نآ  .تساـهب  نارگ  سب  هنیآ  نآ  .تسین  دـنا  هتخاـس  نهآ  زا  هک  هـنیآ  نـیا  دـنایامنب ،

.تسا ینعم  ناهج  زا  هکلب  تسین  یناهج  نیا  هک  يدشرم  يور  تسا ،

وت هدـید  دیـشک  نب  امرخ  هب  ار  میرم  درد  دیـسر  وت  يوک  هب  هدـنب  بلط  نیز  وج  هب  دـیانرب  اـیرد  هب  ور  وجب  یّلک  هنیآ  لد  يا  متفگ 
96 دوخ ب 99 - شقن  نم  وت  مشچ  ردنا  مدید  دبا  مدید  ار  وت  یّلک  هنیآ  دـش  هدـید  قرغ  هدـیدان  لد  دـش  دـش  هدـید  ار  ملد  نوچ 

رگید ربارب  رد  هک  تسا  لماک  ناسنا  یلک  هنیآ  و  تسا ، ناسنا  نآ  تسا و  ءامسا  تافص و  تاذ و  رهظم  نایفوص  حالطصا  رد  هنیآ :
.تسا يوج  ربارب  ایرد  نوچمه  اهناسنا 

دننیب ایشا  همه  ردنا  سفن  ره  ار  تسود  دنشک  همرس  نیقی  راونا  هک ز  نوچ  نافراع 

دننیب ادیوه  شابیز  خر  رد  ودب  هک  تسا  ناشیا  هنیآ  ناهج  ود  تقیقح  رد 

اَهَءاـجَأَف  » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  میرم : درد  یقارع )  ) دـننیب اـشخر  هنیآ  دـننک  داـی  وا  زا  نوچ  هریت  ددرگ  هنیآ  دـننک  داـی  دوخ  نوچ ز 
يا تفگ  دروآ  نب  امرخ  يوس  هب  ار  وا  نداز  درد  سپ  ایِْـسنَم : ًایْـسَن  ُْتنُک  اذه َو  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ای  َْتلاق  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِـج  یلِإ  ُضاخَْملا 

.روک انیبان ، هدیدان : ( 23 میرم ، « ) .متشگ یم  شومارف  مدوب و  هدرم  نیا  زا  شیپ  شاک 

انالوم دش  هتفگ  هک  نانچ   1 دیا 1405 / هدیدان  هدید و  اب  مرجال  دیا  هدیچیپ  اه  هماج  رد  رس  ور و 
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یم شرابیوج  دیـسر  یم  هک  ره  هب  .هن  ای  تسا  ندـش  هتفریذـپ  روخ  رد  دـنادب  دـنیبب و  نآ  رد  ار  دوخ  ات  دوب  يا  هنییآ  نتفاـی  یپ  رد 
یکی وا  اب  دناهرب و  تاقّلعت  ضراوع و  دودح و  تانّیعت و  زا  هرس  کی  زا  ار  دوخ  دوش و  هقرغ  نآ  رد  ات  تساوخ  یم  ایرد  وا  .تفای 

« َدَجَو َّدَج  ًائیَش َو  َبَلَط  نَم   » ياضتقم هب  ماجنارس  دیوگ  .دوش 

31 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم يروک  نوچ  تشادن و  يا  هرهب  دوهـش  زا  هک  نم  لد  دیدرگ و  نم  لد  مشچ  وت  نشور  ریمـض  دروآ ، وت  يوک  هب  ارم  بلط  ياپ 
مدید وت  رد  ار  دوخ  سپ  نآ  زا  .ییوت  متسه  نآ  یپ  رد  هک  یلک  هنیآ  نآ  متـسناد  .دش  یکی  وت  اب  تشگ و  قرغ  وت  دوجو  رد  دومن 

.مدیشک تسد  يدوخ  زا  و 

دوخ لایخ  زا  ار  دوخ  تاذ  ناه  تسوت  لایخ  نآـک  ممهَو  تفگ  متفاـی  نشور  هار  شمـشچ  ود  رد  متفاـی  نم  ار  شیوخ  رخآ  متفگ 
ود رد  لایخ  دبای  یک  هار  قیاقح  زا  لاوز  یب  رینم  مشچ  نیردناک  داّحتا  رد  ینم  وت  وت  منم  هک  داد  زاوآ  وت  مشچ  زا  نم  شقن  نادـب 

دـشچ یم  ناطیـش  ریوصت  زا  هداـب  دـشک  یم  رَد  یتسین  همرـس  هک  نآ  در ز  ناد و  یلاـیخ  نآ  ینیبب  رگ  دوخ  شقن  وت  نم  ریغ  مشچ 
هناخ هن  تسا  یتسه  هناخ  لالَجلا  وُذ  زا  دید  همرـس  نوچ  نم  مشچ  مرجال  دنیب  تسه  ار  اهتـسین  مدع  تسا و  لایخ  هناخ  ناشمـشچ 

.منم نیا  متفگ  مدید و  وا  مشچ  رد  ار  دوخ  متفای : نشور  هار  شمشچ  ود  رد   100 لایخ ب 107 -

سوسحمان هیئزج  روما  هب  مکح  مهَو :
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دوجوم ناویح  ناـسنا و  رد  همهاو  هوق  .تفاـیرد  ناوتن  سح  هب  هک  دـبایرد  ار  يزیچ  سوسحم  روـما  زا  هک  تسا  یتوـق  نآ  تسا و 
دیدپ دنفـسوگ  مهو  رد  ار  گرگ  تروص  همهاو  هوق  دروآ ، یم  رطاخ  رد  ار  يرگید  تواخـس  ای  تعاجـش  یمدآ  هک  نانچ  تسا ،

.دزیرگب نآ  زا  ات  دروآ 

.ینارون نشور ، رینُم :

.درادن هار  لایخ  تسا  نشور  تقیقح  رون  زا  هک  هدید  نیا  رد  لایخ : دبای  یک  هار  قیاقح  زا 

اه هدـید  زا  دنـشک  مشچ  هب  نوچ  دنتـشادنپ  یم  هک  اـفخ ، همرـس  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .هبـشم و  هب  هب  هبـشم  هفاـضا  یتسین : همرُس 
.دوب دنهاوخ  ناهنپ 

، کین ياه  هدرک  اب  ناراکایر  هک  نانچ  دـننایامنب  دنتـسه  هچ  نآ  زج  نامدرم  مشچ  رد  ار  دوخ  هتـسارآ  يرهاظ  اب  یناسک  دوب  هاـگ 
.دنکفا اطخ  هب  ار  نانیب  رهاظ  اهراک  نیا  اما  دننایامنب ، راک  دب  ار  نتشیوخ  یهانم  باکترا  اب  نایتمالم  دنهد و  هولج  وکین  ار  دوخ 

رد .دننیبن  تسه  هچ  نآ  زج  ار  زیچ  ای  صخش  هاگ  چیه  تسا ، تریصب  مشچ  هک  ار  نانآ 

32 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ریمـض ماجنارـس  و  هن ، ای  تسا  بوبحم  بذـج  روخ  رد  ایآ  هک  درگنب  نآ  رد  ار  دوخ  اـت  دوب  يا  هنیآ  یپ  رد  اـنالوم  نیـشیپ  ياـهتیب 
وا مشچ  هنیآ  رد  هچ  نآ  اـیآ  هک  دـتفا  یم  هسوسو  هب  زاـب  نکل  دـیوج ، یم  وا  هدـید  رد  ار  شدوخ  دـنیب و  یم  دوخ  هنیآ  ار  بوبحم 
زیچ همه  رب  بوـبحم  هک  اـج  نآ  زا  اـما  تسین ، نآ  هک  يرآ  نهذ  هب  ار  يزیچ  هک  اـسب  دـیوگ  یم  مهَو  .هن  اـی  مـنم ؟ هدـش  سکعنم 

رد نوچ  هکنیا  رت  نشور  دناوخ و  یم  وا  لد  هحفص  زا  زین  ار  لایخ  نیا  دراد  فارشا 
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ییاطخ رادید  نیا  رد  دیوگ  ودب  يو  هدش ، وحم  بوبحم  رد  هدنار و  دوخ  زا  ار  صخشت  فاصوا و  تانُّیعت و  همه  وج  تسج و  نیا 
جاّلح هتفگ  نیا  .تسا و  یندـنامن  ییود  تسا ، یکی  هک  اج  نآ  و  تسین ، یقاب  ییوت  رگید  نم  رد  وت  يانف  اـب  هچ ، تسا  هدادـن  خر 

ار انالوم  هک  دشاب  نانچ  هدید ، ار  انالوم  نم  يدید و  ارم  نوچ  : » تسا سمش  نانخس  زا  و  انأ ،» يَوها  نَم  يَوهأ َو  نَم  اَنأ   » هک تسا 
ص 91) ج 2 ، سمش ، تالاقم  « ) .يا هدید 

راچد هک  اه  هدـید  نآ  رارـسالا ) هنیجنگ  یناـماس ، ناـمع   ) نم وت  تدـحو  رد  وت  نم  يا  ماوت  نم  نظ  تـالیوست  دـشاب ز  یئود  نیا 
- ینیب نارگید  هدید  رد  ار  دوخ  رگا  .تسادخ  نادرم  زج  ياه  هدید  دننیب ، یم  کین  ار  دب  دب و  ار  کین  یهاگ  دـنوش و  یم  هابتـشا 
هچ نادب  اهنت  دنا و  هدیشک  یتسین  همرس  ار  هدید  نآ  هک  ارچ  يوش ، یم  هابتشا  راچد  تسا - هرهب  یب  تقیقح  كرد  زا  هک  يا  هدید 
َلب  » هک دـنایامن  یم  هنوراو  نانآ  يارب  ار  تقیقح  دـبیرف و  یم  ار  اه  هدـید  نآ  نادـنوادخ  ناطیـش  .تسا  هتخود  مشچ  تسا  تسین 

.دنرادنپ یم  یقاب  تسا  یناف  ار  هچ  نآ  دندساف و  ياهلایخ  شوختسد  راچان  .مُکُسُفنأ » مَُکل  َتلَّوَس 

رَبَع یّلک  ینک  دوخ  لایخ  زک  رهگ  زا  یـسانش  هگ  نآ  ار  مشَی  مشی  وچ  دشاب  يرهوگ  تلایخ  رد  مشچ  شیپ  وت  زا  دـشاب  وم  یکی  ات 
زین بشی »  » ار نآ  تسا و  یندـعم  یگنـس  مشَی :  108 سایق ب 110 - زا  ار  نایع  وت  ینادـب  ات  سانـش  رهوگ  يا  ونـشب  تیاکح  کی 

.تسا نوگ  هنوگ  ياهگنر  هب  .دنیوگ و 

.نتشذگ ندرک : ربع 

هک تسا  بوبحم  نابز  زا  اهتیب  نیا 
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ار زیچ  ره  دریگ ، ادخ  زا  تخانش  يورین  هک  نآ  دیوگ :

33 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يذَّلا ُهَرََـصب  ِِهب َو  ُعَمـسَی  يِذَّلا  ُهَعمَـس  ُتنُک  ُُهتبَبحأ  اذإَف  ُهَّبِحا  یَّتَح  ِِلفاوَّنلِاب  ََّیلِإ  ُبَّرَقَتَی  يِدـبَع  ُلازَی  اـم  َو   » هک دـنیب  تسه  هک  ناـنچ 
هدنب رد  رگا  .لایخ  هن  تسا  تقیقح  منیب  یم  هچ  نآ  سپ  دنیب  یم  یهلا  يورین  اب  نم  مشچ  نوچ  و  اِهب ،» ُشِطبَی  یتَّلا  ُهَدَی  ِِهب َو  ُرُصبَی 

تقیقح ار  لایخ  دـنایامن و  یم  قح  يو  هب  ار  لطاب  .تسوا  مشچ  رد  ییوم  نوچمه  ّقلعت  نآ  دـشاب ، يوایند  تاقّلعت  زا  یکدـنا  يا 
.دیادزب هدید  زا  ار  وم  نآ  ات  دورن  يو  زا  لطاب  مه  وت  دهد و  هولج 

رمع دهع  رد  ار  لایخ  صخش  نآ  نتشادنپ  لاله 

رمع دهع  رد  ار  لایخ  صخش  نآ  نتشادنپ  لاله 

نوچ لاله  کنیا  رمع  يا  تفگ  یکی  نآ  لاف  دنریگ  ار  هزور  لاله  ات  رفن  نآ  دندیود  یهوک  رَس  رب  رمع  دهع  رد  تشگ  هزور  هام 
نُک رت  تفگ  ار  كاپ  لاله  منیب  یمن  نوچ  ار  كالفا  مرتانیب  نم  هن  رو  دیمد  وت  لایخ  زا  هم  نیک  تفگ  دیدن  ار  هم  نامـسآ  رب  رمع 

تفگ دیدپان  دـش  هَم  تسین  هش  يا  تفگ  دـیدن  هم  وربا  درک  رت  وا  هک  نوچ  لاله  يوس  رگن  رد  وت  ناهگ  نآ  لامب  وربا  رب  تسد و 
دز ب هام  ِدـید  فـال  يوعد  هب  اـت  دز  هار  ار  وا  دـش  ژک  وم  یکی  نوچ  ناـمُگ  زا  يریت  دـنکفا  وت  يوس  ناـمَک  دـش  وربا  يوم  يرآ 

.ندمآ رد  ندمآ ، نتشگ :  111 - 118

.راگزور تفالخ ، نارود  دهع :

.مدرم هورگ  عمج ) مسا  : ) رفن

دنتسیرگن یم  نآ  زج  بآ و  هب  ای  رگیدکی  يور  هب  هام  ندید  ماگنه  هک  تسا  هدوب  مسر  نتفرگ : لاف 
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.دنتفرگ یم  کین  لاف  هب  ار  نتسیرگن  نآ  و 

.ندش دیدپ  ندیمد :

.ندنکفا لایخ  هب  نتخادنا ، رد  هسوسو  هب  زا  تیانک  ندنکفا : نامگ  زا  ریت 

.ندرک هارمگ  ندز : هار 

.نتفگ يزیچ  هفازگ  هب  ندز : فال 

ار لاله  متفگ  رمع  هب  مدید  ار  لاله  هنیدم  هکم و  هار  رد  هک  تسا  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا  رفنازورف  موحرم  ار  ناتـساد  نیا  ذخأم 
نآ هک  تسا  نیشیپ  ياه  هتفگ  يارب  يدییأت  ناتـساد  نیا  .مشاب  هدیـشک  زارد  هک  یلاح  منیب  یم  ار  نآ  يدوزب  هن ، تفگ  .ینیب  یمن 

هوق شأشنم  هچ 

35 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنکفا یم  اطخ  هب  ار  یمدآ  دشاب ، همهاو 

ز ور ، تسار  يا  شکم  رس  ناتـسار  زا  ار  تازجا  نک  تسار  دوب ؟ نوچ  دش  ژک  تازجا  همه  نوچ  دوب  نودرگ  هدرپ  نوچ  ژک  يوم 
شلقع داتفا و  یمک  رد  دش  گنس  مه  ناتساران  اب  هک  ره  درک  تساک  وزارت  ار  وزارت  مه  درک  تسار  وزارت  ار  وزارت  مه  ناتسآ  نآ 

.نتشادنپ هام  ار  يوم  ندنکفا و  هابتشا  هب  زا  تیانک  ندش : نودرگ  هدرپ   119 دش ب 122 - گند 

.ندرک تسرد  ندرک ، حالصا  ندرک : تسار 

.ِيرای هب  هلیسو ، هب  زا :

فرط رب  دراد  یتساک  مک و  رگا  دجنـسب و  وا  اب  ار  دوخ  دـیاب  کلاس  .تسا  تسار  يازجا  دـنوادخ  قح و  درم  زا  تراعتـسا  وزارت :
.دزاس

.نتشگ نیشنمه  .ندش  زارت  مه  ندش : گنس  مه 

(. عطاق ناهرب   ) شوه یب  گند :

.نداتفا راک  زا  هیانک ) : ) ندش گند 

نوگرگد یمدآ  تعیبط  رگا  دـیامنب ، تسه  ار  تسین  ییوم  ندـش  ژک  نوچ  .تسا  بلطم  نامه  دـیکأت  حیـضوت و  رد  زین  اـهتیب  نیا 
سپ .ددنویپ  یم  ناعبط  ژک  هب  درب و  یم  ناتسار  زا  .درادنپ  یم  کین  ار  دب  و  دب ، ار  کین  هک  تسادیپ  دش ؟ دهاوخ  هچ  دوش 
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.دننایامن یم  ار  ینوزف  یمک و  وزارت  نوچ  هک  دنا  نانآ  .تفرگ  ار  ادخ  يایلوا  یپ  دیاب  ناطیش  ندز  هار  زا  ییاهر  يارب 

ات ز شاب  ریـش  يزاب  هابور  نکم  نیه  شاب  ریـشمش  نوچ  رایغا  رـس  رب  شاپ  راـیغا  يراد  لد  رب  كاـخ  شاـب  راّـفُکلا  یلع  ُءاّدِـشا  ور 
ّوُدع ناگرگ  نآ  هک  نآ  دنپـس ز  نوچ  ناگرُگ  هب  نز  ردنا  شتآ  دنا  لگ  نیا  ّودع  ناراخ  نآ  هک  نآ  دنلُکـسن ز  نارای  وت  زا  تریغ 

ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  راَّفُکلا : یَلَع  ُءاَّدِشا   123 دنا ب 126 - فسوی 
هداتسرف دمحم  ًاناوْضِر :...  ِهَّللا َو  َنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُس  ًاعَّکُر  ْمُهارَت 

36 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم نانک  هدجـس  نانک ، عوکر  ار  نانآ  ینیب  .ناشدوخ  نایم  رد  نانابرهم  نارفاک ، رب  دـنا  ناریگتخـس  دـنیوا ، اب  هک  نانآ  تسادـخ و 
.يراوخ مغ  شزاون ، يراد : لد  ( 29 حتف ،  ...« ) يدونشخ ادخ و  زا  ششخب )  ) ینوزف دنیوج 

.تسین ناتسار  زا  هک  هناگیب ، فلاخم ، ریغ : عمج  رایغا :

.ییور ود  يرگ ، هلیح  يراکم ، يزاب : هابور 

.ندیرب نتسسگ ، ندیلسگ ، زا  رگید  تروص  ندیلگس ، ندیلکس :

.ناتساران زا  تیانک  ناراخ :

.ادخ يایلوا  نانمشد  زا  تراعتسا  ناگرگ :

.دنز رب  دایرف  هک  نانچ  ندنازوس  ندز : شتآ  دنپس  نوچ 

دنپـس نتخوس  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یناقاخ ،  ) مطلغ یم  زادگ  شورخ و  اب  دنپـس  وچ  تمغ  شتآ  رـس  رب 
.مخز مشچ  عفد  يارب 

.ادخ صاخ  هدنب  زا  هراعتسا  فسوی :

تبحم يرادهگن  طرش  هک  نتشگن ، هّرغ  نانآ  ییامن  یتسود  يراوخ و  مغ  هب  و  تسا ، نافلاخم  زا  نتـشاد  رذح  رب  اهتیب  نیا  لصاح 
یشاب يور  نمشد  ریگتخس و  ریغ  ربارب  يزادرپن و  وا  ریغ  هب  هک  تسا  نآ  رای 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 359 

http://www.ghaemiyeh.com


اب نامیا  رفک و  .تسـسگ  دهاوخ  وت  زا  وا  ای  یتسـسگ  رای  زا  یتسـشن ، ریغ  اب  رگا  هچ  .دـتفین  وت  بیرف  رکف  هب  دـنکن و  عمط  وت  رد  ات 
نیا اب  دـنازوس و  دـیاب  يریگتخـس  تنوشخ و  شتآ  رد  ار  نامرحمان  نیا  .دوشن  عمج  اج  کی  رد  راخ  لگ و  دـشابن و  راـگزاس  مه 

.دنناسرن یتمدص  نانآ  هب  دننکن و  ار  نافسوی  دصق  ات  دروآ  رد  ندش  يراز  دایرف و  هب  نتخوس 

رـس رب  درک  تام  خر  هیـس  نیا  ار  یمدآ  درک  تاباب  اب  سیبلت  نینچ  نیا  نیعل  وید  تدـبیرفب  مد  هب  ات  نیه  سیلبا  تدـیوگ  اباب  ناـج 
نوچ تیولگ  رد  دریگب  هک  یـسب  دـناد  اهدـنب  نیزرف  هک  نآ  باوخ ز  مین  مشچ  هب  يزاـب  نیبـم  وت  بارُغ  نیا  تسا  تسُچ  جـنرطش 

37 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اهلام  هاج و  رهِم  سَخ  نآ  تسیچ  اهلاس  وا  سخ  دنام  ولگ  رد  یسَخ 

ینز ب هر  دشاب  هدُرب  ار  ینز  هر  ینَف  ُرپ  يّوُدـع  تلام  درب  رگ  تایح  بآ  عنام  تیولگ  رد  تابث  یب  يا  تسه  وچ  دـشاب  سَخ  لام 
ام ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .نتفگ و  نیرفآ  ندرک ، قیوشت  ندرک ، شزاون  زا  تیاـنک  نتفگ : اـباب  ناـج   127 - 133

: تسا ع )  ) نانمؤم ریما  نانخس  رد  و  (، 43 ماعنا ، « ) َنُولَمْعَی اُوناک 

هبطخ هغالبلا ، جهن  « ) .ادرف دشن  زورما  رگا  امن و  هبوت  نآ  زا  نکب و  هک  دـیالایب  نادـب  ار  شیوخ  ات  دـیارآ  یم  وا  هدـید  رد  ار  هانگ  »
ندیـشوپ سیبـلت : هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  هنمد ، هلیلک و  « ) .دـناشن درـس  داـب  رب  ارم  وت  مرگ  مد   » .گـنرین نوسف و  زا  تیاـنک  مد : ( 64

تقیقح
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.تیعقاو فالخ  نایب  و 

(. ع  ) مدآ زا  تیانک  اباب :

.جنرطش يزاب  رد  تسا  يا  هرهم  هک  خر  رگید  ینعم  هب  تسا  یماهیا  مود  ءزج  رد  و  هایس ، ور  خر : هیس 

.نتخاس بولغم  ندرک : تام 

.بیرف رکم و  زا  تسا  تراعتسا  ثحب  دروم  تیب  رد  و  فورعم ، يزاب  مان  جنرطش :

.راک زیت  کباچ ، كالاچ ، تسُچ :

.وا یموش  ییور و  هیس  تبسانم  هب  سیلبا ، زا  تراعتسا  بارُغ :

.ندوبن بقارم  يرایشهان ، زا  تیانک  باوخ : مین  مشچ 

هرهم رگا  هک  ارچ  دهدن  ندمآ  شیپ  ار  فیرح  هرهم  دشاب  وا  سپ  هک  هدایپ  تیوقت  هب  نیزرف  هک  تسا  نآ  دـنب  نیزرف  .ریزو  نیزرف :
نآ تیب  نیا  رد  و  كاشاخ ، سخ : تاغللا ) ثایغ  زا  لقن  هب  همان ، تغل   ) .تفرگ دـهاوخ  وا  ماقتنا  نیزرف  دـشک  ار  يا  هداـیپ  فیرح 

.دریگب ار  ولگ  هچ 

.تسین رادیاپ  تقیرط  رد  هک  تابث : یب 

.تسا ینّابر  تاضویف  زا  هراعتسا  ثحب  دروم  تیب  رد  و  یناگدنز ، بآ  تایح : بآ 

مدآ نادنزرف  نیرت  نمـشد  سیلبا  تسا  هدمآ  مهیلع  هَّللا  مالـس  همئا  مرکا و  لوسر  زا  هدیـسر  ياهثیدح  میرک و  نآرق  رد  هک  نانچ 
ْمُهَّنَیِوْغَُأل َِکتَّزِِعبَف   » هک دروخ  دنگوس  هک  تسا 

38 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیدب و  ( 83 - 82 ص ، « ) .ار وت  صلخم  ناگدـنب  زج  مزاس  هارمگ  ار  ناگمه  هک  وت  تزع  هب  َنیِـصَلْخُْملا : ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ 
تـشهب زا  داد و  بیرف  ار  مدآ  هک  ناـنچ  دـهد  یم  بیرف  ناـهج  نیا  ياـهرویز  هب  ار  وا  دـنک و  یم  هسوـسو  ار  یمدآ  مد  ره  تهج 

زا دوش  رتشیب  هاج  لام و  هب  مدرم  یگتسب  لد  هک  هزادنا  ره  .نآ  ماقم  هاج و  تسایند و  لانم  لام و  یتسود  وا  ياهماد  زا  یکی  .دنار 
تسد زا  رطاخ  هب  دیابن  یمدآ  سپ  .دش  دهاوخ  رترود  ادخ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 361 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب یلاعت  قح  هب  تندیسر  عنام  هک  دوبر  ار  يزیچ  وا  هچ ، .شابم  هدرسفا  درب  ار  تلام  يدزد  رگا  .دوش  هدرسفا  لام  نتفر 

رگید يریگرام  زا  ار  يرام  ریگرام  ندیدزد 

رگید يریگرام  زا  ار  يرام  ریگرام  ندیدزد 

راز راز  ار  وا  ِدزد  نآ  تشُک  رام  رام  مخز  زا  ریگرام  نآ  دـیهر  او  درمـش  یم  تمینغ  ار  نآ  یهلبا  دُرب ز  راـم  يریگراـم  زا  یکدزد 
رکش وا  زا  مناتـسب  رام  مبایب  شِک  وا  زا  مناج  یتساوخ  یم  اعد  رد  شتخادرپ  نم  رام  ناج  زا  تفگ  شتخانـشب  سپ  دید  شریگرام 
كاپ نادزی  دونـشن  یم  مرک  زو  كاله  تسا و  نایز  نآک  اهاعد  سب  دش  دوس  نآ  متـشادنپ  نایز  نم  دـش  دودرم  اعد  نآک  ار  قح 
.تسا هدمآ  مود ) باب   ) همان نابزرم  رد  هناسفا  نیدب  هیبش  یناتـساد  .هدرواین  ار  ناتـساد  نیا  ذـخأم  رفنازورف  موحرم   134 ب 139 -

هربوت رد  تفرگ و  رب  ار  نآ  هدرـسف ، امرـس  زا  دید  ار  رام  يزور  ات  دوب  وا  اب  یتدم  دش و  انـشآ  يرام  اب  يرگزرب  هکنیا : نآ  هصالخ 
.تخیوآ رخ  رس  رب  داهن و 

.تشکب دز و  یمخز  ار  رخ  تفرگ و  ناج  رخ  مرگ  سفن  زا  رام 

(. دنک ریقحت  هدافا  هک   ) ك دزد + كدزد :

هب جـنر  یب  هک  يزیچ  نانابز  یـسراف  حالطـصا  رد  تمینغ : يدعـس )  ) هاج بحاـص  نیتسوپ  رد  هتفر  مدـید  ار  زغم  کـشخ  یکدرم 
.دوش بیکرت  اهردصم  رگید  و  نتشاد »  » و ندرمش »  » اب دیآ و  تسد 

.نتخاس یلاخ  ندرک ، یهت  نتخادرپ :

.ندرک ناج  یب  نتفرگ ، وا  زا  ناج  نتخادرپ : ناج  زا 

.دزد هب  عجار  مود  تیب  مین  رد  تسادخ و  هب  عجار  لوا  تیب  مین  رد  ریمض  وا : زا 

.دوب دیابن  نیگهودنا  ناج  لام و  نتفر  تسد  زا  يارب  هک  تسوا  نیشیپ  نانخس  دییأت  رد  ناتساد  نیا 
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نوچ یمدآ  .تساهیدنلب  اهیتسپ و  اهیشوخان و  اهیشوخ و  یگدنز  رد 

40 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ ادـخ  اـت  دراد  یم  رب  اـعد  هب  تـسد  درادـنپ و  یم  ییـالب  دوـخ  يارب  ار  اهیـشوخان  اـهیتسپ و  تـسین ، هاـگآ  اهدـمآ  شیپ  زار  زا 
هک نانچ  .وا  دوبهب  دراگنا  یم  شوخان  ار  هچ  نآ  تسوا و  دوس  درادنپ  یم  نایز  ار  هچ  نآ  هک  یلاح  دـنادرگب  وا  زا  ار  دـنیاشوخان 

« .َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  ْمَُکل َو  ٌّرَش  َوُه  ًاْئیَـش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یـسَع  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَـش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  : » تسا میرک  نآرق  رد 
اب ریگرام  .تسا  نآ  رد  وا  گرم  هک  دناد  یمن  درامش و  یم  تمینغ  ار  يدزد  نآ  ددزد و  یم  ریگرام  زا  ار  يرام  دزد  ( 216 هرقب ، )

ادخ دوش و  یم  نامیشپ  دوخ  هتساوخ  زا  درگن  یم  ار  راک  نایاپ  نوچ  اما  دریگب ، وا  زا  ار  رام  دبایب و  ار  دزد  دهاوخ  یم  ادخ  زا  اعد 
ار دوخ  ناج  تفرگ  یم  وا  زا  ار  رام  تفای و  یم  ار  دزد  دوب و  هدش  هتفریذپ  رگا  هچ ، دشن  هتفریذپ  اعد  نآ  هک  دیوگ  یم  ساپـس  ار 

.تسا روآ  نایز  ياه  هتساوخ  نیمه  زا  يا  هنومن  زین  يدعب  ناتساد  هک  نانچ  .داد  یم  تسد  زا 

مالّسلا هیلع  یسیع  زا  اهناوختسا  ندرک  هدنز  مالّسلا  هیلع  یسیع  هارمه  ندرک  سامتلا 

هراشا

مالّسلا هیلع  یسیع  زا  اهناوختسا  ندرک  هدنز  مالّسلا  هیلع  یسیع  هارمه  ندرک  سامتلا 

.تسا راطع  همان  یهلا  ص 43 ) يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم  لقن  هب   ) ناتساد ذخأم 

رم ینک  یم  هدنز  وت  هدُرم  نآ  دب  هک  ینَـس  مان  نآ  هارمه  يا  تفگ  قیمع  هرفح  رد  دید  اهناوختـسا  قیفر  هلبا  یکی  یـسیع  اب  تشگ 
هک نک  شماخ  تفگ  منک  ناج  اب  نآ  دب  ار  اهناوختسا  منک  ناسحا  ات  زومآ  ارم 
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ات تسیاب  اهرمع  رت  كاَرد  شِوَر  رد  هتشرف  زو  رت  كاپ  ناراب  دهاوخ ز  سفن  نآک  تسین  وت  راتفگ  سافنا و  قیال  تسین  وت  راک  نآ 
140 تساجک ب 146 - زا  یسوم  ناتـسد  ار  تسد  تسار  ِتسد  رد  اصع  نیا  یتفرگ  دوخ  دش  كالفا  نزخم  نیما  ات  دش  كاپ  مد 

.لادوگ هرفُح :

.هدنناد هدنراد ، زا  تیانک  هارمه :

.ردق نارگ  گرزب ، ِینَس :

.ناگدرم هب  نداد  زاب  یگدنز  زا  تیانک  ندرک : ناسحا 

.نتفگن نخس  ندش ، شوماخ  ندرک : شماخ 

.مد سفن : عمج  سافنأ :  1 باوج 2837 / زا  شُماخ  درک  مَد  نآ  کیل  بات  نابیتشک ز  تشگ  هتسکش  لد 

.هدنناد .هدنبایرد  كاّرَد :

ینعم مظعا  مسا  ار  نآ  نوسلکین  ظوفحم .» حول   » زا تسا  تراعتسا  ًارهاظ  كالفا : نزخَم   2 تیب 1 / حرش  هب : دینک  هاگن  دش :

42 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هتفرگ  يوقلا  جهنملا  زا  ًارهاظ  هدرک و 

تـسد رد  یـسوم ! یـسُوم : ای  َِکنیِمَِیب  َْکِلت  ام  َو   » دـش هدیـسرپ  یـسوم  زا  نآ  رد  هک  ینآرق  تاـیآ  هب  تسا  تراـشا  تسار : ِتسد 
تقد زا  یلاخ  هفیرش ، هیآ  هنیرق  هب  نکیل  .تسا  هدش  هتفرگ  دیق  تسار »  » اهحرش یخرب  رد  .میاصع  تفگ : خساپ  تسیچ »؟ تتـسار 

.دیامن یم 

(. همان تغل  ( ) ع  ) یسوم تازجعُم  یسوم : ناتسد 

.تسوا نایز  هب  هک  دهاوخ  ار  يزیچ  ینادان  يور  زا  یسک  هاگ  هکنیا  نآ  تسا و  دننامه  شیپ  ناتساد  اب  تهج  کی  زا  ناتـساد  نیا 
یم هک  دنرادنپ  یم  نینچ  دـتفا و  یم  رـس  رد  نالماک  اب  يربارب  ياوه  ار  ناصقان  هاگ  هکنیا  نآ  دراد و  رب  رد  زین  ار  يرگید  هتکن  اما 

یهلا مظعا  مسا  نتـسناد  اهنت  درک  یم  نامگ  یـسیع  هارمه  .دنـشاب  ربارب  نانآ  اـب  رارـسا  هب  ِتفرعم  تقیقح و  هب  ییانـشآ  رد  دـنناوت 
هب و  تسا ، سب  ناگدرم  ندرک  هدنز  يارب 
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سک ره  دح  رد  ماقم  نانچ  هب  ندیسر  تسناد  یمن  اما  دید  یم  اهنآ  قح  رد  یناسحا  ار  اهناوختسا  نادب  ندیـشخب  ناج  دوخ  نامگ 
.دنرادن ار  نآ  نتفای  تقایل  زین  ناگتشرف  هکلب  تسین 

( ظفاح  ) ینیگن شقن  دهد  تیصاخ  هچ  دشابن  ینامیلس  تشگنا  رگ 

نیا رد  هلبا  نیا  لیم  تسیچ ؟ رارسا  نیا  بر  ای  یسیع  تفگ  ناوختـسا  رب  ار  مان  ناوخ  رب  وت  مه  ناوخ  رارـسا  متـسین  نم  رگا  تفگ 
هناگیب هدرم  وا  تسا  هدرک  اهر  ار  دوخ  هدرم  ار ؟ رادُرم  نیا  تسین  ناج  مغ  نوچ  ار ؟ رامیب  نیا  تسین  دوخ  مغ  نوچ  تسیچ  راـگیب 

وا ناه  ناه و  ناهج  رد  دراک  راخ  مخت  هک  نآ  تسوا  تشک  يازج  هدـییور  راخ  تسوج  رابدا  رگا  رابدا  قح  تفگ  وفر  دـیوج  ار 
رب یقـش  نآ  تسا  راـم  رهز و  ياـیمیک  دوش  يراـم  دور  يراـی  يوس  رو  دوش  يراـخ  فـک  هب  دریگ  یلگ  رگ  ناتـسلگ  رد  وـجم  ار 

.یناهن زار ، رس : عمج  رارسا :  147 یقَّتُم ب 154 - يایمیک  فالخ 

.ار یهلا  گرزب  مان  ِندناوخ  ِندوبن  روخ  رد  ندوبن : ناوخ  رارسا 

« راکیپ  » ار راگیب »  » یخرب .ندرک  لیمحت  یسک  رب  هدیاف  یب  ار  يراک  هدوه ، یب  راک  راگیب :

43 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درادن ینعم  تیب  نیا  رد  راکیپ » ، » تسا راگیب »  » لصا هخسن  هک  نآ  زا  هتشذگ  .دنا  هدناوخ 

.هنوگچ ارچ ، ماهفتسا ) تادا  : ) نوچ

.تسا هدنز  یناویح  حور  هب  اهنت  هدرم و  وا  یمدآ  حور  هک  یسک  زا  تیانک  اجنیا  رد  .هدرم  رادرم :

.اهناوختسا زا  تراعتسا  هناگیب : هدرم 

.ندوب ندش  هدنز  راتساوخ  .نتساوخ  ندش  هدنز  نتسج : وفر 

نوـسلکین پاـچ  رد  .طرـش و  فرح  ار  رگا »  » تـفرگ و ربدـم  ینعم  هـب  دـیاب  ار  راـبدا »  » دـشاب تـسرد  نـتم  طبـض  رگا  رگا : راـبدا 
« رگرابدا »
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.دسر یمن  رظن  هب  تسرد  هک  دنا  هتفرگ  ربدم  ینعم  هب  ار  رگرابدا »  » ناحراش ضعب  .تسا 

.راکزیهرپ یقَّتُم :

زا .تسوا  راظتنا  رد  یتخب  دـب  هچ  تسناد  یمن  هک  یلاح  تسا ، مزال  یهلا  یمد  هدرم  نتخاس  هدـنز  يارب  تسناد  هک  یـسیع  هارمه 
ار يراک  هدوه  یب  نیا  ّرـس  ادـخ  زا  دـنامرد و  وا  رارـصا  رد  یـسیع  .دوش  هدـنز  ات  دـمدب  اهناوختـسا  رب  دوخ  وا  هک  تساوخ  یـسیع 

.دیسرپ

.درواین يور  رابدا  هب  زج  هتفر  وا  رب  رابدا  مقر  هک  نآ  دریذپن و  ینوگرگد  و  تسا ، هتفر  درم  نیا  رب  دب  ياضق  تفگ  ودب  راگدرورپ 
سوه يوه و  ياهیگدولآ  زا  ادخ  يایلوا  مد  .دناد  یمن  وا  دش ، دهاوخ  وا  ناج  مصخ  دـهاوخ  ندرک  هدـنز  درم  نیا  هک  ار  يا  هدرم 

یم وا  هارمه  دـهد ، ناشن  ار  ادـخ  تردـق  ات  دـنک  یم  هدـنز  ار  هدرم  یـسیع  .سفن  ياوه  هب  هتخیمآ  صقان  نادرم  مد  تسا و  كاـپ 
حالـصا ار  دوخ  نورد  هک  نآ  ياج  هب  هدرم ، شدبلاک  رد  یناسنا  حور  هک  وا  .دنایامنب  ار  دوخ  تردق  ادـخ  مان  ندـناوخ  اب  دـهاوخ 

.تسا ناوختسا  نتخاس  هدنز  رکف  هب  دیامن  هدنز  شدوخ  رد  ار  تیناسنا  دنک و 

مداخ ِلوح  همیهب و ال  تشاد  رامیت  رد  ار  مداخ  یفوص  ندرک  زردنا 

هراشا

مداخ ِلوح  همیهب و ال  تشاد  رامیت  رد  ار  مداخ  یفوص  ندرک  زردنا 

تـسشن نارای  اب  هَّفُـص  ِردـص  هب  وا  تسبب  رُخآ  رد  تشاد  همیهب  کی  قُنق  دـش  یهاقناخ  رد  یبش  اـت  قفا  ِرود  رد  تشگ  یم  ییفوص 
یگدیـسر تبقارم و  زا  تیانک  تشاد : راـمیت   155 شیپ ب 157 - راـی  روضح  دـشاب  يرتـفد  شیوخ  ناراـی  اـب  تشگ  بقارم  سپ 

.ندرک

لقن هب  ص 117 ، یخلب ، نبا  همان  سراف  « ) .یتسشنن يرصم  همیهب  رب  زج  یتخودنین و  لام  زگره   » .رخ زین  و  قلطم ،)  ) اپ راهچ  همیهب :
ال همان ) تغل  زا 
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ياه هنارک  زا  دشاب  رهاظ  هچ  نآ  ای  هنارک ، تغل  رد  ُقفا : .ادخ » زا  رگم  یتوق  ورین و  تسین  ِهّللِاب : اَّلإ  َهَُّوق  َلوَح َو ال  ال   » ففخم لوح :
.ناهج درگ  رب  درگ  رانک و  یسراف  لوادت  رد  .نامسآ و 

.نامهم قونوق : یکرت ) : ) ُقُنق

.الاب ردَص :  4 قنق 459 / وا  رون  هناخ  ره  رد  تسه  قفا  رب  نابات  دیشروخ  دوب  ات 

.تسا رتالاب  نیمز  زا  یمک  هک  قاطا  نورد  يدننام  هفرغ  هَّفُص :

رد هبقارم  .هـبقارم و  لاـح  رد  .دراد  يرتـشیب  روـهظ  مود  ینعم  رد  .تـفرگ و  ود  ره  حالطـصا  يوـغل و  ینعم  هـب  ناوـت  یم  بـقارم :
تسا رـس  تاعارم  تبقارم  تفگ  ریـصن  نب  رفعج  : » دیوگ يریـشق  .ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  تسا  لد  يرادهاگن  نایفوص  حالطـصا 

ِّلُک َعَم  ِبیَغلا  ِهظَحـالُِمب  ِرِّسلا  ُهاـعاَُرم  ُهَبَقاَرُملا  تفگ  شعترم  دـمحم  وبا  .درذـگ و  لد  هب  هک  زیچ  ره  رد  یلاـعت  قح  هظحـالم  يارب 
.دیامن یمن  بسانم  هک  شیب ،»  » نوسلکین هخسن  رد  شیپ : ص 96 ) هیریشق ، هلاسر  « ) .ٍهَظَفل ٍهَظَحل َو 

45 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدننک  تبقارم  هفیظو  روآ  دای  رتفد  دننامه  هبقارم ، تلاح  رد  قفاوم  رای  روضح 

مدَـق ب 159- راثآ  تسیچ ؟ یفوص  ِداز  ملق  راثآ  دنمـشناد  ِداز  تسین  فرب  نوچمه  دـیپسا  لد  زج  تسین  فرح  ِداوَس  یفوص  رتفد 
، سمش تالاقم  « ) .َّلَض دَقَف  َداوَّسلا  َعَبَّتا  ِنَم   » هک تسا  سمش  نخـس  زا  هتفرگ  ایوگ  فرح : داوَس  .هتـشبن  طخ ، یهایـس ، داوَس :  158

.یهلا رون  هب  نشور  ینارون ، دیپسا : ص 26 ) ج 2 ،

.دشاب ییامنهار  میلعت و  بجوم  هچ  نآ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  هشوت ، داز :

.رتفد باتک و  زا  تیانک  ملق : راثآ 

نداهن امنهار  ياپ  ياج  رب  اپ  نتفر و  یپ  رد  دوصقم  و  اپ ، ِياه  هناشن  مدَق : راثآ 
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.تسا

هار زا  هک  یملع  رگید  و  دیآ ، تسد  هب  باستکا  ندناوخ و  قیرط  زا  هک  یملع  یکی  تسا  هدش  نایب  ملع  هنوگ  ود  قرف  اهتیب  نیا  رد 
هب ات  دریگ  ارف  تبترم  هب  تبترم  ار  اهـسرد  دنز و  وناز  ملعم  دزن  دیاب  يدـتبم  تسخن  قیرط  رد  .دوش  لیـصحت  تضایر  تدـهاجم و 

.دسرب و تقیقح  هب  لقع  ییامنهار  اب  دزاس و  دوخ  يامنهار  ار  لقع  عقاو ، هب  ندیسر  تالکـشم و  لح  يارب  هاگ  نآ  دسر و  لامک 
.ددنب شقن  نآ  رد  قیاقح  ات  تضایر  اب  ریمض  ندرک  نشور  تسا و  سفن  بیذهت  رگید  قیرط 

تخادرپ و تضایر  هب  دـشرم  ییامنهار  اب  دـیاب  دـنیوگ  یم  دـنناد و  یمن  یفاـک  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  ار  نیتسخن  ملع  ناـیفوص 
رب ار  يروـضح  ملع  تیزم  ملع و  ود  نیا  قرف  يوـنثم  هناگـشش  رتاـفد  رد  اـنالوم  .دیـسر  یهاوـخ  دوـصقم  هب  یتـشگ  لـماک  نوـچ 

.تسا هدرک  نایب  یلوصح 

نیب بیغ  هدید  ود  دیاشگن  تنآ  نیما ز  يا  ملع  ّتقد  یناد  هچ  رگ 

: دیوگ یئزج  لقع  هراب  رد  6 و  / 261 حالف 264 ، ملاع  ود  هب  دشاب  وا  زا  هک  حالص  نید و  دراد و  يوقت  راک 

دوب روص  خفن  هب  لد  بحاص  ِنآ  دوب و  روگ  ات  درخ  نیا  ینیب  شیپ 

46 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  درپسن  بیاجع  هصرع  مدق  نیو  درذگن  یکاخ  روگ و  زا  درخ  نیا 

: دیوگ ملع  ود  نیا  قرف  رد  زین  4 و  / 3311 وش 3313 - رادروخ  رب  يوج و  یبیغ  ِمشچ  وش  رازیب  ور  لقع  نیو  مدق  نیز 

ناشلامحا نت  ِلها  ياهملع  ناشلاّمح  لد  ِلها  ياهملع 

نت رب  نوچ  ملع  دوش  يرای  دنز  لد  رب  نوچ  ملع 
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1 / 3446 دوش 3447 - يراب  دنز 

ربهر وهآ  فان  دوخ  نآ  زا  دعب  تسا  روخ  رد  وهآ  ماگ  شهاگ  دنچ  دش  راثآ  رب  دید و  وهآ  ِماگ  دش  راکـشا  يوس  يداّیـص  وچمه 
ماگ و لزنم  دص  زا  رتهب  فان  يوب  رب  یلزنم  کی  نتفر  دیسر  یماک  رد  ماگ  نآ  مرجال ز  دیرب  هر  درک و  ماگ  رکـش  هک  نوچ  تسا 

.متفاین نآ  يارب  يدهاش  نکیل  .اپ  در  اپ ، رثا  ماگ :  160 فاوط ب 163 -

زا .ددرگ و  یم  کشم  هب  لیدـبت  هک  دـیآ  یم  مهارف  يا  هدام  نآ  رد  تسوهآ و  مکـش  ریز  رد  هک  هچنابنا  کشم ، نابنا  هفان ، فاـن :
( .هدنسیون زا  يرونا ، تالکـشم  حرـش  هب : دینک  هاگن  رتشیب  لیـصفت  زا  یهگآ  يارب   ) .تسا دوصقم  کشم  تیانک  هب  اجنیا  رد  فان 

.نداد همادا  نتفر  هار  هب  نتفر ، هار  ندیُرب : هَر 

.بولطم هب  یبایتسد  ندیسر : ماک  رد  .بولطم  دوصقم ، ماک :

.دنک یط  زور  کی  هب  هدنور  ای  ناوراک  هک  یتفاسم  لزنم :

« يدوخ یب   » ار نآ  نوسلکین  .نتسب  راک  ار  وا  روتسد  و  تسا ، نتفرگ  ار  دشرم  یپ  زا  تراعتسا  .کشم و  يوب  هفان ، يوب  فان : ِيوب 
.تسین قیقد  یلو  هدرک  ینعم 

لیلد نادب  دراد ، رظن  رد  ار  هبعک  درگ  ندیدرگ  یعس و  فاوط  ماگ و  زا  يوق  لامتحا  هب  و  ندیدرگ ، رب  درگ  نتفر و  فاوط : ماگ و 
تـسد هب  حـیجرت  تسا و  نیـشیپ  ياهتیب  ینعم  لیمکت  رد  زین  اهتیب  نیا  يوقلا ) جـهنملا   ) .تدابع تضاـیر  تسا و  لـمع  فاوط  هک 

ربهار يوج  تسج و  رد  يدنچ  کلاس  .يروص  ملع  لیـصحت  رب  دوهـش  فشک و  ماقم  هب  ندیـسر  تضایر و  قیرط  زا  ملع  ندروآ 
دش ضیفتسم  يو  میلعت  زا  تفای و  ار  وا  نوچ  تسا و 
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نیا ردق  و 

47 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ساپـس رگا  ْمُکَّنَدیِزََأل : ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل   » هک ددرگ  یم  تمعن  دـیزم  بجوم  وا  ساپـس  دـیوگ و  یم  ساپـس  ار  ادـخ  تسناد  ار  تبهوم 
يارب تلیسو  هب  يزاین  رگید  دبای و  یم  هطساو  یب  ار  تقیقح  هک  دسر  یم  اج  نادب  و  ( 7 میهاربا ، « ) .منک یم  تدایز  ار  امش  دیتفگ 

.درادن ندیسر 

درس درم  شیپ  هب  هلّالَد  تشگ  درم  داتفا  نوچ  لصو  ردنا  لصاح 

سک نآ  .تسا  تقیرط  ملع  تیـصاخ  نیا  3 و  / 1400 حیبق 1401 - نونکا  ملع  يراکبلط  دش  حـیلم  يا  يدیـسر  تبولطم  هب  نوچ 
.دزاب یم  لاصو  درن  ادخ  هناخ  اب  هک  تسین  سک  نآ  ِتبتر  رد  دزادرپ  یم  فاوط  یعس و  هب  دیلقت  هب  هتسنادان و  هک 

رهوگ نازیزع  اب  گنـس و  وت  اب  تسا  رد  ناشیا  اب  تسا و  راوید  وت  اب  تساـُهباوبأ  تَحُِّتف  فراـع  رهب  تساـهباتهم  عَلطَم  وک  یلد  نآ 
.یهلا رون  زا  تیانک  باتهم :  164 نآ ب 166 - زا  شیب  دنیب  تشخ  ردنا  ریپ  نایع  ینیب  هنیآ  رد  وت  هچ  نآ  تسا 

.تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هملک  نیا  و  هدش ، هدوشگ  لیعفت ) باب  یضام  لعف  زا  بیاغ  ثنؤم  درفم  هغیص  : ) تَحُِّتف

ار یهلا  يایلوا  اهتیب  نیا  رد  .دسرب  لامک  هب  ات  دنک  راک  وا  میلعت  هب  دریگب و  ار  دشرم  یپ  دجب  دیاب  کلاس  تفگ  هتشذگ  ياهتیب  رد 
ِهَّنَْجلا َیلِإ  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِس  َو   » هک تسا  يوأملا  هنَج  هدوشگ  ِرَد  ار  نافراع  تسادخ و  راونا  قرـشم  نانآ  لد  هک  دناسانـش  یم 

دندیسرت هک  نانآ  دنوش  یم  هدنار  و  َنیِِدلاخ : اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  اُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاق  اُهباْوبَأ َو  ْتَِحُتف  اهءاج َو  اذِإ  یَّتَح  ًارَمُز 
، هورگ هورگ  تشهب  يوس  هب  ناشراگدرورپ  زا 
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دیور نآ  نورد  ناگزیکاپ  امـش  رب  مالـس  دـنتفگ  اهنادـب  نآ  ناروجنگ  نآ و  ياهرد  دـش  هدوشگ  نادـب و  دندیـسر  نوچ  هک  نآ  ات 
هتسب و بل  ناگناگیب  اب  نانآ  .يریَغ » مُُهفِرعَی  ِیباِبق ال  َتحَت  ِیئاِیلوأ   » هک دنسانشن  ناگمه  ار  یهلا  نافراع  نیا  ( 73 رمز ، « ) .نادواج

يروص مولع  نابلاط  هچ  نآ  .رادقم  نارگ  ادخ  نادرم  دزن  دنراوخ و  تسپ و  ناتـسرپ  ایند  دزن  .شوج  رد  نایانـشآ  اب  دـنا و  شومخ 
.تسا هدوب  راکشآ  نانآ  يارب  شیپ  زا  دنرآ  یم  تسد  هب  رتفد  باتک و  رد  رمع  فرص  تقشم و  لمحت  زا  سپ 

48 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار وت  رم  دش  نایع  هنییآ  رد  هک  اضق  نیا  مدید  تشخ  نورد  نم 

3 / 3371 لقُم 3372 - شناد  زا  دنیب  رخآ  ردنا  لد  هب  ار  رخآ  دنیب  لّوا  لقاع 

رتشیپ دنتـشادرب  َرب  تشک  زا  رتشیپ  دنتـشاذگب  اهرمع  نت  نیا  زا  شیپ  دوج  ِيایرد  رد  دوب  ناشیا  ناج  دوبن  ملاع  نیک  دـنا  ناشیا  ریپ 
هب تیالو  رد  وا  توق  هک  نآ  .لـماک  دـشرم  قح ، یلو  ریپ :  167 دنا ب 169 - هتفُـس  اهرُد  رحب  زا  رتشیپ  دـنا  هتفریذـپ  ناج  شقن  زا 

.دهد ورین  ار  فیعض  ياهسفن  دناوتب  هک  دشاب  هدیسر  يا  هبترم 

.لاثم ملاع  .قح  ملع  زا  تراعتسا  دوج : يایرد   6 داشر 4121 / ریپ  یلو  ین  نودرگ  ِریپ  دابم  رکشلرَس  داتسا و  ریپ  ِریغ 

.ندنارذگ ندرک ، فرص  نتشاذگ :

.راب هویم ، رمث ، َرب :

تسا و هدوب  دوجوم  ندب  هب  قلعت  زا  شیپ  یمدآ  حور  یهلا  يامکح  ناناملسم و  هدیقع  هب  .تسا  قح  يایلوا  فیـصوت  رد  اهتیب  نیا 
.دنا ءاقبلا » ُهَِّیناحوَر  ثودُحلا و  ُهَِّیناحوَر  حاورأ  »

وا ِزاغآ  دوجو  زاغآ  زا  شیپ  وا  ِزاوآ  یحو  دیآک ز  ییطوط 

نوردنا
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نوچ هک  نانچ  .تسالاو  یتبتر  ار  قح  يایلوا  حاورا  1 و  / 1717 نآ 1718 - نیا و  رب  وت  هدید  ار  وا  ِسکع  ناهن  یطوط  نآ  تسوت 
حاورا .دینک » هدجـس  ار  وا  مدـیمد  نآ  رد  دوخ  حور  زا  نوچ  : » دومرف ار  ناگتـشرف  درامگ ، نیمز  رد  يا  هفیلخ  تساوخ  یلاعت  قح 

َقَلَخ َهَّللا  َّنإ   » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  نانچ  دنتـسیز ، یم  قح  تیانع  لظ  رد  دـنیآ  رد  یکاخ  نت  نیا  بلاـق  رد  هک  نآ  زا  شیپ 
رد لاس و  رازه  راهچ  هب  اه  نت  زا  شیپ  دـیرفآ  ار  اهناج  يادـخ  ٍهنَـس : یَفلِأب  ٍهَیاوِر  یف  ٍهنَـس َو  ِفالآ  ِهََعبرأـِب  ِداـسجألا  َلـبَق  َحاورـألا 

رازه ود  ار  حاورا  ادخ   » هک تسا  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  یتیاور  رد  و  ص 37 ) دابعلا ، داصرم  « ) .رازه ود  یتیاور 

49 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد نت  بلاق  رد  نانآ  حور  هک  نآ  زا  شیپ  و  تاجردـلا ) رئاـصب  زا  ص 138 ، ج 58 ، راونالا ، راحب  « ) .دـیرفآ اه  ندـب  زا  شیپ  لاس 
.تفای ندوب  هفیلخ  تقایل  مسج ، هب  قلعت  زا  شیپ  مدآ  حور  هک  نانچ  .رادروخرب  راگدرورپ  تیانع  زا  دندوب و  هدنز  دیآ 

«10  » قلح هب  ات  تردق  رحب  رد  ناشناج  قلخ  داجیا  رد  تفر  یم  تروشم 

اپ لُک  سفن  نیک  نآ  زا  شیپ  دش  تسه  هک  ره  شقن  رب  ِعلَّطُم  دندز  یم  کبنُخ  هیفُخ  کیالم  رب  دـندش  یم  نآ  عنام  کیالم  نوچ 
رب گنج  هاپـس و  یب  دـنُدب  ترکف  زا  رپ  لد  غامد و  یب  دـنا  هدـید  نان  اه  هناد  زا  رتشیپ  دـنا  هدـید  ناویک  كالفا  رتشیپ ز  دـش  تسب 

.یناهنپ هَیفُخ :  170 دندز ب 174 - ترُصن 

.ندرک سوسف  ندرک ، رخسمت  ندز : کَبنُخ 

.تسا لک  لقع  زا  دعب  نآ  تبترم  لُک : ِسفَن 

، ندش دیقم  ندش : تسب  اپ 
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.نتشگ سوبحم 

.تسا متفه  کلف  رد  وا  ماقم  هک  لَحُز ، ناویَک :

و .درامگ » مهاوخ  یتفیلخ  نیمز  رد  نم  ًهَفِیلَخ : ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ   » دـیامرفب ار  ناگتـشرف  الع  لج و  راگدرورپ  هک  شیپ  نآ  زا 
یهاوخ ار  یـسک  نیمز  رد  ایآ  ََکل : ُسِّدَُقن  َكِدْمَِحب َو  ُحِّبَُـسن  ُنَْحن  َءامِّدـلا َو  ُکِفْـسَی  اهِیف َو  ُدِـسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعْجَت  َأ   » دـنیوگ نانآ 

رد هک  ایلوا  نیا  حاورا  ( 30 هرقب ، « ) .مینک یم  سیدقت  ار  وت  مییوگ و  یم  وت  حیبست  ام  دزیر و  اهنوخ  دـنک و  یهابت  نآ  رد  هک  داهن 
هاگآ ادخ  هفیلخ  ماقم  یگرزب  زا  هک  تسین  دادعتـسا  نآ  ار  امـش  هک  دندرک  یم  سوسف  ناگتـشرف  رب  یناهنپ  دـندوب  یلاعت  قح  ملع 

دوب هداد  میلعت  ار  مدآ  هک  ییاهمـسا  اـت  تساوـخ  ناـنآ  زا  شیوـخ  هفیلخ  تبتر  نداد  ناـشن  يارب  یلاـعت  يادـخ  هک  ناـنچ  .دیـشاب 
تسب ياپ  لک  سفن  هک  نآ  زا  شیپ  ایلوا  نیا  .یهد  میلعت  ار  ام  وت  هک  نآ  رگم  تسین  یملع  ار  ام  ایادخ  كاپ  دنتفگ  نانآ  .دنیوگب 

تلیـسو گنج  هاپـس و  تسا و  نایمدآ  هشیدنا  تلیـسو  غامد  لد و  .دنا  هدوب  هاگآ  نآ  یگنوگچ  زا  هدـید و  ار  كالفا  ددرگ  مسج 
، ناشیا يزوریپ 

__________________________________________________

: تسا هدمآ  ناونع  نیا  ساسا ، هخسن  هیشاح  رد  ( 10)

قلخ داجیا  رد  یلاعت  يادخ  ندرک  تروشم  تیاکح 

50 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تردق دنوادخ  هاپس ، یب  دنا و  ترکف  ياراد  تلیسو  یب  ادخ  يایلوا  نیا  اما 

ود نیا  زا  نوچ  دوب  لبقتـسم  یـضام و  زا  ترکف  تسا  تیؤر  نارود  هب  تبـسن  دوخ  هن  رو  تسا  ترکف  ناـشیا  هب  تبـسن  ناـیع  نآ 
فیز حیحص و  ناک  زا  شیپ  هدید  ار  فیک  اب  ره  فیک  یب  نوچ  هدید  دوش  لح  لکشم  تسَر 
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.ندروآ رد  روصت  هب  ندیشیدنا ، تَرِکف :  175 اهروش ب 178 - هدومن  اه و  یم  هدروخ  اهروگنا  تقلخ  زا  رتشیپ  ار 

.ندرک هدهاشم  ندید ، تیؤُر :

.هتشذگ یضام :

.هدنیآ لبقتسم :

تأیه و .دشابن  تبسن  تمسق و  یضتقم  دوخ  سفن  رد  دنا  هتفگ  نآ  فیرعت  رد  هک  تسا  یضرع  فیک  .یگنوگچ  هنوگچ ، فیک :
هار زا  ام  يارب  تادوجوم  تخانش  .اهنآ  دننام  مرـش و  سرت ، یمرگ ، یکـشخ ، يرت ، يدرـس ، يدیپس ، یهایـس ، نوچ  اهزیچ  لاوحا 
زا نآ  تخانش  .دنبای  یم  رد  ار  اهدادعتـسا  اهیناهن و  دنراد ، هک  یتطاحا  اب  نانآ  نکیل  .فیک  تخانـش  هار  زا  رتشیب  و  تسا ، ضارعا 

.دنا هاگآ  زیچ  ره  رهوج  زا  ضرع  هب  هجوت  نودب  .تسین  ضرع  تخانش  هار 

.صلاخان هرسان ، فیَز :

نآ تقیقح  زا  دندونغ ، یم  یلاعت  قح  تیانع  فنک  رد  دـندوب و  هتباث  نایعا  هک  ماگنه  نآ  ینعی  نادـبا ، تقلخ  زا  شیپ  ایلوا  حاورا 
يوغل ینعم  هب  ندیـشیدنا  غامد و  هب  زاین  ناشیا  يارب  یناعم  نآ  كرد  دنتـشاد و  یهاگآ  هنیاعملاب  دـمآ ، دـهاوخ  ناهج  نیا  رد  هچ 

نآ اما  دنـشیدنا ، یم  اهنآ  هراـب  رد  دـنروآ و  یم  دوخ  هرکفتم  هوق  رد  ار  ایـشا  تروص  دـنا  ترکف  ياراد  هک  یناـسک  .تشادـن  نآ 
هدـشن و دوجوم  هدـماین و  ياهزیچ  زا  تسام  ترکف  نوچمه  اهنادـب  تبـسن  تقیقح  نتفایرد  .دـنتفای  یم  رد  ار  اـهتقیقح  نیا  حاورا 

نکیل دـندید ، یم  ار  نآ  ییوگ  هک  دـندوب  علطم  اهیندـمآ  زا  نانچ  نانآ  .نآ  زا  تسام  تیؤر  نوچمه  ار  اـهتقیقح  نآ  ناـنآ  كرد 
.دوبن یسح  مشچ  هب  ندید  نیا 

هب ندیسر  يارب  تامدقم  بیترت  تسا  هدمآ  اهتیب  زا  يا  هراپ  حرش  نمض  رد  هک  نانچ 

51 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

صقان فشک  ترکف ، .دراد  قرف  تسا  قارشا  زا  ترابع  هک  فشک  اب  تسا  ینالقع  هوق  راک  هک  هجیتن 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 374 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب ار  كاپ  حاورا  نآ  .دنوش  یم  اطخ  راچد  هاگ  اما  دنا  فشک  تلیسو  دنچ  ره  غامد  لد و  .تقیقح  لماک  یّلجت  قارـشا  تسا و 
.دوبن غامد  لد و  هب  يزاین  تقیقح  كرد 

يزیچ هراب  رد  ندیـشیدنا  .دندرک  یم  تدهاشم  ار  رـس  نآ  و  دندوب ، هاگآ  ملاع  رـس  زا  درک  ناشیدب  راگدرورپ  هک  یتبهوم  اب  نانآ 
هب يزاین  تسا  سوسحم  مشچ و  شیپ  هچ  نآ  كرد  اما  دوب ، دهاوخ  هدنیآ  رد  ای  تسا  هدوب  هتشذگ  رد  زیچ  نآ  هک  تسا  یماگنه 

: دیوگ ضراف  نیا  هک  نانچ  دننیب  یم  ار  نآ  ییوگ  هک  دندوب  نانچ  هدنیآ  ثداوح  هب  تبسن  حاورا  نآ  .درادن  رکفت 

میدیماشآ و یبارش  تسود  دای  هب  ( ) ص 140 ضراف ، نبا  ناوید   ) ُمرَکلا َقَلُخی  نأ  ِلبَق  نِم  اِهب  انرِکَس  ًهَمادُم  ِبِیبَحلا  ِرکِذ  یلَع  انبِرَش 
( .دوش هدیرفآ  ُنب  زر  هک  نآ  زا  شیپ  میدش  تسم  نادب 

نامسآ دنا  هدید  ار  یـش  ضحم  يانف  رد  دنا  هدید  ار  یم  روگنا  لد  رد  یَف  دننیب  یم  سمـش  عاعـش  رد  يد  دننیب  یم  مرگ  زومت  رد 
ات 10 ریت  اب 10  ربارب  تسا ، ناتـسبات  مود  هاـم  زومت :  179 شوپ ب 181 - تفبرز  ناـشدوج  زا  باـتفآ  شون  هعرج  ناـشیا  رود  رد 

.دادرم

.هیاس یف ء ، یف :

نیدب هجوت  اب  یلو  .نآ  دـننام  دـشون و  هت  ات  ار  بارـش  ماج  هک  نآ  دـنا ، هدرک  ینعم  شون  هداب  ار  نآ  ناسیون  گنهرف  شون : هعرج 
نآ ینعم  درادن و  ار  نایسلجم  ماج  مامت  ندیشون  تصخر  هک  تسا  یـسک  شون » هعرج   » ًارهاظ نارگید ، ظفاح و  زا  ییاهتیب  تیب و 

.تسا قباطم  هنوگ  نیا  زا  یتاریبعت  و  نیچ ،» هشوخ  «، » راوخ هزیر   » اب ابیرقت 

( ظفاح  ) دش سراوفلا  وبا  ناطلس  یشون  هعرج  هب  ردنکسا  ماج  تسب و  رضخ  بآ  لایخ 

نوچ
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دش قرتفُم  ناشداب  دشاب  هدروآ  ددع  رد  ناشدادعا  اهجوم  ِلاثم  رب  رازه  دصشش  مه  دنشاب و  یکی  مه  رای  ود  ینیب  عمتجم  ناشیا  زا 
«11  » ام نادبا  ِنزور  ِنورد  رد  اهناج  باتفآ 

__________________________________________________

اهنادبا ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 11)

52 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دحاو سفن  دوب  یناویح  حور  رد  هقرفت  تسا  یکـش  رد  نادـبا  بوجحم  دـش  هک  نآ  تسا و  یکی  دوخ  يراد  صرق  رد  رظن  نوـچ 
.هدنکارپ ادج ، قِرَتفُم :  182 وا ب 187 - رون  ددرگن  زگره  قرتفم  ُهَرون  مهیلع  َّشَر  قح  هک  نوچ  دوب  یناسنا  حور 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  نادبا : نزوَر  .نت  ندب : عمج  نادبا :

.هدیشوپ بوجحم :

.ییادج هقرفت :

ِهِرُون نِم  مِهیَلَع  یَقلأَف  ٍهَملُظ  ِیف  ُهَقلَخ  َقَلَخ  یلاعَت  َهَّللا  َّنا   » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  .ار  دوخ  ینـشور  نانآ  رب  دیـشاپ  ُهَرُون : مِهیَلَع  َّشَر 
: َّلَض ُهَأَطخأ  نَم  يَدَتها َو  ِروُّنلا  َِکلذ  نِم  َُهباصأ  نَمَف 

تفای و تیاده  دیـسر  رون  نیا  زا  هک  ار  نآ  سپ  دوخ ، رون  زا  نانآ  رب  دنکفا  سپ  یکیرات ، رد  ار  شناگدیرفآ  دیرفآ  یلاعت  يادخ 
ٍّیلَِعل ص )  ) ِهَّللا ُلوسر  لاـق  : » تسا نینچ  بوـلقلا  داـشرا  رد  تیاور  نیا  و  ص 6 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .دـش هارمگ  دیـسرن  هک  ار  نآ 

نِم ُهباصأ  نَمَف  ِهِقلَخ  دـَعب  نِم  ِراونـألا  عیمج  یلَع  اـنِرُون  نِم  َّشَر  َُّمث  ِمَظعَـألا  ِهِرُون  نِم  َكاَّیا  ِینَقَلَخ َو  یلاـعَت  َكَراـبَت َو  َهَّللا  َّنإ  (ع )
ص 44) ج 65 ، راونالا ، راحب  « ) .اَّنَع َّلَض  َروُّنلا  ِکلذ  َأَطخأ  نَم  انَیلإ َو  يَدَتها  ِروُّنلا  َِکلذ 

تسا و ضارعا  رطاـخ  هب  دوش  هدـهاشم  ناـهج  نیا  رد  هک  یترثک   1 اهناماد 760 / هتـشادرب  نالبقم  اـهناج  رب  ار  رون  نآ  دـناشف  قح 
لوط و نوچ  ماسجا ، رب  قلعتم  ضارعا 
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مـسج نیا  رد  هک  تسا  يا  هوق  دولوم  سفن  نآ  تسا و  یمیهب  سفن  ياراد  نوچ  ناویح  .رگید  ياهـضَرَع  گنر و  قمع و  ضرع و 
زا دش  هتفگ  هک  نانچ  ادخ  يایلوا  ناج  اما  .دنیادج  رگیدکی  زا  اهناویح  ور  نیا  زا  .تسا  ترثک  ياراد  دیآ  یم  دیدپ  نآ  زا  تسا و 

نیا ياهاوه  یناسفن و  ياهـشهاوخ  تهج  نیدـب  .ینامـسج  تاقلعت  دـنب  رد  هن  تسا و  مسج  دولوم  هن  ناج  نآ  تسا  يرگید  ملاع 
ره تسا ، یکی  اهحور  نآ  تقیقح  رد  سپ  .درادـن  هار  ناـنآ  رد  قارتفا ، بجوم  أـشنم و  تسا و  یناویح  حور  دولوم  هک  ار  یناـهج 

.دیامن ددعتم  تروص  هب  دنچ 

53 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا رون  ساکعنا  ای  تساـیرد ، جوم  نآ  لاـثم   1 تسرب 675 / تروص  زک  تشگ  کـی  وا  ِشیپ  تسرپ  تروص  ییوت  اـت  دـشاب  ود  هن 
رب دـبات  یم  اـه  هنزور  زا  هک  يرون  نینچمه  تسا و  ددـعتم  نیب  رهاـظ  هدـید  رد  دزیخ  یم  داـب  رثا  رب  هک  جوـم  .ددـعتم  ياـه  هنزور 

: نکیل دیامن  قرفتم  تسا  هدیبات  نآ  زا  هک  ییاه  هنزور  لکش  بسح 

ار دیشروخ  رگم  نشور  نادم  وت  ارس  ای  نزور  رون  ُرپ  دوش  رگ 

دادعتسا بسح  رب  ار  رون  دح  اهراوید  اه و  هنزور  نیا  اما   1 / 3262 منم 3263 - نیا  مرادن  يریغ  وترپ  منشور  دیوگ  راوید  رَد و  ره 
نآ دنیب و  یم  دیـشروخ  کی  اهنت  درگن  یم  ار  نامـسآ  هک  نآ  .دنامن  رون  کی  زج  دـنرادرب ، ار  اهعنام  رگا  دـنهد و  یم  ناشن  دوخ 

تدـحو هن  تسا  یتاذ  تدـحو  تسایلوا  حاورا  رد  هک  یتدـحو  .دـیآ  یم  ددـعتم  وا  مشچ  هب  اـهرون  هتخود  اـه  هنزور  هب  مشچ  هک 
.يددع

دودعم ناشمسج  یکی  نامیا  کیل  دودعم  نانمؤم 
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رگیدکی زا  اهمسج  تسا و  مسج  رد  توق  نیا  تسا و  یمیهب  یناویح و  هوق  دولوم  نوچ  یناویح  ناج  اما   4 یکی 408 / ناج  نکیل 
.تسین تدحو  ناج ، نآ  رد  سپ  دنیادج 

يداش مغ و  زا  دنرادن و  تفلا  رگیدـکی  اب  اهناویح  تهج  نیدـب   4 داب 411 / حور  زا  داّحتا  نیا  وجم  وت  داّحتا  درادـن  یناویح  ِناـج 
.دنوش یمن  نامداش  كانمغ و  مه 

نارگ وا  ددرگن  نیا  راب  دشک  رو  نآ  ریس  ددرگن  نان  نیا  دروخ  رگ 

يدحاو رون  زا  دـنراد ، یقیقح  ناج  هک  نانآ  اما   4 / 412 وا 413 - ِگرب  دنیب  وچ  دریم  دـسح  زا  وا  ِگرم  زا  دـنک  يداش  نیا  هکلب 
ددرگ كانمغ  یکی  رگا  دـنداش و  یگمه  دوش  داش  ناـنآ  زا  یکی  رگا  دنتـسه و  یکی  دنـشاب  رازه  اـی  دـص  رگا  دـنا  هدـش  هدـیرفآ 

.كانمغ ناگمه 

54 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسادخ ناریش  ياهناج  دّحتم  تسادج  کی  ره  ناگس  ناگرگ و  ِناج 

مسج هب  تبسن  دوب  دص  ناج  یکی  نآک  مسا  هب  نم  ناشاهناج  متفگ  عمج 

اه هناخ  نحص  هب  تبسن  دوب  دص  امس  دیشروخ  ِرون  کی  نآ  وچمه 

نایم زا  راوید  وت  يریگرب  هک  نوچ  ناشراونا  همه  دشاب  کی  کیل 

4 / 414 هدحاو 418 - سفَن  دننام ، نانمؤم  هدعاق  ار  اه  هناخ  دنامن  نوچ 

لاخ سکع  تسیچ ؟ ملاع  ود  ره  وا  لاح  لامج  دیان  نایب  رد  لامج  نآ  یلاخ ز  فصو  میوگب  ات  لالم  هرمه  يا  راذگب  نامز  کی 
شیوخ زا  نوزف  ات  مشوخ  نمرخ  نیا  ردـنا  يروم  وچمه  منت  دفاکـشب  هک  دـهاوخ  یم  قطن  منز  مد  شبوخ  لاخ  زا  نم  هک  نوچ  وا 

، تسا شنیرفآ  رد  هچ  نآ   188 مشک ب 191 - یم  يراب 
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هچ نآ  تسین ، یتلاـصا  ار  ضارعا  یهلا  میکح  رظن  زا  تسا و  قلطم  دوجو  دودـح  فراـع  هدـید  هب  ترثـک  نیا  نکیل  .تساـهترثک 
نوریب نم  نایب  دودـح  زا  شنیرفآ  نیا  رد  قح  هولج  نوک و  شنیرفآ  فصو  دـیوگ : اـنالوم  .یلاـعت  قح  هولج  تسا و  دوجو  تسه 
تقلخ تمظع  زا  يا  هرذ  ینعی  وا  لاخ  زا  یـسکع  تسا  ناهج  ود  رد  هچ  نآ  میوگب  منک و  هراـب  نیا  رد  یتراـشا  مناوت  اـهنت  تسا 

.تسا راگدرورپ 

( يوقلا جهنملا  « ) 12  » هِّدَخ نِم  ُُهلاخ  یّلجَت  دََقل  ِهلاخ َو  نِم  اَدب  دَق  ٌدَخ  ُنوَکلا 

داتفا ماهوا  هنییآ  رد  شقن  همه  نیا  درک  هنیآ  رد  هک  هولج  کی  هب  وت  يور  نسح 

( ظفاح  ) داتفا ماج  رد  هک  تسا  یقاس  خر  غورف  کی  دومن  هک  نیراگن  شقن  یم و  سکع  همه  نیا 

__________________________________________________

.تسا هدرک  تبث  یبرغم  مان  هب  ار  تیب  نوسلکین  ( 12)

تیاکح تروص  رهاظ  عامتسا  هب  عمتسم  لیم  ببس  هب  تیاکح  ِینعم  ریرقت  ندش  هتسب 

هراشا

تیاکح تروص  رهاظ  عامتسا  هب  عمتسم  لیم  ببس  هب  تیاکح  ِینعم  ریرقت  ندش  هتسب 

دعب زو  دنک  رَج  دنک  يّدَس  درآ و  شیپ  فک  رحب  تسا  ینتفگ  ضرف و  هچ  نآ  میوگب  ات  تسا  ینـشور  کشَر  هک  نآ  دراذگ  یک 
ورف ادوس  نآ  ردنا  ُقُنق  ِّیفوص  يوس  دش  شرطاخ  رگد  ياج  لد  تفر  ار  عمتـسم  رگم  دش  عنام  هچ  ونـشب  نامز  نیا  دـنک  يّدَـم  رَج 

ات نالفط  وچمه  زیزع  يا  رادـنپم  تروص  نآ  یفوص  لاح  فصو  رهب  هناسفا  نآ  يوس  لاقَم  نیز  نتفر  زاب  دـمآ  مزـال  قنع  اـت  دُـش 
قح مارکا  يرذـگن  ردـنا  وت  رو  رذـگ  ردـنا  زیچ  ود  نیز  يدرَم  وت  رگ  رـسپ  يا  تسا  زیوَـم  زوـج و  اـم  مسج  زیوـم  زوـج و  زا  یک 

ُهن زا  ار  وت  رم  دنارذگب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


ماسح لامتحا  هب  نوسلکین  ار  ینشور  ِکشَر   192 ار ب 200 - هناد  نک  ادـج  هَک  زا  نیه  کیل  ار  هناسفا  تروص  نونکا  ونـشب  قبط 
.تسا قح  ترضح  تردق  هرطیس  شدوصقم  تفگ  ناوت  یم  نکیل  دیامن ، یم  لمتحم  دنچ  ره  تسا و  هتفرگ  نیدلا 

رد هک  تسا  قح  ترـضح  تایّلجت  رحب  زا  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  تسایرد ، بآ  ندمآ  الاب  ندیـشک و  تغل  رد  دم  رج و  ّدَم : ّرَج و 
.طسب ضبق و  زا  ددرگ  دیدپ  فلتخم  تالاح  هدنب  لد 

لوغـشم يزیچ  هب  ًازاـجم  .دـشاب  نکمماـن  اـی  راوشد  ندـمآ  نوریب  هک  ناـنچ  نتفر ، ورف  ندـش : ورف  يزیچ  رد  قنع  اـت  .ندرگ  قـُنُع :
.ندیدرگ

.راتفگ لاقَم :

.ودرگ زوَج :

.تسا هدش  کشخ  زیر  روگنا  هک  شمشک  لباقم  هدیکشخ ، تشرد  روگنا  زیوم :

: ینعم نیا  رد  تسار  ظفاح  يدرم :...  وت  رگ 

56 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يوش رز  ییایب و  قشع  يایمیک  ات  يوشب  هر  نادرم  وچ  دوجو  سم  زا  تسد 

.نامسآ هن  کلف ، هن  قبط : هن  « 13 ( » ظفاح  ) يوش رت  يوم  کی  هب  رحب  تفه  بآ  زک  ربم  نامگ  وش  ادخ  رحب  قیرغ  مد  کی 

زاجم نتفرگ و  ار  تقیقح  ندیشک ، نوریب  زاجم  زا  ار  تقیقح  ندروآ ، رد  تروص  زا  ار  ینعم  زا  تراعتـسا  ندرک : ادج  هک  زا  هناد 
.ندرک اهر  ار 

یم رگید  بلطم  هب  یبلطم ، ریرقت  نمض  نانآ  .دور  یم  یمالسا  نارکذم  ناظعاو و  ّتنـس  هب  يونثم  مظن  رد  انالوم  میتشون  هک  نانچ 
رد هب  یگدنکارپ  یگتسخ و  زا  ار  هدنونش  رطاخ  ات  دندروآ  یم  نایم  رد  يرگید  ناتـساد  تبـسانم  هب  یناتـساد  نتفگ  اب  دنتخادرپ و 

، هتخادرپ نادب  يونثم  ياهرتفد  رد  انالوم  هچ  نآ  .دنزاس  هدامآ  دوخ  راتفگ  بذج  يارب  ار  يو  لد  دنرآ و 
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وربور نآ  اـب  ناملـسم  نادنمـشناد  ناتـسبرع ، زج  ياهنیمزرـس  رد  یناملـسم  ندـمآ  رد  ناـمز  زا  هک  تسا  هدوب  یتالـضعم  ندوشگ 
یفوص ندش  نامهم  ناتساد  انالوم  .اه  هلئسم  نیا  دننام  و  رـش ، ریخ و  ملاع ، قلخ  یگنوگچ  رایتخا ، ربج و  ریظن  ییاه  هلئـسم  .دندش 

نیا رد  .تخادرپ  قح  ترـضح  دزن  نانآ  ماقم  یقیقح و  نافراع  رکذ  هب  تبـسانم  هب  دروآ و  نایم  هب  رگراـمیت  هب  ار  رخ  وا  ندرپس  و 
لامج هرطیـس  هولج و  یلو  .تسا  زار  تقیقح و  نیا  فشک  زارد  راتفگ  نیا  زا  وا  دـصق  هک  دـنک  یم  قیقد  يا  هتکن  هب  تراشا  اهتیب 
يوس زا  ناعمتـسم  ندوب  دعتـسمان  یماخ و  و  وس ، کی  زا  دراد  ناـفراع  لد  رد  ادـخ  هک  یبلقت  فرـصت و  وا و  لد  رب  قح  ترـضح 

بآ يور  رب  كاشاخ  فک و  نوچمه  زاجم  تسا و  شورخ  رد  لد  نورد  تقیقح  .دراد  یم  زاـب  قیاـقح  همه  نتفگ  زا  ار  وا  رگید 
دیاب هدامآ  ار  وا  هجوت  بلج  تلیـسو  سپ  .دنفرت  هناسفا و  مرگ  رـس  هدنونـش  رطاخ  تسا و  دـنپ  تقیقح و  نایب  یپ  رد  وا  .شوج  رد 

.ینانچ نآ  رگرامیت  هب  رخ  ندرپس  هن  ینامهم و  هن  تسا و  یفوص  هن  دوصقم  .تخادرپ  دیاب  هناسفا  هب  تقیقح  زا  تخاس و 

كدوک ندرک  مرگ  رس  تسا و  زیوم  زوج و  نوچمه  ناتساد  رهاظ  هب  هدنونش  ندیدرگ  لوغشم  وا و  ندش  نامهم  یفوص و  ناتـساد 
دننارورپ یم  ار  نت  دـنا و  هتـسباو  ایند  هب  هک  نانآ  .نت  هب  نآ  نتـشگ  دـیقم  ندوب و  هنیرید  تسا و  حور  زا  نخـس  هن  رگ  و  زیمت ، یب 

نوچمه

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  تشاددای  ( 13)
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يزاب هب  هک  دنا  كدوک 
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یسک یقیقح  یفوص  .دنرگن  یمن  نآ  شرورپ  مسج و  هب  دنا  حور  تیبرت  یپ  رد  هک  نانآ  و  تسا ، لوغـشم  زیوم  ندروخ  زوج و  اب 
مـسج شرورپ  مرگ  رـس  صقان  هدنب  دنچ  ره  هک  دیوگ  یم  ماجنارـس  .درورپ و  ار  حور ، ینعی  ینعم ، درذـگب و  تروص  زا  هک  تسا 

.دناسر شدیاب  هک  یلزنم  رس  هب  دبایرد و  ار  وا  راگدرورپ  تمحر  دنام ،

ندومن فّلخت  ار و  همیهب  دّهعت  مداخ  ندرک  مازتلا 

ندومن فّلخت  ار و  همیهب  دّهعت  مداخ  ندرک  مازتلا 

تفگ نامز  نآ  دروآ  دای  همیهب  زا  نامهیم  رهب  دـندروایب  ناوخ  دیـسر  رخآ  برط  دـجو و  رد  هک  نوچ  دیفتـسُم  ناـیفوص  نآ  هقلح 
نم راـک  اـهراک  نیا  میدـق  زا  تسا  نتفگ  نوزفا  هچ  نیا  لوح  ـال  تفگ  وج  هاـک و  همیهب  رهب  نک  تسار  ورب  رُخآ  رد  هک  ار  مداـخ 
نم زا  اـهِم  ییوگ  یم  هچ  نیا  لوح  ـال  تفگ  تسُـس  شاهنادـند  تسا و  ریپ  ِرَخ  نآـک  تسخن  زا  ار  شَوُـج  نآ  نک  رت  تفگ  تسا 

سنج رازگ  تمکح  يا  رخآ  لوح  تفگ ال  شیر  ِتشپ  رب  هنب  لبنَم  يوراد  شیپ  شیپ  هن  ورف  شنـالاپ  تفگ  اـهبیترت  نیا  دـنزومآ 
مرگ ریـش  نکیل  هد و  شَبآ  تفگ  ام  شیوخ  ام و  ناج  نامهم  تسه  ام  شیپ  زا  دـنا  هتفر  یـضار  هلمج  رازه  دـص  دـمآ  مناـمهم  وت 

زا بورب  ار  شیاج  تفگ  نک  هاتوک  نخس  نیا  لوح  تفگ ال  نک  هاک  رتمک  وت  وج  ردنا  تفگ  مرش  تفرگب  ماوت  زا  لوح  تفگ ال 
ناتسب تفگ  نخس  وگ  رتمک  لها  ِلوسر  اب  نک  لوح  ردپ ال  يا  لوح  تفگ ال  کشخ  كاخ  يو  رب  زیر  رَت  دوب  رو  کشپ  گنس و 

رادب یمرش  ردپ  يا  لوح  تفگ ال  راخب  رخ  تشپ  هناش 
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دب یـشوگرخ  باوخ  دای  چـیه  وا  درکن  رُخآ  زا  تفر و  تسخن  مرآ  وج  هاک و  متفر  تفگ  تسُچ  تسب  ار  نایم  تفگ و  نیا  مداـخ 
اب دید  یم  اهباوخ  زارد  دش  دوب و  هدنام  هر  زا  یفوص  دنخشیر  یفوص  زردنا  رب  درک  دنچ  ِشابوا  بناج  مداخ  تفر  دادب  یفوص  نآ 
يا تسایلوخیلام  هچ  نیا  لوح  ـال  تفگ  دوبر  یم  شنار  تشپ و  زا  اـه  هراـپ  دوب  هدـنام  یگرگ  گـنچ  رد  شرخ  نآـک  زارف  مشچ 

ج يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  وگ  هب  هگ  داتف و  یم  یهاچ  هب  هگ  ورهار  رد  شرخ  نآ  دید  یم  زاب  تساجک  قفـشم  مداخ  نآ  بجع 
59 ص : ، 2

یم راو  هریاد  هاـقناخ  رد  ناـیفوص  .عمج  هقلح :  201 هعراقلا ب 222 - وا و  دـناوخ  یم  هحتاـف  هعقاو  شوخاـن  دـید  یم  نوگ  هنوگ 
.دوشن مدقم  يرگید  رب  یسک  دشابن و  یلیذ  ردص و  ات  دننیشن 

.بلط هدیاف  وج ، دوس  هدیاف ) لاعفتسا  باب  لعاف  مسا  : ) دیِفَتسُم

« .دـسر وت  بلق  هب  فلکت  دـمع و  نودـب  هک  تسا  يزیچ  دـجو  : » دـیوگ يریـشق  .دـهد  تسد  ار  نایفوص  هک  یتلاـح  روش و  دـجَو :
ص تداعس ، يایمیک  « ) .عامس ببس  هب  دریگ  نتسویپ  بیغ  ملاع  زا  هک  تسا  فیطل  لاوحا  : » دیوگ یلازغ  ص 37 ) هیریشق ، هلاسر  )

.ندرک هدامآ  ندرک : تسار  ( 480

« .تسین گرزب  هبترم و  دـنلب  يادـخ  يوس  زا  زج  ییورین  تکرح و  چـیه  میِظَعلا : ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َهَُّوق  َلوَح َو ال  ال   » ففخم لوَح : ـال 
(. باطخ دنوسپ   ) آ گرزب +)  ) هم اهِم :

.دنهن یم  هزات  ياهشیر  دوبهب  يارب  هک  تسا  یهایگ  ییوراد  لَبنَم :

.دیوگ نخس  هنامیکح  هک  دیوگ ، یم  زیمآ  تمکح  نانخس  هک  رازگ : تمکح 

.درس هن  مرگ و  هن  مرگ ، مین  مرگ : ریش 

.لکشپ کشپ :

نآ دناد ، دوخ  راک  هک  نآ  تیب  نیا  رد  لها : لوسر 
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.دنا هداهن  يو  هدهع  هب  هک  تسا  یتیرومأم  هتسیاش  هک  نآ  درک ، دیاب  هچ  دناد  هک 

.دنراخ ار  اپ  راهچ  تشپ  نادب  هک  دننام  هناش  نینهآ و  یتلآ  وَشَق ، هناش :

تیانک یشوگرخ : باوخ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  يرصنع ،  ) لاز متسر  دنمک  دّردب  بیـش  هاگ  هب  دهن  هیاخ  ورذت  رب  وا  رب  هناش  هاگ  هب 
رادیب درادنپ  هدننیب  تسا و  زاب  همین  وا  مشچ  ود  ره  ای  زاب  شمـشچ  ود  زا  یکی  باوخ  ماگنه  هب  شوگرخ  دـنیوگ  .لافغا  بیرف ، زا 

.تسا

.اپ رس و  یب  یماع ، سکان ، شَوب : زا  هدش  بلق  عمج  شابوأ :

.هتسب زارف :

للخ ینعم  هب  سپس  تسا ، هایس  طلخ  ینعم  هب  هک  هملک  ود  زا  بکرم  نیتال ) زا  : ) ایلوخیلام

60 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هتفر  راک  هب  غامد  طبخ  یغامد ،

.لادوگ وگ : يرهچونم ) « ) يورهار ره  رس  رب  دنک  هحون  ناشرو   » .رذگهر هاگرذگ ، ربعم ، ورهار :

.دننیب تولخ  لها  هک  یبیغ  روما  نایفوص  حالطصا  رد  و  دهد ، خر  هچ  نآ  تغل  رد  هَِعقاو :

هب هعقاو  هروـس  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  هتفـشآ ، باوـخ  دـب و  باوـخ  هعقاو : شوخاـن  .تسا  باوـخ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نـکیل 
زنک  ) .دوشن ـالتبم  یتسدـگنت  هب  دـناوخب  ار  نآ  بش  ره  سک  ره  هک  تسا  نیا  هعقاو  هروـس  صاوـخ  زا  .هعراـقلا و  رکذ و  تبـسانم 

.میرک نآرق  زا  هروس  نیتسخن  .دمح  هروس  هحتاف : ثیدح 2700 ) ص 593 ، ج 1 ، لامعلا ،

.دـنادرگ نارگ  یکین  هب  ار  وا  يوزارت  تماـیق  رد  ادـخ  دـناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  .میرک  نآرق  زا  مکی  دـص و  هروـس  هعراـقلا :
نآ زا  هک  درک  تراشا  هتکن  نیدب  ع ،)  ) یسیع ناتساد  زا  نیتسخن  تمسق  ناتساد  نایاپ  رد  ص 591 ) ج 10 ، رارسالا ، فشک  )
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نآ هنومن  .دـشاب  هدـنبیرف  شنخـس  بوخ و  وا  رهاظ  دـنچ  ره  تشاد ، دـیابن  یکین  عقوت  تسا  هتـشرس  تثاـبخ  اـب  وا  تنیط  هک  سک 
لمع رد  نکل  داد  ار  نآ  رتهب  هدـعو  تساوخ ، وا  زا  یفوص  هچ  ره  تفیرفب و  ار  یفوص  برچ  نانخـس  اب  هک  تسا  هاقناخ  رگراـمیت 

هک وا  يراـک  بیرف  ناطیـش و  تـالیوست  هب  تسا  تراـشا  ناتـساد  نیا  رد  درک و  اـهر  هنـشت  هنـسرگ و  ار  رخ  درکن و  يراـک  چـیه 
ناطیـش دهدن  هدعو  دنکفا و  یم  رد  وزرآ  هب  دهد و  یم  غورد )  ) هدـعو ار  نانآ  ًاروُرُغ : اَّلِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  ام  ْمِهیِّنَُمی َو  ْمُهُدـِعَی َو  »

(120 ءاسن ، « ) .بیرف زج  ار  نانآ 

مه تشگ  ام  اب  هک  هن  کمداخ  نآ  بجع  يا  تفگ  یم  زاب  دنا  هتـسب  اهرد  هلمج  دـنا و  هتفر  دـنا  هتـسَج  نارای  تسیچ  هراچ  تفگ 
افو ّتیـسنج  هن  رو  دنـس  دیاب  ببـس  ار  توادـع  ره  نیک  سکع  رب  دـنک  نم  اب  ارچ  وا  نیل  فطل و  ّالا  يو  اب  مدرکن  نم  کمن  نان و 

یمه وـک  درک  هچ  ار  مدژک  راـم و  رم  یمدآ  دوـب  هدرک  يروـج  سیلبا  نآ  رب  یک  دوـجو  فـطل  اـب  مدآ  تفگ  یم  زاـب  دـنک  نیقلت 
نامگ نیا  تفگ  یم  زاب  تسا  نشور  رخآ  قلخ  رد  دسح  نیا  تسا  ندیردب  تیصاخ  دوخ  ار  گرگ  درَد  گرم و  ار  وا  رم  دهاوخ 

61 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسارچ  مّنَظ  نینچ  نیا  ردارب  رب  تساطخ  دب 

هک نآ  زا  تیاـنک  .نتخیرگ  نتـسَج :  223 تسرد ب 231 - دـنام  یک  تسین  نظ  دـَب  هک  ره  تسوـت  ِّنـظلا  ءوـس  مزح  یتـفگ  زاـب 
.دنوش راد  هدهع  ار  يرادنامهم  جنر  دنا  هتساوخن 

رد .ندش و  اذغ  مه  یسک  اب  ندروخ : کمن  نان و 
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قح  » .دمآ یم  دیدپ  رگیدکی  رب  یقح  نانآ  يارب  دنتـسشن  یم  يا  هرفـس  رـس  رب  مه  اب  یناسک  ای  سک  ود  نوچ  هک  دوب  نانچ  میدـق 
( همان تغل  زا  لقن  هب  یقهیب ، خیرات  « ) .درک دیاب  هاگن  ار  کمن  نان و  تبحص و 

.ییوخ شوخ  ینابرهم ، یمرن ، نِیل : همان ) تغل  زا  لقن  هب  ییانس ،  ) راذگم ورف  کمن  نان و  قح  رآ  دای  ار  میدق  ياهدهع 

.لیلد دَنَس :

کی زا  .ندوب  عون  مه  تِّیِسنج : مکح ) لاثما و  « ) .دوش یمن  ببـس  یب  ینمـشد  دوش  یم  ببـس  یب  یتسود   » ریظن ار :...  توادع  ره 
.ندوب سنج 

.نداد دای  ندنازومآ ، نداهن ، نابز  رب  ندرک : نیقلت 

رهاظ .نّظلا » ُءوُس  ُمزَحلا   » و ص 248 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  « ) .ِّنَّظلا ُهَءاسَم  ُمزَحلا  : » تسا ثیدـح  رد  .ندرب و  دـب  نامگ  نَّظلا : ُءوُس 
قح رد  ندوب  نامگ  شوخ  صاخشا و  رب  قلطم  دامتعا  زا  تسا  ندناسرت  نآ  ینعم  اما  تسا ، مداخ  قح  رد  یفوص  یلد  ود  اهتیب  نیا 

ودـب سپ  دـشاب ، رادافو  ناگمه  قح  رد  هک  تسا  طرـش  ار  یفوص  دـنیب و  یم  نایفوص  هقلح  رد  ار  مداخ  وس  کی  زا  یفوص  .ناـنآ 
و مدژک ، راـم و  نوچ  تسا  یعیبـط  رازآ  ار  ناگدـیرفآ  یخرب  هک  دراد  هجوت  مه  هتکن  نیدـب  رگید  يوس  زا  .تسا و  ناـمگ  شوخ 

هاگرد هدنار  تفیرفب و  ار  مدآ  نوچ  هک  تسا  ناطیش  یمدآ ، تاذ  رد  يدب  بجوم  .تسین و  رانک  رب  یتاذ  دب  نیا  زا  زین  یمدآ  عون 
.ار وت  صاخ  ناگدنب  زج  مبیرفب  ار  ناگمه  دنگوس  تتزع  هب  هک  دروخ  دنگوس  راگدرورپ  ربارب  دش 

؟ دشاب هتفیرفن  ار  کمداخ  هک  اجک  زا  سپ 

هدش ژک  گنس  كاخ و  نایم  نیکسم  رخ  نآ  نانمشد  يازج  اداب  نینچ  هک  نانچ  رخ  نآ  هسوسو و  ردنا  یفوص 
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62 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فلت  رد  هگ  ندنک و  ناج  رد  هاگ  فلع  یب  بش  هلمج  هر  زا  هتشُک  گنهلاپ  هدیرد  نالاپ 

نیز متخوس  هک  یتمحر  خویش  يا  تفگ  یم  لاح  نابز  اب  هاک  تشم  کی  زا  مک  مدرک  اهر  وج  هلا  يا  درک  یم  رکذ  بش  همه  رَخ 
یب رخ  نآ  رحـس  ات  بش  نآ  تشگ  ولهپ  هب  سب  بآ  لیـس  ردنا  دنیب  یکاخ  غرم  باذـع  جـنر و  زا  دـید  رخ  نآ  هچ  نآ  خوش  ماخ 

هچ نآ  رخ  اب  درک  دزب  شمخز  هس  ود  هناشورف  رخ  داهن  شتُشپ  رب  تسُج  نالاپ  دوز  دادماب  دمایب  مداخ  دش  زور  رقبلا  ُعوج  زا  هراچ 
شیوخ لاح  دیوگب  رخ  ات  نابز  وک  شین  يزیت  زا  تشگ  هدنهج  رَخ  دزس  یم  گس  نآ  ز 

تسا روجنر  یفوص  همیهب ي  هک  نایناوراک  ندرب  نامگ 

[ تسا روجنر  یفوص  همیهب ي  هک  نایناوراک  ندرب  نامگ  ]

«14  » نامز ره  وا  تفرگ  نداتفا  رد  ور  ناور  دش  تسشن و  رب  یفوص  هک  نوچ 

شماک ریز  رد  رگد  نآ  تخـس و  دـیچیپ  یمه  شـشوگ  یکی  نآ  دنتـشادنپ  یمه  شروجنر  هلمج  دنتـشاد  یم  رب  قلخ  شنامز  ره 
؟ تسیچ نیا ز  خیش  يا  دنتفگ  یم  زاب  گنز  دید  یم  وا  مشچ  رد  رگد  نآ  گنـس و  تسُج  یم  وا  لعن  رد  رگد  نآ  تخل و  تسُج 

ِتوق هک  نوچ  درک  هار  دنادن  هویش  نیدب  زج  دروخ  لوح  بش ال  هب  وک  رخ  نآ  تفگ  تسا  يوق  رخ  نیا  رکش  هک  یتفگ  یمن  يد 
دوب رخ ) ای   ) بسا ماگل  هشوگ  رب  هک  يا  هتشر  گنََهلاپ :  232 دوجس ب 248 - ردنا  زور  دوب و  حّبـسم  بش  دوب  لوح  بش ال  هب  رخ 

.راسفا دنشکب ، نادب  ار  بسا  و 

نانع گنچ  راذگم  بسا  زا  ياج  ره  هب 
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.هدنام نتفر  هار  زا  هتسخ ، زا  تیانک  هر : زا  هتشک  همان ) تغل  زا  لقن  هب  يدسا ،  ) گنهلاپ اب  هتسویپ  راد 

.ندرم يدوبان ، فَلَت :

.القا لقاال ، لقا ، دح  زا : مک 

.رتهم گرزب ، خیش : عمج  خویش :

.هدومزآان هبرجت ، یب  ماخ :

.ایح یب  خوش :

.دنیب رازآ  دتفا  بآ  رد  رگا  هک  یغرم  دنامب ، دناوتن  بآ  رد  هک  یغرم  یکاخ : غرم 

__________________________________________________

تسا روجنر  یفوص  همیهب  هک  نایناوراک  ندرب  نامگ  تسا : هدامآ  ناونع  نیا  ساسا  هخسن  هیشاح  رد  ( 14)

63 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

مان نیدب  ار  تلع  نیا  : » دنا هتشون  نآ  هیمست  هجو  رد  .دنشاب و  هنسرگ  اضعا  یلو  ریس  مکش  هک  تسا  نآ  يرقب ، عوج  ای  رَقَبلا : ُعوُج 
.دشورفب رخ  دهاوخ  هک  یـسک  نوچ  هناشورف : رخ  ص 435 ) یهاشمزراوخ ، هریخذ  « ) .دتفا رایـسب  ار  واگ  لاح  نیا  نوچ  دـندناوخ 

.دهد هولج  بوخ  رادیرخ  رظن  بلج  يارب  ار  دوخ  يالاک  هک  يا  هدنشورف  نوچ 

« ینهآ زرگ   » دـهاش ار  ثحب  دروـم  تیب  هماـن  تغل  .تسین  ماـقم  نیا  بساـنم  مادـک  چـیه  هک  دراد  دـنچ  ینعم  اـهگنهرف  رد  تَخل :
نآ یفافک  .درادن  تبسانم  ماک » ریز   » اب هراپ  هکت و  یلو  هدش ، ینعم  هراپ » هکت و   » يونثم تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  .تسا  هدروآ 
هب يونثم  رد  تخل  .درک » یم  وـج  تسج و  ار  وا  ناـهد  رازآ  ِهِمَف : ِیف  ًيذأ  نَع  ُثَحبَی  : » دـسیون نآ  همجرت  رد  هدـناوخ و  ماـک »  » ار

: تسا هدمآ  ندز  تبرض  ینعم  هب  يونثم  زا  رگید  تیب  رد  و  يزیچ ، زا  هراپ  هکت و  ینعم 

تاقث يا  یسوم  واگ  زا  لیتق  نوچ  تایح  نم  مبای  تخل  مخز  ات ز 

ثحب دروم  تیب  رد  ار  تخل  رگا   2 / 1437 موش 1438 - شَگ  یسوم  واگ  هتشُک و  وچمه  موش  شوخ  يواگ  ِتخل  مخز  ات ز 
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.دوب و دـهاوخ  وشح  ریز »  » هملک تروص  نیا  رد  اما  دوش  یم  کیدزن  هتـشون  یفافک  هچ  نآ  اب  ًابیرقت  نآ  ینعم  میریگب  هکت  هراـپ و 
نآ تسا و  تسرد  ماگ »  » ًارهاظ .تسا  هخسن  طبض  فالخ  هک  دنا ، هتفرگ  هراپ » هکت و   » ار تخل  دنا و  هدناوخ  ماک » ریز  رد   » یضعب

هملک يالاب  ساسا  هخـسن  رد   ) .دشاب هدنام  نآ  رد  یگنـس  ای  یبوچ  هراپ  ادابم  دنتـسج ، یم  ار  وا  مس  ریز  تفرگ ، دیاب  اپ  ینعم  هب  ار 
گ»  » نداد ناشن  نآ  ندراذـگ  زا  بتاک  دوصقم  دز  سدـح  ناوت  یم  هک  دوش  یم  هدـید  گنرمک  زمرق  بکرم  اـب  يا  هطقن  ماـک » »

.دیآ یم  دیدپ  مشچ  هشوگ  رد  هک  یکرچ  مشچ ، هشوگ  كرچ  گنَز : .تسا ) هدوب 

.كاروخ تُوق :

.وگ حیبست  لاعفا ) باب  زا  لعاف  مسا  : ) حِّبَسُم

ناسک نینچ  هب  هک  سک  نآ  دب  نایاپ  زین  مدرم ، ضعب  يزاس  رهاظ  ریوزت و  نداد  ناشن  يارب  تسا  یلاثم  زین  تیب  دنچ  نیا  نومـضم 
.دنک دامتعا 

64 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وید مد  زا  همدمَد  مدرم  وید  زا  ریذـپ  مک  همه  ياهلد  تسا  وید  هناخ  ناما  وج  مک  ناشکیلَع  مالـس  زا  نامدرم  بلغا  دـنراوخ  یمدآ 
رد ویر  میظعت و  ور  تسود  ّودع  وید َو ز  سیبلت  دروخ  ایند  رد  هک  ره  دربن  رد  دیآ  رـس  رد  رخ  نآ  وچمه  دروخ  لوح  وا ال  هک  نآ 
دـص نیمز  رب  وت  ورم  نمیا  نیب  ماد  نیه  شوینم  دب  رای  ياه  هوشع  طابُخ  زا  رخ  نآ  وچمه  دـیآ  رـس  رد  طارـص  لوپ  رب  مالـسا و  هر 

تسود زا  دشک  یباّصق  وچ  ات  تسود  ناج و  يا  ار  وت  دیوگ  دهد  مد  نیب  رام  رد  ار  سیلبا  امدآ ! نیب  رآ  لوح  سیلبا ال  رازه 
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راز دزیر  تنوخ  ات  دهد  مد  راو  باّصق  وت  ياپ  رب  دهن  رـس  دشچ  نویفا  نانمـشد  زک  وا  ياو  دشک  نوریب  تتـسوپ  ات  دهد  مد  تسوپ 
.ناسنا نمشد  نمشد ، یمدآ ، هدنروخ  راوخ : یمدآ   249 راز ب 258 -

نداد و ناـشن  شوخ  يور  زا  تیاـنک  اـجنیا  رد  و  ار ، لـباقم  فرط  تسا  نداد  ینمیا  هناـشن  مالـسا  رد  نتفگ  مالـس  کـیلع : مـالس 
.تسا ندومن  یتسود 

: مِهِروُدُـص ِیف  َخَّرف  َضابَف َو  ًاکارـشأ  َُهل  مُهَذَـخَّتا  ًاکالِم َو  مِهِرمَِأل  َناطیَّشلا  اوُذـخَّتا  : » تسا ع )  ) نانمؤم ریما  نانخـس  رد  وید : هناـخ 
، هغالبلا جهن  « ) .تفای شرورپ  ناشرانک  رد  تفرگ و  ياج  ناشاه  هنیس  رد  تفاب  اهماد  نانآ  زا  وا  دنتفرگ و  دوخ  هناوتـشپ  ار  ناطیش 

.نوسفا رکم ، همَدمَد : هبطخ 7 )

تیب 247. هب  تسا  تراشا  ندروخ : لوَح  ال 

.نوسفا رکم ، تقیقح ، ندیشوپ  سیبلَت :

.تشاد گرزب  میظعت :

.بیرف ریوزت ، ویر :

.دنرذگب نآ  زا  دیاب  همه  تسا و  تشهب  خزود و  هنایم  هک  طارص ، لپ  طارص : لوپ  .لپ  لوپ :

.هنوگ هناوید  هنوگ ، نونج  يرامیب  طابُخ : ( 2 تیب 2540 / حرش  هب : دینک  هاگن  )

.بیرف رکم و  هوشِع :

65 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتفنش ندیشوین :

دنام تشهب  رد  مدآ  دش و  هدنار  مدآ ، ِندرکن  هدجس  رطاخ  هب  ناطیـش  نوچ  هک  سابع  نبا  زا  یتیاور  هب  تسا  تراشا  رام : سیلبا و 
ص دیجم ، نآرق  صصق   ) .درب مدآ  دزن  ار  وا  تساوخ  رام  زا  دش و  تشهب  هب  تفرگ و  ياج  رام  رـس  رد  سپ  دبیرفب ، ار  وا  تساوخ 

.دوش ناسآ  نآ  تسوپ  ندنک  ات  دنفسوگ  هشال  رد  باصق  ندیمد  زین  و  نتفیرف ، نداد : مد  اهریسفت ) رگید  هب : دینک  هاگن  و  7 ؛

.نداتفا ماد  هب  و  ندروخ ، بیرف  زا  تسا  تیانک  ندیشچ : نویفا 

باصق هک  نانچ  ياپ : رب  نداهن  رس 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید ینعم  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  زین  .دمد  یم  نآ  رد  هدرک  دیدپ  هشال  ياپ  رد  هک  یخاروس  زا  دـهن و  یم  هشال  ياپ  رب  دوخ  رس 
: نداهن ياپ  رب  رس 

اب ال ار  یفوص  مداخ  نتفیرف  و  رخ ، تشاد  هاگن  رامیت و  هراب  رد  هاقناخ  مداخ  هب  وا  شرافس  یفوص و  ناتـساد  .نداد » ناشن  ینتورف  »
رتشیب ایند  مدرم  تسا : هدـمآ  راصتخا  هب  اهتیب  نیا  رد  هک  يا  هجیتن  يارب  تسا  يا  همدـقم  ندومن ، راک  داتـسا  ار  دوخ  نتفگ و  لوح 

هک سک  نآ  .ناطیـش  دـیک  زا  رپ  ناشنورد  ناسنا و  تروص  هب  .ثبخ  زا  رپ  ینورد  دـنراد و  برچ  یمد  دـنا ، هاقناخ  مداـخ  ناـنوچ 
ياهلزنم ندومیپ  رد  و  دربن ، يا  هرهب  یناـبر  ياـه  ضیف  ینامـسآ و  ياـه  هدـئام  زا  دروخ ، ار  تروص  یمدآ  ناـعبط  وید  نیا  بیرف 

یم وا  رد  دور و  یم  وا  نورد  هب  یمدآ  نتفیرف  يارب  ناطیـش  .دـیاشگ  خزود  هب  هار  دـیآ و  رد  رـس  هب  طارـص  زا  نتـشذگ  ترخآ و 
َو : » تراـبع نیا  رد  زین  تشذـگ و  هک  ناـنچ  تسا  ع )  ) ناـنمؤم ریما  هدوـمرف ي  زا  هتفرگ  ناـیب  نـیا  درب و  رد  هـب  شهار  زا  اـت  دـمد 

ِتاِقبُوم َنَّوَه  ِِمئارَجلا َو  ِتائِّیَـس  َنَّیَز  یَّنَمَف َو  َدَـعَو  يَدرا َو  َّلَضَأَف َو  ًاّیِجن  ِناذَـألا  ِیف  َثَفَن  ایِفَخ َو  ِروُدُّصلا  ِیف  َذَـفَن  اوُدَـع  مُکَرَّذَـح 
هک دناسرت  ینمشد  زا  ار  امـش  و  َنَّمَأ : ام  رَّذَح  َنَّوَه َو  ام  َمَظعَتـسا  َنَّیَز َو  ام  َرَکنأ  ُهَتَنیِهَر  َقَلغَتـسا  ُهَتَنیِرَق َو  َجَردَتـسا  اذِإ  یَّتَح  ِمئاظَعلا 
هب دهد و  هدعو  دزاس و  هابت  دنک و  هارمگ  ار  یمدآ  ات  دیارس  نخـس  دمد و  اهـشوگ  رد  نایوگزار  دیاشگ و  هار  اه  هنیـس  رد  یناهنپ 

ار ناهانگ  یتشز  دزادنا ، رد  شسوه  ماد 
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هب تـسب و  وا  يور  هـب  ار  هراـچ  هار  تـفیرفب و  ار  يو  هـک  نادـنچ  دـیامن  ناـسآ  درخ و  ار  گرزب  ناـهانگ  دـیارایب و  وا  هدــید  رد 
دوب هدرمـش  هیاـم  راوخ  هک  ار  نآ  تشاـگنا و  هتخانـشان  دوـب  هتـسارآ  ار  هچ  نآ  هاـگان  تسر ، دـناوتن  نآ  زا  هک  دراذـگ  یناـگورگ 

شنمیا هچ  نآ  باکترا  زا  تشادنپ و  گرزب 

66 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هبطخ 83) هغالبلا ، جهن  « ) .تشاد رذح  رب  دوب  هتسناد 

هوشع رتهب ز  یسک  یب  ناسَخ  تاعاُرم  ناد  مداخ  وچمه  نک  شیوخ  ّیبنجا و  هوشع  كرت  نک  شیوخ  ار  دوخ  دیص  يریـش  وچمه 
وت ات  وت  یکانمغ  تسوا  يارب  زک  وت  یکاخ  نت  هناگیب  تسیک  نکم  هناگیب  راک  نک  دوخ  ِراک  نکم  هناخ  نامدرم  نیمز  رد  ناـسکان 

ار کشُم  دوش  ادـیپ  وا  دـنگ  ندرم  ِزور  دوش  اج  ار  نت  کشُم  نایم  رگ  یهبرف  ینیبن  ار  دوخ  رهوج  یهد  یم  نیریـش  برچ و  ار  نت 
يدعس زا  یتیاکح  اب  تسا  بسانم  يریـش :...  وچمه   259 لالجلا ب 265 - وُذ  ِكاپ  مان  دوب ؟ هچ  کـشُم  لاـمب  لد  رب  نزم  نت  رب 

: دیوگ یم  نآ  نایاپ  رد  هک 

، دـنواشیوخ ینعم  هب  شیوخ  دوخ و  ینعم  هب  شیوخ  نایم  ناتـسوب )  ) لش هابور  وچ  ار  دوخ  زادـنیم  لغد  يا  شاب  هدـنرد  ریـش  ورب 
هب نتفر  شوَر  اهتیب  نیا  رد  دوب ، ناطیش  رکم  زا  یمدآ  نتـشاد  رذح  رب  نآ  نومـضم  هک  نیـشیپ  ياهتیب  لابند  هب  .تسا  لماک  سانج 
وت مسج  .مسج  هن  تسا  حور  تسا  هتـسب  نادـب  وت  ییوت  تسوـت و  لـصا  هچ  نآ  هک  دـنازومآ  یم  ار  وـید  رکم  زا  زیرگ  قـح و  هار 

تسا و هناگیب  وت  هب  تبسن 
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نوچمه نآ  تیبرت  نت و  هب  نتخادرپ  و  هاـقناخ ، مداـخ  زا  تسا  یفوص  نتـساوخ  يراـی  نوچ  نتـسج ، يراـی  نت  زا  .تسپ  نآ  هبترم 
رغال تسوت  رهوج  هک  ار  دوخ  حور  یتسین ، نت  شرورپ  رکف  رد  وت  هک  دـیوگ  یم  ماجنارـس  .ناگناگیب و  نیمز  رد  نتخاس  هاـگلزنم 

.يزاس یم 

هچ نآ  تسین و  شیب  يرادرم  یمدآ  نت  ب 2727 ) ناتسوب ، يدعس ،  ) يرورپ رخ  هک  ینآ  دنب  رد  وت  يرغال  زا  یسیع  تدریم  یمه 
يوب کشم و  نآ  تفر  نورب  نت  زا  حور  نوچ  هکنیا  نآ  هناـشن  .تسا  حور  دراد  یم  هگن  نارگید  نداد  رازآ  ندـیدنگ و  زا  ار  نآ 
مـسج دـنگ  دـهدن و  يدوس  یلام  حور  یب  نت  نآ  رب  رگا  تخاـس  یم  رطعم  ار  نارگید  وت و  غاـمد  يدـیلام و  یم  نت  رب  هک  شوخ 

.ناقفانم نوچ  نابز  رب  هن  نانمؤم ، رگید  نوچ  ییوگ  لد  زا  ار  ادخ  مان  دیاب  يزاس  رطعم  ار  حور  هک  نآ  يارب  .دوش  راکشآ 

67 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وا اب  رکذ  وا  نامیا  یب  ِرکف  زا  اهدنگ  وا  ناج  رد  قح و  مان  نابز  رب  دـهن  یم  نخلُگ  رعق  رد  ار  حور  دـهن  یم  نت  رب  کشم  قفانم  نآ 
تسا و سلجم  لگ  نآ  ياج  تسا  ّتیراع  نیقی  اج  نآ  تاـبن  نآ  تسا  نسوس  تسا و  لُـگ  زَربَم  رـس  رب  تسا  نخلگ  هزبس  وچمه 

نت زا  تراعتـسا  نداـهن : نـت  رب  کـشم   266 نیه ب 270 - تسا  تاـثیبخلا  نیثـیبخلل  نیبـّیَط  يوـس  هب  دـیآ  تاـبّیط  تسا  ترـشع 
.ندرک سفن  ياوه  يوریپ  ندرورپ ،

.افرژ رعق :

.ناد هبورکاخ  هلبزم و  ینعم  هب  زین  و  مامح ، هناخ  شتآ  نَخلُگ :

اَّلِإ ِْتیَْبلا  َْدنِع  ْمُُهتالَص  َناک  ام  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  قح :...  مان  نابز  رب 
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يور رب  هک  يا  هزبـس  نـخلگ : هزبـس  ( 25 لاـفنا ، « ) .ندز تسد  ریفـص و  زج  هبعک )  ) هناـخ دزن  ناـنآ  زاـمن  دوبن  و  ًهَیِدْـصَت : ًءاـکُم َو 
ص يونثم ، ثیداحا  هب : دینک  هاگن  « ) .نَمِّدلا َءارـضَخ  مُکاّیإ َو  : » تسا يوبن  ثیدح  زا  سابتقا  بیکرت  نیا  .دشاب  هتـسر  اه  هبورکاخ 

.حارتسم زیر ، بآ  زَربَم : 43 و 65 و 212 )

.هزبس ینتسر و  تابَن :

.ینامداش ترشع :

ياهـشهاوخ ياـضرا  یپ  رد  هتـسویپ  تسین ، يا  هرهب  قـح  روـن  زا  ار  ناـشلد  هک  ناـقفانم   2 تیب 79 / حرـش  هب : دـینک  هاگن  تاـبِّیَط :
اَّنَمآ اُولاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو   » .ناطیش هارمه  نطاب  رد  دنا و  ناناملسم  اب  رهاظ  هب  .دننک  راک  ییور  ود  هب  نانمؤم  اب  دنا و  یناسفن 
هزبس نوچمه  کیرات  یلد  دـنراد و  هتـسارآ  يرهاـظ  ( 14 هرقب ، « ) َنُؤِزْهَتْـسُم ُنَْحن  اـمَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاـق  ْمِِهنیِطایَـش  یلِإ  اْوَـلَخ  اذِإ  َو 

« .لامج وس  نطاب  ثبخ و  وس  نورد  دنا ، لافس  ناحیر  : » يوجنگ یماظن  هتفگ  هب  هک  نیگراپ 

تسا و ّلُـک  نآ  وزج  وت  نیک  تسا و  خزود  هنیک  لـصا  دـنهن  ناراد  نیک  يوـلهپ  ناـشروگ  دـنهرمگ  نیک  زا  هک  اـهنآ  رادـم  نیک 
«15  » رارق دریگ  دوخ  ِّلُک  يوس  وزج  راد  شوه  سپ  یخزود  وزج  وت  نوچ  وت  نید  مصخ 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 15)

رادیاپ ّتنج  دشاب ز  وت  شیع  رادمان  يا  یتّنج  وزج  وت  رو 

68 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راک هبت  زرو و  هنیک  زا  هراعتسا  خلت :  271 دوش ب 274 - قح  نیرق  لطاب  ِمَد  یک  دوش  قحُلم  نیقی  ناخلت  اب  خلت 

: دیوگ یلازغ  .تسا  هاج  لام و  یتسود  هنیک ، بجوم  تسا و  دنسپان  رایسب  ياهتفـص  زا  یکی  دنیوگ  دقح  ار  نآ  یبرع  رد  هک  هنیک 
رب نوچ  هاج  یتسود  هک  نادب  »
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تـسفانم دسح و  توادع و  سیبلت و  غورد و  ایر و  قافن و  هب  دب  نآ ال  هچ  دتفا  تجاح  جالع  هب  دشاب و  لد  يرامیب  دش  بلاغ  لد 
تـسا خزود  زا  يا  هناـشن  بضغ  دزیگنا و  رب  ار  بضغ  توادـع  و  ص 197 ) ج 2 ، تداعس ، يایمیک  « ) .دشک رایـسب  ياهتیـصعم  و 

ص ج 3 ، لاـمعلا ، زنک  « ) .ِراَّنلا َنِم  َِقلُخ  ُناـطیَّشلا  ِناـطیَّشلا َو  نم  ُبَضَغلا  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ص )  ) مرکا لوـسر  زا  هک  ناـنچ 
ُهنیَع َو تَّرَمحا  َبِضَغ  اذِإ  ُهَّنأ  يَرَت  ـالا  مُکِدَـحأ  ِطاـِین  یَلَع  ُهَّللا  ُهُعَـضَی  َمَّنَهَج  ِراـن  نِم  ٌمَسیَم  َبَـضَغلا  َّنإ  : » زین و  ثیدح 769 ) ، 519

شا هدـید  دریگ  مشخ  نوـچ  ینیب  یمن  .دـهن  امـش  زا  یکی  لد  گر  رب  ار  نآ  ادـخ  هک  خزود  زا  تسا  یغاد  مشخ  ُهُهجَو :...  َّدـَبرا 
خزود هب  نآ  رب  بضغ  هـبلغ  سفن و  زا  ناـفراع  و  ثیدح 7717 ) ص 523 ، ج 3 ، لاـمعلا ، زنک  « ) .ددرگ هریت  شخر  دوـش و  خرس 

: دیوگ رگید  ياج  رد  انالوم  هک  نانچ  دنا ، هدرک  ریبعت 

لد رد  هنیک  سپ  (. 1 تیب 779 / حرـش  هب : دینک  هاگن  و   ) 1 رد 779 / تفه  اـب  ناوخب  خزود  هّصق  رـسپ  يا  ییوجب  را  سفن  تروص 
شتآ زا  یئزج  هک  زوت  هنیک  و  .ٍباوـْبَأ » ُهَْعبَـس  اـَهل  : » تسا هدوـمرف  نآ  هراـب  رد  ادـخ  هک  تسا  رد  تفه  خزود  نآ  زا  یئزج  یمدآ 

.دش دهاوخ  قحلم  دوخ  لک  هب  یئزج  ره  هک  ارچ  تفر ، دهاوخ  خزود  هب  تسا  نز  هنابز  وا  لد  رد  خزود 

رگ ینخلگ  همیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  وت  هشیدنا  تسا  لُگ  رگ  يا  هشیر  ناوختـسا و  وت  یقب  ام  يا  هشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا 
تبیج ِرَس  رب  یبالگ 
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هتخیمآ اهـسنج  اب  اهـسنج  نیرق  هدرک  دوخ  سنج  اب  ار  سنج  نیبب  ناراّطع  شیپ  رد  اه  هبلط  دـننکفا  تنورب  یلوب  نوچ  وت  رو  دـننز 
69 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هتخیگنا  یتنیز  ُسناجَت  نیز 

ییادج بجوم  هچ  نآ  هرّکفم ، هوق  رکف ، هشیدنا :  275 شرگیدکی ب 280 - زا  کی  کی  دنیزگ  رب  شرّکـش  دوع و  دنزیمآ  رد  رگ 
.تسا نارادناج  رگید  زا  یمدآ 

.تشوگ تسوپ و  یپ ، گر و  هشیر :

.نابیرگ بیَج :

یم مه  رانک  دنتخیر و  یم  اه  هلبط  رد  ار  دوخ  ياهوراد  ناراطع  شیپ  راگزور  رد  .دـهن  نآ  رد  ار  دوخ  يوراد  راطع  هچ  نآ  هلبط :
، نتـشاد یـسنج  مه  سناجت : يدعـس ) « ) .تسا راطع  هلبط  نوچ  اناد   » .دشاب ناسآ  ناشراک  يرتشم  هب  نآ  لیوحت  ماگنه  هک  دنداهن 

.ندوب مه  سنج 

.دیآ رب  نآ  زا  شوخ  ییوب  دننازوسب ، ار  نآ  بوچ  نوچ  هک  تسا  یتخرد  دوع :

حور مزاول  زا  هرّکفم  هوق  .نخـس و  نتفگ  هن  تسا  دوصقم  هرِّکفم  هوق  قطان  زا  و  قطاـن ، تسا  یناویح  دـنا ، هتفگ  ناـسنا  فیرعت  رد 
نآ تمالـس  هشیدنا و  شرورپ  .ریذـپ  انف  تسا و  یناویح  حور  مزاول  زا  میتفگ  هک  نانچ  مسج  اما  .تسین  یندـش  انف  تسا و  یناسنا 
رگا تشگ و  دـهاوخ  لـماک  ملاـس و  زین  وا  هشیدـنا  دـمآ  رب  حور  نتخاـس  لـماک  یپ  رد  یمدآ  رگا  .تسا  حور  شرورپ  هب  هتـسباو 

يورخا یحور و  خزود  هب  ار  وا  ماجنارـس  دـش و  دـهاوخ  اهیدـب  يوس  هب  شا  هشیدـنا  دـش ، بلاغ  وا  حور  رب  یناطیـش  ياه  هسوسو 
: هک دنکفا  دهاوخ 

لامج بحاص  دوب  شتالایخ  رگ  لایخ  زا  تسه  یهبرف  ار  یمدآ 

بالگ هب  ار  نآ  يدب  هشیدنا و  یبوخ   2 / 594 یشتآ 595 - زا  موم  وچمه  دزادگ  یم  یشوخان  دیامن  شتالایخ  رو 
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.نادب اب  نادب  دنا و  نیشنمه  نابوخ  اب  نابوخ  هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب  ماجنارس  و  تسا ، هدرک  دننامه  لوب  و 

شیپ قبط  رب  ار  اه  هناد  نیا  دیزگ  ات  قرو  اب  ار  ایبنا  داتـسرف  قح  دنتخیمآ  رگدمه  رد  دب  کین و  دـنتخیر  اهناج  تسکـشب و  اه  هلبط 
نوچ ام  دوب و  بش  همه  نوچ  ناور  يدوب  ناهج  رد  وکین  بلق و  میدب  کین و  ام  هک  یتسنادن  سک  میدـُب  ناسکی  همه  ام  ناشیا  زا 

70 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناور  بش 

یجراخ دوجو  ناـهج ، نیا  هب  ندـمآ  زا  تیاـنک  نتخیر :  281 ایب ب 285 - یفاص  وش  رود  شغ  يا  تفگ  اـیبنا  باـتفآ  دـمآ  رب  اـت 
.نتفای

.ینامسآ باتک  زا  تیانک  قرَو :

.دب داهن ، دب  زا  تیانک  .لغد  هرسان ، بلَق :

.جیار ناور :

ینعم هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسه ، زین  دزد  ینعم  هب  و  دهدن ، صیخشت  ار  يزیچ  هک  یسک  زا  تیانک  .دور  هار  بش  رد  هک  ور : بش 
.تسا لوا 

.هرسان شوشغم ، ّشِغ :

.صلاخ هرس ، یفاص :

زا حاورا  نوچ  .دندوب  یلاثم  روص  رد  تادوجوم  همه  دوش ، نکاس  نآ  رد  مدآ  ّتیّرذ  دنیرفایب و  ار  ناهج  نیا  ادـخ  هک  شیپ  نآ  زا 
ات تخیگنا  رب  ار  ناربمیپ  ادخ  هاگ  نآ  تخیمآ  رد  رگیدکی  اب  دب  کین و  دندش ، هدیمد  اهمـسج  رد  دندمآ و  ملاع  نیدـب  لاثم  ملاع 
َنِم َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناک  اـم  : » تسا میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  دـنزاس ، ادـج  دـب  زا  ار  کـین 

(179 نارمع ، لآ  « ) .ِبِّیَّطلا

2 قلق 811 / رد  اهدسح  دیآ  دیدپ  ات  قح  درک  نآ  هطساو ز  ار  ایبنا 

ار و لعل  دناد  مشچ  ار  گنر  ندرک  قرف  دناد  مشچ 
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ياهرز نآ  دـنزور  قشاع  ناکباّلَق  نیا  دـنزور  نمـشد  اهکاشاخ  دـلخ  یم  نآ  ار ز  مشچ  ار  كاشاخ  رهوگ و  دـناد  مشچ  ار  گنس 
خرـس و لامج  دیامنب  زور  درک  زور  نآ  بقل ز  ار  تمایق  قح  وا  فیرـشت  یفرـشا  دنیبب  ات  وا  فیرعت  هنیآ  تسا  زور  هک  نآ  ناک ز 
زا تراعتـسا  مشچ  اـهتیب  نیا  رد  مشچ :  286 تساه ب 291 - هیاـس  نوچ  ناـشهام  شیپ  زور  تساـیلوا  ِّرـس  زور  تقیقح  سپ  درز 

.تسا هاگآ  کی  ره  نورد  زا  دناد و  یم  ار  بوخ  دب و  داد  ادخ  رون  اب  هک  تسا  لماک  یلو 

71 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دسانش مود ) تیب  مین  رد  ، ) دناوت لوا ) تیب  مین  رد  : ) دناد

.لَغَد راک ، بلق  .دنز  یم  بلق  هکس  هک  نآ  ریقحت :) فاک  باّلق +  ) کباّلق عمج  ناَکباّلَق :

هنیآ .تخانـش  نتخانـش ، فیرعت : ظفاح )  ) تسا فارـص  رهـش ، باّلق  هک  راد  هاگن  خرـس  رز  نوچ  ياـه  هتکن  نیا  ظـفاح و  شومخ 
.تخانش هلیسو  فیرعت :

.ادخ یلو  زا  تیانک  الاو ، هدیزگ ، فرشا :

.يراوگرزب تمارک و  فیرشت :

ات دنـشوک  یم  دنـسانش و  یم  رگیدکی  زا  ار  دب  کین و  و  هرـسان ، هرـس و  انیب  هدـید  دـننام  دـنا  فقاو  اهتقیقح  رب  نوچ  ادـخ  يایلوا 
دـنرازیب و نانآ  ندـید  زا  ناـشنافلاخم  هک  تسا  نیمه  يارب  دـنراد و  زاـب  ناطیـش  ناوریپ  ماد  هب  نداـتفا  رد  زا  ار  لد  هداـس  ناـمدرم 

.دنرازآ یپ  رد  هتسویپ 

ناگدـنب دـنزاس و  رثا  یب  ار  ایلوا  توعد  ات  دنـشوک  یم  نانآ  دراد ، زاب  ندـید  زا  ار  مشچ  ات  دـلخ  یم  مشچ  رد  كاشاخ  هک  ناـنچ 
.دنزادنا رد  یهارمگ  رد  ار  ادخ 

ناشدناوخ یم  یصلخم  ات  نینچمه  ناهج  رد  ار  ناتّما  ربمیپ  ره 

دوب هدیچیپ  کمدرم  نوچ  رظن  رد  دوب  هدید  وش  نورب  هار  کلف  زک 

شمدرم
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ناکد ددرگ ، هدرتسگ  ادـخ  ياـیلوا  توعد  رگا   1 / 1002 دربـن 1004 - هر  سک  کـمدرم  یگرزب  رد  درُخ  دـندید  کـمدرم  نوچ 
شزرا ماقم و  دوش ، نشور  ناگدنب  درخ  غارچ  رگا  .دنیادخ  نادرم  نمشد  نانآ  هک  تسا  نیمه  يارب  دش ، دهاوخ  هتسب  نارادیوعد 
هشیمه هرس  رز  هک  نانچ  ار ، نانآ  یهارمگ  ناطیـش  ناوریپ  و  دنهاوخ ، ار  مدرم  تیاده  ادخ  يایلوا  .تسناد  دنهاوخ  ار  ادخ  يایلوا 

.یکیرات بلاط  هرسان  تسا و  ینشور  ناهاوخ 

« رئارَّسلا یَلُبت  َموَی   » تمایق هک  دـش ، دـهاوخ  نشور  اهتقیقح  تمایق  رد  هک  تسور  نآ  زا  تسا  هداهن  مان  زور »  » ار تمایق  ادـخ  هکنیا 
يوـعد هدـنزاس  نشور  ناشریمـض  .تسا  یقیقح  تماـیق  نشور و  زور  زین  اـیلوا  ریمـض  تسا ، نشور  زور  تماـیق  هک  ناـنچ  .تسا 

.تسا غورف  یب  اهریمض  نآ  ییانشور  ربارب  زور  هکلب  تسا  غورد  تسار و 

72 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  زود  مشچ  ماش  شیراّتس  سکع  زور  دیناد  قح  درم  ِزار  سکع 

نیا هک  نآ  يارب  مه  تسود  تساوخ  ار  یحُض  نیک  رگید  لوق  یفطصم  ریمـض  رون  یحُّضلا  یحُّضلا َو  نادزی َو  دومرف  ببـس  نآ  ز 
«16 « ؟ تسادخ تفگ  قیال  هچ  انف  دوخ  تساطخ  نتفگ  مسق  یناف  رب  هن  رو  تسوا  سکع  مه 

شباتفآ وا  يراگنز  ِیکاخ  نت  نآ  وا و  يراّتـس  تسا  لیّللا  زاب و  لیلج  ّبر  نیا  زا  دـهاوخ  انف  یک  لیلخ  نآ  تفگ  َنِیِلفآلا  ّبحا  ال 
یلَق ب ام  ترابع  دـش  توالح  نآ  الب ز  نیع  زا  تشگ  ادـیپ  لـصو  کـعَّدو  اـم  نیه  تفگ  نت  بش  اـب  کـلف  نآ  دـمآ ز  رب  نوچ 

.ینکفا هدرپ  یگدنشوپ ، يِراّتس :  292 - 299

.دوش ندید  عنام  هک  دناباوخ ، مه  رب  ار  مشچ  هک  زود : مشچ 

: یحُّضلا َو 
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(. 1 یحُض ،  ) هاگتشاچ هب  دنگوس 

.هنیس لد ، نورد ، ریمض :

.هدنوش دوبان  هدنوش ، تسین  یناف :

.تسا ع )  ) میهاربا ترضح  بقل  لیلخ :

(. 76 ماعنا ،  ) مراد یمن  تسود  ار  ناگدنوش  ناهنپ  َنِیِلفْآلا : ُّبِحُأ  ال 

(. 1 لیل ،  ) بش هب  دنگوس  ِْلیَّللا : َو 

.هریت يراگنز :

(. 3 یحض ،  ) تشاذگن ورف  درکن و  دوردب  ار  وت  ادخ  َکَعَّدَو : ام 

ساسا رب  تسخن  همجرت  .تسا  هدمآ  زین  نتشاد  نمشد  ینعم  هب  یلق » ( » 3 یحض ،  ) .درکن كرت  ار  وت  تفگن ، عادو  ار  وت  و  یلَق : ام 
.تسا نایبت 

تسا و زور  نوچمه  نانآ  تلاح  نیا  دننک ، یم  راکـشآ  ناگدـنیوج  يارب  ار  یتقیقح  دـنراد  هک  ینـشور  ریمـض  اب  هاگ  قح  نادرم 
يریبعت اـب  سپـس  .تسا  بش  نوچمه  ناـنآ  تلاـح  نیا  دـننکفا و  یم  هدرپ  نآ  رب  دـنریگ و  یم  هدـیدان  ار  ناـهانگ  اهـشزغل و  هاـگ 

هدروخ دنگوس  نادب  ادخ  هک  نشور » هاگتشاچ   » زا ضرغ  هک  دنک  یم  ریسفت  نینچ  ار  یحض  هروس  زا  ییاه  هیآ  هنافراع 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 16)

نیملاعلا ّبر  تساوخ  نوچ  انف  سپ  َنِیِلفآلا  ّبحا  یلیلخ ال  زا 

73 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک بش  زور و  هب  ندروخ  دـنگوس  هن  رگ  و  تسا ، یهلا  رون  زا  یـسکع  هک  تسوا  دوخ  اـی  تسا ، ص )  ) مرکا لوسر  ریمـض  تسا ،
ادخ ربمایپ  هک  میهاربا  دیازفا : یم  دوخ  هتفگ  دیکأت  يارب  سپس  دراد ؟ ینعم  هچ  دریگ  یم  ار  يرگید  ياج  کی  ره  دنور و  یم  ورف 

هنوگچ یلاعت  يادخ  سپ  ( 76 ماعنا ، « ) .مراد یمن  تسود  ار  ناگدنوش  ورف  : » تفگ دید  ار  هام  نتفر  ورف  هک  یماگنه  دوب  وا  هدنب  و 
؟ تسا رادیاپان  هک  يزیچ  هب  دروخ  دنگوس 

تسوا و كاـنبات  حور  نشور و  نورد  یحـض »  » هک نآ  اـی  وا ، یـشوپ  هدرپ  لـیل »  » تسا و ص )  ) لوسر يرگنـشور  یحـض »  » ینعم
مسج لیل » »
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.وا یکاخ  نت  و 

.دنا هتـشون  زور  لهچ  ات  هدزاود  زا  ار  تدم  نیا  دیـسرن ، ربمایپ  هب  یحو  یتدم  هک : دنا  هتـشون  یحـض  هروس  لوزن  هراب  رد  نارـسفم 
ار اه  هیآ  نیا  انالوم  .دـیآ  دورف  وا  رب  یحو  یپ  رد  یپ  یتسیاب  هن  رگ  تسا و  هتفگ  عادو  ار  وا  دـمحم  ِراـگدرورپ  دـنتفگ : ناکرـشم 

: هک دنک  یم  لیوأت  نینچ 

مورحم یبوبر  ضیف  زا  يو  نت  دیسرن ، یحو  هک  اهزور  نآ  .دشاب  نیشنمه  مدرم  اب  ات  تسوا ، ریمـض  رون  باقن  باجح و  ربمغیپ  نت 
ناـج دـننام  زین  وا  نت  دـمآ  دورف  یحو  دیـسر و  یهلا  تیاـنع  راـب  رگید  نوچ  دـیربن و  ملاـع  نآ  زا  هاـگ  چـیه  وا  حور  هن  رگ  دوب و 

.دیشچ ار  لصو  توالح 

هدرک تشک  هناد  وچمه  رگـشفک  تسد  هب  رگرز  تلآ  تسا  یتلآ  ترابع  تسد و  نوچ  لاح  تسا  یتلاـح  ناـشن  دوخ  تراـبع  ره 
نایفوص حالطصا  رد  تلاح :)  ) لاح  300 رخ ب 302 - شیپ  رد  ناوختـسا  هَک  گس  شیپ  رگزرب  شیپ  فاکـسا  ِتلآ  رد و  گـیر 
تالاح نآ  زا  کی  ره  رد  .هودنا و  ای  ینامداش  طسب ، ضبق و  زا  دوش ، دراو  لد  رب  باستکا  ای  بالتجا  دمعت و  نودب  هک  دوب  يزیچ 

.رازبا تلآ : ( 1 تیب 1438 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا تلاح  نآ  صاخ  هک  تسا  ینخس  یترابع و  ار  یفوص 

.دیآ راک  هب  نیمز  رد  نتشاک  يارب  هک  يا  هناد  تشک : هناد 

.راز گیر  رد  هدیشاپ  گیر ، رد  رد : گیر 

3 ام 2929 / میراک  وا  دیوگ  یگیر  هب  رگ  ام  میراد  وا  رما  يارب  ناج 

74 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رگشفک فاکسا :

قح يایلوا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  رب  رد  ار  مهم  يا  هتکن  تیب  هس  نیا 
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فیرشت نآ  دسر و  یم  اهنادب  قح  بناج  زا  هک  باطخ  نآ  زین  .دنوش  یم  راگدرورپ  بطاخم  تبتر  نآ  بسح  رب  هک  تساهتبتر  ار 
صاخ یلَق » ام  َکُّبَر َو  َکَعَّدَو  ام   » باطخ .ناشیا  ماقم  لاح و  اـب  بساـنتم  تسا و  ناـنآ  ماـقم  نأـش و  روخ  رد  دـنبای  یم  وا  زا  هک 

.تسوگ غورد  یباّلق  دناسر  وا  تبتر  هب  ار  دوخ  دهاوخ  دراد و  يوعد  یسک  رگا  .تسا  نایملاع  هدیزگ  هک  تسا  ناربمایپ  متاخ 

ابه ب رحاس  فک  ردنا  اصع  دش  اوگ  یـسوم  فک  ردـنا  اصع  دـش  روز  نوعرف  بل  رد  هَّللا  انأ  دوب  رون  روصنم  ِبل  رد  قَحلا  اَنأ  دوب 
تیب 2509/ حرش  هب : دینک  هاگن   ) .نوعرف بل  رد  هَّللا : انا  ( 2 تیب 2507 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .روصنم بل  رد  قَحلا : انا   303 - 304

.ناتهب غورد ، روز : ( 2

.عیاض هابت ، ابه :

نآ لها  هک  تسا  یناسک  صاخ  نآ  زمر  نتفایرد  ندروآ و  نابز  رب  نتسناد و  هک  ادخ  تامات  تاملک  یهلا و  رارـسا  تسا  نینچمه 
گس و شیپ  هاـک  نداـهن  اـی  راز ، گـیر  رد  تشک  هناد  نتخیر  نوچ  دـنزومآ  تسین  روخ  رد  هک  سک  نآ  هب  ار  نآ  رگا  دنتـسه و 

مان نآ  ندـناوخ  اب  دـهد و  میلعت  ودـب  ار  یهلا  گرزب  مان  اـت  تساوخ  وا  زا  یـسیع  هارمه  نوچ  ور  نیدـب  .تسا  رخ  شیپ  ناوختـسا 
.تفریذپن ع )  ) یسیع دنادرگ ، هدنز  ار  اهناوختسا 

دهج یک  شتآ  وت  نز  لِگ  رب  گنس  دهن  تلآ  رب  صقن  دنادن  وک  دمص  مسا  نآ  دیزوماین  رد  دوخ  هارمه  نآ  دب  یسیع  ببـس  نیز 
، یهاوخ شتآ  رگا  هک  نانچ   305 تسا ب 307 - نداز  طرش  تفج  دیاب ، تفج  تسا  نهآ  گنس و  وچمه  تلآ  تسد و 
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.تسا رثا  نتفریذپ  هدامآ  هک  ینز  نهآ  رب  ار  گنس  دیاب 

رگا و  تخوماین ، ودب  ار  مان  دیدن ، میلعت  روخ  رد  ار  دوخ  هارمه  نوچ  ع )  ) یسیع

75 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تشادنپ یم  صقان  رثا و  یب  ار  مان  وا  و  درک ، یمن  رثا  تشادن ، تیلها  نوچ  دروآ ، یم  نابز  رب  ار  مان  وا  تخومآ و  یم 

شیب تفگ و  هس  تفگ و  ود  هک  نآ  تسا  یکش  یب  کی  نآ  تسا و  ّکش  ددع  رد  تسا  یکی  تلآ  یب  تسا و  تفج  یب  هک  نآ 
رد وت  ییوگ  یکی  رگ  دنوش  نایوگ  یکی  مه  نایوگ  هس  ود  دنوش  ناسکی  دش  عفد  نوچ  یلوحا  نیقی  دحاو  رد  دنـشاب  قفّتم  نیا  زا 

308 دوش ب 312 - ناصقر  هش  تسد  مخز  وک ز  دوش  ناصقن  یب  تسار و  هگ  نآ  يوگ  وا  ناـگوچ  زا  درگ  یم  رب  درِگ  وا  نادـیم 
.تسا تیدحا  تاذ  زا  تیانک  کی :

.تسا تدایز  رد  کش  دنراد و  لوبق  ناگمه  ار  ادخ  ندوب  یکی  تسا : کش  ددع  رد 

.نیب ود  لَوحأ :

.دناد هناگی  ار  ادخ  هک  وگ : یکی 

.ندشن نوریب  وا  نامرف  زا  ندوب ، وا  هدارا  هب  ناگوچ : زا  ندیدرگ  درگ 

.تبرض برض ، مخز :

نآ بسانتم  ياهببـس  اهتلآ و  ندمآ  مهارف  نودـب  يراک  چـیه  ایند  رد  و  تسا ، یـصخش  اب  بسانتم  يراک  ره  تفگ : الاب  ياهتیب  رد 
.تساتمه یب  تسا و  هناگی  هک  ییادخ  .تسادخ  دنار  راک  تلآ  نودب  دناوت  هک  یـسک  اهنت  دـیوگ  یم  اهتیب  نیا  رد  .دوشن  تسرد 

صقان جک و  هدید  اب  (، 73 هدئام ، « ) ٍهَثالَث ُِثلاث  َهَّللا   » دنیوگ ای  دنناد  هس  ود و  ار  ادخ  هک  نانآ  دـندحتم و  ناگمه  ییادـخ  کی  رد 
ار تدحو  دنتسیرگن  یم  ملاع  ماظن  هب  تسرد  یمهف  اب  رگا  .دنرگن  یم  ناهج  هب 
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: هک دنتسناد  یم  وا  تردق  هطیح  رد  ار  زیچ  همه  دندید و  یم  زیچ  همه  رد 

مالک سپ  شوگ  هار  زا  شکب  هدـید  يوراد  شوه  هب  ار  اـهنیا  لوحا  يا  راد ، شوگ  ٌدِـحاَو  ُهَّنأ  یلَع  ُّلُدَـت  ٌهَیآ  َُهل  یَـش ٍء  ِّلُـک  ِیف  َو 
هچ رگ  ژک  ياـپ  رد  ژک  شفک  وچ  دور  یم  ژک  ياـهلد  رد  وید  نوسف  نآ  رون و  لـصا  اـت  دور  یم  دـیاپن  یم  روک  ياـهلد  رد  كاـپ 

76 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يرب  وت  زا  دوش  یلهاان  وت  نوچ  يروآ  رارکت  هب  ار  تمکح 

زیرگ ب وت  زو  دلسگب  ار  اهدنب  زیتس  رپ  يا  دشک  رد  ور  وت  وا ز  ینک  یم  شنایب  یفال  یم  هچ  رو  ینک  یم  شناشن  یـسیونب  هچ  رو 
.رازیب ئرب ، يَرب :  313 - 318

.دشاب ناسآ  نآ  نتفای  ات  نداهن  تمالع  ندرک : ناشن 

.ریظن .دزیرگ  زیرگ :

همه دنیبب  هک  تسین  ینـشور  نآ  ار  هدید  رگا   5 شک 2515 / هاگ  نآ  وت  ِشوگ  دریگ  قشع  شوخ  زاس  فّلکت  ور  یماـگ  ود  کـی 
نیب یکی  شوگ  هار  زا  ار  هدـید  ات  دونـش  ار  كاپ  نانخـس  داهن و  قح  درم  نامرف  هب  ار  شوگ  دـیاب  تسا ، یکی  هناشن  ناهج  رد  زیچ 

نخـس رگا  دراد ، رامیب  یلد  هک  نآ  .تسا  ناطیـش  هسوسو  ياریذپ  رامیب  ياهلد  .دهاوخ  انیب  لد  مه  كاپ  نانخـس  ندینـش  اما  دـنک 
تسا ع )  ) نانمؤم ریما  نخس  زا  هتفرگ  رب  نایب  نیا  و  نابز ، هقلقل  شدیوگب  رگا  تسا و  ناشن  تبث و  وا  دوس  اهنت  دسیونب  ار  تمکح 

جهن « ) .دمارایب نمؤم  هنیـس  رد  دوخ  ياه  ناسمه  اب  دوش و  نورب  ات  دبنجب  شا  هنیـس  رد  سپ  دوب ، قفانم  هنیـس  رد  هاگ  تمکح  : » هک
(79 راصق : تاملک  هغالبلا ،

نادنچ ملع 
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( يدعس  ) ینادان تسین  وت  رد  لمع  نوچ  یناوخ  رتشیب  هک 

1 هطشام 3449 / گنر  وچمه  دیاپن  نآ  هطساو  یب  وه  دوبن ز  نآک  ملع 

ناشلامحا نت  ِلها  ياهملع  ناشلاّمح  لد  ِلها  ياهملع 

1 / 3446 دوش 3447 - يراب  دنز  نت  رب  نوچ  ملع  دوش  يرای  دنز  لد  رب  نوچ  ملع 

319 اتـسور ب 320 - هناخ  هب  یـسواط  وچمه  اتـسواان  ره  ِشیپ  دیاپن  وا  وت  زومآ  تسد  غرم  دـشاب  ملع  وت  زوس  دـنیبب  یناوخن و  رو 
نایب ار  تقیقح  هک  یملع  دنیوگ  دنناد و  مّلعتم  شود  رب  يراب  ار  يرهاظ  ملع  نایفوص 

77 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یّلجتم نآ  رد  ملع  نآ  ات  دـهاوخ  یم  یفاص  نورد  هکلب  درک ، دـیابن  بلط  رتفد  باتک و  زا  ار  ملع  نیا  تسا و  نطاـب  ملع  دراد  یم 
.دنک یم  زاب  نادب  ار  شیوخ  هار  ملع  دش  دیدپ  لد  رد  ییانشور  نینچ  رگا  .دوش 

وش گنز  یب  هنیآ  تضایر  رد  وش  گنر  یب  ینهآ  نهآ ز  وچمه 

دوخ ِفاص  كاپ  ِتاذ  ینیبب  ات  دوخ  ِفاصوا  زا  نک  یفاص  ار  شیوخ 

نآ هک  دور  نآ  يوس  هکلب  دیاپن  سک  ره  دزن  ملع  نیا  اما   1 / 3459 اتـسوا 3461 - دیعُم و  یب  باتک و  یب  ایبنأ  مولع  لد  ردنا  ینیب 
.دیاش ار 

نز ریپمک  هناخ  هب  ار  زاب  هاش  نتفای 

نز ریپمک  هناخ  هب  ار  زاب  هاش  نتفای 

شوخ ِزاـب  نآ  دـید  ار  دـالوا  دزپ  یجاـمُتت  هک  اـت  تخیب  درآ  یم  وک  ریپـمک  نآ  يوس  تخیرگ  هش  زا  وـک  تسا  يزاـب  نآ  هن  نیو 
ّدـح و زا  دوزف  رپ  زاسب  تدـندرکن  نالهاان  تفگ  درک  هاک  شتوق  دـیربب و  شنخان  درک  هاتوک  شرپ  تسب و  شکیاپ  ار  داز  شوخ 

رد ام  يوس  دنک  ترامیب  لهاان  ره  تسد  زارد  دش  نخان 
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دینک هاگن  ناتساد  ذخأم  يارب   321 قیرط ب 326 - رد  هشیمه  لهاج  دور  ژک  قیفر  يا  ناد  نینچ  ار  لهاج  رهِم  دنک  ترامیت  هک  آ 
.45 ص 44 - يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  هب :

.توترف ریپ  نهک ، ریپ  ریپمک :

محرت هدافا  هک   ) ك ياـپ + کـیاپ : ص 242 ) هیف ، ام  هیف  هب : دـینک  هاگن   ) .دـنزپ کشک  اـی  غود  اـب  هک  شآ  یعون  یکرت ) : ) جاـمُتت
(. دنک

(. همان تغل   ) تسرد هتسارآ ، زاسب :

هب لهاان  رگا  دیآ و  رد  نادب  ملع  نآ  ات  دـیاب ، قاتـشم  هتخوس و  لد  نشور و  نورد  هک  دوب  نطاب  ملع  زا  نخـس  هتـشذگ  ياهتیب  رد 
هکنیا نآ  لصاح  .تسا  هدروآ  یتیاـکح  بلاـق  رد  ار  ینعم  نیا  تسوا  تداـع  هک  ناـنچ  نونکا  .دـنادرگب  يور  وا  زا  دور  وا  غارس 

ریپ هک  نانچ  .درازگ  ار  ملع  نآ  قح  هک  درادنپ  دیامن و  راک  شیاجبان  رد  دـیآ  تسد  هب  تسین  نآ  روخ  رد  هک  یملع  ار  لهاان  رگا 
: دیامرف ناملاع  نینچ  هراب  رد  ع )  ) یلع .دیرب  ار  زاب  نخان  لاب و  نز 

یتاهَُّرت دنربب  وا  دزن  يا  هتسب  رس  راک  رگا  .دنیب و  يرگید  لکشم  ندوشگ  راد  هدهع  ار  دوخ  دنیـشن و  يرواد  هب  نامدرم  نایم  سپ  »
هبطخ 17) هغالبلا ، جهن  « ) .دناد باوص  ار  نآ  دنادرگ و  هدامآ  دوخ  يأر  زا  دنچ 

79 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دش  هاگرخ  نآ  ریپمک و  نآ  يوس  دش  هاگ  یب  وج  تسج و  رد  هش  ِزور 

ام يافو  رد  یـشابن  هک  تسوت  راک  يازج  نیا  دـنچ  ره  تفگ  درک  هحون  راز و  تسیرگب  وا  رب  هش  درگ  دود و  رد  ار  زاب  هگاـن  دـید 
زا ال لفاغ  رارف ؟ خزود  يز  دلخ  زا  ینک  نوچ  تسرد 
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هب ندش ، رید  ندـش : هاگ  یب   327 ریپ ب 331 - هدـنگ  هناخ  هب  دزیرگب  هریخ  ریبخ  هاش  زا  هک  نآ  يازـس  نیا  راـن  باحـصا  يوتـسی 
.نادواج تشهب  ینادیواج ، دلُخ : .دوب ) زاب  يوج  تسج و  رد  ماش  ات  ماب  زا   ) .ندیسر نایاپ 

خزود مدرم  دنتسین  ناسکی  َنوُِزئاْفلا »: ُمُه  ِهَّنَْجلا  ُباحْصَأ  ِهَّنَْجلا  ُباحْصَأ  ِراَّنلا َو  ُباحْصَأ  يِوَتْسَی  ال   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  يِوَتسَی : ال 
.هدروخلاس ریپ : هدنَگ  ( 20 رشح ، « ) .دنا ناراگتسر  تشهب  مدرم  تشهب و  مدرم  و 

رد دمآ  وا  رس  رب  هچ  نآ  تفگ : هاش  دنتفگ ، هاش  هب  ار  زاب  لاح  نوچ  هک  تسا  هدمآ  هدروآ  رد  مظن  هب  زاب  زا  راطع  هک  یناتـساد  رد 
.تسا ناگدش  هار  زا  ناهارمگ و  هب  تقفـش  رد  وا  هویـش  هک  دهد  یم  نایاپ  يرگید  تروص  هب  ار  ناتـساد  انالوم  نکل  .تسوا  روخ 

ار وا  قح  فطل  درآ  شیپ  ینامرفان  تلفغ  ینادان و  رثا  رب  هدنب  رگا  و  دراذگن ، او  دوخ  هب  ار  هدنب  هاگ  چـیه  ادـخ  فطل  وا  هدـید  رد 
وا رب  دـید  ار  زاب  راز  لاح  هاش  نوچ  هک  دـهد  یم  ناـیاپ  هنوگ  نیدـب  ار  ناتـساد  هک  تسا  نیمه  يارب  .دـهنناو  شدوخ  هب  دـبایرد و 

.دوب هتفر  ناسکان  هناخ  هب  هتخیرگ و  يو  تمدخ  زا  وا  هک  دنچ  ره  دروآ ، تمحر 

میرک يا  کین  زجب  يریذپن  وت  رگ  میئل  دـلان  اجک  دراز  اجک  سپ  هانگ  مدرک  نم  تفگ  یم  نابز  یب  هاش  تسد  رب  رَپ  دـیلام  یم  زاب 
يابیز نآ  شیپ  دمآ  تشز  ام  ياهیکین  هک  یتشز  نکم  ور  دـنک  وکین  ار  تشز  ره  هش  هک  نآ  دـنک ز  وج  تیانج  ار  ناج  هش  فطل 

یتشارفا نآ  زا  مرج  ياول  وت  یتشادنپ  ازس  ار  دوخ  تمدخ  ام 
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دتفا نامگ  نیز  وک  اسب  يا  ادخ  اب  ار  دوخ  وت  يدید  نخس  مه  دش  رورغم  تلد  ندرک  اعد  نآ  دش ز  روتسد  اعد  رکذ و  ار  وت  نوچ 
332 نیشن ب 339 - رتوکین  سانشب و  نتشیوخ  نیمز  رب  دنیشن  هش  وت  اب  هچ  رگ  ادج 

80 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.زاوآ اب  نتسیرگ  ندیراز :

.راک دب  دب ، تسپ ، میئل :

.هانگ ناهاوخ  تیانج ، بلاط  وج : تیانج 

.ندرک هانگ  اراکشآ  زا  تیانک  نتشارفا : مرج  ياول 

.تسادخ نخس  مه  تسا  لوغشم  رکذ  ای  زامن  هب  هدنب  هک  یماگنه  ندید : نخس  مه 

مـشخب یمن  ار  ناهانگ  دوب  هتفگ  رگا  دنکفا و  هانگ  رد  ار  ناگدنب  دـیمان ، هدـنیاشخب  ار  دوخ  ادـخ  نوچ  دـنا  هتفگ  : » دـیوگ يریـشق 
و .دشن » كرشم  یناملسم  چیه  دریذپ و  یمن  دریگ  کیرش  وا  يارب  هک  ار  یـسک  ادخ  : » تفگ هک  نانچ  .درک » یمن  هانگ  یناملـسم 
ص 69) ءاجر ، باب  هیریشق ، هلاسر  « ) .دنتسب عمط  وا  شیاشخب  رد  دهاوخ ، هک  یسک  رب  دشخب  یم  ار  كرش  زا  رتورف  : » تفگ نوچ 
هک هگرد  رب  ناراکهانگ  يزرماین  ار  نارادربنامرف  ناتـسود و  زج  وت  رگا  ایادـخ ، (: » ع  ) داجـس ماما  ياـعد  تسا  ینعم  نیا  رد  مه  و 

(. هزمح وبا  ياعد  ( »؟ دنرآ رب  دایرف  هک  هب  نارادرک  دب  ییامرفن  مارکا  ار  نارادافو  زج  وت  رگا  و  دنراز ؟

نانچ دص  منانچ  دص  منانچ  دص  نایب  يدومرف  هچ  نآ  دیوگ  هدنب 

شیک رفک و  ّرش و  ریخ و  يارو  زا  شیوخ  ِلعف  داهج و  زا  نوریب  کیل 

5 / 1835 ، 1837 وتع 1839 ، ای  یشاب  تسار  يارو  زا  وت  ِفطل  ضحم  هب  يدیموا  مدوب 

ریگ ریش  ینک و  شتسم  وت  هک  نآ  موش  یم  ناملسم  ون  مدرک  هبوت  موش  یم  نامیشپ  هش  يا  تفگ  زاب 
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میزاونب نوچ  تفر  مَّرَپ  هچ  رو  ار  دیـشروخ  مچرپ  نم  منک  رب  ارم  یـشاب  نوچ  تفر  نخان  هچ  رگ  ریذپ  شرذع  دور  ژک  یتسم  زرگ 
کلم منت  دـشاب  مک  هن  هّشَپ  زا  رخآ  منکـشب  اهملع  یکلک  یهد  رگ  منک  رب  ار  هُک  میـشخب  رمک  رگ  میزاب  رد  دـنک  مُگ  يزاـب  خرچ 

رد مقدنب  قیرح  قدـنب  منکفا  قدـنف  ردـق  ریگ  لیپ  نوچ  ارم  مصخ  یکی  ره  ریگ  لیباب  ارم  وت  یفیعـض  رد  منز  مه  رب  رَپ  هب  يدورمن 
340 ب 347 - « 17  » قینجنم نوچ  دص  لعف 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 17)

دوخ هن  دنام  رس  هن  اجیه  رد  کیل  دوخن  رادقم  تسه  مگنس  هچ  رگ 

81 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شیوخ هب  ندرک  رورغم  دوخ ، زا  نتخاس  هاگآان  دوخ  زا  تیانک  ندرک : تسم 

.نتخادرپ ودب  ندش ، وا  صاخ  ندوب : یسک  نآ  زا 

: دیشروخ مچرپ  .دنتفگ  مچرپ  زین  ار  ملع »  » سپس دنتسب ، یم  ملع  رب  ای  هزین  نانس  ریز  رد  هک  واگ  ژغ  مد  يوم  ای  هایس  مشیربا  مچرپ :
ًالومعم یسراف  رعش  رد  .هدش  ینعم  دیشروخ » عاعـش   » و باتفآ » يوسیگ   » يونثم تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  تسا ، بیرغ  یبیکرت 

: دنروآ بش »  » زا هراعتسا  ای  بش ،»  » هب هبشم  ار  مچرپ 

( یناقاخ  ) ماش زا  مچرپ  حبص و  قوجنم ز  مایا  دزارط  یم  وت  رهب  زا 

دوصقم دور  راـک  هب  دیـشروخ  يارب  رگا  و  يدعـس )  ) مـالظ هایـس  مچرپ  قفا  هب  دور  یم  هک  دیـشروخ  تیار  شیپ  زا  منک  یم  هاـگن 
: تسا نآ  یگریت  یگتفرگ و 

بیکرت دیـشروخ » مچرپ   » اًلمتحم یناـقلیب ) ریجم   ) روخ مرج  فوسک  تقو  نیمراـهچ  کـلف  زا  دـنک  وزرآ  یمچرپ  ترفظم  ملع  رب 
هتشارفا مچرپ  نوچ  نامسآ  رد  هک  يدیشروخ  .تسا  یهیبشت 
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.دشاب نامسآ  هب  نتفر  الاب  زا  تیانک  تسا  نکمم  دیشروخ » مچرپ  ندنک   » .تسا

هکنیا ای  منیـشنب ، نآ  ياج  دوخ  مزادنا و  رب  ار  شخب  ینـشور  دیـشروخ  هک  مور  یم  الاب  نانچ  یهد  صاصتخا  دوخ  هب  ارم  وت  رگا  )
.نداد ورین  ندرک ، شزاون  نتخاون : .مراد ) یم  رب  باتفآ  يور  زا  ار  فوسک  کیرات  هدرپ  هک  موش  یم  ینارون  نانچ 

.ندرک كرت  ندراذگاو ، ندرک : مُگ 

زا ملق  رمک و  .دـندنب  نایم  رب  هچ  نآ  رمک : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یـسودرف ،  ) ردـپ هار  درک  مگ  هریخ  رب  هک  روجات  رذون  يداد  یب  ز 
.تسا رادتقا  ياه  هناشن 

.تسا هوک  هنایم  رمک »  » زین ظفاح )  ) ورسخیک رمک  دربب و  سواک  جات  راّیع  نیک  نکم  دزد  بش  رتخا  رب  هیکت 

82 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب تسا و  تسخن  ینعم  هب  ندیـشخب » رمک   » ثحب دروـم  تیب  رد  یخرف )  ) رمک هوـک  يور  دنالـسگب ز  وا  هلمح  داـب  هک  دبهپـس  نآ 
.تفرگ نداد  توق  ورین و  زا  تیانک  ار  نآ  تسا  نکمم  دراد و  حیملت  مود  ینعم 

.تسا ترازو  ياه  هناشن  زا  نآ  و  ملق ، کلک :

هاشداپ دورمَن : همان ) تغل  زا  لـقن  هب  ینزوس ،  ) دـنون هدـنور  زیت  مور  يوس  هشبح  زا  کـلم  حالـصا  یپ  زا  تسوا  زبس  رـس  کـلک  ز 
.دربن رد  هب  ناج  هشپ  نآ  شین  زا  وا  دروخب و  ار  وا  زغم  تفر و  وا  ینیب  هب  يا  هشپ  هک  تسا  روهشم  .لباب 

رب هزیر  گنـس  هک  یناغرم  .لیبابا  لیباب : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) شهاگراب دبیز  دورمن  رـس  شهار  دزیخرب ز  هک  هشپ  نآ  ره 
.تسا هدش  لزان  دادیور  نیا  هراب  رد  لیف  هروس  دنتشک و  ار  نانآ  دندنکفا و  هشبح  رکشل  نالیپ و 

ای نیلگ  هلولگ  قُدُنب :
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.یبرس ای  یگنس 

.ندنازوس قیرح :

.دندنکفا یم  نمشد  رکشل  رب  شتآ  ای  گنس  نآ  هلیسو  هب  اهگنج  رد  هک  دوب  يرازبا  .ینانوی  زا  هتفرگ  يا  هژاو  قینجنم :

اَّلَک  » هک درامش  یم  يزیچ  هب  ار  دوخ  هدیشخب ، شیادخ  هک  یتردق  رثا  رب  هک  تسا  یمدآ  نایغط  هدنهد  ناشن  وس  کی  زا  اهتیب ، نیا 
تسا ندرک  فارتعا  ندیلان و  ادخ  هاگرد  هب  ینامیشپ و  تلاح  هدنراد  نایب  مه  و  (، 7 - 6 قلع ، « ) ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 

ره دنادرگ  رهظتـسم  شیوخ  تیانع  هب  ار  وا  درگنب و  نامرفان  هدنب  هب  فطل  هدید  هب  ادخ  رگا  تسادـخ و  زا  تسه  هچ  ره  هک  نادـب 
.درک دناوت  راک 

رب اهنت  قافآ  همه  رب  تسا  هدز  رد  نآک  هنت  کی  یلوسر  ره  شاهریشمش  رب  نوعرف و  نآ  رب  دز  شاصع  کی  اب  اغو  رد  دمآ  یـسوم 
خرچ رب  نیب  هام  نیمز  هاپسا  تسیک  دوخ  ادمحا  وخ  ریشمش  وا  زا  تشگ  نافوط  جوم  وا  زا  دیهاوخ  رد  ریـشمش  نوچ  حون  تسا  هدز 

83 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نیبج  شفاکشب  و 

میقم ترود  نیز  درب  یم  وزرآ  میلک  ِّیِـسوم  هک  اریا  تسوت  رود  رمق  ِرود  هن  رود  نیا  تسوت  رود  ربخ  یب  سحن  دعـس و  دـنادب  اـت 
تمحر زا  تشذگ  نآ  تسا  تمحر  رود  هچ  نآ  بر  ای  تفگ  دیمد  یم  یّلجت  حبـص  وردناک  دـید  وت  رود  قنور  یـسوم  هک  نوچ 

.گنج دربن ، یَغَو ، اغو :  348 رآ ب 356 - رب  دمحا  هرود  نایم  زا  راحب  رد  ار  دوخ  ّیسوم  هد  هطوغ  تسا  تیؤر  اج  نآ 

.تکوش تردق و  زا  تیانک  اهریشمش :

.ندرک يرسمه  ندش ، وربور  ندرک ، يربارب  ندز : رب  .ادخ ) تردق  هب   ) ندش لسوتم  زا  تیانک  ندز : رد 

اب
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، دنک ریـشمش  راک  هک  وخ : ریـشمش  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یـضورع ، فسوی   ) انیـس هُک  دنز  رب  وت  ملح  اب  خزود  لد  دـنز  مد  وت  مشخ 
.هدنشک

.دنتشادنپ یم  ناگراتس  یخرب  يارب  نامجنم  هک  یموش ، یکرابم و  دب ، بوخ و  سحن : دعس و 

.دنا ناینیمز  نیمز و  رد  اهنآ  رثا  ناگراتس و  سحن  دعس و  هب  دقتعم  هک  دنا  یناسک  دوصقم  تیب  نیا  رد  سحن  دعس و  و 

هب لاس  رازه  شش  دوخ و  يدوخ  هب  لاس  رازه  .دنناد  لاس  رازه  تفه  ار  هرایس  ره  رود  تسا و  هرایـس  تفه  رود  نیرخآ  رمق : روَد 
رود رود  نیا  دوش و  زاغآ  تمایق  رود  نیا  نایاپ  رد  دـنا  هتفگ  .تسا و  يرمق  رود  زاـغآ  مدآ  رود  و  رگید ، هرایـس  شـش  تکراـشم 

.تسالب تسوحن و 

( یبایراف ریهظ   ) يرمق رود  تنحم  ینک  شومارف  ات  نمچ  فرط  زا  ونش  يرمق  هلان  مدحبص 

تسا تراشا  ص :)  ) ربمغیپ رود  میلک و  یسوم  ظفاح )  ) دوب يرمق  رود  تلود  منک  هچ  يرآ  درب  رد  هب  رهم  دب  رتخا  شنم  گنچ  زا 
یـسوم نوچ  : » هکنیا نآ  هصالخ  و  تسا ، هدمآ  حوتفلا  وبا  ریـسفت  زا  ص 45 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  هک  یثیدـح  هب 

حاولا

84 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دمحم دیـسرپ : یـسوم  ییآ ، نم  شیپ  ص )  ) دمحم یتسود  رب  هک  زاس  نانچ  نک و  تظفاحم  ناتـسب و  دومرف  راگدرورپ  تفرگ ، ار 
تّما لضف  تفگ : تسه ؟ رت  لضاف  وا  تّما  زا  تّما  چیه  دیسرپ : یـسوم  .ناقلخ  هلمج  زا  تسا  نم  هدیزگ  رب  تفگ : تسیک ؟ (ص )

: تفگ .یمدیدب  ار  ناشیا  نم  یکشاک  تفگ : یسوم  .مناقلخ  رب  نم  لضف  هک  تسا  نانچ  ناتّما  رگد  رب  وا 

ار وت  یهاوخ  رگا  ینیبن و  ار  ناشیا 
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تالاقم زا  اهتیب  نومضم  ًارهاظ  و  .داد » باوج  بالصا  زا  ص )  ) دمحم تّما  ات  دومرف  یلاعت  قح  .مهاوخ  تفگ : .مناونـشب  ناشزاوآ 
َّمُهَّللا هک  تساوخ  یم  نیا  زا  تسا  نایدمحم  نآ  زا  نآ  هک  تسناد  نوچ  ینرا  دیوگ : یم  هَّللا  میلک  : » دـیوگ هک  تسا  رثأتم  سمش 

هوک دـمآ ، هوـک  نآ  رب  يدرم  وـترپ  هک  دـید  نوـچ  .ٍدَّمَُحم  ِهَّما  نم  ینلعجا  هک  تساوـخ  یم  نیمه  ینِرأ  زا  دَّمَُحم ، ِهَّما  نِم  ِینلَعجا 
دروم ار  يا  هدیرفآ  راگدرورپ  رگا  ص 284 ) ج 1 ، سمـش ، تالاقم  « ) .دَّمَُحم ِهَّما  نِم  ِینلَعجا  اّمأ  تسین ، نم  راک  تفگ : دش  درخ 

تخادنا و رب  ار  دورمن  يا  هشپ  هک  نانچ  دـنامن ، يرادـیاپ  يارای  يو  ربارب  ار  یـسک  هک  دوش  نانچ  وا  يورین  داد  رارق  دوخ  تیامح 
اب هنوگچ  هک  دـیدنخب  شردارب  یـسوم و  رب  نوعرف  .تفر  نوعرف  ربارب  ییاصع  اب  ع )  ) یـسوم .تخاـس  دوباـن  ار  ههربا  لـیپ  یلیباـبا 

.دنناد یم  ادخ  هداتسرف  ار  دوخ  تلآ  رویز و  چیه  یب  هدنژ و  سابل 

اب دوب ، رهظتسم  ادخ  تردق  هب  یسوم  هعصاق ) هبطخ  هغالبلا ، جهن  و  ياه 55 و 56 ؛ هیآ  نونمؤم : هروس  میرک ، نآرق  هب : دینک  هاگن  )
دیسر ناربمیپ  متاخ  هب  تبون  نوچ  .تخاس و  كاپ  ار  نیمز  نارفاک  زا  نافوط  اب  حون  .درک  بولغم  ار  نارحاس  نوعرف و  اصع  نامه 

چیه ار  ناگراتـس  هک  دنایامنب  دـنناد ، یم  تعیبط  ملاع  رد  رثؤم  ار  ناگراتـس  هک  نانادـب  ات  دومن  همین  ود  ار  هام  تشگنا ، تراشا  هب 
دنامن و یتردق  وا  تشگنا  ربارب  دنناد  یم  رود  نیا  دنوادخ  ناسانـش  رتخا  هک  ار  هام  هک  نانچ  .سحن  هن  دنناد  دعـس  هن  تسین ، يرثا 

َْریَخ ُْمْتنُک   » هک تسا  ناتّما  نیرتهب  رود  زین  وا  تّما  رود  دش ، همین  ود  هب 
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ص)  ) دمحم رود  اراگدرورپ ، تفگ : دید  ار  وا  رود  دمحم و  تمارک  نوچ  ع )  ) یـسوم ( 110 نارمع ، لآ   ...« ) ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ 
ات درک  وزرآ  .وت و  ترـضح  برق  هب  ندیـسر  لاـمک و  رود  تسوـت و  تمظع  تردـق و  تیؤر  رود  تسا ، هتـشذگ  تمحر  رود  زا 

.دنادرگ رهاظ  شدمحا  رود  رد  دهد و  هطوغ  درب و  دوخ  تمحر  ياهایرد  هب  ار  وا  ادخ 

85 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

«: ِهِْدبَِعب يَرسَأ  يِذَّلا  َناحبُس   » ریسفت رد  تسا  فیطل  يریبعت  ار  يدبیم  ینعم  نیا  رد 

ناگدوبر ماقم  يو  ماقم  هک  دننادب  نایملاع  ات  دنک و  هولج  ملاع  قلخ  رب  يو  فرش  یفطـصم و  تمارک  ات  هک  تسا  نآ  ینعم  رگید 
ار یفطـصم  و  اِنتاقیِِمل » یـسُوم  َءاـج  : » تفگ ار  یـسوم  هک  ینیبن  تمدـخ ...  لزنم  رد  ناگدـنور  ماـقم  هن  تبحـص ، طاـسب  رب  تسا 

.هدوبر دوخ  زا  تسا  هدرب  ص )  ) دمحم هدنور ، نتشیوخ  هب  تسا  هدنیآ  یسوم  ِهِْدبَِعب » يَرسأ  : » تفگ

ص 185) میرک ، نآرق  زا  یفیاطل  )

زارد اریز  شکب  اـپ  میلک  يا  رود  نیا  رد  يرود  نآ  وت ز  هک  تمدوشگب  نآ  دـب  تولخ  نآ  هار  تمدومنب  نآ  دـب  یـسوم  اـی  تفگ 
يروخ دیوج  او  رادیب و  دوش  ات  يردام  دلامب  یلفط  ینیب  ار  هدنز  نآ  عمط  دنایرگب  ات  ار  هدنب  میامن  نان  ممیرک  نم  میلگ  نیا  تسا 

اپ  357 ًهَّیِدهَم ب 362 - ًهَّما  ُتثَعَتبأَف  ًهَّیِفخَم  ًهَمحَر  ًازنَک  ُتنُک  رد  رهب  وز  دـلخ  یم  ناتـسپ  ود  نآ  ربخ و  یب  دـشاب  هتفخ  هنـسرگ  وک 
: تسا هدمآ  اپ  ندرک  زارد  ینعم  هب  ندیشک :

لاثما و زا  لقن  هب  يدسا ،  ) میلگ زا  شیب  هزادنا  زا  ياپ  شکم  میب  ماجنارس  درآ  تچ  نآ  يوجم 
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( مکح

نتفر و سپاو  ینعم  هب  زین  ص 187 ) نیریش ، ورـسخ و  یماظن ،  ) ياپ نتـشیوخ  میلگ  زا  شیب  شکم  ياپ  دوخ  نارود  زا  رتالاب  وجم 
: ندیشک بقع 

هتفر راک  هب  ینعم  مادک  هب  تیب  نیا  رد  ندیـشک  اپ   1 دیـشک 1263 / اپ  دنام و  شوگرخ  نآ  هر  زک  دید  ریـش  دمآ  هاچ  دزن  هک  نوچ 
میلگ اریز  نک  عطق  دوخ  رد  ار  دـیما  نیا  شکب و  اـپ  میلک  يا  يرود  دـیعب و  رود  نآ  زا  وـت  : » دـسیون تیب  ینعم  رد  يورقنا  تسا ؟
نیمه ار  تیب  ًاـبیرقت  زین  يوقلا  جـهنملا  فلؤم  ص 143 ) مود ، رتـفد  زا  لوا  ءزج  يورقنا ، ریبـک  حرـش  « ) .تسا زارد  يدـمحا  رود 

.تسا هدرک  ینعم  هنوگ 

ینعم نیا  اما  .دنا  هتفرگ  ندرک » عمج   » ینعم هب  ار  ندیشک » اپ   » نانآ مینیب  یم  هک  نانچ 

86 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، دـهد رارق  ص )  ) دـمحم تّما  زا  ار  وا  تساوخ  ادـخ  زا  ع )  ) یـسوم نوچ  هک  تسا  نیا  انالوم  ضرغ  .تساطخ  هکلب  رهاظ  فـالخ 
تسا و دودـحم  مدرم  نآ  ناـمز  هریاد  اریز  یـشاب  دـمحم  تّما  هرمز  رد  یناوت  یمن  یمـسج  روضح  رظن  زا  دوـمرف  ودـب  راـگدرورپ 

رود نیا  رد  وت  دنرون ، کی  همه  ناربمیپ  تسا و  نوریب  ناکم  نامز و  زا  موهفم  نیا  یتسه و  يربمیپ  هبتر  ياراد  نوچ  اما  صخشم ،
تفگ ع )  ) یـسوم هک  تسا  یتـیاور  رظن  نیا  دـیؤم  ینیبـب .) رود  نآ  رد  ار  دوخ   ) ینک زارد  ار  دوخ  ياـپ  یناوت  یم  يرود و  نآ  زا 
راحب  ) .یتخانش ار  وا  تیب  لها  ار و  وا  تلزنم  ار و  وا  رگا  .ییوا  تّما  زا  وت  دومرف  .هد  رارق  ص ،)  ) دمحم وا ، تما  زا  ارم  اراگدرورپ 

ص ج 13 ، راونالا ،

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتشاد  رظن  رد  ار  راطع  تیب  نیا  تیب ، نیا  ندورس  رد  انالوم  اًلمتحم  ( 338

.كاروخ یندروخ ، روخ : ص 21 ) ریطلا ، قطنم   ) میلگ ردق  رب  ياپ  نک  ورف  سپ  میلک  يا  تمیلگ  زا  روآ  رب  رس 

.ندیشود ّرَد :

: َفَرعا یَِکل  َقـلَخلا  ُتقَلَخَف  َفَرعا  نأ  ُتبَبحأَـف  ًاـّیِفخَم  ًازنَک  ُتنُک   » دـنا هتـسناد  شثیدـح  هک  یتراـبع  زا  تسا  ذوخأـم  ًازنَک : ُتـنُک 
دنا و هتسناد  یسدق  ثیدح  ار  نآ  یـضعب  .موش » هتخانـش  ات  مدرک  قلخ  ار  هدیرفآ  موش  هتخانـش  متـشاد  تسود  مدوب ، ناهنپ  یجنگ 

ثعب ُتثَعَتبا : ص 29 ) يونثم ، ثیداحا  هب : دینک  هاگن   ) .تسین ناسکی  اهترابع  زین  نآ  طبض  رد  درادن و  یتسرد  دنس  دنیوگ  یـضعب 
ربمغیپ تّما  هّیِدهَم : ِتَّما  .متخیگنا ) رب  ار  يا  هدش  تیادـه  تما  سپ  مدوب  یناهنپ  تمحر  جـنگ  نم   ) .تسا ینعم  کی  هب  ثاعتبا  و 

و ( 110 نارمع ، لآ  « ) .ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  : » تسا نآرق  رد  هک  نانچ  .نامز  رخآ 
هدش هدـناوخ  تّما » ( » ع  ) میهاربا ( 120 لـحن ،  ) میرک نآرق  رد  هک  ناـنچ  تسا  ص )  ) مرکا لوسر  صخـش  دوصقم  تفگ  ناوت  یم 

.تسا

نوچمه .دنادرگ  لیام  ار  هدنب  لد  ات  دنایامنب  نآ  زا  يا  هشوگ  دناسر  هدنب  هب  یتمعن  دهاوخ  نوچ  تسا و  راگدرورپ  زا  اهتمعن  همه 
دهد و ریش  ار  هتفخ  لفط  دهاوخ  هک  ردام 

87 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

چیه تفای و  وا  تیانع  لیذ  هب  لسوت  اب  دـیاب  مه  ار  یلاعت  قح  برق  .دوش  رادـیب  ات  دـلام  یم  ار  لفط  ینیب  دـنک ، یلاخ  ار  رپ  ناتـسپ 
.تفات دیابن  يور  يو  هاگرد  زا  هاگ 

ندوب يوزرآ  یسوم  دومرف و  نایب  ع )  ) یسوم يارب  ار  لوسر  رود  یگتسجخ  و  ص )  ) دمحم تّما  یگرزب  زا  يا  هّمش  راگدرورپ 
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تسا و زارد  توبن  میلگ  اریز  نکم  دودحم  شیوخ  رود  هب  ار  دوخ  يرود  نآ  زا  مه  وت  دومرف  ودب  راگدرورپ  .دومن  ار  رود  نآ  رد 
.دنا سک  کی  همه  ناج  حور و  رد  اّما  دنا ، سپ  شیپ و  رگیدکی  زا  نامز  رد  .دنا  یکی  یگمه  ناربمیپ 

دنتشگ يوگ  بر  ای  هک  ات  ناهج  رد  دمحا  تسکـشب  تب  دنچ  نآ  رد  يدرک  عمط  ات  تدومن  وا  ناج  هب  ییوج  یم  هک  یتامارک  ره 
رب ار  وا  ّقح  ینادب  ات  منـص  هدجـس  زا  تسراو  ترـس  نیا  منـص  تدادجا  وچ  يدیتسرپ  یم  مه  وت  دمحا  شـشوک  يدوبن  رگ  ناتّما 

ار لد  وت  تّوق  نآ  دـب  مه  ناتب  زا  دـیناهر  نوچ  ار  ترـس  رم  وا  دـناهرب  تمه  نطاـب  تب  زک  وگب  نتـسَر  نیا  رکـش  ییوگب  رگ  مما 
«18  » ناّجم دنک  ناج  یمتـسر  لام  ردق  دناد  هچ  یثاریم  درم  یتفای  شتفُم  ثاریم  ردـپ  زک  یتفات  رب  نآ  زا  نید  رکـش  رـس ز  ناهراو 

لد هتـسب  مدرک  شنوچ  شمیاـمنن  دوـخ  داد  مهاوـخن  رگ  متمعن  دـشونب  هدنـشورخ  نآ  متمحر  دـشوجب  مناـیرگب  نوـچ  لاز  تفاـی 
عمج تامارک :  363 تساـخ ب 373 - جوم  تمحر  رحب  زا  تسیرگ  نوـچ  تساـه  هیرگ  شوـخ  نآ  فوـقوم  متمحر  شمیاـشگب 

.دسر هدنب  هب  قح  بناج  زا  هچ  نآ  .ششخب  تَمُرکَم ، همارَک :

.تب مَنَص :

.ندیتسرپن ندرکن ، هدجس  زا  تیانک  رس : نتسراو  .نتفای  تاجن  ندش ، اهر  نتسراو :

.ندرک صالخ  نداد ، تاجن  ندناهر :

.تسا هتفای  دنواشیوخ  ای  ردپ  زا  یثاریم  هک  روخ ، ثاریم  تبسن ) ي  ثاریم + : ) یثاریم

.ناگدنب هب  وا  زا  تسا  یناسحا  تسا ، هدومرف  اطع  ار  ناگدنب  ادخ  هک  اهتمعن  همه 

تـــــــــــــسا هــــــــــــش  نآ  ناگدـــــــــــــنب  يارب  زا  تــــــــــــسه  هـــــــــــــک  یتاـــــــــــــمارک  ره  راکـــــــــــــش و  ره 
__________________________________________________

نازرا ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 18)
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88 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تخانش وک  نآ  کنخ  تلود  همه  نیا  تخاس  قلخ  رهب  عمط  ار  هش  تسین 

ات تسوا  ياهتمعن  زا  یکی  ناربمایپ  نداتـسرف   1 / 3141 ار 3143 - دـیآ و  راک  هچ  اهتلود  کـُلم و  ارـس  ود  دـیرفآ و  تلود  هک  نآ 
تب یلـسن  زا  سپ  یلـسن  ناـتّما  يدوبن  ص )  ) دـمحم توـعد  رگا  .دـننادرگب  يور  تب  ندـیتسرپ  زا  دـننامن و  یهارمگ  رد  ناـمدرم 

.يدندیتسرپ

تب ندیتسرپ  زا  هک  دـیوگ  ساپـس  ار  ادـخ  دـیاب  هدـنب  .نآ  رکـش  ندرازگ  تسا  بجاو  و  ناتّما ، رب  ادـخ  قح  تسا  گرزب  هچ  سپ 
لد دیاب  تفای ، ییاهر  ناتب  هدجـس  زا  وا  یناشیپ  نوچ  .دهرب و  نطاب  تب  شتـسرپ  زا  ات  دهد  قیفوت  شیادخ  ات  تفای  ییاهر  يرهاظ 

.تفات رب  سفن  تب  ندیتسرپ  زا  زین  ار 

1 تساهدژا 772 / تب  نیا  رام و  تب  نآ  هک  نآ  تسامش ز  سفن  تب  اهتب  ردام 

هب جـنر  یب  نوـچ  درازگ  یمن  ار  تمعن  نیا  قـح  هدـنب   2 اهدژا 3472 / تراـم  تشگ  کـنیا  هن  رو  ـالتبا  رد  شُکب  ار  توهـش  ِراـم 
هک نانچ  دـندوبر ، ار  نانآ  لـصاح  یتمحز  یب  قلخ  دـندومن و  قلخ  هب  ار  ادـخ  هار  اـت  دـندرک  ناربمیپ  ار  شـشوک  .هداـتفا  شتـسد 
هک دـلون  زا  لقن  هب  نوسلکین  نآ ، زا  لاز  ندرب  هرهب  متـسر و  شـشوک  دروم  رد  .دروخ  لاز  ار  نآ  دوس  درک و  متـسر  ار  اهـششوک 
رد .دـیدرگ  نادـناخ  تفگنه  تورث  ثراو  متـسر  گرم  زا  سپ  لاز  دراد ، ترهـش  یناریا  ياهناتـساد  رد  هـک  ناـنچ  تـسا  هتـشون 

تخاب ناج  لاوما  لیصحت  رد  متسر   » هک تسا  روهشم  لثم  نیا  هدمآ  همان  فرش  باتک  رد  هک  نانچ  تسا  هدمآ  يوقلا  جهنملا 
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وا هاگرد  هب  ات  درآ  رد  یتبیـصم  جـنر و  هب  ار  وا  هاگهگ  دراذـگن و  او  ار  هدـنب  راگدرورپ  همه ، نیا  اب  .تفاـی » ناـگیار  ار  نآ  لاز  و 
.درآ رد  هب  تنحم  نآ  زا  شیادخ  درازب و  درآ و  يور 

تسوا ِنایرب  نآ  هک  لد  نویامه  يو  تسوا  ِنایرگ  نآ  هک  یمشچ  کنخ  يا 

تسا يا  هدنب  كرابم  نیب  رخآ  ِدرم  تسا  يا  هدنخ  رخآ  هیرگ  ره  رخآ 

1 / 818 دوش 820 - تمحر  ناور  یکشا  اجک  ره  دوب  هزبس  ناور  بآ  اجک  ره 

یلاعت قح  ماهلا  هب  نامیرغ  تهج  هیورضخ  دمحا  خیش  ندیرخ  اولح 

یلاعت قح  ماهلا  هب  نامیرغ  تهج  هیورضخ  دمحا  خیش  ندیرخ  اولح 

ماو هب  مه  ناهج  ناریقف  رب  يدرک  جرخ  ناهم  زا  يدرک  ماو  نارازه  هد  رادمان  نآ  دوب  هک  يدرماوج  زا  رادـماو  وا  امیاد  یخیـش  دوب 
درآ ب 377- گیر  زا  لیلخ  رهب  قح  درک  درازگ  یم  اج  ره  قح ز  ار  وا  ماو  هتخاـب  رد  هقناـخ  لاـم و  ناـج و  هتخاـس  یهاـقناخ  وا 

.رطاخ هب  يارب ، زا :  374

ار دوب »  » دـیاب دـنریگ ، يردـصم  ار  ءاـی »  » رگا و  دـنک ، میخفت  هداـفا  تسا و  تدـحو  يدرمناوج  رد  ءاـی »  » .يدرمناوـج يدرماوـج :
.تسا رهاظ  فالخ  هک  درک  ینعم  دوب » اراد   » و تشاد » »

.تسا ترثک  هدافا  يارب  نارازه  هد  .تسا و  رانید  دص  تفه  هیریشق  هلاسر  رد  ماو  غلبم  نارازه : هد 

ار ادـخ  هک  تسا  هدـمآ  يربط  ریـسفت  زا  يونثم  تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  هک  یناتـساد  هب  تسا  تراـشا  ندرک : درآ  گـیر  زا 
تسد هب  يزیچ  نکیل  درآ ، مهارف  یمدنگ  ات  تفر  رـصم  ای  لصوم  هب  یتسود  دزن  یلاس  طحق  رد  يو  هک  دناوخ  دوخ  لیلخ  میهاربا 

: تفگ دوخ  اب  .درواین 

تسد دنرادنپن  ناسک  ات  منک  گیر  زا  رپ  ار  دوخ  لاوج 
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.دنوش نیگمغ  ما و  هدمآ  یلاخ 

.دنتخپ نان  نآ  زا  دندید و  درآ  زا  رپ  ار  نآ  دندوشگب ، لاوج  يو  ناسک  دیسر  هناخ  هب  نوچ 

ص 110) يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) .متفرگ هَّللا ، متسود ، زا  ار  وا  يرآ  تفگ : میهاربا 

3 ناشک 2519 / شک  دمآ  مشیربا  ُزب  ِمشپ  ناشیعَس  زا  دش  درآ  مه  اهگیر 

حرـش فلت  هِد  ار  ناکـسمم  وت  ادخ  يا  فلخ  هد  ار  ناقفنم  وت  ادخ  ياک  اعد  ردیا  دننک  یم  هتـشرف  ود  اهرازاب  رد  هک  ربمغیپ  تفگ 
90 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

راک درک  دراین  شقلح  رب  دراک  راو  لیعامـسا  دروآ  شیپ  قلح  درک  قاّلخ  یناـبرق  دوخ  ِقلح  درک  قاـفنا  ناـج  هک  قفنُم  نآ  هصاـخ 
جنر و مغ و  زا  نمیا  ناج  اقب  ناج  ناشتـسداد  فلخ  نوچ  شوربگ  رگنمب  بلاق  نآ  دب  وت  شوخ  دنیور و  نیز  هدنز  نادیهـش  سپ 

ِطعأ َّمُهَّللا  امُهُدَـحا  ُلوُقَیَف  ِنالِزنَی  ِناکَلَم  اَّلإ  ِهِیف  ُدابِعلا  ُِحبـُصی  ٍموَی  نِم  اـم   » ثیدـح زا  ذوخأـم  ربمغیپ :...  تفگ   378 ب 383 - اقَش 
یکی سپ  .دیآ  دورف  هتشرف  ود  هک  نآ  زج  دننکن  دادماب  نآ  رد  ناگدنب  زور  چیه  ًافَلَت : ًاکِسمُم  ِطعأ  َّمُهَّللا  ُرِخآلا  ُلوُقَی  ًافَلَخ َو  ًاقِفنُم 

ص يونثم ، ثیداحا  « ) .هد لام )  ) يدوبان ار  هدننک  كاسما  ایادخ  دیوگ : يرگید  شخب و  ینیزگیاج  ار  هدننک  قافنا  ایادخ  دـیوگ :
رخآ هلمج  تسا و  هدمآ  قودص  یلاما  زا  ص 381 ) ج 90 ،  ) راونالا راحب  رد  ظافلا ، رد  فالتخا  كدـنا  اب  تیاور  نیا  ریظن  و  ( 22

.ًامئاد هشیمه ، ردیا : .ُسمَّشلا » َبُرغَت  یَّتَح  امُهُؤاعُد  اذهَف  ًافَلَت  ِکِسمُمِلل  ًافَلَخ َو  َُهلام  قِفنُمِلل  لِّجَع  َّمُهَّللا  : » تسا نینچ  تیاور 

.هدننیرفآ قاّلَخ :

میهاربا نوچ  هک  ع )  ) لیعامسا ناتساد  هب  تسا  تراشا  راو : لیعامسا 
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ارم هک  رآ  ياج  هب  دنا  هداد  نامرف  ار  وت  هچ  نآ  ردـپ  تفگ : .ینیب  یم  هچ  نیبب  منک ، یم  ینابرق  ار  وت  مدـید  باوخ  رد  تفگ : ودـب 
هک تسا  هدـمآ  اهریـسفت  رد  .دوشن  رگراک  راـکدرک : دراـین  هیآ 102 ) تاـفاص ، هروس  هب : دـینک  هاـگن   ) .دـید یهاوخ  نایابیکـش  زا 

.دیربن دیلام  لیعامسا  يولگ  رب  دراک  دنچ  ره  میهاربا 

نانآ دیرادنپم  و  َنُوقَزُْری : ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَت  َو ال   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  دنا : هدنز  نادـیهش 
(169 نارمع ، لآ  « ) .دنوش یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا  ناگدنز  هن  ناگدرم ، ادخ  هار  رد  دندش  هتشک  هک  ار 

راوگ دش  َنیِحِرَف  َنُوقَزُری  راوخ  قزر  قلح  تشگ  هدیرب  نوچ 

.ضوع نیزگیاج ، فلخ :  1 / 3872 لضف 3873 - دینوزفا  تسُر و  ناسنا  ِقلح  لدع  هب  دش  هدیرب  نوچ  ناویح  ِقلح 

91 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا لعاف  يارب  زا  ینبم  ردصم  اقب  .یقاب  ناج  اقب : ناج 

.یتخب دب  اقش :

هک نانآ  .داد  دهاوخ  ضوع  ار  هدنـشخب  یلاعت  يادخ  و  ناج ، قافنا  نآ  زا  رترب  لام و  قافنا  دراد ، گرزب  یباوث  ادـخ  هار  رد  قافنا 
دهاوخ نادواج  هدنز و  نانآ  ناور  اما  دوش  یم  هدرپس  كاخ  هب  نانآ  نت  دنا و  هدرم  رهاظ  هب  دنچ  ره  دنوش  یم  هتـشک  ادـخ  هار  رد 

.دوب

نوچ لجا  ریم  لجا  زور  دوب  ات  لجا  ِزور  ات  تشاک  یم  اهمخت  درم  ياپ  نوچمه  داد  یم  دتـس  یم  درک  راـک  نیا  اـهلاس  یماو  خـیش 
وچمه نازادگ  شوخ  دوخ  رب  خیـش  عمج  هتـسشنب  وا  درگ  نارادماو  دید  گرم  ناشن  دوخ  دوجو  رد  دیـسر  رخآ  رد  خیـش  رمع  هک 

دب نیا  تفگ  خیش  شُش  درد  اب  دش  رای  اهلد  ِدرَد  شرت  دیمون و  هتشگ  نارادماو  عمش 
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هب نکیل  .تسا  لمتحم  زین  ضورقم  ینعم  هب  و  هدـنریگ ، ماو  یماو :  384 رز ب 389 - رانید  دـص  راچ  ار  قح  تسین  رگن  ار  نانامگ 
.یجنایم هطساو ، درم : ياپ  .تفرگ ) یم  ماو  هشیمه   ) .دراد رتشیب  روهظ  تسخن  ینعم  رد  اهلاس ...  هنیرق 

.ندرک قافنا  زا  هیانک  نتشاک : مخت 

.گرم گرم ، ندیسر  لجا :

.راوگرزب ریما  لجا : ریم 

.راکبلط رادماو :

.رطاخ هتفرگ  سوبع ، شُُرت :

.هوکش تیاکش ، لد : درد 

.دیآ رب  رگج  زا  هک  هآ  زا  تیانک  شُش : ِدرد 

(6 حتف ، « ) .ِءْوَّسلا َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا   » .درب دب  نامگ  ادخ  هراب  رد  هک  نامگ : دب 

حرش رخب  ار  اولح  هلمج  نآ  ورب  هک  رس  هب  ار  مداخ  درک  تراشا  خیش  دز  گناد  دیما  رب  اولح  ِفال  دز  گناب  نوریب  اولح ز  یکدوک 
92 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

رز هب  ار  اولح  هلمج  وا  درخ  ات  رد  هب  دمآ  نورب  مداخ  نامز  رد  دنرگنن  نم  رد  خلت  ینامز  کی  دنروخ  اولح  نآ  هک  نوچ  نامیرغ  ات 
وگم رگید  مهد  ترانید  مین  وجم  نوزفا  نایفوص  زا  هن  تفگ  دنَدا  رانید و  مین  كدوک  تفگ  « 19  » دنچ هب  اولح  ورتوگ  ار  وا  تفگ 

ار نیا  دیروخ  شوخ  كّربت  کن  لاَون  نیک  نامیرغ  اب  تراشا  درک  خیـش  شیدنا  ّرِـس  رارـسا  نیبب  وت  خیـش  شیپ  ردنا  داهنب  قبط  وا 
.نداد زاوآ  اولح  شورف  يارب  ندز : گناب  اولح   390 لالح ب 397 -

رـس هب  .درآ ) تسد  هب  یکلوپ  ات  دز  یم  گـناب  اولح  شورف  يارب   ) .تسا لوپ  قلطم  دوصقم  تیب  رد  و  مهرد ، کـی  شـش  گـناد :
.دنامهف یم  تراشا  هب  ار  اهروتسد  رتشیب  تشادن ، نتفگ  نخس  ناوت  دوب و  رامیب  خیش  نوچ  ندرک : تراشا 

.تسا هدمآ  ود  ره  هدنریگ  ماو  هدنهد و  ماو  ینعم  هب  میرَغ :
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.تسا راکبلط  ینعم  هب  اجنیا  رد 

.نتسیرگن نیگمشخ  ندرک ، هاگن  هتفرگ  هرهچ  اب  نتسیرگن : خلت 

.هدیشکان یکچ ، عمج ، رس  ورتوگ : .رادرب  روتوگ : توگ : هشیر  زا  یکرت ) : ) ورتوگ

(. همان تغل  زا  لقن  هب  يروعش ، « ) دنا  » ِفدارم لوهجم  ددع  دندا :

.دشابن نشور  ناگمه  يارب  نآ  ینعم  هچ  نآ  .زمر  رس : عمج  رارسا :

تفرگ خیش  تفص  دیاب  ار  شیدنا  ّرس  شیدنا : ّرس   2 زار 432 / ِنادنوادخ  دنوادخ  يا  زاب  تسا  یناطلس  هچ  نیا  تسا  ّرـس  هچ  نیا 
ّرس هک  يرارسا   » .دوب دهاوخ  رارسا »  » تفص دوش  هدناوخ  تفاضا  هب  رگا  و  .شیدنا » ّرس  ِخیش  ِرارسا  : » دناوخ دیاب  تفاضا  ِکف  هب  و 

.تسا هدش  ینعم  یندل » ملع   » شیدنا ّرس  رارسا  يونثم  تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  .دشیدنا » یم  ار  نارگید 

.ششخب اطع ، لاون :

درخ اـــــــــب  يا  هدـــــــــب  مراـــــــــنید  تــــــــفگ  دتـــــــــس  كدوــــــــک  نآ  دـــــــــش  یلاـــــــــخ  قــــــــبط  نوــــــــچ 
__________________________________________________

دنچ هب  اولح  همه  نیک  ار  وا  تفگ  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 19)

93 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم نینح  دروآ و  رب  هیرگ  هلاـن و  نیمز  رب  ار  قـبط  دز  مغ  زا  كدوـک  مدـع  يوـس  مور  یم  مراد  ماو  مرد  مرآ  اـجک  زا  اـتفگ  خـیش 
هقناـخ نیا  ِرَد  رب  یمتـشگ  نخلُگ  درِگ  نم  یکـشاک  ياـپ  ود  ره  يدوـب  هتـسکشب  ارم  ياـک  ياـه  ياـه  كدوـک  نبغ  زا  تـسیرگ 
تـشگ دمآ ، درگ  رـش  ریخ و  اج  نآ  كدوک  ویرغ  زا  وش  يور  هبرگ  وچمه  نالد و  گس  وج  همقل  راوخ  لبط  نایفوص  یمتـشذگن 

ارم وا  یهت  تسد  وا  شیپ  نم  مور  رگ  تشُک  داتـسا  ارم  هک  ناد  نیقی  وـت  تشرد  خیـش  يا  هـک  دـمآ  خیـش  شیپ  رـشح  كدوـک  رب 
دوحج راکنا و  هب  مه  نامیرغ  نآ  یهد و  یم  تزاجا  دشکب 
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اجنیا مرد :  398 يرَـس ب 408 - رب  رگید  ملظ  نیا  دوب  هچ  زا  يرب  یم  ملاظم  يدروخ  ام  لام  دوب  هچ  يزاب  نیک  هدروآ  خیـش  هب  ور 
.مریم یم  مراد  مندرم ، لاح  رد  مریم ، یم  مدع : يوس  مور  یم  .یتسین  مَدَع : .مروایب ) اجک  زا  لوپ   ) .تسا دوصقم  لوپ  قلطم 

.هلان هآ و  يراز ، نینَح :

.هلماعم رد  نایز  نایز ، نبَغ :

.شاک يا  يا ، هک  ياک :

دوصقم  ) .تساپ رس و  یب  مدرم  نتسشن  ياج  ًالومعم  هک  هبارخ ، دنزیر ، نآ  رد  كاشاخ  سخ و  هک  ییاج  زین  و  مامح ، نوت  نخلگ :
انالوم زا  شیپ  ایوگ  ار  بیکرت  نیا  راوخ : لبط  .تسا ) نایفوص  زا  رت  تسار  رـس  ناشباسح  اپ  رـس و  یب  مدرم  هک  تسا  نیا  كدوک 

تغل رد  .هدشن  هدید  نآ  يارب  يدرب  راک  همان ، تغل  زا  سپ  هدمآ  درگ  ياهتشاددای  ادخهد و  همان  تغل  رد  .هچ  هدربن ، راک  هب  یسک 
رب یگمه  هک  تسا ؛ هدش  ینعم  لوکا  و  راوخ ، رپ  نطبلا ، دـبع  هدـنب ، مکـش  هراوخ ، مکـش  راوخ ، تفم  راوخ ، ناگیار  ناجم و  همان 

، ندروخ زا  هک  نآ  ًازاجم  راوخ ، لبط  دسیون : یم  سمش  ناوید  رب  تاقیلعت  رد  رفنازورف  موحرم  .تسا  ظفل  لامعتسا  رهاظ  زا  هتفرگ 
سپ تسا  یهت  نایم  لبط  هک  یلاح  دـنک ، یم  رپ  ار  مکـش  راوخ ، رپ  هک  تسا  نیا  ریـسفت  نیا  لاکـشا  یلو  .دـنک  لبط  دـننام  مکش 

لصا رد  تسین  دیعب  .یگدمآ  رب  قلطم  تفگ  ناوت  یم  تسیچ ؟ هبش  هجو 

94 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم وراد  نآ  رد  ناراـطع  هک  تسا  یفرظ  هلبط  .دـنهن و  نآ  رد  زیچ  ره  هک  تسا  هدـش  هیبـشت  هلبط »  » هب مکـش  دـشاب و  راوـخ » هلبط  »
.دنداهن

هک نانچ  ندروخ ، لبط  و  ناتسوب ) يدعس ،  ) نک هلبق  نآ  نیا و  هناخ  رد  نک  هلبط  مکش  یتسرپ  دوخ  رگا 
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.تسا هتفر  راک  هب  ندیمر »  » ینعم هب  همان ) تغل   ) دوش یم  هدید  بئاص  فرشا و  دیعس  رعش  رد 

.ثیبخ كاپان ، لد  لد ، دب  لد : گس 

دب دـنرهاظ و  شوخ  دـنیوش ، یم  ور  تسد و  هبرگ  نوچ  نکل  دـنراد  كاـپان  یلد  ناـیفوص   ) .ارآ رهاـظ  يور ، هدـنیوش  وـش : يور 
.گناب هلان و  دایرف ، ویرغ : .نطاب )

.همه فلاخم ، قفاوم و  نمشد ، تسود و  دب ، کین و  رش : ریخ و 

.مهارف عمج ، رَشَح :

و رواـنت »  » ینعم هب  يونثم  تاریبـعت  تاـغل و  گـنهرف  رد  و  محر ،» یب   » نوسلکین رد  هدرک ، ینعم  وـخ » دـب   » ار نآ  يورقنا  تشرد :
: سمش ناوید  زا  تیب  نیا  رد  ار  تشرد »  » رفنازورف موحرم  .تسا  هبرف » »

ینعم نشخ  و  راگزاسان ، هدیشارتان ، راومهان ، ب 35751 ) ریبک ، ناوید   ) ینامهیم تشرد  زیر و  نوخ  هودنا  تسا  هدـمآ  نم  نامهم 
« .دوـب تمحر  یب  تشرد و  يدرم  : » تخـس لد  هلمج  زا  تسا  هتفر  راـک  هب  دـنچ  ییاـهینعم  هب  رثـن  مظن و  رد  تشرد »  » .تسا هدرک 

( همان تغل  زا  لقن  هب  خیراوتلا ، لمجم  )

رد و  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یـسودرف ، هب  بوسنم  اخیلز  فسوی و   ) تشک دـیهاوخب  یهانگ  یب  ارم  تشرد  اهلد  تسا و  هابت  ناتدرخ 
.دیامن یم  رت  بسانم  ریخا  ینعم  ثحب  دروم  تیب 

.دشک یم  عراضم ) ینعم  رد  یضام  لامعتسا  : ) تشک

.راکنا دوحُج :

.گنرین يزاب :

95 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

متـس هب  هچ  نآ  هملظم : عمج  ِملاظَم : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) راد ربخ  نیریـش  يزاب  زا  يا  هن  راک  رد  هدرک  ینابز  یبرچ  نیدب 
.دنریگ یسک  زا 

.هفاضا هوالع ، يرس : رب 

هم نوچ  ِيور  هدیـشک  رد  فالخ  زا  افج و  زا  غراف  خیـش  تسیرگنن  يو  رد  تسب و  هدید  خیـش  تسیرگ  كدوک  نآ  رگید  زامن  ات 
غراف ماک  داش  شوخ  لجا  اب  شوخ  لزا  اب  فاحل  رد 
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رب دهد  هسوب  ناج  هک  نآ  دنزگ ؟ هچ  شقلَخ  ییور  شرت  زا  دنق  وچ  ددنخ  وا  يور  رد  ناج  هک  نآ  ماع  صاخ و  تفگ  عینـشت و  زا 
دوخ هفیظو  گس  كاب ؟ هچ  ناشیا  ِعوعو  ناگس و  زا  كامس  رب  ار  هم  باتهم  بش  رد  وا  مشخ  زو  کلف  زا  مغ  دروخ  یک  وا  مشچ 
یم هناسخ  سخ  یسخ  رهب  افص  دراذگن  بآ ، یسک  ره  درازگ  یم  دوخ  ِكراک  درتسگ  یم  خر  هب  دوخ  هفیظو  هم  دروآ  یم  اج  هب 

هدُرم احیسم  نآ  بهل  وب  هنیک  دیاخ ز  یم  ژاژ  بش  مین  دفاکش  یم  هم  یفطصم  بارطـضا  یب  دور  یم  یفاص  بآ  بآ  يور  رب  دور 
یم هلا  صاخ  دوب  وک  یهام  هصاخ  هام  شوگ  رد  دـسر  زگره  گـس  گـناب  دـنَک  یم  تلبـس  مشخ  زا  دوهج  نآ  دـنُک و  یم  هدـنز 

.رصع زامن  نیسپ ، زامن  رگید : زامن   409 ربخ ب 421 - یب  نازغَچ  گناب  زا  عامس  رد  رحس  ات  وج  بل  رب  هش  دروخ 

.دندومن یم  هک  يرو  هنیک  دنتفگ و  یم  نارضاح  هک  تشرد  نانخس  فالخ : افج و 

.نتفای راگدرورپ  برق  زا  تیانک  ندوب ، شوخ  لزا  اب  یلزا ، لزا :

.گرم نامز ، لَجأ :

.شنزرس عینشَت :

.قفاومان ياهدمآ  شیپ  کلف : مشخ 

یب ینعم  هب  تسا  لزعا  ِكامِس  يرگید  هزین و  ياراد  تسا  هدش  ضرف  یتروص  هک  حِمار  كامس  یکی  تسا  هراتس  ود  مان  كامِس :
هام لزانم  زا  مهدراهچ  لزنم  لزعا  كامِس  و  حالس ،

96 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا تعفر  يدنلب و  تیب ، نیا  رد  كامس  زا  دوصقم  .تسا و 

.دنُک زا  تیانک  .هناریقح  هناسَخ : .دنام ) یمن  زاب  نایرج  یکاپ و  زا  بآ  دتفیب  بآ  رد  یسخ  رگا   ) .نداهناو ندرک ، اهر  ندراذگ :

(. ص  ) مرکا لوسر  زا  رمَقلا  ُّقَش  هزجعُم  هب  تسا  تراشا  نتفاکش : هم 

هوای نتفگ ، هدوه  یب  ندییاخ : ژاژ 
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.نتفگ

گنج رد  .دش  لزان  وا  هراب  رد  دَسَم  هروس  .وا  تخس  رس  نانمـشد  زا  ص ،)  ) لوسر يومع  بلطملا ، دبع  رـسپ  يزعلا ، دبع  بهل : وب 
دش يوب  دب  دیدرگ و  دیدپ  يو  نت  رب  هلبآ  زور  رگید  .دش  ورف  شمکش  مغ  زا  دیسر  ودب  شیرق  تسکـش  ربخ  نوچ  دوب  رامیب  ردب 

.درک بارخ  وا  رس  رب  هناخ  شرسپ  راچان  داهنن  تسد  ودب  سک  .درمب  و 

.ندیزرو دقح  ندرب ، دسح  ندنک : تلبس 

ُحاِبن َباـحَّسلا  ُّرُـضَی  ـال   » تسا لـثم  رد  هک  ناـنچ  دـنک ، گـناب  دـنیب  نامـسآ  رد  هاـم  نوچ  گـس  هک  تسا  فورعم  گـس : گـناب 
« .ِبالِکلا

( يونزغ نسح  دیس   ) داتف نانچ  گس  تیصاخ  مرج  هچ  ار  هم  دنک  یم  گناب  گس  دناشف و  یم  رون  هم 

«20 ( » یناقاخ  ) دنونش اوع  عوعو  دهد  هفرص  یب  رون  هام  تهج  نوچ  دلان و  دسح  لد ز  گس  مصخ 

.هغابروغ كوغ ، زغَچ :  6 دنک 2087 / عترم  یک  هام  رون  گس ز  دنک  عَو  عَو  گس  رون و  دناشف  هم 

شیب نیا  زا  ناریپ  ِتَُّوق  زیچ  چیه  كدوک  هب  دهدن  یسک  ات  دنب  درک  ار  اخَـس  نآ  خیـش  ِتَّمه  دنچ  ِگناد  كدوک  عیزوت  يدش  مه 
ُدب يو  زک  داتـسرفب  هیده  ریپ  شیپ  یلاح ، یلام و  بحاص  یمتاح  شیپ  فک ز  رب  قبط  کی  یمداخ  دمآ  رگید  زامن  دـش  زین  تسا 

 __________________________________________________ ریبخ

ظعاو دیعس  رتکد  تشاددای  ( 20)

97 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار قبط  نوچ  درف  خیش  شیپ  داهنب  قبط  نآ  درک و  مارکا  ار  خیـش  دمآ  مداخ  قرَو  ردنا  رگد  رانید  مین  قبط  هشوگ  رب  رانید  دص  راچ 
: عیزوت  422 وا ب 428 - زا  ار  تمارک  نآ  دندید  قلخ  ور  درک  او  اطِغ  زا 
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.ندش عنام  ندرک : دنب  .دش ) یم  مهارف  كدوک  رانید  مین  دنداد ، یم  گناد  دنچ  نارضاح  زا  کی  ره  رگا   ) .شخب ندرک ، شخب 

.هدنشخب یخس ، زا  تسا  تیانک  اجنیا  رد  .یط  هلیبق  زا  برع ، فورعم  درمناوج  متاح :

(1 تیب 551 / حرـش  هب : دـینک  هاگن  لاح »  » ینعم يارب   ) .تسا قح  نادرم  ياسانـش  هک  نآ  .تقیقح  لها  ینعم ، لها  لاح : ِبحاـص 
.هاگآ ریبخ :

.تسا كوکسم  رز  ای  میس  قرو  ياهینعم  زا  یکی  زین  .ذغاک  هدیرب  هدیرب ، ذغاک  گرب  قَرَو :

.هناگی درَف : ص 96 ) ج 1 ، دیحوتلا ، رارسا   ) .تسا هدمآ  رز  يا  هرص  قرو  ياج  هب  دیحوتلا  رارسا  رد 

.شوپ ور  ششوپ ، اطِغ :

ِدنوادـخ يا  زاب  تسا  یناطلُـس  هچ  نیا  تسا  ّرـس  هچ  نیا  دوب  هچ  نیا  ناهاش  ناخیـش و  ِرَـس  ياک  دوز  تساخرب  همه  زا  ناغفا  هآ و 
ار اهلیدـنق  مرجال  مینز  یم  اهاصع  هناروک  هک  اـم  نخـس  اـم  زا  تفر  هک  هدـنکارپ  سب  نک  وفع  ار  اـم  میتسنادـن  اـم  زار  ِنادـنوادخ 

يرضخ راکنا  زا  تشگ  وک  میتفرگن  دنپ  یسوم  ام ز  باوج  دوخ  سایق  زا  نایوگ  هزره  باطخ  کی  هدینـشان  ناّرَک  وچ  ام  مینکـشب 
مشچ تقامح  زا  ایسوم  بُّصعَت  تمشچ  اب  هدرک  تفاکش  یم  ار  نامسآ  شمـشچ  رون  تفاتـش  یم  الاب  هک  یمـشچ  نانچ  اب  ور  درز 

.تمارک یگرزب ، ییامن ، تردق  زا  تیانک  یناطلس :  429 ایسآ ب 436 - شوم 

.الپ ترپ و  هدوه ، یب  راتفگ  نخس : هدنکارپ 

98 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دندرک یم  نازیوآ  فقـس  هب  ار  لیدنق  ًالومعم  دنتخورفا و  یم  دـنداهن و  یم  غارچ  نآ  رد  هک  دوب  يزیچ  لیدـنق  نتـسکش : لیدـِنق 
ار نآ  دروخ و  اهبنارگ  يدنوآ  هب  ای  لیدنق  هب  هک  دوب  دنادرگ و  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  اصع  هار  نتفای  يارب  روک 
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.دنوش اهشزغل  بکترم  هک  اسب  دنسرب  تقیقح  هب  دنهاوخ  نامگ  هب  هتسنادن و  هک  نانآ  .دنکشب 

صصق ذخآم  ص 68 ؛ ج 2 ، سمش ، تالاقم   ) .دمآ یم  ایسآ  زا  هک  يرک  ناتـساد  زین : و  ، 1 تیب 3360 / حرش  هب : دینک  هاگن  ناّرک :
زا هک  يدرم  اب  ع )  ) یسوم تاقالم  ناتساد  فهک و  هروس  ، 82 ياه 65 - هیآ  هب  تسا  تراشا  یسوم : ص 48 ) يونثم ، تالیثمت  و 

اهراک نآ  ِّرِس  ماجنارس  تفرگ و  یم  بیع  وا  رب  یسوم  درک و  ییاهراک  درم  .دش  هارمه  وا  اب  یسوم  .دوب  هتخومآ  یملع  ادخ  يوس 
.دیدرگ مولعم  يو  رب 

.لجخ نیگمرش ، ور : درز 

.نتشاد خارف  يدید  نتسیرگن ، ار  اهراک  ّرس  ندید ، ار  اهنامسآ  زا  تیانک  نتفاتش : الاب 

.ینمشد تفلاخم ، بُّصَعَت :

.تسا هدش  هدورس  ورسخ  رصان  تیب  هب  هجوت  اب  بیکرت  نیا  ًالامتحا  ایسآ : شوم 

ص 24) يوقت ، ورـسخ ، رـصان  ناوید   ) ایـسآ شوخ  شرـس  دـبوک  ورف  يزور  ناـمگ  یب  هدـیاف  دراد  رایـسب  ایـسآ  زا  شوـم  هچ  رگ 
.دش دنهاوخ  وا  روهقم  دنزیخ ، یم  رب  تلباقم  هب  ع )  ) یسوم اب  هک  ینالدروک 

تفگ متسار  هار  دومنب  مرجال  متساوخ  قح  زک  دوب  نآ  نیا  ّرس  لالح  نآ  ار  امـش  مدرک  لِِحب  نم  لاق  راتفگ و  همه  نآ  دومرف  خیش 
شوج هب  دیآ  یمن  رد  تمحر  رحب  شورف  اولح  كدوک  دیرگن  ات  تسا  كدوک  ویرغ  فوقوم  کیل  تسا  كدنا  هچ  رگا  رانید  نآ 

لفط نایرگب  سپ  دـسر  تعلخ  نآ  هک  یهاوخ  یمه  رگ  تسرد  ناد  يراز  فوقوم  دوخ  ماـک  تسوت  مشچ  لـفط  لـفط ، ردارب  يا 
لیق و راتفگ ، .تسا  ردـصم  لصاح  ینعم  هب  اجنیا  رد  وا .)  ) تفگ ینعم  هب  تسا  لـعف  یبرع  رد  لاـق :  437 دسج ب 442 - رب  هدید 

.لاق

 (، يدیهش يونثم (  حرش 
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99 ص : ج 2 ،

.دهد شیاشگ  ات  متساوخ  ادخ  زا  مدرکن ، تساوخرد  نارضاح  زا  متساوخ : قح  زا 

.کمدرم نیَعلا ، ُناسنإ  مشچ : لفط 

.بولطم دوصقم ، ماک :

.کشا ندش  ناور  زا  تیانک  نتسیرگ : دسج  رب  هدید  لفط 

تالیثمت صـصق و  ذـخآم  رد  هک  نانچ  هدـمآ ، رد  مظن  هب  هنایولوم  ياهگرب  خاـش و  هناـفراع و  ياـهریبعت  نینچ  اـب  هک  ناتـساد  نیا 
دمحا هب  طوـبرم  هچ  نآ  یکی  تسا  ناتـساد  ود  بـیکرت  لـصاح  ص 46 ،) هزوک ، رد  رحب  هب : دـینک  هاـگن  زین   ) تسا هدـمآ  يوـنثم 

: تفگ تفوکب و  رد  یسک  لاح  رد  .دناوخ  ییاعد  خیش  .دندوب  وا  دزن  ناهاوخ  ماو  .تشاد  ماو  رانید  دص  تفه  هک  تسا  هیورـضخ 
.تخادرپب شناهاوخ  ماو  هب  ار  وا  ماو  هلمج  و  دنیاجک ؟ دمحا  ناهاوخ  ماو 

.تسا هدمآ  ص 96 ) ج 1 ،  ) دیحوتلا رارسا  رد  هک  یناتساد  رگید  و  ص 18 ) هیریشق ، هلاسر  )

اـهتلاح و ار  ادــخ  ياـیلوا  هـک  تـسا  نـیا  نآ  زا  روـظنم  هداد و  تبــسن  هیورــضخ  دــمحا  هـب  هدرک و  یکی  ار  ود  ره  نـیا  اــنالوم 
ياهنازیم بسح  رب  هک  دننک  اهراک  ای  دنیوگ  اهنخس  هک  اسب  اهتلاح  نآ  رد  .تسین  نآ  مهف  تردق  ار  يداع  مدرم  هک  تساهتفشاکم 

ع)  ) یسوم هک  نانچ  .دنریگ  هدرخ  نانآ  رب  ناهاگآان  هک  دوب  تسا و  عرـش  فلاخم  یـضعب  هدید  رد  هاگ  و  فرع ، فلاخم  يرهاظ 
يارب  » هک ینعم  نیا  رکذـت  زین  .تسا  هدوب  باوص  هدرک  هارمه  نآ  هچ  نآ  هک  دـش  موـلعم  ماجنارـس  تفرگ و  هدرخ  دوـخ  هارمه  رب 

: ًهَیْفُخ ًاعُّرَـضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُـعْدا  : » تسا میرک  نآرق  رد  هـک  ناـنچ  .تـشاد » نازرل  یلد  ناـیرگ و  یمـشچ  دـیاب  ادـخ ، زا  تساوـخرد 
(55 فارعا ، « ) .دیناوخب یناهن  يراز و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ 

يوشن روک  ات  يرگ  مک  هک  ار  يدهاز  یصخش  ندیناسرت 

یصخش ندیناسرت 
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يوشن روک  ات  يرگ  مک  هک  ار  يدهاز 

اب یعوـن  هب  دـناوت  یم  کـی  ره  هک  تسا ، هدروآ  هصق  هس  تـیاور و  کـی  يوـنثم  تـالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  رفنازورف  موـحرم 
.دشاب طوبرم  هدورس ، انالوم  هک  یناتساد 

نیدب .تسا  رتکیدزن  ناتـساد  نیدب  رگید  هس  نآ  زا  هَریَُرب  ناتـساد  تفگ  ناوتب  دیاش  .تفرگ  ذخأم  مامت  ناوت  یمن  ار  کی  چـیه  اما 
یم رایـسب  تشاد و  ماـن  هَریَُرب  هک  دوـب  دـباع  ناوـج و  يرتـخد  يرـصب )  ) نسح دـهع  رد  : » میروآ یم  ار  ناتـساد  نآ  همجرت  تهج 

زا تسا ، یقح  وت  رب  ار  تنامـشچ  تفگ : ار  وا  نسح  .میـسرت  یم  وا  نامـشچ  رب  هچ  نک ، تظعوم  ار  وا  دـنتفگ  ار  نسح  .تسیرگ 
.داد دهاوخ  نم  هب  ار  ود  نآ  زا  رتهب  ادخ  منایتشهب  زا  رگا  و  دربب ، ار  ما  هدید  ادخ  منایخزود  زا  رگا  تفگ : سرتب ! ادخ 

ص 49) يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  .نآ  لاوحا  تافص و  قلخ و  باب  راربالا ، عیبر  « ) .تسیرگب نسح 

لامج نآ  دنیبن  ای  دنیب  مشچ  لاح  تسین  نوریب  ود  زا  دهاز  تفگ  لَلَخ  دیان  ار  مشچ  ات  يرِگ ! مک  لمع  رد  يرای  تفگ  ار  يدـهاز 
یقـش مشچ  نینچ  نیا  ورب  وگ  ار  قح  دید  دهاوخن  رو  تسا  مک  هچ  هدـید  ود  قح  لاصو  رد  تسا  مغ  هچ  دوخ  قح ، رون  دـنیبب  رگ 
تـسا رـضاح  وت  اب  وت  حور  یـسیع  تسار  مشچ  ود  تدـشخب  ات  ورم  پچ  تسار  وت  یـسیع  نآـک  هدـید  زا  روخم  مغ  وش  روک  وگ 
ناتساد ردنا  هک  هلبا  نآ  وچمه  نامز  ره  وت  هنم  یسیع  لد  رب  ناوختسا  ُرپ  ِنت  راگیب  کیل  تسا  رصان  شوخ  وک  هاوخ  يو  زا  ترصن 

زا وجم  نت  یگدنز  ناتسار  رهب  میدرک  وا  رکذ 
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هاگرخ ندب  نیا  شاب  هاگرد  رب  وت  دـیان ، مک  شیع  شاعم  هشیدـنا  هن  مک  دوخ  لد  رب  تا  یـسوم  زا  هاوخم  ینوعرف  ماک  تا  یـسیع 
101 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  حون  رم  ییتشک  لاثم  ای  ار  حور  دمآ 

يارب کلاس  هچ  نآ  تضایر ، تعاط ، راک ، لمَع :  443 یهگرد ب 454 - زیزع  دشاب  نوچ  هصاخ  یهگرخ  دبایب  دشاب  نوچ  كُرت 
.دنک ادخ  ياضر 

.یهابت للخ :

اجنیا رد  درک و  یم  انیب  ار  دازردام  روک  هک  تسا  هدروآ  تراعتسا  تهج  نآ  زا  ار  یسیع  و  یلاعت ، قح  تیانع  زا  تراعتسا  یـسیع :
.تسا ثحب  دروم  نآ  يروک  مشچ و 

.ندش وس  کی  هب  تسا  تسار  هار  هک  ادخ  هار  زا  نتفر ، لطاب  هار  هب  نتفر : پچ 

.نیب تقیقح  هدید  دنیب ، تسرد  هک  یمشچ  تسار : مشچ  .تسا  مشچ  تفص  تسار :

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  حور : یسیع 

.رگیرای .رای  رصان :

( .رازایم ار  حور  مسج  شرورپ  اب   ) .تسا مسج  جنر  ینعم  هب  اجنیا  رد  .نت  راگیب  ترجا و  یب  راک  راگیب :

.تسین یهلا  قشع  وا  رد  هک  ینت  ناوختسا : رپ  نت   2 تسیچ 149 / راگیب  نیا  رد  هلبا  نیا  ِلیم  تسیچ  رارسا  نیا  بر  ای  یسیع  تفگ 

نارذـگ شیوشت  شاعم : هشیدـنا  ص 5 ) اولح ، ناـن و  ییاـهب ، خیـش   ) ناوختـسا رپ  دوب  یناـبنا  هنهک  ناـخر  لـگ  رهم  یلاـخ ز  هنیس 
ادخ رکذ  تدابع و  رد  ندوب ، ادخ  دای  هب  زا  تیانک  ندوب : هاگرد  رب  .روخم ) يزور  مغ  شابم : یگدـنز  نارذـگ  رکف  رد   ) .یگدـنز

.ندرب رس  هب 

.حور زا  تراعتسا  كرت :

ياهتیب رد  .دـندرب ) یم  رـس  هب  رداـچ  ریز  ناـکرت  هک  تسا  تهج  نآ  زا  كرت  صاـصتخا   ) .شیاـسآ ياـج  همیخ ، .هاـگرخ  هگرخ :
رد .نآ  رثا  دوب و  هناقداص  هیرگ  زا  نخس  هتشذگ 
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تیوقت يونعم و  یناگدنز  يارب  تسا  يا  همدـقم  تسا ، بترتم  یگدـنز  نیا  رب  هچ  نآ  ینامـسج و  یناگدـنز  دـیوگ  تیاکح  نیا 
يارب شوگ  .دنیزگب و  تسا  داعم  حالـص  هب  ار  هچ  نآ  دریگ و  تربع  اهیندـید  زا  هک  تسا  نآ  يارب  هدـید  هک  نانچ  .ینالقع  حور 

هدامآ يارب  اپ  تسد و  و  تسا ، قح  نانخس  ندینش 

102 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

صقن نآ  هچ  تسین ، یکاب  دوش  صقن  راچد  قح  تعاط  هار  رد  ینامـسج  ياـضعا  نیا  زا  یکی  رگا  لاـح  .ادـخ  تمدـخ  رد  ندـش 
نتفر الاب  بجوم  دوش  روک  هانگ  زا  نتـساوخ  شزرمآ  ادـخ و  يارب  نتـسیرگ  رد  مشچ  رگا  هک  نانچ  .تسا  لامک  يارب  يا  همدـقم 

هثاغتـسا و دـیوگ  یم  سپـس  .دـهد  نآ  ياج  هب  نطاب  هدـید  ادـخ  دور  نایم  زا  رهاظ  مشچ  رگا  .تسا و  یلاـعت  قح  دزن  هدـنب  هجرد 
ات تساوـخ  یـسیع  زا  هلبا  نآ  هـک  ناـنچ  .سفن  ياهـشهاوخ  يارب  هـن  دـشاب  حور  لامکتـسا  يارب  دـیاب  اـهنت  ادـخ  هاـگرد  رب  يراز 

میهاوخ هک  نانچ  سوه - نآ  دوب و  هدرک  یـسوه  اهنت  .دش  دهاوخ  هچ  ماجنارـس  تسناد  یمن  اّما  .دنک  هدـنز  ار  هدرم  ياهناوختـسا 
دـش مهارف  نآ  رگا  هک  تساوخ  ار  یناحور  تاجرد  ِّولع  ینالقع و  لامک  ادخ  زا  دیاب  هتـسویپ  سپ  .تفای  نایاپ  وا  گرم  هب  دـید -

َْکیَْنیَع َّنَّدُمَت  َو ال   » دیامرف یلاعت  قح  .تسا  رسیم  مه  شاعم  دیدرگ  هتسارآ  داعم  رگا  .تشاد و  دهاوخ  لابند  هب  زین  ار  مسج  لامک 
اـْهیَلَع ال ِْربَطْـصا  ِهـالَّصلِاب َو  َکَـلْهَأ  ُْرمْأ  یْقبَأ َو  ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُقْزِر  ِهِیف َو  ْمُهَِنتْفَِنل  اْینُّدـلا  ِهاـیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاـجاوْزَأ  ِهـِب  اـنْعَّتَم  اـم  یلِإ 

و يْوقَّتِلل : ُهَِبقاْعلا  َُکقُزَْرن َو  ُنَْحن  ًاقْزِر  َُکلَئْسَن 
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يزور زودم و  مینک ، ناشـشیامزآ  ات  ایند - یگدـنز  رویز  زا  میتخاس - رادروخرب  ار  نانآ  زا  یتفج  تفج  هچ  نادـب  ار  تا  هدـید  ود 
یم يزور  ار  وت  ام  میهاوخ  یمن  يزور  وت  زا  شاب  ابیکـش  نآ  رب  امرف و  زاـمن  ار  دوخ  ناـسک  تسا و  رترادـیاپ  رتهب و  تراـگدرورپ 

(132 - 131 هط ، « ) .تسار يراکزیهرپ  تبقاع  میهد و 

مالّسلا هیلع  یسیع  ياعد  هب  اهناوختسا  ندش  هدنز  هّصق  یمامت 

مالّسلا هیلع  یسیع  ياعد  هب  اهناوختسا  ندش  هدنز  هّصق  یمامت 

زا درک  هدنز  ار  ناوختسا  نآ  تروص  درم  ماخ  نآ  یپ  زا  نادزی  مکح  ناوج  نآ  سامتلا  يارب  زا  ناوختسا  رب  قح  مان  یـسیع  دناوخ 
دوبن يزغم  ردناک و  يزوج  زغم  دوز  تخیر  شزغم  دنک  رب  شا  هّلک  هابت  ار  ششقن  درک  دز  يا  هجنپ  هایس  ریـش  کی  تسَج  رب  نایم 

وز وـت  هک  ور  نآ  تفگ ز  یتـفوک  شباتـش  نوـچ  یـسیع  تـفگ  شنت  رب  اـّلا  صقن  يدوـبن  دوـخ  شنتـسکشا  يدـُب  يزغم  ار  رگ و 
گرزب مان  مظعا ، مسا  قح : مان   455 دروخ ب 461 - ِقزر  مدوبن  تمسق  رد  تفگ  درم  نوخ  يدروخن  نوچ  یسیع  تفگ  یتفوشآ 

.ادخ

.رارصا اب  مأوت  تساوخرد  سامتلا :

.نادان هدیسران ، لامک  هب  درم : ماخ 

.دسج نتفوک  دبلاک ، ندرک  درخ  شقن : ندرک  هابت 

.لقع حور و  زا  تراعتسا  زغم  تسا و  مسج  زا  تراعتسا  اجنیا  .ودرگ و  زوگ ، زوَج :

تشاد زغن  كاپ  ِحور  نتشُک  ِدعب  تشاد  زغم  نآک  نآ  تسکشب و  اهزوج 

نآ زا  ریـش  .ندروخ  يزور  دروَخ : ِقزر   1 / 706 تسا 707 - نتـسکشب  ار  بیـس  رانا و  نوچ  تسا  نت  شقن  رب  هک  ندرم  نتـشُک و 
يزور نآ  زا  یگدـنز  رد  ریـش  تسوا و  یعیبط  یگدـنز  ناـیاپ  اـت  ناـهج  نیا  رد  رادـناج  ره  يزور  هک  دروخن  ار  درم  نوخ  تهج 

هدش رادروخرب 
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.دوب

هک نانچ  تسا ، نآ  رد  وا  نایز  هک  دـنز  يراک  هب  تسد  هک  دوب  اسب  ناداـن  هکنیا  یکی  تسا : دوصقم  هتکن  دـنچ  ناـیب  اـهتیب  نیا  زا 
ات دـناوخب  ار  ماـن  نآ  دوخ  دـهد ، یمن  میلعت  يو  هب  ار  ادـخ  گرزب  ماـن  هک  نونکا  دـیزرو ، رارـصا  دوخ  شهاوخ  رد  یـسیع  هارمه 

دوش هدنز  اهناوختسا 

104 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدمآ میرک  نآرق  رد  هچ  نآ  تسا  باب  نیا  زا  .تشک و  ار  درم  دش و  هدنز  اهناوختسا  نایم  زا  هایس  يریش  درک  نینچ  یسیع  نوچ  و 
.ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْسَت  ال  تسا :

ضحم میلـست  تفگ و  دیابن  نخـس  نانآ  نخـس  ربارب  تفرگ و  دیابن  تخـس  ادخ  يایلوا  رب  ار  راک  هکنیا ، رگید  هتکن  ( 101 هدئام ، )
.دنیآ مشخ  هب  ینامرفان  يریگتخس و  رثا  رب  ادابم  دوب ، دیاب 

.دروآ مشخ  هب  ار  یسیع  هک  تشک  باتش  هب  ور  نآ  زا  ار  درم  ریش  هک  نانچ 

یکاب دنام  ملاس  وا  حور  دوش و  دراو  یمدآ  نت  رب  یـصقن  ایند  نیا  رد  رگا  دـمآ ، شیپ  ناتـساد  نایاپ  رد  هک  نانچ  هکنیا ، رگید  هس 
.تسین

يا هّبَح  کی  ناج  ِجنگ  زا  ریگ  هتفر  يا  هبمکشا  رَس و  مریگ  مک  تفگ 

3 / 3933 متسیقاب 3934 - نم  وچ  دیان  مک  شقن  متسیک  نم  ورب ! وگ  نت  تروص 

هدرک هن و  هجو  هوک  وچ  شـصرح  هن و  یهاـک  شتمـسق  ناـهج  زا  هتفر  هدروخاـن  دوـخ  دیـص  ناـیژ  ریـش  نآ  وـچمه  سک  اـسب  يا 
تافـص نیرتدب  زا  .تسا و  رّدقم  ریغ  يزور  ندـش  راتـساوخ  نآ  و  تسا ، همیمذ  تافـص  زا  صرِح :  462 هوجو ب 463 - لیصحت 

ییاهتشرس زآ ، سرت و  لخب و  : » دیامرف یم  ع )  ) یلع .تسا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 435 

http://www.ghaemiyeh.com


، کـشر ینیب و  دوـخ  زآ و  و  : » دــیامرف زین  و  همان 53 ) هغالبلا ، جـهن  « ) .تسادـخ هب  ینامگ  دـب  اهنآ  هدـنروآ  مهارف  هک  تسادـج 
یم وا  هدـشن و  ردـقم  وا  يارب  يزیچ  هـن :...  هـجو  ( 371 راصق : تاملک  هغـالبلا ، جـهن  « ) .ناـهانگ رد  تسا  نداـتفا  اورپ  یب  بجوم 

ِيزور هک  هنم ! شیوخ  زور  هودنا  رب  ار  دوخ  لاس  هودـنا  سپ  (: » ع  ) یلع هدومرف ي  تسا  ینعم  نیا  زا  .دروآ و  درگ  لام  ات  دـشوک 
اطع هدومرف  وت  تمسق  هچ  نآ  زور  ره  يادرف  رد  گرزب  يادخ  دیآ ، وت  رمع  رامش  رد  لاس  نآ  رگا  سپ  .تسا  سب  ار  وت  زور ، ره 

(379 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  ( »؟ تسیچ تسین  وت  نآ  زا  هچ  نآ  رب  وت  مغ  سپ  تسین  وت  رمع  رامش  رد  لاس  نآ  رگا  دیامرف و 
یم صیرح  ص 182 ) ناتـسلگ ، يدعـس ، « ) .مولعم تقو  زا  شیپ  ندرم  موسقم و  قزر  زا  شیب  ندروخ  تسا : لقع  لاـحم  زیچ  ود  »

هدشن ردقم  يو  يارب  نآ  ندرک  هنیزه  هک  دروآ  درگ  ار  ییاهلام  دشوک 

105 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا

هک ار  نآ  ام  هب  امنب  نانچ  نآ  تسـش  هدوب  نآ  ام و  هب  هدومنب  همعط  ناهر  او  ار  ام  راـگیب  هرخـس و  ناـهج  رد  اـم  رب  هدرک  رّـسیم  يا 
.هدامآ ناسآ و  رَّسَیُم :  464 تسه ب 465 -

.ربنامرف دنک ، دزم  یب  راک  هک  نآ  هَرخُس :

.ترجا یب  راک  دزم ، یب  راک  راگیب :

.دنریگ یهام  نادب  هک  باّلق  تسَش :

هک امنب  نم  هب  نانچ  نآ  ار  ایند  ایادـخ  َكَداـبِع : یِِحلاـص  اـهیُِرت  اـمَک  اینُّدـلا  ِینِرأ  َّمُهَّللا   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأـم  اـمنب : ناـنچ  نآ 
اینُّدلا اَنِرأ  َّمُهَّللا  : » تسه رگید  یترابع  و  ص 45 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .ینایامن یم  ار  دوخ  حلاص  ناگدنب 
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َكَدـنِع َوُه  امَک  ّقَحلا  ِینِرأ  ِّبَر  ای  َلاق  دُواد  َّنإ   » هک تسا  بسانم  ثیدـح  نیا  اب  زین  .تسا و  نآ  ربارب  مود  تیب  مین  هک  .یِه » امَک 
ار باّلق  هناد و  ار  ماد  میا ، هتفرگ  وخ  نادب  هک  اهیراک  هدوه  یب  نیا  زا  ار  ام  ایادـخ ، ص 10 ) ج 14 ، راونالا ، راحب  « ) ِهب َیِضقأ  یّتَح 

.هد ناشن  ام  هب  تسا  نآ  تقیقح  تسه و  هک  نانچ  ار  ایند  راذگماو و  دوخ  هب  ار  ام  ناهراو و  میا  هتشاگنا  همعط 

ناگدُرم ب اب  ارم  یتسراک  هچ  دوخ  ناهج  ردنا  يُدب  يزور  ارم  رگ  رابتعا  يارب  زا  صلاخ  دوب  راکش  نیا  احیسم  يا  ریش  نآ  تفگ 
.اهنت طقف ، ِصلاخ :  466 - 467

.نتفرگ دنپ  رابتعا :

تسا ینامز  زا  هدنز  ره  ندروخ  يزور  مدرم )؟ یم  ارچ  مریمب ؟ یتسیاب  ارچ   ) .ندمآ رد  ناگدرم  رامـش  رد  نتـشاد : راک  ناگدرم  اب 
ُهَّللا  » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دور  ناگدرم  ناـهج  هب  و  ددـنب ، رب  تخر  نآ  زا  هک  یماـگنه  اـت  دـیآ  ناـهج  نیا  رد  هک 

دنادرگ یم  هدنز  سپ  دنار  یم  سپ  داد ، يزور  سپ  دـیرفآ ، ار  امـش  هک  ییادـخ  ْمُکِییُْحی : َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکَقَزَر  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا 
هب (: » ع  ) یلع هدومرف  تسا  ینعم  نیا  زا  و  ( 40 مور ، « ) .ار امش 

106 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا شیب  دنفرت ، رد  يوق  تیاهن و  هب  شیوج  تسج و  دوب و  دنمورین  شا  یـشیدنا  هراچ  دنچ  ره  ار - شا  هدنب  ادـخ  هک  دـینادب  نیقی 
: دیوگ یم  یسیع  خساپ  رد  ریش  ( 273 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .هتشادن ررقم  هتـشاگن  وا  يارب  نآرق )  ) میکح رکذ  رد  هچ  نآ 

ناربمیپ رب  و  دنریگ ، تربع  نارگید  هک  دوب  نآ  يارب  ار  درم  نیا  نم  نتشک 
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رد ندروخ  يزور  هچ ، تسا  هدوبن  نم  رّدقم  نآ  ندروخ  اما  .دنـشاب  میلـست  شوماخ و  نانآ  ربارب  دنزرون و  رارـصا  ادـخ  ناصاخ  و 
هدنز نیا  و  تسا ، هدمآ  رـس  هب  نم  يارب  نارود  نآ  تسا و  هدرک  رّدـقم  راوخ  يزور  يارب  ادـخ  هک  تسا  یعیبط  یناگدـنز  نارود 

مـشاب هدرم  یتسیابن  دوب  نم  يزور  وا  ندروخ  رگا  .تسین  رّدقم  یناگدنز  نآ  ءزج  و  تسا ، تمکح  زاجعا و  لیبس  رب  تقوم  ندش 
ٌسفَن َتوُمَت  َنل  ُهَّنأ  یلاعَت  َكَرابَت َو  یِّبَر  نَع  ِینَرَبخَأ  لیئربَج  َنیِمَألا  َحوُّرلا  َّنإ  (: » ص  ) مرکا لوسر  هدومرف ي  تسا  ینعم  نیا  زا  و 
دریمن نت  چیه  هک  داد  ربخ  ارم  یلاعت  كرابت و  مراگدرورپ  زا  نیمالا  حوَر  ِبَلَّطلا : ِیف  اُولِمجأ  َهَّللا َو  اوُقَّتاَف  الَأ  اهَقزِر  َلِمکَتسَت  یَّتَح 
یلاما زا  ص 28 ، ج 100 ، راونالا ، راحب  « ) .دـینک تساوخرد  وکین  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  سپ  ناـه  .دریگب  لاـمک  هب  دوخ  يزور  اـت 

ص 310) يونیم ، هنمد ، هلیلک و  هب : دینک  هاگن  و  قودص ؛

يوج رد  دـهن  اپ  ياج  هب  وا  رخ  يوج ، نآ  تمیق  دـنادب  رگ  فازگ  زا  دزیمب  وج  رد  رخ  وچمه  فاص  ِبآ  دـبای  هک  نآ  يازـس  نیا 
نک ب 471- هدـنز  ار  اـم  بآ  ریما  يا  نُک  رما  زک  وا  شیپ  دریمن  نوچ  يرورپ  یناگدـنز  یبآ  ریم  يربمغیپ  ناـنچ  نآ  دـبایب  وا  رَس 

.ندیشاش ندیزیم :  468

نیمه تیب  نیا  رد  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  زین  نتـسنادن  یگدیجنـسان ، ینعم  هب  نکیل  هدـش ، ینعم  هزره  هدوه و  یب  تغل  رد  فازگ :
.تسا دوصقم  ینعم 

نیا رد  زین  يرایرهش  يدامع  تیب  نیا  و  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) نایوم هتسشن  مغ  هناخ  رد  نایوگ  هوای  فازگ  یلیل ز 
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.دراد يرتشیب  روهظ  ینعم 

( همان تغل  زا  لقن  هب   ) نکم ینابز  هریچ  يوجم  يزارد  تسد  فازگ  زا  سک  همه  اب  فال  هب  ملاع  همه  اب 

107 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناـنآ زا  تسا و  نتـسنادن  ار  ناـگرزب  تبحـص  ردـق  ینعم  هـب  تـیب  نـیا  رد  و  ندرک ، هدوـلآ  ار  بآ  زا  تیاـنک  نداـهن : وـج  رد  اـپ 
.ندرک يدام  یئزج و  ياهشهاوخ 

.تسا دوصقم  ملع  زا  ندش  رادروخرب  نتفرگ و  میلعت  ینعم  هب  اجنیا  رد  نداهن : رس 

.تسا هتفر  راک  هب  رورس  گرزب و  قلطم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  هک  .تساهغاب  ای  اه  هناخ  بآ  میسقت  رب  لکوم  هک  نآ  بآ : ریم 

میهاوخب هک  هاگ  نآ  ار  يزیچ  ام  هتفگ  انامه  ُنوُکَیَف : ْنُک  َُهل  َلوُقَن  ْنَأ  ُهاـنْدَرَأ  اذِإ  ْیَِـشل ٍء  اـُنلْوَق  اـمَّنِإ   » هیآ هب  تسا  تراـشا  نُک : ِرمأ 
یضیف رگا  هک  تسا  تقو  رب  تبقارم  کلاس ، تایصوصخ  زا  ( 40 لحن ، « ) .دشاب یم  سپ  شاب ، مییوگب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ار ، نآ 

هرهب وا  تمدخ  زا  ات  دـشوکب  درک  كرد  ار  لماک  يریپ  رـضحم  رگا  دـیرادب و  ار  نآ  ساپ  دـیدرگ  وا  بیـصن  یلاعت  قح  بناج  زا 
ییامنهار هب  دـنتفای و  قیفوت  رگا  هک  دـنک  یم  شهوکن  ار  ماخ  ناـکلاس  یـسیع ، قیفر  ناتـساد  ندروآ  اـب  اـهتیب  نیا  رد  .ددرگ  دـنم 

وا زا  دناریمب و  ار  ینامسج  تایح  هک  نآ  ياج  هب  یـسیع  قیفر  .دنراد  هضرع  يو  رب  ار  دوخ  يونعم  ياهزاین  ات  دنـشوکب  دندیـسر ،
.دید هچ  نآ  دید  مرجال  درک  ار  ناگدرم  ناوختسا  ندش  هدنز  تساوخرد  دهاوخ ، یناحور  یناگدنز 

دوب گس  نیا  عنام  نآ  هک  ار  یناوختسا  رَس  رب  كاخ  هاگرید  زا  تسوت  ناج  ّودع  وک  هاوخم  هدنز  ار  وت  سفن  گس  نیه 
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شییاـنیب هک  نآ  تسا  مشچ  هچ  نآ  یقـشاع ؟ نوخ  رب  هچ  زا  راو  هچوـید  یقـشاع ؟ نوـچ  ناوختـسا  رب  يا  هن  گـس  ناـج  ِدیـص  زا 
472 هار ب 476 - دـمآ ز  روک  هک  نیا  تسا  ّنظ  هچ  نیا  هاگ  هاگ  ار  اهّنظ  دـشاب  وهـس  تسین  شییاوسر  هک  زج  اهناحتما  ز  تسین ؟
، حور ربارب  نآ  یتسپ  تهج  زا  مه  تسا  هدش  هیبشت  گس  هب  نافراع  حالطصا  رد  یمیهب  سفن  .هبشم  هب  هب  هبشم  هفاضا  سفن : گس 

نتفرگ هدـیدان  يویند و  ياه  همعط  رب  نآ  ندرک  هدنـسب  تهج  زا  مه  و  تسار ، سفن  هک  بضغ  یگدـنرد و  يوخ  تهج  زا  مه  و 
.ار تسفن  گس  ار :...  وت  سفن  گس  .یحور  ياهاذغ 

: کیَبنَج َنَیب  ِیتَّلا  َکُسفَن  َكِّوُدَع  يَدعأ   » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  تسوت : ناج  ِّوُدَع 

و ص 9 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .تسوت يولهپ  ود  نایم  هک  تسوت  سفن  تنانمشد  نیرت  نمشد 

108 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یلاما ص 160 ، رابخالا ، یناعم  زا  ص 65 ، ج 67 ، راونالا ، راحب  « ) .هبَبنَج َنَیب  ِیتَّلا  ُهَسفَن  دَهاج  نَم  ِداهِجلا  ُلَضفأ  : » ثیدـح نیا  زین 
.ایند عاتم  زا  تراعتسا  ناوختسا : ص 279 ) قودص ،

.دیآ ترخآ  راک  هب  هچ  نآ  یهلا و  فراعم  يریگ  ارف  زا  تراعتسا  ناج : ِدیص 

.ولاز هچوید :

.اطخ هاگ  دیآ و  تسرد  هاگ  هک  نامگ ، ّنَظ :

يدنم هقالع  حور ، رب  سفن  هبلغ  ياه  هناشن  زا  یکی  .تسا  ناسنا  حور  نمـشد  هک  تسا  نآ  هسوسو  سفن و  زا  ریذحت  رد  اهتیب  نیا 
دنک یم  شنزرس  ار  سفن  ياوه  ناوریپ  تسا و  هدرک  ریبعت  نوخ »  » و ناوختـسا »  » هب نآ  زا  انالوم  هک  .ایند  ياهرویز  هب  تسا  یمدآ 

.دننک هجوت  نآ  شرورپ  حور و  هب  ات  ناشدراذگناو  نآ  ياهرویز  ایند و  هب  نانآ  یگتفیرف  هک 

هدید ارچ 
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؟ دنیآ یم  نوریب  هتسکش  رس  اهشیامزآ  زا  دنروخ و  یم  ار  ناطیش  بیرف  هناروکروک  هتسویپ  دوش و  یمن  هدوشگ  نانآ  نیب  تقیقح 

هک تسا  نآ  هناشن  دومیپ  ار  اطخ  هار  هتـسویپ  رگا  اما  ددرگ ، اطخ  راـچد  راـب  دـنچ  اـی  راـب  کـی  یمدآ  هک  دوب  دـنک  تراـشا  سپس 
.تسا هدناشوپ  ار  وا  لد  هریت ، باجح 

رت نشور  هیرگ  زا  عمش  هک  نآ  دوش ز  رت  زبس و  خاش  نایرگ  ِربا  يرگ ز  یم  دوخ  رب  نیشنب و  یتّدم  يرگ ؟ هحون  نارگید  ربآ  هدید 
ياقب لعل  زا  لفاغ  دـنا  یناف  قارف  رد  ناـشیا  هک  نآ  نینَح ز  ردـنا  يرت  یلوا  وت  هک  نآ  نیـشن ز  اـج  نآ  دـننک  هحون  اـجک  ره  دوش 

دوب هَک  تسا  يوکین  ره  تفآ  دـیلقت  هک  نآ  دـنرب ز  ار  شدـنب  مشچ ، بآ  هب  ور  دـنب  تسا  دـیلقت  شقن  لد  رب  هک  نآ  دـنا ز  یناـک 
.هدید يا  هدید آ : .ادن  فرح  477 آ : تسا ب 482 - يوق  هوک  رگا  دیلقت 

نوزفا نآ  هلعش  دزوس ، رتشیب  عمش  هچ  ره  دنیشن و  یم  عمش  رب  ندش  بآ  نتخوس و  زا  سپ  هک  ییاه  هرطق  زا  تراعتسا  عمش : هیرگ 
.دوش یم  رت 

.هلان نِینَح :

.ایند زا  تیانک  یندش ، دوبان  یناف :

109 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دزن هچ  نآ  ٍقاب : ِهَّللا  َدـْنِع  اـم  ُدَْـفنَی َو  ْمُکَدـْنِع  اـم   » هیآ هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .تسا و  نادـیواج  هک  حور  زا  تراعتـسا  اـقب : لـعل 
(96 لحن ، « ) .دنام یم  تسادخ  دزن  هچ  نآ  دور و  یم  نایم  زا  تسامش ،

.یندعم ناک ) هب  بوسنم  : ) یناک  4 نتخاس 2540 / دیاش  هناخ  نارازه  دص  نمی  نیا  قیقع  زک  نَک  رب  هناخ 

.نوچ هک ، نآ  يارب  هک : نآ  ز 

.ندرب نایم  زا  ندیشارت ، ندیدنَر :

تساوخ ع )  ) یسیع زا  یسیع  هارمه  شیپ  ياهتیب  رد 
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ات دزاس  یم  هجوتم  ار  نالفاغ  اهتیب  نیا  رد  .دبلط  یناحور  یناگدنز  هارمه  نانچ  زا  دوب  راوازس  هک  یلاح  دنک ، هدنز  ار  اهناوختسا  ات 
وا دـنا ، نایرگ  تسا  یندـش  دوبان  هچ  نآ  مغ  رد  نارگ  هحون  رگا  و  دـندرگ ، زاوآ  مه  نارگ  هحون  اب  دـننک و  يراز  ادـخ  هاگرد  هب 

شقن تسا و  دیلقت  يور  زا  یمدآ  راک  رتشیب  نوچ  هک  دـهد  یم  رکذـت  سپ  .دـیرگب  دور  یم  تسد  زا  هک  يا  هنادواج  تایح  يارب 
.درب نایم  زا  ار  شقن  نآ  هیرگ  عرضت و  اب  دیاب  تسا  هتفرگ  ياج  اهلد  رد  دیلقت  نیا 

ناج چیه  درادن  درآ  نابز  رد  نایب  دص  لیلد و  دص  دِّلقُم  نآ 

رمث گرب و  دوب  یک  ار  وا  تفگ  رف  ناج و  درادن  هدنیوگ  هک  نوچ 

5 / 2480 هاک 2482 - ِگرب  زا  تسا  رت  نازرل  ناج  هب  وا  هار  هب  ار  مدرم  خاتسگ  دنک  یم 

نآ ار ز  شرـس  نآ  رتکیراب  وم  دیوگ ز  نخـس  رگ  مشچ  تسین  ار  وا  وچ  ناد  شا  هراپ  تشوگ  مشخ  زیت  تسا و  رتمل  يریرـض  رگ 
بآ دروخ  یبآ  وا  هن  وا  تسا  يوج  وچمه  کین  تسا  یهار  یم  هب  ات  يو  َرب  زا  کـیل  دوخ و  تفگ  دراد ز  ییتسم  ربخ  دوبن  نخس 

يراز هلاـن  ییاـن  وچمه  راوخ  بآ  هنـشت و  تسین  وج  نآ  هک  نآ  رارق ز  دریگ  یمن  نآ  وج ز  رد  بآ  درذـگب  ناراوـخ  بآ  رب  وا  زا 
.انیبان ریرَض :  483 دنک ب 488 - يرادیرخ  راگیب  کیل  دنک 

110 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.لبنت ولاتشوگ ، هبرف ، ُرتَمل :

.لد نورد ، ریمض ، رِس :

.ینیب دوخ  رورغ و  زا  تیانک  یتسم :

.عقاو تقیقح ، زا  هراعتسا  یم :

.ینالوط زارد ، دیق ) : ) کین

.نز ین  ییان :

ینعم تیب  نیا  رد  راگیب :
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.دشن هدید  ینعم  نیدب  اهگنهرف  رد  نکیل  دهد ، یم  وج  تسج و  و  شالت ،

زا هک  دوب  دـنرورغم و  دوخ  هب  دـنرآ  یم  نابز  رب  اهـسلجم  رد  دـنراد و  داـی  هب  ناـفرع  عرـش و  زا  دـنچ  ینانخـس  وگ  غورد  نایعدـم 
هن تسا ، نابز  رـس  رب  دنیوگ  هچ  نآ  هک  ارچ  .دنربن  شیوخ  ياه  هتفگ  زا  یتدـیاف  دوخ  نانآ  اما  دریگ  رب  يدوس  سک  نانآ  نانخس 

.ناج لد و  رد 

.هتخادـنا مدرم  ناـیم  ار  دوخ  هتخاـس و  مهارف  یناداـن  زا  يا  هراوتـشپ  هک  يدرم  : » تسا ع )  ) یلع هدوـمرف ي  نومـضم  نخـس  نیا  و 
.تسا نانچ  هن  وا  دـنا و  هدـیمان  اناد  ار  وا  نایامن  یمدآ  .نامدرم  نایم  شزاس  نامیپ  نتـسب  رد  روک  نازاـت ، هنتف  یکیراـت  رد  ناـباتش 

وا يو  ینادان  هک  دنمشناد  اسب  : » دیامرف زین  و  هبطخ 17 ) هغالبلا ، جهن  « ) .تسا نآ  رایسب  زا  رتهب  شکدنا  هک  هدروآ  مهارف  ار  يزیچ 
تسا نایعدم  نیا  لاح  بسانم  و  ( 107 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .درکن يدوس  ار  وا  دوب و  وا  اب  وا  شناد  دروآ و  رد  اـپ  زا  ار 
لکوت اجر و  فوخ و  زا  نآ  تافص  سفن و  لاوحا  زا  یهاگ  و  تسا ...« : هتـشون  ص 342 )  ) لامآلا یهتنم  رد  یمق  ثدحم  هچ  نآ 

تحاصف و تیاهن  رد  هریغ  یلازغ و  باتک  زا  ار  دوخ  تاظوفحم  و  دنیوگ ، نخس  اهریغ  هحیبق و  تافص  هثیبخ و  لئاذر  زا  اضر و  و 
رد هک  یتاملک  هتخادرپ و  نانخـس  اب  مّظنم  بترم و  ار  ماقم  نیا  اب  بسانم  رابخا  تایآ و  و  دـننک ، ناـیب  تنکل  فقوت و  یب  تغـالب 

تسا فصتم  زین  اهنآ  نتفگ  هب  هک  درادنپ  نانچ  هراچ  یب  دنیامن و  رکذ  هتخادنا  مه  هب  هیفاق  عجس و  نآ 
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« .تسا هدومنن  یقرت  یماع  یندا  هیاپ  زا  تافص  نآ  رد  هک  نآ  لاح  و 

ناـماد لد و  زوس  وک  کـیل  كاـنزوس  ِثیدـح  دـیوگ  رگ  هحون  ثیبـخ  نآ  دارم  دوبن  عـمط  زج  ثیدـح  رد  دِّلقُم  دـشاب  رگ  هحوـن 
111 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسادص  رگید  نآ  تسا و  دواد  وچ  نیک  تساه  قرف  دِّلقم  ات  قِّقَُحم  زا  كاچ ؟

مه نینَح  نودرگ  رب  تسا و  واگ  رب  راب  نیزح  تفگ  نآ  دب  هّرغ  وشم  نیه  دوب  يزومآ  هنهک  دّلقم  نآ  دوب و  يزوس  نیا  ِراتفگ  عبنَم 
کین تسه  یقرف  ود  ره  نایم  رد  کیل  دـنیوگ  ادـخ  نمؤم  رفاک و  باسح  رد  دـشاب  دُزم  ار  رگ  هحون  باوث  زا  مورحم  تسین  دـّلقم 

هن يدنام  مک  هن  وا  مشچ  شیپ  شیوخ  تفگ  زا  ادگ  یتسنادب  رگ  ناج  نیع  زا  ادـخ  دـیوگ  یقَّتم  نان  رهب  زا  ادـخ  دـیوگ  ادـگ  نآ 
يدوب هتـشگ  هّرذ  هّرذ  شبل  تفگ  یتفات  رد  لد  هب  رگ  هاک  رهب  زا  دـشک  فحـصم  رَخ  وچمه  هاوخ  نان  نآ  ادـخ  دـیوگ  اهلاس  شیب 

هناخ ازع  رد  هک  یهورگ  ای  صخـش  رگ : هحون   489 يَرب ب 500 - یم  يزیـشپ  قح  مان  هب  وت  يرحاس  رد  درب  هر  يوید  ماـن  شبلاـق 
.دنیامن مرگ  ار  هماگنه  دننک و  دایرف  نویش و  ات  دنتفرگ  یم  دزمب  ناشاه 

و ع )  ) دواد هّصق  زا  یهاگآ  يارب  دواد : وچ  ص 687 ) هقیدح ، ییانـس ،  ) دیرگ ولگ  زا  هک  لد  زا  هن  وا  دـیرگ  وسَت  یپ  زک  رگ  هحون 
: هب دینک  هاگن  هوک  رد  وا  زاوآ  ندش  سکعنم 

هیآ 10. لیذ  ابس ، هروس  اهریسفت ،

.تسا هدوب  سکعب  هتشذگ  رد  تسا ، رود  کیدزن و  هب  تراشا  ریخا  ياه  هرود  رد  هک  نآ : نیا و 

زا بش  رادقم 
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.يا هفرح  راک ، هنهک  زومآ : هنهک  راهب ) فصو  رد  يرونا ،  ) ار نآ  همه  دیاز  دش و  ار  نیا  همه  صقان  دش  لدب  دوب و  نوزف  زور 

.ینیگنس زا  تیانک  راب :

.تسا ییانس  زا  رثأتم  تسا : واگ  رب  راب 

هناد ندرک  درخ  يارب  هک  خرچ  .هنودرگ  نودرگ : ص 873 ) مکح ، لاثما و   ) دنک يراد  هده  یب  هلان  کیل  تسا و  رتشا  رب  نتفر  راب 
.دنتسب یم  نآ  رب  ار  واگ  نغور ، ندیشک  ای 

112 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.زاوآ نینَح :

.وج ادخ  راکزیهرپ ، یِقَّتُم :

.لد میمص  ناج : ِنیَع 

.ناوارف ای  كدنا  ایند ، لام  زا  تیانک  شیب : مک و 

.ادگ زا  تیانک  هاوخ : نان 

تاروت نالماح  لثم  ًارافْـسَأ : ُلِمْحَی  ِرامِْحلا  ِلَثَمَک  اهُولِمْحَی  َْمل  َُّمث  َهارْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَثَم  هیآ  زا  تسا  ذوخأم  ندیـشک : فَحـصُم 
َْول  » هیآ هب  تسا  تراشا  بلاـق : ندـش  هّرذ  هَّرَذ  ( 5 هعمج ، « ) .درب دوخ  اـب  رتفد )  ) اهرفـس هک  تسا  رخ  نوچمه  دوهج ) نادنمـشناد  )

يدید یم  ار  هوک  میداتسرف  یم  ورف  یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  ِهَّللا : ِهَیْـشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َناءْرُْقلا  اَذه  اْنلَْزنَأ 
ات دنزاس  راکـشآ  ار  دوخ  رحـس  دـنناوخ و  نارحاس  هک  تسا  يدرو  هب  تراشا  وید : مان  ( 21 رشح ، « ) .ادخ سرت  زا  هتفاکـش  نتورف ،

.دنبیرفب ار  مدرم 

.درخ لوپ  زیشپ :

یناف هک  تسا  يزیچ  ندش  تسد  زا  يارب  نانآ  هحون  دنچ  ره  شاب  نارگ  هحون  نیـشنمه  دننک  يا  هحون  اج  ره  تفگ  تیب 479  رد 
تـسین لد  يور  زا  ناشیا  هتفگ  نوچ  دننک و  مرگ  ار  سلجم  دنیوگ و  کین  نخـس  هک  تساخرب  یناسک  شهوکن  هب  سپـس  .تسا 

نتفرگ يارب  اهسلجم  رد  هک  درک  دننامه  ینارگ  هحون  هب  ار  نانآ  .دربن و  یتدیاف  دوخ  تفگ  زا  وا  دنرب و  دوس  نآ  زا  نارگید 
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یتاذ دیوگ  هچ  نآ  ققحم  هک  دنک  یم  نایب  ار  دّلقم  ققحم و  قرف  اجنیا  رد  .دشابن  یمغ  ار  ناشیا  لد  اما  دـنرآ  رب  هلان  دایرف و  دزم ،
يارب رگ  هحون  نوچمه  دنامن ، دزم  یب  مه  دّلقم  هک  دـیازفا  یم  .اه و  هتفگ  هدـننک  سکعنم  دـلقم  تسا و  قیقحت  يور  زا  و  تسوا ،

یمهرد درب  یم  نآ  نیا و  هاگرد  رب  ار  ادخ  مان  هک  ادـگ  دـنهد و  یم  ودـب  يدزم  درب و  یم  يدوس  درآ  یم  رب  هک  يدایرف  گناب و 
ییاتـسور هک  نانچ  .دـیزرل  یم  دوخ  رب  میب  زا  هن  رگ  تسین و  هاگآ  دراد  ناـبز  رب  هک  ییاـهیگرزب  زا  ادـگ  هک  غیرد  اـما  دناتـس  یم 

.دناراخ یم  واگ  ياج  هب  ار  ریش  هتسنادان 

تسوا واگ  هک  نآ  ِّنَظ  هب  ار  ریش  یکیرات  رد  ییاتسور  ندیراخ 

تسوا واگ  هک  نآ  ِّنَظ  هب  ار  ریش  یکیرات  رد  ییاتسور  ندیراخ 

.تسا هدروآ  هدـمآ  همان  دابدنـس  رد  هک  ار  یتیاکح  ناتـساد  نیا  أـشنم  يارب  يونثم  تـالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  رفنازورف  موحرم 
نکیل .تفر  اهلام  رـس  رب  دربتـسد  دصق  هب  يدزد  ماگنه  بش  .دـندرک  ماقم  ییارـسناوراک  رد  هوبنا  یلام  اب  یناوراک  هک  نآ  هصالخ 
تـسد درآ و  تسد  هب  یبکرم  لقاال  ات  تفر  هلیوط  هب  راـچان  ددزدـب ، يزیچ  ناـبهگن  مشچ  زا  ناـهنپ  تسناوتن  دیـشوک  هک  نادـنچ 
ناروتس تشپ  رب  دزد  .درب  یم  نابساپ  تلفغ  راظتنا  زین  وا  دوب و  هتفر  هلیوط  هب  ییاپ  راچ  ندروخ  دصق  هب  يریش  ار  اضق  .دورن  یلاخ 

باتش هب  تساخرب و  ریش  .دش  راوس  نآ  رب  تفای و  هبرف  ار  نآ  دیلام و  یتسد  ریش  تشپ  رب  .دیسر  ریش  هب  هاگانب  دیـشک و  یم  تسد 
نابایب رد  رگا  تفگ  دوخ  اب  تسناد ، ار  لاح  تقیقح  درم  دش ، دادماب  هک  نادنچ  درب  یم  ار  درم  داهن و  رارف  رد  اپ 
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.دیسر ناتخرد  هب  ات  تفرب  نانچمه  دنک  هراپ  ارم  ریش  موش  هدایپ 

ناتساد نیا  دننامه  و  ( 51 ص 49 - يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذـخآم   ) .تخیرگب وا  ياـپ  ریز  زا  ریـش  دز و  تخرد  رد  تسد  درم 
رد تموکح  لماع  يدرم  .دندرب  هلمح  یناوراک  رب  نادزد  هکنیا  نآ  هصالخ  تسا و  هدمآ  تدـش  زا  دـعب  جرف  رد  يرگید  ناتـساد 

تـسد رب  دندروآ و  رد  اپ  زا  ار  نادرم  نادزد  .تخیگنا  یم  رب  نانآ  ربارب  يرادیاپ  نادزد و  گنج  هب  ار  نایناوراک  هک  دوب  نایم  نآ 
نآ وس و  نیا  زا  ناگداتفا  نایم  تساخرب و  دمآ  شوه  هب  نوچ  داتفیب  شوه  یب  ناگتسخ  نایم  دیسر و  ریـشمش  زا  اهتبرـض  درم  نیا 
دوخ درم  تساخرب ، سرت  زا  ریش  .دوب  هدمآ  اج  نادب  نارخ  نابـسا و  ندروخ  يارب  هک  داتفا  رد  يریـش  يور  رب  هاگان  تشگ  یم  وس 

وا تسد  هب  نانچ  نوخ  اب  داتفا و  درم  هدروخ  مخز  تسد  رب  ریـش  لای  ندـیود  يانثا  رد  دـیود  یم  ریـش  .درک  راوتـسا  وا  تشپ  رب  ار 
دـنار و بآ  رد  ار  ریـش  .دیـسر  تارف  رانک  هب  اـت  تفر  یم  ناـنچمه  درم  .دوب  گرزب  یجنر  يو  يارب  نآ  ندرک  ادـج  هک  هدـیبسچ 

طـش يوس  کی  هب  تخادنا و  بآ  رد  ار  دوخ  درم  .دش  ادج  وا  تسد  زا  ریـش  لای  هدرک و  رت  ار  اهنوخ  بآ  ات  تفرب  نانچمه  یتخل 
هدش اهر  راوس  گنچ  زا  هک  ریش  تخیرگ و 

114 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تفر رگید  يوس  هب  دوب و 

نآ بش  تسُج  یم  ار  واگ  واگ  يوس  رُخآ  رد  دش  ییاتسور  تسشن  شیاج  رب  دروخ و  شواگ  ریـش  تسبب  رُخآ  رد  واگ  ییاتـسور 
تسد واکجنُک 
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يدش نوخ  لد  يدیردب و  شا  هرهز  يدـش  نوزفا  ینـشور  زا  ریـش  تفگ  ریز  هاگ  الاب  هاگ  ولهپ  تشپ و  ریـش  ياضعا  رب  دـیلام  یم 
هراـپ هراـپ  مماـن  هن ز  روک  رورغم  يا  هک  دـیوگ  یمه  قح  مدرادـنپ  یم  واـگ  بش  نیا  رد  وک  مدراـخ  یم  نآ  خاتـسگ ز  نینچ  نیا 

نوخ رپ  شلد  یتشگ و  هراپ  يدـُب  فقاو  دـحا  هوک  را  نم  زا  لَـحَترا  َُّمث  عَطَقنا  َُّمث  عَدَـصنَال  لَـبَجِلل  ًاـباتِک  اـنلَزنأ  َول  هک  روط  تشگ 
نوچ فطل  زا  ناشن  یب  يوش  فقاو  نیا  زا  دیلقت  یب  وت  رگ  يا  هدیچیپ  نیا  رد  لفاغ  مرجال  يا  هدینـشب  نیا  ردام  زو  ردـپ  زا  يدـش 
اَّمَلَف هیآ  زا  تسا  ذوخأم  روط : ندـش  هراـپ  هراـپ   501 ار ب 511 - دـیلقت  تفآ  ینادـب  ات  ار  دـیدهت  یپ  هّصق  نیا  ونـشب  يوش  فتاه 

یب داتفیب  یسوم  تخاس و  درخ  ار  نآ  درک  یّلجت  هوک  رب  شراگدرورپ  نوچ  سپ  ًاقِعَـص : یـسُوم  َّرَخ  اکَد َو  ُهَلَعَج  ِلَبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلَجَت 
دحا فورعم  هوزغ  هک  هنیدم  یبرغ  لامـش  رد  تسا  یهوک  دُحا :  2 تیب 499 / حرش  هب : دینک  هاگن  انلَزنأ : َول  ( 143 فارعا ، « ) .شه

.تسا دوصقم  هوک  قلطم  اجنیا  رد  .داد و  خر  نآ  یکیدزن  رد  ترجه  موس  لاس  هب 

.یسانشب ار  ادخ  دوخ  هک  نآ  هن  يا  هتفرگ  دای  نانآ  زا  دیلقت  هب  ار  ادخ  مان  ردام : ردپ و  زا 

.ندرک اهر  ار  يدوخ  زا  تیانک  .راکشآان  ادیپان ، ناشن : یب 

.ینامسج ياهتفص  ندرک  اهر  زا  تیانک  .ندوب  فیطل  فطل : زا 

.دننیبن ار  وا  دنونشب و  وا  زاوآ  هک  هدننک  گناب  لعاف ) مسا  : ) فتاه

یقیقحت هاگ  تسا و  يدـیلقت  هاگ  ناـمیا  یناـقاخ )  ) ناـمالا تسا  ناـما  ياـج  هن  هگماد  نیک  دـهد  یم  زاوآ  وت  هب  یفتاـه  هظحل  ره 
هدنیوج هچ  نآ  .تسا 
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ریمض رب  دبایرد و  لد  هب 

115 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناتـساد نایاپ  رد  .تسا  يدیلقت  دونـش  نآ  نیا و  زا  دریگ و  ارف  تاحلطـصم  زا  هچ  نآ  و  تسا ، یقیقحت  تفرعم  دوش ، راکـشآ  يو 
یم فحـصم  رخ  نوچمه  دنمـشناد  نآ  و  دروآ ، یم  ناـبز  هب  ناـن  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  ادـخ  ماـن  ادـگ  هک  درک  تراـشا  شیپ 
یم دیدپ  ناشلد  رد  عوشخ  عوضخ و  دومن  یم  كرد  ار  شناد  تقیقح  دنمـشناد  رگا  دوب و  هاگآ  ادـخ  مان  رثا  زا  ادـگ  رگا  .دـشک 

.دندش یم  درجم  حور  نوچ  دش و  یم  دیدپان  نانآ  زا  مسج  ناشن  دمآ و 

هک دنک  یم  یناسک  هب  تراشا  نآ  نمـض  دروآ و  یم  نایم  هب  ار  ریـش  ندناراخ  ییاتـسور و  ناتـساد  تسوا  تداع  هک  نانچ  سپس 
ناتساد .دنربخ و  یب  نامیا  تقیقح  زا  دنا و  هتخومآ  دیلقت  هب  ردام  ردپ و  زا  ار  نامیا  .دنناد  یمن  ار  نآ  تقیقح  دنناوخ و  یم  نآرق 

.تسا دیلقت  تفآ  هدنراد  نایب  هدنیآ 

عامَس تهج  ار  رفاسم  همیهب  نایفوص  نتخورف 

عامَس تهج  ار  رفاسم  همیهب  نایفوص  نتخورف 

هب تیاکح  ره  نکیل  دـنا  ناـسکی  داد  خر  هچ  نآ  رد  ود  ره  هک  تسا  هدروآ  تیاـکح  نیا  أـشنم  يارب  ناتـساد  ود  رفنازورف  موحرم 
.دـنداد وا  دروخ  هب  دـنتخپ و  ار  نآ  تشوگ  دنتـشک و  دـنادب  هک  نآ  یب  ار  يدرم  ِرخ  هکنیا  نآ  لـصاح  و  تسا ، بوسنم  یـصخش 

(52 ص 51 - يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) .تسوت مکش  رد  شدنتفگ  درک  وج  تسج و  رخ  زا  دوش  راوس  تساوخ  نوچ 

ام هک  یفوص  ناـنچ  هن  شیوخ  تسد  زا  فلع  داد و  شک  بآ  دیـشک  رُخآ  رد  دُرب و  دوخ  بکرم  دیـسر  هر  زا  هاـقناخ  رد  ییفوـص 
نوچ طابُخ  وهس و  زا  درک  شطایتحا  شیپ  میتفگ 
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رب دـنخم  نیه  يریـس  وت  هک  رگناوت  يا  رِیُبی  ًارفُک  یِعَی  نأ  ٌرقف  َداک  ریقف  دـندوب و  ریـصقت  نایفوص  طاـیتحا  تسا  دوس  هچ  دـیآ  اـضق 
يداسف سب  حابم  يرادرم  تسه  ترورض  زک  همه  نآ  دنتفرگ  رد  یشورف  رخ  همَر  یفوص  نآ  ریصقت  رـس  زا  دنمدرد  ریقف  نآ  ِّيژک 

ای ماد  ندروخ  يارب  هاک  فلع و  دـنزاس و  گنـس  لگ و  اب  هک  هلیوط  زا  تمـسق  نآ  رُخآ :  512 حالص ب 518 - دش  ترورـض  زک 
.دنهاوخ ار  هلیوط  قلطم  رخآ  زا  هاگ  و  دنزیر ، نآ  رد  روتس 

.نتسب يارب  ندرب  ندیشک :

.ریغصت فاک  بآ + کبآ :

.تفای نایاپ  تیب 248  اب  دش و  زاغآ  تیب 155  رد  هک  یفوص  ناتساد  هب  تسا  تراشا  یفوص : نانچ  هن 

.تاعارم تبظاوم ، طایتحا :

.تسا یشومارف  ای  تلفغ  ینعم  هب  اجنیا  رد  و  یگناوید ، یگدیروش و  تغل  رد  طابُخ :

117 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دورن یتلفغ  رخ  شیاسآ  رد  ات  دوب  بظاوم  طابُخ : وهَس و  زا  درک  شطایتحا 

دراد ناور  ار  يراک  دهاوخ  ادـخ  نوچ  ُهَُّبل : ٍُّبل  يِذ  َّلُک  َبَلَـس  ٍرمأ  َذافنإ  َدارأ  اذِإ  َهَّللا  َّنإ   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأم  دـیآ : اضق  نوچ 
.ریقف رادان ، تسدیهت ، تفص ) ینعم  هب  تسا  يردصم  : ) ریصقت ص 130 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .دراد رب  دنمدرخ  ره  زا  درخ 

« .ًارفُک َنوُکَی  نأ  ُرقَفلا  َداک   » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  ٌرقَف : َداک   2 دک 629 / يریصقت و  نم ز  مریمب  دوخ  ّدَر  هب  وت  ینارب  منادنز  رگ ز 
ٌرقَف داک  ص 378 ) ج 2 ، راحبلا ، هنیفـس   ) .تسا هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  قودص  یلاما  رد  ثیدح  نیا  و  ص 45 ) يونثم ، ثیداحا  )

هتشادرب رد  ار  هدننک  كاله  يرفک  هک  يرقف  اسب  ریُبی : ًارفُک  یِعَی  نأ 
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.دشاب

.نایفوص هلگ  نایفوص ، عمج  هَمَر : یفوص 

هک نآ  یب  دنامرد  یگنسرگ  رد  هک  ره  سپ  ٍْمثِِإل : ٍِفناجَتُم  َْریَغ  ٍهَصَمْخَم  ِیف  َّرُطْـضا  ِنَمَف   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  تسه : ترورـض  زک 
هک یتمرح  زا  ترورـض  تلاح  اـه  هیآ  نآ  رد  هک  ماـعنا ، هرقب و  زا  نومـضم  نیمه  هب  ییاـه  هیآ  زین  و  ( 3 هدئام ، « ) .دنک هانگ  دـصق 
رخ یگنسرگ ، طرف  زا  نایفوص  ِتاروُظحَملا » ُحیُبت  ُتاروُرَّضلا   » فورعم هلمج  زا  زین  .تسا و  هدش  ینثتسم  تساهتشوگ  یخرب  يارب 

.دشابن هانگ  تسا  رارطضا  زا  نوچ  راک  نینچ  هک  دنتخورف  وا  عالطا  یب  دوبن  نانآ  نآ  زا  هک  ار  نامهم 

دنچ هرش  تسا و  عامس  تول و  نابشماک  هقناخ  ردنا  داتفا  هلولو  دنتخورفا  عمش  دندروآ و  تول  دنتخورفب  كرخ  نآ  مد  نآ  رد  مه 
نامهیم بشما  تلود  ام  میراد  ناج  میقلخ و  زا  مه  اـم  دـنچ  هزویرد  نیا  لـیبنز و  نیا  زا  دـنچ  دـنچ  هزور  هس  نیا  زا  ربص و  نیا  زا 

.اراوگ ياهیندروخ  تول :  519 دنتشادنپ ب 523 - ناج  تسین  ناج  نآ  هک  نآک  دنتشاک  یم  نآ  زا  ار  لطاب  مخت  ام  میراد 

.دننک یناوخ  زاوآ  یناشفا و  تسد  اب  هارمه  نایفوص  هک  یصقر  عامَس :

.ینارچ مکش  .يروخ  رپ  هَرَش :

118 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( يونثم تاریبعت  تاغل و  گنهرف   ) .دنمان عوُجلا  یَلَع  ربَص  ار  تضایر  نیا  رد  و  ندروخن ، اذغ  یپایپ  زور  هس  هزور : هس 

5 ریقف 2705 / دص  هزور  هس  زو  هّلچ  هب ز  ریش  دهش و  نان و  ِدروخ  وا  قح  رد 

زا تیانک  لیبنَز : « 21 ( » ب 15592 ریبک ، ناوید   ) میدیهر راکذا  زا  دـمآ  شیپ  وچ  روکذـم  میتشذـگ  هلچ  زا  هزور و  هس  قشع ز  رد 
تسد هب  لیبنز  يزیچ  ندتس  يارب  هک  یگزویرد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 451 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندش یم  اه  هناخ  رد  رب 

نامهیم تلود  زا  دوصقم  ًانئمطم  هکلب  ًارهاـظ  یلو  دـنتخورف  ار  وا  رخ  هک  دـنا  هتفرگ  یفوص  ناـمه  ار  نآ  ناـحراش  ضعب  ناـمهیم :
هدوه یب  رادـنپ  نتـشاک : لـطاب  ِمخت  .میا ) هدیـسر  ییاون  هب  هدـمآ و  اـم  تقو  رـس  هب  تلود  بشما   ) .تسا ندیـسر  ییاون  هب  ندوب ،

.ندومن لطاب  روصت  ندرک ،

.یناویح حور  شرورپ  ینامسج و  توق  زا  تیانک  تسین : ناج  هچ  نآ 

.نتسناد یقیقح  تایح  ندرک ، روصت  ناج  نتشادنپ : ناج 

دنتخاب یم  شوخ  ياهتمدـخ  درن  دـنتخاونب  کی  هب  کی  شنایفوص  زاـن  لاـبقا و  نآ  دـید  دوب و  هتـسخ  زارد  هار  زا  زین  رفاـسم  نآ  و 
ُرپ دش  فقس  ات  هقناخ  درک  زاغآ  عامَـس  دندروخ و  تول  یَک ؟ درک  مهاوخن  بشما  برط  رگ  يو  هب  ناشنالیم  دید  یم  نوچ  تفگ 

ار هَّفُـص  هدجـس  هب  هگ  دنتفوک  یم  مدق  ناشفا  تسد  هاگ  نتفوشآ  ناج  دجو  قایتشا و  نتفوک ز  اپ  نآ  ِدرگ  خـبطم  ِدود  درگ  دود و 
غراف وا  دروخ  ریس  قح  رون  زک  ییفوص  نآ  رگم  زج  راوخ  رایسب  دوب  یفوص  ببـس  نآ  راگزور ز  زا  زآ  یفوص  دبای  رید  دنتفور  یم 

.هجوت ندروآ ، يور  لابقا :  524 دنیز ب 532 - یم  وا  تلود  رد  نایقاب  دنا  یفوص  نیز  یکدنا  نارازه  زا  قَد  ِگنن  زا  تسا 

.تزع مارتحا ، ندرک ، شزاون  زان :

__________________________________________________

.شنم یک  سابع  رتکد  تشاددای  ( 21)

119 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نداهن تمرح  ندرک ، ییوج  لد  نتخاون :

.نداد ناشن  یتمدخ  شوخ  نتخاب : شوخ  تمدخ  درن  .هبشم  هب  هب  هبشم  هفاضا  تمدخ : درن 

.لیامت لیم ، نالیم ، نالیَم :

موق نآ  نالیم  زا  درک ، لوزن  رهش  رد  رب  نوچ   » 1 مشخ 332 / نالیم و  زا  ددرگ  لوحا  درم  مشچ  دش ز  ود  ره  تسکـشب  یکی  نوچ 
ناهج « ) .هاش ناطلس  يوس  هب 
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( .هدش فذح  هنیرق  هب  صخش  موس  ریمض   ) .دندرک زاغآ  درک : زاغآ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  اشگ ،

.یبوک ياپ  طاشن ، برط ، دجَو :  2 زیرگ 320 / وت  زو  دلسگب  ار  اهدنب  زیتس  ُرپ  يا  دشک  رد  ور  وت  وا ز 

.ندمآ ناجیه  هب  نتفوشآ :

.میظعت هناشن  هب  ندرک  كاپ  نآ  رب  یناشیپ  نداهن  اب  ار  هّفص  درگ  نتفور : هّفص  هدجس  هب 

.تجاح زاین ، زآ : یخرف )  ) ناویک دشک  رس  هب  ار  وا  تمه  نیمز  هام  دبور  يور  هب  ار  وا  شکرز  طاسب 

یم ار  همه  نیا  هنوگچ  دندیـسرپ  .تسا  هدیرخ  هرک  لسع و  دیپس و  نان  يرادـقم  دـندید  ار  مهدا  میهاربا  ندروخ : رایـسب  یفوص و 
نیا بسانم  و  ص 167 ) سیلبا ، سیبلت   ) .مینک یم  لـمحت  هنادرم  میباـین  یتقو  میروخ و  یم  هنادرم  میباـی  یم  یتـقو  تفگ  .يروخ 

بابرا تسا  یتلاح  لاح  رد  دش  هناور  تسـشن و  وان  رد  نیدلا  یفـص  خیـش  نوچ  : » تسا هدمآ  افـصلا  هوفـص  رد  هچ  نآ  تسا  ماقم 
يور عومجم  ماعط  رگا  هک  دریگ  شتآ  ناـنچ  هدـعم  دوش و  یلوتـسم  يو  رب  ناـنچ  تبحم  شتآ  دنـسر ، نادـب  نوچ  هک  ار  كولس 

یئابطابط حیحصت  هب  افصلا ، هوفص  ص 33 و  زازب ، نبا  افصلا ، هوفـص   ...« ) دسرن يو  هدعم  هب  هّرذ  کی  دروخب و  دنهد  يو  هب  نیمز 
نیدب كد »  » نکیل دنا ، هتفرگ  نتساوخ  ییادگ و  ینعم  هب  و  كد »  » برعم ار  هژاو  نیا  ناسیون  گنهرف  ضعب  ّقَد : ص 137 ) دجم ،

بابلا قد  ففخم  قد  مراد  نامگ  .تسا  یسراف  ینعم 

120 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدرک  دصق  تسا  ییادگ  نتساوخ و  هک  ار  نآ  مزال  دشاب و  نتفوک ) رد  )

دنک وت  هگرد  هب  کیل  ار  يرونا  تسین  قد  تجاح  هچ  رگا 
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ص ناتـسوب ، يدعـس ، « ) .دـنا هتفرگ  یقد  وت  رب  نادوسح   » .تفرگ بیع  ینعم  هب  ار  قد »  » ناوت یم  و  يرونا )  ) قد دـیاشب  را  بر  اـی 
.تسا حصا  هکلب  رترهاظ  لوا  ینعم  هب  نکیل  ( 146

لام هب  رارطضا  هناهب  هب  دنداتفا و  یگنسرگ  رد  نوچ  دنراد و  یمن  هگن  هزادنا  هک  تسا  هتخپان  نایفوص  یخرب  زا  نخس  اهتیب  نیا  رد 
ناشرقف رب  دننز و  یم  هنعط  نانآ  رب  دـنرادن ، نادنمتـسم  مغ  هک  تسا  ینارگناوت  هب  شهوکن  نینچمه  .دـنرآ  یم  رد  تسد  نارگید 

.دنهن یم  بیع 

ار نایفوص  راک  هک  تسا  یفوص  نینچ  .درادن و  نان  مغ  تسا  هدش  شبیصن  ادخ  زا  هک  یقیفوت  اب  هک  تسا  یسک  یقیقح  یفوص  اما 
.دننک یم  ادیپ  وکین  يداقتعا  تعامج  نیا  قح  رد  وا  ندید  اب  نامدرم  .دهد و  یم  قنور 

درک زابنا  ار  هلمج  هرارح  نیز  درک  زاغآ  تفرب  رخ  تفرب و  رخ  نارگ  برـض  کی  دیزاغآ  برطم  نارک  ات  لّوا  دمآ ز  عامَـس  نوچ 
ردـنا درک  زاغآ  تفرب  رخ  نیمه  یفوص  نآ  دـیلقت  هر  زا  رـسپ  يا  تفر  رخ  تفر و  رخ  نانز  فک  رحـس  ات  ناـبوک  ياـپ  هرارح  نیز 

زا درگ  دـنامب  یفوص  دـش و  یلاـخ  هقناـخ  عادولا  دـنتفگ  هلمج  تشگ و  زور  عامـس  نآ  شوج و  شون و  نآ  تشذـگ  نوچ  نینچ 
تفر تفاتـش  یم  وا  ناهرمه  رد  دسر  ات  وج  هارمه  نآ  ددنب  رب  رخ  هب  ات  وا  دروآ  نورب  هرجح  زا  تخر  دـناشف  یم  رفاسم  نآ  تخر 
تفگ دـمآ  مداـخ  تسا  هدروـخ  رتـمک  بآ  شود  رخ  هک  نآ  تسا ز  هدُرب  شبآ  هـب  مداـخ  نآ  تـفگ  تفاـین  ار  دوـخ  رخ  رُخآ  رد 

ات لوا  زا  عامس   533 تساخب ب 542 - یگنج  نیب  شیر  مداخ  تفگ  تساجک  رخ  یفوص 
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.ندش ماجنا  لوا  رود  .ندیدرگ  رود  کی  ندمآ : نارک 

هک یناث  لیقث  ای  راـب ، ود  کـی  ره  عاـف  عاـف  َعاـف  ّنَت  َّنَت  َّنت  تسا  قورفم  دـتو  شـش  زا  بکرم  هک  لوا  لـیقث  برـض  نارگ : برض 
.تسا فیفخ  ببس  کی  قورفم و  دتو  ود  زا  نآ  بیکرت 

121 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا و یپ  رد  یپ  نیگنـس  نتفوک  هس  نآ  تسا و  یبرع  ياهعاقیا  زا  نیمـشش  لوا  لـیقث  نارگ ) هدرپ  لـیذ  تاـغل ، رداون  گـنهرف  )
ص 164) هیبرعلا ، یقیسوملا  سوماق   ) .فیفخ کی  نیگنس و  ود  مود  لیقث 

هک يزاوآ  هَرارَح : ب 32005 ) ریبک ، ناوید   ) وگ رب  نارگ  برـض  اب  شیپ آ  نارگ  لطر  اـب  ناتـسد  هنب  تسد  زا  ناتـسم  رـشح  رگنب 
.لبط فد و  گنهآ  هارمه  هب  دنناوخ  یعمج  هتسد 

هحار « ) .فد لـهد و  لـبط و  اـب  شیپ  رد  ناــنک  هرارح   » 6 لـمع 1658 / رد  دـبنجب  شتـشگنا  هد  هن  لزغ  هن  دـیآ  شداـی  هرارح  هـن 
.تشاداو ندناشفا  تسد  ندناوخ و  هب  ار  یگمه  درک : زابنا  ار  هلمج  ص 161 ) رودصلا ،

.گناب زاوآ ، نینَح :

.دوردب عادَولا :

.تسا هتفر  ناهرمه  یپ  رد  هک  .دسرب  ناهرمه  هب  دهاوخ  هک  وج : هارمه 

.رگن وا ) كدنا  درخ  هب  و   ) زارد شیر  هب  نیب : شیر 

.ندش اپ  رب  .نتساخرب  نتساخ :  6 نیب 2050 / شیوشت  نیا  يریگ و  رفس  نیا  نیب  شیر  هخ  هخ  هک  نز  دز  يا  هدنخ 

وت هب  مداتـسرف  هچ  نآ  هد  زاـب  وت  هب  مداد  نم  هچ  نآ  مهاوخ  وت  زا  ما  هدرک  لَّکَُوم  رخ  رب  ار  وت  نم  ما  هدرپسب  وت  هب  ار  رخ  نم  تفگ 
«22»

زا يا  هن  رو  درپس  سپاو  تبقاع  رد  شدیاب  درب  هچ  ره  تتسد  هک  ربمغیپ  تفگ 
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يدنبرگج وت  ناج  میب  مدوب  دندروآ و  هلمح  نایفوص  مدوب  بولغم  نم  تفگ  نید  یضاق  هناخ  وت  نم و  کن  نیدب  یضار  یشکرس 
ناــــــــــــــــــشن نآ  ییوــــــــــــــــــج ز  يزادـــــــــــــــــــنا و  ردـــــــــــــــــــنا  ناـــــــــــــــــــگبرُگ  ناـــــــــــــــــــیم 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 22)

راپس سپاو  تمدرپسب  نم  هچ  نآ  رایم  تّجح  نک  هیجوت  اب  ثحب 

122 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.بظاوم .بقارم  هدرامگ : لَّکَُوم :  543 يا ب 549 - هدرمژپ  هبرگ  گس  دص  شیپ  يا  هدرِگ  هنسرگ  دص  نایم  رد 

زنک ریغـصلا و  عماج  ار  ثیدـح  ذـخأم  رفنازورف  موحرم  .هِّیَدَُؤت » یَّتَح  تَذَـخأ  ام  ِدَـیلا  یَلَع   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأـم  ربمغیپ : تفگ 
.تسا هرمس  نآ  يوار  اهنت  ًارهاظ  یلو  تسا  هدمآ  یّنس  هعیش و  ثیدح  ياهباتک  زا  يرایـسب  رد  تیاور  نیا  .دنا  هدرک  لقن  قیاقحلا 

، ءاسن « ) ِتانامَْألا اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  هیآ  لیذ  حوتفلا ، وبا  ریسفت  زا  لقن  هب  ص 88 ، ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  هب : دینک  هاگن  )
.هولق لد و  .هولق  شش و  رگج و  عومجم  دنبرگج : ص 636 ) ج 10 ، لامعلا ، زنک  ص 173 و  ج 2 ، یسوط ، خیش  فالخ  و  ( 58

.ندراذگاو نایابر  همعط  هب  ار  يا  همعط  نداهن : هبرگ  شیپ  دنبرگج 

.نان هصرق  هدرگ : يدعس )  ) هنب غاز  شیپ  دنبرگج  ای  وش  یضار  هّصغ  شیوشت و  هب  ای 

زا رخ  ات  اون  یب  يا  دنَرب  یم  ار  ترخ  هک  ارم  رم  ییوگن  ییاین و  وت  دندش  نیکسم  نم  ِنوخ  ِدصاق  دندتـسب  املُظ  وت  زک  مریگ  تفگ 
نم دندش  یمیلقا  هب  کی  ره  نامز  نیا  دندب  رـضاح  نوچ  دوب  كرادت  دـص  مرز  ناشیا  دـننک  یعیزوت  هن  رو  مرخ  او  نم  دَُوب  هک  ره 

دوخ اضق  نیا  مَرب  یضاق  ار  هک  مریگ  ار  هک 
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فقاو ار  وت  ات  اهراب  نم  مدـمآ  هّللا  تفگ و  بیهم  یملظ  نینچ  نیا  دـمآ  شیپ  بیرغ  يا  ییوگن  ییاـین و  نوچ  مرـس  رب  دـمآ  وت  زا 
نیز تسا  فقاو  دوخ  وا  هک  متـشگ  یم  زاـب  رت  قوذ  اـب  ناگدـنیوگ  همه  زا  رـسپ  يا  تفر  رخ  هک  یتفگ  یمه  وت  اـهراک  نیز  منک 
داب رب  ناشدـیلقت  ارم  رم  شنتفگ  دـمآ  قوذ  مه  ارم  رم  شوخ  دـنتفگ  یم  هلمج  ار  نآ  تفگ  تسا  فراع  يدرم  تسا  یـضار  اـضق 

ج 2، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  نالفآ  َرب  اب  میهاربا  مشخ  نالـصاح  یب  نینچ  دیلقت  هصاخ  داب  دـیلقت  نآ  رب  تنعل  دـص  ود  هک  داد 
123 ص :

.روز هب  متس ، هب  املظ :  550 يدش ب 562 - یم  یقوذ  سکع  نآ  ملد ز  نیو  يدز  یم  تعامج  نآ  ِقوذ  ِسکع 

.تسا هدیرخ  ار  رخ  هک  سک  ره  دشاب ، سک  ره  دزن  دوب : هک  ره  زا 

.ندیرخ زاب  ندیرخ ، هراب  ود  ندیرخاو :

.ندرک شخب  عیزوَت :

رـس و ندروآ ، ناماس  هب  ندرک و  ناربج  كُرادَت :  2 دنب 424 / درک  ار  اخـس  نآ  خیـش  ِتَّمه  دنچ  ِگناد  كدوک  عیزوت  يدـش  مه 
.نداد تروص 

.مهاوخب هک  زا  ار  دوخ  رخ  مناد ، لوئسم  ار  یسک  هچ  مریگ : ار  هک 

.مرب شا  یضاق  دزن  وا  زا  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  مناد و  شیوخ  نویدم  ار  یسک  هچ  مرب : یضاق  ار  هک 

.تفر نم  رب  هک  يدش  دب  دمآ  شیپ  نیا  ببس  وت  اضق :...  نیا 

.ربخ اب  هاگآ ، ِفقاو :

.اناد فراع :

.دشاب اداب ، اب :

.ندمآ شوخ  ندمآ : قوَذ 

.هدننک بورغ  .هدنوش  ورف  ِلفآ :

.ییادخ هب  ار  هدننک  بورغ  ِباتفآ  هام و  میهاربا  نتفریذپن  رد  هدئام  هروس  ياه  هیآ  هب  تسا  تراشا  نالفآ : رب  ار  میهاربا  مشخ 

.ساکعنا وترپ ، سکع :

.داش هدننک ، قوذ  یقوذ :
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دیلقت هک  نانآ  زا  تسا  یشهوکن 
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.دننکفا نارسخ  رد  ار  دوخ  هتسنادان  دننک و  نارگید 

یم هچ  دنتسناد  یم  نایفوص  هک  یلاح  تفگ ، یم  تفرب » رخ   » نانآ نوچمه  تفوک و  یم  تسد  هاقناخ  نایفوص  یهارمه  هب  یفوص 
« تفرب رخ   » زا ار  نانآ  ضرغ  نامهم ، ِیفوص  نکل  دننک  یم  یعامس  دنا و  هدروخ  یتول  هک  دندوب  نامداش  لد  يور  زا  دنیوگ و 

124 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تساوخ تمارغ  نایفوص  زا  درک و  نویش  شدیاب  هن  رگ  دوب و  يدیلقت  وا  نتفوک  تسد  ینامداش و  تسناد و  یمن 

دوش دش ، یپایپ  نوچ  ناد  دیلقت  نآ  وت  دز  لّواک  سکع  شک  بآ  سکع  یب  رحب  زا  يوش  هک  شوَخ  نارای  زا  دیاب  نادـنچ  سکع 
وت نارد  رب  ار  عمـس  لقع و  مشچ و  یهاوخ  فاص  رُد  هرطق  نآ  تشگن  لسگم  فدـص  زا  ُربَم  ناراـی  زا  قیقحت  دـشن  اـت  نآ  قیقحت 
دمآ عنام  عامَـس  قوذ و  نآ  عمط  تول و  عمط  عَُمل  رون و  زا  تسب  رب  وا  لقع  عمط  زا  یفوص  دـیلقت  نآ  هک  نآ  ار ز  عمط  ياـه  هدرپ 
یتفگ یک  تسار  لام  هب  يدوب  عمط  ار  وزارت  رگ  یتسام  نوچ  هنیآ  نآ  قاـفن  رد  یتساـج  رب  هنیآ  رد  عمط  رگ  عـالطا  ار ز  وا  لـقع 

.دیلقت زا  نتسر  تقیقح و  هب  ندیسر  زا  تراعتسا  ندیشک : بآ  سکع  یب  رحب  زا   563 لاح ب 570 - فصو  وزارت 

.نتفر وا  یپ  ندادن و  تسد  زا  ار  خیش  نماد  زا  تراعتسا  ندیلسگن : فدص  زا 

.ندیسرن لامک  هب  زا  تیانک  ندشن : رُد  هرطق 

.ششخرد هَعُمل : عمج  عَُمل :

عامـس تول و  جرخ  رد  ار  وا  رخ  هک  ینایفوص  زا  وا  دـیلقت  یفوص و  ناتـساد  ندروآ  اب  درک و  تمذـم  دـیلقت  زا  هتـشذگ  ياهتیب  رد 
ناشن ار  دیلقت  نایز  دندرک ،
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دننامه رک  مدرم  راک  هب  ار  نآ  يونثم  يواطم  رد  انالوم  تسا و  هدیهوکن  تخـس  دیلقت  تعامج  نیا  بهذـم  رد  دـنچ  ره  نکیل  داد 
: دیوگ تسا و  هدرک 

قیقحت هلحرم  هب  ات  هک  دـیاب  ار  دـیرم  دـنیوگ ، اّما   5 تسا 1277 / رـس  رد  ار  وا  هک  يداـش  نآ  ردـنا  تـسا  رک  دـننام  زین  دـّلقم  سپ 
دیلقت ياه  هلحرم  دهاوخ  دوبن و  لقتسم  شیوخ  لاح  رد  دوخ  دهاوخ و  يوریپ  تقیرط  رگا  و  : » دسیون يریشق  .دنک  دیلقت  هدیـسرن 
هلاسر « ) .دـنا یلوا  نارگید  زا  ناـنآ  هک  دور  هقبط  نآ  تقیرط  رب  دـنک و  دـیلقت  ار  دوخ  فلـس  دـسر  قیقحت  هبترم  هب  اـت  دـیامیپب  ار 

يداش و تول و  ندروخ  عمط و  يور  زا  یفوص  نآ  .عمط  رطاخ  هب  هن  دشاب  قیقحت  رطاخ  هب  دیاب  دیلقت  نیا  نکیل  ص 198 ) هیریشق ،
نارگید دیلقت  عامس 

125 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نتفگ زاـب  یتـسود و  رد  دـیوگ  یم  سپـس  .تشاد  زاـب  وـج  تسج و  زا  ار  وا  لـقع  و  تـسب ، وا  رب  ار  قـیقحت  هار  دـیلقت  نآ  درک و 
ناشن دـنراد  هاگن  هنیآ  ربارب  هچ  نآ  دـنک و  نزو  لاـمک  هب  دـنراذگ  وزارت  هفک  رد  هچ  نآ  هک  دوب  هنیآ  وزارت و  نوچ  دـیاب  تقیقح 

.دومن یم  قافن  نایمدآ  نوچ  دوب  یم  عمط  یمدآ  نوچمه  هنیآ  رد  رگا  دهد ،

دُزم تسیچ  يرس  ود  ره  مَِیلّالد  قح  داد  يرتشُم  ار  امـش  قح  ملیلد  نم  امـش  زا  ماغیپ  ِدُزم  مهاوخن  نم  افـص  زا  موق  اب  تفگ  یّیبن  ره 
تیاکح کی  ندـع  ِّرُد  هَبَـش  ِهبِـش  دوب  یک  نم  دُزم  دـشابن  وا  رازه  لچ  رازه  لچ  دـشخب  رکب  وب  دوخ  هچ  رگ  راـی  رادـید  نم ؟ راـک 

تمیوگ
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وا مشچ  شیپ  دوش  نشور  لد  مشچ و  یک  عمط  اب  دوش  نکلا  عمط  دشاب  ار  هک  ره  شوگ  دـنب  دـش  عمط  هک  ینادـب  ات  شوهب  ونـشب 
زا هک  ره  دوب  رُح  وا  اـهجنگ  یهدـب  هچ  رگ  دوب  ُرپ  قح  زا  هک  یتسم  رگم  زج  رـصب  ردـنا  يوم  هک  دـشاب  ناـنچمه  رز  هاـج و  لاـیخ 
دـص دوب  روک  بش  وا  صرح ، رد  مرجال  دوب  رود  یتسم  یفوص ز  نآ  کیل  دش  رادرم  وا  مشچ  رد  ناهج  نیا  دش  رادروخرب  رادـید 

نآرق زا  تسا  ذوخأم  ماـغیپ : دزم  مهاوخن  نم   571 صرح ب 581 - ِشوگ  رد  يا  هتکن  دیاین  رد  صرح  شوهدـم  دونـشب  تیاکح 
.يروش  23 86 ص ؛ ءارعش ؛  180 ، 164 ، 145 ، 127 ، 109 ناقرف ؛  57 دوه ؛  51 هلمج : زا  رایسب  ياه  هیآ  رد  میرک 

.امنهار لیلَد :

زا تسا  هدـیرخ  ادـخ  َهَّنَْجلا : ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  يرتـشم : ار  امـش  قـح 
ياه هروس  رد   ) میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  میلّالد : قح  داد  ( 111 هبوت ، « ) .تشهب دشاب  نانآ  زا  هک  ار  نانآ  ياهلام  اهناج و  نانمؤم 

.میهاوخ یمن  يدزم  امش  زا  .تسادخ و  اب  ام  دزم  هک  نارکنم  هب  ناربمیپ  خساپ  ص .) ءارعش ، ناقرف ،

ناربمغیپ .دنناتس  يزیچ  هدنشورف  زا  مه  رادیرخ و  زا  مه  نالّالد  هک  تسا  نآ  هرس  ود  یلّالد  .تخورف  دیرخ و  رس  ود  يرـس : ود  ره 
.دنریگ یم  ادخ  زا  ار  رس  ود  ره  دزم 

126 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هار رد  ار  اـهمهرد  نآ  تشاد  مهرد  رازه  لـهچ  .دـیورگ  ودـب  دـش ، ثوعبم  ص )  ) ربـمغیپ نوچ  دوب  ناـگرزاب  رکب  وـبا  رازه : لـچ 
هب مهرد  رازه  جنپ  اب  درک و  هنیزه  ناناملسم  تیوقت 
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.دننام هبِش : هوفصلا ) هفص  ملسم ، حیحص  ذخآم :  ) .هکم رد  هک  درک  نانچ  هنیدم  رد  دمآ و  هنیدم 

.دنرب راک  هب  دوخ  تعنص  رد  ناراک  رهوگ  هک  قاّرب  هایس و  یگنس  هَبَش :

.تسا فورعم  نآ  دیراورم  هک  بَدنَملا ، ُباب  رانک  مان ، نیمه  هب  یجیلخ  لحاس  رد  تسا  یتیحان  نَدَع :

.دشابن ناور  راتفگ  رد  وا  نابز  هک  نَکلأ :

.مشچ رصب :

.ندیدن کین  نتشادن ، تسرد  ییانیب  زا  تیانک  ندوب : رصب  رد  يوم 

.دازآ ّرُح :

.وا تمظع  كرد  ادخ و  تخانش  زا  تیانک  رادید :

ع)  ) نانمؤم ریما  نخس  رد  و  ص 216 ) يونثم ، ثیداحا  هب : دینک  هاگن  « ) .اهبالط هفیج و  ایندلا   » هلمج هب  تسا  تراشا  ندـش : رادرم 
.تفر هاقناخ  هب  هک  یفوص  یفوص : نآ  همان 31 ) هغالبلا ، جـهن  « ) اهیَلَع مِِهُبلاکَت  اهلها َو  ِدالخإ  نِم  يرَت  امب  َّرَتغَت  نأ  كاـیإ  و   » تسا

.يراعتسا هفاضا  صرِح : ِشوگ  ( 2 تیب 512 / هب : دینک  هاگن  )

ادـخ بناج  زا  نوچ  ناربمیپ  .درک  عمط  زا   570 ياهتیب 566 - رد  هک  تسا  یـشهوکن  رطاخ  هب  یفوص ، ناتـساد  اب  اهتیب  نیا  طابترا 
ار قح  نخس  دنتـشادن و  مدرم  زا  دزم  تفایرد  مشچ  دنتـسبن و  ایند  لام  رد  عمط  دندومن  یم  تیاده  ار  مدرم  ادخ  رطاخ  هب  دندوب و 

.دنتفگ یم  نافلاخم  زا  سرت  یب 

رهش درگ  ار  سلفم  یضاق ، نایدانُم  ندرک  فیرعت 

هراشا

رهش درگ  ار  سلفم  یضاق ، نایدانُم  ندرک  فیرعت 

ار وا  ات  تفگ  یم  یـضاق  دش ، یم  تابثا  ینویدـم  ندوب  سلفم  یـضاق  رـضحم  رد  نوچ  هک  دوب  نانچ  مسر  .ندناسانـش و  فیرعت :
زا لقن  هب  ناتـساد  نیا  ذـخأم  .دـنکن  دتـس  داد و  يو  اب  یـسک  ات  تسین  یلام  ار  وا  هک  دـنهد  ناـشن  مدرم  هب  دـننادرگب و  رهـش  درگ 

ار یصخش  هکنیا  نآ  .تسا و  هدمآ  ص 52 )  ) يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  فارِّظلا ، رابخا  بغار و  تارضاحم 
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زور نایاپ  رد  رخ  بحاص  نوچ  .دشورفن  ودب  يزیچ  یسک  ات  دندنادرگ ، رهش  درگ  دندناشن و  رخ  رب  یضاق  مکح  هب  دوب  سلفم  هک 
شیپ ناتـساد  دـییأت  رد  ناتـساد  نیا  .میدوب  راک  هچ  رد  دادـماب  زا  سپ  هلبا  تفگ  هدـب ؟ رخ  هیارک  تفگ  ودـب  درک  هداـیپ  ار  سلفم 

.ددنب یم  ار  هدید  عمط  هک  تسا 

ِهوک نوچ  عمط  زا  قلخ  لد  رب  فازگ  يدروخ  ناینادنز  همقل  نامأ  یب  ِدنب  نادـنز و  رد  هدـنام  نام  ناخ و  یب  یـسلفم  یـصخش  دوب 
: سالفا .سالفا  زا  لعاف  مسا  سِلفُم :  582 درب ب 584 - شواگ  اـبُر  همقل  نآ  هک  نآ  دروخ ز  ناـن  همقل  هک  ار  سک  هن  هرهز  فاـق 

هدـهع هب  هک  یماو  تخادرپ  يارب  تسا  نویدـم  ییاراد  تیافک  مدـع  یقوقح  یهقف و  حالطـصا  رد  تسا و  ندـش  زیچ  یب  تغل  رد 
.دراد

.هزادنا یب  دح ، یب  فازگ :

.نیگنس روآ ، جنر  یندرکن ، لمحت  زا  تیانک  فاق : هوک  نوچ 

.درب يا  هدنرد  ای  یسک  شیپ  زا  يا  همقل  هک  يا  هدنرد  زین  .هراب  مکش  زا  تیانک  .دیابر  ار  يرگید  همقل  هک  یسک  ابُر : همقل 

ار كاروخ  زا  تیاـنک  ندرب : واـگ  یناـقاخ )  ) ییوت نوچ  ياـبر  همقل  رگن  لد  ریـش  هبرگ  تبل  زا  دـیابر  هسوب  ملد  یگتـسخ  همه  اـب 
.ندرب ار  یندروخ  اج  کی  .ندوبر 

128 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ابُر نان  نآ  یخزود ز  نادنز  هتشگ  اپ  ریز  هداهن  ار  تّورم  رم  دوب  ناطلـس  رگا  تسا  مشچ  ادگ  وا  دوب  نامحر  ِتوعد  زا  رود  هک  ره 
مارآ قـح  هاـگتولخ  هب  زج  تسین  ماد  یب  دد و  یب  یب  یجنُک  چـیه  یتـفآ  دـیآ  تشیپ  مـه  فرط  نآ  یتـحار ز  دـیما  رب  يزیرگ  رگ 

دزم و اپ  یب  تسین  ریزگان  ناهج  نادنز  جنُک  تسین 
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تیانک .ادخ  ینامهم  نامحر : ِتوعد   585 يوش ب 590 - یلاگنچ  هبرگ  يالتبم  يور  رد  یشوم  خاروس  را  هّللا  ریـصَحلا َو  ّقد  یب 
.تسا نتفای  یناحور  ياذغ  زا 

.دنمزآ صیرح ، مشچ : ادگ 

.يدرمناوج فاصنا ، تّوُُرم :

.يا هتخیرگ  هک  اج  نادب  رگید ، يوس  زا  وس ، نآ  فرط : نآ 

.تسا كدنا  رایسب و  ياهبیسآ  زا  تراعتسا  اجنیا  رد  و  یلها ، یشحو و  روناج  ماد : دد و 

.ادخ هب  ندروآ  يور  ایند و  زا  ندیرب  قح : هاگتولخ 

اما .ریصح  نتفوک  ریِـصَحلا : ُّقَد  همان ) تغل  زا  لقن  هب  رودصلا ، هحار  « ) .رـس رب  دزم  اپ  ناریبد و  عرف  و   » .مدَقلا ُّقَح  دزم ، ياپ  دزم : اپ 
: دسیون یبوک » ایروب   » ینعم لیذ  جاردننآ  فلؤم  .دنا  هتفرگ  یبوک » ایروب   » ینعم هب  ار  نآ  یضعب  تسیچ ؟ دوصقم  نتفوک  ریصح  زا 

.دننک ون  ترامع  هناخ و  نتخاس  زا  دعب  هک  ینشج 

ریت اه  هناخ  زا  يرایسب  فقس  رب  هتـشذگ  راگزور  رد  يزاریـش ) ییحی   ) یبوک ایروب  قوذ  زا  دنک  یبوک  اپ  تخاس  هک  ره  يدجـسم 
دنتخیر و یم  لگ  كاخ و  دنتخادنا و  یم  ایروب  نآ  يور  رب  سپـس  دـنداهن ، یم  اهبوچ  هکت  ار  اهریت  هلـصاف  دـندنکفا و  یم  یبوچ 

ایروب  » يونثم تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  .دـنداد  یم  نانآ  هب  مه  يراهان  هک  اسب  .دنتـساوخ و  یم  يرای  اه  هیاسمه  زا  راک  نیا  رد 
تـسا هتـشون  يورقنا  .تسا  هدرک  ینعم  یبوک » ایروب   » ار ریـصَحلا » ُّقَد   » نوسلکین .تسا  هدـمآ  تقـشم  تنحم و  زا  تیانک  یبوک »

.دنیب یم  اج  نآ  رد  ینادنز  هک  یجنر  تسا و  نادنز  بوک » »

129 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و ًاریِـصَح : َنیِِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  اْنلَعَج  َو   » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  .تسا  نادـنز  ریـصح ، ياهینعم  زا  یکی  هک  تسناد  دـیاب 
دوصقم ًارهاظ  ( 8 ءارسا ، « ) .میدرک نادنز  نارفاک  يارب  ار  خزود 
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یندروخ كدنا  دنداهن و  یم  ناینادنز  هدهع  هب  ناناب  نادنز  هک  تسا  یتخـس  ياهراک  نادنز و  جنر  تیب  نیا  رد  ریـصحلا » قد   » زا
نادنز نوچمه  ناتسرپ  ایند  يارب  ایند  دیوگ  تسا و  هتشاد  هجوت  ریصحلا » ُّقَد   » ِینعم ود  ره  هب  ریبعت  نیا  رد  انالوم  .دنداد  یم  اهنادب 

.دوش يرپس  ناشندوب  ینادنز  هرود  ات  دنروخ ، یم  يزور  یکدنا  دنرب و  یم  جنر  تسا ،

رد یشتآ  زا  موم  وچمه  دزادگ  یم  یـشوخان  دیامن  شتالایخ  رو  لامج  بحاص  دوب  شتالایخ  رگ  لایخ  زا  تسه  یهبرف  ار  یمدآ 
ربص دوب  سم  يایمیک  تلایخ  نآـک  دوب  سنوم  ار  وت  رم  مدژک  راـم و  ادـخ  دراد  ناـشوخ  تـالایخ  اـب  ار  وت  رگ  مدژک  راـم و  ناـیم 

يدـیماان و نامیا  ِفعـض  ریمـض  رد  نامیا  دـیآ ز  جرف  نآ  تسا  هدـمآ  شیپ  جرف  تالایخ  نآک  تسا  هدـش  شوخ  لاـیخ  زا  نیریش 
داهن ب رد  دـشابن  يربص  ار  هک  ره  دادـن  نامیا  شادـخ  ربمغیپ  تفگ  َهل  َنامیا  الف  َربَص  ُثیَح ال  هلُک  رَـس  دـبایب  نامیا  زا  ربص  ریحز 

.تسا نیریش  و  شوخ ، بوخ ، زا  تیانک  اجنیا  رد  .ابیز  لامج : بِحاص   591 - 598

.یشوخ لاح  رد  ناشوُخ :

: جرف ِتالایخ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  ص 72 ، يرازن ، همان  روتسد   ) ناشوخ يدندمآ  نم  تقو  رس  هب  ناشک  نماد  هک  يدوب  زین  یـسب 
.تسا جرف  دیلک  ییابیکش  دنیوگ  هک  .شیاشگ  دیما 

جهن « ) .َرَفَّظلا ُرُوبَّصلا  ُمَدعَی  ال  : » تسا ع )  ) نانمؤم ریما  نانخـس  زا  1 و  جَرَفلا 96 / ُحاـتفِم  ُربَّصلا  ینعم  جرح  عفد  قح و  رون  يا  تفگ 
: راصق تاملک  هغالبلا ،

.لد رطاخ ، ریمض : ( 153

130 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.بارطضا شیوشت و  زا  تیانک  ریحَز :

صخاش زا  تیانک  اجنیا  رد  و  جات ، رس ، هالک  هلُک : رَس 
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.تسا جات  هالک و  ندوب  اراد  هاشداپ  ماقم  تردق و  هناشن  هک  نانچ  تسا ، نتفای  یلاع  تبتر  ندوب و 

« .تسین ناـمیا  تسین  ییابیکـش  هک  ار  نآ  َُهل : َناـمیإ  ـال  َُهل  َربَص  ـال  نَم   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأـم  .دـشابن  ربص  نوچ  َربَص : ـال  ُثیَح 
: تسا ع )  ) نانمؤم ریما  نانخس  زا  و  ( 46 يونثم ، ثیداحا  )

: راصق تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .دوبن هارمه  ییابیکـش  اب  هک  یناـمیا  رد  تسین  يدوس  و  ار ، نت  تسا  رـس  نوچ  ار  ناـمیا  ییابیکـش  »
.شحوم ياهلایخ  هداز  بارطضا  شیوشت و  و  تسا ، شمارآ  بجوم  شوخ  ياهلایخ  ( 82

بجوم ییابیکش  و  تسا ، ییابیکش  دشاب  نامیا  هک  ار  نآ  .بعت  جنر و  هدننک  ناسآ  يرابدرب  تسا و  ببـس  نامیا  ار  ینارگن  عفر  و 
.ییادز مغ 

ره دیوگ  یلاعت  يادخ  هک  تفگ  لوسر  : » دـسیون یلازغ   2 ینخلُگ 278 / همیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلُگ  وت  هشیدـنا  تسا  لُگ  رگ 
مربب رگا  مهد و  زاب  يو  هب  رتهب  نآ  زا  یتسوپ  یتشوگ و  مهد  شتیفاع  رگا  درکن ، هلگ  درک و  ربص  میداتـسرف و  ـالب  هک  ار  يا  هدـنب 

ص 352) ج 2 ، تداعس ، يایمیک  « ) .مربب شیوخ  تمحر  هب 

ینمؤم لایخ  نآ  تسوا و  رفک  لایخ  تمـشچ  رد  هک  نآ  راگن ز  رگید  نآ  مشچ  ردـنا  يو  مه  رام  وچ  دـشاب  وت  مشچ  رد  یکی  نآ 
وا مین  ربگ  شیمین  دوب  نمؤم  وا  مین  تسَـش  هاگ  وا و  دـشاب  یهام  هاگ  تسه  لعف  ود  ره  صخـش  کـی  نیردـناک  تسود  مشچ  رد 

دیپس رگید  همین  هایـس  شّپچ  همین  يواـگ  وچمه  نهک  ربگ  ٌرفاـک  مُکنِم  زاـب  ٌنِمُؤم  مُکنِمَف  تنادزی  تفگ  ربص  شیمین  يروآ  صرح 
ره دنک  دَر  دنیبب  همین  نیا  هک  ره  هام  وچمه 
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تـشز ار  وا  رم  َدب  لایخ  زا  روح  وچ  یبوقعی  مشچ  ردنا  يو  مه  روتـس  نوچ  ناوخا  مشچ  ردنا  فسوی  دنک  دـک  دـنیبب  همین  نآ  هک 
599 نآ ب 608 - دب  نیا  ددرگب  دنیب  نآ  هچ  ره  ناد  مشچ  نآ  هیاس  رهاظ  مشچ  دیدپان  یلصا  مشچ  عرف و  ِمشچ  دید 

131 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.بوخ ابیز ، راگن :

.دنریگ یهام  نادب  هک  باّلق  تسَش :

.تسا دوصقم  رفاک  قلطم  ربگ :

.یگزویرد دک : ( 2 نباغت ، « ) .ٌنِمُْؤم ْمُْکنِم  ٌِرفاک َو  ْمُْکنِمَف  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ٌنِمُؤم : مُکنِمَف 

.دناوخ تبسن  ناوت  یم  تدحو و  ءای  ناوت  یم  ار  ءای » : » یبوقعی مشچ 

.رس مشچ  زا  تیانک  عرَف : ِمشچ 

.لد مشچ  زا  تیانک  یلصا : مشچ 

.تسا یلصا  مشچ  عبات  یعرف  مشچ  نادب : نیا  ددرگب 

زا ییابیکش  دهد و  تسد  ییابیکش  دشاب ، شوخ  اهلایخ  رگا  .تسوت  ياهلایخ  هدییاز  وت  یشوخان  یـشوخ و  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد 
لایخ أشنم  هک  تسا  نیا  نآ  دروآ و  یم  نایم  هب  ار  يرگید  بلطم  شوخاـن ، شوخ و  ياـهلایخ  زا  نخـس  تبـسانم  هب  .تسا  ناـمیا 

یم شوخاـن  دراد ، یمن  شوـخ  ار  نآ  وا  تسوا و  رد  هک  یتفـص  رطاـخ  هـب  ار  يرگید  یکی  .تـسا  یمدآ  داـهن  شوخاـن  شوـخ و 
ارچ .تسا  يرگید  زیچ  وا  لایخ  أشنم  هک  ارچ  درآ ، یم  باـسح  هب  کـین  تفـص  ناـمه  رطاـخ  هب  ار  وا  يرگید  هک  یلاـح  دراـگنا ،

: تسا نیا  نآ و  زا  هتشرس  یمدآ  نوچ  تسا ، نینچ 

يدـب زا  ساکعنا  يو  ینیب  دـب  ینیب و  شوخ  2 و  تسدـُب 3035 / ناتـسبیغ  شمین ز  رگد  نآ  تسدـُب و  ناتـسبیع  وا ز  مین  هک  نآ  ز 
: تسوا نورد 

تفکش مشاه  ینب  زک  یشقن  تشز  تفگب  لهج و  وبا  ار  دمحا  دید 

دمحا تفگ 
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یتسازفا راک  هچ  رگ  یتفگ  تسار  یتسار  هک  ار  رم و 

باتب شوخ  یبرغ  ین ز  یقرش  ین ز  باتفآ  يا  تفگب  شقیّدِص  دید 

زیچ هن  يایند  وت ز  هدیهر  يا  زیزع  يا  یتفگ  تسار  دمحا  تفگ 

ارچ ار  وگ  دض  ود  یتفگ  وگ  تسار  يرولا  ردص  يا  دنتفگ  نارضاح 

1 / 2365 تسه 2370 - هک  دنیب  نآ  نم  رد  ودنه  كُرت و  تسد  ِلوُقصَم  ما  هنییآ  نم  تفگ 

132 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هردشـش تسا و  هردشـش  تاهج  رد  اریز  زیرگم  تهج  شـش  ناکد  نآ  اشگب  دـنب و  رب  ناکد  نیا  ناکم  رد ال  وت  لـصا  یناـکم  وت 
.مسج هب  دودحم  .دراد  اج  ناکم  رد  هک  .زِّیَح  ياراد  تبسن ) يای  ناکم + : ) یناکم  609 تام ب 610 - تسا  تام 

.تسا نادب  یمدآ  تقیقح  هچ  نآ  و  حور ، لصا :

.الاب ملاع  دودحمان ، تسین ، ناکم  رد  هک  ملاع ، هدودحم  زا  جراخ  ناکم : ال 

.ندوب شاعم  لقع  یپ  مسج و  هب  هجوت  .ینامسج  ملاع  زا  تیانک  ناکد : نیا 

.ینامسج ملاع  قوف  ملاع  ناکد : نآ 

.ندز رد  نآ  رد و  نیا  هب  نتفر ، وس  نآ  وس و  نیا  زا  تیانک  نتخیرگ : تهج  شش 

دـشاب هتـشادن  رگید  هناخ  هب  تکرح  هار  بناج  شـش  زا  ددرگ و  دنب  هناخ  ياهتنم  رد  هرهم  هک  تسا  نآ  درن  حالطـصا  رد  هَرَدشِش :
.دهد تکرح  ار  دوخ  هرهم  فیرح  هک  نآ  رگم 

.تسا ینادنز  نوچمه  تسا  ملاع  نیا  رد  یمدآ  ات  هک  ندوب ، سوبحم  زا  تیانک  ندوب : هردشش 

.دشاب هتسب  هاش  هرهم  يارب  اه  هناخ  رد  شدرگ  هار  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  جنرطش ، حالطصا  تام :

ات سپ  .توسان  ناهج  زا  هن  یتوهال  ملاع  زا  اما  يرب  یم  رس  هب  ناهج  نیا  رد  دنچ  ره 
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: یناسر دودحمان  هب  یناهرب و  دودحم  ملاع  زا  ار  دوخ  تضایر  لمحت  تدابع و  اب  ات  شوکب  یناهج ، نیا  رد 

( ظفاح  ) تسا هداتفا  هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادن  ریفص  دننز  یم  شرع  هرگنک  ار ز  وت 

سلفم نآ  تسد  زا  یضاق  لیکو  شیپ  نادنز  لها  ندرک  تیاکش 

سلفم نآ  تسد  زا  یضاق  لیکو  شیپ  نادنز  لها  ندرک  تیاکش 

نیردناک نود  ِدرم  نیز  ام  ِرازآ  وگ  زاب  نونک  رب  یضاق  هب  ام  مالس  هک  دندمآ  تیاکـش  رد  نادنز  لها  دنم  كاردا  یـضاق  لیکو  اب 
مالـس یب  الَـص و  یب  تحاقو  زا  ماعط  ره  رد  دوش  رـضاح  سگم  نوچ  ّرِـضُم  تسا و  راوخ  لبط  زات و  هوای  رِمَتـسُم  وا  دنامب  نادـنز 
دیاشگ تلیح  دـص  هب  رو  يا  همقل  دـیاین  ار  نادـنز  درم  سب  شییوگ  رگا  ار  دوخ  دـنک  رک  سک  تصـش  تول  تسا  چـیه  وا  شیپ 

دبا انالوم  ِّلِظ  داد  داد ، هلاس  هس  طحق  نینچ  نیز  اولک  اتفگ  ادـخ  هک  دوب  نیا  شتّجح  ولگ  خزود  نآ  دـیآ  شیپ  نامز  رد  يا  همعط 
نک داد  ثاـنا  مه  روـکذ و  مه  شوـخ  وـت  يا ز  شیا  همقل  یفقو  نک ز  هـفیظو  اـی  شیمواـگ  نـیا  دور  اـت  نادـنز  اـی ز  داـب  هدـنیاپ 

.تواضق لئاسم  رد  هاگآ  زا  تیانک  روعشاب ، كاردا ، ياراد  بکرم ) تفص  : ) دنم كاردا   611 ثاغَتسُملا ب 620 - ُثاغَتسُملا 

.تسا زارد  نامز  دوصقم  و  هتسویپ ، ّرِمَتسُم :

.دور وس  نآ  وس و  نیا  هک  درگ ، هزره  زات : هوای 

5 ناشزاّمغ 2076 / رَد  راوید و  هرفح  ناشزات  هوای  ياهتلالض  نآ  ز 

: رِضُم  2 تیب 403 / حرـش  هب : دـینک  هاگن  راوخ : لبط   6 زاـت 2288 / هواـی  مدرک  جـنگ  نیا  یپ  زا  زار  ياـناد  يا  شیورد  نآ  تـفگ 
.هدنناسر بیسآ 

.یمرش یب  ییور ، هزیتس  تحاقَو :

134 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک زاوآ  الَص :
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.ندناوخ توعد ، دنهد ، ماعط  يارب 

.ندز ندینشن  هب  ار  دوخ  زا  تیانک  ندرک : رک 

.ینادنز نادنز : درم 

.ندروآ تسد  هب  ندوشگ :

میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  اولُک : .تسا ) هدـش  هتفرگ  هروس ق  هیآ 30  ینعم  زا  بیکرت  نیا   ) .دوشن ریـس  هک  راوخ  رپ  وـلگ : خزود 
رگید اهخیرات و  رد  هچ  نآ  هب  تسا  تراشا  ًارهاظ  هلاس : هس  طحق  .رگید ) ياه  هروس  و  ماعنا ، هدـئام ، هرقب ، هروس  زا  ییاـه  هیآ  رد  )
میوگ یم  امـش  يارب  یتسار   » .دندش یم  التبم  دوب  رتشیب  ای  لاس  هس  نآ  تدم  هک  یطحق  هب  نیـشیپ  ياهتّما  هک  تسا  هدمآ  اهذـخأم 

هک دـش  هتـسب  هام  شـش  لاس و  هس  تدـم  يارب  نامـسآ  هک  یماگنه  هب  ءایلیا  راـگزور  رد  دـندوب  لیئارـسا  رد  يرایـسب  ناـمیئل  هک 
زاب ملظ  رفک و  زا  لیئارسا  : » تسا هدمآ  سایلا  ناتـساد  رد  زین  هیآ 26 ) باب 4 ، اقول ، لیجنا  « ) .دوب نیمز  همه  رد  یمیظع  یگنـسرگ 
نیا رد  بیکرت  نیا  زا  و  ص 213 ) ج 1 ، ریثا ، نبا  لماکلا  « ) .تشاد زاب  نانآ  زا  ار  ناراب  لاس  هس  ساـیلا  نیرفن  هب  ادـخ  دنداتـسیان ،

(. دوش یطحق  بجوم  دَروُخ و  ار  زیچ  همه  هک   ) تسا دوصقم  نارگید  ماعط  هدنروخ  تیب 

.هیاس ّلِظ :

.دیاب ات :

.راوخ رپ  هبرف و  زا  تیانک  شیمواگ :

.هنیرن درم ، رَکَذ : عمج  روُکُذ :

.لدع داد : .دندونشخ ) وت  تسرد  يرواد  زا  ناگمه   ) .هنیدام یَثنا : عمج  ثانا :

.دور راک  هب  یهاوخدایرف  ینعم  هب  هاگ  و  دنهاوخ ، وا  زا  دایرف  هک  نآ  ثاغَتسُملا :

زا درک  صّحفت  سپ  شیپ  هب  نادنز  زا  یـضاق  ار  وا  دناوخ  کی  هب  کی  تیاکـش  یـضاق  اب  تفگ  کمن  اب  لیکو  دـش  یـضاق  يوس 
نیا زا  زیخ  یضاق  تفگ  همر  نآ  تیاکش  زا  دندومن  هک  همه  نآ  یضاق  شیپ  تباث  تشگ  شیوخ  نایعا 
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135 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وش  شیوخ  گیر  هدُرم  هناخ  يوس  ورب  نادنز 

دک يریـصقت و  نم ز  مریمب  دوخ  ّدَر  هبوت  ینارب  منادنز  رگ ز  تسوت  نادنز  متَّنَج  رفاک  وچمه  تسوت  ناسحا  نم  نام  ناخ و  تفگ 
.دنک ریرقت  وکین  ار  یبلطم  هک  نخس ، شوخ  زا  تیانک  کمن : اب   621 ب 626 -

.شسرپ وج ، تسج و  صُّحَفَت :

، نانآ تلادع  زا  عالطا  ای  صاخشا  تخانش  رد  یضاق  هک  دنتسه  یناسک  دوصقم  اجنیا  رد  .تیصخش و  اب  گرزب  نیع : عمج  نایعا :
.دنیوگ نالِّدَعُم  نایّکزم و  ار  نانآ  حالطصا  رد  .دنک و  شسرپ  ناشیا  زا 

.ندرک نایب  نداد ، ناشن  ندومن :

.دنا ناینادنز  دوصقم  .هورگ و  عمج ، همَر :

.تسا روفنم  تشز و  هدناماو  ینعم  هب  اجنیا  رد  .یثوروم و  یثاریم ، گیر : هدُرم 

( ییانس  ) گید ردنا  شگیر  هدرم  رس  نآ  گیر  ردنأ  دَعقُم  ياپ  نوچ  دنام 

مرکا لوسر  زا  هدیـسر  ثیدح  هب  تسا  یتراشا  رفاک : وچمه   5 منک 3558 / رب  شگیر  هدُرم  لاـب  ّرپ و  منز  شّرپ  رب  شیوـخ  رهق  ِریت 
( قودـص رابخالا  یناعم  زا  ص 603 ، ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  ص 11 ؛ يونثم ، ثیداحا  « ) .ِِرفاـکلا ُهَّنَج  ِنِمؤُملا َو  ُنجِـس  اینُّدـلا  (: » (ص

.تسا تشهب  نوچ  نم  يارب  وت  نادنز  رفاک :...  وچمه 

.ندرک نوریب  ندنار ، ّدر :

.ییادگ دک : ( 2 تیب 515 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .يریقف ییارادان ، يریصقت :

یم ار  ناگداز  نمـشد  هک  ات  مشوخ  نم  ایند  نادـنز  نیردـناک  ماـیِقلا  ِموَی  یلإ  ِینرِظنأ  ِّبَر  مالـس  يا  تفگ  یم  هک  یـسیلبا  وچمه 
هب هگ  ویرغ  ینامیشپ  زا  دنرآ  رب  ات  ویر  هب  هگ  رکم و  هب  هگ  مناتـس  یم  دوب  ینان  هَر  ِداز  يارب  زو  دوب  ینامیا  ِتوق  ار  وا  هک  ره  مشُک 

هب هگ  ناشدیدهت  منک  یشیورد 
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627 ناشدید ب 631 - مدنب  لاخ  فلز و 

136 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا راگدرورپ  ياهمان  زا  مالَس :

(. فارعا هروس  هیآ 14  هلمج  زا   ) میرک نآرق  ياه  هیآ  زا  تسا  ذوخأم  .هد  تلهم  ارم  اراگدرورپ  ِینرِظنَأ : ِّبَر 

.مدآ نادنزرف  زا  تیانک  ناگداز : نمشد 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  نامیا : توق  .دراد  ياپ  رب  ار  یمدآ  هک  كاروخ  زا  هزادنا  نآ  توق :

.کین رادرک  زا  تراعتسا  هر : داز  ِنان 

.هلیح رکم و  ویِر :

ياهماد زا  هک  تسا  نانز  ییابیز  دوصقم  لاـخ : فلز و  ( 268 هرقب ، « ) .َْرقَْفلا ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  یـشیورد : هب  هَگ 
.تسا ناطیش 

دوزف یم  نادرم  ِربص  لقع و  هک ز  دومن  وا  اف  نانز  یبوخ  هک  نوچ 

نم يارب  وت  نادنز  هک  ینادنز  هتفگ  تبـسانم  هب   5 / 956 دارم 957 - رد  مدیسر  رتوز  هدب  هک  داتف  ردنا  صقر  هب  کتـشگنا  دز  سپ 
هدـنار مدآ  ندرکن  هدجـس  رطاـخ  هب  نوچ  هک  دـناشک  یم  ناطیـش  هب  ار  نخـس  مناـمب ، نآ  رد  هشیمه  يارب  هک  رتـهب  تسا و  تشهب 

یم ار  وا  تسا ، یمدآ  داهن  رد  هک  هراّمأ ، سفن  يرایتسد  اب  ناطیـش  .دهد  تلهم  ار  وا  زیخاتـسر  زور  ات  تساوخ  ادخ  زا  دش ، هاگرد 
رـس دراد و  یم  شزاب  ادخ  هار  رد  قافنا  زا  یـشیورد ، هب  دیدهت  اب  هاگ  و  راسخر ، وکین  نانز  هب  هاگ  و  رانید ، مهرد و  هب  هاگ  .دبیرف 

.دراذگ یم  اهماد  وا  هار 

توق یگراـچ  یب  دـص  موص و  زاـمن و  زا  تسا  مخ  رد  گـس  نیا  دـصق  زا  تسه  هک  نآ  تسا و  مک  نادـنز  نیا  رد  یناـمیا  ِتوق 
دور یم  نارازه  رد  تسا و  گس  کی  ِِهنایغُط  نِم  هآ  انکَلَه  دَق  ِِهناطیَش  نِم  َهَّللا  ُذیعتسأ  یگراب  کی  درب  دیآ ، قوذ 
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دباـین نوـچ  تسوـپ  ریز  ردـنا  هتـشگ  ناـهنپ  وـید  تسوا  رد  وـک  ناد  یم  درک ، تدرـس  هک  ره  دوـش  یم  وا  وا  تفر  يو  رد  هک  ره 
وگب ناه  نام  ناخ و  یهاگ  ملع و  لایخ  هگ  ناکد  یهاگ  هجُرف و  لایخ  هگ  لابَو  رد  تلایخ  نآ  دـناشک  اـت  لاـیخ  رد  دـیآ  تروص 

632 ناج ب 639 - نیع  زا  کلب  هن  اهنت  نابز  زا  نامز  ردنا  اه  لوَحال 

137 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ایند زا  تراعتسا  نادنز :

.موجه هلمح ، هدارا ، دصق :

.ناطیش زا  تراعتسا  گس :

.نتشاد رارق  ندوبر  ضرعم  رد  زا  تیانک  ندوب : مخ  رد 

.عوشخ عوضخ و  زا  تیانک  یگراچ : یب  دص 

.قح ترضح  تحاس  هب  هجوت  صولخ و  تلاح  .تسا  حور  شرورپ  بجوم  هچ  نآ  .یناحور  ياذغ  قوذ : تُوق 

.درآ رد  هب  تلاح  نآ  زا  ار  یمدآ  ات  درآ  رس  رد  اه  هسوسو  یگراب : کی  دََرب 

توکلم رد  ریس  دراد ز  زاب  توق  هماج و  گرب و  دنزرف و  مغ 

مزادرپ يادخ  اب  بش  هب  هک  مزاس  یم  قافتا  زور  همه 

ناطیش زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  هَّللا :...  ُذیِعَتسأ  ص 100 ) ناتسلگ ، يدعـس ، ( ؟ مدنزرف دادماب  دروخ  هچ  مدنب  یم  زامن  دقع  وچ  بش 
(. ناطیش  ) وا یشکرس  زا  میدش  هابت  انامه  وا 

: ِمَّدلا يَرجَم  َمَدآ  ِیَنب  نِم  يِرجَی  َناطیَّشلا  َّنإ   » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  دور : یم  نارازه  رد 

، هجام نبا  ننس  دواد ، وبا  ننس  ملسم ، يراخب ، زا  سرهفملا ، مجعملا  « ) .نوخ هک  نانچ  دراد  نایرج  یمدآ  ياهگر  رد  ناطیش  انامه 
ِنبا َنَیب  ُلُخدَی  َناطیَّشلا  َّنإ   » ثیدـح زین  و  رطس 3 ) ص 699 ، ج 1 ،  ) راحبلا هنیفـس  هب : دینک  هاگن  زین  و  دمحا ) دنـسم  یمراد ، ننس 

سپ  » هک تسا  ع )  ) نانمؤم ریما  نخس  رد  و  سرهفملا ) مجعملا  « ) هِسفَن َمدآ َو 
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ناـش هدـید  رد  ار  تشز  درب و  ناـشاطخ  هار  هب  .دوب  وا  نخـس  دـنتفگ  یم  هچ  نآ  و  دومن ، یم  ناشیدـب  ناطیـش  دـندید  یم  هچ  نآ 
ار يزیچ  رگا  تروص : دـباین  نوچ  هبطخ 7 ) هغالبلا ، جهن  « ) .تساوخ وا  هک  نانچ  دـنتفگ ، دـندرک و  دـندش و  وا  کیرـش  تسارآ 

.دیاین رد  اه ) هلیسو  رگید  نز و  لام و  زا   ) يزیچ تروص  رد  رگا  ای  دنایامن  ابیز  هدید  رد  ار  نآ  هک  دباین 

.یگدوسآ رطاخ ، جرفت  شیاشگ ، هَجُرف :

.نتفگ ِمیظَعلا » ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  اَّلإ  َهَُّوق  َلوَح َو ال  ال   » .ندرب هانپ  ادخ  هب  نتفگ : لوح  ال 

نایمدآ هار  رد  لانم  کلم و  بصنم ، ماقم و  رویز ، رز و  زا  هک  ییاهماد  اب  ناطیش 

138 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هـسوسو ضرعم  رد  مه  دنرآ  یم  ادخ  هب  ور  دـننک و  یم  اهتمعن  نیدـب  اپ  تشپ  هک  نانآ  دراد و  یم  لوغـشم  ار  نامدرم  درتسگ  یم 
هانپ زج  تسین  يا  هراچ  اوه ، دنزگ  زا  ییاهر  يارب  تسین و  اهر  سفن  ياوه  رش  زا  یمدآ  هک  ارچ  تسا  یناطیش  ار  یمدآ  ره  .دنیوا 

.ادخ هب  ندرب 

«23  » اوگ تنادنز  لها  کنیا  تفگ  امن  او  ار  یسلفم  یضاق  تفگ 

یم یهاوگ  لطاب  ضرغ  نیز  دنهر  او  ات  مه  دنهاوخ  یم  وت  زو  نوخ  دنیرگ  یم  وت  زا  دـنزیرگ  یم  نوچ  دنـشاب  مهّتم  ناشیا  تفگ 
سلفم نیا  زا  تسد  الوم ! تفگ  وا  لاح  یضاق  دیـسرپ  ار  هک  ره  اوگ  شـسالفا  رب  رابدا و  رب  مه  ام  دنتفگ  همکحم  لها  هلمج  دنهد 

رد هدش و  موکحم  یمرج  هب  یضاق  دزن  هک  یسک  سپ  .تسوا  ندوب  لداع  هاوگ  طیارش  زا  دنـشاب : مهَّتم  ناشیا   640 ب 644 - وشب !
.دوش یمن  هدینش  وا  یهاوگ  تسا و  هداتفا  تلادع  زا  درب ، یم  رس  هب  نادنز 

هوالع
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دنهاوخ .دنراب و  یم  نوخ  کشا  وا  يراوخ  رپ  متـس و  زا  دنراد و  تیاکـش  ینادنز  زا  یگمه  ناینادنز  صاخ  دروم  نیا  رد  نیا ، رب 
.دنوش هدوسآ  وا  رش  زا  دورب و  نادنز  زا  ات 

.غورد یهاوگ  لطاب ، یهاوگ  بولقم ) هفاضا  : ) یهاوگ لطاب 

.یتخب دب  رابدا :

ره نایع  شـسالفا  لبط  دینز  اه  يدانُم  ار  وا  وک  هب  وک  شالَق  سب  تسا و  سلفم  نیا  رهـش  درِگ  شاف  دینادرگب  شک  یـضاق  تفگ 
مهاوخن شینادنز  شیب  نف  هب  اجنیا  شدرآ  يوعد  هک  ره  وسَت  ار  وا  سک  چیه  دهدن  ضرق  ودب  دشورفنب  هیـسن  سک  چیه  دـینز  اج 

.ار وا  هک  شِک :  645 تسد ب 649 - هب  يزیچ  شتسین  الاک  دقن و  تسا  هدش  تباث  وا  سالفا  نم  شیپ  نم  درک 

.مدرم همه  شیپ  اراکشآ ، شاف :

.سلفم زاب ، هلیح  یکرت ،)  ) شاّلَق شالق :

.ندز راج  ندرک ، دایرف  ندز ) ادن + یمیم  ردصم  لاد  حتف  هب  يدانم  زا  : ) ندز يدانم 

__________________________________________________

سلفم هّصق  هّمتت  تسا : هدمآ  ناونع  نیا  ساسا ، هخسن  هیشاح  رد  ( 23)

139 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ندز ار  يزیچ  لبط  همان ) تغل  زا  لقن  هب  يدعـس ،  ) لئاس رب  دـننز  يدانم  هک  دوش  ناـنچ  شماـعنا  دوج و  دـهع  رد  هک  تسه  دـیما 
.ندرک شاف 

.تسا چیه  ای  كدنا  دوصقم  اجنیا  رد  .وج و  راهچ  لداعم  تسا  ینزو  جوسَط ) نآ  برعم  : ) وسَت

.يزاب هلیح  ّبلقت و  رطاخ  هب  نف : هب 

.تسا هدیسر  تابثا  هب  یضاق  دزن  وا  راسعا  اریز  درک : مهاوخن  شنادنز  شیب 

.تسا هّمذ  رد  هک  ینید  تخادرپ  رب  نتشادن  ییاناوت  سالفا :

.ندوب يزیچ  کلام  ندوب : تسد  هب  يزیچ 

رد درک  يدانم  مه  ام  نادزی  ار  وید  یسلفم  دوش  تباث  وا  سالفاک  دوب  ات  دوب  نآ  ایند ز  سبح  رد  یمدآ 
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يو زا  هفرص  وا  تسا  سلفم  يروآ  هناهب  ار  وا  ینک  رو  نکم  ادوس  تکرش و  وا  اب  چیه  نخـس  دب  تسا و  سلفم  اغد و  وک  ام  نآرق 
، ءاسن «* ) .ًاروُرُغ اَّلِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  ام  َو  : » تسا هدـمآ  نآرق  ياه  هیآ  یخرب  رد  هک  ناـنچ  وید : ِیـسلفُم   650 يرب ب 653 - یک 
رد نادـنچ  ار  راکهدـب  یـضاق  هکنیا  یکی  .دوش  هجوت  دـیاب  هتکن  ود  هب  اهتیب  نیا  ینعم  ندـش  نشور  رتهب  يارب  ( 64 ءارـسا ، 120 و 
ات یمدآ  .دنک  یم  نوریب  شنادنز  زا  تسین  يزیچ  ار  وا  دش  مولعم  نوچ  و  دـسر ، تابثا  هب  وا  ندوب  سلفم  ات  دراد  یم  هاگن  نادـنز 

دیاب دوش  هدوسآ  دـهاوخ  رگا  و  تسا ، رازآ  تنحم و  ار  وا  زور  ره  تسا و  راتفرگ  ایند  نادـنز  رد  تسایند ، ياهتمعن  ایند و  دـنب  رد 
رهـش درگ  ار  سلفم  درم  اـت  تفگ  یـضاق  هکنیا ، رگید  .دـنادب  ادـخ  زا  دراد  ار  هچ  نآ  دوخ و  دـناسرب و  تاـبثا  هب  ار  دوخ  يراداـن 
مدرم ات  دومرف  راکـشآ  ار  ناطیـش  سالفا  ادخ  نینچمه  .دنکن  دتـس  داد و  وا  اب  یـسک  ات  دـننایامنب  همه  هب  ار  وا  سالفا  دـننادرگب و 

.دش دهاوخن  هتفریذپ  نانآ  زا  يرذع  دنا و  هتخادنا  تکاله  هب  ار  دوخ  هتسناد  هن  رگ  دنروخن و  ار  وا  بیرف 

داش یگناد  هب  ار  لَّکوم  مه  درک  داـیرف  یـسب  هراـچ  یب  درُک  تخورف  یم  مزیه  هک  يدرُک  ِرتشا  تخوُرف  هنتف  نوچ  دـندروآ  رـضاح 
140 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  درک 

وـس ناود  رتشا  یپ  رتشا  بحاص  نارگ  طحق  نآ  تسـشنب  رتش  رب  تشادن  يدوس  وا  ناغفا  بش و  ات  تشاچ  ماگنه  زا  دـندُرب  شرتشا 
هب وک  وس و  هب 
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دنلب رگ  يدانم  هد  هگن  شلکـش  رد  هلمج  مدرم  هدرک  هگ  رازاب  ره  ماّمح و  ره  شیپ  دنتخانـشب  نایع  شرهـش  همه  ات  دنتخات  یم  وک 
نطاب رهاظ و  زیـشپ  کی  ار  وا  سک  دـهدن  ات  ضرق  زیچ  چـیه  درادـن  نیا و  تسا  سلفم  نایزات  ناـیمور و  درُک و  كُرت و  ناـیزاوآ 

مکح هب  رو  دـینک  مکحم  هرگ  درآ  واگ  هک  نوچ  دـینک  مک  یفیرح  وا  اب  ناـه  ناـه و  يا  ّهبَد  ییاـغد  یبلق  یـسلفم  يا  هّبح  درادـن 
دشوپب رگ  خاش  خاش  ِراثد  ون  راعِـش  اب  خارف  سب  شیولگ  وا و  تسا  مَد  شوخ  ار  هدُرم  نادنز  درک  مهاوخن  نم  ار  هدرمژپ  نیا  دیرآ 

.ندش رو  هلعش  نتخورف : زا  یضام  صخش  موس  تخوُرف :  654 ار ب 666 - هماع  دبیرف  ات  نآ  تسا  هیراع  ار  هماج  نآ  رکم  رهب 

.هنتف و نتفرگ  الاب  نتخورف : هنتف  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یـسودرف ،  ) دنتخوس یمه  شتآ  ياج  ره  هب  دنتخورفب  عمـش  نارگ  دمآ  بش 
.تسا لاجنج  اهوگ و  تفگ و  زا  تیانک  اجنیا  رد 

.تسا هدوب  سلفم  ندنادرگ  رومأم  یضاق  يوس  زا  هک  نآ  .هدرامگ  لَّکَُوم :

.نداد يو  هب  كدنا  یتوشر  زا  تیانک  ندرک : داش  یگناد  هب 

.نشور اراکشآ ، نایع : ( 2 تیب 618 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .سلفم درم  زا  تیانک  نارِگ : ِطحَق 

.فوصوم اب  تفص  تقباطم  نایزاوآ : دنلب 

.درخ لوپ  قلطم  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  نایناساس ، رصع  هکس  نیرتدرخ  زیشپ :

.وگ غورد  ّبلقتم ، بلَق :

.تسردان تساران ، اغد :

هملک درب  راـک  رهاـظ  زا  ار  ینعم  نیا  هک  تسادـیپ  .تسا و  هدرک  ینعم  زارد  هدور  و  رگ ، هـلیح  ناـبز ، برچ  ار  نآ  نوـسلکین  هَّبَد :
زاب رس  لوکن و  ّهبد »  » ياهینعم زا  یکی  .دنا  هدروآ  نوریب 
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.تسا و هلماعم  زا  ندز 
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زین و  .دناد » یم  لالح  ار  ّهبد  تفه  ینیوزق  : » تسا هدمآ  مکح  لاثما و  رد  هک  نانچ  دهد  ینعم  تلماعم  نتفریذـپن  ندروآ » رد  ّهبد  »
هب تفص  ینعم  هب  هک  تسا  یمسا  تیب  نیا  رد  ّهبد »  » تفگ ناوت  یم  نیا ، رب  انب  .هدیدن » ررض  یـسک  ّهبد  زا  : » تسا باتک  نامه  رد 

.تسین تلادع  قح و  هب  یضار  هک  تسا  یسک  دوصقم  تسا و  هتفر  راک 

.دتس داد و  هلماعم ، یفیرح :

زاب ات  نک  مکحم  هرگ  دروآ  واگ  ار  وت  رگا  سک  نـالف  دـنیوگ  هک  تسا  هنهک  یلثم  میدـق  سرف  رد  دـسیون : يورقنا  ندروآ : واـگ 
نآ هصالخ  دروآ و  یم  یناتساد  سپس  .يدزد  رد  تسا  صخش  نآ  ندوب  کباچ  تسچ و  تیاهن  یب  زا  تیانک  لثم  نیا  .ددزدن و 

يواگ هک  تسا  یسک  رهام  دزد  تفگ  وا  .دندرک  مَکَح  ار  هقباس  اب  يدزد  دنتفگ و  یم  نخـس  دوخ  يداتـسا  رـس  رب  دزد  ود  هکنیا :
واگ اب  ار  واگ  نآ  عراز  نوچ  تخورف و  یعراز  هب  ار  يواگ  نادزد  زا  یکی  .ددزدـب  ار  نآ  زور  نآ  رد  مه  دـشورفب و  یـسک  هب  ار 
نینچ درم  .بجع  هچ  بجع  هچ  وگب  نیـشنب و  اـج  نیمه  وت  تفگ  ار  وا  تفر و  هعرزم  هب  شقیفر  اـب  دزد  تسب  نهآ  واـگ  هب  رگید 
ببـس تفر و  درم  دزن  عراز  وـس  نآ  زا  .درب  ار  واـگ  تفر و  دزد  تسیچ ؟ بجع  بجوـم  دـسرپب  اـت  تـفر  وا  دزن  عراز  نوـچ  .درک 

هب زین  وا  دـیدن  ار  واگ  تسیرگن و  نوچ  زرواشک  درم  .يا  هتـسب  نهآ  واـگ  هب  واـگ  کـی  وت  هک  نآ  زا  تفگ  .دیـسرپ  نتفگ  بجع 
.داتسیا نتفگ  بجع 

مکحم اب  ناتساد  اما  .تسا  هدمآ  زین  يوقلا  جهنملا  رد  ناتساد  نیع 
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لاح ره  هب  .متفاین  يدنس  رد  تسا  هدوب  میدق  سرف  رد  دیوگ  يورقنا  هک  ناتـساد  نآ  .تسین و  مولعم  دراد  یطابترا  هچ  واگ  نتـسب 
.تسا قباطم  دروآ  یمیدق  لثم  زا  يورقنا  هچ  نآ  اب  تسا و  راکشآ  تیب  ینعم 

.ندروآ همکاحم  يارب  هاگداد  هب  ندروآ : مکح  هب 

.زیچ یب  دنژن  هدرمژپ :

هک تسادـیپ  و  دــنا ، هدــناوخ  هدرَم »  » ناـحراش ضعب  .تـسا  هدرم  نوـچمه  سلفم  هـک  تـهج  نآ  زا  يزیچ ، یب  زا  تیاـنک  هدُرم :
.تساسران

میک ناتسروگ  ِباحصأ  مکاح  مَیَح  راد  اضق  نم  یضاق  تفگ 

6 / 1544 تسا 1545 - هدمآ  شنامدود  رد  اهروگ  تسپ  تسا  روگ  رد  هنرگ  تروص  هب  نیا 

142 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شوپ ریز  دنشوپ ، سابل  ریز  رد  هچ  نآ  راعِش :

.هراپ هراپ  شیر ، شیر  خاش : خاش  .دنایامن ) یم  هک  تسین  نانچ  یلو  تسا  دنژن  شرهاظ   ) .دنشوپ سابل  يور  هچ  نآ  راثِد :

نآ دریگ  نوـچ  وـت  تسد  تسا  هدیـشوپ  يا  هّلح  يدزد  هچ  رگ  میلـس  يا  ناد  تیراـع  ياـه  هَّلُح  میکحاـن  ناـبز  رب  تمکح  ِفرح 
.ون هماج  هّلُح :  667 ب 668 - تسد ؟ هدیربب 

.لد هداس  میلَس :

هک تهج  نادب  دزد ، زا  تیانک  تسد : هدیربب  يرونا )  ) انیکـسم اموحرم و  هک  لب  اهلبا ال  امیلـس  ینابنجن  نکممان  لابقا  هقلح  ات  رگن 
.دش دهاوخ  هدیرب  وا  تسد  يدزد  رفیک  هب  ماجنارس 

نانخـس هک  دریگ  یم  هجیتن  نینچ  ییور  ود  ایر و  هب  وا  ندناسانـش  ینادـنز و  درم  ِناتـساد  ندروآ  زا  تسوا  هویـش  هک  نانچ  اـنالوم 
نانآ .تسا  ینادـنز  نآ  شوخان  نورد  شوخ و  رهاظ  نوچمه  تسا  هرهب  یب  تمکح  ینعم  زا  ناشاهلد  هک  ناـنآ  ناـبز  زا  تمکح 

.دنبیرفب ار  مدرم  ات  دنا  هدرک  دوخ  ناکد  قنور  هیام  ار  تمکح  نانخس 

شتفگ درُک  ریز  هب  دمآ  رتش  زا  هنابش  نوچ 
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وت شوه  سپ  میدرگ  یم  هچ  نونکا  ات  تفگ  هاک  جارخا  زا  مک  مدرک  اـهروج  هاـگپ  زا  ار  مرتشا  یتسـشن  رب  رید  تسا و  رود  ملزنم 
سپ ماخ  عمط  زا  تسا  هدوب  رپ  وت  شوگ  هعقاو  دـَب  يا  هدینـشن  وت  تفر و  هعباس  خرچ  هب  مسالفا  ِلبط  سک  هناـخ  ردـنا  تسین  وک ؟

رد دـنتفگ و  بش  هب  ات  نابتلق  نیا  تسا  سلفم  تسا و  سلفم  نایب  نیا  دینـشب  گنـس  خولک و  اـت  مـالغ  يا  روک  دـنک  یم  رک  عمط 
.بش ماگنه ، بش  هنابش :  669 رپ ب 675 - هدوب  ُرپ  عمط  زا  وک  دزن  رب  رتش  بحاص 

( .هدش رید  تقو  تسا و  رود  ما  هناخ   ) .تقو رید  ماگنه ، یب  رید :
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.دوز حبص  هاِگپ :

.القا مک ، تسد  زا : مک 

وت شوه  .هدب ) هاک  دیرخ  يارب  ار  یلوپ  متـشذگ  وج  زا   ) .هاک ندیرخ  لوپ  هاک : جارخا  یـسراف .) همان  تغل   ) جراخم هنیزه ، جارخا :
.یتسین هجوتم  ارچ  تساجک ، تساوَح  وک :؟

.دایرف گناب و  زا  تراعتسا  لبط : .ملوپ ) یب   ) .نتشادن نّکمت  زا  تراعتسا  ندوبن : هناخ  رد  یسک 

.متفه نامسآ  هعباس : ِخرچ 

.تسا درم  سالفا  ناتساد  دوصقم  و  دب ، هثداح  هعقاو : دب 

نآ ریظن  و  ص 25 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .ُّمُِصی یِمُعی َو  ْیَّشلا َء  َکُّبُح   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأم  ریخا  تیب  مین  نومـضم  عمط :...  سپ 
(275 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .ِرئاصَبلا َُنیعأ  یِمُعت  ُِّینامألا  : » تسا ع )  ) نانمؤم ریما  یلوم  نخس 

زا لاـمج و  زا  مشچ  هب  نآ  دـناسر  دـهاوخ  وا  هچ  نآ  ادـص  سب  تسا و  تروـص  سب  تجح  رد  ادـخ  رهُم  رـصب  عمـس و  رب  تسه 
ُرپ نوَک  شورخ  زو  تراشب  زا  عامس و  زا  شوگ  هب  نآ  دناسر  دهاوخ  وا  هچ  نآ  مشرک و  زا  لامک و 
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نایع ار  نآ  دنک  قح  تجاح  تقو  نآ  زا  لفاغ  نونک  یتسه  وت  هچ  رگ  ینزور  تیادخ  دـیاشگن  هک  ات  ین  هراچ  تچیه  تسا  هراچ 
رهم ٌهَواشِغ »: ْمِهِراْصبَأ  یلَع  ْمِهِعْمَـس َو  یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  رـَصب :...  عمَـس و  رب  تسه   676 ب 680 -

.هدرپ باجح : عمج  بُجُح : ( 7 هرقب ، « ) .تسا هدرپ  ناشاه  هدید  رب  و  ناشاهشوگ ، رب  ناشاهلد و  رب  ادخ  تسا  هداهن 

.رایسب ترثک ) دیق  : ) سَب

.هزمغ وربا ، مشچ و  تراشا  هَمشِرِک : مشَرَک :

شزرمآ ادـخ و  هب  ندروآ  يور  اـب  باـجح  نیا  هک  دوب  و  دور ، یم  یباـجح  رد  ددرگ و  یم  کـیرات  هاـنگ  رثا  رد  ناـیمدآ  ياـهلد 
ار باجح  نینچ  .دوش  فرط  رب  وا  زا  نتساوخ 
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ینتـشادرب رگید  دـناشوپ و  یم  ار  لد  همه  باجح  نآ  دـیزرو  رارـصا  هانگ  رب  تساوخن و  شزرمآ  هدـنب  رگا  نکیل  .دـنناوخ  نیَغ » »
نآ ِگنز )  ) هکلب هن  َنُوبِـسْکَی »: اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک   » تسا میرک  نآرق  رد  .دـنیوگ و  نیَر »  » ار باجح  ناـنچ  تسین و 

ینامرفان هدرپ  نکیل  تسا  ناوارف  فیرظ  ياهدراو  فیطل و  ياهینعم  ( 14 نیففطم ، « ) .تسا هدش  بلاغ  ناشاهلد  رب  دنا  هدیزرو  هچ 
اه هدرپ  نآ  نتـشادرب  تلیـسو  اـهنت  .دـنرب  هرهب  نآ  زا  دـننیبب و  ار  نآ  اـت  دراذـگ  یمن  تسا  ناگدـنب  شوگ  مشچ و  رب  هک  تلفغ  و 

هدنامرد هدنب  هک  یماگنه  .ددرگ  لصتم  ادخ  هب  هدنب  دوش و  هداشگ  لد  نزور  رگم  ات  نتـساوخ  تسادـخ و  هب  هدـنب  ندـش  هدـنهانپ 
.دنیب یم  ار  وا  تمرکم  درآ  ادخ  هب  ور  یگدنامرد  نآ  رد  دوش و 

نآ کیل ز  دیرفآ  نامرد  درَد  ره  یپ  زا  دیجم  نادزی  هک  ربمغیپ  تفگ 
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نیا ناج  يوس  هتـشُک  مشچ  نوچ  هنب  نیه  ناکم  رد ال  وج  هراچ  يا  ار  مشچ  وا  نامرف  یب  شیوخ  ِدرَد  رهب  وب  گنر و  ینیبن  نامرد 
ثیدح دنچ  نآ  ذـخأم  ربمغیپ : تفگ   681 تسا ب 684 - هدـش  اج  ار  ناهج  ییاج  یب  هک ز  تسا  هدـش  ادـیپ  تهج  یب  زا  ناـهج 

« .دـیرب راـک  هب  وراد  سپ  دـیرفآ  وراد  دـیرفآ  درد  هک  اـج  نآ  ادـخ  ووادَـتَف : َءاوَّدـلا  َقَلَخ  َءاَّدـلا  َقَلَخ  ُثیَح  َهَّللا  َّنإ  : » هلمج زا  تسا 
ادخ هچ  دـینک  نامرد   » دـنا هدومرف  ع )  ) ناماما و  ص )  ) لوسر هک  درآ  سیردا  نبا  رئارـس  زا  یـسلجم  و  ص 47 ) يونثم ، ثیداحا  )

، ریثأـت زا  تیاـنک  وب : گـنَر و  ص 65 ) ج 59 ، راونـالا ، راـحب  « ) .ار گرم  رگم  داتـسرف  یناـمرد  نآ  اـب  هـک  زج  داتـسرفن  ار  يدرد 
.تیصاخ

.راگدرورپ سدق  تحاس  زا  تیانک  ناکَم : ال 

هدید دوش  هتفرگ  نوچ  ناج  ُرَصَبلا : ُهَِعبَت  َِضُبق  اذِإ  َحوُّرلا  َّنإ   » تسا هدمآ  ملسم  حیحص  رد  هک  یثیدح  زا  تسا  ذوخأم  هتـشُک : مشچ 
« .ُلقَعلا ُهَِعبَت  ُحوُّرلا  َجَرَخ  اذإَف  : » تسا هدـمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  و  ص 48 ) يونثم ، ثیداـحا  « ) .تسا نآ  یپ  رد  هدرم ) )

قبطنم انالوم  هدورـس  رب  تهج  ماـمت  زا  ثیدـح  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  نکیل  قودـص ) لاـصخ  زا  ص 292 ، ج 58 ، راونالا ، راـحب  )
.تسین

145 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.الع ّلج و  قح  ترضح  ناکم ، ال  تسین ، تهج  رد  هک  نآ  تهج : یب 

.تسین ناکم  اج و  رد  هک  اج : یب 

وا نامرف  یب  رثؤم  چیه  نکل  .تسا  هدیرفآ  ینامرد  يدرد  ره  يارب  یببـس و  يزیچ  ره  يارب  ادـخ  تسا و  بابـسا  ناهج  ناهج ، نیا 
.دشخبن نامرد  وا  رما  یب  وراد  چیه  دنکن و  رثا 

هتسویپ دیاب  هدنب  سپ 
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.تسا هدیرفآ  تهج  رد  ار  ناهج  هک  تسوا  تسین و  ناکم  تهج و  رد  هک  دشاب  ینیرفآ  ناهج  هجوتم 

شیب و دوجو  نیا  تسا  جرخ  ياج  مرم  يو  زا  مدـع  نیا  تسا  لخد  ياـج  یتسیناَّبر  ّیبر و  بلاـط  یتسین  يوس  تسه  زا  درگ  زاـب 
يزیچ ار  دوـخ  زا  تیاـنک  تـسه :  685 تسیک ب 687 - تسه  ِناـهج  رد  لَّطعُم  زج  تسا  یتـسین  نوـچ  قـح  عنُـص  هاـگراک  مـک 

.ندروآ باسح  هب  ار  دوخ  نتسناد ،

.نتشاگنا چیه  هب  ار  نآ  ياهرویز  ایند و  و  ادخ ، رد  ندش  یناف  رقف و  یتسین :

.تافص ءامسا و  رابتعا  نودب  تسا  قح  تاذ  نآ  و  داد ، ناوتن  ربخ  يو  زا  و  درک ، ناوتن  تراشا  نادب  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  مدع :

تسا مانب  مدع  مدع  هک  اریز  زاس  مدع  اب  دوجو و  رذگب ز 

( راطع  ) تسا ماظن  ار  دوجو  هک  اج  ره  تساخ  مدع  زا  هک  نیقی  هب  ناد  یم 

یتسین هلبا  وت  رگ  رب  یتسین  یتسین  دشاب  هچ  یتسه  هنیآ 

، هدـش تسه  ناشن  یب  نآ  زا  اه  هدـیرفآ  همه  نوچ  1 و  / 3201 دوج 3202 - دنرآ  ریقف  رب  نارادـلام  دومن  ناوتب  یتسین  ردـنا  یتسه 
.تسا لطعم  دراگنا ، یم  یتسه  ناهج  ار  يدام  ناهج  هک  نآ 

دوب یگنن  اهتسه  زا  ار  تسین  دوب  یگنج  یتسه و  ترامع  رد 

درک داداو  ار  تسه  نآ  تسین  هکلب  درک  دایرف  یتسین  زا  تسه  هک  هن 

1 / 2477 تسیب 2479 - تسا  نازیرگ  وت  زا  وا  هکلب  تسین  منازیرگ ز  نم  هک  وگم  وت 

146 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(1 / 2477 ياهتیب 2479 - حرش  هب : دینک  هاگن  (و 

تساهُس اج  نآ  باتفآ  اجنیا  هچ  نآ  تساهدیشروخ و  مدع  رد  ینادب  ات 
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دوب نونکم  نوچ  ّدض  ردنا  ّدِض  دوب ؟ نوچ  ردارب  یتسه  مدع  رد 

5 / 1017 نادباع 1019 - دیما  دمآ  مدع  هک  نادب  تِّیَملا  َنِم  َّیَحلا  ُجِرُخی 

اطخ رگ  وت  مه ز  تباهم  وت  زا  ینمیا  وت  مه ز  تباجا  وت  زا  اعد  مه  قیفر  يا  نآ  دروآ  محر  ار  وت  هک  قیقد  ياهنخـس  ار  اـم  هد  داـی 
نیا ینک  شلین  دوب  نوخ  يوج  هچ  رگ  ینک  شلیدبت  هک  يراد  ایمیک  نخـس  ناطلـس  وت  يا  وت  یحلـصُم  نک  وت  شحالـصا  میتفگ 
يدز مدآ  نت  شقن  لـگ  بآ و  يدز ز  مه  رب  ار  كاـخ  ار و  بآ  تسوت  رارـسا  اهریـسکا  نینچ  نیا  تسوـت  راـک  اـهیرگانیم  نینچ 

يا هداد  ییادج  يداش  مغ و  نیز  يا  هداد  ییاهر  ار  یـضعب  زاب  مغ  يداش و  هشیدنا و  رازه  اب  مع  لاخ و  تفج و  يداد و  شتبـسن 
هچ نآ  دـنک و  یم  دَر  وا  تسا  سوـسحم  هـچ  ره  تـشز  بوـخ  ره  وا  مـشچ  رد  يا  هدرک  تشرـس  دـنویپ و  شیوـخ و  زا  يا  هدُرب 
رد هک  ییاعد  قیقد : ياهنخس   688 ناهج ب 698 - رد  وا  هنتف  نوریب  رای  ناهن  شقوشعم  ادیپ و  وا  قشع  دنک  یم  دنـسم  تسادـیپان 

.دنک یم  بلج  ار  وا  تمحر  تسا و  راگدرورپ  تحاس  هب  هضرع  روخ 

لیذ سرهفملا ، مجعملا  ( ) أّطوملا هجام ، نبا  ننـس  دـمحا ، دنـسم  « ) .َقفِّرلا ُّبُِحی  ٌقِیفَر  َهَّللا  َّنإ   » هک تسا  ثیدـح  رد  .ناـبرهم  قیفر :
، راحبلا هنیفـس  « ) .ٍقِیفَر َّلُک  ُّبُِحی  َباوَّثلا َو  یِطُعی  ٌقِیفَر  َهَّللا  َّنإ  ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاـق  ع )  ) رفعج یبا  نع  و   » ثیدـح نیا  زین  و  قفر )

.سرت میب ، تباهَم : ص 532 ) ج 1 ،

هاگن  ) .بآ نایلیئارسا  يارب  دوب و  نوخ  نایطبق  يارب  هک  لین  هب  تسا  تراشا  نوخ : يوج 
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یسوم و ناتساد  ءایبنالا ، صصق  زین : و  ع ،)  ) یسوم هزجعم  ياه  هیآ  لیذ  اهریسفت ، هب : دینک 

147 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درک دنهاوخ  لیدبت  الط  هب  ار  اهزلف  نآ  اب  دنتشادنپ  یم  نارگایمیک  هچ  نآ  ریسکا : نوعرف )

.ندروآ دیدپ  يدنواشیوخ  نداد : تبسن 

.نتفریذپ .نداد  رارق  دامتعا  دروم  ندرک : دنسم 

ناطیش ياوغا  رطاخ  هب  هک  ارچ  تسادخ ، بناج  زا  مه  قیفوت  نآ  دراد  رب  اعد  تسد  ادخ  هاگرد  هب  ات  دوش  هدنب  بیصن  یقیفوت  رگا 
.تسا نتفگ  اطخ  نداتفا و  اطخ  رد  میب  هظحل  ره 

بوخ و ار  يدب  دناوت  هک  تسوا  هچ  دـنک  حالـصا  ار  ام  ياهاطخ  و  دراد ، زاب  اطخ  زا  ار  ام  ات  تساوخ  ادـخ  زا  دـیاب  هظحل  ره  سپ 
نان هشیدنا  رد  یضعب  دنوش ، رایسب  دنزیمایب و  مه  اب  ات  دنکارپ  ناهج  رد  ار  يو  تیّرذ  دیرفآ و  ار  مدآ  هک  تسوا  .دنک  دب  ار  یبوخ 
جنر زا  یمد  اـت  دروآ  دورف  يارـس  نیدـب  ار  وا  : » مدآ هراـب  رد  تسا  ع )  ) ناـنمؤم ریما  نانخـس  رد  هک  ناـنچ  .ناـج  مـغ  ار  یـضعب  و 
ادخ هب  دندرک و  اهر  ار  نآ  دندید و  تشز  ار  ایند  ود ، نیا  زا  غراف  هتسد  و  هبطخ 1 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دیاز نادنزرف  یمه  دیاساین و 

.نایوج تسادیپ  اج  همه  زیچ و  همه  رد  شراثآ  هک  ار  یقیقح  قوشعم  نادرگ و  يور  تاسوسحم  زا  .دندیسر 

ناـهج نیا  قشع  هاوخ  نآ  تسین  تروص  تسا  قوشعم  هچ  نآ  یتـس  يور  رب  هن  تروص  رب  تسین  یتروص  ياهقـشع  نک  اـهر  نیا 
يریـس ز نیا  تساج  رب  شتروص  يا  هتـشه  شیارچ  ناج  دـش  نورب  نوچ  يا  هتـشگ  قشاـع  وت  تروص  رب  هچ  نآ  ناـهج  نآ  هاوخ 

او اقشاع ! تسیچ 
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نوزفا قشع  نآ  افو  نوچ  تسه  سح  ار  وا  هک  ره  یتسقـشاع  تسا  هقوشعم  رگا  تسا  سوسحم  هچ  نآ  تسیک  وت  قوشعم  هک  وج 
« نیا  » هیلإ راـشم  هک  تسا  فـالخ  ار  يونثم  ناـحراش  نک : اـهر  نیا   699 دـنک ب 704 - یم  نوگرگد  تروص  اـفو  یک  دـنک  یم 

: دسیون يورقنا  تسیچ ؟

كرت دـننک  یم  نامگ  یقیقح  قوشعم  زا  ریغ  ار  رهاظ  رد  دوجوم  قیـشاعم  بیباحم و  هک  ار  نطاـبلا  دـبع  بهذـم  برـشم و  ینعی  »
« .تسین مه  لیمج  حـیلم و  یتس  يور  هب  رـصحنم  تسین و  تروص  رب  طقف  تروص  هب  بوسنم  ياهقـشع  لاـمک  لـها  دزن  اریز  .نک 

یم نیا  ینعی  : » دسیون یعاد  هاش  .ٌهنِتف » رهاَّظلا  َبوبحملا  َّنأ  ُمعاَّزلا  نطابلا  دبع  وُه  : » تسا هتـشون  هراب  نیا  رد  يوقلا  جـهنملا  فلؤم 
همه ینک  لمأت  وکین  رگا  هک  نآ  نأش  رد  میتفگ  هک  دیوگ 

148 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیا .ینیع » تروص  قشاـع  دـنا و  یبـیغ  ینعم  قشاـع  دـنراد و  بیغ  ملاـع  هب  ور  لوقعم  هاوخ  سوسحم و  هاوخ  يرما  همه  رد  سک 
: هک تسا  نیا  نآ  ینعم  درک و  حرطم  شیپ  تیب  ود  رد  هک  تسا  یعوضوم  نیا »  » هیلإ راشم  لئاط و  الب  تسا  یلیوطت  ًارهاظ  اهحرش 

یم در  ار  سوسحم  یضعب  دنروآ و  یم  يور  سوسحم  هب  تروص و  هب  یـضعب  تفگ : شیپ  ياهتیب  رد  .رذگب  دش  هتفگ  هچ  نآ  زا 
.دنرادن و يراک  تروص  هب  مه  سوسحم  ناقـشاع  نارادیرخ و  یتح  رذگب  ثحب  نیا  زا  هک  دیازفا  یم  بلطم  نیدـب  سپـس  .دـننک 

.تسا دعب  ياهتیب  رد  نآ  حیضوت 

.رهاظ هب  قشع  یتروص : ياهقشع 

.تسا هتفر  راک  هب  تفص  تروص  هب  بیکرت  نیا  سپس  .نم و  يوناب  یتَدِّیَس : ففخم  یتِس :

ور ابیز  ینعم  هب  اجنیا  رد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا

هلحرم هب  نانیا  .دنا  ناهن  قوشعم  یپ  رد  دنا و  نادرگ  يور  تسا  سوسحم  هچ  نآ  زا  هک  دنا  نانچ  یضعب  تفگ  هتشذگ  ياهتیب  رد 
زج يزیچ  ماد  رد  يرگنب ، تقیقحب  نوچ  دنریگ  یم  يرهاظ  قوشعم  هک  نانآ  اما  .دنا  هدیرب  رهاظ  تروص و  زا  دنا و  هدیـسر  لامک 

ار نآ  هکلب  دـنکفا ، یمن  رظن  نت  هب  دور  قوشعم  نت  زا  ناـج  نوچ  ددـنب ، لد  ییور  اـبیز  هب  یـسک  رگا  هک  ینیبـن  .دنریـسا  تروص 
ناوت سح  هب  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  وت  قوشعم  رگا  دـیوگ  یم  سپـس  .نت  هن  تسا  ناـج  وا  قوشعم  سپ  .دراد  یم  شوخاـن 

قوشعم رد  سپ  .يراپس  یم  لد  صاخ  یقوشعم  هب  اهـسوسحم  همه  نایم  زا  هک  یلاح  يوش  قشاع  سوسحم  ره  هب  یتسیاب  تفایرد 
: هک دروآ  یم  لـیلد  دوخ  هتفگ  تاـبثا  يارب  تسین و  سوسحم  هلوقم  زا  نآ  درک و  یناوت  كرد  ار  نآ  وت  اـهنت  هک  تسا  يزیچ  وـت 
ات تسا  هتفاین  يرییغت  تساـج و  رب  تروص  تسا ، تروص  هب  قشع  رگا  سپ  تسا ، قشع  تداـیز  بجوم  اـفو  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

.دنا قشاع  يونعم  يزیچ  هب  مه  يروص  ياهقشاع  هک  دریگ  یم  هجیتن  هتفگ  نیا  زا  .ددرگ و  قشع  ناصقن  بجوم  دوش و  مک  افو 

نادب کیدزن  تسا  یترابع  ار  ناهبزور  .تسا  یلصا  ینعم  زا  رود  هک  دنا  هدروآ  نوگانوگ  نانخس  ناحراش  تیب  ود  نیا  لیلحت  رد 
، ینادن رگا  دیآ  رد  داحتا  شوخ  يوب  برق  غاب  زا  ارحص  نآ  رد  .تسا  تیبوبر  لامج  قرشم  تیدوبع  ملاع  هدومرف : نایب  انالوم  هچ 

 ... ناوخ رب  ِِلفاوَّنلِاب »...  ََّیلِإ  ُبَّرَقَتَی  ُدبَعلا  ُلازَی  ال   » ثیدح

149 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا هک  ور  سوه  دش  ناتب  قشع  لامج ، يدومن  وت  نوچ 
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(103 ص 102 - نیقشاعلا ، رهبع   ) سب يراد و  وت  راک  ناربلد  نیا 

میقم ب وا  دـبات  هک  یلـصا  بلط  او  میلـس  يا  يدـنب  هچ  لد  یخولک  رب  تفای  راوید  یتَّیراـع  شباـت  تفاـت  راوید  رب  دیـشروخ  وترپ 
« .داتفا ماج  رب  هک  تسا  یقاس  خر  غورف  کی  : » تسا هتفگ  ظفاح  هک  نانچ  مینیب  یم  تعیبط  ملاع  رد  اهییابیز  زا  هچ  نآ   705 - 706

.دنامن یکیرات  زج  دریگ  رب  ار  دوخ  غورف  دیشروخ  نآ  رگا  و 

.نتفرگ هدیدان  ار  یلصا  ییابیز  نتسب و  لد  يرهاظ  ییابیز  هب  تسا  یهلبا  سپ 

بهذ ناد  یم  تیراع  وت  ّسح  رب  نآ  تسا  لقع  وترپ  شیب  هدید  ناتسرپ  تروص  رب  شیوخ  شیوخ  لقع  رب  یقشاع  مه  وت  هک  يا 
تحالم نآک  دش  وید  نوچمه  دوب  هتـشرف  نوچ  رخ  هریپ  رت  دهاش  دـش  نوچ  هن  رو  رـشب  رد  یبوخ  تسا  دودـنا  رز  نوچ  وت  ِّسِم  رب 

نک بلط  لد  ناوخب  ُهسِّکَُنن  ُهرِّمَُعن  ور  لاهن  ددرگ  یم  کشخ  كدنا  كدنا  لامج  نآ  دنناتـس  یم  كدنا  كدنا  دب  هّیراع  وا  ردـنا 
.نیب رهاظ  تسرپ : تروص   707 ناوختسا ب 712 - رب  هنم  لد 

.رز بَهَذ :

.تسا هدمآ  ناوج  ون  ناوج و  ینعم  هب  یسراف  رعش  رد  رت  .وت  اه : هخسن  رگید  رد  .ساسا  هخسن  رد  تسا  نینچ  ّرت :

رت بسانم  رخ » هریپ   » اب رت »  » و همان ) تغل  زا  لـقن  هب  ناـیط ،  ) جـخن دود  سب  زا  درز  ناریپ  شیر  جـخلک  رپ  ناّرت  ياـپ  ِّفک  تسد و 
.تسا

.تسا تسد  رد  يرگید  زا  هچ  نآ  .تسین  یلصا  هچ  نآ  تیراع ، هیراع ، هّیراع :

تقلخ رد  مـیهد  زارد  یناگدــنز  هـک  ار  یــسک  و  َنوـُلِقْعَی »: ــالَف  ِقـْلَْخلا َأ  ِیف  ُهْـسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَـم  َو   » هـیآ زا  تـسا  ذوخأــم  ُهرِّمَُعن :
، سی « ) .دنشیدنا یمن  ایآ  مینک  شنوگرگد 
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.تقیقح ینعم و  زا  تیانک  لد :

.مسج زا  تیانک  ناوختسا :

سح ناوریپ  زا  دـنرادنپ  یم  نانآ  هک  .دـنک  یم  هئطخت  ار  اهلقع  ناوریپ  اهتیب  نیا  رد  ینعم ، تروص و  هب  قشع  زا  ثحب  تبـسانم  هب 
تسا و لقع  نآ  تروص  .تسا  هداتفا  ناشنهذ  رب  هک  لقع  زا  تسا  یـسکع  دـنرادنپ  یم  لـقع  هچ  نآ  هک  یلاـح  دـنا ، هداـتفا  شیپ 

بلق نآ  .تسا و  بلق  رز  رادـیرخ  اـهییابیز  هنوـگ  نیا  هتـسب  لد  هک  .دزادرپ  یم  يرهاـظ  ییاـبیز  هـئطخت  هـب  سپـس  .مـهو  شنورد 
یتشز دیرپ و  نانآ  قوشعم  گنر  بآ و  نامز  تشذگ  اب  دننیب  یم  نآ  ناقـشاع  هک  نانچ  .دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  تقیقح  ماجنارس 
یماظن هک  دشاب  يرـصم  ناهام  ناتـساد  زا  رثأتم  تیب  نیا  نومـضم  تسین  رود  ریبعت  نیا  رد  .دش و  وید  دوب و  هتـشرف  دیدرگ ، دـیدپ 

.دومن كانلوه  یتیرفع  هاگحبص  دوب و  ناهام  رانک  رد  يا  هتشرف  نوچ  بش  رس  هک  ییور  ابیز  تسا : هدورس 

دـش کی  هس  ره  تسم  یقاس و  مه  تسا و  بآ  وا  مه  دوخ  تسا  یقاس  ناویح  ِبآ  زا  شتلود  تسا  یقاب  لاـمج  لد  ِلاـمج  نآـک 
بسانم رب  تیراع  تسا و  تروص  وت  ینعم  سانشان  اخ  مک  ژاژ  نک  یگدنب  سایق  زا  ینادن  وت  ار  یکی  نآ  تسکـش  وت  مسلط  نوچ 

شقن رب  ار  درم  دنک  رک  روک و  هک  دوبن  نآ  ینعم  ار  وت  دنادرگ  شقن  زا  زاین  یب  ار  وت  دناتـسب  هک  دشاب  نآ  ینعم  تیفاق  رب  يداش و 
یقیقح يونعم و  ییابیز  لد : لامج   713 تسانف ب 719 - تالایخ  نیا  مشچ  هرهب  تسازف  مغ  لایخ  تمـسق  ار  روک  دنک  رت  قشاع 

.تسا قح  لامج  رهظم  هک 

بآ ناویح : بآ 
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.يدبا تایح  یناگدنز ،

.هدنناشون یقاس :

رد هک  ناـنچ  ددرگ ، یمن  دازآ  حور  دوـشن  هتـسکش  اـت  تسا و  هدروآ  دـنب  رد  ار  حور  هک  ینامـسج ، دودـح  زا  تراعتـسا  مـسلط :
یمـسلط نوچ  هلمج  نیا  و   » .تفای ناوتن  تسد  تسا  نآ  رب  مسلط  هچ  نآ  رب  دوشن  هتـسکش  مسلط  ات  هک  دنا  هدروآ  مسلط  تیـصاخ 

هدرک و تعیرش  نآ  ياشگ  مسلط  دیلک  ینامسج و  یناحور و  زا  تسا  هتسب  رگیدکی  رب  یلاعت  قح  هک  تسا 

151 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص 162) دابعلا ، داصرم   ...« ) هدـمآ بلاق  تروص  مسلط  دـیلک  هک  تسا  یندـب  لامعا  نآ  رهاظ  .ینطاب  تسا و  يرهاظ  ار  تعیرش 
.دنناد یم  تقیقح  هب  ندیسر  تلیسو  ار  نآ  نایقطنم  هک  هجیتن  نتفرگ  يارب  تسا  تامدقم  بیترت  سایق :

.ندش لسوتم  يروص  ياهسایق  هب  ندرک و  یظفل  لادج  زا  تیانک  ندییاخ : ژاژ 

.هناهاگآان هتسنادان ، سانشان :

.يرهاظ يروص و  یگنهامه  زا  تیانک  تیفاق : بسانم و 

راطع هک  نانچ  تسا  دیزی  اب  نخـس  نیا  و  تسم ، تسا و  یقاس  بآ و  هک  تسوا  .تسا  قح  لامج  تسا ، یندـشن  دوبان  هک  ییابیز 
مه مبارـش و  مه  تفگ  یم  دـیزم و  یم  شیوـخ  بل  تفگ و  یم  تـقیقح  نخـس  زور  کـی  خیـش  هـک  تـسا  لـقن  : » تـسا هتـشون 
اما .تسین  سک  وا  زج  هک  دش  دـهاوخ  هتـسناد  دوش  هتـسکش  مسج  مسلط  رگا  ص 188 ) ءایلوألا ، هرکذـت  « ) .یقاس مه  راوخبارش و 

.تسین رسیم  یگدنب  هار  زا  زج  تقیقح  نادب  ندیسر  دیمهف و  ناوتن  ناهرب  سایق و  هار  زا  ار  داحتا  نیا 

رگید ناهرب و  سایق و  لاکـشا  دـندوب  هدیـسر  ینعم  هب  رگا  هچ ، .تسا  تروص  دـنا ، هتـشادنپ  تقیقح  ینعم و  لـقع  ناوریپ  هچ  نآ 
دوخ دید  هک  نآ  .دندومن  یم  اهر  تساهنآ  نهذ  هتخادرپ  هک  ار  اه  هلداجم 
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.تشادنپ تقیقح  ار  مه  تشادن و  تقیقح  ندید  يورین  هک  نآ  تشاگنا و  هدیدان  ار 

نالاپ يا  يزود  نالاپ  دنچ  تسَج  هک  ور  رخ  یپ  ییانیب  وت  نوچ  دـننز  رب  نالاپ  هب  دـننیبن و  رخ  دـنا  ندـعم  ناریرَـض  ار  نآرق  فرح 
تَبلَق ِّرُد  تسا  بسکم  لام و  ناّکد و  رخ  تشپ  ار  وت  ناـج  دـشاب  وچ  ناـن  ددرگن  مک  ار  وت  نـالاپ  نیقی  دـیآ  تسه  وچ  رخ  تسرپ 

َلِیق ُّیبَّنلا  ًایِروَرعُم َو  َبِکَر  دَـق  ُّیبَّنلَأ  لوسر ؟ دـش  بِکار  هک  هن  هنهرب  رخ  لوُضُفلا  ُوب  يا  نیـشن  رب  هنهرب  رخ  تسا  بلاق  دـص  هیاـم 
نتـسناد هب  نآرق  مهف  رد  دنرادن و  نیب  تقیقح  مشچ  هک  تسا  یناسک  دوصقم  اجنیا  رد  .روک و  ریرـض :  720 ًایِشام ب 725 - َرَفاَس 

.دننک یم  افتکا  رهاظ  ینعم 

152 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لاثما و « ) .دـنز یم  ار  شنالاپ  دـسر  یمن  شتـسد  رخ  هب   » زین و  رخ ،» اـب  ییاـین  رب  وچ  ینزب  نـالاپ   » روهـشم تسا  یلثم  ندـیدن : رخ 
.دنروآ یم  يور  زاجم  هب  دنرادن  ار  تقیقح  هب  ندیسر  ناوت  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  مکح )

.هب هبشم  هفاضا  بلق : ِّرُد 

هک ارچ  دنا ، هدرک  هدنسب  نآ  ظفل  هب  نآرق  زا  اهنت  نانیب  رهاظ  .تسوت ) رایتخا  رد  اهمسج  یتشاد  لد  رگا   ) .مسج زا  تراعتسا  بلاق :
، تسا تسد  هب  زین  رهاـظ  دـمآ  تسد  هب  ینعم  رگا  هچ  دور ، یم  ینعم  ِیپ  تساـنیب  هک  نآ  .دـنرادن  ار  نآرق  ینعم  هب  ندیـسر  ناوت 
، دنک یم  دننامه  رخ  هب  ار  سفن  هک  اهاج  رگید  رد  وا  ریبعت  ِسکع  رب  .دبای  یم  شرورپ  زین  مسج  تفای  شرورپ  حور  رگا  هک  نانچ 

زا تسا و  ینعم  حور و  رخ »  » زا شدوصقم  اجنیا  رد 
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ربمغیپ ندش  راوس  ناتـساد  دوبن ،) ظفل  دنب  رد  تفرگ و  ار  ینعم   ) دش راوس  دیاب  هنهرب  رخ  دیوگ  هکنیا  تبـسانم  هب  و  مسج ، نالاپ » »
نخس رد  و  ص 49 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .ٌء یَش  ِهیَلَع  َسَیل  ًانایرُع  َرامِحلا  بِکرَی  َناک   » هک دروآ  یم  نایم  هب  نالاپ  یب  رخ  رب  ار  (ص )

هبطخ 160) هغـالبلا ، جـهن   ) .درک یم  راوس  دوـخ  فـیدر  مه  ار  یکی  دـش و  یم  هنهرب  رخ  راوـس  ص )  ) لوـسر هک  تسا  ع )  ) یلع
یثحب اب  لوسر  نتفر  هدایپ  هن  رگ  و  تسا ، نیشیپ  ناظعاو  هویش  ندروآ ، نخـس  نایم  رد  نخـس  هنوگ  نیا  دش  هتـشون  اهراب  هک  نانچ 

.درادن ینادنچ  طابترا  هدرک  ناونع  انالوم  هک 

دوب یم  نآرق  ِقودنص  دوخ  روک  دُوب  یم  نایمَع  ِقوشعم  اصع  دوخ 

رُُذن رکِذ و  فَحصُم و  ِفورُح  زا  ُرپ  دنا  قیدانص  دوخ  ناروک  تفگ 

تسد هب  یلاخ  دوب  یقودنص  هک  نآ  تسا ز  ِهب  نآرق  زا  ُرپ  یقودنص  زاب 

3 / 1396 رام 1399 - تسا و  شوم  ُرپ  هک  یقودنص  هب ز  راب  دش ز  یلاخ  هک  یقودنص  زاب 

یهاوخ لاس و  دص  رد  هاوخ  تسا  یندُرب  ار  وا  رکـش  ربص و  ِراب  دنچ ؟ راب ؟ راک و  دزیرگب ز  دنچ  دـنب  شیخیم  رب  وت  سفن  ِرخ  دـش 
ماخ رـسپ  يا  ماخ  روخم  نآ  تسا  ماـخ  عمط  تشاـکن  يزیچ  اـت  دوردـن  سک  چـیه  تشادـن  رب  يریغ  ِرزو  رِزاو  چـیه  تسیب  یس و 

ج 2، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  ناکد  هم  راک و  هم  مهاوخ  نامه  نم  ناهگان  یجنگ  تفای  ینالف  نآک  رـشب  رد  درآ  ّتلع  ندروخ 
153 ص :

عنام ار  جنگ  ندرک  بسک  تسا  رداق  نت  ات  درک  دیاب  بسک  تسا  ردان  مه  نآ  نآ و  تسا  تخب  ِراک 
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اب لوسر  نتفگ  رگا  زک  رگد  نآ  ای  یمدرک  نیا  رگا  هک  رگا  راتفرگ  وت  يدرگن  ات  تسا  یپ  رد  دوخ  نآ  راک  زا  شکم  اپ  تسا  یک 
: ندش  726 دُربن ب 735 - ترـسح  زجب  نتفگ  رگا  زو  درُمب  نتفگ  رگا  رد  قفانم  نآـک  قاـفن  زا  تسه  نآ  تفگ  درک و  عنم  قاـفو 

.تسا ندش » نورب  نامرف  زا   » دوصقم اجنیا  رد  .نتفر و 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  سفن : رخ 

.تسا هدمآ  دعب  تیب  رد  هک  دهاوخ  ار  رکش  ربص و  خیم ،»  » زا .ندش و  نایغط  عنام  ندروآ ، میلست  هب  زا  تیانک  نتسب : خیم  هب 

.دهد یم  مازلا  ینعم  ءای  یندرب :

38 مجن ، هب : دـینک  هاگن  زین  و  ( 7 رمز ، «* ) .يرْخُأ َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَت  َو ال   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .راـکهانگ و  رزو ) زا  لـعاف  مسا  : ) رِزاو
: ریظن دوردن : سک  چیه 

نودـب حوتف  تشاد  مشچ  ماخ : عمط  ظفاح )  ) يوردـن هتـشک  زا  زجب  نم  مشچ  رون  ياک  رـسپ  اب  تفگ  شوخ  هچ  هدروخلاس  ناقهد 
.تضایر جنر و 

.هن هم :

رودـقم هک  يراک  هب  هدـنب  تردـق  قلعت  زا  تسا  ترابع  يرعـشا  نامّلکتم  حالطـصا  رد  تسا و  ندـیزرو  ینعم  هب  تغل  رد  بسک :
رد هک  تسا  هتـساوخ  نانچ  ادخ  نکیل  .تسین  يریثأت  نآ  رد  ار  هدنب  تردق  و  تسادـخ ، تردـق  هب  ناگدـنب  لاعفا  دـنیوگ  و  تسا ،

لعف بیترت  نیدب  .دهد و  ماجنا  هدنب  رایتخا  تردـق و  نراقم  ار  رودـقم  لعف  دوبن  یعنام  رگا  ات  دـنک  داجیا  يرایتخا  تردـق و  هدـنب 
.تسا لعف  نآ  بسک  تردق  ار  هدنب  ًاعادبا و  تسا  یلاعت  يادخ  قولخم  هدنب ،

هچ ره  یلاعت  قح  نوچ  و  : » دیوگ یلازغ  .دنناد  یم  یفاک  رایتخا  رد  ار  رادقم  نیمه  هدارا و  نادب  تسا  هدنب  قلعت  بسک  سپ 
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تردق و هک  دوب ، نانچ  هن  دَوب و  نینچ  هن  یمدآ  نوچ  دـنتفگ و  عارتخا  ار  نآ  يو ، نوریب  تسین  زیچ  چـیه  دـنب  رد  وا  تردـق  دـنک 
یبابسا هب  وا  تدارا 

154 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا تراشا  دوخ : نآ  ص 535 ) ج 2 ، تداعـس ، يایمیک  « ) .دنتفگ بسک  ار  نآ  دوب ...  يو  تسد  هب  هن  نآ  هک  تشاد  ّقلعت  رگید 
.جنگ هب 

یم ار  ناطیـش  راـک  رگا  هک  دـیزیهرپب  رگا  زا  ِناـطیَّشلا : َلَـمَع  ُحَـتفَی  َّوَّللا  َّنإَـف  َّوَّللا  مُکاَّیإ َو   » ثیدـح هـب  تـسا  تراـشا  نـتفگ : رگا 
.تسا ندرک  یلد  ود  كرت  ندش و  مّمصم  دوصقم  و  ص 49 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .دیاشگ

يادـخ رگا  تفگ  دـنهاوخ  ناکرـشم  انُؤابآ »: انْکَرْـشَأ َو ال  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَـس   » هیآ هب  تسا  تراشا  قفانم : نآـک 
رد الوا  نکیل  تسا ، هتفرگ  نوقفانم  هروس  هیآ 10  زا  ذوخأم  ار  نآ  نوسلکین  ( 148 ماعنا ، « ) .میدوبن كرشم  نامناردپ  ام و  یتساوخ 

.تسین قفانم  كرشم و  زا  نخس  هیآ  نآ  رد  هک  نآ  رگید  ول ،»  » هن تسا  ول ال »  » هملک هیآ  نآ 

دوب رگا  ناج  هک  نانچ  .تفای  دهاوخ  نآ  یپ  رد  ار  تروص  دیسر  ینعم  هب  یسک  رگا  تفرگ و  ار  ینعم  دیاب  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد 
یم نانآ  هب  .دنرب  یم  حوتف  راظتنا  تضایر  شـشوک و  نودب  هک  دـنک  یم  شنزرـس  ار  یناسک  اجنیا  رد  .دـیآ  یم  تسد  هب  مه  نان 

هدرکن شـشوک  هدربن و  جنر  یـسک  رگا  .دسر  یمن  نایاپ  هب  هار  دـشابن  ود  نیا  ات  .تسا و  رکـش  ربص و  کلاس  گرب  زاس و  دـیوگ 
جنر یب  ار  یجنگ  نینچ  نت  ود  کی  رگا  .تسا و  یهلبا  دشاب  قح  ياضر  نتفای  لزنم و  هب  ندیسر  ناهاوخ 
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.درک ناوتن  مکح  ردان  رب  تسا و  ردان  دنا  هتفای 

تفاتش یم  سپ  نآ  زا  ناریو  ره  يوس  تفای  جنگ  ناریو  هب  هگان  یلفاغ 

تـسا نکمم  هک  اج  نآ  ات  درک و  دیاب  بسک  سپ   1 / 3769 رگد 3770 - یشیورد  ییوج ز  رهگ  یک  رهگ  وت  یباین  یـشیورد  ات ز 
شـشوک دهج و  اب  .دومن و  دیاب  اهر  ار  دهاوخ » ادخ  رگا   » دیدرت و یلد و  ود  دروآ و  دیاب  تسد  هب  هدومرف  رودقم  ادـخ  هچ  نآ  زا 

.دروآ یم  رگا »  » هژاو تبسانم  هب  ار  ریز  ناتساد  سپ  .دومن  هیکت  ادخ  هب 

لثم

لثم

نکسَم ار  وت  رم  نم  يولهپ  يُدب  یفقس  رگا  ار  نیا  وا  تفگ  بارخ  هناخ  يوس  شدُرب  یتسود  باتـش  زا  تسُج  یم  هناخ  یبیرغ  نآ 
ناوتن رگا  رد  ناج  يا  کیل  « 24  » تسا هب  نارای  يولهپ  يرآ  تفگ  رگد  هرجُح  یتشاد  هنایم  رد  رگا  يدوسایب  وت  لاـیع  مه  يدـش 
دنادن رز  زا  بلق  کیل  ماخ  ریپ و  هلمج  هتـشگ  رز  بلاط  دنا  شتآ  ردـنا  ریوزت  شوخ  زو  دـنا  شوخ  راکبلط  ملاع  همه  نیا  تسـشن 

اناد دزن  ور  هن  رو  نک  نیزگ  يراد  کـحم  رگ  نیزُگ  نَظ  زا  نـکم  ار  رز  کَِـحم  یب  نیبـب  صلاـخ  دز  بـلق  رب  يوـترپ  ماـع  مـشچ 
هک ییانشآ  انـشآ  گناب  تسه  نالوغ  گناب  شیپ  وت  اهنت  ورم  هر  ینادن  رو  شیوخ  ناج  نایم  دیاب  کَِحم  ای  ورگ  نک  ار  نتـشیوخ 
نآ دـنک  ات  نالف  يا  لوغ  درب  یم  کی  ره  مان  ناشن  هار و  کن  دـییآ  نم  يوس  ناوراک  يا  ناه  هک  دراد  یم  گناب  انف  يوس  دـشک 

رید زور  رود و  هار  عیاض  رمع  ریش  گرگ و  دنیبب  اج  نآ  دسر  نوچ  نالفآ  زا  ار  هجاوخ 
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.شیاسآ تذل و  ناهاوخ  شوخ : راکبلط   736 ب 748 -

.يزاس تلیح  غورد ، هب  نتسارآ  غورد ،)  ) روز ردصم  زا  ریوزَت :

.ندرب هودنا  جنر و  زا  تیانک  ندوب : شتآ  رد 

.ناوج زا  تیانک  ماخ :

.هرسان بلق :

.ناگمه مومع ، ماع :

__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  تسهب »  » يالاب تسشوخ »  » هملک ساسا ، هخسن  رد  ( 24)

156 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راب یب  ِّرَز  صلاخ :

.نک تقد  نیبب :

.یتسین يدوبان ، انف :

.هدنوش دیدپان  هدننک ، بورغ  لفآ :

.درک اهر  ار  رگا  دیدرت و  دیسر و  تقیقح  جنگ  هب  ات  دیشوک  دیاب  تفگ ، شیپ  ياهتیب  رد 

یم دوخ  يوـس  هب  ماـن  هب  ار  یمدآ  دـنا و  ناوارف  نـالوغ  ناـهج  نیا  رد  هک  دـهد  یم  رادـشه  هدـننک  وـج  تسج و  هب  اـهتیب  نیا  رد 
نکیل .دـیامن  یم  شوخ  نامدرم  مشچ  رد  هک  تسا  يوایند  ياهرویز  تفگ  دـهاوخ  دـعب  ياهتیب  رد  هک  نانچ  نالوغ  نیا  .دـنناوخ 

لآ « ) .تسین هدنبیرف  یعاتم  زج  ایند  یگدنز  و  ِروُرُْغلا *»: ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَم  َو   » تسین شیب  یبیرف  دـننیب  دـنروآ  تسد  هب  نوچ 
هتـشاد رطاخ  رد  دش  تراشا  نادب  تیب 712  لیذ  هک  ار  ناهام  ناتـساد  اهتیب  نیا  ندورـس  رد  اـنالوم  يوق  لاـمتحا  هب  ( 185 نارمع ،

( دعب هب  ص 235  رکیپ ، تفه  هب : دینک  هاگن   ) .تسا

اهزار ددرگ  فشک  ات  نک  عنم  اهزاوآ  نیا  شیوخ  نورد  زا  ور  ِبآ  مهاوخ و  هاج  مهاوخ  لام  وگب  رخآ  لوغ  گـناب  نآ  دوب  نوچ 
ناد زاب  ار  یم  گنر  سانـشاو  قداص  ار ز  بذاک  حبـص  زودب  سکرک  نیا  زا  ار  سگرن  مشچ  زوسب  ار  نالوغ  گناب  نک  قح  رکذ 

هب ینیب  نارهوگ  اهگنر  نیا  زجب  ینیب  اهگنر  گنرد  ربص و  دـنک  ادـیپ  يا  هدـید  گنر  تفه  ناگ  هدـید  زک  دوب  ات  ساـک  گـنر  زا 
هکلب هچ ؟ رهوگ  اهگنس  ياج 
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.یناسفن ياهشهاوخ  زا  تیانک  اهزاوآ :  749 يوش ب 755 - ییامیپ  خرچ  باتفآ  يوش  ییایرد 

دـندیورگ و هک  ناـنآ  ُبوـُلُْقلا »: ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ـالَأ  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ْمُُهبوـُُلق  ُِّنئَمْطَت  اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا   » هیآ هب  تـسا  تراـشا  قـح : ِرکِذ 
.زاس شوماخ  ربب ، نایم  زا  زوسب : ( 28 دعر ، « ) .دبای یم  شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  هک  دینادب  .دبای  یم  شمارآ  ادخ  دای  هب  ناشاهلد 

.نیب قح  هدید  لد ، هدید  زا  تراعتسا  سگرن : مشچ 

157 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يویند عماطم  زا  تاراعتسا  سکرک :

زا هماع  لوادت  رد  دوش و  ادیپ  يدومع  روط  هب  قرش  قفا  رد  حبـص  هدیپس  ندیمد  زا  شیپ  هک  ینـشور  نیغورد  حبـص  بذاک : حبص 
.دننک ریبعت  یگرگ » مد  حبص   » هب نآ 

ياهرویز ایند و  زا  تراعتـسا  بذاک  حبـص  اهتیب  نیا  رد  و  یماـظن )  ) هاـچ رب  زا  یهاـچ  فسوی  نوچ  هاگرحـس  رد  گرگ  مد  ناـبات 
.نیغورد نارادیوعد  زا  تراعتسا  زین  تسا و  يوایند 

دنتشادنپ شقداص  حبص  هک  ات  دنتشاد  صقان  ِلقع  ایند  ِلها 

تسا هدمآ  نوریب  زور  يوب  هب  هک  تسا  هدز  ار  اهناوراک  بذاک  ِحبص 

داب هب  ار  اهناوراک  سب  دهد  وک  دابم  ربهر  ار  قلخ  بذاک  ِحبص 

.یم ماج  هساک ، ساک :  5 / 1976 نیبم 1979 - مه  بذاک  وت  ار  قداص  ِحبص  نیهر  ار  بذاک  ِحبص  وت  هدش  يا 

و دوبک ، دیفـس ، درز ، خرـس ، یکاخ ، هایـس ، نآ  دنیب و  یم  ار  يرهاظ  گنر  تفه  هک  یمـشچ  .نیب  رهاظ  مشچ  گنر : تفه  هدـید 
.دنهد تبسن  هام  ات  لحز  هب  بیترت  هب  هک  تسا  يراگنز 

( عطاق ناهرب  )

هدک قمحا  نیا  ِکشر  يارب  زا  هدمآ  بات  هیس  وا  تسا  خرس  ِّرز 

ار 1042- حور  نآ  باقن  نیز  دباین  رد  اهمسج  گنر  تفه  نیا  هدید 
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.دیامن یم  رود  رایسب  هک  دنا  هدرک  رگید  ياهریسفت  ناحراش  ضعب  و  هتفرگ ، مشچ  هدرپ  تفه  ار  گنر » تفه   » يورقنا  6 / 1041

تسا و تیهولا  تافص  ياهیّلجت  راونا  روهظ  ندعم  نآ  دنیوگ و  بلقلا  هجهم  ار  متفه  روط  و   » .یبوبر تایّلجت  زا  تراعتـسا  اهگنر :
نادب یسرتسد  سوه  ات  دیـشوک  دیاب  .تسا  هدنبیرف  ایند  ياهرویز  اهییابیز و  ص 197 ) دابعلا ، داصرم  « ) .مدآ ینب  انمّرک  دـقل  ّرس و 

هار هب  حبص  نامگ  هب  ار  نایانشآان  دشخرد و  یم  هک  بذاک  حبص  نوچمه  رادیاپان ، تسا  يا  هدنبیرف  اهییابیز  نیا  .دوش  رود  لد  زا 
ياهگنر نیدب  هک  يا  هدید  رگا  .دزاس  یم  هارمگ  دناشک و  یم 

158 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تفه هب  هک  یگنر  تفه  زا  یمدآ  هک  تسا  هاـگ  نآ  .درک  دـهاوخ  یّلجت  نآ  رب  تقیقح  راوـنا  ددرگ  هتـسب  تسا  هدوـشگ  يرهاـظ 
.دوش یباتفآ  دوخ  دور و  یم  رترب  تسا ، تعیبط  ملاع  رد  نآ  یّلجت  دراد و  ّقلعت  نامسآ 

هگراک دید  شیناوتن  راک  نآ  جراخ  دـینت  هدرپ  نُک  راک  رب  نوچ  راک  نایع  شنیب  هگراک  رد  ورب  وت  ناهن  دـشاب  هگراک  رد  نُک  راک 
مه هب  ار  عناص  عنُـص و  ینیبب  ات  مدع  ینعی  هگراک  رد  رد آ  سپ  تسا  لفاغ  يو  زا  تسا  نوریب  هک  نآ  تسا  لماع  ِشاب  ياج  نوچ 

.هدنزاس عناص ، لماع  نک : راک   756 تسا ب 760 - یگدیشوپ  هگراک  نوُرب  سپ  تسا  یگدید  نشور  ياج  نوچ  هگراک 

.ندناشوپ زا  تیانک  ندینت : هدرپ 

.هاگتماقا شاب : ياج 

.ندید راکشآ  یگدید : نشور 

.ندوبن رودقم  ندید  افتخا ، یگدیشوپ :

هک نوگانوگ  ياه  هدـیرفآ  تعیبط و  رهاظم  دـید  ناوتن  ار  نانآ  نوریب  رد  دـنراک و  لوغـشم  اـههاگراک  نورد  ناـنکراک  هک  ناـنچ 
اه هدید  هتفرگ و  ارف  ار  ام  درگادرگ  تسا  یقیقح  عناص  عونصم 
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هار هاگراک  نورد  ات  يوش  درجم  دیاب  ینیبب  ار  عناص  یهاوخ  رگا  .تسا  هتـشاد  فوطعم  دوخ  هب  هدـنادرگ و  رب  عناص  هب  هجوت  زا  ار 
.یناوت ندید  ار  وا  ات  یناردب  ار  اهباجح  نیا  دیاب  .دید  یناوتن  ار  وا  ینوریب  ات  هک  ارچ  یبای 

یتسینّابر ّیِّبَر و  بلاط  یتسین  يوس  تسه  زا  درگ  زاب 

مک شیب و  دوجو  نیا  تسا  جرخ  ِياج  مَرَم  يو  زا  مدع  نیا  تسا  لخَد  ِياج 

2 / 688 تسیک 690 - تسه  ِناهج  رد  لّطعُم  زج  تسا  یتسین  نوچ  قح  ِعنُص  هاگراک 

دوخ رد  دـنادرگ ز  زاب  ار  اضق  ات  رَدَـق  لیدـبت  تساوخ  یم  مرجال  دوب  روک  شهاگراک  زا  مرجـال  دونَع  ِنوعرف  تشاد  یتسه  هب  ور 
159 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنخشیر  مد  ره  درک  یم  بل  ریز  دنم  هلیح  نآ  تَلبِس  رب  اضق 

نوخ ملظ و  نارازه  ندرگ  رد  درک  نورب  دـیان  یبَن  ِّیـسوم  هک  ات  هلا  ریدـقت  مکح و  ددرگب  ات  هانگ  یب  وا  تشُک  لفط  نارازه  دـص 
یتشگ ز کـشخ  شیاـپ  تسد و  لازی  ـال  هاـگراک  يدـیدب  رگ  دـش  هداـمآ  وا  رهق  يارب  زو  دـش  هداز  یـسوم  درک و  نوخ  همه  نآ 

ِّنَظ سک  رگد  رب  درورپ  نت  وک  سفن  بحاص  وچمه  فازگ  ار  نالفط  تشُک  یم  نورب  زو  فاعُم  یـسوم  شا  هناخ  نوردنا  لاِیتحا 
هب وا  وا  یـسوم  شنت  نوعرف و  وچ  وا  تسا  نت  نآ  وا  نمـشد  دوسح و  دوخ  تسا  نمـشد  دوسح و  نآ  ودع و  نیک  درب  یم  يدقِح 
زا تراعتسا  یتسه :  761 نیک ب 772 - هب  دیاخ  یم  تسد  سک  رگد  رب  نینزان  نت  هناخ  ردنا  شسفن  ودع ؟ وک  هک  دود  یم  نوریب 

.تسا قح  ندید  عنام  هک  ینیب  نتشیوخ 

روک
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.یلاعت قح  تردق  ندیدن  زا  تراعتسا  ندوب :

.تسا ءاضق  لیضفت  ردق :

هب نآ  ندمآ  دوجو  هب  تسا و  ماکحا  نآ  لیـصفت  ردـق »  » و تسا ، نتفای  دوجو  هتـسیاش  هچ  نادـب  تسا  راگدرورپ  یلک  مکح  اضق :
.جیردت

.لیبس تَلبِس :

.دنام هتسویپ  هک  یگشیمه ، مئاد ، لازی : ال 

.تسین یندش  دوبان  هک  راگدرورپ  تمظع  لازی : هاگراک ال 

.ندرب راک  هب  تلیح  لایتحا :

.نوصم فاعُم :

.نامگ ّنَظ :

.هنیک دقِح :

.نمشد ودع :

.ندیزرو دسح  ندرب و  کشر  زا  تیانک  ندییاخ : تسد 

تلیح هب  ار  وا  ياضق  دنتسیاب و  ادخ  تردق  ربارب  دنهاوخ  یم  دنرآ ، یم  باسح  هب  يزیچ  ار  دوخ  دنرادن و  نیب  عقاو  هدید  هک  نانآ 
تسد هب  يرهاظ  یتردق  نوعرف  .دننادرگ  رب 

160 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تردق اب  تشادـنپ  یم  وا  تسا و  نایلیئارـسا  زا  وا  هدنـشک  دـندوب  هتفگ  ودـب  .دوب  ربخ  یب  یلاعت  قح  یناهن  تردـق  زا  دوب و  هدروآ 
یـسوم هک  یلاح  .تشک  یم  ار  ناکدوک  دزاس  رود  دوخ  زا  ار  هدنیآ  رطخ  هک  نآ  يارب  .درک و  نوگرگد  دناوت  ار  تیعقاو  يرهاظ 

ار نارگید  تسا و  لفاغ  ینورد  نمـشد  زا  دـنارورپ  یم  سفن  هک  نآ  .دـناشک  تکاله  هب  ار  وا  ات  دـش  یم  هدرورپ  وا  يارـس  نورد 
.درادنپ یم  دوخ  نمشد 

تمهت هب  تشُک  ار  شردام  هک  ار  یصخش  مدرم  ندرک  تمالم 

تمهت هب  تشُک  ار  شردام  هک  ار  یصخش  مدرم  ندرک  تمالم 
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ِّقح وـت  يدرواـن  داـی  يرهوـگ  دـب  زا  هک  شتفگ  یکی  نآ  تشُم  مخز  مه  رجنخ و  مخز  هب  مه  تشُکب  ار  رداـم  مـشخ  زا  یکی  نآ 
نآک شمتشُک  تسا  يِو  ِراع  نآک  درک  يراک  تفگ  وخ  تشز  يا  وگب ؟ رخآ  درک  هچ  وا  وگب ؟ یتشُک  ارچ  ار  ردام  وت  یه  يردام 

وا متشُک  مَشُک  ار  يدرم  زور  ره  سپ  تفگ  مشتحم  يا  شُکب  ار  سک  نآ  تفگ  تسا  يِو  ِراَّتس  كاخ 
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.تثابخ يداهن ، دب  یتاذ ، دب  يرهوگ : دب   773 قلخ ب 778 - يان  زا  تسا  هب  مَُّرب  وا  يان  قلخ  ياهنوخ  زا  متسَر  ار 

.هدنشوپ راَّتَس :

قلطم اـهنت  تسین  دوـصقم  ینعم  نینچ  تیب  نیا  رد  هک  تسادـیپ  نکیل  تـسا ، هبدـبد  اـب  تکوـش و  اـب  ینعم  هـب  تـغل  رد  مـشَتُحم :
.درم يا  .دراد  دصق  ار  بطاخم 

.نتشاد ندرگ  هب  ار  مدرم  نتشک  قلخ : ياهنوخ 

.ولگ يان :

يزوت هنیک  نارگید  اب  تهج  یب  یمدآ  تسوا و  یمدآ  ینورد  نمشد  هک  دروآ  نایم  هب  سفن  زا  نخـس  هتـشذگ ، ناتـساد  نایاپ  رد 
عوضوم هب  راـب  رگید  دروآ و  ار  ناتـساد  نیا  تبـسانم  هب  .دوش  یم  هدوسآ  نارگید  اـب  نداـتفا  رد  زا  دـشکب ، ار  سفن  رگا  دـنک  یم 

: هک دنک  یم  تراشا  ثحب  دروم 

ینک یم  يزیزع  دصق  یمد  ره  ینَد  نآ  رهب  هک  ار  وا  شُکب  نیه  تیحان  ره  رد  تسوا  داسف  هک  تیـصاخ  َدب  ردام  نآ  تسوت  سفن 
دنامن نمـشد  ار  وت  سک  راذتعا  یتسَر ز  زاب  یتشُک  سفَن  گنج  قلخ  اب  قح و  اب  وا  یپ  زا  گنت  تسوت  رب  شوخ  يایند  نیا  يو  زا 

162 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  راید  رد 

هن شوگ  دوسح  دوب و  نانمشد  ناشارچ  سپ  دوب  هتشک  سفن  هک  ینار  ایبناک  ایلوا  ایبنا و  يارب  زا  ام  ِتفگ  رب  یسک  درآ  لاکـش  رگ 
نانچ ب ناشیا  دندز  یم  دوخ  رب  مخز  نارکنُم  نآ  دنا  هدوب  دوخ  نمشد  باوج  ار  تهبُش  لاکشا و  نیا  ونشب  باوص  راکبلط  يا  وت 

.شزرا یب  تسپ ، ِینَد :  779 - 786

(. دوش یم  نآ  باکترا  بجوم  سفن  ياوه  هک  یناهانگ  زا   ) نتساوخ شزوپ  راذتعا :

.يریگ هدرخ  لاکشا ، لاکِش :

.راک یگدیشوپ  تَهبُش :

ره زور و  ره  دیوج  یم  ار  سفن  تیاضر  تسا و  سفن  ياوه  هدنب  یمدآ  ات 
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ار سفن  دناوتب  هک  دبای  تسد  یتردق  رب  یسک  رگا  و  ( 53 فسوی ، « ) .ِءوُّسلِاب ٌهَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  : » هک دوش  یم  بکترم  ار  یهانگ  مد 
نایم زا  بجوم  سفن  نتشک  رگا  هک  دیآ  یم  نایم  هب  یشسرپ  هیجوت  نیا  زا  .تشاد  دهاوخن  ینمشد  رگید  دهرب ، وا  ّرـش  زا  دشکب و 

هک دهد  یم  خساپ  انالوم  .دندوب  هتشک  ار  دوخ  سفن  ناربمیپ  هک  یلاح  دنتشاد ؟ نمـشد  همه  نآ  ناربمیپ  ارچ  تسا ، نانمـشد  نتفر 
: هک ارچ  دندوب  دوخ  نمشد  هکلب  دندوبن ، ناربمیپ  نانمشد  نانمشد ، نآ 

رد دمآ  شیوخ  ِّوُدَع  وا  باتفآ  ِّوُدَع  کشاَّفُخ  تسین  دنک  یم  ناج  دوخ  هک  دوبن  نآ  نمـشد  دنک  ناج  دصق  هک  دـشاب  نآ  نمـشد 
زا ار  لعل  دیآ  عنام  باذع  دیآ  وزک  دشاب  نآ  نمـشد  دـشک  یک  زگره  دیـشروخ  وا  جـنر  دـشُک  یم  ار  وا  دیـشروخ  شبات  باجح 
رد دوخ  اب  نتـشک ، ار  دوخ  زا  تیانک  ندـنک : ناج   787 ناربمغیپ ب 791 - رهوج  عاعـش  زا  نارفاک  هلمج  دـنا  شیوخ  عنام  باتفآ 

.ندوب گنج 

.نمشد ّوُدَع :

.ندرب رس  هب  یکیرات  رد  ندوب ، ناهنپ  باجح :

تسوا صاخ  هک  یقح  زا  ار  وا  ای  دناتسب  يرگید  زا  ار  یقح  متس  هب  ات  دشوکب  یسک  هک  تسا  نآ  ینمـشد  ینعم  دیامرف  یم  سپس 
زا یقح  دنتساوخ  یمن  ناربمیپ  نارکنم  .ددرگ  عنام 

163 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نانآ تقیقح  رد  سپ  .دـندرک  مورحم  تسار - هار  نتفای  گرزب - یتمعن  زا  ار  دوخ  ناـنآ  يور  رد  نداتـسیا  اـب  هکلب  دنناتـسب  ناـنآ 
هک رگید  یلثم  زاب  .دنز و  یم  لاثم  هرپ  بش  هب  دنک  رت  نشور  ار  بلطم  نیا  هک  نآ  يارب  و  ناربمیپ ، نمـشد  هن  دـندوب  دوخ  نمـشد 

يربا رگا  لاح  تسا ، ناک  لد  رد  لعل  ندش  هدرورپ  بجوم  باتفآ  شبات 
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.هتخاس مورحم  یتمعن  زا  ار  لعل  هکلب  تسا  هدرکن  ینمشد  باتفآ  اب  ربا  نآ  ددرگ ، لئاح  ناک  باتفآ و  نایم 

ار دوخ  هجاوخ  هزیتس  زا  دشک  نیک  وک  يودنه  مالغ  نوچ  قلخ  دندرک  ژک  روک و  ار  دوخ  مشچ  قلخ  دندرف  نآ  مشچ  باجح  یک 
اب توادع  كدوک  دنک  رو  بیبط  اب  نمـشد  رامیب  دوش  رگ  ار  هجاوخ  دشاب  هدرک  ینایز  ات  ارَـس  ماب  زا  دتفا  یم  نوگن  رـس  دشُک  یم 
یم مشخ  رگ  ییهام  باتفآ  دریگ ز  مشخ  رگ  يرزاگ  دـندز  دوخ  ار  دوخ  ناج  لـقع و  هار  دـندوخ  ناـج  نز  هر  تقیقح  رد  بیدا 

.هدرپ عنام ، باجح :  792 ب 798 - نآ ؟ زا  رتخا  هایس  دوب  هک  تبقاع  نایز ؟ دراد  ار  هک  رگنب  یکی  وت  بآ  دریگ ز 

.امنهار ربمغیپ و  زا  تیانک  هناگی ، درف :

.نتسج ماقتنا  ندیشک ، هنیک  ندیشک : نیک 

.ینمشد هزیتس :

.راگزومآ مّلعم ، بیدا :

.هدننک هارمگ  هدنرب و  رد  هب  هار  زا  نز : هر 

.يوش هماج  رزاگ :

.یتبون يراب ، یکی :

.تخب دب  زا  تیانک  رتخا : هایس  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یسودرف ، ( ؟ دنا هچ  رهب  نازات ز  هنوگ  نیا  رب  دنا ؟ هک  ات  رگن  ناشیا  يوس  یکی 

يامنهار ایلوا  .نانآ  نمـشد  هن  دـنا  شیوخ  نمـشد  ناربمیپ  نافلاخم  هک  تسا  هتکن  نیا  حیـضوت  رد  و  شیپ ، بلطم  هلابند  اهتیب  نیا 
ار سک  ره  نورد  دنراد  هک  یتریصب  اب  دنا و  مدرم 

164 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ دزیخ و  یم  رب  ییوج  هراچ  هب  تسا  تخب  کین  هک  نآ  .دنزاس  هجوتم  دنراد  هک  یصقن  هب  ار  ناصقان  یضعب  هک  دوب  دننیب و  یم 
اب هک  یکدوک  نوچ  .دراد  یم  مورحم  تیبرت  تکرب  زا  ار  دوـخ  ینمـشد  نیا  اـب  هک  یلاـح  .دزیتـس  یم  ناـنآ  اـب  تسا  تخب  دـب  هک 

.درآ راکیپ  راگزومآ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 504 

http://www.ghaemiyeh.com


وت وشم  تتـسا  خاش  ود  رو  خالگنـس  رد  ورم  تشفک  دََرب  رو  وخ  تشز  مه  ور  تشز  مه  وشم  ناه  ور  تشز  دـنیرفآ  قح  ار  وت  رگ 
اهیمَک هلمج  زا  هکلب  تسا  رگید  یبیع  ناصقن و  دسح  دوخ  مرتخا  رد  يرتمک  دـیازف  یم  مرتمک  نم  نالف  زک  يدوسح  وت  خاش  راچ 

نوخ هکلب  الاب  هچ  دوخ  دوب  الاب  ات  تساوخ  یم  دسح  زا  يرتبا  دص  رد  دنکفا  ار  شیوخ  يرتمک  راع  گنن و  زا  سیلب  نآ  تسا  ّرتب 
زا لها  اسب  يا  دش  لهج  وب  دب و  شمان  مَکَحلا  ُوب  تشارف  یم  الاب  هب  ار  دوخ  دسح  زو  تشاد  گنن  دّـمحم  زا  لهج  وبا  نآ  دوب  الاپ 

یفلکت هک  تسادـیپ  دـنا و  هتفرگ  دزد  ار  نآ  لـعاف  ناـحراش  .ساـسا  هخـسن  رد  تسا  نینچ  دََرب :  799 دش ب 806 - لهاان  دـسح 
هب هک  یتروص  رد  تسا و  ندش ) هراپ  « ) ندیرب  » ردصم زا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  ءاب »  » مض هب  نوسلکین  هخـسن  رد  .تسا  حـضاو 

.تفرگ ندرک  دوبان  ندرک ، هراپ  زاجم  هب  ار  ندرب »  » ینعم خالگنس و  ار  لعاف  ناوت  یم  دوش  هدناوخ  ءاب »  » حتف

رد هجنکـش  ياهبابـسا  زا  یکی  خاش  ود  .تسا  تقد  زا  یلاخ  هک  دـنا  هدرک  ینعم  حاضتفا  ییاوسر و  ناـحراش  یـضعب  ار  خاـش : ود 
رارقا و زا  دـعب  داهن  خاش  ود  تفرگ و  ار  وا  : » دـنک رارقا  ات  دـنا  هداهن  یم  نآ  رد  ار  مهتم  ندرگ  اـی  اـپ  هک  تسا  هدوب  نـالوغم  دـهع 
اب هک  ار  نالوغم  یتعامج  زین  اج  نآ  و  ( » همان تغل  زا  لقن  هب  اشگ ، ناهج  « ) .درک ناور  ترـضح  هب  یچلیا  نآ  مـالعا  هب  وا ، فارتعا 

، اشگ ناهج  « ) .دنداهن خاش  ود  دنتفرگب و  دندوب  هدرک  قافتا  رومیت  درگ  وا 
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بیکرت دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدـش  ینعم  بیذـعت  زا  یعون  اهگنهرف ، زا  لقن  هب  همان ، تغل  رد  خاش : راـهچ  هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب 
اهلامعتـسا نیمه  زا  دـنا : هدرک  ینعم  ندـنام » تکرح  یب   » تغل ياهباتک  رگید  زا  لقن  هب  همان  تغل  رد  هک  ار  ندـنام » خاـش  راـهچ  »

تکرح  » و ندنامرد »  » نآ لوادتم  ینعم  ای  رت » تخس  هجنکش   » زا تیانک  انالوم  ریبعت  رد  ندش » خاش  راهچ   » ینعم .دنا  هتفرگ 

165 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا نتسناوتن » ندرک 

« نـالف  » نآ لـعاف  تروص  نیا  رد  تفرگ  يدـعتم  ناوت  یم  ار  ندوزف  .نداـتفا  تبترم  زا  نتـساک ، لاـبقا  زا  ندوزف : رتخا  رد  يرتمک 
مک یپ  رد  یپ  ملاـبقا  هراتـس   ) .تفرگ ندـش » نوزف   » ینعم هب  مزـال و  ناوـت  یم  و  .مناـم ) بقع  يو  زا  نم  هک  دـش  ببـس  وا   ) .تسا

.دنک هیرگ  نوخ  هک  زیرنوخ ، الاپ : نوخ  .دوش ) یم  رترون 

وا زا  تساوخ  درب و  دسح  مدآ  رب  هک  سیلبا  ( ) يدعس  ) الاپ نوخ  ياه  هدید  زا  شرویز  قیقع  زیمآ  دود  ياه  هلان  زا  شسلجم  روخب 
.دوب مکحلا » وبا   » وا هینُک  تیلهاج  رد  .موزخم  ینب  زا  هریغم ، نب  ماشه  نب  وِرمَع  لهج : وبا  .دیرگ ) یم  نوخ  دش و  دودرم  دتفا  شیپ 

.دنتفگ لهج » وبا   » ار وا  درزآ  ار  ناناملسم  درک و  مالسا  و  ص )  ) لوسر اب  هک  ینمشد  سب  زا 

.دش هتشک  ردب  گنج  رد  يو 

.هتفریذپ هتسیاش ، روخ ، رد  لها :

: دسیون یلازغ  .تسا  دسح  تسادخ  يایلوا  نایامنهار و  اب  مدرم  ینمشد  بجوم  هچ  نآ 

، تداعـس يایمیک  « ) .ار کشخ  ِمزیه  شتآ  هک  دَروخ  نانچ  وکین  رادرک  دسح  تفگ  ص )  ) لوسر تسا و  تاکلهم  هلمج  زا  دسح  »
نوچ یناکرشم  هک  ینمشد  نآ  .دنا  هداد  میب  تاِکلهُم  رگید  زا  شیب  دسح  زا  ار  مدرم  قالخا  ناملاع  ص 123 ) ج 2 ،
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زور اما  تسین  نانآ  هیاپ  رد  لانم  لام و  رد  ص )  ) دمحم دندید  یم  .دوب  دسح  زا  دـندرک  یم  ص )  ) لوسر اب  نایفـس  وبا  لهج و  وبا 
هب دـنهاوخ  ناـمرد  نـالماک  زا  دـننادب و  دوخ  صقن  هک  نآ  ياـج  هب  ناـصقان  رتـشیب  .تسا  يرترب  رد  وا  تمرح  تمـشح و  زور  هب 

.دنناسر یم  ینایز  ار  نانآ  هک  دنرادنپ  دنزیخ و  یم  رب  نانآ  اب  ینمشد 

زیرم ینوعرف  ار ز  نامیا  ِبآ  زیرگ  یسوم  یسوم و  يادخ  رد 

1 / 781 نت 782 - ِلهج  وب  زا  هَر  او  ردارب  يا  نزب  دمحا  دَحا و  ردنا  ار  تسد 

هک نآ  قَلَق ز  رد  اهدسح  دیآ  دیدپ  ات  قح  درک  نآ  هطـساو ز  ار  ایبنا  وکن  يوخ  زا  هب  تَّیلها  چیه  وج  تسُج و  ناهج  رد  مدیدن  نم 
166 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوبن  يراّیَد  چیه  قح  دساح  دوبن  يراع  ادخ  زا  ار  سک 

لوبق زا  ار  یسک  دیان  دسح  سپ  لوسر  یگرزب  دش  رّرقم  نوچ  یتشادرب  دسح  وا  اب  ببس  نآ  یتشادنپ ز  دوخ  لثم  شِک  یسک  نآ 
هب ار  وج  تسج و  ناوت  یم  زین  درک و  ینعم  شیامزآ »  » ار نآ  تسا  رتهب  دـعب  تیب  تبـسانم  هب  وج : تسج و  ناهج   807 ب 811 -

.تفرگ شالت  بسک و  ناهج  ای  ندروآ  تسد  هب  ششوک و  ینعم 

.یگتسیاش يروخ ، رد  تَِّیلها :

يریـشق .تسا  فوصت  لصا  هیفوص  ضعب  دزن  قلخ »  » و سفن ، زا  تسا  لاعفا  رودـص  أشنم  هک  یناسفن  تسا  يا  هکلم  قلخ :)  ) يوخ
زا دوب  تدایز  وت  زا  قلخ  رد  هک  نآ  تسا و  قلخ  فوصت   » هک دنک  ثیدح  یناّتک  زا  دوخ  دنـس  هب  وا  و  یمّلـس ، نمحرلا  دبع  وبا  زا 

رد وت 
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تشاد و صوصخم  اهتلصخ  هب  ار  دوخ  ربمیپ  یلاعت  يادخ  درآ : قاقد  یلع  وبا  زا  و  ص 120 ) هیریشق ، هلاسر  « ) .تسا شیپ  فوصت 
تفاین يدنلب  : » تفگ اطع  نبا  و  ( 4 ملق ، « ) .ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  : » دومرف هک  دوتـسن  وا  قلخ  نوچ  ار  وا  ياهتلـصخ  زا  کی  چیه 

« .ٍمیِظَع ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنإ   » هک دندوتـس  نیا  هب  مالّـسلا - هالّـصلا و  هیلع  ار - یفطـصم  هک  ینیبـن  .شوـخ  يوـخ  هب  اـّلا  تفاـی  هک  نآ 
تغل رد  قَلَق : ص 49 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .ٌنَسَح ٌقلُخ  َساّنلا  َیِطعا  اـم  ُریَخ   » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  و  ص 496 ) ءایلوألا ، هرکذت  )

نانمؤم ریما  هدومرف ي  هک  نانچ  تسا  ندیدرگ  شیامزآ  و  ندش ، ربز  ریز و  نتفاکـش ، ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکل  تسا  بارطـضا » »
ات دـیوش  یم  ربز  ریز و  دـنزیر  گـید  رد  هک  رازفا  گـید  نوچ  مُکـالعَأ : مُُکلَفـسأ  َدوُعَی  یَّتَـح  ِردـِقلا  َطوَس  َّنُطاـُسَتل  َو   » تسا (ع )

و درف ، سک ، ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .هدنـشاب و  هناخ ، نکاس  هناخ ، دـنوادخ  راـّیَد : هبطخ 16 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دیآ الاب  امـش  نیدورف 
.تسا یکی 

.دندرگ راکشآ  نادوسح  دنوش و  هدومزآ  مدرم  ات  دنادرگ  هطساو  مدرم  دوخ و  نایم  ار  ناربمیپ  دنوادخ 

دنرب و یمن  دـسح  دوخ  زا  رتالاب  رب  هک  تسا  نانچ  مدرم  تعیبط   2 قبط 284 / رب  ار  اه  هناد  نیا  دیزگ  ات  قرو  اب  ار  ایبنا  داتـسرف  قح 
ِدننامه رهاظ  هب  نوچ  ناربمیپ  اما  .تساهتردق  زا  رترب  نوچ  تسین  يدسح  ادخ  رب  ار  سک  چیه  هک  تسا  نیمه  يارب 

167 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لهج وب  نایفس و  وبا  .دریذپ  یم  ار  وا  هتفگ  تسناد  ار  ربمیپ  ماقم  تمظع  یسک  رگا  نکیل  .دنرب  یم  کشر  نانآ  رب  دنا  مدرم 
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.دنداهن ندرگ  ار  وا  هدومرف ي  دنتسناد و  ار  يو  یگرزب  وا  نارای  .دندرب  دسح  وا  رب  دنتسناد  یم  دوخ  نوچ  ار  لوسر 

دـشاب لد  هشیـش  وک  یـسک  ره  تسرب  دـشاب  وکن  يوخ  ار  هک  ره  تسا  مئاد  شیامزآ  تمایق  اـت  تسا  مئاـق  یّیلو  يرود  ره  هب  سپ 
نداهن و مه  وج  هار  يا  تسا  يو  يداه  يدـهم و  تسا  یلع  زا  هاوخ  رمع  لسن  زا  هاوخ  تسا  یلو  نآ  مئاق  ِّیَح  ِماـما  سپ  تسکش 

تالکـشم مک  لیدنق  نیز  هک  نآ  تسوا و  لیدـنق  وا  زا  مک  ِّیلو  نآ  تسوا و  لیربج  درخ  تسا و  رون  وچ  وا  ور  شیپ  هتـسشن  مه 
ار یموق  هدرپ  ره  سپ  زا  قبط  نیدـنچ  ناد  رون  ياه  هدرپ  قح  رون  دراد  هدرپ  دـصفه  هک  نآ  تساـهبیترت ز  هبترم  رد  ار  رون  تساـم 

مظعا بطق  ار  وا  ناـیفوص  .تسا و  قلخ  ادـخ و  ناـیم  هطـساو  یلو :  812 ماما ب 819 - ات  ناـشاه  هدرپ  نیا  دـنا  فص  فص  ماـقم 
« .ِلُسُّرلا َدَْعب  ٌهَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل   » هک دندوب  شیامزآ  تلیـسو  ناربمیپ  هک  نانچ  .دنوش  یم  هدومزآ  ودب  مدرم  دنیوگ و 

.تسا میلست  اضر و  هبترم  هک  تسا  نآ  مزال  دوصقم  وکن : يوخ  ( 165 ءاسن ، )

.رادیاپان تسس ، لّمحت ، مک  لد : هشیش 

.شیامزآ رد  ندش  در  زا  تیانک  نتسکش :

نادب ینامسیر  دندرک و  یم  يا  هقلح  هب  ار  اهریجنز  ياهتنا  هدنکفا و  نادب  اهریجنز  هک  دننام  هساک  نیجنرب ، ای  نیسم  یفرظ  لیدِنق :
هب هاگ  دندرک و  یم  نشور  دنداهن  یم  نآ  رد  هک  هلیتف  اب  دنتخیر و  یم  نغور  لیدنق  نورد  .دـنتخیوآ  یم  فقـس  هب  هدـنکفا  هقلح 

.دنداهن یم  عمش  لیدنق  رد  نغور ، ياج 

هتشون يرفج  هک  نانچ  .دنداهن  یم  نآ  رد  غارچ  هک  راوید  رد  یخاروس  ای  نادغارچ  تاکشِم :
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رگید یخرب  رد  زین  و  لافنا ، هروس  هیآ 37  رد  ص 266 ) نآرق ، لیخد  تاغل   ) .تسا یشبح  يا  هژاو  درادن  یبرع  هشیر  هاکشِم  تسا 
: تسا هدمآ  میرک  نآرق  ياه  هیآ  زا 

زا سپ  شیامزآ  نیا  نایعیش  هدیقع  هب  .تسا  نامدرم  شیامزآ  ناربمیپ  نداتسرف  زا  ضرغ 

168 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اعد رد  هک  نانچ  تسا  یهلا  ِتَّجُح  ماما و  دـنوش ، یم  هدومزآ  وا  فالخ  ای  تعاطا  اب  مدرم  هک  نآ  .تسا و  رارقرب  زین  ص )  ) لوسر
رگا هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  دوخ  تّجح  ایادخ ، ینیِد : نَع  ُتلَلَـض  کَتَّجُح  ِینفِّرَُعت  َمل  نإ  َکَّنإَف  َکَتَّجُح  ِینفِّرَع  َّمُهَّللا   » تسا هدـمآ 

رد دسانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  نآ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  و  .دش » مهاوخ  هارمگ  منید  رد  یناسانشن  نم  هب  ار  تتّجح 
هب ار  عرش  ماکحا  هک  دنا  نید  ناملاع  اهقف و  ماما ، تبیغ  رد  میناد  یم  هک  نانچ  ص 32 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   ) .تسا هدرم  تیلهاج 
رد هک  دوب  .دنیوگ و  تقیرط  ار  نآ  هک  تسه  زین  يرگید  هار  ار  نایفوص  .تسا  تعیرـش  هار  نیا  دـننازومآ و  یم  نافلکم  نابلاط و 

رود و ره  رد  بطق  .دنمان و  مظعا  بطق  ای  بطق  ار  سک  نینچ  دـشاب ، رادروخرب  تقیرط  زا  مه  تعیرـش و  زا  مه  نت  کی  يرـصع 
.ندب رد  تسا  حور  نوچ  دوجو  ملاع  رد  وا  لثم  تسا و  یلاعت  قح  تیانع  دروم  ینامز 

وا ِراوخ  یقاب  قلخ  نیا  نایقاب  وا  ِراک  ندرک  دیص  ریش و  بُطق 

شوحُو دیص  دنک  ددرگ  يوق  ات  شوک  بطق  ياضر  رد  یناوت  ات 

ای یلو   5 / 2339 قلح 2341 - ِقزر  هلمج  تسا  لقع  فک  زک  قلخ  دننام  اون  یب  دجنرب  نوچ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 510 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش دودرم  دشابن  تمواقم  بات  هک  ار  نآ  دهرب و  میب  زا  دیآ و  رب  شیامزآ  زا  دوب  تنیط  وکین  هک  ره  تسا  شیامزآ  هلیسو  بطق 

ماما ات  یبتجم  ماما  زا  تسا  ع )  ) نانمؤم ریما  نادنزرف  رد  صاخ  ّصن  نیا  دنناد و  یم  ّصَن  ار  تماما  دنس  نایعیش  میناد  یم  هک  نانچ 
یلو .تسین  هدش  هدناسانـش  هعیـش  مالک  ملع  رد  هک  تّجح  ای  ماما  ینعم  هب  نایفوص  حالطـصا  رد  ماما  ای  بطق  ای  یلو  اما  .مهدزاود 

بَـسَن تسا و  نیـشیپ  ِیلو  بناج  زا  بوصنم  هیفوص  دزن  یلو  نینچ  .تسا  ناکلاس  يریگتـسد  شا  هفیظو  هک  تسا  یـسک  بطق  اـی 
تـسا یبتارم  ار  ایلوا  دراد و  تسایر  یگرزب و  تمـس  ایلوا  رگید  رب  وا  دنناد و  مظعا  بطق  ار  لماک  یلو  نایفوص  .تسین  نآ  طرش 

.دنک دننامه  تاکشم »  » هب تسا  لماک  یلو  زا  سپ  هک  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  هبترم  انالوم  هک  نانچ 

یَملاع تالکشم  اج  نآ  دش  لح  یمَد  تاکشِم  مبات ز  اجک  ره 

1 / 1941 تشاچ 1942 - وچ  تملظ  نآ  ددرگ  ام  مَد  زا  تشادن  رب  شباتفآک  ار  یتملظ 

169 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار وا  انالوم  هک  دسر  لماک  یلو  ای  مظعا  بطق  هب  ات  تساهتبترم  قیاقح  فشک  تهج  رد  كولـس و  ریـس و  بتارم  تهج  زا  ار  ایلوا 
نیشیپ فص  يارب  هچ  نآ  زا  دنا  نیسپ  فص  رد  هک  نانآ  .تسا  رخَؤم  ِّیلَو  باجح  مّدقم  ِّیلو  تبترم  .تسا و  هدناوخ  ادتقم  ماما و 

هدرک دـننامه  اـهباجح  هب  تسا  هبتر  ره  نادـنوادخ  يارب  هک  ار  یفـشک  بتارم و  نیا  .نینچمه و  دـنا و  بوـجحم  تسا  فوـشکم 
ًاباجِح َنوُعبَس  ِشرَعلا  َنوُد  ِهَِّلل   » .تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  تسا 
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میوش کیدزن  اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  هک  تسا  باجح  داتفه  شرع  زا  رتورف  ار  ادخ  انِّبَر : ِهجَو  ُتاُحبُـس  انتَقَرحََأل  امِهِدَحَأ  نِم  انَونَد  َول 
ص يونثم ، ثیداحا   ) تسا هدمآ  رازه  داتفه  داتفه ، ياج  هب  تایاور  یـضعب  رد  و  .تخوس » دـهاوخ  ار  ام  راگدرورپ  هجو  تاحبس 

باجح تفه  باجح  نیتسخن  دومرف  دندیـسرپ  اهباجح  زا  ار  ع )  ) نانمؤم ریما   » هک درآ  قودـص  دـیحوت  لاـصخ و  زا  یـسلجم  ( 50
ره نیب  تسا  باجح  داتفه  مود  باجح  هار و  لاس  دصناپ  باجح  ود  نایم  تسا و  هار  لاس  دصناپ  نآ ، زا  باجح  ره  يربتس  تسا 
زا تدارا  هبذـج  هب  قداص  کلاس  نوچ  سپ  : » دـیوگ نیدـلا  مجن  ص 39 ) ج 55 ، راونالا ، راحب   ...« ) هار لاس  دـصناپ  باـجح  ود 

هقردب هانپ  رد  تضایر  هدهاجم و  نوناق  رب  تقیرط  هداج  قدـص  مدـق  هب  درآ و  تعیرـش  نییّلع  یلعا  هب  يور  تعیبط  نیلفاس  لفـسا 
داصرم « ) .دوش هداشگ  ماقم  نآ  بسانم  يا  هدید  ار  وا  باجح ، رازه  داتفه  نآ  زا  دنک  رذگ  هک  باجح  ره  زا  دریگ  ندرپس  تعباتم 

وا تبتر  یپ  رد  یپ  دوـش ، رتـالاب  نیدورف  هبترم  زا  دور و  شیپ  تدـهاجم  تضاـیر و  رد  کـلاس  نوـچ  و  ( 312 ص 311 - دابعلا ،
: هب دینک  هاگن  رتشیب  لیـصفت  يارب   ) .دسر قح  ترـضح  لالج  ياهرد  هب  دردب و  ار  هناگدـصتفه  ياهباجح  هک  نآ  ات  ددرگ  هدوزفا 

ص 99 و 118 و 344) ج 1 ، سمش ، تالاقم 

رتشیپ ییانشور  دران  بات  رصب  یفیعض  زا  شیپ  فص  نآ  شیپ و  رون  درادن  تقاط  ناشمـشچ  شیوخ  فعـض  زا  نیرخآ  ِّفص  لها 
دوش مک  كدنا  كدنا  اهیلوحا  تسا  لوحا  نیا  هنتف  ناج و  جنر  تسا  لّوا  تایح  وک  یینشور 
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.ییانیب هب  هاگ  دوش و  هتفگ  مشچ  هب  هاگ  رََصب :  820 دوش ب 823 - مَی  وا  درذگب  دصفه  نوچ ز 

.تسا مظعا  یلو  ای  بطق  ای  لماک  درف  دوصقم  لوا :

170 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نیب ود  لوحا :

مّلـسم کی  ره  يارب  هک  ار  یتبترم  .دوش و  یم  يو  هب  یلاعت  قح  زا  هک  یتضافا  ادـخ و  هب  تسا  کلاس  برق  بتارم  ناـیب  اـهتیب  نیا 
دادعتـسا روخ  رد  دوش  یم  تضافا  لماک  یلو  لد  رب  هک  رون  نآ  .تساـهتبتر  نیا  تبـسن  هب  زین  کـلاس  يارب  قیاـقح  فشک  .تسا 

تفگ ص )  ) لوسر هب  جارعم  بش  رد  لیئربج  هک  نانچ  .تسین  یّلجت  نآ  لـمحت  ناوت  تسا  رت  تسپ  يو  تبتر  هک  ار  نآ  تسوا و 
.دزادگب ارم  قح  لالج  وترپ  موش  رتارف  تشگنا  کی  نم  رگا  هک  ور  رترب  وت 

دهاوخ یشبات  نهآ  وچ  هن  فیفخ  دراد  ییماخ  یبآ  بیس و  تسا  رت  بیس  یبآ و  حالـص  یک  تسا  رز  ای  نهآ  حالـصا  هک  یـشتآ 
شتآ کُتپ و  ریز  شَک  تخس  ریقَف  نهآ  نآ  تسه  تساهدژا  نآ  شبات  ِبوذَج  وک  تساه  هلعـش  نآ  فیَطل  ار  نهآ  کیل  فیطل 
شتآ یگتخپ ز  بآ  نادنزرف  بآ و  ِباجح  یب  هطبار  یب  دور  شتآ  لد  رد  هطـساو  یب  دوب  شتآ  ِبجاح  شوخ  خرـس و  وا  تسا 

یم نازوس و  دوش  یم  اوه  نآ  ات  نایم  رد  یناکم  ای  يا  هبات  اپ  شور  رد  ار  اپ  وچمه  يا  هبات  اـی  دوب  یگید  هطـساو  باـطخ  دـنباین و 
دسر یم  نت  هک  اریا  تسا  يو  ملاع  لد  سپ  تسا  هطبار  شدوجو  اب  ار  اه  هلعش  تسا  هطـساو  یب  وک  تسا  نآ  ریقف  سپ  ام  هب  درآ 

تفگ دناد  هچ  نت  دشابن  لد  نف  هب  لد  نیا  هطساو  زا 
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«25  » تسا نت  هن  لد  ادخ  هاگرظن  سپ  تسا  نهآ  نآ  عاعش  هاگرظن  سپ  وج  تسج و  دناد  هچ  نت  دیوجن  لد  وگ  و 

ياپ يدوخ  یب  زج  ُدبن  مه  متفگ  هکنیا  يدب  ام  يوکین  ددرگن  ات  ماع  مهو  دزغلن  ات  مسرت  کیل  مالک  نیا  دهاوخ  حرـش  لاثم و  سب 
زاس هب  هدننک ، حالصا  لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) حالصا  824 دوب ب 838 - رد  رب  هگتـسد  ار  ادگ  رم  دوب  رتهب  ژک  شفک  ار  ژک 

.هدنروآ

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 25)

تسا ندعم  وک  یلد  بحاص  لد  اب  تسا  نت  نوچ  يوزج  ياهلد  نیا  زاب 

171 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.روخ رد  بسانم ، حالَص :

.یهب هب ، یبآ :

.كدنا مک ، فیفَخ :

.هدنشک بوذَج :

ار زیچ  همه  هک  نآ  دـنادرگ : رب  ینعم  کی  هب  ار  همه  ناوت  یم  هک  دراد  نوگ  هنوگ  ياهفیرعت  هیفوص  دزن  رد  شیورد  اـی  ریقف  ریقف :
.بابسا زا  زاین  یب  قح و  ترضح  دنمزاین  .تسا  هدرک  یناف  ادخ  رد 

تسُس تسُس  رگنَمب  یشیورد  يوس  تسوت  ِمهف  يارو  یشیورد  ِراک 

لمحت هک  هدنشک ، یتخس  شَک : تخس   1 / 2352 لالجلا 2353 - وذ  زا  فرژ  دنراد  ییزور  لام  کلم و  يارو  ناشیورد  هک  نآ  ز 
.دراد رایسب  تمواقم  بات  هک  دنک ، ناوارف  تضایر 

.هدنراد زاب  عنام ، بجاح : ص 84 ) رارـسالا ، نزخم   ) تسا شوخ  نابایب  هک  شتآ  رد  لعن  تسا  شک  یتخـس  رد  اـیرد  هب  هک  نآ  و 
.دوخ هلیسو  هب  زیچ  رگید  زا  شتآ  هدنراد  زاب  ینعم  هب  تیب  نیا  رد 

زین باـبح ،»  » ار بآ  دـنزرف  تاـغللا  ثاـیغ  زا  لـقن  هب  جاردـننآ  فلؤم  .دـمآ  لّوا  رتفد  تیب 3696  رد  بـیکرت  نـیا  بآ : نادـنزرف 
نآ ینعم  یضعب  .تسا  هدرک  ینعم  یبآ » تاناویح  »
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دوصقم ثحب  دروم  تیب  رد  .هدش  جارختسا  نآ  ياهدننام  لامعتسا و  ود  نیمه  زا  اهینعم  نیا  هک  تسادیپ  .دنا  هتـشون  هزات » هویم   » ار
.دیامن یم  رت  بسانم  راخب  بابح و  هدمآ ، تسخن  رتفد  رد  هک  یتیب  رد  .تسا و  هویم » ، » بآ نادنزرف  زا 

.دنهن شتآ  يور  يزیچ  ندرک  مرگ  ای  نتخپ  يارب  هچ  نآ  هوات : هبات :

شیپ درک  همین  دنتـسب و  وا  ءادر  سپ   » .دـندیچیپ یم  اپ  هب  هیال  دـنچ  امرـس  عفد  يارب  نارفاسم  هک  ربتـس  يا  هچراپ  .هبات  ياپ  هبات : اپ 
ار ینیمز  نانکاس  دوصقم  دنا و  هتفرگ  عمج  ریمـض  ناحراش  یـضعب  ام : ص 91 ) هلاقم ، راهچ  « ) .منک هبات  ياـپ  ود  تفگ  و  نومأـم ،
ار اوه  هرک  میدق  ياهناد  یعیبط  میناد  یم  هک  نانچ  .دیامن  یم  رتهب  بآ ) « ) ءام  » ففخم نکیل  تسین  تسردان  دنچ  ره  دـنا  هتـسناد 

یمرگ هک  دوش  یم  ببس  اوه  هرک  .دنتسناد  یم  بآ  شتآ و  هرک  نایم  لصاف 

172 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دسر بآ  هرک  هب  هاگ  نآ  ددرگ و  رتمک  شتآ  هرک 

.قوش هبذج و  تلاح  زا  تیانک  ندش ، دوخ  یب  دوخ  زا  رایتخا ، نودب  يدوخ : یب 

: ریظن تفگ ، نخس  دیاب  وا  كرد  هزادنا  هب  سک  ره  اب  هک  نآ  زا  تیانک  ژک : شفک  ار  ژک  ياپ 

هاگرد رب  ادـگ  ياج  دوب : رد  رب  هگتـسد  ار  ادـگ  رم   4 داشگ 2577 / دـیاب  ناکدوک  نابز  مه  داتف  مراـک  رَـس و  كدوک  اـب  هک  نوچ 
ره اـب  هک  تسا  نیا  دوصقم  .دروآ و  شدورف  نآ  رد  دـیاب  هک  تسا  یتـبترم  ار  سک  ره  .درادـن  ار  نورد  هب  ندـمآ  تصخر  .تسا 

.تشاد وگ  تفگ و  دیاب  يو  مهف  هزادنا  هب  سک 

يرگید هک  صوصخم  تسا  یتبتر  ار  کی  ره  هک  دوب  ایلوا  بتارم  زا  نخس  شیپ  ياهتیب  رد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 515 

http://www.ghaemiyeh.com


یتیفرظ ار  کی  ره  ارچ  هکنیا  نانآ و  ياهلد  رب  قح  رون  هضاـفا  فـالتخا  تلع  تساـه و  هبتر  نیا  زمر  ناـیب  اـهتیب  نیا  رد  .تسین  ار 
.تسا صاخ 

يرتخد ِمالغ  یهاش  دوش  هک  يرتخا  عاعش  دهنب  یخر  رد 

دب کین و  ره  بش  مین  دنیبب  هک  دوخ  ِرون  رگید  ِيور  ردنا  دهنب 

فالتخا بتارم  تسوا  تداع  هک  نانچ  6 و  / 3056 رودُّصلا 3058 - تاذ  رد  راسخر و  خر و  رد  رون  دندرب  قح  یسوم ز  فسوی و 
نهآ هک  یشتآ  رگا  .فیطل  یمرگ  ار  اه  هویم  ندش  مرن  و  دیاب ، يوق  دنت و  یشتآ  ار  نهآ  نتخاس  مرن  هک  دراد  یم  نایب  لیثمت  اب  ار 
نوچ روگنا  نیا  : » تسا سمـش  نخـس  زا  هتفرگ  ًارهاظ  ریبعت  نیا  .درک  دـهاوخ  رتسکاخ  ار  نآ  دـسرب  یهب  اـی  بیـس  هب  دـنک  مرن  ار 
لماک هک  نادـنچ  .دوشن  هدرمژپ  ات  دـیامن  يور  باتفآ  زاب  .دوشن  هتخوس  ات  دـنراد  هگن  باتفآ  ناـیم  ربا و  ناـیم  ار  وا  دـشاب  هدیـسرن 

نآ .اـیلوا  يارب  تقیقح  فشک  بتارم  تسا  نینچ  ص 147 ) ج 1 ، سمـش ، تالاقم   ...« ) درادن نایز  چیه  باتفآ  نآ  زا  دـعب  .دوش 
تـسا رتورف  ِتهج  رد  هک  نآ  .دیـسر و  دـهاوخ  ودـب  هطـساو  یب  یلاعت  قح  ضیف  تسا  هدـش  قح  هدرک و  یناف  قح  رد  ار  دوخ  هک 

رگا هک  دروآ  یم  رگید  یلثم  بلطم  نیا  نتخاـس  نشور  يارب  زاـب  .دـسرب و  تبتر  نیدورف  هب  اـت  نـینچمه  و  دریگ ، هرهب  وا  زا  دـیاب 
.درک دهاوخ  شوماخ  ار  نآ  هچ ، تخاس  هجوتم  بآ  رب  ناوت  یمن  هطساو  یب  ار  شتآ  دننک  مرگ  دنهاوخ  ار  بآ 

173 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک اریز  دَشُک  ار  شتآ  بآ 
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دوش هطـساو  ییاوه  ای  درک  بآ  شتآ و  تجاح  ار  يا  هبات  ای  یگید  دـیاب  ور  نیدـب   1 ودع 3696 / تسا و  بآ  ِنادـنزرف  ِمصخ  وا 
دهاوخ ار  اهایرد  دیـشروخ  ِشتآ  دـشابن  هطـساو  اوه  رگا  و  تسا ، بآ  شتآ و  هرک  نایم  هطـساو  اوه  هرک  دنتـشادنپ  یم  هک  ناـنچ 
تکرب زا  دـنبای  یم  وا  هطـساو  هب  نایناهج  هک  یـضیف  .نت و  نوچ  ار  وا  ملاع  تسا و  ناکما  ملاـع  بلق  لـماک  یلو  سپ  .دیناکـشخ 

ناهج رد  لماک  یلو  رگا  ددرگ ، رادرم  دوبن و  یتیـصاخ  ار  نت  دـشابن  لد  رگا  هک  نانچ  تسا و  هتفای  هطـساو  یب  هک  تسا  یتضاـفا 
یلو لد  رب  قح  رون  تضافا  اِهلهِأب ،» ُضرَألا  ِتَخاَسل  ُهَّجُحلا  َال  َول   » هک تسا  ثیدـح  رد  هک  نانچ  .دـش  دـهاوخ  دوبان  ناـهج  دـشابن 

، یلو تبـسن  هک  نانچ  وا و  هطـساو  هب  وا  زا  رتدورف  رب  رون  نآ  تضافا  .نهآ و  رب  شتآ  شبات  هک  ناـنچمه  تسا  هطـساو  یب  لـماک 
.تسا تبسن  نیمه  دوخ  نودام  هب  ار  ایلوا  زا  کی  ره  نت ، هب  تسا  لد  تبسن  ملاع  لک  هب  تبسن 

دوب هدیرخ  ون  هک  مالغ  ود  نآ  هب  هاشداپ  ناحتما 

هراشا

دوب هدیرخ  ون  هک  مالغ  ود  نآ  هب  هاشداپ  ناحتما 

؟ دیاز هچ  رَّکَـش  بل  زا  باوج  نیریـش  لد و  كریز  شتفای  دینـش  تفگ و  نخـس  ود  نآ  یکی ز  اب  دـیرخ  نازرا  مالغ  ود  یهاشداپ 
هناخ ِنحص  ِّرِس  دیشک  مهرد  ار  هدرپ  يداب  هک  نوچ  ناج  هاگرد  رب  تسا  هدرَپ  نابز  نیا  نابز  ریز  رد  تسا  یفخم  یمدآ  بآ  رکش 

نآ نارَک ز  رب  يرام  تسا و  جنگ  وا  رد  ای  تسا  مدژک  رام و  هلمج  ای  رز  جنگ  تسا  مدنگ  ای  رهگ  هناخ  نآ  ردناک  دـیدپ  ام  رب  دـش 
دوبن هک 
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« .دوب رتهب  ژک  شفک  ار  ژک  ياپ   » هک تسا  نیرخآ  تیب  رد  شیپ  هتفگ  اـب  ناتـساد  نیا  تبـسانم   839 نابـساپ ب 844 - یب  رز  جنگ 
یمن روضح  قیال  دنار و  یم  دوخ  هاگـشیپ  زا  تسوخ  دـب  تریـس  رد  وکن و  رهاظ  هب  هک  ار  مالغ  نآ  هاشداپ  دـید  میهاوخ  هک  نانچ 

.دناد

، هغالبلا جـهن  « ) .ِِهناـِسل َتحَت  ٌءُوبخَم  َءرَملا  َّنِإَـف  اُوفَرُعت  اوُمَّلَکَت  ( » ع  ) ناـنمؤم ریما  هدومرف ي  زا  تسا  ذوخأـم  تسا :...  یفخم  یمدآ 
(392 راصق : تاملک 

: تسا هدرپ  نابز  نیا  يدعس )  ) دشاب هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب  هتفگن  نخس  درم  ات 

رنه بحاص  جنگ  رد  دیلک  تسیچ  دنمدرخ  يا  ناهد  رد  نابز 

رد دنادن  سک  .تسا و  هتفهن  نارگید  رب  یمدآ  نورد  يدعس )  ) رو هلیپ  ای  تسا  شورف  رهوج  هک  یسک  دناد  هچ  دشاب  هتسب  رد  وچ 
رد ای  تسا ، ناهاوخ  ار  يرگید  ریخ  ددرگ  مولعم  دیآ و  نابز  هب  دراد  لد  رد  هچ  نآ  دیاشگ و  نابز  درم  ات  تسا ، هتفخ  هچ  اه  هنیس 

جنگ نآ  رس  رب  يرام  ای  تسا  هتفهن  ملع  زا  یجنگ  لد  نآ  رد  .تسا  نامدرم  رازآ  یپ 

175 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.مدرم رازآ  هیام  هتسویپ  مدژک و  رام و  زا  رپ  تسا  يا  هرفح  ای  تسا  هتفخ 

رهوگ ره  رون  یتسایوگ  رهوگ  ایرد  هلمج  یتسایرد  شنطاب  رد  ییتفگ  نارگید  لُّمأَت  دصناپ  سپ  زک  نانچ  یتفگ  نخس  وا  لُّمأت  یب 
.نتفگ رد  ندیشیدنا  .گنرد  لُّمأت :  845 يدش ب 847 - ناقرف  وا  زا  ار  لطاب  ّقح و  يدش  نابات  وزک 

.يرادنپ ییتفگ :

: تسا هدمآ  ناوارف  یسراف  ياهرعش  رد  رُد ، هب  ظفل  هیبشت  .دراد  رب  رد  ار  فیطل  قیقد و  ياهینعم  هک  ییاهظفل  زا  تراعتسا  رهوگ :

دنزن مد  هک  فدص 
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( يرونا  ) الال ِءُول  ءُول  کشرز  وت و  ِقطن  مرش  تسا ز  تیصاخ  هچ  زا  یناد 

يدـُب ب ام  زا  باوج  مه  لاؤس و  مه  يدـش  اـم  مشچ  رون  رهوگ  رون  ادـج  ار  لـطاب  ّقح و  هّرَذ  هّرَذ  اـم  رهب  يدرک  قرف  ناـقرف  ِرون 
نآرق ینعم  هب  یبرع و  تیب ، نیا  رد  ناقرف  اما  .تسا  یبرع  ریغ  هملک  لصا  تسا و  ندرک  ادج  ینعم  هب  ردصم و  ناقرف :  848 - 849

.تسا

.تسا فالخ  تیب  ود  نیا  ینعم  رد  ار  يونثم  ناحراش  .نتخاس  ادج  نتفاکش ، ندرک : قرف 

لاکشا نیا  رگا  هچ ، .تسین  نینچ  هک  تسادیپ  یلو  دنا ، هتفرگ  مالغ  ار  يدرک » قرف   » لعاف دنا و  هتفرگ  مالغ  فصو  ار  نآ  یضعب 
هک دـیآ  یم  نایم  هب  شـسرپ  نیا  درک ،» یم  قرف  میتسین  وا  رـصع  رد  هک  ام  يارب  ار  ناقرف  رون  هنوگچ  مـالغ   » هک میریگب  هدـیدان  ار 

هنوـگ نیا  و  عراـضم ، ینعم  رد  تسا  یـضام  يدرک » قرف   » ًاـنئمطم هکلب  ًارهاـظ  تسیچ ؟ تسخن  تیب  مین  اـب  مود  تیب  مـین  طاـبترا 
خیرات « ) .یمدرک وت  رادرک  هلباقم  رد  ار  زیچ  نآ  مراد  اور  هک  تسین  يزیچ  ایند  رد  ارم  و  : » تسا هدمآ  ناینیشیپ  ترابع  رد  لامعتسا 

رگید راب  : » ترابع نیا  .تسا و  هتفر  راک  هب  منک »  » ياج هب  یمدرک »  » ترابع نیا  رد  هک  « 26 ( » همان تغل  زا  لقن  هب  یقهیب ،

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  تشاددای  ( 26)

176 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

بیکرت ریبعت  نیدـب  همان ) تغل  زا  لقن  هب  ءایلوألا ، هرکذـت  (.« ) دروخب  ) يدروخب هک  تفاین  تغارف  مه  دروآ  وا  کـیدزن  تخاـسب و 
نآرق تقیقح  رون  نیا  تسیچ ؟ رهوگ  رون  اما  .دنک  یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  هّرَذ  هّرَذ  ام  يارب  نآرق  رون  دوب : دهاوخ  نینچ  تیب 
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نورد ییانیب  تروص  نیا  رد  .دوب  لطاب  زا  قح  تخانش  تلیسو  ام  يارب  نآرق  میدوب  یم  انـشآ  دیاب  هک  نانچ  نآرق  اب  ام  رگا  .تسا 
.میدوشگ یم  میا ، هتفرگ  نآرق  زا  هک  ییانیب  نآ  اب  دیآ ، یم  شیپ  ام  يارب  یلکشم  ره  هک  دیسر  یم  اج  نادب  ات  ام 

شهاک يراگتسر و  رد  ینوزفا  .تساکب  يو  زا  ای  دش  نوزفا  تساخرب  نوچ  هک  نآ  زج  تسـشنن  نآرق  اب  یـسک  : » دیامرف ع )  ) یلع
هبطخ 176) هغالبلا ، جهن  « ) .يرامیب لد  يروک و  زا 

ار هم  وت  ینیب  یکی  ات  باتهام  رد  ار  مشچ  نادرگ  تسار  هابتـشا  رد  رظن  نیا  تسا  لاؤس  نوچ  هام  صرق  يدید  ود  يدرک  ژک  مشچ 
هک هام  ندید  ود  تسا :...  لاؤس  نوچ   850 رهگ ب 852 - نآ  عاعـش  رون و  مه  تسه  رگن  وکین  نیبم  ژک  هک  تترکف  باوج  کن 
ود نایم  هک  یتقیقح  زا  نتساوخ  یهاگآ  ماگنه  هک  نانچ  تسا  هدنکفا  تهابتـشا  هب  هدمآ ، دیدپ  وت  يارب  تسا  نتـسیرگن  ژک  رثا  رب 

.دیآ یم  شیپ  لاؤس  دشاب  دّدرم  زیچ 

لقن هب  یمعلب ، خیرات  « ) .تسا هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  ار  ناگراتـس  نیا  باتهام و  باتفآ و  نیا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ات   » .هام باتهام :
یماگنه يزیچ  زا  شـسرپ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  میهفتلا ، « ) .هام رخآ  هب  دوب  باـتهام  باـتفآ و  ندـمآ  درگ  عاـمتجا ، ( » هماـن تغل  زا 

فرط رب  يو  کش  دینـش  باوج  نوچ  دشاب و  هتـشاد  دیدرت  زیچ  دنچ  ای  ود  نایم  تقیقح  تفایرد  يارب  هدنـسرپ  هک  دـیآ  یم  شیپ 
داد دعب  ياهتیب  رد  هک  یحیضوت  اب  .یناعم و  رهوگ  زا  رپ  دننام ، ایرد  تشاد  ینطاب  هک  دوب  مالغ  زا  نخس  شیپ  ياهتیب  رد  .دوش  یم 

زا وا  نورد  ینشور  هک  دیدرگ  راکشآ 
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رون نآ  هب  میدـش  یم  انـشآ  نآرق  تقیقح  اب  ام  رگا  هک  دوزفا  زاب  .درک و  ریبعت  رهوگ »  » هب نآ  زا  انالوم  هک  دوب  لک  لقع  رون  شبات 
.میتشگ یم  لصتم  یقیقح 

177 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لقع و نآ  نایم  هک  نآ  .تسین  شیب  تقیقح  کی  لک  لقع  تسا و  ّلُک  لـقع  زا  ییاهعاعـش  یئزج  لوقع  دـیوگ  یم  اـهتیب  نیا  رد 
.دنیب یم  ود  راچان  .تسین  تسرد  شرکف  هدید  دهن ، یم  قرف  نآ  ياهعاعش  نایم 

لاح و بحاص  مشچ  لاصو  لها  مشچ  تسا و  هلّالَد  شوگ  لِِهب  ار  نآ  ونش  نم  زا  تفگ  مشچ  لد  هب  دیآ  شوگ  نآک ز  یباوج  ره 
نایم هطساو  لّالد ) ثنؤم  : ) هلّالَد  853 تاذ ب 855 - لیدبت  اه  هدید  نایع  رد  تافص  ِلیدبت  شوگ  دونِـش  رد  لاق  باحـصا  شوگ 

.هتساوخ راتساوخ و 

هدـننک فرط  رب  خـساپ  تسا و  تقیقح  ندوبن  مولعم  اه و  ههبـش  ندـش  دـیدپ  ماگنه  هب  شـسرپ  هک  دـش  هتفگ  هتـشذگ  ياـهتیب  رد 
فرط رب  هک  یخـساپ  دـیوگ  نونکا  .دـش  یم  راکـشآ  ام  يارب  لطاب  قح و  میدـش ، یم  ینارون  ناـقرف  رون  هب  رگا  تفگ  زین  .تهبش 

راکـشآ ار  تقیقح  هچ  نآ  رگید  ریبعت  هب  .نابز و  شوگ و  هار  زا  يراتفگ و  هن  دشاب  ناج  هار  زا  ینیع و  دـیاب  تسا  تهبـش  هدـننک 
.لقن هن  تسا  لقع  دزاس  یم 

لامج نآ  لاصو  هلّالد  تسه  لایخ  نآ  لایخ و  دزیگنا  شوگ 

: دیوگ یم  رت  نشور  رگید  ياج  رد  5 و  / 3923 دوش 3924 - نونجم  ربهر  هلالد  ات  دوش  نوزفا  لایخ  نیا  ات  نک  دهج 

4 دنا 2019 / نشور  مشچ  ناجاتحم  هلمج  دننز  فص  رگ  اهشوگ  نارازه  دص 

لاقم وکین  يا  تسیچ  لطاب  ّقح و  لاؤس  ینادنخس  زا  يدرم  درک 
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تسا لصاح  شنیقی  تسا و  قح  مشچ  تسا  لطاب  نیا  تفگ  تفرگب و  ار  شوگ 

: تسا ع )  ) ناـنمؤم ریما  هدوـمرف ي  نیا  5 و  / 3907 نیما 3909 - يا  اهنخـس  بلغا  تسا  تبـسن  نیا  شیپ  دـمآ  لطاب  تبـسن  هب  نآ 
.تسین تشگنا  راهچ  زج  لطاب  قح و  نایم  دینادب  »

لطاب دومرف : سپس  تشاذگ  هدید  شوگ و  نایم  تشادرب و  دروآ و  مهارف  ار  دوخ  ناتشگنا  ماما  دیـسرپ  ار  نخـس  نیا  ینعم  یـسک 
ییوگب هک  تسا  نآ  قح  مدینش و  ییوگب  هک  تسا  نآ 

178 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دیدپ هدنونش  رد  ندینش  هار  زا  هک  يرثا  .تسا  هدنونش  هب  هدنیوگ  زا  ینعم  لاقتنا  هطـساو  شوگ  هبطخ 141 ) هغالبلا ، جهن  « ) .مدید
هچ نآ  تقیقح  زا  اما  .دـیآ  دـیدپ  وا  رد  قوش  ای  مشخ  ای  یگدرـسفا  ای  يداش  دـنک و  نوگرگد  ار  وا  تلاح  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم 

هلحرم دوهـش  .دـسرب  دوهـش  هلحرم  هب  ینعی  .دـنیبب  ار  اهتقیقح  نآ  هک  دوش  یم  هاـگآ  یماـگنه  درآ  یم  دـیدپ  وا  رد  ار  اـهتلاح  نیا 
.دنک تراشا  نادب  دعب  ياهتیب  رد  هک  تسا  نیقیلا  نیع  هبترم  تسا و  تاذ  ینوگرگد 

شتآ رد  یهاوخ  نیقی  نیا  نیقیلا  نیع  نآ  تسین  يزوسن  ات  نکم  لزنم  نیقی  رد  وج  یگتُخپ  نخـس  زا  دـش  نیقی  تملع  را  شتآ  ز 
نآ اـب  هش  هک  اـت  درگ  زاـب  درادـن  ناـیاپ  نخـس  نیا  دوش  هدـیچیپ  شوگ  رد  لـُق  هن  رو  دوش  هدـید  دوب  ذـفان  نوچ  شوـگ  نیـشن  رد 
دود ندـید  زا  هک  ناـنچ  .تسا  لالدتـسا  نآ  تلیـسو  و  تسا ، ملع  بتارم  زا  یکی  نیقَیلا : ُمـلِع   856 درک ب 859 - هچ  شناـمالغ 

.تسا و نتخورفا  لاح  رد  اج  نآ  یشتآ  مییوگ 
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.تسا ندـش  یکی  مولعم  اب  تسا ، نیقَیلا  ُّقَح  هک  موس  هبترم  مینیبب و  ار  نآ  میور و  شتآ  دزن  هک  نانچ  تسا  نیقیلا  ُنیَع  مود  هبترم 
نایب مکح  هب  تسا  یملع  نیقیلا  نیع  ناهرب و  رب  فقوتم  تسا  یملع  نایفوص  تاحلطصم  بسح  رب  نیقیلا  ملع  : » دیوگ يریـشق  اما 
دناد یم  ندش  یکی  مولعم  اب  ار  نیقیلا  نیع  انالوم  اهتیب  نیا  رد  ص 47 ) هیریشق ، هلاسر  « ) .نایع فصو  هب  تسا  یملع  نیقیلا  قح  و 

فقوتم هلحرم  نیا  رد  يدرک  نیقی  ار  شتآ  دوجو  لیلد  يور  زا  رگا  تسین و  یفاک  ندیـسر  مولعم  هب  لالدتـسا  هار  زا  دیوگ  یم  و 
ره هک  تسا  هلحرم  نینچ  رد  .یـسرب  نیقیلا  قح  رگید  ریبعت  هب  نیقیلا و  نیع  هبترم  هب  يوش و  یکی  شتآ  اـب  اـت  شوکب  هکلب  شاـبم 

.دوش یم  یکی  اه  هلیسو  همه  هکلب  دهد ، یم  يرگید  هب  ار  دوخ  تیصاخ  ساسحا  ياه  هلیسو  زا  کی 

دوش قح  نآ  تسَُدب  لطاب  نآک  هچ  نآ  دور  تمشچ  رد  شوگ  زک  نک  دهج 

مشی وچمه  شوگ  ود  ددرگ  يرهوگ  مشچ  ِعبط  مه  دوش  تشوگ  سپس  نآ  ز 

: هراب نیا  رد  تسار  ضراف  نبا  5 و  / 3920 دوش 3922 - هنیس  رهوگ  مشچ و  هلمج  دوش  هنییآ  وچ  نت  هلمج  هکلب 

179 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ِتِصُنت ُموَقلا  اَدَش  نإ  ٌعمَس  َِینیَع  اَدب َو  ام  َّلُک  ِِیلَتجَت  ٌنیَع  َیِعمَس  َو 

نینچ هب  ار  دوخ  دناوتب  یمدآ  رگا  ص 101 ) ضراف ، نبا  ناوید   ) ِیتَبطُخ ِیباطِخ َو  ِیف  ٌناِسل  ِیل  يِدَی  امَک  ٌدَی  ِیناِسل  ٍدیَأ  نَع  َیِّنِم  َو 
نآ زا  انالوم  هک  یظفل  ياهثحب  هن  رگ  تسا و  یکی  وا  نیقیلا  نیع  نیقیلا و  ملع  دناسرب ، هلحرم 
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.دیسر دهاوخن  ناج  هب  درک و  دهاوخن  زواجت  شوگ  زا  تسا  هدرک  ریبعت  لوق )  ) لق هب 

ندیسرپ رگید  نیا  زا  مالغ و  ود  نآ  زا  ار  یکی  هاش  ندرک  هار  هب 

ندیسرپ رگید  نیا  زا  مالغ و  ود  نآ  زا  ار  یکی  هاش  ندرک  هار  هب 

ریقحت مَک  َدنزرف  دَوُگ  دَج  تسین  ریغـصت  شمتفگ  تمحر  فاک  ایب  هک  تراشا  درک  ار  رگد  نآ  اکَذ  لها  دـید  وچ  ار  کمالغ  نآ 
.یشوه زیت  ءاکَذ ، اکَذ :  860 تسین ب 861 -

.دیوگ دَوُگ :

ریقحت نآ  هلمج  زا  هک  دور  راک  هب  ددـعتم  ياهینعم  هب  یـسراف  رد  دـنوسپ  فاـک  هک  دـهد  یم  نآ  زا  ار  حیـضوت  نیا  تسین : ریقحت 
«. كدرم  » رد هک  نانچ  تسا 

مه ز درک  ییوج  تسُج و  وا  راتفگ  زا  دـش  شوخان  هش  هچ  رگ  هایـس  نادـند  ناهد  هدـنگ  وا  دوب  هاش  شیپ  رد  مود  نآ  دـمایب  نوچ 
مه رای و  سیلج و  هن  يُدب  هعقر  همان و  لها  وت  هک  نارم  رتوس  نآ  کیل  نیـشنب  رود  ناهد  ِدنگ  نیا  لکـش و  نیا  اب  تفگ  وا  رارـسا 

اب نتخود  هدید  وت  زا  قیال  تسین  نتخوس ؟ یمیلگ  ون  یکیک  رهب  مینف  ُرپ  بیبط  ام  بیبح و  وت  مینک  وت  ناهد  نآ  جالع  ات  يُدب  هعقب 
تسج و اجنیا  رد  .یناهنپ و  هدیشوپ ، رس : عمج  رارـسا :  862 وکن ب 868 - تلقع  تروص  منیبب  ات  وگب  ناتـسد  هس  ود  نیـشنب  همه 

هیاپ هچ  رد  وا  یکریز  درخ و  دـنادب  ات  درک  ییوج  تسج و   ) .تسا مالغ  مهف  نازیم  زا  نتفای  یهاـگآ  راـیتخا و  ینعم  رارـسا  زا  وج 
.وشم رود  هدید  زا  .ورم  نورب  سلجم  زا  .ریگم  هلصاف  نادنچ  نارم : رتوس  نآ  .تسا )

.تسوا هدهع  هب  ندرب  همان  ینوریب و  ياهراک  هک  يدصاق  هعقر : همان و  لها 

، سلجم مه  سیلَج :
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.نیشنمه

181 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دیآ رد  یصوصخ  قاطا  رد  هک  هناخ ، مه  هعُقب : مه 

: یکیک رهب 

: تسار ییانس   1 زور 2892 / راذگم  سگم  ره  عادص  زو  زوسم  ار  یمیلگ  وت  یکیک  رهب 

: تسار ینزوس  زین  ص 481 ) هقیدح ،  ) تخوس ناوتن  میلگ  یکیک  رهب  تخورفن  الب  کی  هب  سک  ار  تسود 

.هزات میلگ  میلگ : ون  ص 203 ) ینزوس ، ناوید   ) میلگ شتآ  رب  داهنن  ار  کیک  يارب  زو  هزب  رد  ار  دوخ  دنکفن  هز  تنسحا و  یپ  زا 

.ندرک يوگ  تفگ و  نتفگ : ناتسد 

هن تقیقح  رد  یمالغ  دص  یکریز  وت  هخ  تفگ  ار  رگد  نیو  راخب  ار  دوخ  ور  هک  یماّمح  يوس  راک  هب  وا  داتـسرف  سپ  ار  یکَذ  نآ 
درمان و زیح و  نیـشن  ژک  تسا و  ژک  دزد و  وا  تفگ  دوسح  نآ  درک  یم  درـس  ار  ام  وت  زا  دومن  وت  شاـت  هجاوخ  هک  يا  هن  نآ  یکی 

.شوه زیت  یِکَذ :  869 نینچ ب 872 - تسا و  نینچ 

.يراک نداد  ماجنا  يارب  راک : هب 

تغل زا  لقن  هب  همان ، دابدنـس   ...« ) ندـیراخ يانثا  رد  ار  ناب  هوام  اـمرگ   » .ار كرچ  ندرتس  ندیـشک ، هسیک  ندـیراخ : زا  رما  راـخب :
.هَّللا َكَراب  بوخ ، توص ) مسا  : ) هَخ همان )

.راکمه راطق ، مه  شات : هجاوخ 

.دنا هدروآ  نتفگ » تسار   » لباقم رتشیب  یسراف  رعش  رد  ار  نتسشن » جک   » و نتسشن ، ژک  نیشن : ژک 

182 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( یماظن  ) میور هب  دمان  وا  زک  اه  يراوخ  هچ  میوگ  تسار  منیشن  ژک  ات  ایب 

( يرونا  ) روس یتسار  درآ  متام  يژک  هک  میوگ  تسار  منیشن  ژک  ات  ایب 

ناوید  ) دوس هچ  تیراک  ورس  نیز  وگب  تسار  نیشن  ژک  اج  همه  ردنا  يروآ  نابز  هب  ار  دوخ  راک 
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.تسا هدمآ  تیراک » هبت  «، » تیراک ورس   » ياج هب  لدب  هخسن  رد  ص 526 ) يرمق ، نیدلا  جارس 

ص 302) سلاجملا ، هنیز  یناوریش ، لامج   ) تسشنب ژک  وت  هدید  کمدرم  مه  تیور  رد  نخس  نیا  دیوگب  تسار  ات 

( همان تغل  زا  لقن  هب  يدحوا ،  ) يوگب تسار  نیشن و  جک  نم  شیپ  يوجم  هناهب  ار  وت  مسرپ  هچ  ره 

اهتیب نیا  رد  مینیب  یم  هک  نانچ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  نیمی ، نبا   ) تسارت هنوگچ  رگن  تلازج  اب  فاصنا  هدـب  وگ  تسار  نیـشن  جـک 
نیا اـما  .تسین  یکاـب  دـشاب  اـسران  رگا  رهاـظ  نک ، تسرد  تسار و  ار  نطاـب  هک  تسا  نیا  نتفگ  تسار  نتـسشن و  ژک  زا  دوـصقم 
دراد روهظ  رادرک  رد  تسردان  ینعم  رد  نیـشنژک  و  عبط ، رد  تسا  تساران  ینعم  رد  ژک  .تسین  ینعم  نیدب  انالوم  تیب  رد  بیکرت 

.تسردان لغد و  ای 

نآ میوگن  نم  دیوگ  هچ  ره  تسا  یتقلخ  شداهن  رد  ییوگتسار  وا  وچ  متسدیدن  نم  ییوگتـسار  وگتـسار  وا  تسُدب  هتـسویپ  تفگ 
ره اهـش  دوخ  دوجو  رد  منیبن  نم  اهبیع  دـنیبب  نم  رد  وا  دـشاب  ار  شیوخ  دوجو  مراد  مهّتم  ار  شیدـنا  وکن  نآ  منادـن  ژک  تسا  یهت 

.غورد تسردان ، ینعم ، یب  یُهت ):  ) 873 شیوخ ب 877 - حالصا  زا  يو  غراف  يُدب  یک  شیپ  يدید ز  دوخ  بیع  رگ  یسک 

نانمؤم ریما  .تسا  یتسود  یلصا  طرش  هکلب  یتسود  ياهطرش  زا  یکی  بیَغلا  ُظفِح 

183 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دیاپن زیچ  هس  رد  ار  دوخ  ردارب  ات  دیاین  رب  یتسود  هدهع  زا  تسود  : » دیامرف ع )  ) یلع

يدعس و  ( 134 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .درذـگ رد  هک  یماگنه  دوبن ؛ رـضاح  هک  یماگنه  دوش ؛ راتفرگ  الب  هب  هک  یماـگنه 
: دیوگ

هک یقیفر 
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مارح ناقیفر  رب  وا  زا  تسا  زیچ  ود  مان  کین  يا  بیاغ  دش 

زا هتفرگ  يدـید :...  دوخ  بیع  رگ  یـسک  ره  ناتـسوب )  ) دـنرب یتـشز  هب  شماـن  هک  نآ  رگد  دـنروخ  لـطاب  هب  شلاـم  هک  نآ  یکی 
: راـصق تاـملک  هغـالبلا ، جـهن  « ) .تسیچ يرگید  بیع  هک  تسیرگنن  تسیرگن ، دوـخ  بیع  هب  هک  نآ   » تـسا ع )  ) یلع هدوـمرف ي 

(349

نآ نم  يور  وت  وت  يور  منیبب  نم  نمـش  يا  ار  دوخ  يور  منیبن  نم  رگدمه  بیع  دنیوگ  مرجال  ردپ  يا  دوخ  زا  قلخ  نیا  دـنا  لفاغ 
رون دوب  یقاّلخ  دید  شدـید  هک  نآ  دوب ز  یقاب  وا  دـید  دریمب  رگ  شیب  تسا  ناقلخ  ِرون  زا  وا  ِرون  شیوخ  يور  دـنیبب  وا  هک  یـسک 

.تب هدنتسرپ  نَمَش :  878 ور ب 882 - شیپ  دنیب  سوسحم  دوخ  يور  وا  هک  يرون  نآ  دوبن  یّسح 

.ییادخ يراگدیرفآ ، یقاّلَخ :

بیع هتـسویپ  دـهنن و  بیع  یتشز و  ادـخ  ناگدـنب  رب  لـالجلا ، وذ  قلاـخ  رون  هب  نشور  وا  نورد  تسا و  لاـمک  هب  ناـمیا  هک  ار  نآ 
روصت سکع  بیع  نآ  هک  ارچ  دیآ ، یم  رب  دوخ  زا  نآ  عفر  یپ  رد  دید  يرگید  رد  یبیع  رگا  .دنک و  دوخ  حالـصا  دـنیب و  شیوخ 

.دیامن يو  رب  دوخ  هک  تسوا 

ینم نیا  ملاعف  ردنا  تسوت  سکع  یند  يا  دوخ  ینز  یم  دوخ  رب  زرگ 

يا هدیشوج  رب  شیوخ  لاتق  رد  يا  هدید  نم  تروص  رد  دوخ  سکع 

هک دش  دـیدپ  وا  لد  رد  يرون  رگا  6 و  / 733 وا 735 - تشادـنپ  دوخ  مصخ  ار  دوخ  سکع  ورف  دـش  هچ  رد  هک  يریـش  نآ  وچمه 
« هَّللا ِرُوِنب  ُرُظنَی   » تفص هب  دنیبب  ار  دوخ  يور  تسناوت 

ص: ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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184

اب تسا و  هدش  ینارون  وا  ناج  هکلب  تسین ، یـسح  رون  رون  نینچ  هک  ارچ  تسین ، هدید  دنمزاین  ندـید  نیا  رد  تسا و  هدـش  فصتم 
يَرَت َمْوَی  : » تسا میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  دـیآ  یم  رد  رـشحم  هب  رون  نآ  اـب  هکلب  دوـش  یمن  هتفرگ  يو  زا  روـن  نیا  وا  مسج  ندرم 

(12 دیدح ، « ) .ْمِهیِْدیَأ َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْسَی  ِتانِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو 

تفگ ینم  راک  تکُلم و  يادـخ  دـک  ینم  راوخ  مغ  وت  هک  منادـب  ات  وت  بیع  زا  وا  تفگ  هک  نانچ  نآ  وگب  وا  ياهبیع  نونکا  تفگ 
مه اـکذ و  قدـص و  وا  بیع  یمدرم  اـفو و  رهِم و  وا  بیع  شاـت  هجاوخ  شوخ  ارم  رم  وا  تسه  هچ  رگ  شاـهبیع  میوگب  نم  هش  يا 

.ادـخ هناخ  ینعم  هب  لصا  رد  ادـخدک :  883 دادـب ب 887 - مه  ار  ناـج  هک  يدرماوـج  نآ  داد  يدرماوـج و  شبیع  نیرتـمک  یمد 
.رایتخا بحاص  رازگراک ، راک ، شیپ  هلمج : زا  تسا ، هتفر  راک  هب  مه  اهینعم  رگید  رد  یسراف  رثن  مظن و  رد  نکیل 

.یهاشداپ تکلم : یسودرف )  ) يار تدیآ  هچ  ات  نک  زاس  ییوت  يادخدک  هتساوخ  رب  ناوخ و  رب  هک 

یناعم و لها  حالطـصا  رد  ار  تیب  دـنچ  نیا  نومـضم  یقیقد )  ) ینایژ ریـش  هن  هدـنرپ  باقع  دریگن  ار  وک  تسا  يراکـش  تکلم  هک 
نورد زا  هک  نآ  اب  مالغ  .تسا  تسود  بیغلا  ظـفح  میلعت  اـهتیب  نیا  ندورـس  زا  اـنالوم  ضرغ  .دـنیوگ و  مذ » هب  هیبش  حدـم  ، » ناـیب
تعیبط سکع  دراد ، وکین  یتنیط  دوخ  هک  اج  نآ  زا  دنک ، اهییوگ  دـب  هاش  شیپ  شا  هراب  رد  وا  دـناد  یم  تسا و  هاگآ  دوخ  راکمه 

هب ار  وا  دنیب و  یم  يو  رد  ار  دوخ 
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.دید میهاوخ  هک  نانچ  وا ، راکمه  فالخ  هب  دیاتس  یم  ییوکین 

درگ شیوخ  رب  هنم  تمهت  یسک  رب  درد  دیآ ز  شیپ  هک  مغ  ره  ار  وت  سپ 

مالغ نآ  دیلاگس  یم  هک  نکم  نآ  ماکتسود  يا  يرگید  رب  ربم  نظ 

4 / 1913 یخس 1915 - هاشنهش  اب  شمشخ  هاگ  یخبطم  لوسر و  اب  شگنج  هاگ 

185 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یـصقأ ِسفَّنلِاب  ُدوُجلَأ   » هک دهد  یم  یتسود  هار  رد  زین  ار  دوخ  ناج  يو  دـیوگ  هک  دـشوک  یم  تسود  شیاتـس  رد  هجرد  نآ  ات  و 
هتفرگ تدـحو  ءای »  » مود تیب  مین  رد  ردـصم و  لصاح  ءای »  » تسخن تیب  مین  رد  تسا  رتهب  يدرمناوج :)  ) يدرماوج .ِدوُجلا » ِهیاـغ 

.دوش

نینچ یک  ناج  کی  رهب  يُدب  شلُخب  ناج  هب  یک  يدیدب  رو  دیدن ؟ ار  نآک  دوب  يدرماوج  هچ  دیدپ  هدرک  ادـخ  ناج  نارازه  دـص 
رد دوخ  شاداپ  وا  دـناد  نیقی  زا  هک  ره  هک  ربمغیپ  تفگ  دوب  انیبان  بآ  يوج  وک ز  دوب  ار  نآ  بآ  ِلـُخب  وج  بل  رب  يدـش  نیگمغ 

اهتبتر زا  تراعتسا  ناج : نارازه  دص   888 شدیاز ب 892 - نوگرگد  يدوج  نامز  ره  شدیآ  یم  ضوع  هَد  ار  یکی  هک  نید  موی 
: ْمِِهب اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف   » هک هتشاد  ررقم  نادیهش  يارب  ادخ  هک  تسا  یلاع  ياهتجرد  و 

زین و  ( 170 نارمع ، لآ  « ) .دنا هتـسویپن  اهنادب  هک  نانآ  هب  دنهد  یم  تراشب  دوخ و  لصف  زا  تسا  هداد  نانآ  هب  ادخ  هچ  نادب  دنداش 
دـص تشهب  رد  ِضرَألا : ِءامَّسلا َو  َنَیب  امَک  ِنیَتَجَرَّدلا  َنَیب  ام  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنیدِهاجُمِلل  ُهَّللا  اَهَّدَعأ  ٍهَجَرَد  َهئام  ِهَّنَجلا  ِیف  َّنإ   » ثیدـح

نادهاجم يارب  ادخ  هک  تسا  هجرد 
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ثیدح ج 14 ، لاـمعلا ، زنک  « ) .تسا نیمز  نامـسآ و  تفاـسم  دـننام  رگید  هجرد  هـجرد و  ره  نـیب  اـم  هتخاـس  هداـمآ  ادـخ  هار  رد 
هغالبلا جـهن  رد  و  ص 51 ،) يونثم ، ثیداـحا  « ) هَّیِطَْعلاـِب َداـج  ِفَلَخلاـِب  َنَقیأ  نَم   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأـم  ربمغیپ : تفگ  ( 39221

.تسا بوسنم  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  هرقف  نیا  ( 138 راصق : تاملک  )

تسین عون  کی  دوخ  قاّشع  ندرم  تسا  یندُرم  ینامز  ره  ار  ناقشاع 

يدف مد  ره  دنک  یم  ار  دص  ود  نآ  يده و  ناج  زا  دراد  ناج  دص  ود  وا 

َءاـج ْنَم   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  ضوع : هَد  ار  یکی  هک   3 / 3834 اهلاثمأ 3836 - ًهرـشَع  ناوخ  یُبن  زا  اهب  هد  دناتـس  ار  ناـج  یکی  ره 
هار رد  ناج  نداد  زا  دوب ، تسود  هار  رد  ناج  لذـب  زا  نخـس  هک  ریخا  تیب  مین  تبـسانم  هب  ( 160 ماعنا ، « ) .اِهلاْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب 

اهب یب  ار  ناج  يدرمناوج  هک  اج  نآ  .دنک  یم  دای  تسا  ررقم  نآ  يارب  هک  ییاهشاداپ  ادخ و 

186 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لخب تیاهن  دنک  غیرد  هتخاس  هدامآ  نآ  يارب  اهـضوع  نانچ  هک  ادخ  هار  رد  ناج  نداد  زا  یـسک  رگا  دـنک  یم  ادـف  تسود  هار  رد 
.تسا

ار ضاّوخ  رُد  ِدید  دراد  داش  ار  ضاوعا  دوب  ندیدان  لُخب  تسا  ندیـسرت  دض  ندید  ضوع  سپ  تسا  ندـید  اهـضوع  زا  هلمج  دوج 
انیب زج  راک  دراد  دید  تسد  هن ز  دمآ  مشچ  زا  اخـس  سپ  لیدب  یب  دزابن  يزیچ  سک  هک  نآ  لیخب ز  دوبن  سک  چـیه  ملاع  هب  سپ 

.شاداپ ضوع : عمج  ضاوعا :  893 تسرن ب 896 -

ءاخ مض  هب  ساسا  هخسن  رد  .صاوغ  هدنور ، ورف  بآ  رد  ضوخ ) زا  هغلابم  : ) ضاّوَخ
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.تسا هدش  طبض 

.دننامه ریظن ، لیَدب :

.ندیشخب ریثأت  ندوب ، رثؤم  نتشاد : راک 

یسک هک  تسا  نآ  ششخب  تجرد  نیدورف   2 تسا 1051 / هدش  ثداح  ون  هک  اهنیا  زا  راذگب  تسدب  نت  زا  شیپ  هک  دراد  نآ  راک 
میب دنک  یم  تقیاضم  يزیچ  نداد  زا  هک  نآ  تسا و  یناگرزاب  تسین  شـشخب  تقیقح  رد  نیا  .دشخبب و  ضوع  دـیما  هب  ار  يزیچ 
کی ره  تسا  هداد  هدعو  وا  هب  ادـخ  هک  نونکا  اما  .دزرو  یم  لخب  ببـس  نیدـب  .دور  یم  شتـسد  زا  ضوع  یب  شلام  هک  دراد  نآ 

نآ و  نداد ، يارب  تسا  یتلیسو  تسد  هک  دهد  یم  حیضوت  سپس  .دزرو  یلخب  دسرتب و  دیابن  یسک  دهد  یم  ضوع  هد  ار  شـشخب 
اب هک  نآ  يرهاظ و  هدـید  اب  هن  تسا  ینورد  هدـید  اب  مه  رادـید  نآ  هک  تسا  شاداپ  رادـید  ناـمه  تسا  شـشخب  یلـصا  تلع  هچ 

.دیدرگ راگتسر  دیشخب و  دید ، ار  اهشاداپ  هدید  نانچ 

اب وکین و  همه  اـب  تسدـُب  دوخ  يوج  بیع  يوگ و  بیع  وج  بیع  دوخ  یتـسه  رد  وا  تسه  وا  تسین  نیب  دوخ  هک  نیا  رگید  بیع 
يراسمرـش ار  مرآ و  ناحتما  رد  نم  هکنآ  رایم ز  وا  حدم  نمـض  رد  دوخ  حدم  رای  حدم  رد  نکم  يدلَج  هش  تفگ  تسُدب  َدب  دوخ 

897 ارَو ب 900 - ام  رد  تدیآ 

187 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ُُهبیَع ُهَلَغَـش  نَِمل  َیبوُط   » تسا ع )  ) ناـنمؤم ریما  نانخـس  رد  .دـیوج ) یم  ار  دوخ  بیع  دوخ  دوجو  رد  وا   ) .نورد زا  تیاـنک  یتـسه :
، باتش يدلَج : هبطخ 177 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دراد زاب  نارگید  بیع  زا  ار  يو  دوخ  بیع  هب  نتخادرپ  هک  یـسک  اشوخ  ِساَّنلا : ِبُویُع 

.يور دنت 

، راک نایاپ  وس ، نآ  ءارو : ام 
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.ناحتما زا  سپ 

تهج نیدـب  .دـنیب  یم  شیوـخ  راـکمه  رد  ار  دوـخ  یبوـخ  دراد  کـین  ینورد  نوـچ  وا  هـک  درب  یم  یپ  مـالغ  شیاتـس  زا  هاـشداپ 
ار وت  هاـگ  نآ  دوـمزآ  مهاوـخ  ار  وا  نم  هک  نکم  باتـش  دـیوگ  یم  مـالغ  هب  سپ  .دـهد  یم  تبـسن  ودـب  ار  دوـخ  کـین  ياـهتفص 

.دوب دهاوخ  يراسمرش 

رد هداتفا و  شقیفر  رب  هک  تسوا  یبوخ  وترپ  دیوگ  یم  شراکمه  هراب  رد  هچ  نآ  دـنادب  ات  تسا  شیامزآ  هلمج  نیا  زا  يو  ضرغ 
.دیوگ یم  ینخس  يرهاظ  تحلصم  ضحم  ای  دنیب  یمن  ار  دوخ  تقیقح 

دوخ ّنظ  تراهط  زا  دوخ  رای  يافو  قودص و  رد  مالغ  مسق 

دوخ ّنظ  تراهط  زا  دوخ  رای  يافو  قودص و  رد  مالغ  مسق 

نآ ایربک  لضف و  هب  لب  تجاح  هب  هن  ایبنا  داتـسرف  هک  ییادـخ  نآ  میحر  نامحر و  هب  کلُملا و  ُکـِلام  میِظَعلا  ِهَّللاـِب  ِهَّللا  هن َو  تفگ 
ران زا  تفرگ  رب  نایکالفا  ِکت  زا  دینارذگب  نایکاخ  جازم  زا  درک  ناشکاپ  لیلج  ناراوسهـش  وا  دیرفآ  لیلذ  كاخ  زا  هک  يدنوادخ 

زک نآ  تفای  رون  نآ  تفرعم ز  مدآ  هک  ات  تفاـت  حاورا  رب  هک  یقرب  انَـس  نآ  تخاـت  راونا  هلمج  رب  وا  هگنآ  تخاـس و  فاـص  رون  و 
رابرُد ناج  رحب  ياوه  رد  دوب  رادروخرب  هک  رهوگ  نآ  زا  حون  دیدب  نآک  مدآ  درک  شا  هفیلخ  سپ  دـیچ  ثیـش  تسد  تسُر و  مدآ 

.تسا هلالج  ظفل  اهدنگوس  نیا  .گرزب و  يادخ  هب  دنگوس  میظَعلا : ِهَّللِاب   901 دوب ب 908 -

(. 125 نارمع ، لآ   ) میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .یهاشداپ  دنوادخ  هدنراد و  کلُملا : ُِکلام 

.نانآ رب  ادخ  زا  تسا  یتّنم  تسا و  نامدرم  ییامنهار  يارب  هکلب  تسین ، ناربمیپ  نداتسرف  هب  يزاین  ار  راگدرورپ  تجاح : هب  هن 

.زیچان تسپ ، لیلذ :

تسا ینارون  ناشاهلقع  هک  ایلوا ، ناربمایپ و  لیلج : ِناراوسهَش 
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.دریگ توق  ادخ  رون  زا  و 

.دنا تمصع  هکلم  ياراد  نانآ  هک  ارچ  دنک  یمن  هبلغ  نانآ  رد  بضغ  توهش و  نوچ  ییاه  تفص  درک :...  ناشکاپ 

ینعم نتفرگ »  » ار نتفرگ » رب   » ناحراش ران : زا  تفرگ  رب   2 يرپ 2325 / یم  یتسپ  هب  يّرپ  سگم  وت  يرپ  ياج  هچ  تسالاب  کلم  زا 
ار يا  هلعش  هیتاذ  هیلالج  ران  زا  ینعی  تسا  هیلالج  تافص  نآ  زا  دوصقم  هک  دنا  هتخادرپ  حرـش  هب  ران »  » ینعم رد  هاگ  نآ  .دنا  هدرک 

رون

189 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب هجوت  اب  .تسا و  ندرک  ادـج  نتـشادرب و  ینعم  هب  نتفرگ » رب   » ًارهاظ نکیل  تسا ، یهجو  ار  هیجوت  نیا  دـنچ  ره  .تخاـس  فاـص 
هلمج ینعم  نایکاخ ،» جازم  زا  درک  ناشکاپ   » تفگ هک  الاب  تیب  هب  تیانع  اب  تسا ، هدـش  هتفگ  ران »  » رابخا ناـسل  رد  توهـش  هکنیا 

« فاص رون   » یضعب .درک و  ناش  یهت  بضغ  توهش و  هبلغ  زا  تخاس ؛ فاص  رون  تفرگ و  رب  توهـش  ران  زا  ار  نانآ  هک  تسا  نیا 
راصتخا هب  هک  تسا  ینخـس  ار  نیدلا  مجن  ناربمیپ ، رگید  بتارم  هیدمحم و  تقیقح  هراب  رد  .دنا  هتفرگ  ص )  ) هیدـمحم تقیقح  ار 

هک راـب  لوا  دـیپس ، دـنق  نآ  زا  سپ  دروآ ، نورب  دـیپس  دـنق  رکـشین  زا  يداـنق  هک  دوب  ناـنچمه  بتارم  نیا  لاـثم  و  : » دوش یم  لـقن 
ترک مراهچ  دریگ ، نوریب  خرـس  رکـش  دناشوجب  راب  میـس  دریگ ، دیپس  رکـش  دناشوجب  راب  مود  دروآ و  نورب  دیپس  تابن  دـناشوجب 
هراُطق ار  نآ  هک  دنام  يدرُد  دناشوجب  ترک  مشـش  دریگ ، نوریب  هایـس  بلاوق  دـناشوجب  ترک  مجنپ  دریگ ، نوریب  دزربط  دـناشوجب 

تسا يدمحم  كاپ  حور  یفاص  دنق  نآ  هک  نادب  لاثم  نیا  رد  سپ  .دوب  ردک  هایس و  تیاغب  دنیوگ 
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ص 38- دابعلا ، داصرم  « ) .دـندروآ نوریب  ص )  ) يدـمحم حور  دـنق  زا  تفـص  تابن  ار  ایبنا  حاورا  .تسوا  حاورا  مدآ  تقیقحب  هک 
.دنریگ یم  ینشور  ص )  ) هیدمحم رون  تقیقح  زا  یگمه  هک  دناایلوا  باطقا و  دوصقم  ًارهاظ  راونا : هلمج  ( 40

رب تسخن  اـیبنا ، حاورا  رب  تسا  فاـص  رون  نآ  یّلجت  دوصقم  و  رون ) هروس  هیآ 43  زا  تسا  ذوخأم   ) .ششخرد ینـشور ، قَرب : انَس 
.ایلوا رب  سپس  ناربمیپ ، رگید  مدآ و 

ثیـش مان  .تسا  هتـشون  مدآ  موس  دـنزرف  ار  وا  ثش »  » هملک لیذ  زگنیتساه ) زمیج   ) سدـقم باتک  سوماق  .مدآ  زا  سپ  ربمیپ  ثیَش :
: هـب دـینک  هاـگن  وا  لاوـحا  زا  رتـشیب  عـالطا  يارب   ) .تـسا ناوارف  وا  رکذ  یبدا  ياـهباتک  اـهخیرات و  رد  اـما  دــماین ، مـیرک  نآرق  رد 
، دنا هدرمـش  مزعلا  ولوا  ناربمیپ  زا  یکی  ار  وا  حون : ذخآم ) رگید  و  ادـخهد ، همان  تغل  ریـسلا ، بیبح  خـیرات  و : ناربمیپ ، ياهناتـساد 

.تسوا مان  هب  نآرق  مکی  داتفه و  هروس 

.نتشاد تّوبن  رون  زا  تیانک  ندوب : رادروخرب  رهوگ  زا 

هک نآ  تفگ  اهنادـب  مه  ماجنارـس  درک و  تحیـصن  توعد و  اـهلاس  ار  دوخ  موق  حون  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  ًارهاـظ  ندوب : راـبرُد 
.دش دهاوخ  قرغ  هن  رگ  دنیشنب و  یتشک  رد  دیاب  دهاوخ  صالخ 

190 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

داهن رس  شراد  بآ  هنشد  شیپ  داتف  شیوج  رد  لیعامـسا  هک  نوچ  تفر  ران  ياه  هلعـش  رد  رذح  یب  تفز  ِراونا  نآ  زا  میهاربا  ناج 
عیطم نامرف و  هدنب  شتشگ  وید  عیضر  ار  شلاصو  ُدب  نامیلس  نوچ  دش  مرن  شفاب  تسد  ردنا  نهآ  دش  مرگ  شعاعش  زا  دواد  ناج 

باتفآ نآ  دید  وچ  ور  هم  فسوی  رسپ  يوب  زا  درک  نشور  مشچ  رَس  داهنب  نوچ  بوقعی  اضق  رد 
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وچ میرم  یـسیع  شنابدرن  درک  همقل  کی  ار  نوعرف  تکُلم  دروخ  بآ  یـسوم  تسد  زا  اصع  نوچ  باوخ  ریبعت  رد  رادیب  نانچ  دش 
میهاربا ناج   909 مین ب 917 - ود  مد  رد  وا  درک  ار  هم  صرق  میعن  کلم و  نآ  تفای  دّمحم  نوچ  تفاتش  مراچ  دبنُگ  زارف  رب  تفای 

.دش ناتسلگ  وا  رب  شتآ  تفر و  دندوب  هتخورفا  نایدورمن  هک  یشتآ  رد  ات  داهن  رثا  نانچ  میهاربا  رب  رون  نآ  یّلجَت  ... 

ندروآ تبسانم  هب  وج  هب  نآ  زا  ریبعت  تسا و  رون  يوج  دوصقم  يوُج :  1 ار 547 / میب  دزاس  حور  ینمیا  ار  میهاربا  شتآ  رد  درورپ 
.هنشد يارب  تسا  راد  بآ  تفص 

حبذ هب  میهاربا  ندـش  رومأـم  هب  تسا  تراـشا  هـک   1 هدـب 227 / ناج  شغیت  شیپ  نادـنخ  داـش و  هنب  رـس  شـشیپ  لیعامـسا  وچمه 
یهلا رون  وترپ  دوصقم  .وـترپ و  عاعـش : ( 107 تافـص ، « ) .ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو   » تسا نآرق  رد  هک  نانچ  .ندـمآ  هیدـف  لیعامـسا و 

.تفات ناربمیپ  رب  هک  تسا 

َو  » تفاب یم  هرز  نآ  زا  هک  نانچ  دواد ، تسد  رد  نآ  ندـش  مرن  هب  تسا  تراشا  .تسد  هتفاب  مخرم ) یلوعفم  تفـص  : ) تفاب تسد 
.راوخ ریش  عیضَر : .دش ) یم  مرن  دواد  تسد  رد  نهآ  هک  دوب  رون  نآ  رثا  (. ) 10 ابس ، « ) .میدرک مرن  وا  يارب  ار  نهآ  َدیِدَْحلا : َُهل  اََّنلَأ 

.وا زا  نتفرگ  ورین  قح و  هب  لاصتا  رد  ندش  هدرورپ  زا  تیانک  ندوب : لاصو  عیضر 

191 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(36 ص ، « ) ٍصاَّوَغ ٍءاََّنب َو  َّلُک  َنیِطایَّشلا  َو   » هیآ هب  تسا  تراشا  شتشگ : وید 

بوقعی بوقعی : اضق  رد   1 يرتشگنا 3578 / نز  وید  يرپ و  رب  يرتهم  رد  الد  ینامیلس  نوچ 
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دنتفگ دـندمآ و  وا  دزن  ناـیرگ  فسوی  ناردارب  نوـچ  هک ، میرک  نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  .داـهن  ندرگ  دوـب  هتـساوخ  ادـخ  هچ  نادـب 
: تفگ دروخ  ار  فسوی  گرگ 

ام ال ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ِینْزُح  یَِّثب َو  اوُکْـشَأ  اـمَّنِإ   » تفگ زین  و  ( 83 فسوی ، « ) َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْـسُْملا  ُهَّللا  ٌلیِمَج َو  ٌْربَصَف  »
(86 فسوی ، « ) .دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  نآ  ادخ  زا  مهن و  یم  نایم  رد  ادخ  اب  اهنت  ار  دوخ  هودنا  انامه  َنوُمَْلعَت »:

ندـنکفا ریـشب و  ندـمآ  هب  تسا  تراشا  درک : نشور  مشچ   1 زاب 1902 / بوقعی  هدـید  ییوب  دـش ز  زاس  رون  دـشاب  مشچ  ياود  وب 
(. 96 فسوی ،  ) يو هدید  ندش  انیب  بوقعی و  يور  رب  ار  فسوی  نهاریپ 

مـکح و نداد  زین  و  (. 21 فسوی ،  ) تسا هدرک  ریبعت  ثیداـحا  لـیوأت  هب  نآ  زا  میرک  نآرق  تفاـت و  وا  لد  رب  هک  یهلا  رون  باـتفآ :
(. 22 فسوی ،  ) ار وا  ملع 

هدمآ رـصم  زیزع  باوخ  ریبعت  زین  ینادـنز و  ود  باوخ  ریبعت  ناتـساد  رد  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  باوخ ، ریبعت  رد  هاگآ  رادـیب :... 
(. 49 - 47 ، 41 فسوی ،  ) تسا

.نتفای ورین  ندروخ : بآ 

نیمراهچ نامـسآ  رب  هک  دیـسر  اج  نادب  ات  تفرگ  رون  نآ  زا  هک  يا  هرهب  اب  یـسیع   ) .نامـسآ هب  نتفر  الاب  يورین  زا  تیانک  نابدرن :
( .تفر

هب وا  برق  و  ص )  ) لوسر ماقم  تمظع  زا  تراعتـسا  میعن : کُلم و   1 نیمراچ 649 / نامسآ  زارف  رب  نیا  زا  دعب  منیشن  یـسیع  يولهپ 
ناتـساد هب  تسا  تراشا  هم : صرق  ( 20 ناسنا ، « ) .ًارِیبَک ًاْکُلم  ًاـمیِعَن َو  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  زین  .یلاـعت و  قح 

.تسا ص )  ) لوسر ياه  هزجعم  زا  هک  رمقلا  ُّقَش 

رگ
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1 رَمَقلا 1077 / َّقَشنا  رد  يراد  کش  وت  سپ  رظن  رد  دیآ  لاکشا  ار  وت 

192 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(1 تیب 1077 / حرش  هب : دینک  هاگن  نایفوص ، رظن  رد  ینعم  نیا  لیوأت  يارب  )

قوراف لد  وچ  ار  لطاب  ّقح و  دش  قوشعم  نآ  يادیـش  رمع  نوچ  دش  قیّدِـص  بحاص و  هش  نانچ  اب  دـش  قیفوت  ِتیآ  رکب  وبا  نوچ 
وا تشگ  ناشفرُد  دـش  یـضترم  شیور  نوچ ز  تشگ  نیَروُّنلا  يِذ  دوب و  ضیاف  ِرون  تشگ  نیع  ار  نایع  نآ  ناـمثع  هک  نوچ  دـش 

ُبُطق مان  دید  هار  شدیزم  ردنا  دیزیاب  ددع  زا  دش  نوزف  شتاماقم  دوخ  ددم  نآ  دید  وا  دنُج  زا  دیَنُج  نوچ  ناج  ِجرَم  رد  ادـخ  ریش 
داش دـنار  وس  نآ  بکرم  مهدا  روپ  سفن  یناـّبَر  قشع و  هفیلخ  دـش  سَرَح  دـش  ار  وا  خرک  یخرَک  هک  نوچ  دینـش  قح  زا  نیفراـعلا 

قیفوت تیآ   918 فرط ب 926 - زیت  يار و  دیشروخ  وا  تشگ  فرگِش  هار  نآ  ِّقَش  زا  قیقش  نآ  داد و  ناناطلـس  ناطلـس  وا  تشگ 
.نتشگ قفوم  هناشن  ندش :

.هنیدم هب  هکم  زا  ترجه  رد  ص )  ) لوسر اب  رکب  وبا  یهارمه  هب  تسا  تراشا  ندش : بحاص 

.تسوگتسار ینعم  هب  تغل  رد  دنا و  هداد  رکب  وبا  هب  هَّماع  هک  تسا  یبقل  قیّدِص 

ریبعت بلق »  » هب نآ  زا  نآرق  ناسل  رد  هک  تسا  ناـمه  و  تسا ، یهلا  رارـسا  نزخم  هک  تسا  هقطاـن  سفن  ناـیفوص  حالطـصا  رد  لد :
.لطاب زا  تسا  قح  هدنهد  زیمت  هک  تسا  لقع »  » نآ و  تسا ، هدش 

.دنا هداد  رمع  هب  هَّماع  هک  تسا  یبقل  .هدننک  ادج  قوراف :

.تسا يدمحم  رون  نامه  دوصقم  اجنیا  رد  و  راکشآ ، ینعم  هب  تغل  رد  نایع :

: ِضیاف
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.هدنزیر ورف  ضیف ) زا  لعاف  مسا  )

يرگید زا  سپ  یکی  ار  موثلک ، ما  هَّیَقُر و  ص ،)  ) لوسر رتخد  ود  هک  تهج  نآ  زا  دـنیوگ  .تسا  نافع  نب  ناـمثع  بقل  نیَرونلا : وذ 
.تفرگ ینز  هب 

دمحم نب  مساقلا  وبا  دـینُج : .اُهباب » ٌِّیلَع  ِملِعلا َو  ُهَنیِدَـم  اَنأ  : » دومرف هک  نانچ  ندـیدرگ ، وا  ملع  نامجرت  زا  تیانک  ندـش : ناـشف  رد 
.درب رس  هب  تفای و  تأشن  اج  نآ  رد  مه  دش و  دلوتم  دادغب  رد  .يرجه  موس  هدس  گرزب  نافراع  زا  .ه ق .) تافو 297  )

193 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دیسر ودب  مالسا  تکرب  زا  هک  تسا  یبیغ  ياهددم  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .هاپس و  دنج :

هدوب بقلم  نیفراعلا  ناطلـس  بقل  هب  دیزیاب  .ه ق .) ای 264  تافو 261   ) هیفوص گرزب  خیاشم  زا  مدآ  نب  یـسیع  نب  روفیط  دـیزیاب :
هتـشون راطع  هچ  نادب  دشاب  تراشا  تسا  نکمم  تسا و  یّلجت  تدایز  دوصقم  و  تدایز ، دیزم : ص 172 ) ءایلوألا ، هرکذت   ) .تسا

دروخ و یحدـق  هک  یـسک  ّقح  رد  ییوگ  هچ  هک  هَّللا - امهمحر  دـیزیاب - هب  تشون  يا  همان  يزار  ذاعم  ییحی  هک  تسا  لقن  : » تسا
نِم لَه  هرعن  دشک و  یم  رد  دبا  لزا و  يایرد  يزور  هنابـش  رد  هک  تسه  درم  اجنیا  هک  تشون  باوج  دیزیاب  دش ؟ دـبا  لزا و  تسم 

رد .ه ق .) تاـفو 200   ) دادـغب خرک  هلحم  زا  نازوریف  نب  فورعم  ظوفحم  وبا  یخرک : ص 169 ) ءایلوألا ، هرکذت  « ) .دنز یم  دـیزَم 
.تشذگ رد  اج  نادب  مه  تفای و  شرورپ  رهش  نآ  رد  دش و  دلوتم  دادغب  خرک 

.تسا تیالو  رون  ای  یهلا  ّرس  زا  تراعتسا  خرک  تیب  نیا  رد  .تسا  ژد  ای  رگنس  ینعم  هب  یمارآ  يا  هژاو  دسیون : نوسلکین  خرک :

روپ
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هرکذت هب : دینک  هاگن  فوصت  هب  وا  ندییارگ  ناتساد  زا  یهاگآ  يارب  (. ) .ه ق تافو 162   ) یخلب قاحسا  وبا  مهدا  نب  میهاربا  مهدا :
زا تیانک  ندـنار : وس  نآ  بکرم  .تسا  بسا  ياهمان  زا  یکی  مهدا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـیاش  ریبعت  نیا  ندـنار : بکرم  ءایلوألا )

.ایند زا  نتشذگ 

(. .ه ق تافو 194   ) یخلب میهاربا  نب  قیقش  یلع  وبا  قیقش :  4 دولخ 726 / کلم  وا  وچمه  یبایب  ات  دوز  راو  مهدا  وت  نز  مه  رب  کلم 
.مهدا میهاربا  درگاش  دوب و  مصا  متاح  داتسا 

ار نآ  راطع  هک  یناتـساد  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  تضایر ، ياههار  ندومیپ  نآ ، ندرک  یط  هار : قش  .ندرک  عطق  نتفاکـش ، ّقَش :
یم يراز  تب  شیپ  هک  دید  ار  یتسرپ  تب  .تشذگ  يا  هناخ  تب  رب  تفر و  ناتـسکرت  هب  دوب و  ناگرزاب  تسخن  يو  : » تسا هدروآ 

رد هک  تسین  رداـق  رگم  ییوـگ  یم  وـت  هک  تسا  نینچ  رگا  تفگ  ینکن  يراز  هدـیرفآ  ار  وـت  هک  نآ  شیپ  ارچ  تفگ  قیقـش  .درک 
ص 232) ءایلوألا ، هرکذت  « ) .دش رادیب  نخس  نیا  زا  قیقش  .ییاین  اج  نیدب  ات  دهد  يزور  وت  رهش 
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.ناور نشور  .دراد  باتفآ  نوچمه  یترکف  هک  يار : دیشروخ 

.نیب زیت  مشچ ، زیت  فرط : زیت 

دناوخن ب رب  ار  ناشمان  ییادگ  ره  دنامب  ناهنپ  قح  کشر  زا  ناشمان  ناهج  يوس  نآ  دـننازارف ز  رـس  ناهن  ناهاشداپ  نارازه  دـص 
ص يونثم ، ثیداحا  « ) .يریَغ مُُهفِرعَی  ِیباِبق ال  َتحَت  یئاِیلوأ   » یسدق ثیدح  نومـضم  هب  تسا  تراشا  ناهن : ناهاشداپ   927 - 928

ادخ دزن  دنمان و  مگ  ناهج  نیا  رد  ایلوا  نیا  .ملاع  نیا  ریغ  رد  يدام ، ریغ  ناهج  رد  ناهج : يوس  نآ  ز  ( 52
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ِیف ٌهَفوُرعَم َو  ِءاـمَّسلا  ِیف  مُهُءامـسَأ   » هک قحب  ماـما  ناراـی  فصو  رد  تسا  ع )  ) یلع هدومرف ي  نومـضم  نیا  .ماـقم و  هبترم و  دـنلب 
ِهَّللا یَلَع  َمَسقأ  َول  ِباوبَألِاب  ٍعُوفدَـم  ٍثَعـشأ  َّبُر   » ثیدـح نیدـب  دراد  یتراـشا  زین  و  هبطخ 187 ،) هغالبلا ، جـهن  « ) ٌَهلوُهجَم ِضرَـألا 

ص 642) هیریشق ، هلاسر  همجرت  هب : دینک  هاگن  زین  و  ثعش ، لیذ  سرهفملا ، مجعملا  « ) .ُهَّربََأل

شمیوج یم  ون  مان  قیال  تسین  شمیوگ  را  رحب  ناج  ناـج و  رحب  ناـیهام  نوچمه  دـنرحب  نآ  ردـناک  ناـینارون  قح  رون و  نآ  ّقح 
یف وا  روهظ  راـبتعا  هب  تسا  قح  دوجو  روـن :  929 تسوپ ب 931 - دنـشاب  ودـب  تبـسن  اهزغم  تسوا  زا  نآ  نیا و  هک  ینآ  نآ  ّقح 

: رَحب ( 8 میرحت ، « ) .ْمِهیِدـْیَأ َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُروـُن   » هک دـنا  ناـنمؤم  ناـینارون : ( 35 روـن ، « ) .ِضْرَأـْلا ِتاوـمَّسلا َو  ُروـُن  ُهَّللا   » هک هـسفن 
.تسا قح  ترضح  تیاهن  یب  تحاس  زا  تراعتسا 

نآ رد  همه  اهناج  تسا و  قیاقح  عیمج  عماج  هک  تسا  تیدحا  تاذ  دوصقم  دـمآ و  شیپ  تیب  رد  هک  تسا  رون  تفـص  ناج : رحب 
.دنا هدنز  رحب 

.دوخ هب  وا  ماوق  تسودب و  ایشا  همه  ماوق  هک  تَّیِموُّیَق  هبترم  زا  تسا  تیانک  رحب : ناج 

: ُهَّدَح دَقَف  ِهَیلإ  َراشأ  نَم   » دیامرف ع )  ) یلع هک  نانچ  تسا ، تاراشا  زا  رترب  هک  یتقیقح  نآ :

.هدرک ینعم  نت  ناج و  ار  نآ  یناشاک  نیدـلا  لضفا  زا  لقن  هب  نوسلکین  نآ : نیا و  .دراـگنا » شدودـحم  دـناشن  شتهج  رد  هک  نآ 
رتهب یلو 
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.تسین یتهج  رد  دوخ  و  تسا ، تاهج  هدننیرفآ  ادخ  هک  دشاب  رود  کیدزن و  هیلإ  راشم  ینعم  هب  نآ  نیا و  تسا 

نادنچ دص  تسه  نم  رای  شات و  هجاوخ  تافص  هک 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 540 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهتیب 870- رد  هک  نانچ   932 میرک ب 933 - يا  میوگ  هچ  دـیان  ترواب  میدـن  نآ  فصو  مناد ز  یم  هچ  نآ  نم  راتفگ  نیا  هک 
هاش .تسناد  تسار  ار  يو  هتفگ  وا  درک و  داـی  يدـب  هب  ار  وت  وت  راـکمه  تفگ : دوب  ناـهد  هدـنگ  هک  یمـالغ  هب  هاـش  میدـید   872
رد ات  تخاس  ینالوط  انالوم  ار  همان  دنگوس  نیا  .درک  زاغآ  وا  ییوگتـسار  یتسرد و  رد  دنگوس  وا  دیـسرپ و  ار  راکمه  نآ  ياهبیع 
نآ نومضم  تفای و  نایاپ  تیب 933  هب  دش و  زاغآ  تیب 901  زا  ندناسانش  نیا  دناسانشب و  ار  ادخ  يایلوا  ناربمیپ و  ماقم  نآ  نمض 

.تسا ياهتیب 932 و 933  دروخ  دنگوس  نادب  مالغ  هچ 

يا هدروآ  رُد  هچایرد  گت  زا  يا  هدرک  لصاح  هچ  يراد و  هچ  وت  وا  نآ  نیا و  نآ  ییوگ  دـنچ  وگب  دوخ  نآ  زا  نونکا  تفگ  هاـش 
ار روگ  هچ  نآ  تسه  دـنکآ  كاـخ  ار  مشچ  نیک  دـحل  رد  دوش ؟ لد  راـی  هک  يراد  ناـج  رون  دوش  لـطاب  وت  ِّسح  نیا  گرم  زور 

تدیاب یقاب  ناج  دنامن  یناویح  ناج  نیک  نامز  نآ  درپ  رب  ناج  ات  تسه  تلاب  ّرپ و  درد  رب  تیاپ  تسد و  هک  نامز  نآ  دنک  نشور 
نیا يرخ  ای  ناـسنا  يراد ز  يرهوج  تسا  ندُرب  ترـضح  يوس  ار  نسح  نیا  تسا  ندرک  هب  نَسَحلاـِب  اـج  نم  طرـش  دـناشن  اـج  رب 

زا کیل  ار  ضارعا  ارم  درک  ناوتن  لقَن  یَفَتنا  نیَنامَز  یَقبَی  هک ال  نوچ  ار  هزور  زامن و  ياهـضرع  نیا  يرب  نوچ  دـش  انف  هک  اهـضرع 
لیاز هک  يزیهرپ  نوچ ز  ضرع  نیز  رهوج  تشگ  لّدبم  ات  ار  ضارما  دنرب  رهوج 
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نابز زا  انالوم  دعب  ياهتیب  اهتیب و  نیا  رد   934 دهش ب 945 - زیهرپ  زا  خلت  ناهد  دش  دهج  هب  رهوج  ضرع  زیهرپ  تشگ  ضرم  دش 
یناف یـضرع و  ناهج  نیا  رد  هدنب  رادرک  هکنیا  نآ  و  دهد ، یم  خـساپ  نادـب  دـنک و  یم  حرط  ار  یمهم  یمالک  هلئـسم  مالغ  هاش و 

یندش
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.تسین ناهج  نادب  لقن  لباق  تسا و 

.ییوگ یم  نخس  نارگید  ییوکین  زا  دنچ  وا : نآ  نیا و  نآ و  ییوگ  دنچ 

.ندرک وکین  راک  زا  تراعتسا  ندروآ : رُد  ایرد  گت  زا 

.دیآ باسح  هب  ادخ  دزن  هچ  نآ  .دنک  نشور  ار  ناج  هچ  نآ  ناج : رون 

.ندرک رپ  ندنکآ :

.كاخ رد  نتشگ  هدیسوپ  .ندش  هابت  ندیرد : رب 

.قح ترضح  هاگشیپ  ترضح :  2 تیب 892 / حرش  هب : دینک  هاگن  نَسَحلِاب : اج  نَم 

.دشاب هتشادن  عوضوم  هب  زاین  قیقحت  رد  و  دیآ ، دوجو  هب  دوخ  رد  هچ  نآ  حالطصا  رد  و  زیچ ، ره  تقیقح  لصا و  تغل  رد  رهوج :

نوچ تسا ، رگید  يزیچ  هب  مئاـق  شدوجو  دوش  دوجوم  رگا  هک  تسا  يزیچ  دـنا  هتفگ  ضرع  فیرعت  رد  هزور : زاـمن و  ِياهـضَرَع 
ریغ رد  تساهنآ  دوجو  نیع  هسفن  یف  اهنآ  دوجو  ای  تسا  مسج  دوجو  رد  اهنآ  دوجو  دـنا و  مسج  رب  ضراع  هک  يدیفـس  یهایس و 

.تسا ینتفر  نایم  زا  یندش و  لیاز  سپ  ضرع ، تسا و  فیک  هلوقم  زا  هزور  زامن و  .تسین  ریغ  رب  مئاق  هک  رهوج  فالخ  هب  دوخ ،

هب هچ  نآ  .دنام و  دهاوخن  یقاب  نامز  ود  رد  یـضرع  چیه  هک  دنیوگ  نایرعـشا  .دنام  یمن  یقاب  نامز  ود  رد  ضَرَع  نینامز : یَقبَی  ال 
یضرع نآ  دننام  هکلب  دوب ، شیپ  هظحل  رد  هک  تسین  نآ  دنام  یم  یقاب  رظن 
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هتکن دنچ  نایب  مزلتسم  بلطم  نیا  حیضوت  دنیوگ و  لاثما  ِدُّدجت  ار  تسه  لاوز و  نیا  تسا و  هتفر  نایم  زا  هتـشاد و  دوجو  هک  تسا 
: تسا

.تسین یثحب  نیا  رد  و  دنام ، یمن  تباث  تسا و  یندش  لیاز  ياهضرع  دیوگ  یم  يرعشا  ( 1

مراهچ و موس و  نامز  رد  سپ  دشاب  زیاج  نامز  ود  رد  ضرع  ندنام  یقاب  رگا  دیوگ : دـنام ؟ یمن  نامز  ود  رد  ضرع  ارچ  هکنیا  اما 
.تسا ریذپ  لاوز  میتفگ  هک  نانچ  ضرع  هک  ارچ  تسا ، لطاب  اعدا  نیا  و  دنام ، یقاب  دناوت  زین  اهنامز  رگید  نینچمه 

مه رهوج  سپ  تسا  دّدجت  رد  هتسویپ  ضرع  دنیوگ  نوچ  دنا  هتـسج  لسوت  نامز  ود  رد  ضرع  ناکما  مدع  هب  ارچ  نایرعـشا  اما  ( 2
- دوجولا بجاو  تاذ  لوا - رثؤم  ياقب  ملاع و  ثودح  لکشم  نایب  نیا  اب  .دوب و  دهاوخ  ددجت  رد  تسا  ضرع  هب  نآ  صخـشت  هک 

ار
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ملاع تروص  نیا  رد  تشاد  دهاوخ  ار  یلاح  نینچ  زین  رهوج  ددرگن ، دیدجت  دشاب و  یندـشن  لیاز  ضرع  رگا  هچ ، .دـننک  یم  لح 
.تسین یمئاد  یگشیمه و  رثؤم  هب  زاین  ار 

نانچ زِّیَح  تسا و  زِّیَح  ار  وا  هک  تسا  يزیچ  رد  لاقتنا  هچ ، .تسین  یلحم  هب  لحم  زا  لاـقتنا  لـباق  ضرع  ار : ضارعا  دـنرب  رهوج  زا 
مولعم .تسا و  هتفرگ  رارق  نآ  رد  مسج  نآ  هک  یمـسج  رهاظ  حطـس  اب  تسا  مسج  نطاب  حطـس  سامت  دنا  هتفگ  نآ  فیرعت  رد  هک 
تـسا ضرع  يرامیب  هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  هاگ  نآ  .لاقتنا  لباق  ریغ  تسا و  زِّیَحتُم  ریغ  سپ  تسین ، مسج  ضرع  هک  تسا 

هدش لقن  هنوگچ  ضرع  نیا  دبای ، دوبهب  رامیب  هک  یماگنه  سپ  نت ، رد 
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دوخ زا  ار  نآ  زیهرپ ، اب  رامیب  هدش و  لیاز  هکلب  هتفرن ، ییاج  هب  ییاج  زا  هدیدرگن و  لقتنم  ضرع  هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ  و  تسا ؟
ای دیدرگ ، رود  رامیب  زا  ضرع  .ضرع » نیز  رهوج  تشگ  لدبم   » دنک یم  ریبعت  نینچ  نآ  زا  انالوم  تهج  نیدـب  .تسا  هتخاس  رود 

.دش شیوخ  هب  ضرع  نآ  قوحل  عنام  زیهرپ  اب  رامیب 

تفج ام  دـش ز  لصاح  دـنزرف  رهوج  انف  دـش  دـُب  ضرع  نز  حاـکن  نآ  هلـسلس  ار  وم  درک  وم  يوراد  هَُلبنُـس  دـش  اـهکاخ  تعارز  زا 
کن ناتـسب  تشگ  رهوـج  تشِک ، ضرع  مه  ندـناشن  ناتـُسب  نآ  تسه  ضرغ  ندـییازب  هّرک  رهوـج  ضرع  ار  رتـشا  بـسا و  ندرک 
یمه رهوج  ضرع  نیز  اهش  دشاب  ضرع  ندرک  یلقیـص  رایب  دش  رگایمیک  نآ  يرهوج ز  راک  هب  ندرب  ایمیک  ناد  ضرع  مه  ضرغ 
نابرق یپ  ار  ُزب  هیاس  شمخ  دشاب  ضرع  ندرک  تفص  نیا  مرم  امنب  ار  ضارعا  نآ  لخد  ما  هدرک  اهلمع  نم  هک  وگم  سپ  افص  دیاز 

.هشوخ هَُلبنُس :  946 شُکم ب 953 -

.تسوم يزارد  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  ریجنز ، هلسلس :

.نونک کنیا ، کَن :

.نداد الج  ندرک : یلَقیَص 

يارب طقف  انالوم  ار  ظفل  نیا  .مالغ و  بطاخم  تسا و  هاـش  هدـننک  باـطخ  هکلب  تسین ، هاـش  بطاـخم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـهش :
رگید ياج  رد  هک  نانچ  تسا  هدروآ  نداهن  تمرح 
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: دیوگ

زا تیانک  اجنیا  رد  ندـیمر ) زا  یهن  لعف  : ) مَرَم  1 اوه 2430 / شدرک  ار  بآ  نآ  درک  تسین  ار  ود  ره  دـمآ  لـیاح  یگید  هک  نوچ 
نآ نمض  هک  اهنوکس  اهتکرح ، نایرعشا  هدیقع  قفو  رب  میدید ، هک  نانچ  نزم )! هرفط  هدب ! خساپ   ) .تسا نتفر  هرفط 
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نآ دیآ و  یم  شیپ  یـشسرپ  نونکا  .لاقتنا  لقن و  لباق  ریغ  رادیاپان و  دنتـسه ، اهـضرع  دوش  یم  ماجنا  اهتدابع  یعرـش و  ياهفیلکت 
میناد یم  هک  نانچ  هتفرگ  ماجنا  ناهج  نیا  رد  هک  ییاهلمع  .لـمع  لـباقم  رد  تسا و  ناـهج  نآ  رد  قح  ترـضح  ياهـشاداپ  هکنیا 

وت نت  زا  ناج  نوچ  هک  دسرپ  یم  مالغ  زا  هاش  نابز  هب  اهتیب  نیا  رد  انالوم  .درب  ناوت  یمن  ناهج  نادـب  ار  نآ  تسا و  ضرع  یگمه 
رد وت  کین  ياهرادرک  زین  تشاد ؟ یهاوخ  هچ  هتفر  نایم  زا  مسج  نیا  لباقم  وگب  سپ  تفر ، دـهاوخ  نایم  زا  مسج  نیا  دور ، نورب 

یلمع سپ  .نینچمه  تفرگ و  ار  نآ  ياج  نآ  دـننام  تفر و  نایم  زا  تسخن  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  ییاهـضرع  یگمه  ناـهج  نیا 
زا هک  يرب - قح  ترـضح  هب  یندشان  انف  يزیچ  تسیاب  راچان  يریگب ، شاداپ  نآ  ربارب  رگید  ناهج  رد  هک  تسا  هدـنامن  یقاب  وت  زا 
هک دهد  ناشن  ات  دروآ ، یم  ییاهلاثم  تسوا  شور  هک  نانچ  بلطم  ندرک  نشور  رتشیب  يارب  سپس  تسا - هدرک  ریبعت  رهوج  هب  نآ 

ندروخ زا  زیهرپ  تسا و  ضرع  تسا و  يرامیب  هناشن  ناهد  یخلت  اًلثم  .دریگ  یم  ار  اـهنآ  ياـج  يرهوج  دـنوش  هاـبت  نوچ  اهـضرع 
نآ ای  .دریگ  یم  ار  نآ  ياج  نیریـش  ناهد  مسج و  تمالـس  رهوج  درب و  یم  نایم  زا  ار  ضرع  نآ  میالمان  بسانمان و  ياـهکاروخ 
رد یپ  هک  تساهضرع  اهنیا  همه  .دوش  یم  هابت  مخت  دنشاپ  یم  نیمز  رد  مخت  دننادرگ ، یم  رب  ار  كاخ  دننز  یم  مخش  ار  نیمز  هک 

شخب افش  ياهوراد  نینچمه  دریگ و  یم  ار  نآ  ياج  تسا  هناد  رپ  هشوخ  هک  يرهوج  نکیل  دور ، یم  نایم  زا  دوش و  یم  دیدپ  یپ 
تیوقت و 
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تـسا دنزرف  دوجو  هک  يرهوج  ار  ضرع  نآ  ياج  اما  دور  یم  نایم  زا  و  يا ، هظحل  تسا و  ضرع  هک  درم  نز و  شزیمآ  ای  هدننک ،
رد .دـنام و  یم  نآ  ياج  هب  رز  رهوج  نکیل  دور ، یم  ناـیم  زا  تسا و  ضرع  نآ  و  دـننز ، سم  هب  هک  اـیمیک  نینچمه  و  دریگ ، یم 

دوب اهضرع  یگمه  اهتدابع  رگید  ششخب و  جح و  هزور و  زامن و  زا  یمدآ  ياه  هدرک  هک  دیوگ  یم  مالغ  هب  هاش  نابز  زا  زاب  نایاپ 
يرهوج هچ  وت  تسا ، هتشاد  نیزگیاج  يرهوج  کی  ره  دش  هتفگ  لاثم  يارب  هک  اهضرع  نآ  و 

199 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوش اهلمع  نآ  نیزگیاج  هک  يراد 

زاب تفر  نآک  ضرع  رگ  تسین  هدـنب  سأی  هک  زج  اهاشداپ  تسین  لـقَن  ار  ضرع  ییاـمرف  وت  رگ  تسین  لـقع  ِطُوُنق  یب  اـهاش  تفگ 
دوب یناف  ره  رشح  رگد  ینول  دش  لقن  اهـضرع  نیا  رـشَف  لاوقا  لطاب و  يدوب  لعف  رـشَح  لقن و  ار  ضرع  رم  يدوبن  رگ  تسین  هدنیآ 
کی ره  تروص  تسا  یتروص  ار  ضرع  ره  رـشحم  تقو  شقیاـس  مه  دوب  هّلگ  قیـال  شقیـال  مه  دوـب  يزیچ  ره  لـقن  رگد  ینوَـک 

.يدیمون طُوُنق :  954 تسا ب 959 - یتبون  ار  ضرع 

(. ندش هتخیگنا  رب   ) تسا هتفر  راک  هب  مزال  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  نتخیگنا ، رب  .ندروآ  درگ  رشَح :

(. دراوملا برقا   ) تسین برع  مالک  زا  و  راشف ، فیاطل .) زا  لقن  هب  تاغللا ، ثایغ   ) هدوه یب  نایذه ، رشَف :

.لکش گنر ، نَول :  2 راشف 1728 / دوخ  ناهد  ردنا  يا  هبنپ  راشف  تسا و  رفک  هچ  نیا  تسژاژ  هچ  نیا 

.دوبان هدش ، تسین  یناف :

.ندش تسه  یتسه ، نوَک :

.هدننار قیاس :

.تقو لاجم ، تبون :

هب هاش  میدید  هتشذگ  ياهتیب  رد  هک  نانچ 
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.دروآ اهلاثم  نآ  يارب  ددرگ و  لّدبُم  رهوج  هب  نکل  دنام ، یمن  یقاب  ضرع  تساهضرع و  ینامسج  ياهلمع  اهتدابع و  تفگ  مالغ 

؟ تسیچ درب  ترخآ  هب  ار  نآ  یناوت  تسا و  یندنام  هدمآ و  دیدپ  وت  ياهراک  زا  هچ  نآ  دیسرپ  مالغ  زا  سپس 

اهتدابع رگا  هکنیا  نآ  دنک و  یم  تراشا  قیقد  يا  هتکن  هب  مالغ  هتفگ  زا  اهتیب  نیا  رد  انالوم 

200 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

مامت تروص  نیا  رد  هچ ، دش  دهاوخ  دیمون  هدنب  سپ  تسین ، ناهج  نادب  لقن  لباق  تسا و  ضرع  هلوقم  زا  دیوگ - هاش  هک  نانچ  - 
.تسا هدش  دوبان  هک  ارچ  تسا  هدوه  یب  وا  ياه  هدرک 

نادب ار  هدـنب  ات  دـنیرفآ  یم  نآ  دـننام  تمایق  رد  ادـخ  نکیل  تسا  ینتفر  نایم  زا  دـنچ  ره  اهلمع  نیا  هک  تسا  نیا  تهبـش  نیا  عفد 
.دوب دهاوخ  هدوه  یب  هدنب  رادرک  ثبع و  فیلکت  دشابن  نینچ  رگا  هچ ، .دهد  شاداپ 

نآ اه  هناسفا  نوچ  دوب  سدنهم  رد  اه  هناشاک  هناخ و  ردنا  رگنب  ضرغ  اب  یتفج  یتفج و  شبنج  ضرَع  يدوب  وت  هن  دوخ  ردنا  رگنب 
هشیب زا  نوتـس  دروآ و  تلآ  اه  هشیدنا  ضرع و  نآ  سدنهم  زا  شرد  فقـس و  هَّفُـص و  نوزوم  دوب  شوخ  میدید  ام  هک  هناخ  نالف 

زج دـشن  لصاح  رگن  رد  ضرغ  یب  ار  ناهج  يازجا  هلمج  يا  هشیدـنا  ضرع و  زج  لایخ و  زج  يا  هشیپ  ره  هیام  لصا و  تسیچ  اـه 
ضرع هلوقم  زا  دش  هداد  حیـضوت  هک  نانچ  ردپ  ردام و  ندمآ  درگ  زا  دنزرف  ندش  دـیدپ  ندوب :...  ضرع   960 ضرع ب 965 - زا 

.ینتفر نایم  زا  تسا و 

.دصق ياراد  ضرغ : اب 

.نالاد شیپ  فَّقَسُم ، ناویا  ناویا ، هَّفُص :

 ... ندروآ و تلآ  مخرم ) ردصم  : ) دروآ

تیب دنچ  نیا 
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شیادـیپ ببـس  اـهنآ  ندـمآ  دـیدپ  نکیل  تسا ، ینتفر  ناـیم  زا  دـنچ  ره  اهـضرع  دوش ، هداد  ناـشن  هک  نآ  يارب  تسا  رگید  یلاـثم 
.تسا یندنام  هک  دوش  یم  يرهوج 

تلع يدام ، تلع  یئاغ ، تلع  تسا : هتـسیاب  تلع  راهچ  ندـمآ  دـیدپ  رد  ار  یلولعم  ره  دـنتفگ ، یم  میدـق  يامکح  هکنیا  حیـضوت 
رگا هک  نانچ  .رخآ  قُّقحت  رد  تسا و  تسخن  هشیدـنا  رد  تسا ، لولعم  ندـمآ  دـیدپ  هزیگنا  هک  یئاغ  تلع  .يروص  تلع  و  یلعاف ،

، دزیخ یم  رب  اهتلآ  رازبا و  هّیهت  هب  سپس  دنارورپ ، یم  رس  رد  ار  نتخاس  هشیدنا  تسخن  دزاسب  نتسشن  يارب  يا  هناخ  دهاوخب  یـسک 
اما .تسا  هدوب  هشیدـنا  رد  هک  لکـش  تروص و  نادـب  دوش ، یم  هتخاس  هناخ  ماجنارـس  .دریگ  یم  کمک  رگراـک  اـّنب و  زا  هاـگ  نآ 

تلع .دوش  یم  لصاح  تلع  هس  نآ  قیقحت  زا  سپ  دوب  هدنزاس  نهذ  رد  تسخن  زا  تسا و  یئاغ  تلع  هک  هناخ  رد  نتسشن 

201 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دیدرگ دیدپ  تسا  رهوج  هک  هناخ  ضرع ، نآ  هجیتن  اما  تفر ، نایم  زا  دوب و  یضرع  دمآ ، سدنهم  نهذ  رد  تسخن  هک  یئاغ 

نالک وید  وت  تشز  ياه  هشیدنا  زا  هداز  روح  نادلو و  وت  بوخ  ياه  هشیدنا  زا  هداز 

ناهج نیدنچ  هدش  نیب  ار  لزا  ریدقت  ِّرِس  ارس  رصق و  هدش  نیب  سدنهم  هشیدنا  ِّرِس 

(20438 ب 20436 - ریبک ، ناوید   ) نامز نوچمه  وت  ِّرِس  دمآ  لد  نوچمه  رِس  ِّرِس  يا  هن  فقاو  رِس  ِّرِس  زا  دوخ  ّرس  زا  یفقاو 

لمع نوچ  دوش  یم  رخآ  هب  رهاظ  لمع  رد  دوب  لّوا  لد  رکف  رد  اه  هویم  لزا  رد  ناد  نانچ  ملاع  تینب  لـمع  رد  دـمآ  رخآ  رکف  لّوا 
هچ رگ  يدناوخ  لّوا  ِفرح  رِخآ  ردنا  يدناشنب  رجش  يدرک 
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« .ِلَمَعلا ُرِخآ  ِرکِفلا  ُلَّوأ   » تسا لثم  رد  رکف : لّوأ   966 تسا ب 969 - لَسُرم  هویم  رهب  زا  همه  نآ  تسا  لوا  شخیب  گرب و  خاش و 
رگید تلع  هس  زا  سپ  نآ  ققحت  یلو  دـیآ  یم  دـیدپ  هشیدـنا  رد  تسخن  یئاـغ  تلع  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  و  مکح ) لاـثما و  )

.تسا

.داهن انب ، هَیِنب ، تَیِنب :

.هشیدنا لد : رکف 

.ندیشخب ققحت  ار  نیتسخن  هشیدنا  .ندیسر  نیتسخن  هشیدنا  هب  ندناوخ : لوا  فرح  رخآ  رد 

.تشذگ نآ  حیضوت  و  راصتخا ، هب  تسا  هناگراهچ  للع  نایب  تیب  راهچ  نیا  .تسا  هدش  دیدپ  زا  تیانک  اجنیا  رد  .هداتسرف  لَسُرم :

ریش و نیا  تسا  ضارعا  لقَن  لاقم  ثحب و  نیا  تسا  ضارعا  لقَن  دوب  كالَول  هجاوخ  رخآ  ردنا  دوب  كالفا  نآ  زغم  هک  يرِـس  سپ 
«27  » لاگش

رَِکف زا  دیاز ؟ هچ  زا  مه  رَوُص  نیو  رَوُص  زا  دیاز ؟ هچ  زا  اهضرع  نیا  یَتأ  لَه  دمایب  ینعم  نیا  ردنا  ات  دندوب  ضرع  دوخ  ملاع  هلمج 
__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  لاگش »  » يالاب لاغش »  » هملک ساسا ، هخسن  رد  ( 27)

202 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ نیا و  يازج  یناث  ملاع  ناحتما  ناهج  لّوا  ملاع  لسر  اهتروص  تسا و  هاش  نوچ  لقع  لک  لقع  زا  تسا  ترکف  کی  ناهج  نیا 
(. ناهج شنیرفآ  زا  ضرغ   ) تسا ضرغ  ینعم  هب  اجنیا  رد  .هدیشوپ و  زار ، ینعم  هب  تغل  رد  .ّرِس  رِس :  970 ب 975 -

.تقیقح زغم :

.تسا هدـمآ  زین  رگید  یترابع  اب  .یمدـیرفاین » ار  اهخرچ  يدوبن  وت  رگا  كـالفَألا : ُتقَلَخ  اـَمل  َكـالَول   » ثیدـح زا  هتفرگ  كـالول :
باب رد  هک  هنمد )  ) لاکش تیاعس  واگ و  ریش و  ناتساد  هب  تسا  تراشا  لاگش : ریش و  ص 172 ) يونثم ، ثیداحا  هب : دینک  هاگن  )
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.تسا هدمآ  هنمد  هلیلک و  زا  روث » دسا و  »

ینامز یمدآ  رب  تشذگن )  ) تشذگ ایآ  ًاروُکْذَم » ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  یتأ : لَه 
كاخ هک  نایلاس  نآ  و  تسا ، مدآ »  » ناسنا زا  دوصقم  دنا  هتفگ  نارسفم  ( 1 رهد ، « ) .دوبن يروآ  دای  دروخ  رد  يزیچ  هک  راگزور  زا 

.دوب هدیمدن  وا  رد  حور  زونه  دوب و 

.تسا دوصقم  رهوج  ضرع  ندمآ  دیدپ  زا  هک  درک  تراشا  هتکن  نیدب  شیپ  ياهتیب  رد 

مخت نتـشک  دنزرف و  دوجو  يارب  درم  نز و  شزیمآ  ار  هتکن  نیا  لاثم  دیآ و  دیدپ  رهوج  نآ  ات  دور  یم  نایم  زا  یپ  رد  یپ  اهـضرع 
.درک نایب  هویم  ندروآ  تسد  هب  يارب  لاهن 

ص)  ) مرکا لوسر  تاـنیاک  هصـالخ  دوجو  نآ  .دـنک و  یم  تراـشا  قح  ترـضح  هدارا  رد  ناـهج  شنیرفآ  رهوج  هب  اـهتیب  نیا  رد 
هب بلطم  نیا  نمض  رد  و  ص 172 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .یمدیرفاین ار  اهخرچ  نیا  يدوبن  وت  رگا   » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  تسا 
زا تسا و  ضرع  هلوقم  زا  زین  اهوگ  تفگ و  نیا  هک  دـنک  یم  تراشا  تفر  دـهاوخ  دور و  یم  نامدرم  ناـیم  هک  اـهارجام  اـهثحب و 

هجیتن تفر ، نارواد  لاگـش و  ریـش و  نابز  هب  هک  یثحب  زا  ضرغ  هک  نانچ  .تسا  یتقیقح  ریرقت  ای  تابثا  ضرغ  تسا و  ینتفر  نایم 
یم یلـصا  هتکن  هب  سپـس  .تفرگ » دـهاوخ  ار  راکمتـس  نابیرگ  متـس  دـشابن و  كرابم  همـسا  ّزع  يراب  ياـنب  مدـه   » هک تسا  ثحب 

هراـب نیا  رد  هیاد  نیدـلا  مجن  .تسا  ناـمز  رخآ  ربمیپ  هَّللا ، هفیلخ  تسا  یلـصا  رهوج  هک  نآ  دوب و  اهـضرع  ناـهج  همه  هک  دزادرپ 
تاقولخم و أدبم  هک  نادب  : » دسیون نینچ 

حرش
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203 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

َقَلَخ ام  ُلَّوأ   » دومرف هک  نانچ  .مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  دوب  يدـمحم  كاپ  حور  یناسنا  حاورا  أدـبم  دوب و  یناسنا  حاورا  تادوجوم 
هرجـش هرمث  تادوجوم و  هصـالخ  هدـبز و  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  هجاوـخ  نوـچ  يروـن .»  » رگید یتـیاور  رد  و  یِحوُر » َیلاـعَت  ُهَّللا 

لاثم رب  شنیرفآ  هک  اریز  دـشاب  هک  دـیابن  نینچ  زج  دـمآ و  وا  مه  تادوجوم  أدـبم  َكالفَألا ،» ُتقَلَخ  اَمل  َكالَول   » هک دوب  تاـنیاک 
ص 37) دابعلا ، داصرم  « ) .دشاب هرمث  مخت  زا  تقیقح  هب  هرجش  و  هرجش ، نآ  هرمث  مالسلا  هالصلا و  هیلع  هجاوخ  تسا و  يا  هرجش 

دـش یتعلخ  ین  ضرع  نآ  درک  هتـسیاش  تمدخ  نوچ  تا  هدنب  دوش  یم  نادنز  ریجنز و  ضرع  نآ  دـنک  یم  تیانج  اهاش  ترکاچ 
.مخت هَضَیب :  976 ریس ب 978 - هب  دیاز  نیا  زا  نآ  نآ و  زا  نیا  ریط  تسا و  هضیب  نآ  رهوج  اب  ضرع  نیا  دربن ؟ رد 

.هدنرپ ریَط :

.شدرگ ریَس :

.تسا و ضرع  هلوقم  زا  دـنک ، یم  هدـنب  هک  یمرج  .نتفرگ  ار  نآ  ياـج  رهوج  ضرع و  نتفر  ناـیم  زا  يارب  تسا  رگید  یلاـثم  زاـب 
رب ریجنز  اًلثم  هک  نانچ  دریگ ، یم  ار  راکهزب  نابیرگ  نآ  هجیتن  اما  .دور  یم  نایم  زا  دیدرگ  دـیدپ  هک  مد  نامه  دـش  هتفگ  هک  نانچ 

دـشکب ای  دنازیرگب  ار  نمـشد  دنک و  هتـسیاش  یتمدـخ  راز  راک  رد  يزابرـس  رگا  زین  .دـننکفا  یم  شنادـنز  هب  ای  دـنهن  یم  شندرگ 
.دریگ یم  هاش  زا  هک  تسا  یتعلخ  نآ  و  دوش ، یم  بترتم  نآ  رب  يرثا  اما  دور ، یم  نایم  زا  دش  دـیدپ  هک  مد  نامه  وا  راک  تروص 

زا یکی  یپ  رد  یپ  هک  تسا  هدنرپ  مخت و  ِدننامه  اهرهوج  ندش  نیشناج  اهضرع و  نتفر  نایم  زا 
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.دوش یم  دیدپ  يرگید 

نآ ياج  یهلا  رفیک  دور و  یم  نایم  زا  تسا و  یضرع  وا  هانگ  دنک ، یم  هانگ  هک  نآ  .رگید  ناهج  هب  ناهج  نیا  تبسن  تسا  نینچ 
دـید و رفیک  درک و  تنایخ  یکی  هک  مالغ  ود  نآ  دـننامه  .دریگ  یم  شاداپ  ناـهج  نآ  رد  دـنک ، یکین  راـک  هک  نآ  دریگ و  یم  ار 

.تفرگ تعلخ  درک و  تمدخ  يرگید 

ناهج نیا  بیغ  دوب  ات  درخ  ار  نآ  تسا  هتـشاد  یفخم  تفگ  دازن ؟ رهوج  کـی  وت  ياهـضرع  نیا  دارُملا  ریگ  نینچ  هشنهاـش  تفگ 
204 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دب  کین و 

رفک نید و  شقن  نیا  هاـش  يا  بیغ  هن  يدوب  ناـیع  سپ  رکذ  هک  زج  یتـفگن  نمؤم  رفاـک و  رکف  لاکـشا  يدـش  ادـیپ  رگ  هک  نآ  ز 
یک تمایق  رد  ام  يایند  نیا  يدوب  تمایق  سپ  يُدب ؟ رَخسَت  هرهَز  ار  یـسک  نوچ  يُدب  رگُتب  ُتب و  ملاع  نیا  رد  یک  نیبَج  رب  يدوب 

.نک ضرف  ناس  نیا  ریگ ، نینچ  دارُملا :  979 ب 984 - اطخ ؟ مرُج و  دنک 

.اه هدرک  شاداپ  .دبای  یم  ققحت  ملاع  نآ  رد  هک  يرهوج  زا  تیانک  رکف : لاکشا 

.ادخ دای  رکِذ :

.دنخشیر رَخسَت :

.یسک هچ  سک ، هچ  یک :

نآ هجیتن  دور و  یم  نایم  زا  تسا و  ضرع  اه  هدرک  نیا  .ییوگ  یم  وت  هک  تسا  نینچ  میریگ  دـسرپ  یم  مالغ  زا  هاـش  تیب  نیا  رد 
هک مه  هنومن  يارب  تسین ؟ بترتـم  يرثا  چـیه  اـه  هدرک  نیا  رب  اـیآ  يا ؟ هدرک  هچ  وت  تسا ، نآ  یلـصا  دوصقم  هک  تسا  يرهوـج 

همه يدوب  راکشآ  ناگمه  رب  رگا  هچ ، تسا  یفخم  تقیقح  نآ  هک  دهد  یم  خساپ  مالغ  .دوش  یم  هدید  نآ  زا  يا  هجیتن  دیاب  هدش 
.يدماین نایم  رد  ناحتما  یتفر و  تعاط  هار  هب  سک 
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( .دعب هب  تیب 3500  لوا ، رتفد  دیز ، اب  مرکا  لوسر  يوگ  تفگ و  هب : دینک  هاگن  ینعم  نیا  رتشیب  حیضوت  يارب  )

ریزو زا  هن  مراد  هیفُخ  ناریما  زا  ریما  کی  نم  منکفا  یماد  هب  رگ  دوخ  ِناصاخ  زا  هن  هماع  زا  کیل  دـب  شاداـپ  قح  دیـشوپ  هش  تفگ 
مامَغ دـشوپ  یمن  نم  رب  ار  هام  مامت  مناد  نم  هک  هِد  یناشن  وت  رازه  دـص  ياهلمع  ياـهرَوُص  زو  راـک  شاداـپ  سپ  دومنب  نم  هب  قح 

هک نآ  ناـهج  راـهظا  رد  تمکح  هش  تفگ  تسیچ  دوـب  هچ  نآ  هک  یناد  یم  وـت  نوـچ  تسیچ ؟ دوـصقم  نم  ِتفگ  زا  سپ  تفگ 
ای يدب  ات  تسشن  یناوتن  راک  یب  نامز  کی  درد  قلط و  جنر  داهنن  ناهج  رب  درکن  ادیپ  ات  تسناد  یم  هچ  نآ  نایع  دیآ  نورب  هتسناد 

985 نایع ب 993 - تَّرِس  دوش  ات  لَّکوم  دش  نآ  رهب  زا  راک  ياهاضاقت  نیا  تسَجن  وت  زا  ییکین 

205 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ناهن ناهنپ ، هَیفُخ :

دنوسپ عمج  هغیص  يارب  یسراف  هک  ارچ  تسا  درفم  یـسراف  رد  و  یبرع ، رد  تسا  تروص  عمج  روص  میناد ، یم  هک  نانچ  اهرَوُص :
.دندرب یم  راک  هب  درفم  تروص  هب  ار  یبرع  ياهعمج  و  دندوب ، فقاو  هتکن  نیدب  ناینیشیپ  .دراد  صاخ 

.ربا مامَغ :

.تسا نایمدآ  صوصخب  ناهج و  شنیرفآ  زا  تراعتسا  اجنیا  رد  .نداز و  ندش ، اهر  قلَط :

.ندز رس  نَتسَج :

رب ناهج  نیا  رد  رادرک  هجیتن  تفگ ، خساپ  رد  وا  و  تسیچ ؟ وت  راک  لصاح  دیـسرپ ، مالغ  زا  هاش  شیپ  ياهتیب  رد  میدـید  هک  نانچ 
.تسا هداتسرف  شیپ  زا  هچ  سک  ره  هک  دش  دهاوخ  مولعم  تمایق  رد  تسین و  راکشآ  یسک 

اما تسا ، تسرد  وت  نخس  دیوگ  یم  هاش  اهتیب  نیا  رد 
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.تسا هماع  يارب  یگدیشوپ  نیا 

مالغ .هن و  ای  تسا  راکشآ  يزیچ  زین  وت  رب  منادب  مهاوخ  یم  .دشاب  ناهن  نم  زا  هک  تسین  نانچ  دنا و  هاگآ  تقیقح  زا  قح  ناصاخ 
ِّرِس ندش  راکشآ  شـسرپ  نیدب  هاش  خساپ  تسیچ ؟ نم  زا  شـسرپ  بجوم  تسین  هدیـشوپ  وت  رب  لاح  تقیقح  هک  نونکا  دیوگ  یم 
اب ار  دوخ  رهوـگ  سک  ره  ( 37 لافنا ، « ) ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  ُهَّللا  َزیِمَِیل   » .تسا شیاـمزآ  لـمع و  ناـهج  ناـهج ، نیا  هک  .تسا  هتفهن 

همه رب  هک  نآ  اب  یلاعت  قح  هکنیا  نآ  تسا و  يرگید  هتکن  وا  هتفگ  رد  زین  .دـنیب  رفیک  ای  شاداپ  ناهج  نآ  رد  ات  دـهد  ناـشن  لـمع 
َقلَخلا ُتقَلَخَف  َفَرعا  نأ  ُتبَبحأَف  ًاّیِفخَم  ًازنَک  ُتنُک   » دومرف هک  نانچ  دوش  راکشآ  وا  تردق  ناشن  ات  دیرفآ  ار  ناهج  تسا  ملاع  زیچ 

ص 29) يونثم ، ثیداحا  « ) .َفَرعا یَِکل 

ناج نوچ  دوب  يراک  یب  وت  رب  شـشک  نآ  ناشن  دش  وت  هسات  دشک  یم  شریمـض  هتـشر  رـس  نوچ  دوش  نکاس  اجک  نت  هبالَک  سپ 
نیا بجع  ياهرثا  وا  دیازب  ات  ببس  دش  مه  نآ  دییاز  رثا  نوچ  َدلَو  يو  زا  رثا  ردام  ببس  ره  دبا  دیاز  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  شِنَک 

.كود َهبالَک :  994 کین ب 998 - کین  رّونم  دیاب  يا  هدید  کیل  تسا  لسن  رب  لسن  اهببس 

206 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.بارطضا يرارق ، یب  هَسات :

.ندنک ناج  شِنَک : ناج 

.تسا لولعم  دوصقم  اجنیا  رد  و  دنزرف ، َدلَو :

.یپ رد  یپ  لسن : رب  لسن 

.نشور ینارون ، رَّوَنُم :

يرادربنامرف اب  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  یمدآ  شنیرفآ  زا  ضرغ  تفگ : شیپ  ياهتیب  رد  هک  تسا  یبلطم  حیـضوت  تیب  جنپ  نیا 
يّرس نآ  .دزاس  راکشآ  ار  دوخ  نورد  ینامرفان  ای 
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تسار وا  هک  یتشرـس  قبط  رب  ات  دراد  یماو  ار  يو  یپ  رد  یپ  دنک و  یمن  اهر  ار  وا  تسا  یهلا  تعیدو  تسا و  هتفهن  يو  نورد  هک 
یکود نوچمه  تسا  ینورد  ياضاقت  نآ  ماجنا  تلیـسو  هک  وا  نت  دنیـشنب و  راک  یب  هظحل  کی  دـناوت  یمن  وا  .دـهد  ماجنا  يراـک 

ناهج ود  لصاح  يرگنب  کین  نوچ  .دشاب  نورد  ياضاقت  يارجا  لاح  رد  دیاب  هتـسویپ  .دـنادرگ  یم  ار  نآ  ریمـض  هتـشر  هک  تسا 
مخت .دوش  یم  رگید  یلولعم  تلع  دوخ  یلولعم  ره  دروآ و  یم  دـیدپ  یلولعم  یتلع  ره  تساهلولعم ، تلع و  هلـسلس  کی  شیادـیپ 

تشوـگ و ناـن  زا  و  ناـن ، مدـنگ  زا  و  مدـنگ ، هناد  زا  و  هناد ، تشک  زا  .دوـش  یم  دـیدپ  تـشک  نآ  زا  ددرگ و  یم  دوباـن  نـیمز  رد 
یلولعم هب  تبـسن  دـنزرف  نآ  و  دـنزرف ، هب  تبـسن  تسا  ردام  نوچ  لولعم  هب  تبـسن  تلع  ره  سپ  .اـهزیچ  رگید  نینچمه  و  تسوپ ،

.نینچمه ودب و  تبسن  تسا  ردام  نوچ  دروآ  یم  دیدپ  هک  رگید 

تسین روتسد  نآ  رکذ  ار  ام  کیل  تسین  رود  ایوج  هاش  نآ  دیدب  رگ  دیدن  ای  یناشن  يو  زا  دیدب  ای  دیـسر  اجنیا  نخـس  رد  وا  اب  هاش 
زاب نکیل  تسا  راکـشآ  ادـخ  ناصاخ  ضعب  رب  شنیرفآ  ّرـس  هک  نادـب  تسا  تراشا  تیب  ود  نیا  يو :...  زا  دـیدب   999 ب 1000 -

.دش هتفگ  رت  نشور  ص )  ) ادخ لوسر  دیز و  يوگ  تفگ و  رد  هک  نانچ  تسین  تصخر  نارگید  هب  نآ  نتفگ 

ور بوخ  فیرظ و  یفیطل و  سب  مئاد  ٌمیعَن  َکل  احُص  تفگ  مامه  هاش و  نآ  دناوخ  نتـشیوخ  يوس  مالغ  نآ  دمایب  هبامرگ  نوچ ز 
دیوگ یمه  هک  نآ  وت  رد  يدوبن  رگ  اغیرد  يا 
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207 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نالف  وت  يارب 

نید نآ  تفگب  نم  يارب  زک  هاشداپ  يا  وگب  نآ  يزمر ز  تفگ  ییدیزرا  ناهج  کُلم  تندـید  یی  هدـید  تیور  هک  ره  یتشگ  داش 
ياـیرد ناـمز  رد  درک  شوـگ  هش  زا  وـچ  ار  شراـی  ثبُخ  درد  هیفُخ  ییاود  وـت  اراکـشآک  درک  تییور  ود  فـصو  لّوا  تـفگ  هاـبت 

دوب رای  نم  اب  هک  مد  لّوا  وک ز  تشذـگ  دـح  زا  وا  وجه  جوم  هک  اـت  تشگ  خرـس  مـالغ و  نآ  دروآ  رب  فک  درک  شوج  شمـشخ 
سب ب 1010- هک  شهاشنهـش  دز  بل  رب  تسد  سرج  نوچ  شوجَه  درک  مداـمد  نوچ  دوب  راوخ  هگ  سب  طـحق  رد  گـس  وچمه 

.راوگرزب گرزب ، مامُه :  1001

.ار وت  داب  یهب  ََکل : احُص  برالا .) یهتنم   ) یهب .يرامیب  زا  یتسردنت  ّحُص : َکل : احُص 

.دنیوگ دندمآ  نوریب  هبامرگ  زا  هک  یناسک  هب  ًالومعم  هک  تسا  ییاعد  هلمج  .یشاب  تسردنت 

.ینامداش یشوخ و  میعَن :

ُهَّللا َمَعنأ   » نآ خساپ  دوش و  هتفگ  ًامیِعَن  دـیآ  نوریب  هبامرگ  زا  هک  نآ  هب  نانابز  برع  لوادـت  رد  زورما  .یگـشیمه  يداش  ُمئاد : ٌمیِعَن 
.تسا کیَلَع »

.تسا هتفگ  نم  شات  هجاوخ  هچ  نادب  نک  یتراشا  وگب : نآ  يزمر ز 

.نید یب  هابت : نید 

.ناهنپ ناهن ، هَیفُخ :

.يدیلپ ثبُخ :

.تسوگ دنرچ  وگ و  هوای  زا  تراعتسا  اجنیا  رد  و  راوخ ، هدنگ  راوخ : هُگ 

.تسا یهت  نآ  نورد  درادن و  يزیچ  ادص  زج  هک  تسا  هدروآ  هب  هَّبشم  يور  نآ  زا  ار  سرج  .گنز  سَرَج :

نینچ وت  هراب  رد  تراکمه  تفگ  ودب  هاش  نوچ  تشاد و  وکین  ینورد  اما  تشز ، دوب و  ناهد  هدنگ  نیتسخن  مالغ  میدید  هک  نانچ 
اما .تسوگتسار  وا  هچ ، تسا  تسرد  هتفگ  هچ  ره  داد  خساپ  تسا ، هتفگ  نانچ  و 
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.دوب دناوتن  نورد  هناشن  نورب  هک  نادب  تسا  یهیبنت  نیا  رد  تسا و  دیلپ  شنورد  دراد  وکین  يرهاظ  هک  یکی  نیا 

208 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناهد  ترای  زا  تسا و  هدنگ  ناج  وت  زا  نادب  يو  زا  ار  وت  متسناد  تفگ 

ایک يا  ناد  نخلوگ  هزبس  وچمه  ایر  زا  حیبست  هک  دمآ  ثیدح  رد  وت  رومأم  دـشاب و  وا  ریما  ات  وت  رود  زا  ناج  هدـنگ  يا  نیـشن  سپ 
ریم شاپ  رد  وکن  شقلُخ  دوب  نوچ  ریذپان  ریقح و  تروص  دوب  رو  وست  کی  دزرین  َدب  لاصخ  اب  وکن  بوخ و  تروص  هک  نادب  سپ 

.دش راکشآ  نم  يارب  وا  وت و  قرف  .مدش  هاگآ  ناتود  ره  نورد  زا  متسناد : يو  زا  ار  وت   1011 ب 1015 -

.سفن دب  دیلپ ، نورد  ناج : هدنگ  ور ! رترود  هچ  ره  نیشن : سپ 

.گرزب ایک : ( 2 تیب 268 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .دیور هلبزم  رب  هک  يا  هزبس  نَخلوگ : هزبس 

.زیچ كدنا  زا  تیانک  نزو ، رد  وج  راهچ  لداعم  وُسَت :

راتفگ هتشر  نآ ، لابند  هب  .تنیط  دب  ورب و  وخ  يرگید  تریـس و  وکین  ناهد و  هدنَگ  یکی  دوب  مالغ  ود  زا  نخـس  هاوخلدان ، ریذپان :
رهاـظ هن  تسوکین  تلـصخ  يوخ و  دـتفا  یم  لوـبقم  ادـخ  دزن  تسا و  شزرا  ياراد  یمدآ  زا  هچ  نآ  هک  دـش  هدیـشک  هتکن  نیدـب 

لد يور  زا  تسا  یلمع  ددرگ  هتفریذپ  ادخ  دزن  هچ  نآ  .نوزومان  تروص  هب  ِيوخ  وکن  اسب  و  نورد ، تشز  ِيور  ابیز  اسب  .هتـسارآ 
.نآ نیا و  دنیاشوخ  يارب  ندرک  تدابع  تسا  دنسپان  وا  دزن  هچ  نآ  و  ناج ، و 

قشع يزاب  دنچ  نادواج  دنامب  ینعم  ملاع  نادب ! ددرگ ، انف  رهاظ  تروص 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 557 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاوق ياهفدص  نیا  یلقاع  رگ  نیزُگ  يّرُد  فدص  زا  یلفاغ  ینعم  يدید ز  شتروص  وج  بآ  ور  وبس  شقن  زا  رذگب  وبَـس  ِشقن  اب 
نیو دراد  هچ  نآک  رگن  کی  ره  لد  رد  اشگب  مشچ  رهگ  دوبن  فدص  ره  ردنا  کیل  ناج  رحب  زا  دـنا  هدـنز  هلمج  هچ  رگ  ناهج  رد 

نادـنچ دـص  تسه  یگرزب  رد  لکـش  هب  یهوک  يور  یم  تروص  هب  رگ  نیمث  ِّرُد  نآ  تسا  باـیمک  هک  نآ  نیزُگ ز  یم  دراد  هچ 
يرهاظ ییابیز  زا  تراعتسا  اجنیا  و  دنشک ، وبس  رب  هک  اهلکش  ای  نآ  لکش  تأیه و  وبَس : ِشقَن   1016 لعل ب 1022 - هک 

209 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.مسج .تسا 

و هبـشم ، هب  هب  هبـشم  هفاـضا  ِبلاوَـق : ياهفَدَـص  .نک ) لزنم  ناـج  رد  رذـگب و  مسج  زا   ) .یمدآ رهوـگ  .تـقیقح  زا  تراعتـسا  بآ :
.تساهمسج دوصقم 

.تسوا زا  تادوجوم  همه  یتسه  هک  یّلک  دوجو  ناج : رحب 

.یناسنا تقیقح  رهگ :

.راد اهب  نیمث :

تـسا دنمـشزرا  هچ  نآ  اّما  دـنراد  دوخ  رد  يّرد  ایرد  نآ  زا  کی  ره  .دـنا و  قح  دوجو  هب  هدـنز  ناـیمدآ ، هصاـخ  تادوجوم ، همه 
رپ هک  دور  نآ  یپ  رد  هن  تسوا  رد  تقیقح  نیا  هک  دـشاب  یـسک  یپ  رد  دـیاب  بلاط  .ینامـسج  ياـهییابیز  هن  تسا ، یناـسنا  رهوگ 

.تسا ناتسلگ  رد  هک  یتیب  تسا  نآ  ریظن  و  تسوهایه ،

( .تسا رتردق  دنلب  ادخ  دزن  نکیل  تسا  رتدرخ  اههوک  همه  زا  روط  هوک   ) ًالِزنَم ًاردَق َو  ِهَّللا  َدنِع  ُمَظعَأل  ُهَّنإ  ٌروُط و  ِضرَألا  ِلابِج  ُّلَقأ 

مـشچ ود  اضعا  همه  زک  نیا  وت  رب  دشابن  هدیـشوپ  کیل  وت  مشچ  شقن  هک  نادـنچ  دـص  تسه  وت  مشپ  اپ و  تسد و  تروص  هب  مه 
هک هشیدنا  کی  زا  نیزگ  دمآ 
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زاب دود  یپ  رد  شرکـشل  نارازه  دص  دوب  کی  تروص  هب  رگ  ناطلـس  مسج  نوگن  رـس  مد  کی  هب  ددرگ  ناهج  دص  نورد  رد  دیآ 
.ینامسج ياهضرع  زا  تراعتسا  مشپ :  1023 یفخ ب 1027 - رکف  یکی  موکحم  تسه  یفص  هاش  تروص  لکش و 

.دمآ راک  بوبحم ، هدیدنسپ ، نیزُگ :

.لماک یلو  زا  تراعتسا  ناطلس :

.وریپ دیرم و  رکشل :

.هدیزگ یفَص :

.هدیشوپ یفَخ :

درخ رگا  ینعم  .تروص  هن  تسا  ینعم  تسا  دنمـشزرا  هچ  نآ  .شیپ  ياهتیب  ینعم  لیمکت  يارب  تسا  يرگید  لاثم  زین  ياـهتیب  نیا 
دوب ینعم  یب  نالک و  رگا  تروص  تسا و  زیزع  دشاب 

210 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسوا هب  هتسب  مسج  راک  ره  هک  مسج  هشیدنا و  تسوپ و  تشوگ و  هب  تبسن  تسا  مشچ  نآ  لاثم  .زیچان و 

ار ناهج  یلیـس  نوچ  کیل  درُخ  قلَخ  شیپ  هشیدـنا  نآ  تسه  نیمز  رب  هناور  یلیـس  نوچ  هتـشگ  نیب  هشیدـنا  کی  نایاپ ز  یب  قلخ 
اهتـشد و اههوک و  اهرهـش  اهرـصق و  اه و  هناخ  يا  هشیپ  ره  ناهج  ردنا  تسا  مئاق  يا  هشیدـنا  زا  هک  ینیب  یم  وچ  سپ  درب  دروخ و 
تسا و نامیلـس  نت  روک  وت  شیپ  یهلبا  زا  ارچ  سپ  کمـس  ایرد  زک  وچمه  يو  زا  هدـنز  کلف  رهم و  مه  رحب و  نیمز و  مه  اـهرهن 
ربا و میظع ز  لوَه و  وت  مشچ  ردنا  ملاع  گرگ  هوک  شوم و  وچ  هشیدنا  تسه  گرزب  هُک  تمشچ  شیپ  دیامن  یم  روم  وچ  هشیدنا 
: نایاپ یب  ِقلخ   1028 ربـخ ب 1036 - یب  گنـس  وچ  لـفاغ  نمیا و  رخ  مک ز  يا  یترکف  ِناـهج  زو  میب  زرل و  يراد  خرچ  دـعر و 

.رامش یب  ياه  هدیرفآ 

تساهناسنا و همه  رد  .تسا و  تایح  لصا  هک  رکف ، هدارا و  هشیدنا :
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.تسا ترکف  نامه  نانآ  دوجو  لصا 

يا هشیر  ناوختسا و  وت  یقب  ام  يا  هشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا 

2 / 277 ینخلگ 278 - همیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینشلگ  وت  هشیدنا  تسا  لُگ  رگ 

.هداتسیا اپ ، رب  مئاق :  2 تسا 1051 / هدش  ثداح  ون  هک  اهنیا  زا  رذگب  تسُدب  نت  زا  شیپ  هک  دراد  نآ  راک 

.یهام کَمَس :

.هثج میظع  كانسرت ، لوَه :

ارچ تسا ، ینعم  یمدآ  دوجو  لصا  هک  نانآ  شنزرـس  نانیب و  رهاظ  نتخاس  هّبنتم  تسا و  شیپ  ياهتیب  نومـضم  دیکأت  زین  اهتیب  نیا 
راگدرورپ زا  لفاغ  دـنا و  میب  رد  تقلخ  راـثآ  زا  دـنا ؛ هدـیبسچ  مسج  هب  همه  هدرک  اـهر  ار  هشیدـنا  دـنا ؛ هدـییارگ  تروص  هب  ناـنآ 

ملاع .میظع 

211 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنرادن كاب  هدننیرفآ  زا  دنرامش و  یم  گرزب  ار  هدیرفآ 

وت دزن  دـش  نآ  زا  صخـش  لهج  ینیب ز  یم  صخـش  وت  ار  هیاس  يا  هّرُک  رَخ  یتسین  وخ  یمدآ  يا  هرهب  یب  درخ  زو  یـشقن  هک  نآ  ز 
نیا هتـشگ  تسین  مرن  مشپ  نوچ  هدش  ینیب  اههوک  لاب  ّرپ و  یباجح  یب  دیاشگ  رب  لایخ  رکف و  نآ  هک  يزور  ات  شاب  لهـس  يزاب و 

ار اهیتسار  رم  دهد  ات  غورد  ای  دمآ  تسار  هناسف  کی  دودو  ِّیَح  دحاو  يادخ  زج  دوجو  هن  رتخا  هن  ینیب  امـس  هن  مرگ  درـس و  نیمز 
.مسج زا  تیانک  شقن :  1037 غورف ب 1042 -

.دنا هرهب  یب  یهلا  ملع  زا  دننک و  یم  داشرا  يوعد  هک  تسا  یناسک  زا  تراعتسا  زین  .ناج و  لباقم  مسج ، زا  تیانک  هیاس :

.لماک یلو  زا  تراعتسا  صخش :

.تسا تمایق  زور  دوصقم  .دنک و  اهر  ار  مسج  دیاشگ : رب 

« .تسا هدز  مشپ  نوچ  اههوک  و  ِشوُْفنَْملا : ِنْهِْعلاَک  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  مشپ : نوچ 
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ِلالَْجلا َو وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  ٍناـف َو  اـْهیَلَع  ْنَم  ُّلُـک  : » تسا میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  ینیب :...  امـس  هن  .نامـسآ  امـس : ( 5 هعراق ، )
.هدنز ّیَح : ( 27 - 26 نمحر ، « ) .ِمارْکِْإلا

.دنرادنپ سک  ار  هتسارآ  رهاظ  هب  نادرخ  یب  دنرادن ، هرهب  درخ  زا  نوچ  هک  دنا  نانیب  رهاظ  تیب  نیا  بطاخم  .هدنراد  تسود  دودَو :
.دنراک اطخ  هک  تسناد  دنهاوخ  دوش  راکشآ  تقیقح  هک  زور  نآ  اما 

صاخ مالغ  رب  مَشَح  ندرک  دسح 

هراشا

صاخ مالغ  رب  مَشَح  ندرک  دسح 

لامک زا  ریزو  دص  يدـیدن  شردـق  کی  هَد  ریما  لچ  هفیظو  وا  ِّیگماج  مشح  هلمج  رب  دوب  هدـیزگ  رب  مرک  زا  ار  يا  هدـنب  یهاشداپ 
دـنویپ و مه  هدوب و  نت  نیا  زا  شیپ  شیوخ  لـصا  رد  هش  ِحور  اـب  وا  ِحور  تقو  ِدومحم  هش  دوـب و  يزاـیا  وا  تخب  لاـبقا و  علاـط و 

.2 تیب 1553 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نآ ، هجیتن  ناتساد و  همتت  زا  عالطا  يارب  یهاشداپ :  1043 شیوخ ب 1046 -

.تسین تسرد  یلو  دـنا  هتفرگ  یکی  ار  يرجا »  » و یگماج »  » ناسیون گـنهرف  ضعب  .يرمتـسم  بجاوم ، هناـهام ، يرّرقم  یگماـج :
شیگماج ات  تسـشن  مهاوخ  هجاوخ  نماد  رب  ادرف   » .هناهام يررقم  یگماج »  » دـنهد و سنج  زا  هچ  نآ  تسا ، هریج  فدارم  يرجا » »

.یتفایرد يررقم ، هفیظو : ص 67 ) هلاقم ، راهچ  « ) .دسیون نایهاپس  رب  شارجا  دیامرفب و  هنازخ  زا 

تافو  ) تفای ار  رادصق  نارکم و  تراما  دوعسم  دهع  رد  .دوب  وا  هقالع  دروم  تخس  یکریز ، رطاخ  هب  هک  دومحم  ناطلس  مالغ  زایا :
(. .ه ق  449

هب تخادـنا ، رب  ار  نایرافـص  هدـنام  ناـیناماس و  .يوـنزغ  هاـشداپ  نیرتروآ  ماـن  يوـنزغ ، نیکتکبـس  دـنزرف  هلودـلا ، نیمی  دوـمحم :
(. .ه ق تافو 421   ) دیشک رکشل  ناتسودنه 

امَف ٌهَدَّنَُجم  ٌدُونُج  ُحاورَألا   » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  هش :...  حور  اب  وا  حور 
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نآ دنریگ و  تفلا  رگیدکی  اب  دنـشاب  انـشآ  اهنآ  زا  هچ  نآ  .مهارف  دـنا  نایهاپـس  اهحور  فَلَتخا : اهنِم  رکاَنَت  ام  َفَلَتئا َو  اهنِم  فَراعَت 
( قودص دئاقع  زا  ص 249 ، ج 6 ، راونالا ، راحب  ص 52 ؛ يونثم ، ثیداحا  « ) .دنوش ادج  مه  زا  دندوب  انشآان  هچ 

رب وا  مشچ  تسا  لوحأ  ین  وگ ، تسار  فراع  راک  تسا  هدـش  ثداح  ون  هک  اـهنیا  زا  رذـگب  تسدـُب  نت  زا  شیپ  هک  دراد  نآ  راـک 
213 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  لّوا  ياهتشِک 

اـه و هلیح  دازن  نآ  زج  بش  تسا  تسبآ  هچ  نآ  ورگ  بش  زور و  تساـج  نآ  وا  مـشچ  وـج  هـچ  نآ  شدنتـشاک و  مدـنگ  هـچ  نآ 
ین وت  ناج  دهن  یم  یماد  ماد و  ِنورد  وا  شرس  رب  قح  هلیح  دنیب  هک  نآ  شَگ  ياهتلیح  هب  شوخ  لد  دنک  یک  داب  تسا  داب  اهرکم 

.رثا تردق ، رایتخا  راک :  1047 هلا ب 1053 - هتشِک  نآ  دیور  رب  تبقاع  هایگ  دص  دزیرب  رو  دیورب  رگ  دهج  نیا  ین  دهج  نآ 

ینامـسج ضراوع  مسج و  هچ  نآ  .دوش و  یم  هدیمد  اه  نت  هب  ملاع  رگید  زا  یلاعت  قح  رما  هب  هک  حور  تسدب : نت  زا  شیپ  هک  نآ 
.تسا ملاع  نیا  رد  هدش  دیدپ  تسا ،

.دراد نیب  تقیقح  مشچ  هک  یسک  .دنیب  یم  قح  رون  هب  هک  یسک  فراع :

نآ زا  شیب  دنیب  تشخ  ردنا  ریپ  نایع  ینیب  هنیآ  رد  وت  هچ  نآ 

دوج يایرد  رد  دوب  ناشیا  ناج  دوبن  ملاع  نیک  دنا  ناشیا  ریپ 

دنتشادرب رب  تشک  زا  رتشیپ  دنتشاذگب  اهرمع  نت  نیا  زا  شیپ 

تیب نیا  رد  .نیب  ود  لَوحأ :  2 / 167 دنا 170 - هتفس  اهرُد  رحب  زا  رتشیپ  دنا  هتفرذپ  ناج  شقن  زا  رتشیپ 
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.دراد ار  ینامسج  ملاع  كرد  ناوت  اهنت  هک  .نیب  رهاظ  .دشابن  تقیقح  ندید  ياناوت  هک  نآ  زا  تیانک 

ودـب ماجنارـس  هدومرف و  رّدـقم  ناسنا  يارب  ادـخ  هچ  نآ  .هتـشاذگ  ادـخ  ملع  رد  هچ  نآ  .یهلا  تارّدـقم  زا  تیاـنک  لوا : ياهتـشک 
.دیسر دهاوخ 

لاثما و هب : دینک  هاگن  « ) .رحـس دـیاز  هچ  ات  تسا  نتـسبآ  بش   » جـیار لثم  زا  تسا  ذوخأم  تسا :...  تسبآ  هچ  نآ  .نتـسبآ  تسبآ :
(. رهاظ رد   ) شوخ بوخ ، شَگ : دیاز )» هچ  ات  رحس   » لیذ مکح ،

تناج هب  تسا ) دـنگوس  : ) وت ناج  ( 54 نارمع ، لآ  « ) .َنیِرِکاـْملا ُْریَخ  ُهَّللا  ُهَّللا َو  َرَکَم  اوُرَکَم َو  َو   » هیآ زا  تـسا  ذوخأـم  قـح : هـلیح 
.دنگوس

.تشاد دهاوخن  دوس  تلیح  چیه  دهج : نآ  ین  دهج  نیا  ین 

214 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدوب حاورا  ملاـع  رد  دوش  دـیدپ  اـه  نت  هکنیا  زا  شیپ  رگیدـکی  هب  ود  نیا  هقـالع  هکنیا  زاـیا و  هب  دومحم  صاـخ  قلعت  تبـسانم  هب 
رد دوش  دیدپ  اه  نت  هک  نآ  زا  شیپ  اهحور  هک  دش  تراشا  هتشذگ  رد  .دناشک  یم  حور  هب  ار  نخس  تسوا  تداع  هک  نانچ  تسا ،

شیپ سک  ره  تشون  رـس  بیترت  نیدب  .دریگ  یم  قلعت  یندب  هب  حور  ره  یلاعت  قح  هدارا  هب  سپـس  دنا ، هدوب  دوخ  صوصخم  ملاع 
هک نآ  .دمآ  دـهاوخ  وا  رـس  رب  هتـساوخ  وا  يارب  ادـخ  هچ  نآ  تسا و  هدوب  مولعم  دوش  دـیدپ  ینامـسج  ملاع  رد  وا  مسج  هک  نآ  زا 

هاگآان تقلخ  زار  زا  هک  نآ  دنا و  هدرک  رّدقم  يو  يارب  هک  دراد  نادـب  ار  شیوخ  مشچ  تسوا و  هدارا  میلـست  تسا ، قح  ياسانش 
.تشاد دهاوخن  يدوس  وا  تلیح  اما  دناهرب  تارّدقم  زا  یتلیح  هب  ار  دوخ  هک  دهاوخ  تسا 

ون تشک 
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تـسا هدیـسوپ  دـساف و  یناث  مخت  تسا  هدـیزگب  لماک و  لّوا  مخت  تسرد  لّوا  نآ  تسا و  یناـف  مود  نیا  تسخن  تشک  رب  دـنراک 
هک دیور  نآ  رخآ  تسا  هتـشارفا  قح  هک  دراد  نآ  راک  تسوا  ریبدـت  زا  مه  تریبدـت  هچ  رگ  تسود  شیپ  ار  دوخ  ریبدـت  نیا  نکفا 
راک هن  نآ  هچ  ره  چیپم  وا  راک  دزد و  ِسفن  درِگ  رادتـسود  يا  یتسود  ریـسا  نوچ  راکب  وا  يارب  زا  يراک  هچ  ره  تسا  هتـشاک  لّوا 
زور هدنام  شنف  ریبدت و  هب  هدیدزد  ِتخر  دوش  اوسر  بش  دزد  کلام  دزن  دوش  ادیپ  نید  ِزور  هک  نآ  زا  شیپ  چـیه  تسا  چـیه  قح 

یتّوق دیامن  یک  سب  دنبای و  رت  تخـس  ار  دوخ  ماد  دنهن  یماد  وا  ماد  ریغ  هب  ات  دنهج  رب  مه  اب  لقع  نارازه  دص  شندرگ  رب  يرواد 
.یناسنا ریبدت  زا  تراعتسا  ون : تشک   1054 سَخ ب 1063 - داب  اب 

.یلزا ریدقت  هتساوخ ، ادخ  هچ  نآ  هدش ، رّدقم  لزا  زا  هچ  نآ  تسخن : تشک 

.هتشذگ ناسنا  يارب  ادخ  ملع  رد  هچ  نآ  زا  تراعتسا  لّوا : مخت 

.دهاوخ دوخ  ششوک  هب  یمدآ  هچ  نآ  یناث : مخت 

.هدیرفآ هدرک ، اپ  رب  هتشارفا :

دهاوخ المرب  اهناهن  دش و  دهاوخ  راکشآ  اهتقیقح  زور  نآ  رد  هک  .زیخاتسر  زور  نید : زور 
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.تسا هدش  ریبعت  ( 9 قراط ، « ) .دوش یم  راکشآ  اه  هتفهن  هک  يزور  ُِرئارَّسلا »: یَْلُبت  َمْوَی   » هب نآ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  .دیدرگ 

.تسادخ نید  موی  کلام  و  هدنراد ، کلام :

.دید یم  دوخ  شیاسآ  هیام  ار  نآ  تسود  ایند  هک  ینامسج ، ياهتذل  یناسفن و  ياه  هرهب  زا  تراعتسا  هدیدزد : تخر 

.رکم تلیح ، نف :

ُْلْلغَی ْنَم  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ندنام : ندرگ  رب 
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رذح رب  اهتیب  نیا  نومضم  ( 161 نارمع ، لآ  « ) .تمایق زور  تنایخ  يازج  هب  دـسرب  دـنک  تنایخ  هک  ره  و  ِهَمیِْقلا : َمْوَی  َّلَغ  اِمب  ِتْأَـی 
رب دـننک  هچ  نآ  درب و  دـنهاوخن  شیپ  زا  يراک  نانآ  .دنتـسیاب  قح  ریدـقت  ربارب  دوخ ، ریبدـت  اـب  دـنهاوخ  هک  تسا  یناـسک  نتـشاد 
دیآ رد  ییاج  رد  بش  هب  هک  تسا  يدزد  نوچمه  دنک  یم  ریبدت  ادخ  تساوخ  ربارب  ناهج  نیا  رد  هک  نآ  .دنام  دـهاوخ  ناشندرگ 

هدیدزد هچ  نآ  مه  تسا و  راتفرگ  بستحم  گنج  رد  مه  دوش  دادماب  نوچ  .دیآ و  راک  هب  دـیوگ  دراد و  رب  ار  زیچ  ره  هتـسنادان  و 
زا مه  ریبدـت  نآ  هچ  رگ  دزادـنا  رد  وا  ریدـقت  هب  ار  دوخ  ریبدـت  و  دزاس ، راگدرورپ  صاخ  ار  دوخ  هک  هب  هدـنب  .رازاـب  رد  شزرا  یب 

.تسوکین یتسه  وا  ریسا  هک  یتسود  يارب  راک  سپ  تسوا ،

هدیاع یب  ثبع  ار  نیا  میونـش  هچ  هدیاف  تلاؤس  نیا  درادن  رگ  دونع  يا  تسه  هدیاف  تلاؤس  رد  دوب  هچ  یتسه  هدـیاف  ییوگ  وت  رگ 
ُرپ رگد  ياهتهج  زا  تسا  هدیاف  یب  تهج  کی  زا  ناهج  رو  تسارچ ؟ رخآ  هدـیاف  یب  ناهج  سپ  تساه  هدـیاف  یـسب  ار  تلاؤس  رو 
رب هچ  رگ  هدـیاف  ار  یملاـع  فسوی  نسُح  تسیا  هم  يو  زا  تسا  هدـیاف  نوچ  ار  وـت  رم  تسین  هدـیاف  ارم  رگ  وـت  هدـیاف  تسا  هدـیاع 
رب کیل  نوزف  دـُب  ناویح  بآ  زا  لین  بآ  دوب  بوچ  گناب  مورحم  رب  کیل  دوب  بوبحم  ناـنچ  يدواد  نَحل  هدـیاز  دـُب  ثبع  ناوخا 
هن هک  یتمعن  کی  وگب  ملاع  رد  تسیچ  یگدنژ  تسا و  ندُرم  قفانم  رب  یگدـنز  يدیهـش  نمؤم  رب  تسه  نوخ  دوب  رکنُم  مورحم و 

يو زا  دنا  مورحم 
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1064 یتّما ب 1073 -
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.رگ هزیتس  جوجل ، دونَع :

.هدوه یب  ثَبَع :

.دوس تشگ  زاب  هِدیاع :

.ندنام ندرک ، فقوت  نداتسیا :

.شکم تسد  نامم ، زاب  تسیا : هم 

هکرابم هروس  هب : دـینک  هاگن   ) .هاچ رد  يو  نتخادـنا  وا و  هراـب  رد  فسوی  ناردارب  هئطوت  ناتـساد  هب  تسا  تراـشا  .ناردارب  ناوخا :
هلک اوه  ناـغرم  وا  زاوآ  یـشوخ  زا  يدـناوخ ، روبز  نوـچ  و  : » داد یم  رـس  ع )  ) دواد هک  يزاوآ  يدواد : نَحل  .زاوآ  نحل : فـسوی )

هک نایطبق  رب  لـین  بآ  ندـش  نوخ  ناتـساد  هب  تسا  تراـشا  لـین : بآ  ص 209 ) صـصقلا ، خـیراوتلا و  لمجم  « ) .الاب زا  يدنتـسب 
.دندوب نوعرف  ناوریپ 

.دش یم  نوخ  دنتفرگ  یم  نهد  هب  نآ  زا  نایطبق  نوچ  دوب  بآ  دندیشون و  یم  لین  زا  نایطبس 

نآ هتشون  نتشاد  هاگن  هدنز  تیصاخ  ار  ناویح  بآ  هچ ، .دش  داجیا  نآ  رد  هک  تیـصاخ  نیمه  رطاخ  هب  ندوب : نوزف  ناویح  بآ  زا 
.دومن یم  تیصاخ  ود  نآ  کی  رد  یسوم  ترضح  هزجعم  رثا  رد  لین  بآ  هک  یلاح  تسا ،

.نایطبق زا  تیانک  رکنم : مورحم و 

و َنُوقَزُْری »: ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَت  َو ال   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ندوب : یگدنز  نمؤم  رب  يدـیهش 
، نارمع لآ  « ) .دنروخ یم  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا  ناگدنز  هن  دـنا ، ناگدرم  دـندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  نانآ  دـیرادنپم 

.یتخب دب  یشزرا ، یب  ًازاجم  یگدنژ : ( 169

دهاوخن يدوس  ریدقت  ربارب  وا  ریبدت  دمآ و  دهاوخ  يو  رـس  رب  نامه  هتخاس  رّدقم  یمدآ  يارب  ادـخ  هچ  نآ  تفگ ، شیپ  ياهتیب  رد 
هتفر ریدـقت  ملق  رب  هچ  نآ  تسا و  تشون  رـس  رّخـسم  ناهج  نیا  رد  یمدآ  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلاؤس  ریدـقت  نیا  یپ  رد  .تشاد 

یتسه ملاع  هدیاف  سپ  دش ، دهاوخ  نامه 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 566 

http://www.ghaemiyeh.com


نایز هب  هک  دوش  ییاهراک  أشنم  ناهج  رد  اـت  دـش  هدـیمد  نت  نیا  رد  ـالاب  ملاـع  زا  حور  ارچ  و  تسیچ ؟ ناـسنا  ناـهج و  شنیرفآ  و 
.تسوا

.دوش یم  لسوتم  لدج  هب  لکشم  نیا  نییبت  ریرقت و  رد  تسوا  تداع  هک  نانچ  انالوم 

دیوگ .تسوا  لوبق  دروم  هک  یتامدقم  داریا  اب  تسا  ثحب  فرط  نتخاس  موکحم  هک  لدج 
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راک نیا  رد  رگا  سپ  .دش  یمن  یـشسرپ  دوبن  يدوس  رگا  ًاملـسم  هن ؟ ای  تسه  يدوس  تسیچ » یتسه  هدـیاف   » هک وت  شـسرپ  نیا  رد 
.تسین يدوس  ناهج  تقلخ  رد  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تسه  يدوس  شسرپ )  ) کچوک

رِدَک ياج  نیا  رد  یفاص  نآ  سبح  رس  دوب و  تمکح  هچ  رَّمُع  ای  تفگ 

هدش نادبأ  هتسب  یفاص  ناج  هدش  ناهنپ  یلِگ  رد  یفاص  بآ 

ینک یم  یفرح  ِدنب  ار  یینعم  ینک  یم  یفرگش  یثحب  وت  تفگ 

ار دای  وت  يا  هدرک  یفرح  دنب  ار  دازآ  ینعم  يدرک  سبح 

يا هدرپ  رد  هدیاف  زا  دوخ  هک  وت  يا  هدرک  نیا  هدیاف  يارب  زا 

دش هدید  ار  ام  هچ  نآ  دنیبن  نوچ  دش  هدییاز  هدیاف  يو  زا  هک  نآ 

یکدنا کی  نآ  شیپ  نارازه  دص  یکی  ره  تسا و  هدیاف  نارازه  دص 

یم ناگدنب  هب  باطخ  الع  ّلج و  دنوادخ   1 / 1515 - 1522 تسارچ ؟ یلاخ  ّلُک  ِّلُک  دش  هدیاف  تساهوزج  وزج  هک  تقطن  مد  نآ 
یمن زاب  ام  يوس  هب  امـش  میدیرفآ و  هدوه  یب  ار  امـش  دـیرادنپ  یم  َنوُعَجُْرت : اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  ًاثَبَع َو  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ   » دـیامرف
یتهج زا  دریگ و  یم  تروص  يراک  یهاگ  هک  دناشک ، یم  تدیاف  ندوب  یبسن  هلئسم  هب  ار  نخس  سپـس  ( 115 نونمؤم ، ( »؟ دیدرگ

نامه اما  درادن ، يدوس  یصخش  يارب  ای 
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دوخ هدیاف  ات  دشوکب  دـیاب  سک  ره  سپ  .تسا  نینچ  زین  ناهج  راک  .تسا  هدـیاف  ياراد  رگید  صخـش  يارب  ای  رگید  تهج  زا  راک 
نکیل دوب  ناج  توق  یـضعب  يارب  ع )  ) دواد شوخ  زاوآ  هک  دنز  یم  اهلاثم  تسوا  تداع  هک  نانچ  هراب  نیا  رد  دریگ و  رب  نآ  زا  ار 
تایح هیام  نایطبـس  ماک  رد  لین  .رازاـب  قنور  یعمج  يارب  دوب و  راوخ  ناردارب  هدـید  رد  فسوی  .دومن  یمن  يرثا  یخرب  شوگ  رد 

سپ .نارـسخ  شلـصاح  هابت و  قفانم  هدید  رد  وا  راک  تسا و  نادواج  هدنز  نمؤم  دزن  دیهـش  .تامم  بجوم  نایطبق  ناهد  رد  دوب و 
.تسین هاگآ  یسک  ادخ  زج  تقیقح  زا  تسا و  یبسن  یتسه  تدیاف 

ندرک تحیصن  سپ  تسا  یـضراع  يو  رب  توق  نآ  رگ  کیل  رگد  یتوق  یکی  ار  ناج  ره  تسه  رکـش ؟ رد  هچ  هدیاف  ار  رخ  واگ و 
 (، يدیهش يونثم (  حرش  تسوا  توق  دوخ  نآ  هک  درادنپ  هچ  رگ  تسود  تشاد  لِگ  ضرم  زا  وک  یسک  نوچ  تسا  یـِضیار  ار  وا 
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شبرچ وچ  ار  تَّلع  ِتوق  تسا  هدروخ  مَس  هتشاذگب  ار  شون  تسا  هدروآ  ضرم  ِتوق  رد  يور  تسا  هدرک  شمارف  ار  یلـصا  توق 
بش زور و  وا  دروخ  هک  لد  داتفا  نیا  رد  ّتلع  زا  کیل  تسازسان  ار  وا  رم  یناویح  ِتوق  تسادخ  رون  رشب  ِّیلـصا  ِتوق  تسا  هدرک 

.اذغ و كاروخ ، توق :  1074 ب 1081 - ُکبُحلا ؟ ِتاذ  امَّسلا  ياذغ َو  وک  کبـس  لد  تسُـس و  ياپ  درز و  يور  لگ  بآ و  نیز 
.تسا یبیغ  حوتف  دوصقم  تیب  نیا  رد 

.تسین یگشیمه  هک  ّتقوم ، ضراع :

رد و  روعش ، هدننک  تیبرت  هدننک و  بیدأت  ِضیار :
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.تسا دوصقم  هیبنت  تحیصن و  تضایر  زا  اجنیا 

.تسا ینامسج  ياهتذل  زا  تراعتسا  اجنیا  رد  .ددرگ و  یم  يرامیب  دیدشت  بجوم  هچ  نآ  ّتلع : توق  .يرامیب  تَّلِع :

.دوش مسج  تیوقت  بجوم  هچ  نآ  ای  تساراوگ ، یندروخ  زا  تیانک  اجنیا  رد  .یبرچ و  ِشبرَچ :

.هتشگان ریس  تسس ، رامیب ، فیعض ، ُکبَس :

تسا لد  نامسآ  هیفوص  ناگرزب  یضعب  حالطصا  رد  نآ  و  ( 7 تایراذ ،  ) .اههار ياراد  نامسآ  هب  دنگوس  ُِکبُْحلا »: ِتاذ  ِءامَّسلا  «َو 
.دیسر ناوت  ادخ  هب  هار  نآ  زا  هک 

بتارم هب  اـهتیب  نیا  رد  .دـشاب  ناـیز  ار  يرگید  هک  دَُوب  تسا ، دوس  ار  یکی  هچ  نآ  تسا ، یبـسن  اـه  هدـیاف  تفگ  شیپ  ياـهتیب  رد 
شرورپ هب  تقیقح  نیا  نتخاس  رت  نشور  يارب  و  درب ، یم  هرهب  دوخ  دادعتـسا  تبـسن  هب  کی  ره  هک  دـنک  تراـشا  ناـیمدآ  كاردا 

اما دریگ ، یم  تَُّوق  اراوگ  ياهاذـغ  زا  تعیبـط  بسح  رب  یمدآ  .تسا  روـخ  رد  یکاروـخ  ار  یمـسج  ره  هک  دـنز ، یم  لاـثم  مسج 
دَُربـب و تسوا  هاوخ  لد  ياذـغ  هچ  نآ  زا  دـهد و  تسد  يراـمیب  ار  یمدآ  تسا  نکمم  درادـن و  يدوس  ناویح  يارب  اهاذـغ  ناـمه 

دیاب تسا و  یضراع  ندروخ  لگ  ار  سک  نینچ  دنک ، تداع  يراوخ  لگ  هب  يرامیب  رثا  رب  یسک  هک  نانچ  دنیزگب  تسپ  یکاروخ 
: دریگ یم  رگید  يا  هجیتن  ثحب  نیا  حرط  زا  سپس  تشاد ، زاب  تداع  نآ  زا  داد و  زردنا  ار  وا 

هدرک وخ  ندروخ  لگ  هب  هک  دنرامیب  نآ  نوچمه  دنزادرپ ، یم  مسج  شرورپ  هب  هک  ینایمدآ 

219 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

حور رگا  هک  تسا  ییادـخ  روـن  ینامـسآ و  كاروـخ  هکلب  تسین  نیریـش  برچ و  ياـهکاروخ  یمدآ  یلـصا  توـق  هن  رگ  تسا و 
وا مسج  دریگ  وخ  نآ  ندروخ  هب  یمدآ 
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.دبای هرهب  نآ  زا  مه 

رسپ يا  تسا  بیصن  نآ  مه ز  ار  مسج  رظن  تسا و  ناج  ِموعطَم  نآ  هچ  رگ 

سرتسد رد  ینامـسآ  یناحور و  ياهکاروخ  اّما   5 / 288 لوسر 289 - يدومرفن  ناـطیَّشلا  َمَلـسأ  لوکا  ار  نآ  مسج  ِوید  یتشگن  رگ 
.دشابن سک  ره 

شرف ِدود  زا  ار  وید  دوسح و  رم  شرع  رون  زا  باتفآ  ياذغ  دش  تسا  تلآ  ولگ و  یب  نآ  ندروخ  تسا  تلود  ناگصاخ  ياذغ  نآ 
درب یم  ییافـص  یملع  رهز  لد  دروخ  یم  ییاذـغ  يرای  رهز  لد  قبط  ین  دـُب  ناهد  ین  ار  اذـغ  نآ  قح  دومرف  نُوقَزُری  نادیهـش  رد 

نیرق ره  نارق  زو  يروـخ  يزیچ  یـسک  ره  ياـقل  زا  تسا  يا  هساّـسَح  وا  ینعم  زا  مشچ  تـسا  يا  هساـک  نوـچ  یمدآ  ره  تروـص 
.تفر نآ  رکذ  تیانک  هب  تیب 1081  رد  هک  ینامسآ  ياذغ  هب  تراشا  نآ :  1082 يَرب ب 1087 - يزیچ 

.دنا هتخادرپ  حور  تیبرت  هب  هدرک  اهر  ار  مسج  شرورپ  هک  نانآ  .ادخ  يایلوا  زا  تیانک  تلود : ناگصاخ 

.لماک یلو  زا  تسا  تراعتسا  باتفآ :

.تسا مسج  شرورپ  اهنت  نآ  تیصاخ  هک  يویند  ياهکاروخ  زا  تراعتسا  شرف : دود 

، دنرآ نامهم  دزن  دنهن و  یندروخ  نآ  رد  هچ  نآ  قبَط : نارمع ) لآ  هروس  هیآ 69  زا  تسا  ذوخأم   ) .دنوش یم  هداد  يزور  نُوقَزُری :
.ناوخ

.هدننک كرد  هدننک ، سح  هساّسَح :

.رادید اقل :

.نتسویپ ندش ، تفج  ناِرق :

.رای نیشنمه ، نیرَق :

ره راک  حور  شرورپ  .دروخ  دناوتن  سک  ره  ار  توق  نیا  هک  دهد  یم  حیضوت  اجنیا  رد  وک ؟ ینامسآ  ياذغ  دیـسرپ  تیب 1081  رد 
اب هک  تسا  یسک  صاخ  هبیصن  نیا  .تسین  سک 

220 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نوچمه اذغ  نآ  .هدومن  قح  هاگرد  صاخ  ار  دوخ  هتخاس و  حور  رّخسم  ار  مسج  تضایر ،
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« ِینیِقـسَی ِینُمِعُطی َو  یِّبَر  َدـنِع  ُتِیبأ   » دوـمرف مرکا  لوـسر  هک  .دوـش  رد  هدـعم  هب  ناـهد  هار  زا  هک  تـسین  يواـیند  نیریـش  برچ و 
ص 85) ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  « ) .ِینیِقسَی ِینُمِعُطیف َو  یِّبَر  َدنِع  ُّلَظأ  یِّنإ  ( » ملسم يراخب و  حیحص  زا  ص 88 . يونثم ، ثیداحا  )

هب ادـخ  نادرم  تبحاصم  زا  هک  تسا ، یناحور  ییاذـغ   3 تشک 2541 / جـنر  یب  نابغاب  عادـص  یب  تشهب  دـنوادخ  زا  یقزر  هکلب 
.تسا یتدایز  يراب  ار  وا  نت ، هکلب  تسین ، يزاین  نت  شرورپ  هب  ار  نآ  هدنروخ  دیدرگ  حور  بیصن  اذغ  نیا  رگا  .دیآ  یم  تسد 

؟ نُدب دهاوخ  یک  ناویا  کلف  سپ  ندب  نیا  یب  ناج  تسیز  دهاوخن  رگ 

؟ تسیک ِّيزور  مُُکقزِر  ِءامَّسلا  ِیف  تسیز  وت  ناج  ندب  یب  دهاوخن  رگ 

فیرش ِتوق  رد  تول و  رد  یُتف  رد  فیثک  هزیر  يزور  نیز  یهر  او 

يرپ نوچمه  کبس  كاپ و  يور  یم  يروخ  یم  شتول  لطر  نارازه  رگ 

دزن هک  دومرف  نادیهـش  هراب  رد  دنوادخ  هک  نانچ   5 / 1741 دنک 1745 - تجنهآ  هدعم  خـیم  راچ  دـنک  تجنلوق  داب و  ِسبح  هن  هک 
حور ياذـغ  دـهاوخ ، ولگ  ناهد و  هک  تسین  يداـم  ياـهکاروخ  يزور  نآ  هک  تسادـیپ  .دـنوش و  یم  هداد  يزور  ناـشراگدرورپ 

هب نتـسیرگن  اـب  هدـید  دـبای و  یم  يدوس  یملع  ره  ندـناوخ  زا  .دریگ و  یم  هرهب  یعون  یـسک  ره  رادـید  زا  یمدآ  هک  ناـنچ  تسا 
: تسا هتفگ  رعاش  هک  نانچ  دشچ  یم  یتذل  هرهچ  نآ  زا  يا  هرهچ 

دیآ نم  يور  شیپ  هک  ره  ( ) تیب نیمه  لیذ  يوقلا ، جهنملا   ) ِیقاس ِیل  َوهَف  ُهدارأ  ٍظَحل  ُّلُک  ٌحَدَـق َو  ِیل  َوهَف  ِیل  ادـَب  ٍصخَـش  ُّلُک  َو 
( .تسا هدنناشون  نوچمه  نم  يارب  منکفا  ودب  هک  هاگن  ره  تسا و  یحدق  نوچ  ارم 

نوچ
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كاخ نارق  زو  ررش  دش  نهآ  گنس و  نارق  زو  رـشب  دیاز  نز  درم و  نارق  نوچ  نیقی  دیاز  رثا  ود  ره  قیال  نیرق  دش  هراتـس  اب  هراتس 
221 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اهناحیر  هزبس و  اه و  هویم  اهناراب  اب 

ندروخ لباق  ام  ناسحا  یبوخ و  دـیازب  یم  ام  ناـج  اـب  یمّرخ  نارق  زو  یمّرُخ  یمغ و  یب  یـشوخ و  لد  یمدآ  اـب  اـه  هزبس  نارق  زو 
هقطنم زا  ءزج  کی  رد  تسا  هراتـس  ود  عاـمتجا  نآ  و  نارق ، نیرق :  1088 ام ب 1093 - ماک  جّرفت  زا  دـیآ  رب  نوچ  ام  ماـسجا  دوش 

ص 207) میهفتلا ، زا   ) .تـسا يرتـشم  لـحز و  نارق  دوـصقم  دـنیوگ  قـلطم  نارق  رگا  .تـسا و  صاـخ  يرثا  ار  ینارق  ره  جوربـلا و 
.شمارآ ای  گنج  زا  ناراب ، ای  یلاسکشخ  زا  داهن  دهاوخ  تعیبط  رد  يرثا  رگیدکی ، اب  اه  هراتـس  نارق  هک  تسا  تدیقع  ار  نامّجنم 

هکنیا و  نایمدآ ، نداز  رد  ناگراتـس  نارق  تسا  نینچمه  .دوب  دـهاوخ  تیـصاخ  نآ  عباـت  رثا  نآ  هک  تسا  یتیـصاخ  ار  هراتـس  ره  و 
دنیوگ .دتفا و  قافتا  راب  کی  لاس  تسیب  ره  هب  نآ  دنهاوخ و  ار  يرتشم  لحز و  هنراقم  نارق ، زا  .تسا » نارق  بحاص  نالف   » دنیوگ

.ددرگ گرزب  ماقم  بحاص  دیازب  نارق  نیا  رد  یسک  نوچ 

.دنزورفا رب  شتآ  دیآ و  دیدپ  هقرج  ات  دندز  یم  قامخچ ) گنس   ) هنز شتآ  گنس  هب  ار  نهآ  نهآ : گنس و  نارق 

.وبشوخ هایگ  ره  زین  و  مرپسا ، هاش  ناحیَر :

.وکین يور  و  هزبس ، بآ ، دربب : ار  هودنا  زیچ  هس  دنا  هتفگ  هک  نانچ  یمدآ : اب  اه  هزبس  نارق 

زا و  مکح ) لاثما و   ) ِنَسَحلا ُهجَولا  ُءارضَخلا َو  ُءاملَأ َو  َنَزَحلا  ِبلَق  نَع  َنبِهُذی  ٌهَثالَث 
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ِهجَوـلا َیلإ  يِراـجلا َو  ِءاـملا  َیلإ  ِهَرـضُخلا َو  َیلإ  ُرَظَّنلا  ِرَظَّنلا : ِهَّوـُق  ِیف  َندِزَی  ٌهَثـالَث   » تسا لوـقنم  ص )  ) لوـسر زا  ع )  ) قداـص ماـما 
ماما زا  قودـص  لاـصخ  زا  راـحب  رد  تیاور  نیا  دـننام  و  « 28 ( » يُرتُخبلا وبا  رابخا  لـیذ  ص 94 ، ج 5 ، نایعالا ، تاـیفو  « ) .ِنَسَحلا

اهیدب اهیکین و  ندوب  یبسن  زا  نخس  هتـشذگ  ياهتیب  رد  ص 104 ) لاصخ ، ص 144 ؛ ج 59 ، راونالا ، راحب   ) .تسا هدمآ  ع )  ) مظاک
سک ره  هک  تفگ  تبسانم  نیدب  .یکاروخ و  ار  حور  تسا و  یکاروخ  ار  مسج  هک  دناشک  اج  نادب  ار  ثحب  سپس  دروآ ، نایم  هب 

بجوم يرگید  اب  کی  ره  ياقل  درب و  یم  يا  هرهب  زیچ  ره  زا  دوخ  دادعتسا  اب  بسانتم 

__________________________________________________

ظعاو دیعس  رتکد  ياهتشاددای  ( 28)

222 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نارق هک  دروآ ، یم  نایم  هب  نهآ  گنس و  نز و  درم و  ناگراتـس و  نارق  زا  نخـس  تاقالم  نیا  رثا  تبـسانم  هب  .دوب  دهاوخ  يا  هرهب 
نارق و  هنیداـم ، اـی  هنیرن  تسا  لاـبند  هب  يدولوم  ار  نز  اـب  درم  نارق  و  سحن ، دعـس و  زا  تسا  يرثا  ناـهج  دـیلاوم  رد  ار  ناـگراتس 

ینامداش و هزبس  هب  نتـسیرگن  .درآ و  دـیدپ  ار  هویم  هزبس و  هک  ناراب ، اب  كاـخ  نارق  نینچمه  .یپ  رد  يا  هرارـش  ار  نهآ  گـنس و 
.دراد یپ  رد  یتسردنت 

یم يو  زا  تسا و  دیشروخ  نآ ز  دوب و  یخرـس  اهگنر  نیرتهب  دوب  نوگلُگ  شوخ  دیـشروخ  نوخ ز  دوب  نوخ  نارق  زا  ییور  خرس 
قافن لها  اب  وید  نارق  نوچ  قافّتا  دیآ ز  لعف  ردنا  تّوق  لحم  دوبن  ار  تشک  تشگ و  هروش  لحز  اب  دش  نیرق  نآک  ینیمز  ره  دسر 

ب 1097-
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هک یماگنه  میدق  ناناد  یعیبط  هدیقع  هب  دـش ، هتـشون  دـعب  هب  تیب 3774  لـیذ  تسخن  رتفد  رد  هک  ناـنچ  دیـشروخ : نوخ ز   1094
تروص دوش و  یم  لدتعم  جازم  دزیمآ و  یمرد  مه  اب  نینج  هینب  بیکرت  رد  هناگراهچ  عیابط  دیسر ، هام  نیمراهچ  هب  محر  رد  هفطن 

ج افّـصلا ، ناوخا  لئاسر   ) .دوب دهاوخ  باتفآ  اب  تسا  محر  رد  هک  يا  هفطن  ریبدت  مراهچ  هام  رد  میتفگ  هک  نانچ  ددـنب و  یم  شقن 
باتفآ يالیتسا  تکرب  زا  دولوم  رد  یناگدنز  حور  ندیمد  ندب و  رد  نوخ  نایرج  نتفرگ و  شقن  بیترت  نیدب  ( 423 ص 422 - ، 2

دروآ اج  هب  تعاط  طرش  هک  نآ   ) .تسا ندربن  تلجخ  هک  ییور  خرس  يزاجم  ینعم  هب  تسا  یحیملت  اهتیب  نیا  رد  .جرب و  رب  تسا 
یخرـس تسا و  باتفآ  ریثأت  زا  ندـب  رد  نوخ  ناـیرج  نوچ  گـنر : نیرتهب  .تسور ) خرـس  ادـخ  دزن  درکن  هجوت  اـیند  مسج و  هب  و 

.تساهگنر نیرتهب  نآ  دیوگ  دزادرپ و  یم  خرس  گنر  تیزم  نایب  هب  نوخ ، نایرج  هجیتن  يور 

تسا ثیدح  رد  و  .تساهنآ » خرـس  نارتش  نیرتهب  اهُرمُح : ِِلبإلا  ُریَخ  دیوگ  برع  : » هک تسا  هدروآ  قاوشالا  نامجرت  زا  نوسلکین 
وبا لحز : اـب  نیمز  نارق  ّیبَّنلا ) ّبط  زا  ص 298 ، ج 59 ، راونالا ، راحب  « ) .مالـسإلا ُباضِخ  ُءاَّنِحلا   » زین و  .نمؤملا » ُباـضِخ  ُهَرمُحلا  »

تّوق ندمآ : لعف  ردنا  تَُّوق  ص 369 ) میهفتلا ، « ) .دـیورن نآ  رب  يزیچ  هک  کشخ  ياههوک  رب  دـنک  تلالد  لحز  : » دـسیون ناحیر 
یلعف هلحرم  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  تسا ، لعف  لباقم  اجنیا  رد 

223 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا یلاعفنا  هّوق  يزیچ  رد  تروص  ییاریذپ  تسا و  یلعاف  هّوق  شتآ  زا  یمرگ  هک  نانچ  دسرب  یلاعفنا  ای 
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یهابت نتـشگ و  هارمگ  دـیوگ : انالوم  هک  نانچ  دـیآ  مهارف  نآ  يارب  دـیاب  هک  تسا  یطیارـش  ققحت  مزلتـسم  هّوق  ندیـسر  ّتیلعف  هب 
قفانم اب  وید  نوچ  .طرـش و  ندش  دـیدپ  مزلتـسم  نآ  ندیـسر  تیلعف  هب  تسا و  دوجوم  قافن  لها  رد  تّوق  تروص  هب  ندـمآ  دـیدپ 

.دسر یم  لعف  هب  تّوق  نآ  دش  نیرق 

.يراوزاس قافّتا :

ینامسج ملاع  رب  طیحم  هک  كالفالا ، کلف  مهن : خرچ  مرط ب 1098  قاط و  مُرُط  قاط و  همه  یب  مهن  خرچ  زا  تسار  یناـعم  نیا 
هیفوص حالطصا  رد  .دشاب  دوخ  تحت  ياه  کلف  هدننادرگ  نآ  دنیوگ و  زین  یلعا  کلف  سلطا و  کلف  مظعا و  کلف  ار  نآ  تسا و 

.تسا یلاعت  يراب  شرع 

لـضف دیـشرلا  نوراه  بش  کی  هک  تسا  لقن   » .لالج هاـج و  هوکـش و  ّرف و  زا  تیاـنک  مراـط  قاـط  .بنرت و  قاـط و  مرُط : قاـط و 
هدـمآ گـنت  مرط  قاـط و  زا  ملد  هک  دـیامن  نم  هب  ارم  هک  رب  يدرم  رب  هب  ارم  بشما  هک  تـفگ  دوـب  ناـبرقم  زا  یکی  هـک  ار  یکمرب 
تسا نآ  همه  تَُّوق ، زا  تسا  ملاع  يایشا  نورد  هچ  نآ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  ص 277 ، ج 1 ، ندیل ، پاچ  ءایلوألا ، هرکذت  « ) .تسا
هدامآ اهنآ  طیارش  بابـسا و  نوچ  هک  تساهتّوق  نیا  و  يرهاظ ، شیامن  چیه  یب  تسا  هداهن  اهنآ  رد  یلاعت  يراب  تردق  هدارا و  هک 

.دوش یم  ببس  ار  اهبنرط  قاط و  انالوم  لوق  هب  ای  اهلالج  اههوکش و  نآ ، ندیسر  تیلعف  هب  دسر و  یم  تیلعف  هب  دوش 

شوخ يراوخ  رد  ّزع  دـیما  رب  دنـشک  يراوخ  مرط  قاط و  یپ  زا  تسا  تَّیِهام  مرط  قاط و  ار  رما  تسا  تَّیِراع  مُرُط  قاـط و  ار  قلخ 
دنا
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ملاع قلخ  ملاع  .تادوجوم  هدیرفآ ، قلخ :  1099 كود ب 1101 - وچ  مغ  زا  دنا  هدرک  دوخ  ندرگ  كودـخ  هزور  هد  ِّزِع  دـیما  رب 
.دنیوگ مه  توسان  ملاع  ار  نآ  تسا و  ینامسج 

.دنیوگ قلخ  ملاع  ار  نآ  دوب  هار  يو  هب  ار  تیمک  رادقم و  تفاسم و  هچ  ره  دیوگ : یلازغ 

دوجو هب  مدع  زا  راب  کی  هب  یهلا  ینیوکت  رما  هب  هک  تسا  تادرجم  ملاع  رما  ملاع  رما :

224 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یناشیرپ جنر ، یگدرزآ ، كودَخ : ( 54 فارعا ، « ) .ُْرمَْألا ُْقلَْخلا َو  َُهل  الَأ   » .تسا هدمآ 

یتیراع تسا  یلالج  ای  هوکش  ار  ناگدیرفآ  رگا  هدمآ و  دیدپ  وا  رما  هب  زیچ  همه  هک  تسادخ  نآ  زا  تسا  تمظع  لالج و  هچ  نآ 
ایند هزور  ود  نیا  رد  يزاجم  تزع  هوکـش و  يارب  تسوا  زا  زیچ  همه  هک  دنرآ  ادخ  هب  ور  هک  نآ  ياج  هب  نامدرم  .تسا  يرهاظ  و 

.دننک یم  لمحت  ار  يراوخ  ره 

تبسن وا  قرشم  نورب  اهقرشم  ام ز  باتفآ  نوگ  ریق  جُرب  دیشروخ  قرشم  منـشور  باتفآ  ّزع  نیردناک  منم  هک  اجنیا  دنیآ  یمن  نوچ 
ضعب نم :  1102 میا ب 1105 - یف  یب  باتفآ  ملاع  ود  رد  میا  يو  تاّرذ  دنام  سپاو  هک  ام  وا  تاذ  دش  ورف  هن  دمآ  رب  هن  وا  تاّرذ 

دصق ار  دوخ  هک  دهد  یم  ناشن  دعب  ياهتیب  .دسر  یمن  رظن  هب  تسرد  نکیل  دنا ، هتفرگ  الَع  ّلج و  قح  ترـضح  ار  عجرم  ناحراش 
.تسا قح  راونا  یّلجت  رهظم  هک  ار  یهلا  یلو  ای  دراد 

.هتخاس ملاع  نیا  شخب  ینشور  ار  وا  هدرک و  اطع  دوخ  ّیلو  هب  دنوادخ  هک  یگرزب  ّزِع :

زور ره  دیامیپ و  یم  هام  ره  رد  ار  جرب  هدزاود  باتفآ  میناد  یم  هک  نانچ  نوگریق : جُرب 
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.تسا دیشروخ  ششخرد  وترپ  زا  اهنآ  ینشور  تسا و  کیرات  اهجرب  .دنک  یم  عولط  جرب  نآ  زا  یتجرد  زا 

.هتفات يو  رب  قح  ترضح  رون  هک  نآ  زا  تیانک  ام : باتفآ 

.تفایرد ناوت  یم  تاقولخم  رب  يو  یّلجت  زا  ار  وا  قرشم  ( 35 رون ، « ) ٍهَِّیبْرَغ ٍهَِّیقْرَش َو ال  ال   » دومرف هک  نانچ  نورب : اهقِرشَم  ز 

.دنا مودعم  تادوجوم  نآ  دشابن  باتفآ  نآ  رون  رگا  و  تسا ، ناهج  رد  هک  تسا  یتادوجوم  يونعم ، باتفآ  قرشم  وا : قرشم 

.دید ناوت  قرشم  نآ  رد  ار  نآ  و  دنز ، یم  رس  قرشم  زا  هنازور  باتفآ  هک  نانچ  وا : تارذ  تبسن 

( .دنک یم  دوخ  هب  تراشا   ) .شزرا یب  صقان ، هدنام ، دنام : سپاو 

225 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درادن بورغ  عولط و  هک  یف : یب  باتفآ  .هیاس  یف ء : یف :

یقرـشم و ار  ناـهج  نیا  دیـشروخ  .تسین  یهتنم  أدـبم و  ار  قح  ترـضح  ِّتینارون  تسا و  نیمز  رد  ادـخ  تینارون  رهظم  قـح  ِّیلو 
اهنت .برغم  هن  تسا و  قرـشم  هن  ار  دیـشروخ  نآ  اما  تفایرد ، دید و  ناوت  یم  ود  نیا  زا  ار  شندش  ورف  ندمآ و  رد  تسا و  یبرغم 

.تفای ناوت  یم  ار  وا  تسا  هدش  یّلجتم  اهنآ  رد  هک  وا  راثآ  رد 

دـص عطقنُم  اهببـس  ِلبَح  وا  زا  مه  علَّطُم  اهببـس  رب  دشاب  سمـش  ببـس  نیا  دـشاب  سمـش  ِّرَف  مه ز  بجع  مدرگ  یم  سمـش  درگ  زاب 
موش رو  بآ  یهام ز  ای  نم و  مراد  ربص  باتفآ  زک  نکم  رواب  ارم  وت  دینک  رواب  امـش  نیا  سمـش ! زا  یک  زا  دیما  مدیربب  راب  نارازه 
هلمج درچ  نوچ  یتسه  ریغ  زا  تسه  چیه  دُرب  نوچ  عناص  سفن  زا  عنـص  نیع  نسح  يا  تسا  باتفآ  عنـص  نیع  نم  ِّيدیمون  دـیمون 

هضور نیا  زا  اهیتسه 
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هدید بلاط  رد  هک  تسا  ییوج  تسج و  دوصقم  .تلیسو و  ببس :  1106 ب 1112 - « 29  » دنزخ دوخ  رو  نایزات  قارب و  رگ  دنرچ 
دوخ هب  درب و  یم  اـهزیچ  رگید  زا  ار  کـلاس  دـنک ، یهجوـت  نوـچ  .تسا و  بوـلطم  هبذاـج  تکرب  زا  وـج  تسج و  نیا  دوـش ، یم 

.دزاس یم  هجوتم 

.نامسیر لبَح :

.هدیرب عطَقنُم :

.لمع راک ، عنص :

.نتفای ورین  نتفرگ ، هرهب  زا  تراعتسا  ندیرچ :

.غاب هضور :

.تسشن نآ  رب  جارعم  بش  رد  ص )  ) لوسر هک  یبکرم  قارب :

.ور دنت  نابسا  یبرع ، نابسا  يزات ) عمج  : ) نایزات

.تسا قح  نادرم  زا  تراعتسا  يزات : قارب و 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 29)

در تسا  نآ  ار ز  هضور  دنیبن  یم  دنرچ  هناروک  روک  بسا  کیل 

226 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یناسنا حور  هن  دنراد  یناویح  تایح  هک  دنرادن ، تقیقح  كرد  تردق  هک  نانآ  .هماع  زا  تراعتسا  رخ :

یب دناد  هک  ارچ  دیرب ، دناوتن  وا  زا  هاگ  چیه  هدید ، دوخ  لد  رد  ار  وا  یلو  ماقم  تمظع  هک  هدیـشخب  نانچ  یقیفوت  شیادـخ  هک  نآ 
.بآ زا  یهام  باتفآ و  زا  عاعش  هک  نانچ  تسین  رّوصتم  شیارب  وا  زا  ندیرب  هکلب  .دیسر  دناوتن  یلزنم  چیه  هب  وا 

روک ار  وا  روش  بآ  هک  ات  دروخ  روش  بآ  باذَع  ِرَحب  وا ز  دـیدج  یبارحم  هب  ور  درآ  مد  ره  دـیدن  ایرد  نآ  زا  اهـشدرگ  هک  نآ  و 
کین و دـنادب  وک  تسار  ّنظ  اجنیا  تسار  تسد  تسه  رـصب  یبای  ات  روک  يا  نم  بآ  روخ ز  تسار  تسد  هب  دـیوگ  یم  رحب  درک 
زا تراعتسا  ایرد :  1113 وت ب 1117 - ود  یهاـگ  یهگ  يدرگ  یم  تسار  وـت  هک  هزین  يا  تسا  ینادرگ  هزین  تساـجک  زک  ار  دـب 

رد فرصتم  هک  یلاعت  قح  تردق 
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.تسوا زا  زیچ  ره  تکرح  تسا و  ملاع 

.دنرادنپ یم  تردق  بحاص  لماک و  ار  نانآ  نانادان  هک  تسا  یناسک  زا  تراعتسا  بارحم :

.ایرد رحب :

.اراوگ بذَع :

.ندرک هجوت  يرهاظ  ياهببس  هب  ندنادرگ و  ور  ادخ  زا  ندروخ : روش  بآ  بذع  رحب  زا 

.تریصب یهاگآ و  زا  تراعتسا  تسار : تسد 

يوبن ثیدـح  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  ندـش ، رد  يراک  رد  ملع  يور  زا  ندرک و  صحفت  زا  تراعتـسا  ندروخ : تسار  تسد  هب 
ِهلامِِشب یِطُعی  ِهلامَشب َو  ُبَرشَی  ِهلامِِشب َو  ُلُکأَی  َناطیَّشلا  َّنإَف  ِهنیِمَِیب  َطُعیل  ِهنیمِیب َو  بَرشَی  ِهنیِمَِیب َو  مُکُدَحا  لُکأَِیل  َلاق  ص )  ) َِّیبَّنلا َّنإ  »

رد ناطیـش  دنزگ  زا  دروخ  تسار  تسد  اب  هدنروخ  رگا  هک  نانچ  ثیدح 3266 ) همعطا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  « ) .هلامـشب ذُخأی  َو 
.تشگ دهاوخن  هارمگ  دور  تیاده  یپ  رد  ملع  اب  رگا  بلاط  .تسا  ناما 

.نآ يوغل  ینعم  هب  نظ  هن  تسا ، ملع  دوصقم  تسار : ّنظ 

.ملاع رد  فرصتم  رثؤم و  زا  تراعتسا  نادرگ : هزین 

تسه هدننابنج  هدنبنج  اب  هکنیا  تسه  هدنناد  ره  لقع  رد  نیقی  سپ 

227 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رثا  راهظا  هب  ار  نآ  نک  مهف  رظن  رد  ینیبن  یم  ار  وا  وت  رگ 

ياهتیب ینعم  لـیمکت  میمتت و  رد  زین  اـهتیب  نیا   4 / 153 نادـب 155 - ناج  نت  ندـیبنج  زا  کیل  ناج  وت  ینیب  یمن  دـبنج  ناج  هب  نت 
رد هلمج  زا  زیچ ، همه  رد  ار  وا  تردـق  رثا  دراد ، انیب  هدـید  هک  نآ  .تسادـخ  ناـهج  رد  یلـصا  رثؤم  هکنیا  نآ  لـصاح  .تسا  شیپ 

.تسا نآ  نیا و  یپ  رد  تسا  ناوتان  تردق  نینچ  ندید  رد  هک  نآ  دنیب و  یم  نت  تکرح 

نآ ام  هن  رو  مینخان  یب  نید  سمش  قشع  ام ز 
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تملظ يوراد  لعف  زیت  يایربک  ياـیتوت  دوسح  مشچ  ِيروک  نک  شَوراد  دوز  وت  نیّدـلا  ماـسح  قحلا  ءایـض  ناـه  مینک  اـنیب  ار  روک 
.تردق و یب  ناوتان ، نخان : یب   1118 دنک ب 1121 - رب  وز  ار  هلاس  دص  تملظ  دنز  رب  یمعا  مشچ  رب  رگ  هک  نآ  لعف  زیتسا  شُک 

.نید سمش  دوجو  رد  ندوب  وحم  و  تسا ، قارغتسا  ملاع  زا  تیانک  تیب  نیا  رد 

روش بآ  اراوگ  يایرد  زا  تفگ  درک و  وا  فصو  الاب  ياهتیب  رد  هک  نآ  .دـنیب  یمن  ار  تقیقح  هار  هک  یهارمگ  زا  تراعتـسا  روک :
.دش روک  ات  دروخ 

(. .ه ق تافو 684   ) دمحم نب  نسح  یبلچ ، نیدلا  ماسح  قحلا : ءایض 

.دندرک یم  هدافتسا  نآ  زا  ییانیب  تیوقت  يارب  میدق  رد  هک  همرس ، گنس  زین  يور و  سم و  دیسکا  ایتوت :

تسا یتردق  ایربک  يایتوت  زا  دوصقم  .تمظع و  یگرزب ، ایربک :  4 دوش 342 / هتسخ  هدید  يایتوت  دوش  هتسکشا  درخ و  هچ  رگا  ّرُد 
.درک دنناوت  تادوجوم  رد  ار  یفرصت  هنوگ  ره  نادب  هک  ددرگ  یم  قح  يایلوا  بیصن  یلاعت  قح  بناج  زا  هک 

.دنک رثا  رتدوز  هک  لمعلا ، عیرس  لعف : زیت 

.دنک نشور  تیاده  رون  اب  ار  لد  دیادزب و  ار  نورد  یکیرات  هک  رب ، یکیرات  شُک : تملُظ 

.دزیتسب نورد  یگریت  لهج و  اب  هک  لعف : زیتسا 

.روک یمعا :

وا رب  سمش  اب  نانادان  هرباکم  زا  هک  تسا  يریثأت  اهتیب  نیا  ندورس  بجوم  ًالامتحا 

228 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هداد  تسد 

ناج نینچمه  اـت  هدـم  ناـج  منم  نآ  هچ  رگا  ار  تدوسح  رم  دوحُج  درآ  یم  وت  رب  يدوسح  زک  دوسح  زج  نک  اود  ار  ناروک  هلمج 
باتفآ دوب  دجنر ز  یم  هک  نآ  باتفآ و  دوسح  دشاب  وا  هک  نآ  منک  یم 
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ب وـگب ! وا ؟ دارم  نیا  دـیآ  رب  یک  وا  ِتسیاـب  لزا  دیـشروخ  یفن  هاـچ  رعق  رد  دـبا  هداـتفا  تنیا  هآ  تسار  وـک  اود  یب  درد و  تـنیا 
.راکنا دوحُج :  1122 - 1126

.نتخاس اناد  ندرک ، ییامنهار  زا  تراعتسا  نداد : ناج 

.ندرب رس  هب  یهارمگ  رد  و  بکرم ، لهج  رد  ندنام  زا  تراعتسا  ندنک : ناج 

.لماک فراع  زا  تراعتسا  باتفآ :

.نتشاد دوجو  یتسه ، ندوب ، دوب :

.لماک یلو  زا  تراعتسا  لزا : دیشروخ  .تفای  دهاوخن  يراگتسر  قیفوت  هاگ  چیه  هک  یسک  زا  تراعتسا  هاچ : رعق  رد  دبا  هداتفا 

.تساوخرد تساوخ ، تسیاب :

اما .دراد  هدـهع  رب  لماک  فراع  ار  هفیظو  نینچ  .تخاس  ناوت  نشور  تفرعم  رون  اب  ار  هریت  نورد  درک و  ناوت  اناد  میلعت  اب  ار  نادان 
هیاس رد  : » دیوگ يدعس  هک  نانچ  تسا  ینارون  دیشروخ  ندناشوپ  وا  دصق  هکلب  تسین  تفرعم  ملع و  زا  ندرب  هرهب  ناهاوخ  دوسح 

ص 64) ناتسلگ ، « ) .نم تمعن  لاوز  هب  ّالا  دوش  یمن  یضار  هک  ار  دوسح  رگم  مدرک  یضار  ار  نانگمه  هلظ  ماد  يدنوادخ  تلود 

هناریو هب  نادغج  نایم  زاب  ندش  راتفرگ 

[ هناریو هب  نادغج  نایم  زاب  ندش  راتفرگ  ]

نادغج َِرب  ناریو  رد  زاب  داتف  ناریو  رد  درک و  مُگ  ار  هار  هار  هدرک  مُگ  دـش  هک  نآ  تسا  روک  ِزاب  هاش  هب  دـیآ  زاب  هک  دـشاب  نآ  زاب 
شناریو دـغج و  نایم  رد  دُرب  هار  زا  دز و  شمـشچ  رد  كاخ  اضق  گنهرـس  درک  شروک  کیل  اـضر  رون  زا  تسا  رون  همه  وا  داـتف 

حرـش ام  ياج  دریگب  ات  دمآ  زاب  اه  هک  نادغج  رد  داتفا  هلولو  دننک  یم  شنینزان  لاب  ّرپ و  دننز  یم  رـس  رب  شنادـغج  يرـس  رب  درپس 
229 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

رد دنداتفا  ردنا  بیهم  مشخ و  ُرپ  يوک  ناگس  نوچ 
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ندـید و تمدـص  و  ریپمک ، هناخ  هب  هاش  زاب  نتفر  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  .نتـشگ  زاـب  ندـمآ : زاـب   1127 بیرغ ب 1133 - قـلد 
ددرگ رب  هک  تسا  یهارمگ  ینامیشپ  نداد  ناشن  دوصقم  و  ( 2 تیب 340 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .هاش هب  ندروآ  يور  وا و  ینامیـشپ 

.دروآ لماک  فراع  هب  يور  و 

.دریذپن تیاده  دریگن و  ینامیشپ  هک  تسا  يدوسح  زا  تراعتسا  روک : زاب 

.دنتسین مه  نآ  ناهاوخ  دنرادن و  تفرعم  رون  هک  نانآ  زا  تراعتسا  نادغج :

زا تسا  هتفر  ناشیا  رب  یهلا  دب  ياضق  دنرادن و  تقایل  هک  نانآ  نکیل  تسا ، ناگمه  يارب  هک  یهلا  تیادـه  زا  تراعتـسا  اضر : رون 
.دنریگ یمن  هرهب  رون  نیا 

.یهلا ریدقت  هبشم ) هب  هب  هبشم  هفاضا  : ) اضق گنهرس 

.تسا دوصقم  نورد  شنیب  مشچ ، زا  اجنیا  رد  ندرک و  روک  زا  تیانک  ندز : مشچ  رد  كاخ 

.ندرک هارمگ  ندرب : هار  زا 

.هوالعب يرَس : َرب 

.هدنژ هماج  قلَد :

تسا يزاب  دننامه  وا  .ددرگ  زاب  دنک و  هبوت  هک  دوب  دتفا ، رود  هب  قح  نادرم  يوریپ  زا  دوش و  ناطیـش  هسوسو  راتفرگ  هک  سک  نآ 
ار يو  موش  تشون  رس  دشاب و  لد  روک  رگا  اّما  .تشگ  نامیشپ  درب و  رس  هب  نالهاان  هناخ  رد  دنچ  کی  تخیرگ و  هاش  ناویا  زا  هک 
رب شرازآ  هب  دـنناد  یمن  دوخ  سنج  زا  ار  وا  هک  زین  نالهاان  رگید  يوس  زا  هداتفا و  وس  کـی  هب  يراگتـسر  هار  زا  درب  نـالهاان  دزن 
اناد زا  ار  نادان  تسا ، ترفن  نادان  زا  ار ]  ] اـناد هک  نادـنچ  دـص  : » دـیوگ يدعـس  هک  ناـنچ  دـنزیمآ ، یمن  رد  يو  اـب  .دـنزیخ و  یم 

« ناشافخ اب  روخ   » ناتساد مشش ، لصف  ناروم ، تغل  هلاسر  هب : دینک  هاگن  و  ص 140 ) ناتسلگ ، [.« ) تسا  ] تشحو
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«. ناموب دهده و   » ناتساد متفه  لصف  و 

یم عجار  هاشنهاش  يوس  مور  یم  اجنیا  دوب  مهاوخن  نم  دغج  هب  مدرک  ادف  ناریو  نینچ  دص  دـغُج  هب  مدروخ  رد  هچ  نم  دـیوگ  زاب 
هش دعاس  ار  ام  هن  رو  تسامـش  مشچ  رد  دابآ  بارخ ، نیا  نطو  يوس  مور  یم  ممیقم  هن  نم  هک  نادغج  يا  دیـشکم  نتـشیوخ  موش 

230 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تساج  زان 

یم رکو  یـسولاس ز  هب  ار  ام  دنک  رب  رکم  هب  وا  دریگب  ام  ياه  هناخ  دـنک  رب  ار  امـش  نام  ناخ و  ات ز  دـنک  یم  تلیح  زاب  اتفگ  دـغج 
هب نارای  يا  دیراپسم  هبند  سبد  وچمه  ار  نیط  صرح  زا  دروخ  وا  تسا  ّرتب  ناصیرح  هلمج  زا  هّللا  تسرپ و  تلیح  نیا  يریس  دیامن 

يراد لقع  رگ  شونـشم  یکغرم  دـشاب  هاش  سنج  هچ  دوخ  هر  ار ز  نامیلَـس  ام  وا  دَرب  ات  هش  تسد  زو  دـنز  یم  هش  زا  فـال  سرخ 
اب ناطلـس  تسه  نف  لعف و  رکم و  دـیوگ ز  یم  هچ  نآ  ریـس  هنیزوگ  قیال  دـشاب  چـیه  ریزو  سنج  ای  وا و  تسا  هاش  سنج  یکدـنا 
رد هچ  رغال  کغرم  تسا  یهلبا  زا  دنک  رواب  نیا  هک  ره  ریگ  لوگ  ماد  ماخ و  فال  تنیا  ریذپان  يایلوخیلام  تنیا  نم  يایوج  مشح 

تیانک بسانم ، قیال ، دروخ : رد   1134 وک ب 1148 - هاش  زا  يرگیرای  ار  رم و  وا  زغم  رب  دنز  را  دـغج  نیرتمک  تسا  یهـش  دروخ 
.نیشنمه زا 

: ندرک ادف  ( 20 دـیدح ، «* ) .ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُهایَْحلا  اَم  َو   » هک تسا  نآ  ياهتنیز  ایند و  زا  تراعتـسا  اجنیا  رد  و  بارخ ، ناریو :
.ندراذگاو زا  تیانک 

.نتشگ زاب  ندش : عِجار 

.هدنشاب نکاس ، میقُم :

تراعتسا نتفر : نطو  يوس 
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.قح هب  تشگ  زاب  هَّللا و  یلا  ریس  زا 

: دنا هتفگ  زین  دابآ  بارخ  .ایند و  زا  تراعتسا  بارخ :

.وزاب دِعاس : يرونا )  ) بارخ ياج  رد  هک  زج  زگره  دنهنن  اهجنگ  کیل  وت و  ياج  تسین  یتیگ  دابآ  بارخ  دوخ 

(. نتشگ زاب  ياج   ) ياج زاب  نوسلکین : هخسن  رد  و  ساسا ، هخسن  رد  تسا  نینچ  .ندیزان  ياج  اج : زان 

231 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ریوزت گنرین ، یسولاس :

.هنال رکَو :

.رگ هلیح  راکم ، تسرپ : تلیح 

.لگ نیط :

.هریش سبِد :

.ندرمش نیما  ار  ینئاخ  زا  تیانک  ندرپس ، هبرگ  هب  ار  تشوگ  ریظن  ندرپس : سرخ  هب  هبند 

.نادان لد ، هداس  میلَس :

بـالگ اـب  هتخیمآ  رکـش  ماداـب و  درآ  زا  ار  هنیزول  و  دـنزاس ، هتفوک  يودرگ  اـب  هک  تسا  ییاولح  هنیزوگ  ندوب : هنیزوگ  قیـال  ریس 
دب نورد  کین و  رهاظ  اب  نداهن : هنیزول  رد  ریـس  .تخیمآ  هنیزوگ  ای  هنیزول  اب  ناوتن  تسوب  دب  هک  ار  ریـس  تسادیپ  دـنروآ و  مهارف 

.نتفیرف ار  یسک 

.يراّکم يرگ و  هلیح  زا  تیانک  نف : لعف و  ییانس )  ) هنیزول نایم  دراد  ریس  هنیک  رپ  هنامز  رهم  تسه 

.نایفارطا رکشل ، مَشَح :

نانخس ییوگ و  هوای  زا  تیانک  اجنیا  رد  .تسا و  هارمه  یغامد  ینالضع و  ياوق  لالتخا  اب  هک  یبصع  يرامیب  .ایلوخنلام  ایلوخیلام :
.تسا تسردان 

.ینتفریذپن ریذپان :

.بیرف قمحا  قمحا ، هدنبیرف ي  ریگ : لوگ 
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.راکددم روای ، رگیرای :

دنچ ره  .دـنریگ و  باسح  هب  رکم  ماد  ار  ادـخ  نادرم  داشرا  زردـنا و  دـنریذپ و  یمن  ار  قح  توعد  ناطیـش  ناگتفیرف  اـیند و  مدرم 
دزاس و نوریب  هناشاک  هناخ و  زا  ار  ام  دهاوخ  وا  .تسا  يرگید  يزاب  مه  نیا  دنیوگ  تسین ، يزاین  امـش  يایند  هب  ار  ام  دنیوگ  نانآ 

دزاس نوریب  هناشاک  هناخ و  زا  ار  ام  دهاوخ  وا  .تسا  يرگید  يزاب  مه  نیا  رد  دوخ 
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يرحاس یـسوم  تفگ  یم  دوخ  ناوریپ  هب  نوعرف  .دـندرک  یم  نینچ  نیـشیپ  ناربمیپ  اب  هک  ناـنچ  دزادـنا ، تخر  اـج  نآ  رد  دوخ  و 
دنتفگ یم  ص )  ) ادخ لوسر  توعد  خساپ  رد  شیرق  ( 35 ءارعش ،  ) .دنک نوریب  ناتنیمزرس  زا  ار  امش  نوسفا  اب  دهاوخ  یم  هک  تسا 

.دیدن تلاسر  نیا  روخ  رد  ار  یگرزب  فئاط  ای  هکم  زا  ارچ  دیزگ و  رب  ار  وت  همه  نایم  زا  ادخ  ارچ 

232 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(31 فرخز ، )

وک كالفا  قلاخ  وک  لگ  بآ و  وا  سنج  دیاب  هاش  لوسر  ره 

رد ام  اب  دیـسرتب و  ادخ  باذع  زا  دنتفگ  یم  ناربمیپ   3 / 2734 امه 2735 - زار  مه  میراد  ار  هّشپ  امـش  نوچ  ام  اـت  میدروخ  رخ  زغم 
؟ وک تسا ، هداد  ام  زا  رت  نوزف  یتردق  ار  امش  ادخ  هک  نآ  ناشن  دنتفگ ، یم  نانآ  دیتفیم و 

هـش افج  نم  اب  دنک  دناجنرب  لد  ارم  يزاب  رگا  دوخ  دوب  هچ  دغچ  دـنک  رب  هشنهـش  ناتـسدغُج  ِخـیب  دنکـشب  نم  رپ  کی  را  زاب  تفگ 
تسا یپ  رد  هش  مور  نم  هک  اجک  ره  تسا  يو  تایانع  نم  نابساپ  زاب  ياهرـس  زا  نمرخ  نارازه  دص  زارف  بیـش و  ره  هب  هدوت  دنک 
وچمه شوترپ  نوچ  لد  جوا  رب  مرپ  یم  شور  رد  هش  ارم  دناّرپب  نوچ  میقس  ناطلس  لد  نم  لایخ  یب  میقم  نم  لایخ  ناطلـس  لد  رد 

امه نم  رد  دوش  ناریح  مزاب و  مترطف  زا  نامـسآ  راطفنا  مترکف  زا  اهلقع  ِّینـشور  مرد  یم  اهنامـسآ  ياه  هدرپ  مرپ  یم  یباتفآ  هام و 
درک زاسمد  اهدغج  اب  ممد  کی  درک  دازآ  ار  هتسب  نارازه  دص  درک  دای  نادنز  نم ز  يارب  هش  ام ؟ ِّرِس  دنادب  ات  دوب  هک  دغج 
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.رامیب میقَس :  1149 درک ب 1159 - زاب  ار  اهدغج  نم  مد  زا 

.دناوخ دیاب  هحتف  هب  هیفاق  ندوب  ناسمه  يارب  ترورض و  هب  ار  ردصم  مسا  تمالع  زا  شیپ  فرح  شَوَر :

.دوش راوهر  کلاس  دوش ، رای  یهلا  تیانع  رگا  .ندیسر  كولس  ریس و  ياهتنم  هب  ندیرپ : لد  جوا  رب 

هک يا  هناسفا  غرم  امه : .َكالفألا » ُتقَلَخ  اَمل  َكـالَول   » ثیدـح هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .ندـش و  هدـیرفآ  ندـش ، هتفاکـش  راـطفنا :
.دسر یم  یهاشداپ  هب  دنکفا  هیاس  سک  ره  رس  رب  دنیوگ 

233 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تمایق رد  تّما  ناراکهانگ  زا  ص )  ) ادخ لوسر  تعافش  هب  تسا  یحیملت  نادنز : زا  ندرک  دازآ 

رویز رز و  هک  یناسک  .ار  نانآ  تبتر  مدرم  هماع  نتسنادان  و  قح ، ترضح  هاگشیپ  رد  تسادخ  يایلوا  ماقم  نایب  اهتیب  نیا  نومـضم 
، دناوخ ادخ  یگدنب  هب  ار  نوعرف  ع )  ) یـسوم نوچ  .دننز  یم  هنعط  قح  يایلوا  رب  دناد  یم  یگرزب  هیام  ار  ناهج  نیا  گرب  زاس و  و 

ناهج نیا  ادخ  دـنناد  یمن  ناربخ ، یب  نآ  ( 53 فرخز ،  ) .تسین هدـنکفا  وا  رب  الط  ياهدنبتـسد  ارچ  سپ  تفگ : هنعط  رد  زا  نوعرف 
دهاوخ باذـع  ار  یقلخ  ادـخ  دـنک ، یتمرح  یب  ناشیدـب  يرکف  هتوک  رگا  .تسا  هدـیرفآ  ناـنآ  رطاـخ  هب  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ار و 

رد نآ  یّلجت  هک  تسا  لماک  ناسنا  تقلخ  رطاخ  هب  ناهج  نیا  شنیرفآ  .ار  نوعرف  موق  دومث و  داع و  حـلاص و  موق  هک  ناـنچ  درک ،
نبا هچ  نآ  تسانالوم  هدومرف ي  ریظن  .تشادـن و  لاـمک  ناـهج  تقلخ  دـمآ  یمن  دوجو  هب  وا  رگا  دوب و  ص )  ) مرکا لوسر  دوجو 

: تسا هدورس  ضراف 

ِیتَّیِشَِمب يَدُهلا  يِدُهی  ٌکَلَم  ِِهب  ِینِطاب  ِرُون  نِم  اَّلِإ َو  ٌکَلَف  َو ال 

َو ال
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َتَّحَس ُِبئاحَّسلا  اَهنَع  ٌهَرطَق  ِِهب  يِرِهاظ  ِضیَف  نِم  َّلَح  اَّلإ  َرطَق 

(90 ص 89 - ضراف ، نبا  ناوید   ) ِهَرطَِقب ِطیِحُملا  ُرَحب  یِعَرشَم  نِم  ٍهَعمَلَک َو  ُطیِسَبلا  ُروُّنلا  یِعَلطَم  نِم  َو 

دَنس دشاب  وا  مه  درآ  لوبق  رو  دنک  وا  يارب  زا  دَر  دنک  رگ 

رد دـنا و  مدرم  نوچمه  تروص  هب  اـیبنا   5 / 876 لاـصو 877 - بحاـص  زا  نم  متفگ  يا  هّمـش  لاون  قح  ار  یـسک  دـهدن  وا  زا  یب 
یم اهنآ  هب  دنهاوخ  ادخ  زا  هچ  ره  نامدرم و  شرورپ  تیاده و  رومأم  دـنا و  ناراکهانگ  عیفـش  .ناهج  شنیرفآ  زا  ضرغ  تقیقح ،

.دهد

دیوش نازابهـش  دینادغج  هچ  رگ  دیوش  نازان  ات  دیزیوآ  نم  رد  نم  زار  یتخب  کین  زا  درک  مهف  نم  زاورپ  رد  هک  يدـغج  کنخ  يا 
اون یب  دـشابن  دـلان  ین  وچ  رگ  اود  ار  شدرَد  هاش  دـشاب  هک  ره  بیرغ  دـشاب  ارچ  دـتفا  اجک  ره  بیبح  یهاش  نانچ  اـب  دـشاب  هک  نآ 

234 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رانک  زا  هش  دنز  یم  مزاب  لبط  راوخ  لبط  نم  مین  مکُلم  ِکلام 

وا ب 1166- زا  رون  یّلجت  رد  مراد  کیل  وا  زا  رود  هشنهـش  سنج  مین  نم  یعّدُم  مغر  هب  نم  هاوگ  قح  یعجرا  يادـن  نم  زاب  لبط 
.امَّرُخ اشوخ ، ُکنُخ :  1160

.هَّللا یلا  ریس  هبترم  زا  تیانک  زاورپ :

.گرزب زاب  زین  و  هاش ، روخ  رد  زاب  زابهش :

.تسا ضیف  زا  ندنام  هرهب  یب  دوصقم  تیب  نیا  رد  .زیچ و  یب  سلفم ، اون : یب 

راکش اهنآ  زا  زاب  دنرپب و  ات  دننز  یم  ناغرم  زاورپ  يارب  هک  یلبط  زاب : لبط  ( 2 تیب 403 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .راوخ رپ  راوخ : لبط 
.دننک

زا دنک  رئاط  ِرسَن  دیآ  زاوآ  هب  هک  اج  نآ  ره  وت  زاب  لبط 
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ناـج يا  ًهَیِـضار »: ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اـی   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  یعجرا : یجواـس ) ناملـس   ) زاورپ نودرگ  هّلق 
.وا اب  تبسن  هچ  اشاح ، وا : زا  رود  ( 28 - 27 رجف ، « ) .هدیدنسپ دونشخ  درگ ، زاب  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  مارآ ،

هب ام  رگا  .دیـسر  تیناسنا  هب  دیهرب و  ندوب  یناویح  زا  ات  دـیریگ  ار  ام  یپ  دـینک و  مهف  ار  ام  نخـس  دـنتفگ ، یم  نارکنم  هب  ناربمیپ 
َمَـسقأ َول  ِنیَرمِط  يِذ  َرَبغأ  َتَعـشأ  َّبُر  : » هک میراذگ  كالفا  مراط  رب  ياپ  میناوت  میرادـن ، تسد  رد  ار  ناهج  نیا  لانم  لام و  رهاظ 

ار نارکنم  ایلوا  .درآ » رب  يو  تجاح  ادخ  درآ  نابز  هب  ار  ادـخ  مان  دـنگوس  هب  رگا  هک  دولآ  درگ  يوم  هدـیلوژ  اسب  ُهََّربَأل »: ِهَّللا  یَلَع 
سفن نادنوادخ  ام  .میناسر  ادخ  تمحر  تشهب  هب  میناهرب و  ایند  خزود  زا  ار  امـش  ات  دنا  هدروآ  ار  ام  میتسین  مکـش  هدنب  ام  دـنیوگ 

ار دوخ  هک  هَّللا  ذاعم  اّما  میراد  ادخ  زا  میراد  هچ  نآ  ام  دنادن ، ار  ام  ردق  وگ  یعدـم  .دـناوخ  یم  دوخ  يوس  هب  ار  ام  وا  .میا  هّنئمطم 
.میرامشب يزیچ  هب  وا  رانک  رد 

رخآ تسا  هدمآ  سنج  ار  عبط  ماِوق  رد  دمآ  شتآ  سنج  داب  تابن  رد  دمآ  كاخ  سنج  بآ  تاذ  لکـش و  يور  ّتیـسنج ز  تسین 
وچ مدرگ  وا  بسا  ياپ  شیپ  درف  دنام  وا  ام  يام  دـش  انف  نوچ  انف  وا  يام  رهب  دـش  ام  يام  ام  هاش  سنج  تسین  نوچ  ام  سنج  مادـُم 
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يوش ات  ناشن  نیا  يارب  وش  شیاپ  كاخ  وا  ياپ  ناشن  شکاخ  رب  تسه  وا  ياهیناشن  ناج و  دش  كاخ 
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دنچ ای  ود  نایم  كرتشم  تقیقح  نایقطنم  حالطـصا  رد  سنج  .ندوب  سنج  مه  ّتیـسنج :  1167 ناشک ب 1172 - ندرگ  رـس  جات 
.دوش لماش  ار  یگمه  هک  داد  ناوتب  خساپ  کی  دنسرپ ، تقیقح  نآ  زا  نوچ  هک  نانچ  تسا ، عون 

.دنا کیرش  تقیقح  نیا  رد  اهعون  نآ  همه  اریز  تسا  ناویح  خساپ  تسیچ ؟ رتوبک  و  ریش ، بسا ، ناسنا ، تقیقح  دنسرپ  نوچ  الثم 

رد كاـخ  بآ و  هتبلا  یلو  .تسا  كرتـشم  ّتیـصاخ  هکلب  تسین  یقطنم  ّتیـسنج ، زا  اـنالوم  ِدوصقم  اـجنیا  رد  كاـخ : سنج  بآ 
.دنا مسج  هک  داد  ناوت  خساپ  دنسرپ  ود  نیا  تقیقح  زا  رگا  هک  نانچ  دنتسه  یکی  مه  اب  دیعب  ّتیسنج 

.دراد ار  كاخ  تیصاخ  تابن ، ندینایور  رد  بآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  .ندییور و  نتسر ، تابَن :

نیا رد  ار  شتآ  زین  داب  دـنازوس  یم  ار  مزیه  شتآ  هک  نانچ  نآ  .تسا  دوصقم  كرتشم  تیـصاخ  زین  اجنیا  رد  شتآ :...  سنج  داـب 
.دنراد كرتشم  تیصاخ »  » تیسنج ندنازوس  رد  ود  ره  شتآ  داب و  سپ  .دهد  یم  ورین  تیصاخ 

.نتشاد اپ  رب  ماِوق :

.دهد یم  طاشن  هدنروخ  هب  اما  تسا  یمدآ  سنج  فلاخم  یسنج  رهاظ  هب  هک  بارش ، مادُم :

.الع ّلج و  تسا  قح  ترضح  و  قلطم ، دوجو  دوصقم  ام : هاش 

.یتسه ام :

.ندیسر یتسه  هب  ندیدرگ و  تسین  وا  رد  ندش : انف  وا  يام  رهب 

نوچ .ندوب  تسه  وا  یتسه  هب  ندـیدرگ : بسا  ياپ  شیپ   1 متفاب 1735 / رد  یسکان  رد  یسک  سپ  متفای  رد  یسکان  رد  یـسک  نم 
.دیآ دیدپ  نیمز  رب  بسا  مس  تکرح  زا  هک  رابغ 

.رثؤم رثا  زا  تیانک  اپ : ناشن 

ترضح اب  ار  قح  يایلوا  .تسا  یلاعت  قح  يایلوا  تردق  ماقم و  نایب  اهتیب  نیا  نومضم 
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یلاعت قح 
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ار دوخ  یتسه  نوچ  اما  .ودب  ناش  یتسه  نکمم و  نانیا  و  دوخ ، هب  دوجوم  تسا و  تاذ  هب  تسه  وا  هچ ، تسین  ّتیـسنج  ّتیخنس و 
ناـنآ رد  وا  تردـق  رثا  دـنیوا و  دـنا ، هدـش  یناـف  وا  رد  نوچ  تفگ  دـیاب  تقیقحب  دـنا و  هدـنیاپ  وا  یتـسه  هب  دـنا ، هدرک  اـنف  وا  رد 
ماقم نانچ  هب  دهاوخ  یـسک  رگا  .درادن  ار  هیاپ  نآ  اما  دنا ، لکـش  مه  نانیا  اب  مسج  رهاظ و  هب  هچ  رگ  نارگید  هک  یلاح  تسادـیپ ،

.دنک انف  یلاعت  قح  رد  ار  دوخ  دیاب  دسرب 

دز هَّللا  رب  درک و  تروص  دصق  دز  هار  تروص  هک  ار  سک  اسب  يا  نم  ِلقَن  زا  شیپ  دیشون  نم  ِلُقن  نم  لکـش  ار  امـش  دبیرفن  هک  ات 
ینوخ هرطق  رد  لد  رون  تفج  تسا  هیپ  اب  مشچ  رون  بات  تسه  دـننام  ندـب  اب  ناج  نیا  چـیه  تسا  هتـسویپ  ندـب  اـب  ناـج  نیا  رخآ 
شناد رد  اـهلقع  نوچ  تسا و  فیک  یب  هن  اـهقّلعت  نیا  رـس  زغم  نورد  یعمـش  نوـچ  لـقع  رگج  رد  مغ  درُگ و  ردـنا  يداـش  تفهن 

یم دـندید  یم  ار  ص )  ) لوسر نوچ  هکم  ناکرـشم  هک  نانچ  .ندروخ  رهاظ  بیرف  لکـش : نتفیرف   1173 نوبز ب 1178 - ینوچ 
یم هار  اهرازاب  رد  دروخ و  یم  هک  تسا  هداتفا  هچ  ار  هداتـسرف  نیا  ِقاوْسَْألا : ِیف  یِـشْمَی  َماـعَّطلا َو  ُلُـکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذـِهل  اـم  : » دـنتفگ
َلبَق ِینُولَـس  ُساَّنلا  اَهُّیأ  : » دومرف یم  ع )  ) نانمؤم ریما  هک  نانچ  .شناد  زا  نتفرگ  هرهب  زا  تراعتـسا  ندیـشون : لُقن  ( 7 ناقرف ، « ) .دور

.نتسر ناهج  نیا  زا  ندرم ، لقَن : هبطخ 189 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دیباین ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  مدرم ، ینوُدِقفَت : نَأ 

.ندرب هار  زا  نتخادنا ، هابتشا  هب  نتفیرف ، ندز : هار 

هّللَأ َرب 
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.ندروآ مشخ  هب  ار  ادخ  و  ادخ ، هب  ندش  یصاع  زا  تیانک  ندز :

ناحتما دننیب  دنرازآ و  شات  ناهن  یمسج  اب  تسویپ  نآ  زا  قح 

یلع نانمؤم  ریما  هک  نانچ  مشچ : رون  باـت   1 / 2519 تسوج 2520 - بآ  اب  لـصتم  مخ  نیا  بآ  تسوا  زاوآ  نیا  ِرازآـک  ربخ  یب 
هیپ اب  دیریگ  یتفگـش  ناسنا  نیا  زا  ٍمرَخ : نِم  ُسَّفَنَتَی  ٍمظَِعب َو  ُعَمـسَی  ٍمحَِلب َو  ُمَّلَکَتَی  ٍمحَِـشب َو  ُرُظنَی  ِناسنإلا  اَذِهل  اُوبَجعا  : » دیامرف (ع )

درگن و یم 
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(8 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .درآ یم  رب  مد  یفاکش  زا  دونش و  یم  ناوختسا  اب  دیوگ و  یم  نخس  تشوگ  اب 

دودو قاّلخ  دیشخب  شتبسن  دوبن  تبسن  دوخ  هیپ  اب  ار  رون 

.ناهنپ هتفهن ، تفهن :  4 / 2405 كارتشا 2406 - چیه  یب  ران  زا  تسا  یّنِج  كاخ  هب  دنام  یک  كاخ  زا  تسا  مدآ 

.هولق هدرُگ :

.دنتسناد یم  رگج  يرامیب  زا  یشان  ار  مغ  هودنا و  میدق  ناکشزپ  رگج : رد  مغ 

.یگتسب قُّلَعَت : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یسودرف ،  ) رس هنیک  زا  رپ  هدید  ود  نوخ  زا  رپ  رگج  ار  نارگیلاوخ  درد  زا  رپ 

تبـسن تمـسق و  یـضتقم  هک  تسا  یتأـیه  دـنا  هتفگ  نآ  فیرعت  رد  .تسا و  ضارعا  هلوـقم  هن  زا  یکی  فـیک  نوـچ : فـیک و  یب 
.درک ناوت  یمن  كرد  ار  نآ  تقیقح  ینعی  تیب ، نیا  رد  نوچ » فیک و  یب   » .تسین

اهتیصاخ اهتلاح و  دراد : یم  نایب  ییاهلاثم  اب  ار  بلطم  تسوا  تداع  هک  نانچ  تسا و  شیپ  ياهتیب  نومـضم  دیکأت  رد  زین  اهتیب  نیا 
یم هدـنز  زا  هچ  نآ  اما  دراد ، ناج  هدـنز  میناد  یم  هک  نانچ  .میزجاع  نآ  تلع  كرد  زا  اما  مینیب ، یم  نوگاـنوگ  ياهمادـنا  رد  ار 

رد ناج  هک  يراثآ  زا  و  تسا ، نت  مینیب 
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.میبای یم  رد  ار  یتسه  دهن  یم  نت 

ای ددرگ  یم  دـیدپ  نت  رد  ناج  زا  هک  يراـثآ   1 تسین 8 / روتـسد  ناج  دـید  ار  سک  کیل  تسین  روتـسم  نت  ناـج ز  ناـج و  نت ز 
.دبای یمن  رد  ار  یگنوگچ  نآ  ام  ياهلقع  نکیل  دراد  دوخ  نآ  زا  یتیفیک  کی  ره  دوش  یم  رهاظ  اضعا  زا  هک  ییاهتیصاخ 

ِحیـسم زا  دش  هلماح  بیج  بیـسآ  نآ  زا  ناج  میرم  وچمه  درک  بیج  رد  دتـس  يّرُد  وا  زا  ناج  درک  بیـسآ  وزج  ناج  اب  لُک  ناج 
زا ناج  تشگ  لماح  وچ  ناج  ناج  سپ ز  تسا  رترب  تحاسم  زک  یحیـسم  نآ  تسا  رت  کـشخ و  رب  هک  هن  یحیـسم  نآ  بیرف  لد 
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مرـصاق ب تمایق  نیا  حرـش  نم ز  مرمـِشب  میوگب  رگ  تمایق  اـت  يرـشحم  دـیامناو  ار  رَـشَح  نیا  يرگید  یناـهج  دـیاز  ناـهج  سپ 
.تسوا زا  يوترپ  هکلب  تسوا ، زا  همه  یئزج  ياهیتسه  هک  یلک ، دوجو  لک : ِناج   1179 - 1184

.قولخم نکمم ، یئزج ، دوجو  وزج : ِناج 

ءاهب فراعم  « ) .شدینادرگ هدنز  درک و  وا  يازجا  هب  بیـسآ  هک  دوب  یگدنز  بجع  هک  نآ  ییوگ   » .نتـشگ طوبرم  ندرک : بیـسآ 
.دبای یم  یلک  دوجو  زا  یئزج  دوجو  هک  يا  هرهب  زا  تراعتسا  ّرُد : یسراف ) همان  تغل  زا  لقن  هب  ص 140 ، دلو ،

.دوش یم  ظفلت  یسراف  رد  هک  نانچ  دوش ، ظفلت  میج  رسک  هب  دیاب  ترورض  هب  ثحب  دروم  تیب  رد  .نابیرگ و  بیَج :

.تشگ لماح  ع )  ) یسیع دش و  هدیمد  میرم  رد  یلاعت  قح  تردق  هب  هک  یحور  زا  تیانک  بیج : بیسآ 

1 بیج 1934 / ار ز  میرم  داد  وک  دهد  نآ  باجح  یب  باجح و  ردنا  قح  گناب 
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رت کشخ و  رب  هداز ) یقت  ءایبنألا ، صـصق  « ) .مد ورف  میرم  نابیرگ  هب  تسوت  شیپ  هک  ع )  ) مدآ هسطع  هک  ار  لـیئربج  دـمآ  ناـمرف  »
تحاسم ار  نیمز  تفر و  یم  هار  نیمز  يور  رد  نوچ  هک  دنا  هتفگ  حیـسم  يراذگمان  باب  رد  یـضعب  هچ  نادب  تسا  تراشا  ندوب :

.دش هدیمان  حیسم  درک ، یم 

هرهب تردـق  نآ  زا  ناربمیپ  هک  تسا  یلاعت  قح  تردـق  نآ  و  ندوب ، دودـحمان  ندـماین ، رد  مسج  بلاق  رد  ندوب : رترب  تحاـسم  زا 
.دندنم

.تسا قلطم  یتسه  دوصقم  اجنیا  رد  تسا ، هتفر  راک  هب  ینعم  دنچ  هب  ناوارف و  انالوم  ریبعت  رد  ناج : ناج 

.یئزج ياهیتسه  ناج :  1 .رَمَقلا 1478 / َّقَشنا  رد  ناج  ِناج  روز  رجح  ِّقَش  نَک  هوک  ناج  روز 

زا سپ  یئزج  ياهدوجو  زا  کی  ره  هک  تسا  يریثأت  زا  تراعتسا  ناهج : ندوب  لماح 
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.دنهن یم  تعیبط  رد  یّلک  حور  اب  لاصتا 

.هورگ عمج  رشح :

.نداد ناشن  ندومناو :

.تمایق زور  زین  و  ندمآ ، درگ  لحم  رشحَم :

.دیوگ تمایق » دص   » ار ص )  ) لوسر انالوم  هک  نانچ  تسایلوا ، ایبنا و  روهظ  تمایق  ياهینعم  زا  یکی  تمایق : نیا  حرش 

دقع ّلح و  يانف  رد  دش  لح  هک  نآ  دقن ز  دوب  تمایق  دص  دمحم  سپ 

نایع ردنا  وا  دوب  تمایق  دص  ناهج  رد  دمحا  تسا  یناث  هداز 

نیا رد  هک  طیسب  ثحب  دوجو  ای  یّلک ، دوجو   6 / 750 ، 751 نیا 756 ، تسا  طرـش  ار  زیچ  ره  ندید  نیبب  ار  تمایق  وش  تمایق  سپ 
هلماح میرم و  رد  حور  ندـیمد  هب  ار  نآ  هک  رثأت  ریثأت و  نیا  زا  .درک  رثا  یئزج  ناج  رد  تسا  هدـش  ریبعت  ناج » ناج   » هب نآ  زا  اهتیب 

هدرک دننامه  یسیع  هب  وا  ندش 
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.تسا رمتسم  اقب  انف و  نیا  رگید و  ناهج  ناهج ، نیا  زا  دش و  هداز  رگید  یناهج  تسا ،

دنا هتشغآ  تافص  رد  دنین و  دنا ال  هتشاذگب  ناهج  زک  یناسک  سب 

ناشن یب  روخ  نآ  شیپ  رتخا  وچمه  ناش  هلمج  تافص  قح  تافص  رد 

« يربک تمایق   » نافراع ار  انف  زا  سپ  ياقب  نیا  4 و  / 442 نورَضُحم 444 - انیََدل  مُه  ٌعیمج  ناوخ  نورَح  يا  یهاوخ  لقن  نآرق  رگ ز 
.دنا هدرک  ریسفت  نادب  ار  يربکلا  هماطلا  یضعب  دنناوخ و 

ای هب  شکیَّبل  هک  نوچ  دنز  نت  نوچ  سپ  ریصقت ؟ دنک  نوچ  تسا  یبل  نیریش  مد  ماد  اهفرح  تسا  یبر  ای  ینعم  هب  دوخ  اهنخـس  نیا 
ندناوخ و ار  ادخ  زا  تیانک  بر : ای   1185 دیشچ ب 1187 - یناوتب  ياپ  ات  رـس  کیل  دینـش  یناوتن  هک  یکیّبل  تسه  دسر  یم  بر 

.ندرک تثاغتسا  ودب 

تفگ و  ْمَُکل : ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ینعم  ًارهاظ  مد : ماد 

240 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هچ يارب  ارچ ، نوچ : ( 60 رفاغ ، « ) .ار امش  مریذپب  ات  ارم  دیناوخب  ناتراگدرورپ 

.ندوب شوماخ  زا  تیانک  ندز : نت 

تساوخ دیاب  ادخ  زا  دیوگ  لاح  .مناوتان  تقیقح  نیا  حرش  رد  هک  دوزفا  سپـس  .تساقب  انف و  ناهج  رـسارس  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد 
.دوب و دیاب  شوماخ  ارچ  سپ  مریذپب ،» ات  دیناوخب  ارم   » تسا هدومرف  وا  .دوش  راکشآ  تقیقح  نآ  ینـشور  اب  دباتب و  لد  رد  يرون  ات 

.تسا لاح  قوذ و  هار  زا  هکلب  تسین  لاق  لیق و  هار  زا  تقیقح  نآ  نتفایرد  هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب  نایاپ  رد 

بآ يوج  رد  راوید  رس  زا  هنشت  نتخادنا  خولک 

بآ يوج  رد  راوید  رس  زا  هنشت  نتخادنا  خولک 

راوید رَس  رب  دنلب  يراوید  دوب  وج  بل  رب 
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هب دمآ  بآ  گناب  بآ  رد  یتشخ  وا  تخادنا  ناهگان  دوب  راز  یهام  وچ  وا  بآ  یپ  زا  دوب  راوید  نآ  بآ  زا  شعنام  دـنمدرد  هنـشت 
تشگ نَحتمم  نآ  بآ  گناب  يافص  زا  ذیبن  نوچ  شبآ  گناب  نآ  درک  تسم  ذیذل  ِنیریش  ِرای  باطخ  نوچ  باطخ  نوچ  ششوگ 
هدیاف ود  ارم  ابآ ! تفگ  هنـشت  ارم  یتشخ  ندز  نیز  هچ  هدـیاف  ار  وت  یه  ینعی  گناب  دز  یم  بآ  نک  تشخ  اج  نآ  زا  زادـنا  تشخ 
گناب نوچ  وا  گناب  بابر  نوچ  ار  ناگنـشت  رم  دوب  وک  بآ  گـناب  عامـس  لّوا  هدـیاف  تسد  چـیه  مرادـن  تعنـص  نیا  زا  نم  تسا 

ماّیا شیورد  رب  وچ  ای  راگن  نیدنچ  وا  زا  دـبای  یم  غاب  راهب  ماّیا  دـعر  گناب  وچ  ای  دـش  لیوحت  یگدـنز  نیز  ار  هدرم  دـش  لیفارـسا 
لـسُرم دـمحا  يوب  وچ  ای  نهد  یب  دّـمحم  يوس  دـسر  یم  نمی  زا  نآک  دوب  نامحر  ِمد  نوچ  تاجن  ماغیپ  سوبحم  رب  وچ  ای  تاکز 

ره هک  رگید  هدـیاف  فیحن  بوقعی  ناـج  رب  دـنز  یم  فیطل  بوخ  فسوی  يوب  وچ  اـی  دـسر  یم  تعافـش  رد  یـصاع  هب  نآـک  دوب 
یم یبُرق  راوید  یتسپ  دـنَک  هک  هعفد  ره  هب  ددرگ  رت  تسپ  دـنلب  راوید  تشخ ، ِیمک  زک  نیعَم  ءاـم  يوس  میآ  منَک  رب  نیزک  یتـشخ 

هب زین  هدننک  تسم  بارش  قلطم  ینعم  هب  و  دنزاس ، امرخ  زا  هک  یبارـش  ذیبَن :  1188 دوب ب 1204 - یم  یلصو  نامرد  وا  لصف  دوش 
.تسا هتفر  راک 

( يرهچونم  ) هکس یب  هچ  هکس و  اب  هچ  میس  دیپس  يزیوم  هچ  يروگنا و  هچ  خلت  ذیبن 

242 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدرزآ نحتمُم :

يالاب رب  هک  تسا  یسک  تفص  ود  ره  نک : تشخ  زادنا و  تشخ 
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.تسا هدوب  راوید 

.نداتسیا زاب  يزیچ : زا  نتشاد  تسد 

.ندینش عامَس :

هاتوک يا  هتسد  اب  هدزاود  ات  تفه  زا  ییاهرات  اب  لکش  عبرم  ای  ثلثم   ) نوگانوگ ياهلکش  هب  .روبنت  دننامه  یقیسوم  تالآ  زا  بابُر :
روص رد  لیفارسا  هک  یگناب  لیفارـسا : گناب  ص 82 ) هیبرعلا ، یقیـسوملا  سوماق   ) .دـنا هتخاون  یم  بارـضم  اب  ای  تسد  اـب  ار  نآ  و 

.دنریمب ناگدنز  لوا  گناب  رد  .تسا  مود  گناب  نیا  .دنوش و  هدنز  ناگدرم  ات  دمد 

.نتفای لاقتنا  ندیدرگ ، لیوحَت :  1 ندب 1916 / رد  درآ  رد  ناج  ار  ناگدرم  نف  هب  شزاوآک  لیفارسا  وچمه 

.ردنت دعَر :

.ییابیز شقن ، راگن :

ناقحتـسم هب  ار  نآ  تاکز  هدیـسر ، تاـکز  باـصن  ّدـح  هب  ناـنآ  لاـم  هک  نارادـلام  زور  نآ  رد  هک  تسا  ییاـهزور  تاـکَز : ِماـّیا 
نایاپ زا  سپ  ار  هنیدقن  تاکز  و  دوش ، یم  هتخادرپ  دیآ  تسد  هب  لوصحم  هک  زییاپ  رد  ًالومعم  امرخ  و  وج ، مدنگ ، تاکز  .دنزادرپب 

.دنهد لاوش  هام  زور  نیتسخن  رد  ار  رطف  دیع  تاکز  و  لاس ،

.ینادنز سوبحم :

« .نَمَیلا ِبناج  نِم  ِنمْحَّرلا  َسَفَن  ُدِـجََأل  یِّنإ   » هک دـنا  هدرک  لـقن  ص )  ) لوسر زا  هک  یثیدـح  هب  تسا  تراـشا  نمی : زا  ناـمحر  مَد 
ص 53) ج 1 ، ص 735 ؛ ج 2 ، راحبلا ، هنیفـس  « ) .نَمَیلا ِلَِبق  نِم  مُکِّبَر  َسَفَن  ُدِجأ  ( » نیدلا مولع  ءایحا  زا  ص 73 ، يونثم ، ثیداحا  )

يارب ناینامی  هک  تساهثیدـح  یخرب  هرمز  زا  ثیدـح  نیا  .دـنا  هدروآ  تسا  نمی  مدرم  زا  هک  ینرق  سیوا  هراب  رد  ار  ثیدـح  نیا  و 
ندمآ راک  يور  قارع و  ياهگنج  زا  سپ  دنتفرگ  بقل  راصنا  سپـس  هک  ناینامی  هچ ، .دـنا  هدرک  داهـشتسا  نادـب  نایـسیق  اب  هرخافم 

رد یخرب  هک  مینیب  یم  ییاهثیدح  هرود  نیا  رد  .دنتخادرپ  نانآ  ریقحت  هب  نایسیق  و  دندیدرگ ، روهقم  نایوما  هیواعم و 

 ) يونثم حرش 
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243 ص : ج 2 ، يدیهش ،) 

یتسرد هب  وا  یناگدـنز  تسا و  نانآ  ناگرزب  زا  نیعبات و  هرمز  زا  ینرق  سیوا  .ناـینامی  شیاتـس  رد  یخرب  تسا و  نایـسیق  شیاـتس 
.تسین نشور 

.ناراکهانگ يارب  ترضح  نآ  تعافش  زا  تیانک  لسرم : دمحا  يوب 

زیر کشا  ار  نامرجم  مراذگ  یک  زیختسر  زور  هک  ربمغیپ  تفگ 

نارگ هجنکش  زا  ناشمناهر  ات  ناج  هب  مشاب  نایصاع  عیفش  نم 

َحیِر ُدِجََأل  یِّنِإ   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  فسوی : يوب   3 / 1783 دهع 1785 - ضقن  باتع  زا  مناهر  او  دهج  هب  ار  ریابک  لها  نایـصاع و 
.رغال راز ، فیَحن : ( 94 فسوی ، « ) .دیناوخ مدرخ  مک  رگا  مبای  یم  ار  فسوی  نم  انامه  ِنوُدِّنَُفت : ْنَأ  َْول ال  َفُسُوی 

.يراج ناور ، نیعَم :

.ندش هتساک  تشخ : یمک 

.یکیدزن بُرق : یلعاف ) ریمض  فذح   ) .مدنک دنَک :

.تسا راوید  نتفاکش  دوصقم  و  ییادج ، لصَف :

.تسا دوصقم  بآ  هب  ندیسر  اجنیا  رد  و  ندیسر ، لصَو :

.تسا قح  هب  لاصتا  مسج و  زا  ییادج  زمر  بآ  گناب  ندینش  تشخ و  ندش  هدنک 

اب دـیاب  فراع  .تسا  يراوید  ای  یباجح  وا  يارب  نت  اما  دـسرب ، دوب  نآ  رد  هک  یناهج  هب  ات  تسا  شـشوک  رد  هتـسویپ  یناسنا  حور 
.دراد رب  ار  باجح  نیا  تضایر  لمحت 

راوید نیا  زا  يا  هشوگ  یتضایر  ره  اب  و  ظفاح )  ) منکف رب  هدرپ  هرهچ  نآ  زا  هک  یمد  اشوخ  منت  راـبغ  دوش  یم  ناـج  هرهچ  باـجح 
هدنب و نایم  یباجح  دوش و  ناریو  یّلکب  نت  هک  اج  نآ  ات  ددرگ  دیدپ  قح  گناب  ندینش  يارب  يا  هنزور  یناریو  ره  اب  دوش و  ناریو 

.دنامن یلاعت  قح 

ندروآ دورف  رَـس  نیا  عنام  تسا  ندرگ  یلاع  راوید  نیا  هک  ات  برَتقا  دُجـسا َو  هک َو  یبُرق  بجوم  بَِزل  تشخ  ِندـنک  دـمآ  هدـجس 
حرش تسا 
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244 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

هک ره  رَدَم  تشخ و  دنَک  یم  رب  رتدوز  رت  هنشت  وک  ره  راوید  رـس  رب  تاجن  یکاخ  نت  نیز  مباین  ات  تایح  بآ  رب  درک  ناوتن  هدجس 
قلب ب 1210- گناب  زج  هناگیب  دونـشن  ُقنُع  ات  یَم  ُرپ  بآ  گناب  وا ز  باجح  زا  دنک  رت  تفز  خولک  وا  بآ  گناب  رب  دوب  رت  قشاع 

.تخس هدنبسچ ، بَِزل :  1205

.یکیدزن بُرق :

(. 19 قلع ،  ) وش کیدزن  نک و  هدجس  ْبِرَْتقا : ْدُجْسا َو  َو 

.دنلب بکرم ) تفص  : ) ندرگ یلاع 

.ندش کیدزن  زا  تیانک  ندرک : هدجس 

.نادواج یگدنز  زا  تیانک  تایح : ِبآ 

.دشابن یگنس  نآ  رد  هک  هدیبسچ  مه  هب  ربز  ياهلگ  خولک ، رَدَم :

.تشرد ربتس ، تفَز :

.عنام باجح :

.بآ هب  ندیسر  قوش  قوذ و  زا  هراعتسا  یم :

.ندرگ ُقنُع :

.دننکفا نآ  رد  یخولک  ای  یگنس  نوچ  بآ ، گناب  توص ) مسا  : ) ُقُلب

زا ار  یمدآ  هک  تسا  یعنام  ینیب  دوخ  يدوخ و  .ندـنایامن  راوخ  ار  دوخ  تسا و  ینتورف  هناشن  راگدرورپ  هاـگرد  هب  ندرک  هدـجس 
رت هدـیدان  ار  یکاخ  نت  دـنک و  رت  تسپ  ار  عنام  نیا  دـشوکب و  ناسنا  هک  هزادـنا  ره  .دراد  یم  زاب  قح  ترـضح  هاـگرد  هب  عوضخ 
نآ تسا و  رت  شزرا  یب  وا  دزن  نت  تاقّلعتم  نت و  تسا ، رت  قشاع  ادخ  هب  هک  ره  وپاکت  نیا  رد  .دش  دهاوخ  کیدزن  ادـخ  هب  دریگب 
يو زا  مه  : » دـیوگ يریـشق  .بوبحم  رادـید  هب  دوب  لد  نتـساخرب  ياـج  زا  قوش  هک  تسا  قوـش  ماـقم  رد  دوـب  تلاـح  نینچ  هک  ار 

ص 578) هیریشق ، هلاسر  همجرت  « ) .تیفاع طاسب  رب  دوب  گرم  يوزرآ  قوش  تمالع  زا  تفگ  هک  مدینش  یلع ) وبا  داتسا  )

ج 2، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  شیوخ  ماو  درازگ  دراد  منتغُم  شیپ  ماّیا  وا  هک  ار  نآ  کنخ  يا 
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245 ص :

َرب راـب و  یغیرد  یب  دـناسر  یم  رت  زبـس و  غاـب  وچمه  یناوج  نآ  دوب و  تّوق  لد و  ِروز  تَّحـص و  دوـب  تردـق  شِک  ماـّیا  نآ  ردـنا 
دنب طیلخت و  یب  ناکرا و  لدتعم  دنلب  سب  شفقس  رومعم و  هناخ  نآ  دب  نت  نیمز  ددرگ  یم  زبس  ناور  توهش  تَّوق و  ياه  همـشچ 

شوخ تابن  هروش  زا  زگره  تسـس  نازیر و  ددرگ و  هروش  كاخ  دَسَم  نِم  ٍلبَح  هب  ددنب  تندرگ  دـسر  رد  يریپ  ماّیاک  نآ  زا  شیپ 
زا هدش  يرات  هدمآ  مَن  ار  مشچ  هدمآ  ریز  مُدـلاپ  نوچ  ناوربا  عفتنُمان  نارگید  شیوخ و  وا ز  عطقنم  توهـش  بآ  روز و  بآ  تسرن 
زاس هتفر ز  لمع  ناریو  هگراک  زارد  هر  گنل و  هشال  هگ  یب  زور  راـک  اهنادـند ز  معط و  قطن و  هتفر  رامـسوس  تُشپ  وچ  ور  جّنـشت 

.اشوخ ُکنُخ :  1211 هدش ب 1222 - مک  نآ  ندنک  رب  تّوق  هدش  مکُحم  َدب  يوخ  ياهخیب 

.یناوج ياهزور  ندرم ، زا  شیپ  ياهزور  شیپ : ماّیا  .زور  موی : عمج  ماّیا :

رد و  راـمیب ، هن  دـیتسردنت  ملاـس و  هک  لاـح  : » تـسا هدـمآ  ع )  ) نینمؤـملا ریما  نانخـس  رد  ندرازگ : ماو  .نداد  ندرک ، ادا  ندرازگ :
امـش زا  دنریگب و  تسا  ورگ  رد  هچ  نآ  هک ، نآ  زا  شیپ  دیـشوکب ، دوخ  ياهندرگ  ندوشگ  رد  راچد ، یگنت  هب  هن  دـیتسه  شیاشگ 

زا هک  دینآ  ورگ  رد  امش  هچ  دیریگب  تقبس  ناتاهلجا  رب  دوخ  ياه  هدرک  اب  : » دیامرف زین  و  هبطخ 183 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دنریذپن هبوت 
.ندنارورپ نتخپ ، ندناسر : هبطخ 190 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دیا هداتسرف  شیپ  اشیپ  هک  دیریگ  یم  ار  نآ  شاداپ  دیا و  هدیرخ  شیپ 

کشخ لافس  رد  دناسر  یم  نم  زج  هک  مکشخ  بل  دراد  ور  هزات  ار  نخس  ناتسلگ 
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.نادابآ رومعَم : « 30 ( » بئاص ( ؟ ار ناحیر 

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  يروآ  دای  ( 30)

246 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.اپ رب  راوتسا ، ناکرا : لدتعم  .هیاپ  نکر : عمج  ناکرا :

ات دـننک  رپ  رجآ  تشخ و  اب  ار  راوید  ياه  هتخیر  هک  نانچ  تسا  ندرک  تّمرم  دوصقم  اـجنیا  رد  و  تسا ، نتخیمآ  تغل  رد  طـیلخت :
.دشاب هدومن  ملاس  هناخ 

.دنهن راوید  رد  هدوسرف  هناخ  يرادهگن  يارب  هک  نآ ، زج  و  هیاپ ، تسب ، دَنب :

.ینتسر تابَن : دسم ) هروس  هیآ 5  زا  ذوخأم   ) .امرخ فیل  زا  ینامسیر  ٍدَسَم : ْنِم  ٌْلبَح 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  توهش : بآ  روز و  بآ 

.هتفر نایم  زا  هدیرب ، عطَقنُم :

وـس نآ  وس و  نیا  دراد و  هگن  ار  مد  ات  دـتفا  رطاق  ای  بسا ، رخ ، لفک  ود  رب  تسا و  نالاپ  بقع  رد  هک  لاود  یکنار ، مدراپ ، مُدـلاپ :
: دورن

یناوت و رپ  ماگنه  هب  اـت  ار  نـالفاغ  تسا  یهیبنت   1 مدـلاپ 2075 / نوـچمه  مشچ  رب  ناوربا  مُخ  تشپ  نوـچمه  تشگ  مَخ  وا  تشپ 
شتوهش شتآ  تسا و  ناجیه  رد  شکرس و  سفن  هک  هاگ  نآ  رگا  .دنرازگب  یگدنب  قح  دنروآ و  ادخ  هب  ور  یناوج  يورین  نتشاد 

اهورین هک  يریپ  ماگنه  هب  هن  رگ  دنا و  نامحر  برق  هتسیاش  دنزاس ، ششوماخ  ییابیکش  بآ  هب  دنناشک و  شتعاط  هتشر  رد  نازوس 
رد یناوج  رد  هَّللا  ذاعَم  هک  هصاخ  تسین و  يرنه  تداـبع  دـیآ  یمن  رب  تسد  زا  يراـک  هدـنامن و  یتوهـش  توق و  هدـش و  تسد  زا 

تخـس نتـشگ  زاب  اهیوخ  نآ  زا  تلاـح  نینچ  رد  هک  دـشاب  هدـش  وا  تداـع  هدرکن و  رود  دوخ  زا  ار  دـب  يوخ  درب و  رـس  هب  تلفغ 
.دنک تیانع  ادخ  هک  زج  تسا  راوشد 

تعاط رب 
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يزور دهد ، یم  ياج  دوخ  هیاس  رد  ار  نت  تفه  ادخ  هک  ص )  ) لوسر زا  تسا  یثیدح  هلمج  زا  .تسا  هدـش  دـیکأت  یناوج  ماّیا  رد 
نیمه و  ص 439 ) ج 2 ، دمحا ، دنسم   ) .دبای شرورپ  ادخ  تدابع  رد  هک  تسا  یناوج  نانآ  زا  یکی  تسین  يا  هیاس  وا  هیاس  زج  هک 

: تسا هدروآ  مظن  هب  ییاهب  خیش  ار  ینعم 

خیـش  ) نکم ینابرق  ریپ  دنفـسوگ  نکم  یناج  نارگ  یتشگ  نوچ  ریپ  ناوخب  ار  ِکلذ  َنَیب  ٌناوَع  وَر  ناج  تسود  راثن  نک  یناوج  رد 
ص 10) اولح ، نان و  ییاهب ،

نَک رب  هار  رس  رب  يا  هدناشن  هک  ار  نُب  راخ  نیا  هک  ار  درم  نآ  یلاو  ندومرف 

هراشا

نَک رب  هار  رس  رب  يا  هدناشن  هک  ار  ُنب  راخ  نیا  هک  ار  درم  نآ  یلاو  ندومرف 

ار نیا  نَِکب  شدـنتفگب  سب  دـندش  رگتمالم  شنایرذـگهر  ُنب  راخ  وا  دـناشن  هر  نایم  رد  نخـس  شوخ  تشرد  صخـش  نآ  وچمه 
یتسَخب ناشیورد  ياپ  راخ  يدیردب ز  قلخ  ياه  هماج  يدش  نوخ  ُرپ  نآ  مخز  زا  قلخ  ياپ  يدش  نوزفا  نب  راخ  نآ  یمد  ره  دنکن 

وا راخ  تخرد  دش  داد  هدعو  ادرف  ادرف و  یتّدـم  نم  شیزور  منَک  رب  يرآ  تفگ  نکب  نیا  تفگ  ودـب  مکاح  ّدِـج  هب  نوچ  راز  راز 
اَنَنیَد لِطاُمت  لِّجَع ال  تفگ  اَنَنَیب  مَع  ای  ُماَّیَألا  تفگ  ژَغَم  سپ  او  ام  راک  رد  شیپ آ  ژک  هدـعو  يا  شمکاح  يزور  تفگ  داهن  مکُحم 

، نارگ دـعب ، تفـص  هب  هجوت  اـب  تیب  نیا  رد  .تسا  هتفر  راـک  هب  دـنچ  ياـهینعم  رد  يونثم  رد  هملک  نیا  تشُرُد :  1223 ب 1230 -
.تسا بسانم  زین  دش  هتشون  تیب 405  رد  هک  یینعم  اب  دنچ  ره  دیامن  یم  رت  بسانم  سناجتمان 

لّلعت زا  تیانک  ندیژَغ : سپاو  .نتفر  هار  دنک  ندیشک ، ار  دوخ  نیمز  يور  رب  هتسشن  ندیژَغ :
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.نتفگ ادرف  زورما و  ندرک ،

.میراد تقو  زونه  تسام ، نایم  راگزور  ماّیَألا :... 

.نکم ریخأت  ام  ماو  تخادرپ  رد  نک ، باتش  لِّجَع :... 

یم رَطـضُم  ریپ و  هدننَک  نیو  دوش  یم  رتناوج  َدب  تخرد  نآ  نامز  دیآ  یم  هک  يزور  ره  هب  هک  نادب  نیا  ادرف  هک  ییوگ  یم  هک  وت 
راز و زور  ره  نَک  راـخ  رت  زبـس و  مد  ره  زور و  ره  ُنب  راـخ  نتـساک  رد  يریپ و  رد  نَک  راـخ  نتـساخرب  تّوـق و  رد  نـُب  راـخ  دوـش 

248 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رَبَم  دوخ  راگزور  شاب و  دوز  رت  ریپ  وت  دوش  یم  رتناوج  وا  رت  کشخ 

سح یب  تخـس  يرادـن  سح  يدـش  هتـسَخ  دوخ  يوخ  زا  اهراب  تدز  رخآ  راخ  ياپ ، رد  اهراب  تدـب  يوخ  یکی  ره  ناد  ُنب  راخ 
: تسا ع )  ) یلع هدومرف ي  رد  هک  ناـنچ  تشز ، ياـهراک  زا  تبوت  ندـنکفا  سپاو  هب  تسا  تراـشا  ادرف :  1231 ب 1237 - يدمآ 

.ندرک دشر  نتفر ، الاب  نتساخرب : ( 150 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دزادنا سپاو  ار  هبوت  دزاس و  مدقم  ار  هانگ  »

.ندرک گنرد  ندرب : راگزور 

سح ص 594 ) یقهیب ، خـیرات  يزار ، يدوعـسم   ) راـم دـب  اـی  راـگزور  را  دوش  اـهدژا  هک  ربـم  راـگزور  شیب و  نیز  ناـشناما  هدـم 
تـسوکین ِيوخ  ییفوص  دیوگ  هر )  ) یناتک و   » .دـنناد یم  ییوخ  کین  رد  ار  فوصت  تقیقح  نایفوص  ضعب  .ندوبن  هاگآ  نتـشادن :

درادن و دوس  تعاط  چیه  يو  اب  هک  تسا  یتیـصعم  دب  يوخ  تفگ : ذاعم  نب  ییحی  .رت و  یفوص  وت  زا  رتوکین  يوخ  هب  وت  زا  هک  ره 
اب دوش  ادیپ  یسک  رد  دب  يوخ  رگا  ص 5 ) ج 2 ، تداعس ، يایمیک  « ) .درادن نایز  تیصعم  چیه  يو  اب  هک  تسا  یتعاط  وکین  يوخ 
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ریذـپ جالع  دـناود  هشیر  دوش و  خـسار  لد  رد  يوخ  نآ  درذـگب و  ناراگزور  رگا  نکیل  درب  ناوت  نایم  زا  ار  نآ  تضاـیر  میلعت و 
.تسا تقولا  نبا  یفوص  هچ ، تسین  فوصت  طرش  ندنکفا  سپاو  ار  زورما  راک  نتفگ و  ادرف  .دشابن 

1 قیرط 133 / ِطرش  زا  نتفگ  ادرف  تسین  قیفر  يا  دشاب  تقولا  نبا  یفوص 

ب 33474) ریبک ، ناوید   ) یمد مه  رگا  وش  یکی  مد  نیمه  ییفوص  رگا  ادرف  مان  وگم 

ره شیوخ و  باذـع  وت  يا  هن  دوخ  مخز  يراـب ز  یلفاـغ ، ناـسر  نآ  تسه  وت  تشز  ِقلُخ  هک ز  ناـسک  رگید  ِنتـشگ  هتـسخ  رگ ز 
ات ار  رای  رون  ران ، اب  نک  لصو  ار  راخ  نیا  نُک  لصو  نبلُگ  هب  ای  نکب  ربیخ  رد  نیا  راو  یلع  وت  نزب  هنادرم  ریگرب و  ربت  ای  يا  هناـگیب 

حرش تسا  نکمم  نمؤم  هب  شتآ  نتـشُک  تسا  نمؤم  وا  یخزود  لاثم  وت  ار  وت  راخ  دنک  نشلگ  وا  لصو  ار  وت  ِران  دَشُک  وا  رون  هک 
249 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

ار مران  زوس  ترون  هک  نیه  دوز  هاش  يا  نم  رذـگب ز  شدـیوگ  میب  ددرگ ز  رگ  هبـال  نمؤم  هب  وک  میحج  تفگ  زا  دومرف  یفطـصم 
.ندید بیسآ  نتشگ : هتسخ   1238 دوبر ب 1245 -

.هدیسر یلوعفم ) ینعم  رد  یلعاف  تفص  : ) ناسَر

هک دوب  ییاه  هعلق  اـج  نآ  رد  .ماـش  هار  رـس  رب  هنیدـم  يرتم  ولیک  رد 180  تسا  یتیحان  ماـن  ربیخ  .دـب  يوخ  زا  تراعتـسا  ربیخ : ِرد 
هدـید نانآ  زا  هک  یتنایخ  رثا  رب  يرجه  متفه  لاس  رد  .دـندرک  یم  تعارز  ار  تیحان  نآ  ياهنیمز  دنتـشاد و  ياج  نآ  رد  ناـیدوهی 

ریما درب و  اج  نادب  رکشل  ص )  ) لوسر دش 
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: ربیخ  ) .درک حتف  ار  ربیخ  هعلق  یشکرکشل  نآ  رد  ع )  ) نانمؤم

.لماک يامنهار  دشرم و  زا  تراعتسا  نبلُگ : .تسا ) هعلق  ینعم  هب  يربع و  يا  هژاو 

.خزود میحج :

و ص 52 .) يونثم ، ثیداحا  « ) .ِیبََهل َكُرُون  َأَفطَأ  دَقَف  ُنمُؤم  ای  زُج  ِنِمؤُمِلل  ُراَّنلا  ُلوُقَت   » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  دوبر : ار  مران  ترون 
رد دـب  يوخ  هاگ  ص 249 ) ج 8 ، راونـالا ، راـحب   ) .تسا هدـمآ  تیاور  نیمه  ًاـعوفرم )  ) ادـخ لوسر  زا  هّبنم ، نب  یلعل  زا  راـحب  رد 

.دنام ربخ  یب  شیوخ  يوخ  يدب  زا  دوخ  هک  دناود  هشیر  نانچ  یمدآ 

شیوخ يوخ  يدـب  رب  هک  دـش  دـناوت  دـنک ، لمأت  دـشاب و  هاگآ  دوخ  راک  رد  رگا  نکیل  .هن  هاـگآ  وا  دـننیب و  بیـسآ  وا  زا  نارگید 
هچ ره   » هک تسا  نیا  نآ  یلازغ ، هتفگ  هب  تضایر و  قیرط  هب  یکی  تسا ، نکمم  هار  ود  زا  نآ  جالع  تروص  نیا  رد  .ددرگ  فقاو 

« .دنکـشب يو  دـض  ار  يزیچ  ره  دنکــشن و  تفلاـخم  زج  ار  توهــش  هـک  دـنک  یمه  نآ  فـالخ  يو  دـیامرف  یم  ار  يو  قـلخ  نآ 
.دورب يو  زا  دب  يوخ  نآ  يو  میلعت  تکرب  زا  ات  دریگ  ار  وا  تسد  یسفن  بحاص  هک  نآ  ای  ص 11 ) ج 2 ، تداعس ، يایمیک  )

دـش هتخیگنا  رهق  نآک ز  لدع  زور  دشاب  رون  ّدـض  ران  تسا  نِکُمی  دِـض ال  عفد  دِـض  یب  هک  نآ  تسا ز  نمؤم  رون  ران  كاله  سپ 
حور ناویح  بآ  تسا  نمؤم  تمحر  بآ  نآ  همشچ  رامگ  شتآ  لد  رب  تمحر  بآ  ران  ِّرَـش  عفد  وت  یهاوخ  یمه  رگ  لضف  نیا ز 

250 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  نسُحم  كاپ 

وت هک  نآ  وا ز  زا  وت  سفن  تسا  نازیرگ  « 31  » سب
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ّسح تسا  شتآ  زا  همه  وت  رکف  ّسح و  دوش  یم  ناریو  بآ  زا  ششتآک  دوش  یم  نازیرگ  نآ  شتآ ز  بآ  وخ ز  بآ  وا  یشتآ  زا 
وت کچ  کچ  دـنک  نوچ  دـهج  رب  دـیآ  رب  شتآ  زا  کـچ  کـچ  دـکچ  شتآ  رب  وچ  وا  رون  بآ  تسا  شوخ  رون  وا  رکف  خـیش و 

«32  » درس وت  سفن  خزود  نیا  دوش  ات  درد  گرم و  شَیوگ 

شوماخ زا  تیانک  يدوبان ، یهابت ، كـاله :  1246 دهد ب 1255 - ربنَـسیس  نیرـسن و  هلال و  دـهد  رب  يراک  هک  يزیچ  نآ  زا  دـعب 
.تشذگ تیب 1245  لیذ  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  ران : كاله  .نتخاس 

.یندشن هیلعف ) هلمج  : ) نِکُمی ال 

.تمایق لدع : زور 

َِکلـضَِفب َو ال انِلماع  یِهلا   » میناوخ یم  اعد  رد  تهج  نیدـب  .وا  شـشخب  رهظم  لضف  تسادـخ و  لدـع  رهظم  تیراهق  لضف : رهق و 
.راک وکین  نسُحم : َِکلْدَِعب » انِلماُعت 

.ندش شوماخ  زا  تیانک  ندش : ناریو 

.نآ رب  بآ  نتخیر  ماگنه  دیآ  رب  شتآ  زا  هک  يزاوآ  توص ) مسا  : ) کِچ کِچ 

(. نیعم گنهرف   ) یبط عانعن  يونثم .) تاریبعت  تاغل و  گنهرف   ) هنوپ انعن و  نایم  دشاب  يزبس  ربنسوس ، رَبنَسیِس :

شتآ : » دومرف ص )  ) لوسر هک  دزیر  تمادن  کشا  دیاب  دزاس  شوماخ  ار  شتآ  نیا  دهاوخ  هک  نآ  تسادـخ و  رهق  زا  خزود  شتآ 
ج 4، دمحا ، دنـسم  « ) .دنام رادیب  ادخ  هار  رد  بش  هب  هک  يا  هدید  رب  ای  دزیر  کشا  ادخ  سرت  زا  هک  يا  هدید  رب  تسا  مارح  خزود 
ص)  ) لوسر هک  ناـنچ  تسوا ، نسحم  دـنک  شتـسرپ  تسوا  هتـسیاش  هک  ناـنچ  ار  وا  دـسرتب و  ادـخ  زا  هک  نآ  و  ( 135 ص 134 -

شتآ یهاوخ  رگا  و  ص 129 ) نامه ، « ) .هارت َکَّنأَک  هَّللا  ُدبعَت  نأ  ناسحِإلا ) : » ) تسا هدومرف 
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زا ینز و  تسد  خیش  لیذ  هب  دیاب  يزاس  شوماخ  دوخ  سفن 

__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  سب »  » هملک يالاب  نا » ز   » هملک ساسا ، هخسن  رد  ( 31)

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 32)

ار وت  ناسحا  لدع و  دزوسن  ات  ار  وت  ناتسلگ  وا  دزوسن  ات 

251 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

توهش و ران  وا  رون  اب  ات  يرآ  رد  خیش  نامرف  هب  ینک و  رجز  ار  وا  دروشب  وت  رب  وت  سفن  رگا  و  یـسارهن ، دهن  وت  نت  رب  هک  یتضایر 
.يزاس شوماخ  ار  تسوه 

لزنم تسا و  گنل  ترخ  هک  دوسح  يا  میدوب  ریرقت  نآ  ردنا  تساجک ؟ ام  هار  هجاوخ  يا  درگ  زاب  تسار  هار  زا  میور  یم  انهپ  زاب 
رد دـنک و  رب  شدـیاب  داتف  نت  تخرد  خـیب  رد  مرک  ین  تشز  لعف  ییور و  هیـس  زج  ین  تشک  تقو  تشگ  هگ  یب  لاـس  دوز  رود ،

نکب یناشفا  ریپ  دوز  تسه  تروز  هک  ار  كزور  ود  نیا  دش  هاچ  يوس  رمع  باتفآ  دـش  هاگ  یب  ور  هار  يا  نیه  نیه و  داهن  شتآ 
زاس و شلیتف  نیه  رهُگ  اب  غارچ  نیا  تسا  هدرمن  ات  زارد  رمع  مَد  ود  نیز  دـیورب  ات  زاـبب  تتـسدنام  هک  یمخت  ردـق  نیا  دوج  هار  زا 

رتدوز نغور 

ادرف هب  تاریخ  ریخأت  تفآ 

[ ادرف هب  تاریخ  ریخأت  تفآ  ]

نآ هچ ، .دصقم  زا  ندش  رود  زا  تیانک  نتفر : انهپ   1256 تشک ب 1264 - ماّیا  درذگن  یّلکب  ات  تشذگ  اهادرف  هک  ادرف  وگم  نیه 
هک تسا  نیا  دوصقم  .دتفا و  یم  رود  دصقم  زا  دور  انهپ  هب  هک  نآ  دریگ و  شیپ  ار  تسار  هار  دیاب  دسر  لزنم  هب  رتدوز  دهاوخ  هک 

نایب یپ  رد  هچ  نآ  زا 
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.میتخادرپ يرگید  بلطم  هب  میدنام و  زاب  میدوب  نآ 

یناـسک وا  بطاـخم  هک  تسادـیپ  تسا و  هدرک  هلگ  نادوسح  زا  حیرـصت  ضیرعت و  هب  ناوارف  يونثم  لـالخ  رد  اـنالوم  دوسح : يا 
.دوش یم  ناشدسح  بجوم  نانآ  هب  مدرم  لابقا  و  دنرب ، یم  کشر  یقیقح  نافراع  رب  هک  دنتسه 

.لعف ینعم  هب  تسا  مسا  دوز :

.ندیسر نایاپ  هب  رمع  ندش : هگ  یب  لاس 

.ندیدرگ گنت  تدابع  هبوت و  لاجم  زا  تراعتسا  ندوبن : تشک  تقو 

.ندرک هبلغ  سوه  اوه و  زا  تراعتسا  نداتف : نت  تخرد  خیب  رد  مرک 

.نتخادرپ تدابع  هب  ندیشک و  تضایر  زا  تراعتسا  نداهن : شتآ  رد 

: تسا هدورس  ظفاح  هچ  نآ  ریظن  ندرک : یناشفا  ریپ 

( ظفاح ناوید   ) ار مان  گنن و  يرنه  نکب  رس  هناریپ  رمع  یلگ ز  يدیچن  تفر و  بابش  لد  يا 

252 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندیسر نایاپ  هب  ندش ، شوماخ  ندرم :

.رمع زا  تراعتسا  رهگ : اب  غارچ 

.ندرکن ادرف  زورما و  تدابع و  يارب  ندش  اّیهم  زا  تیانک  نتخاس : نغور  هلیتف و 

دازآ ناور  تسین ، تخـس  ولگ  رب  گرم  بانط  هک  ادخ  ناگدنب  نونکا  مه  : » هک تسا  ع )  ) یلع نانخـس  زا  رثأتم  اهتیب  نیا  نومـضم 
یلاجم ندنام و  زا  دیراد  ینامز  كدنا  و  ششوک ، ندمآ و  درگ  ماگنه  تسا و  شیاسآ  رد  اه  نت  تسا ، یقاب  داشرا  تقو  تسا و 

میب ندرب و  رـس  هـب  یتخـس  رد  یگنت و  زا  شیپ  دیــشوکب  .تجاـح  ضرع  يارب  یخارف  تبوـت و  يارب  تـصرف  ندرک و  هدارا  يارب 
هبطخ 83) هغالبلا ، جهن  « ) .ندرم نتشاد و 

شیپ راذگب و  نت  لُخب  اشُگ  رب  رَز  ُرپ  ِّفک  دـنبب و  بل  تسا  يون  لیم  ترگ  نُک  نوریب  هنهک  تسا  يوق  دـنب  نت  هک  ونـشب  نم  دـنپ 
كرت اخس  روآ 
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نینچ فک  زک  وا  ياو  تشهب  ورـس  زا  تسا  یخاـش  اخـس  نیا  تساـخن  رب  دُـش  ورف  توهـش  رد  هک  ره  تساخـس  اهتّذـل  اـهتوهش و 
الاب ار  وت  رم  شیک  بوخ  يا  اخـس  خاش  درب  ات  امـس  رب  ار  ناج  خاش  نیا  دـشک  رب  اوه  كرت  نیا  تسا  یقثولا  هورُع  تشهب  یخاـش 

زا تسد  ود  نز  رد  نسر  دـمآ  افـسوی  هلا  رمأ  رب  تسا  ربص  نسر  نیو  هاچ  وچ  ملاع  نیا  ینـسُح و  فسوی  شیوخ  لـصا  اـت  ناـشک 
ملاع دیدج  ناج  ملاع  ینیبب  ات  دنتخیمآ  مه  هب  ار  تمحر  لضف و  دنتخیوآ  نسر  نیک  هَِّلل  ُدـمَح  تسا  هدـش  هگ  یب  وشم  لفاغ  نسر 

.نتشاذگاو ار  نآ  شرورپ  مسج و  زا  تراعتسا  ندرک : نوریب  هَنهُک   1265 دیدپان ب 1274 - راکشآ  سب 

.قح هب  نتسویپ  دّرجت و  ملاع  زا  تراعتسا  يُون :

.ندرک انف  قح  رد  ار  دوخ  ندرک و  ینامسج  ياهتذل  كرت  زا  تراعتسا  ندوشگ : رَز  ُرپ  فک 

.ندوب دنم  هقالع  نت  هب  نتشاد ، تسود  ار  نت  زا  تیانک  نت : لخب 

یتـسد خارف  هکنیا  نآ  هصـالخ  تسا و  هدـمآ  ص 53 )  ) يوـنثم ثیداـحا  رد  هک  یثیدـح  زا  تسا  ذوخأـم  تسا : یخاـش  اخـس  نیا 
یخاش لخب  درب و  تشهب  هب  ار  وا  دریگب  ار  یخاش  هک  ره  تسا  ریزارـس  اـیند  هب  نآ  ياـهخاش  تشهب و  ياـهتخرد  زا  تسا  یتخرد 

تخرد زا  تسا 

253 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درب خزود  هب  ار  وا  دریگب  ار  یخاش  هک  ره  تسا  ریزارس  ناهج  نیدب  نآ  ياهخاش  هک  خزود 

زیواتسد یقثولا : هورع  ص 607 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   ) .تسا هدمآ  راونالا  راحب  رد  ع )  ) متـشه ماما  زا  یتیاور  نومـضم  نیمه  هب  و 
ْنَمَف  » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .راوتسا 
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ْنَم َو  : » تسا هیآ  نیا  هب  اـنالوم  رظن  يوق  لاـمتحا  هب  و  ( 256 هرقب ، « ) .یْقثُْولا ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ِتوُغاَّطلِاب َو  ْرُفْکَی 
(: 22 نامقل ، « ) .یْقثُْولا ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ٌنِسُْحم  َوُه  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْسی 

.نامسآ امس :  2 تسا 1253 / نسحم  كاپ  حور  ناویح  بآ  تسا  نمؤم  تمحر  بآ  نآ  همشچ 

.ندرب دیق  ناشک : الاب 

نامسیر نادب  فسوی  دنتخادنا و  هاچ  رد  بآ  ندروآ  الاب  يارب  نایناوراک  هک  ینامسیر  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .نامـسیر و  نَسَر :
.دمآ رد  هب  هاچ  زا 

.درادن یقّلعت  تایدام  هب  هک  یناهج  حور ، ملاع  ناج : ملاع 

حور هب  نتخادرپ  ایند و  زا  نتـشذگ  تسا و  روصحم  یهاچ  رد  ییوگ  هک  دنک  نانچ  ار  یمدآ  نت  هب  نتخادرپ  ایند و  هب  یگتـسب  لد 
رب تسا  ربـص  نسر  نآ  تسا و  هـتخیوآ  ناـبلاط  تاـجن  يارب  یهلا  تـمحر  نـسر  .هاـچ  نـیا  زا  نتفاـی  تاـجن  يارب  تـسا  یتلیـسو 

یلازغ ( 45 هرقب ، « ) .َنیِعِـشاْخلا یَلَع  اَّلِإ  ٌهَرِیبََکل  اهَّنِإ  ِهالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْـسا  َو  : » هک ادـخ  هب  رما  زا  تعاطا  رد  ناـهج  ياـهیتخس 
سب هک  تسین  تجاح  ربص  هب  ار  هکیالم  دـنا و  صقان  سب  هک  تسین  ربص  ار  میاهب  هک  تسا  یمدآ  هّصاخ  ربص  هک  نادـب  : » دـیوگ
قشع هب  هکیالم  و  توهش ؛ زج  تسین  یضاقتم  چیه  يو  رد  سب ، تسا و  توهش  هب  رّخسم  همیهب  سپ  .غراف  توهـش  زا  دنا و  لماک 

ص 344- ج 2 ، تداعـس ، يایمیک  « ) .دننک ربص  عنام  نآ  عفد  رد  ات  تسین  عنام  چیه  نآ  زا  ار  ناشیا  دنا ، قرغتـسم  ّتیهلا  ترـضح 
(345

يزاس هدرَپ  ییامنژک  دنک  یم  يزاب  تسا و  داب  رب  كاخ  هدش  ناهنپ  سب  تسه  ِناهج  نآ  هدش و  ناتسه  نوچ  تسین  ِناهج  نیا 
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ص: ج 2 ، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  تسوا  لصا  زغم و  تسا  ناهنپ  هک  نآ  تسوپ و  تسا و  راک  یب  تسا  راک  رب  هکنیا  دـنک  یم 
254

رگد یعون  دوب  یمـشچ  نیب  داب  رظن  دـتفا  كاخ  هب  ار  یکاخ  مشچ  داژن  یلاع  یلاع و  ناد  ار  داب  داب  ِتسد  رد  یتلآ  نوچمه  كاخ 
دیان دوخ  بسا  هراوس  یب  راوس  قح  رون  تسا و  بسا  ّسح  ِمشچ  راوس  لاوحا  دـناد  يراوس  مه  رای  تسه  وک  ار  بسا  دـناد  بسا 

هـش مشچ  یب  وا  مشچ  دوب  ربهر  هش  مشچ  زا  بسا  مشچ  در  بسا  دشاب  هاش  شیپ  هن  رو  دـب  يوخ  زا  ار  بسا  نک  بدا  سپ  راک  هب 
ناهج هدام ، ملاع  تسین : ناـهج   1275 ب 1284 - ارچ ؟ ین ! دـیوگب  یناوخ  اجک  ره  ارَچ  زج  هاـیگ و  زج  نابـسا  ِمشچ  دوب  رَطـضُم 

.ایند یناف ،

.تسا هدمآ  هدنز » دوجوم   » ینعم هب  تسه »  » عمج سمش  ناوید  يونثم و  رد  هملک  نیا  ناتسه :

ینعم نیمه  هب  ناتسه » ، » يونثم تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  3 و  یتشادرب 4725 / اه  هدرپ  ناتسه  ات ز  یتشاد  ینابز  یتسه  یکشاک 
.عمج هن  دشاب ، تسه »  » سنج ینعم  هب  هک  تسین  دیعب  نکیل  هدمآ 

.مسج زا  تسا  تراعتسا  كاخ :

.حور زا  تسا  تراعتسا  داب :

جوا رب  دیآ  اجک  يداب  یب  كاخ  جوم  یب ز  دبنجب  یک  فک  نوچ  شقن 

.مسج مادنا و  تسا : راک  رب  هکنیا   6 / 1459 نیب 1460 - داجیا  مزلق  يدید  وچ  فک  نیب  داب  يدید  شقن  رابغ  نوچ 

.حور تسا : ناهنپ  هک  نآ 

نآ دـشابن  ربهر  ار  بسا  يراوس  رگا  هک  نانچ  .تسا  قح  رون  هضافا  زا  اهنآ  رون  هک  یـسح  ياهمـشچ  زا  تراعتـسا  بسا :...  مشچ 
دوب داتفا و  دهاوخ  ههار  یب  رد  بسا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 611 

http://www.ghaemiyeh.com


« .ًادِشُْرم اِیلَو  َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ِْللُْضی  ْنَم  ِدَتْهُْملا َو  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم   » هک دنوش  هارمگ  دشابن  نایمدآ  يامنهار  یهلا  رون  رگا  .دوش  هابت  هک 
(17 فهک ، )

255 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

همه تسادـخ و  تسا  ملاع  رد  هچ  ره  هکنیا  و  رهاظ ، ملاع  هدام و  ناهج  رد  راگدرورپ  تردـق  ریثأت  هب  تسا  یتراـشا  اـهتیب  نیا  رد 
ینعم نیا  تسوا  تداع  هک  نانچ  هاگ  نآ  .دنیب  یمن  ار  یلـصا  كِّرُحم  يرهاظ  هدـید  اما  تسا  تکرح  رد  راک و  رب  وا  هدارا  هب  زیچ 

زا ندـش  رب  نآ  درادـنپ  تسا و  هدـش  رب  اوه  رب  هک  دـنیب  یم  يرابغ  نابایب  رد  مشچ  .دزاـس  یم  نشور  ییاـهلاثم  ندروآ  اـب  ار  قیقد 
.تسا داب  زا  كاخ  تکرح  هکنیا  تسا  تقیقح  هچ  نآ  اما  تسا ، كاخ 

بسا راوس و  تلاح  تسا  نینچ  .دید  دناوت  نیب  عقاو  ياهمشچ  ار  وا  تکرح  داب و  تسا و  راکشآ  نیب  رهاظ  ياهمـشچ  يارب  كاخ 
راوس اّما  .دید  دناوت  ار  دوخ  عون  مه  اهنت  تسا و  زجاع  راوس  تخانـش  زا  درادن  لقعت  هُّوق  نوچ  بسا  .رگید  بسا  راوس و  هب  تبـسن 

كاشوپ كاروخ و  هب  هجوت  مسج  .تسا  راوس  هب  تبسن  بسا  نوچ  حور  هب  تبسن  مسج  .ار  بسا  مه  تخانش و  دناوت  ار  راوس  مه 
هاگرد یلوبق  نتفای  ینارورپن  ار  حور  دشاب و  مسج  هب  وت  هجوت  مامت  رگا  دیشوک و  نآ  بیدأت  رد  دیاب  هتسویپ  سپ  دراد ، نکـسم  و 

.یناوتن ار  قح  ترضح 

هاش دـنادب  ات  دـیاب  هاش  هار  مسر  دـناد  هچ  بکار  یب  بسا  دوش  بغار  قح  يوس  ناـج  یهگ  نآ  دوش  بکار  سح  رون  رب  قح  رون 
شرون هک  ور  یّسح  يوس  هار 
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دـشک یم  یّـسح  رون  دوب  نیا  رون  یلع  رون  ینعم  دوب  نییزت  قح  ِرون  ار  سح  ِرون  تسا  بحاص  وکین  رون  نآ  ار  سح  تسا  بکار 
کیل تسا  یمنبـش  نوچ  سح  ایرد و  قح  ِرون  تسا  یملاـع  رتنود  تاـسوسحم  هک  نآ  یلُع ز  يوس  درب  یم  شّقح  ِرون  يَرث  يوس 

نوچ ناگ  هدـید  داوس  رد  ناهنپ  تسه  نارگ  تسا و  ظیلغ  وک  یّـسح  رون  وکن  راتفگ  هب  راثآ و  هب  زج  وا  رب  بکار  نآ  تسین  ادـیپ 
یئایـض دوبن  یفخ  نوچ  تسا  یفتُخم  یظیلغ  نیا  اـب  سح  رون  مشچ ؟ ینید ز  نآ  رون  ینیبـب  نوچ  مشچ  ینیب ز  یمن  سح  رون  هک 
يایوج هک  هاگ  نآ  دـنک  هدـنب  هب  هک  يا  هضافا  راـگدرورپ و  تیادـه  زا  تراعتـسا  قح : رون   1285 ب 1294 - تسا ؟ یفـص  نآک 

.دوش تیاده 

.تسا تقیقح  فشک  یپ  رد  هناگجنپ  ساوح  هار  زا  اهنت  هک  یئزج  ياهلقع  سِح : رون 

.لیام بغار :

256 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يدام مسج  زا  تراعتسا  بسا :

.تسا قح  هب  ندیسر  كولس و  بلاط  امنهار  نتشاد  نودب  هک  یسک  زا  تراعتسا  بکار : یب  بسا 

.لماک یلو  زا  تراعتسا  هاش :

.تسا یهلا  رون  هب  نشور  ناشنورد  اما  دنا  مدرم  رگید  نوچ  رهاظ  هب  هک  ادخ  يایلوا  تسا : نآ  بکار  رون  هک  یسح 

.ندناسر لامک  هب  ندرک ، شیارآ  ندش : نییزت 

اهِیف ٍهاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  ِتاومَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  هدش ، رت  نشور  یهلا  رون  هب  هک  یـسح  رون  رون : یلع  رون 
یُِضی ُء َو اُهْتیَز  ُداکَی  ٍهَِّیبْرَغ  ٍهَِّیقْرَش َو ال  ٍهَنُوْتیَز ال  ٍهَکَرابُم  ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  ِیف  ُحابْصِْملا  ٌحابْـصِم 

َلاْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْضَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول 
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رد غارچ  .یغارچ  نآ  رد  تسا ، ینادـغارچ  دـننامه  وا  رون  لـثم  .تسا  نیمز  اهنامـسآ و  روـن  ادـخ  ٌمِیلَع : ْیَـش ٍء  ِّلُِـکب  ُهَّللا  ِساَّنِلل َو 
ینشور شنغور  .تسا  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  هک  نوتیز  كرابم  تخرد  زا  دزورف  یم  ناشخرد ، يا  هراتـس  نوچ  هنیگبآ  يا ، هنیگبآ 

اهلثم نامدرم  يارب  دیامن و  هار  دهاوخ  ار  هک  ره  ینشور  نادب  ادخ  .ینشور  رب  ینشور  دوب - هدوسپن  ار  نآ  یشتآ  دنچ  ره  دشخب -،
زا ار  لالدتـسا  تامدـقم  یئزج  لـقع  هک  تهج  نآ  زا  يرث  هـب  ریبـعت  و  كاـخ ، يََرث : ( 35 رون ، « ) .تساـناد زیچ  ره  هب  ادـخ  دـنز و 

.دنا ملاع  نیا  رد  تاسوسحم  و  دریگ ، یم  تاسوسحم 

.تسا یلاعت  قح  بناج  زا  نآ  دسر و  یم  کلاس  هب  دوهش  فشک و  قیرط  زا  رون  نیا  هچ  .يرترب  ییالاب ، یلُع :

.دراد یتاجرد  يدوعص  ریس  نوچ  مه  یلوزن  ریس  هک  تهج  نآ  زا  رت : نود 

تخانش ناوت  ار  نانآ  مدرم  هک  تسا  رادرک  راتفگ و  زا  اهنت  تسا ، مدرم  رگید  نوچ  تأیه  لکـش و  رد  ادخ  ِِّیلَو  تسین : ادیپ  کیل 
« .يریَغ مُُهفِرعَی  ِیباِبق ال  َتحَت  یئاِیلوأ  : » هک تسین  رودـقم  ناگمه  يارب  ناش  یقیقح  تخانـش  اما  درب ، یپ  ناوت  ناشیا  یگرزب  هب  و 

.ادخ یلو  قح ، درم  ینید :

.ناهنپ یفَتُخم :
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.ینشور ءایض :

.هدیزگ یفَص :

اما دـسر ، یم  نامدرم  هب  نانآ  هلیـسو  هب  یلاعت  قح  تاکرب  دـنا و  مدرم  نایم  هک  تسایلوا  هب  تراشا  میتشون  هک  نانچ  اـهتیب  نیا  رد 
اب زین  ار  تقیقح  نیا  .دـنک  ینازرا  یـسک  هب  نیب  تقیقح  هدـید  ادـخ  هک  نآ  زج  تسین  رودـقم  رهاـظ  ساوح  قـیرط  زا  ناـشتخانش 

نشور ناگمه  رب  نآ  دید  یگنوگچ  اما  تسا  حضاو  ناگمه  يارب  مشچ  ود  ییانیب  هک  دنک  یم  نشور  یلاثم  ندروآ 
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زین ینید  درم  رون  .تسناد  میناوتن  ار  نآ  ّرس  دید ، دناوت  ار  گرزب  یناهج  هنوگچ  درُخ  هیپ  نیا  تسا ، یهیپ  كدنا  زج  مشچ  .تسین 
.دشابن نکمم  ناصاخ  يارب  زج  نآ  تقیقح  كرد  اما  تسادیوه  نآ  راثآ  تسا ، نینچ 

یم شتـسرد  هگ  تسپ  شیهاگ  دـنک  یم  شدـنلب  هگ  بیغ  داد  تفرگ و  شیپ  يزجاع ، بیغ  ِداـب  تسد  هب  سَخ  نوچ  ناـهج  نیا 
رد بسا  راذگ  طخ  نیب  ملق  ناهنپ و  تسد  راخ  شیهاگ  دنک  شناتـسلگ  هگ  راسی  یهاگ  درب  یم  شنیمی  هگ  تسکـش  یهاگ  دنک 

يوات رپ  تسین  تسا  یهش  ریت  نیا  هک  نکشم  ار  ریت  ناج  ناج  ناهنپ  ادیپ و  اهناج  نامک  ادیپان  نیب و  ناّرَپ  ریت  راوس  ادیپان  نالوج و 
مـشچ ار  ریت  نکـشم  وت  نکـشب  دوـخ  مشخ  قَبَـس  دراد  اـهراک  رب  قـح  راـک  قـح  تفگ  َتیَمَر  ذِإ  َتیَمَر  اـم  تسا  یهگآ  تصـش  ز 

، فّرصت داد : تفرگ و   1295 رَت ب 1303 - وت  نوخ  زا  دولآ  نوخ  ِریت  َرب  هاش  شیپ  ریت و  رب  هِد  هسوب  ار  ریش  درامـش  نوخ  تمـشخ 
.ندرک نوگرگد 

.تسار نیمَی :

.پچ راسَی :

.اهراک رد  فّرصتم  زا  تیانک  .طخ  هدنروآ  دیدپ  راذگ : طخ 

.یهلا تارّدقم  زا  تراعتسا  ریت :

.نوکس تکرح و  زا  یمسج  تافّرصت  ندوب  رهاظ  ناج : ندوب  ادیپ 

.تسا تردق  نآ  زا  تادوجوم  همه  تکرح  هک  یلاعت  يراب  لازی  تردق ال  ناج : ناج 
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.دسر یم  وا  زا  هچ  نآ  زا  ندرک  هوکش  و  یهلا ، ياضق  زا  ندوب  دنسرخان  زا  تیانک  نتسکش : ار  ریت 

ناوـت رود  کـین  ار  نآ  هک  يریت  یباـترپ ، ریت  تسا : هدـمآ  سرفلا  حاحـص  زا  لـقن  هب  هماـن  تـغل  رد  .یباـترپ  ریت  یباـترپ : يواـترپ :
جاردننآ زا  باترپ » ریت   » لیذ رد  .تخادنا و 
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: تسا هدمآ 

دروم رگید  .دـنا  هتفرگ  اهدرب  راک  نیمه  زا  ار  اهینعم  نیا  هک  تسادـیپ  .دـسر  یمن  هناشن  هب  اما  دور  یم  رود  رایـسب  هک  ریت  زا  یعون 
.دروخن هناشن  هب  هک  نآ  ای  دننکفا  اوه  هب  فده  دصق و  یب  هک  تسا  يریت  یباترپ  ریت  دهد ، یم  ناشن  بیکرت  نیا  لامعتسا 

( ظفاح  ) تسشن كاخ  هب  یلو  ینامز  تفرگ  اوه  یباترپ  ریت  هک  هر  زا  ورم  رپ  لاب و  هب 

زا لـقن  هب  يدزی ، کـلاس   ) يرادـنپ تسا  باـترپ  ریت  نادـنمدرد  ياـعد  دـیان  ناـشن  رب  مگندـخ  کـی  زگره  هک  نآ  تـسا  ریت  هـچ 
( جاردننآ

يا هقلح  .ریگهز  تصـش : جاردننآ ) زا  لقن  هب  یلمآ ، بلاط   ) داتفا رذگهر  كاخ  رب  دـمآ و  هیاس  وچ  یباترپ  ریت  میب  زا  کلف  رتوبک 
.دسرن بیسآ  تشگنا  هب  نامک  هز  زا  ات  دندرک  یم  تصش )  ) ماهبا تشگنا  رد  هک  ناوختسا  ای  مرچ  زا  دننام  هناتشگنا 

دیتشکن ار  نانآ  امـش  یمَر : َهَّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  ْمُهَلَتَق َو  َهَّللا  َّنِکل  ْمُهُوُلتْقَت َو  ْمَلَف   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  َتیَمَر : ذِإ  َتیَمَر  ام 
.يراعتسا هفاضا  مشخ : مشچ  ( 17 لافنا ، « ) .دنکفا ادخ  هک  يدنکفین  وت  يدنکفا  ریت  نوچ  تشک و  ناشادخ  هکلب 

.تسا یمدآ  نایز  هب  رهاظ  هب  هدرک و  ریدقت  یلاعت  قح  هچ  نادب  ندوب  دونشخان  زا  تراعتسا  ندرمش : نوخ  ار  ریش 

.ندوب یضار  قح  ياضق  هب  نداد : ریت  رب  هسوب 

ماگنه .درادن و  يرایتخا  دوخ  زا  قح  هدارا  ربارب  هدـنب  .دـنک  یم  ناگدـنب  زا  یلاعت  قح  هک  تسا  یـشیامزآ  نایب  اهتیب  نیا  نومـضم 
ِرَِّشب ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  : » دوش میلـست  هک  تسوا  هفیظو  شیاـمزآ 

انامه َنیِِرباَّصلا :

ص: ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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259

هب رگا  سپ  ( 155 هرقب ، « ) .هد هدژم  ار  نایابیکش  اه و  هویم  ناج و  لام و  شهاک  و  یگنسرگ ، سرت و  كدنا  هب  مییامزآ  یم  ار  امش 
.تسا نآ  رد  وا  ریخ  هک  دنادب  دنک و  راومه  دوخ  رب  میلست  اضر و  اب  ار  جنر  نآ  دسر  هدنب  هب  یجنر  رهاظ 

دهد نآ  دیاین  تمهو  رد  هچ  نآ  دهد  ناج  دص  دناتسب و  ناج  مین  ماک  داش  مد  نآ  رد  قفشم  ردام  ماجح  شین  نآ  زا  دزرل  یم  هّچب 
1 / 244 کین 246 - وت  رگنب  يا  هداتفا  رود  رود  کیل  يریگ و  یم  شیوخ  زا  سایق  وت 

میناـگوچ يوگ  تسار ؟ هک  یماد  نینچ  نیا  میراکـش  اـم  نورَح  دـُنت و  ناـنچ  ادـیپان  هچ  نآ  نوبز و  هتـسب و  زجاـع و  ادـیپ  هچ  نآ 
دهاز یتعاس  ار  قیّدِـص  دـنک  رفاک  یتعاس  وک  طاّفَن  نیا  دزوس  یم  دـمد  یم  وک  طاّیَخ  نیا  دزود  یم  درد  یم  تساجک ؟ یناـگوچ 
تسا دح  یب  نز  هر  تسا و  هار  رد  هک  نآ  مامت ز  وا  ددرگن  صلاخ  دوخ  ات ز  ماد  دشاب ز  رطخ  رد  ِصلُخم  هک  نآ  ار ز  قیدنز  دنک 
تـشگ صَلُخم  هک  نوچ  تسا  ِصنقُم  وا  تسا  هتفرگن  ار  غرم  تسا  ِصلُخم  وا  تشگن  صلاخ  هنیآ  تسا  دزیا  ناما  رد  وک  دهر  نآ 

هروغ رگد  يروگنا  چیه  دشن  نمرخ  مدنگ  ینان  چیه  دـشن  نهآ  رگد  هنییآ  چـیه  تسد  دُرب  تفر و  نما  ماقم  رد  تسر  زاب  ِصلُخم 
هدرب راک  هب  ینعم  نیمه  هب  ار  نآ  دراوم  يا  هراپ  رد  اـنالوم  .شکرـس  نوُرَح :  1304 دشن ب 1313 - هروک  اب  هتخپ  هویم  چیه  دـشن 

: تسا

رد نکیل   6 ورگ 1126 / ار  ینورح  هن  ور  سپس  هن  ور  شیپ  مار  نابسا  اذّبح 
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: تیب نیا  رد  هک  نانچ  دراد  رتشیب  روهظ  نآ  دننام  و  ردتقم ، ربکتم  ینعم  رد  ثحب  دروم  تیب 

هک یناگوچ : ب 291 ) ریبک ، ناوید   ) ار رافغتسا  مسر  نآ  نونک  دنادرگ  خوسنم  نورب  اهدح  زا  فطل  نا  نورح ز  هاش  نآ  هک  دشاب 
تسا یلاعت  يراب  تردق  زا  تراعتسا  اجنیا  رد  و  دنکفا ، یم  يروگ  رب  ناگوچ 
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.دنکفا نمشد  يوس  هب  ار  تفن  لعتشم  ياه  هشیش  هک  نآ  .زادنا  تفن  طاّفَن : .همسا  ّزع 

تغل رد  قیّدِص : نیعم ) گنهرف  زا  لقن  هب  یکدور ،  ) بیهم نینچ  مدـیدن  لیخ و  رازه  مدـید  نز  لبط  شردـنت  نشور و  قرب  طافن ،
.دشاب هدیسر  نامیا  يالعا  هجرد  هب  هک  تسا  یسک  حالطصا  رد  و  وگتسار ،

.تسا هتفر  راک  هب  نامیا  یب  نید و  یب  ینعم  هب  ناناملسم  لوادت  رد  یلو  عطاق .) ناهرب  هیشاح   ) يونام کیدنز ، قیدنز :

ماد رد  تسا  لمتحم  دراد  هارمه  ار  يدوخ  زونه  نوچ  سک  نینچ  اـّما  دـنک ، تداـبع  یتسار  يور  زا  ار  ادـخ  هک  يا  هدـنب  ِصلُخم :
.تسا هدش  صَلُخم »  » دش یناف  قح  رد  درک و  اهر  رسارس  ار  يدوخ  نوچ  دتفا و  ناطیش 

: هب دـینک  هاـگن   ) .تسا خـیاشم  راـتفگ  نکیل  دـنا ، هـتفرگ  ثیدـح  ار  نآ  یـضعب  .مـیِظَع » ٍرَطَخ  یَلَع  َنوُِـصلخُملا  : » رطخ رد  صلخم 
.یچراکش صانقا ) زا  لعاف  مسا  : ) ِصنقُم ص 580 ) دابعلا ، داصرم  ص 53 و  يونثم ، ثیداحا 

، رجح فسوی ، ياـه  هروس  رد  عمج  تروص  هب  راـب  تشه  و  هیآ 55 )  ) میرم هروس  رد  درفم  تروص  هب  راـب  کـی  هژاو  نیا  صَلُخم :
رد صَلُخم  .تسا  هدـش  ینعم  نآ  دـننام  و  هدیـسر ،» لامک  هب  «، » كاـپ هتـسیاش   » اهریـسفت اـه و  همجرت  رد  هدـمآ و  و ص  تاـفاص ،

دنیبن ار  دوخ  هک  تسا  یسک  نافراع  حالطصا 
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ُهَـصالخا َُصلخَی  نأ  ُهَّللا  َدارأ  اذإَف  ِهِصالخإ  ُهَیؤُر  ِهِصالخإ  ِیف  ٍِصلُخم  ِّلُک  ُناصُقن  : » تفگ قاقز  رکب  وب  .دنیب  ادـخ  زا  ار  زیچ  همه  و 
كاپ وت  ندید  زا  هک  دشاب  صالخا  هگ  نآ  وت  صالخا  دـیوگ  یم  .ًاِصلُخم » ًاصَلُخم ال  ُنوُکَیَف  ِهِصالخِإل  ُهَتَیؤُر  ِهِصالخا  نع  َطَقـسأ 

.یناحبـس تسا  يداهن  ینّابَر و  تسا  يرـس  هکلب  تسوت  تشاد  توق و  هب  هن  تسوت و  تسد  رد  هن  صالخا  نآ  هک  ینادـب  دـشاب و 
زوریپ ندـش ، قئاف  نداتفا ، شیپ  ندرب : تسد  ص 328 ) ج 1 ، رارـسالا ، فـشک   ) .هن هار  نآ  رب  ار  يریغ  هن و  عـالطا  نآ  رب  ار  سک 

.نتشگ

تیب نیا  رد  نکیل  .هدروآ  ون  ربون ، هروـک : اـب   1 تسرد 1360 / تیوزاب  تسد و  يدرب  تسد  تسوت  ناـبرق  اـم  ناـج  یتسه  هچ  ره 
.تسا رت  بسانم  هدیسران » »
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دیسر قح  هب  دومیپ و  ار  اه  هلحرم  نوچ  اما  تسا  رطخ  ناظم  رد  هدیسرن ، لوصو  ماقم  هب  تسا و  كولـس  ياه  هلحرم  رد  ات  کلاس 
هویم دوشن و  نهآ  رگید  دـیدرگ ، هنییآ  تفاـی و  ـالج  نوچ  نهآ  هک  ناـنچ  تسین ، وا  يارب  يرطخ  رگید  دـیدرگ ، یناـف  قـح  رد  و 

.ددرگن هروغ  زگره  هدیسر 

ناطلـس دـش  تسین  هدـنب  هک  نوچ  يدـش  ناهُرب  همه  یتسر  دوخ  نوچ ز  وش  رون  قِّقُحم  ِناهُرب  وچ  ور  وش  رود  رُّیَغت  زا  درگ و  هتخپ 
«33  » يدش

ِّیکاـح نیگن  شقن  نآ  زاـب  تسا  يرتـشگنا  ِیکاـح  شموم  رهُم  ماـن  هاـگ  دزاـس  گـنن  هگ  وا  رهُم  مار  مرن  موم  وچ  وا  تسد  هب  لد 
یک گناب  اهلد  هوک  رد  ادص  نیا  تسا  رگید  ردنا  هقلح  ره  هلسلس  تسا  رگرز  نآ  هشیدنا  یکاح  تسیک ؟
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تـسه دابم  یلاخ  لد  هوک  نیز  وا  گناب  داتـسوا  تسا  میکح  وا  تسه  اجک  ره  تسا  یهت  هَگ  هُک  نیا  گناب  زا  تسا  ُرپ  هَگ  تسا ؟
رثا رد  ندیـسر  لامک  هب  زا  تیاـنک  ندـیدرگ : هتخپ   1314 دـنک ب 1321 - یم  ات  دـص  زاوآـک  هُک  تسه  دـنک  یم  یّنَثُم  اوآـک  هُک 

.تضایر لّمحت 

ياهاوه شوختـسد  رگید  دیـسر ، لامک  هب  هک  نآ   1 تشگ 3060 / زابمه  هناـخ  درگ  زاـب  تشگ  زاـب  سپ  هتخوس  نآ  تشگ  هتخپ 
.دش دهاوخن  یناسفن 

.دنیالتبم نادب  ناصقان  هک  تسا  ندش  سفن  ياهاوه  شوختسد  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  ینوگرگد ، رُّیَغَت :

هقلح هب  خلب  رد  يو  .يذمرت  قّقحم  نیدلا  ناهرب  دیـس  هب  تسا  تراشا  .تسار و  تسرد  لیلد  .هدـنراد  تسرد  لیلد  قِّقَُحم : ناهرب 
لاس کی  اما  .تفر  اج  نادب  زین  نیدلا  ناهرب  مور ، هب  نیدلا  ءاهب  ترجاهم  زا  سپ  دمآ و  رد  انالوم ، ردپ  دلو ، نیدـلا  ءاهب  نادـیرم 

.دناسر لامک  هب  تدهاجم  تضایر و  رد  ار  انالوم  اج  نآ  رد  دیس  .دیسر  مور  هب  نیدلا  ءاهب  گرم  زا  سپ 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 33)

دوشگ انیب و  درک  ار  اه  هدید  دومن  نیدلا  حالص  یهاوخ  نایع  رو 

وه رون  دراد  هک  یمشچ  ره  دید  وا  يامیس  زا  مشچ و  زا  ار  رقف 

قَبَس یتفگ  یب  هداد  نادیرم  اب  قح  وچ  تلآ  یب  تسا  لاعف  خیش 

262 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد هک  قّقحم  ناهرب  هب  تسا  یماهیا  نآ  رد  .نشور و  تّجُح  لیلد ، ناهرب : ( 37 ص 35 - رفنازورف ، نیدلا ، لالج  انالوم  یناگدنز  )
.تفر وا  مان  شیپ  تیب 

.نتخاس انف  قح  رد  ار  دوخ  ندرک ، اهر  ار  دوخ  هدنب : ندش  تسین 

لوبق در و  زا  تراعتسا  رهُم :
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.خیش

ات دندز  یم  يرهم  نآ  رب  دنداهن و  یم  موم  يا  هراپ  نآ  رس  رب  و  هتخود ، ار  رهوگ  ای  رز  ياه  هسیک  هتشذگ  ناراگزور  رد  موم : رهُم 
.تسا هدروخ  تسد  هسیک  هک  دوش  مولعم  هتسکش  رهُم  زا  دندز  يدربتسد  نادب  رگا  ای  دنامب  هدروخن  تسد 

، مان ای  گنن  هناشن  دهن و  یم  رهُم  اهنآ  رب  بوکرز ) نیدلا  حالص   ) لماک یلو  تسد  هک  تسا  هدش  هیبشت  هسیک  هب  اهلد  اهتیب  نیا  رد 
انالوم هک  کلاس  لد  .دناد  یم  درذگب  اهنآ  رد  هچ  ره  دراد و  فارـشا  اهلد  رب  لماک  یلو  هچ ، .دراذـگ  یم  اهنآ  رب  مامت  رز  ای  بلق 

سکعنم نآ  رد  خیـش  رکف  هک  تسا  يا  هنییآ  کلاس  لد  هک  ارچ  .دنایامن  یم  ار  فرـصت  نآ  دنک  یم  ریبعت  هدش  رهُم  موم  هب  نآ  زا 
هدرک ریـسفت  ادـخ  ار  رگرز  ناحراش  ضعب  .تسا  رگرز  هشیدـنا  یکاح  نیگن ، شقن  انالوم  ریبعت  هب  اـی  فرـصت ، نآ  سپ  .دوش  یم 
دیقف داتـسا  هک  ناـنچ  هکنیا  رگید  .تسین  تسرد  يریبـعت  قـح  ترـضح  هب  هشیدـنا  تبـسن  اـًلوا  هچ ، دـیامن  یمن  تسرد  یلو  دـنا ،

: ریز تیب  رد  رگرز  دنا  هتشون  رفنازورف  موحرم 

راوشوگ نم  تمزاس  رز  زا  هک  ات  راو  شوگ  وش  اه  هتفگ  نیا  لباق 

.تسا نیدلا  حالص  هب  هراشا  اًلمتحم   1 / 2912 يوش 2913 - رب  ایرث  ات  هام و  هب  ات  يوش  رگرز  هم  ِشوگ  رد  هقلح 

.دنریگ یم  نیشیپ  یلو  زا  ار  دوخ  تبتر  ماقم و  ایلوا  زا  کی  ره  هک  نادب  تسا  تراشا  تسا : رگید  ردنا  هقلح  ره  هلسلس 

دریذپ یم  میلعت  وا  زا  نانیا  زا  یکی  هاگ  .بطق  اب  ناشیا  تبـسن  ایلوا و  تبتر  هب  تسا  تراشا  .ندومن  ود  ندرک ، ات  ود  ندرک : یَّنَثُم 
بجوم هک  دسر  یم  لامک  هب  نانچ  هاگ  دنک و  یم  لمع  دوخ  و 
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.ددرگ یم  نارگید  داشرا 

رب رد  دیزرو  یم  تدارا  ودب  انالوم  هک  یسک  زا  كدنا  یفصو  میدید  هک  نانچ  اهتیب  نیا 
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داشرا و زا  نادیرم  هچ  نآ  تسا و  هتسویپ  باطقا  ناگرزب و  نیا  هلسلس  هک  تسا  یتراشا  تبـسانم  هب  .يذمرت و  نیدلا  ناهرب  دراد ،
سکعنم ار  نآ  دوخ  تیفرظ  رادـقم  هب  لد  ره  تسا و  هدـیچیپ  اهلد  رد  هک  تسوا  گـناب  تسا و  مظعا  بطق  زا  دـنرادروخرب  میلعت 

.دزاس یم 

یم نوخ  اه  همـشچ  رد  اهبآ  دوش  یم  نوریب  فطل  نآ  هُک  نوچ ز  لالز  بآ  همـشچ  نارازه  دص  لاق  زاوآ و  نآ  زا  هوک  دناهز  یم 
يا رخآ  میگنـس  زا  مک  ام  هوک  يازجا  درخ  تفریذـپ و  ناج  دوب  لـعل  انیـس  روط  رـسارس  هک  دوب  لـعن  نویاـمه  هاشنهـش  نآ  دوش ز 

هعرج يافـص  ین  وا  رد  یقاتـشم  گناب  يادـص  ین  دوش  یم  ناشوپزبس  زا  ندـب  هن  دوش  یم  ناشوج  همـشچ  کی  ناج  هن ز  هورگ ؟
دبای هم  بات  يو  رد  هک  وب  یهم  دبات  وا  يازجا  رب  هک  وب  دننک  رب  یّلکب  ار  هُک  نینچ  نیا  دـنلُک  زو  هشیت  ات ز  تَّیِمَح  وک  وا  رد  یقاس 

.ندروآ نورب  ندیناهز :  1322 ب 1330 - « 34  » دنکفا یم  یک  هیاس  ام  رس  رب  دنک  رب  ار  اههوک  تمایق  نوچ  یهر 

.دروآ یم  دیدپ  اهلد  رد  بطق  فرصت  هک  يرثا  زا  تراعتسا  لاق : زاوآ و 

.ددرگ یم  دیدپ  مّلعتم  لد  رد  قح  یلو  میلعت  رثا  رب  هک  یهلا  ياهتمکح  فراعم و  زا  تراعتسا  لالز : بآ  همشچ 

هک ( 74 هرقب ، « ... ) ًهَوْسَق ُّدَـشَأ  ْوَأ  ِهَراجِْحلاَک  َیِهَف  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث   » هیآ هب  تسا  تراشا  ًارهاـظ  فطل : ندـش  نوریب 
.دوش نوریب  لد  زا  تیاده  رون  نوچ 
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.نایطبق يارب  لین  بآ  ندش  نوخ  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  زین  .دشیدنین  يراک  هبت  تواقش و  هار  هب  زج  لد 

هک نآ  زا  هتـشذگ  اّما  .دیامن  یم  بسانم  لعن  نویامه  هنیرق  هب  دـنا و  هدرک  ینعم  ع )  ) یـسوم ار  نآ  ناحراش  لعن : نویامه  هاشنهش 
ادـخ زا  ار  تردـق  نآ  بطق  تسا و  بطق  زا  ایلوا  تردـق  هک  تسا  نیا  انالوم  ضرغ  تسین ، قبطنم  نآرق  رهاظ  اب  ناـحراش  ریـسفت 

.دیامن یم  رت  بسانم  نتفرگ  تردق  قلطم  ار  لعن » نویامه   » سپ .دراد 

__________________________________________________

دنک یم  یک  مرک  نیا  تمایق  سپ  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 34)

264 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هوک رب  یلاعت  قح  نوچ  هک  دنا  هتشون  فارعا  هروس  هیآ 143  لیذ  رد  نارسفم  ضعب  هچ  نادب  تسا  تراشا  اًلمتحم  روط : ندوب  لعل 
ندشن ناشوج  ص 76 ) ج 3 ، رارـسالا ، فشک   ) .تفای دوبهب  رامیب  ره  تشگ و  لـقاع  هناوید  ره  دـش و  اراوگ  یبآ  ره  درک ، یّلجت 

.قح رون  هب  نآ  ندشن  نشور  زا  تراعتسا  ناج : همشچ 

31؛ فهک ،  ) میرک نآرق  رد  هک  نانچ  تسا ، نایتشهب  سابل  هک  زبس  گـنر  هب  تراـشا  زین  و  ندـش ، هزاـت  رت و  زا  تیاـنک  شوپزبس :
.تسا هتفر  راک  هب  یتشهب »  » ینعم هب  یسراف  بدا  رد  شوپزبس  .تسا  هدمآ  ( 21 ناسنا ، 53 ؛ ناخد ،

هب تسا  یتراشا  زین  ثیدـح  نیا  رد  و  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) تشک راک و  هتـسارآ  يزبس  رـس  هب  تشهب  غاب  ناـشوپزبس  رس 
دناشوپب ار  يا  هنهرب  نمؤم  ینمؤم  ره  ِهَّنَجلا : ِرـضُخ  نِم  ُهَّللا  ُهاسَک  ًيرُع  یلَع  ًابَوث  ًانِمُؤم  اسَک  ٌنمؤم  امّیأ   » ناـیتشهب ساـبل  زبس  گـنر 

اسَک نَم   » ثیدح نیا  زین  و  ص 14 ) ج 1 ، دمحا ، دنسم  « ) .دناشوپب تشهب  ياهزبس  زا  ار  وا  ادخ 
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« ءای + » قاتشم : ) یقاتـشم ص 381 ) ج 71 ، راونـالا ، راـحب  ص 205 ؛ ج 2 ، یفاـک ، لوصا  « ) ِرـضُخلا ِباـیِّثلا  َنِم  هَّللا  ُهاـسَک  ًاـنِمُؤم 
.ندش قح  هب  ندیسر  ناهاوخ  ندوب ، تیاده  ناهاوخ  يردصم )

.تیاده رون  یّلجت  زا  تراعتسا  یقاس : هعرج  يافص 

.دبات یمن  لد  رب  یهلا  رون  دورن ، نایم  زا  ات  تسا و  ناج  هرهچ  باجح  هک  تسا  یکاخ  مسج  زا  تراعتسا  هُک :

.هک دیاش  دوب ، وب :

هب تسا  تراشا  تمایق : رد  اههوک  ندـنک  رب  ( 2 تیب 1184 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا لماک  یلو  زا  تراعتـسا  اجنیا  رد  تمایق :
.تسا هدمآ  ( 5 هعراق ، 3 ؛ ریوکت ،  ) میرک نآرق  رد  هک  اههوک  نتخیر  مهرد 

.يریگتسد ندومن ، هجوت  ندرک ، تیانع  ندنکفا : هیاس 

يوس زا  هجوت  وس و  کی  زا  تّمه  اما  .تسا  هدنام  رون  یب  مسج  هب  نتخادرپ  رثا  رب  هک  تسا  ییاهلد  زا  تیاکـش  اهتیب  نیا  نومـضم 
.دنک يراج  اهلد  رد  ار  تفرعم  رون  دنکشب و  ار  فالغ  نیا  دناوت  یم  رگید 
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يدـب ره  تسا  نمیا  مخز  زا  مهرم  نیا  دـید  هک  ره  تسا  مهرم  نوچ  نیا  مخز و  تمایق  نآ  تسا  مک  یک  تمایق  نآ  تمایق ز  نیا 
نوچ هدرم  ِنان  فیرخ  دـش  شتفج  هک  ییور  لگ  ياو  فیرح  دـش  شبوخ  هک  یتشز  کـنخ  يا  تسا  نسُحم  وا  دـید  نسُح  نیک 

رخ نوچ  نالکمن  رد  دـش  راونا  همه  تفر و  یگریت  دـش  ران  فیرح  هریت  مزیه  دوش  نآ  نیع  ناـن و  ددرگ  هدـنز  دوش  ناـج  فیرح 
ینامـسج فاصوا  مسج و  وا  تراشا  اب  هک  لماک  یلو  تمایق : نیا   1331 داهن ب 1336 - وس  کی  یگدُرم  يرخ و  نآ  داـتف  هدُرم 

.دزیر یم  مهرد 

.زیخاتسر تمایق : نآ 

رد هک  ییاهباذع  زا  تیانک  مخز :
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.تسا هدامآ  راکهانگ  يارب  زور  نآ 

.دشخب یم  افش  ار  رامیب  لد  تمایق  نیا  فرصت  هک  ور  نآ  زا  مَهرَم :

.تمایق باذع  زا  ندوب  نمیا  زا  تیانک  ندوب : نمیا  مخز  زا 

.تسا دیپس  وا  لمع  همان  زیخاتسر  زور  رد  هک  راک ، وکین  نِسُحم :

.نیشنمه فیرَح :

.دنراد هتسارآ  يرهاظ  هک  نانآ  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .مادنا  فیطل  ابیز ، زا  تیانک  ور : لگ 

.رادرک دب  نیشنمه  زا  تسا  تراعتسا  و  زییاپ ، فیرخ :

.رازکمن نالکمن :

10؛ تالسرم ، 14 ؛ لمزم ، 9 ؛ جراعم ، 14 ؛ هقاح ، 5 ؛ هعقاو ، 10 ؛ روط ، 47 ؛ فهک ،  ) میرک نآرق  زا  دـنچ  ییاه  هروس  رد  هک  ناـنچ 
تساهرادرک و باـسح  زور  زیخاتـسر  زور  .تساـههوک  ندیـشاپ  مه  زا  تماـیق  ياـه  هناـشن  زا  یکی  هدـمآ  ( 5 هعراـق ، 3 ؛ ریوکت ،

.دنا هدرکن  يوریپ  نآ  ياوه  زا  هتشک و  ار  سفن  یگدنز  نارود  رد  هک  دنهر  یم  باذع  زا  یناسک 

ار ناج  تخیر و  مهرد  ار  مسج  ياههوک  قح  يایلوا  داشرا  اب  ناهج  نیا  رد  هک  نآ  دزیر ، یم  مهرد  اـههوک  تماـیق  رد  هک  ناـنچ 
.تسا هدیسر  تمایق  هب  هک  تسا  نانچ  درک ، دازآ  نآ  سبح  زا 

تسا نکاس  وا  ینمیا  رد  دبا  ات  تسا  نمیا  تسا و  یناف  دوخ  یب  هک  نآ  ز 

4 / 2139 هن 2140 - ياج  نآ  ریغ  يور  شقن  ریغ  هنیآ  دش  وا  یناف و  وا  شقن 

266 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، دوش زاسمد  یـصقان  اب  یلماک  رگا  دبای و  یم  لامک  وا  زا  ددرگ  هارمه  یلماک  اب  رگا  یـصقان  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  نیدـب  سپس 
دروخب ار  نآ  یمدآ  نوچ  یلو  تسا  دامج  نان  هک  دزاس  یم  رت  نشور  سوسحم  لوقعم و  ياهلاثم  اب  ار  هتکن  نیا  .دریذـپ و  ناصقن 

رد نوچ  تسا  غورف  یب  هک  ار  مزیه  دوش و  لّدبم  ناویح  هب 
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.ددرگ لدبم  ینشور  هب  دننکفا  شتآ 

رخ ای  گس  هک  نانچ  ددرگ  كاپ  سجن  نآ  تسا  تارهطم  زا  هلاحتـسا  نوچ  دبای  رییغت  رگا  یلو  تسا  سجن  عرـش  مکح  هب  رادرم 
ددرگ و هارمه  یلماک  اب  نوچ  هک  یمدآ  دیلپ  سفن  تسا  نینچ  .دورب  نآ  زا  تساجن  مکح  دوش  کمن  دـتفا و  رازکمن  رد  رگا  هدرم 

.دسر یناسنا  یلاع  ماقم  هب  وا  تکرب  زا  دریگ  وا  تیبرت 

مُخ ال منم  دـیوگ  برط  زا  ُمق  شییوگ  دـتفا و  مخ  نآ  رد  نوچ  وا  ردـنا  ددرگ  گنر  کی  اه  هسیپ  وه  گـنر  ِّمُخ  تسه  هَّللا  ُهَغبِص 
دفال و یم  یـشتآ  تسا ز  شتآ  گنر  وحم  نهآ  گنر  تسا  نهآ  ّالا  دراد  شتآ  گنر  تسا  نتفگ  قَحلا  اَنأ  دوخ  مُخ  منم  نآ  ُملَت 

مـشتحم شتآ  عبط  گنر و  دـش ز  نابز  یب  شفال  تسا  راّنلا  اـنا  سپ  ناـک  ّرز  نوچمه  تشگ  یخرـس  هب  نوچ  تسا  شو  شماـخ 
هبتـشُم دش  رگ  وت  رب  نم  مشتآ  نزب  نم  رب  ار  تسد  نک  نومزآ  نظ  تسا و  کش  ار  وت  رگ  نم  مشتآ  مشتآ  نم  مشتآ  نم  وا  دیوگ 

ُنَْحن ًهَْغبِص َو  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  ِهَّللا َو  َهَْغبِص   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  هَّللا : ُهَغبِص   1337 هنب ب 1344 - مد  کی  نم  يور  رب  دوخ  يور 
هتفگ تَغبص »  » ریسفت رد  و  ( 138 هرقب ، « ) .میناگدنتـسرپ ار  وا  ام  يزیرگنر و  رد  ادخ  زا  رتهب  تسیک  ادخ و  يزیرگنر ) : ) َنوُِدباع َُهل 

یگنر و کی  زا  تیانک  گنَر : ّمُخ  هیآ ) نیمه  لیذ  يواـضیب ، ریـسفت   ) .تسا هدـیرفآ  نآ  رب  ار  ناـمدرم  ادـخ  هک  تسا  یترطف  دـنا 
ًافِینَح ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  : » تسا نایمدآ  ترطف  رد  هک  تسا  یتدحو  دوصقم  و  نتخاس ، گنر  کی 
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(30 مور ، « ) .ُمِّیَْقلا ُنیِّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف 

ار گنر  دص  مخ  خرن  دنکشب  ام  ِّیسیع  یگنر  کی  مخ  ات 

267 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  هدش  نیولت  یب  تفر  اج  نآ  هچ  ره  تسا  هدمآ  راسکمن  نوچمه  ناهج  نآک 

تیب حرـش  هب : دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب   ) 6 / 1855 اهروگ 1857 - ردـنا  گنر  کی  دـنک  یم  ار  گنراگنر  قلخ  نیب  ار  كاخ 
هب تسا  تراـشا  قلطم و  بیغ  زا  تسا  تراـبع  ناـیفوص  لوادـت  رد  رکذـم ) بیاـغ  درفم  ریمـض  َوُه ، ففخم  : ) وُه ( 1 / 500 - 501

.درک دناوتن  هدهاشم  ار  وا  ریغ ، هک  یناهنپ  تیوه 

.گنر ود  دیفس ، هایس و  هسیپ :

.نکم شنزرس  هیلِعف ) هلمج  : ) ُملَت ال  تسیاب ! مایق ) زا  رضاح  رما  لعف  رکذم  درفم  هغیص  : ) ُمق

.مقح نم  هیمسا ) هلمج  : ) قَحلا اَنأ 

.مشتآ نم  هیمسا ) هلمج  : ) راّنلا اَنأ 

.تمشح اب  دنمتلود ، مشَتُحم :

رد اما  .قلخ  ملاع  ضراوع  زا  تسا و  تانّیعت  هجیتن  رد  اهفالتخا  اهیژک و  هک  تسا  هدرک  تراشا  دوخ  نانخـس  ياج  ياج  رد  انالوم 
ادـخ زا  دـید  دوخ  رد  هچ  ره  هک  دیـسر  یماـقم  هب  ناـسنا  نوچ  .تسا و  تدـحو  همه  اـج  نآ  تسین و  یناـشن  ترثـک  زا  رما  ملاـع 

زا یگریت  دوش  هتفت  شتآ  رد  نوچ  نهآ  هک  نانچ  دنک  یم  ییادـخ  راک  دوش و  یم  قح  همه  دور و  یم  نایم  زا  وا  يدوخ  تسناد ،
.دنک یم  شتآ  راک  ندنازوس  رد  دوش و  یم  خرس  شتآ  نوچ  و  دور ، یم  نآ 

منم نادزی  کن  هک  دمآ  دیزیاب  مشتحم  ریقف  نآ  نادیرم  اب 

4 / 2102 نوُدبعاَف 2103 - اه  اَنأ  اَّلإ  َهلا  نونف ال  وذ  نآ  نایع  هناتسم  تفگ 

هک مدش  یناف  نانچ  وت  رد  نم  تفگ 
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مدق ات  ناراس  وت ز  زا  مُرپ 

تسین ماک  شوخ  يا  وت  زج  مدوجو  رد  تسین  مان  زج  نم  یتسه  زا  نم  رب 

نیبگنا ِرحب  وت  رد  هکرس  وچمه  نینچ  نیا  نم  مدش  یناف  ببس  نآ  ز 

باتفآ تافص  زا  وا  دوش  رپ  بان  لعل  لُک  دوش  وک  یگنس  وچمه 

5 / 2022 ور 2026 - تشپ و  وا  روخ  فصو  زا  دوش  رپ  وا  ردنا  دنامن  یگنس  نآ  فصو 

268 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نایغط و زا  شناج  دـشاب  هتـسر  کلم  نوچ  وک  یـسک  دوجـسم  زین  اِبتجا  کـیالم ِز  دوجـسم  تسه  ادـخ  زا  دریگ  رون  نوچ  یمدآ 
بل نک  شمخ  اـیرد  بل  رب  نآ  زا  يوگ  مک  ِهنَم  اـیرد  رد  ياـپ  دـنخَم  ار  هِّبَـشُم  هیبشت  شیر  دـنبب  بل  هچ ؟ نهآ  هچ ؟ ِشتآ  کـش 
ناج لقع و  ياهبنوخ  داب  رحب  يادف  نم  لقع  ناج و  رحب  ِباقرَغ  زا  مبیکـشن  یم  کیل  رحب  ِبات  درادن  نم  نوچ  دص  هچ  رگ  نازگ 

.ندش هدیزگ  رب  یگدیزگ ، ابتجا :  1345 وا ب 1351 - رد  مناّطب  وچ  اپ  دنامن  نوچ  وا  رد  منار  دور  یم  میاپ  هک  ات  داد  رحب و  نیا 

.دنک دننامه  يزیچ  هب  ار  ادخ  هک  نآ  هدننک ، دننامه  هِّبَشُم :

.نتشاد هاگن  بدا  زا  تیانک  نداهن : ایرد  رد  ياپ 

.تسا ندوب  نیگمرش  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  بکرم ) یلعاف  تفص  : ) نازگ بل 

.ندرک ربص  ندیبیکش : همان ) تغل  زا  لقن  هب  راطع ،  ) نادند هب  بل  رهوج  شغیت ز  دزگ  نادنمدرد  ام  نتشک  مرش  ز 

هک نانچ  سپـس  .ددرگ  یم  هتـسارآ  وا  لامک  هب  تخاس  وحم  وا  رد  ار  دوخ  تسویپ و  لماک  هب  صقان  نوچ  تفگ  شیپ  ياـهتیب  رد 
ندرک نشور  رتهب  يارب  تسوا  تداع 
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هتفگ سپـس  .دریگ  یم  ار  شتآ  غورف  دور و  یم  وا  زا  یهایـس  داـتفا  شتآ  رد  هریت  نهآ  نوـچ  هک  دز  لـثم  نهآ  شتآ و  هب  بلطم 
هلوقم زا  هیبشت  نیا  دیوگ  یم  تهج  نیدب  دنا ، ملاع  نیا  يدام  ياهرـصنع  زا  ود  ره  نهآ  شتآ و  هک  دـنک  یم  كاردتـسا  ار  دوخ 

سپ تسا  هدرک  یهیبشت  نینچ  هداس  ياـهلد  يارب  تقیقح  كرد  نتخاـس  ناـسآ  رطاـخ  هب  اـهنت  .تسا و  سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت 
تسا دودحم  تسا و  يرشب  ياهتفص  راتفرگ  زونه  هک  نآ  دیوگ : دهاوخ و  یم  رذع  دوخ  یخاتـسگ  زا  .تشاد و  روذعم  ار  وا  دیاب 
تـسا هدنب  یجیردت  يانف  رخآ  تیب  ینعم  .دنادب و  دوخ  ّدـح  دریگ و  شیپ  بدا  هک  هب  نامه  دوش  یکی  دودـحمان  اب  دـناوت  هنوگچ 

ریبعت هب  دنام و  یم  رادـیاپ  وا  هب  درک  اهر  ار  يدوخ  همه  نوچ  دـهد و  یم  تسد  زا  كدـنا  كدـنا  ار  تانّیعت  هک  قح  ترـضح  رد 
شیپ تدهاجم  تضایر و  اب  دیاب  دراد  ناوت  ات  کلاس  رگید 

269 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دور یم  شیپ  قح  هب  دنامن  وا  اب  يزیچ  يدوخ  زا  درک و  فرص  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناوت  همه  نوچ  دور و 

ددرگ یک  كاـپ  درگ  ضوح  درگ  هب  هدولآ  نت  يا  تسا !؟ رد  رب  هن  دوـب  ژک  هچ  رگ  هقلح  تسا  رتـشوخ  بیاـغ  رـضاح ز  بدا  یب 
ماسجا یکاپ  دوب  نایاپ  یب  ضوح  نیا  یکاپ  داتفوا  رود  مه  شیوخ  یکاپ  وا ز  داتفوا  روجهم  ضوح  زا  وک  كاپ  درم  ضوح  ِنورب 
ردنا هن  رو  ددم  دهاوخ  وت  دودحم  یکاپ  نیا  دراد  ناهنپ  هار  ایرد  يوس  نیمک  رد  نکیل  تسا  ضوح  لد  هک  نآ  دوب ز  نازیم  مک 
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.دناد یمن  ار  لماک  یلو  رضحم  رد  روضح  مسر  هک  یسک  زا  تسا  تیانک  بدا : یب   1352 ددع ب 1357 - ددرگ  مک  جرخ 

.تسا داشرا  یپ  رد  هک  نآ  زا  تیانک  اجنیا  رد  .تسا و  راگدرورپ  دای  هب  وا  لد  هک  نآ  زا  تیانک  رضاح :

.درادن ییامنهار  ياورپ  هک  نآ  زا  تیانک  .تسین  ادخ  دای  هب  هک  نآ  زا  تیانک  بیاغ :

.ندوب رضاح  تمزالم ، زا  تیانک  هقلح : ندوب  رد  رب 

.تسا یتسرپ  دوخ  اوه و  هدولآ  زونه  .تسا  هتسرن  نت  دیق  زا  زونه  .تسا  تانّیعَت  دنب  رد  زونه  هک  نآ  هدولآ : نت 

.نتسویپ ودب  ندیربن و  دشرم  زا  .ندرک  ایلوا  تمدخ  زا  تیانک  ندیدرگ : ضوح  درگ 

.رود روجهم :

یب دـنا  هدـش  حور  رـسارس  هدرک و  اهر  ار  مسج  هک  اـیلوا  تسین و  تیدودـحم  ار  حور  هک  نآ  زا  تسا  تیاـنک  ضوح : نیا  یکاـپ 
.تسا دودحم  میناد  یم  هک  نانچ  مسج  دنا و  مسج  نارگید  هک  یلاح  دنا ، تیاهن 

یم سجن  تساجن  زا  ینزوس  رـس  تاـقالم  هب  هک  رک  زا  رتمک  ِبآ  نوچ  دوش  هدولآ  يزیچ  كدـنا  هب  هک  .تمواـقم  مک  نازیم : مک 
.ددرگ

.تسا یبلچ  نیدلا  ماسح  ای  نیدلا  حالص  ای  سمش  انالوم ، رظن  رد  نآ  قادصم  هک  تسا  لماک  يامنهار  زا  تیانک  لد :

6 دنز 23 / وناز  اهنوحیج  وا  شیپ  دوش  یهار  وا  رد  ایرد  زا  هک  مُخ 

270 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار نانآ  دنرآ ، یمن  ياج  هب  بدا  طرش  دنراد و  یخاتـسگ  راتفگ  رد  رگا  هک  نایفوص  ضعب  هتفگ  هب  تسا  یحیملت  تسخن  تیب  رد 
یلاثم اب  تسوا  تداع  هک  نانچ  ار  هتکن  نیا  .دـنرود و  بیاغ و  نابدا  اب  زا  رتهب  و  دـنروضح ، رد  ناـبدا  یب  هک  تشاد  دـیاب  روذـعم 

، رد رب  هتخیوآ  ِژک  هقلح  هک  دنک  یم  نشور 
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.دوشگ ناوت  نآ  اب  ار  رد  تفوک و  ناوت  یم  رد  رب  ژک  هقلح  نآ  اب  هچ ، .دشابن  رد  رب  هک  تسا  تسُرُد  هقلح  زا  رتهب 

یناکاپان هب  ار  نانآ  .دنراد  یچیپرس  لماک  يامنهار  يوریپ  زا  ای  دنرامـش  یم  لماک  ار  دوخ  هک  تسا  یناصقان  هب  رکذت  دعب  ياهتیب 
زا ندنام  نورب  رد  هک  یلاح  .دننک  كاپ  ار  دوخ  ات  دنورب  نآ  نورد  دنهاوخ  یمن  دنا و  هداتـسیا  ضوح  نوریب  هک  دنک  یم  دـننامه 

هسوسو ضرعم  رد  یگدنز  رسارس  رد  دنشاب  يوقت  تفص  هب  فصّتم  دنچ  ره  فیعض  ياهـسفن  تسا و  یگـشیمه  یگدولآ  ضوح 
.دوب دنهاوخ  یناسفن  ياهاوه  موجه  یناطیش و  ياه 

.دنریذپب ار  نانآ  تامیلعت  دنریگ و  دادما  يوق  ياهسفن  زا  دیاب  هتسویپ  تهج  نیدب 

لیاز هدولآ  نیا  نم  یب  دور  یک  نم  یب  مرش  نیا  بآ  تفگ  بآ  زا  مرـش  مراد  هک  هدولآ  تفگ  باتـش  نم  رد  ار  هدولآ  تفگ  بآ 
كاپ اهلد  ضوح  بآ  نت ز  دـش  كانلگ  نت  ضوح  هیاپ  لد ز  دوب  نامیالا  ُعَنمَی  ُءایَحلا  دوش  ناـهنپ  وک  هدولآ  ره  بآ ، دوش ز  یک 

ٌخَزَرب ال ناشنایم  رد  نانز  مه  رب  لد  رحب  رب  نت  رحب  رَذَـح  نُک  یم  نت  ضوح  هیاـپ  ناـه ز  رـسپ  يا  درگ  لد  ضوح  هیاـپ  درِگ  دـش 
.دشرم امنهار و  زا  تراعتسا  بآ :  1358 ژغم ب 1364 - سپاو  ودب ، ژغ  یم  رتشیپ  ژک  وت  یشاب  رو  تسار  یشاب  وت  رگ  نایِغبَی 

.يوس هب  رد :

.تسا یناسفن  تانّیعت  دنب  رد  هک  یصقان  زا  تراعتسا  هدولآ :

ار هلمج  نیا  هدمآ  ص 134 ) هلودلا ، ءالع  پاچ   ) يونثم هیـشاح  رد  و  ص 54 )  ) يونثم ثیداحا  رد  هک  نانچ  نامیالا : ُعَنمَی  ُءاـیَحلا 
ج 68،  ) راونالا راحب  رد  ءایح »  » باب رد  هچ  نآ  نکیل  دنا ، هتفرگ  ثیدح 
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رد اما  .هنجلا  ِیف  ُنامیالا  ِنامیالا َو  َنِم  ُءایَحلا  تسا : هارمه  نامیا  اب  ایح  مینیب  یم  قلَخلا » َنِم  ِهَّللا َو  َنِم  ُءایَحلا   » باب لـیذ  ص 329 )
، دّلجم نیمه  ص 331 
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ُملِعلا وُه  ِلقَعلا  ُءایَحَف  .ٍقمُح  ُءایَح  ٍلقَع َو  ُءایَح  ِناءایَح  ُءایَحلا  : » هک تسا  هدمآ  ص )  ) هَّللا لوسر  زا  ص 106 ) ج 2 ،  ) یفاک لوصا  زا 
ندرازگ اـی  هیملع ، لـئاسم  زا  شـسرپ  زا  ندرک  اـیح  دـننام  : » دـسیون قمح  ءاـیح  ناـیب  رد  یـسلجم  و  .لـهَجلا » وُـه  ِقـمُحلا  ُءاـیَح  َو 

زا مرـش ، ینعی  تسا ، دوصقم  ایح »  » نیمه نامیالا » ُعَنمَی  ءایَحلا   » هلمج زا  ًارهاظ  و  .دنرامـش » یم  تشز  ار  نآ  نانادان  هک  ییاهتدابع 
.نتساخرب دوخ  راک  حالصا  هبوت و  یپ  زا  مرش ، ای  ندید  صقان  ار  دوخ 

ایقاس ناشفا  مرش  رب  حدَق  کی  يراد  مرش  رو  اجک  زا  مرش  اجک  زا  تسم  اجتُرم  يا  نک  تخس  ور 

: ضوح هیاپ  ( 113 ب 112 - ریبک ، ناوید   ) ایقاس نادنخ  يآ  شیپ  دوش  نادنخ  ام  ِتخب  ات  ایح  مرش و  نمشد  يا  ایب  یقاس  يا  زیخرب 
ِدرگ  » لیذ عطاق  ناهرب  رد  همان و  تغل  رد  .دـنا  هدرک  ینعم  یمان  دـب  ییاوسر و  ياج  ار  بیکرت  نیا  ناسیون  گـنهرف  .ضوح  ياـپ 

تـسد هب  يراک و  نتخاـس  هطـساو  هب  ددرگب  ییاـج  رد  مهبم  مگ و  رد  رـس  هک  تسا  نآ  زا  هیاـنک  دـسیون : ندـیدرگ » ضوح  ياـپ 
درگ ارچ  و  تسیچ ؟ ضوح » هیاپ   » ای ضوح » ياپ   » یلو تسا ، هدمآ  بیکرت  نیا  لیذ  ینعم  نیمه  مکح  لاثما و  رد  .یبلطم  ندروآ 

.دنا هدیدرگ  یم  نآ 

.هدش ینعم  هیوشاپ » « » ضوح ياپ  ( » ص 25 ج 7 ،  ) يونثم تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد 

و ضوح » هراوید   » همان تغل  رد  ار  هیوشاپ » »
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.دنا هدرک  ینعم  ضوح » درگادرگ  وربآ  »

ار اپ  ناوتب  هک  دوش  يدننام  هّلپ  ات  دندرک  یم  رت  خارف  ار  ضوح  هناهد  سپـس  دندروآ ، یم  الاب  ار  ضوح  هراوید  دوب  مسر  میدق  رد 
.دوب كانلگ  بآ  ندوب  قمع  مک  رطاخ  هب  هاوخ  ضوح و  رد  اپ  نتسش  رطاخ  هب  هاوخ  الومعم  هیوشاپ  نیا  .تسش و  داهن و  نآ  يور 

و ضوح » ياپ   » هکنیا .تفر و  هار  نآ  درگ  ناوتب  هک  نانچ  دـیدرگ  یم  کـشخ  هیوشاـپ  تفر و  یم  نییاـپ  ضوح  بآ  مه  یهاـگ 
ضعب .دوش  یمن  دافتـسم  دـنا  هدروآ  همان  تغل  رد  هک  اهتیب  زا  کی  چـیه  رد  هدـش ، ینعم  یماـن  دـب  ییاوسر و  ياـج  ضوح » هیاـپ  »

.تسا زیمآ  فّلکت  یهیجوت  نکیل  دنا ، هتسناد  نت »  » هب هبشم  ار  ضوح  اهنت  دنا و  هتفرگ  تبترم  ینعم  هب  ار  هیاپ »  » ناحراش

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  یفاضا ) بیکرت  : ) لد ضوح  نت و  ضوح 
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ناشنایم .دنسر  مه  هب  ات  تخاس  ناور  ار  ایرد  ود  ِنایِْغبَی : ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب  .ِنایِقَْتلَی  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  نایغبَی : ٌخَزَرب ال 
نتفر نوـچمه  نتفر ، ندیـشک و  نیمز  هـب  ار  دوـخ  .ندـیزخ  ندـیژغ : ( 20 - 19 نمحر ، « ) .دـنوشن رد  مه  هـب  اـت  تـسا  يا  هطـساو 

.ناکدوک

دنیادخ بناج  زا  هک  نایامنهار  .ندرک  وا  زا  ضیف  بسک  لماک و  هب  تسا  صقان  نتـسویپ  رب  دیکأت  شیپ ، ياهتیب  لابند  هب  اهتیب  نیا 
یم نانآ  زا  يور  دـنراد  هک  یتواقـش  رطاخ  هب  یـضعب  نکیل  دـنناهرب  ناشندـش  كاله  زا  ات  دـنناوخ ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  ناـمدرم 

هک دوب  هاگ  تفگ  راگدرورپ  هب  ع )  ) یسوم هک  تسا  یسدق  ثیدح  رد  .دننام  یم  سپاو  ریصقت  هانگ و  مرـش  زا  یـضعب  دننادرگ و 
مرش دهد و  یم  تسد  ارم  يوایند  یتجاح 
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هک صقان  ره  ص 108 ) هیریشق ، هلاسر   ) .هاوخب نم  زا  مه  ار  تدنپـسوگ  فلع  ماعط و  کمن  دومرف  شیادخ  .مسرپب  وت  زا  مراد  یم 
زا تشگ و  نالماک  درگ  دیاب  هتسویپ  .تسا  هدز  همطل  دوخ  نامیا  هب  دزاسن ، فرط  رب  ار  دوخ  صقن  ددنویپن و  لماک  هب  دنک و  مرش 

.تشادن مرش  نتساوخ  ندیسرپ و 

رتشوخ دور  ینیریـش  هب  ناج  دوب  رّکـش  زا  رت  نیریـش  نوچ  هاش  ناشتَّمه  اب  وا  زا  دنبیکـشن  کیل  ناج  هب  دشاب  رطخ  رگ  ناهاش  شیپ 
نیا ار  هروک  تسا  شوخ  شتآ  اب  تسا  هروک  نم  ناج  يَرُعلا  یِهاَو  ییوت  وج  تمالـس  يا  « 35  » ار وت  رم  تمالس  رگتمالم  يا  دوب 
نوچ ار  وت  یگرب  یب  گرب  تسین  هروک  دشاب  روک  نیز  وا  هک  ره  تسا  یندـیزوس  ار  قشع  هروک  وچمه  تسا  شتآ  هناخ  هک  سب 
ِفوخ هچ  نآ  تفرگ  نسوس  لگ و  تناج  هضور  تفرگ  ندوزفا  يداش  مغ ، ار  وت  نوچ  دـش  گرم  ّیتفای و  یقاـب  ناـج  دـش  گرب 
هدـننک تیادـه  لماک و  یلو  زا  تیاـنک  هاـش :  1365 تســس ب 1372 - هناـخ  غرم  رحب و  زا  يوـق  طــب  تسوـت  ِنـمأ  نآ  نارگید 

.ناهارمگ

.ندرک ربص  ندیبیکش :

.دنتسه دوخ  نتخاس  لماک  یپ  رد  و  دنا ، هتشذگ  ایند  زا  هک  یناسک  زا  تیانک  تّمه ) اب  عمج  : ) ناتّمه اب 

__________________________________________________

ارم وت  نک  اهر  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 35)
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.تسس یهاو :

.زیواتسد هورع : عمج  يَرُع :

.ندنازوس ندیزوس :

.نتسنادن ندرکن ، كرد  زا  تیانک  ندوب : روک 

.هشوت گرب :

.تاقّلعت ندرک  اهر  ِناوت  یگرب : یب  گرب 

( ییانس  ) نزم یشیورد  فال  يرادن  یگرب  یب  گرب  شوپم  نادرم  هماج  يرادن  نادیم  نیا  ياپ 

ّقلعت گنر  هچ  ره  دوبک ز  خرچ  ریز  هک  منآ  تّمه  مالغ 
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.نتفر ندش : ظفاح )  ) تسا دازآ  دریذپ 

: مغ ندوزفا  يداش 

، تسا رادـید  قشاع  هک  سک  نآ  « 36 ( » ظفاح  ) میبلط يداش  رطاخ  تمغ  دـیما  هب  اـم  داـش  لد  رد  رگم  تفاـی  ناوتن  ار  تمغ  نوچ 
مه ناج  نداد  زا  یتح  دـهد ، یم  قح  هار  رد  دراد  هچ  ره  دـهن و  یمن  ینزو  ار  لانم  لام و  .تسا  رادـیرخ  ناج  هب  ار  هار  ياهرطخ 

ْمُکَّنَُوْلبََنل َو  : » تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  .ددرگ  مولعم  وا  ییابیکش  نازیم  ات  ار  وا  تسا  یناحتما  اهصقن  نیا  هچ ، درادن  تقیاضم 
سرت و یکدـنا  هب  مییاـمزآ  یم  ار  امـش  و  َنیِِرباَّصلا : ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء 
هب دـهن  یم  جرا  ار  هتـساوخ  لام و  هک  نآ  ( 155 هرقب ، « ) .ار نایابیکـش  هد  هدژم  هویم و  اهناج و  اه و  هتـساوخ  شهاـک  یگنـسرگ و 

درب و یم  تذل  تسود  هب  ندیسر  هار  رد  ندرب  جنر  زا  رادید  قشاع  اما  تسا ، لفاغ  ادخ  شاداپ  زا  هدز و  رد  گنچ  تسس  زیواتسد 
ادخ هب  : » دومرف ع )  ) نانمؤم ریما  هک  نانچ  دنک ، یم  لابقتسا  دنراد  میب  وا  زا  نارگید  هک  ار  یگرم 

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  تشاددای  ( 36)
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هبطخ 5) هغالبلا ، جـهن  « ) .تسا ناهاوخ  ار  ردام  ناتـسپ  كدوک  هچ  نآ  زا  شیب  تسا ، نامژپ  یب  گرم  زا  بلاط  وبا  رـسپ  دـنگوس 
.دهد رتشیب  ضوع  ار  وا  ادخ  دناد  یم  دهد  ناج  لام و  قح  هار  رد  هک  نآ 

قح رهب  زا  یهد  ناج  دـنهد  تنان  قح ، رهب  زا  یهد  نان  تسا  قشاع  ياخـس  دوخ  ندرپس  ناـج  تسا  قیـال  ار  یخـس  نداد  مرد  نآ 
1 / 2235 دنهد 2236 - تناج 

هناوید زاب 
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هقلح ره  ِداد  نونج  رگید  دـهد ، هقلح  یکی  ره  نونف  وذ  وت  هلـسلس  ياه  هقلح  بیبح  يا  نم  مدـش  ییادوس  زاب  بیبط  يا  نم  مدـش 
نانچ نآ  لجا  ریم  نیا  ِریجنز  رد  هصاخ  لـثم  دـش  نیا  نونج  دـشاب  نونف  سپ  تسا  رگید  ینونج  مد  ره  ارم  سپ  تسا  رگید  ینونف 

.نونجم هتفیش ، ییادوس :  1373 دنهد ب 1377 - مدنپ  ناگناوید  همه  هک  دنب  تسسگب  یگناوید 

.ریجنز هلسلس :

.دشاب رهام  نف  نیدنچ  رد  هک  نونف : وذ 

.ششخب اطع ، داد :

هاش ینیریش  زا  نخس  هتشذگ  ياهتیب  رد  .تساه » هخاش  ار )  ) یگناوید نوُنف : نُونُجلا  : » تسا لثم  رد  هک  نانچ  ندوب :...  نونف  نونج 
ارم نانخـس  نیا  دیوگ  اجنیا  رد  .تسامنهار  ریپ  دوصقم  هاش »  » زا هک  تسادیپ  .ندرم و  يو  قشع  رد  ندرپس و  وا  هار  رد  ناج  دوب و 
رد هزات  ینونج  دیازفا و  یم  ودب  نم  قشع  رب  وا  یّلجت  ره  دشک و  یم  دوخ  هب  ارم  یعون  هب  مد  ره  هک  .دنکفا  تسود  بیبط و  دای  هب 

.تساهعون ار  نونج  دنا  هتفگ  هک  تسا  نیمه  يارب  .دیآ  یم  دیدپ  نم 

موش هناوید  هک  دیاب  نامگ  یب  منص  يا  زور  هس  هام  ره  رس  نم 

تسا هزوریپ  هن  تسا  زوریپ  زور  تسا  هزور  هس  لوا  زورما  هک  نیه 

5 / 1888 دوب 1890 - یم  هم  رس  ار  وا  مد  هب  مد  دوب  یم  هش  مغ  ردناک  یلد  ره 

هیلع هَّللا  همحر  يرصم  نوّنلا  اذ  شسرپ  تهج  ناتسرامیب  هب  ناتسود  ندمآ 

هراشا

هیلع هَّللا  همحر  يرصم  نّونلا  اذ  شسرپ  تهج  ناتسرامیب  هب  ناتسود  ندمآ 

تسا یتیالو  هک  دوب ، َهبَون  مدرم  زا  .دنا  هتشون  نابوث  ار  وا  مان  .گرزب  نافراع  زا  میهاربا ، رسپ  ضاّیفلا ، وبا  وا  هینک  يرصم : نوُّنلا  اذ 
نافراع لاح  حرش  رد  هک  ییاهباتک  ًاصوصخم  اهباتک  رتشیب  رد  وا  لاح  حرش  .ه ق ) تافو 245   ) .نادوس رد 
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صـصق و ذـخآم  رد  هک  نانچ  اما  .تسا  هدـمآ  بوجحملا  فشک  و  سنـالا ، تاـحفن  هوفـصلا ، هفـص  ءاـیلوألا ، هرکذـت  نوچ : تسا 
(. ص 53 يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) تسا یلبش  هراب  رد  هدورس  انالوم  هچ  نادب  کیدزن  یتیاکح  هدمآ ، يونثم  تالیثمت 

ار اهرگج  يو  زا  دیـسر  یم  کلف  قوف  اـت  هک  دـش  نادـنچ  روش  دازب  ون  ینونج  روش و  وردـناک  داـتف  ار  يرـصم  نّونلا  اذ  نینچ  نیا 
دوبر یم  ناشاهـشیر  وا  شتآ  دوبن  وا  نونج  بات  ار  قلخ  كاپ  نادـنوادخ  روش  يولهپ  كاـخ  هروش  يا  دوخ  ِروش  هنم  نیه  کـمن 
دنیآ یم  گنت  هر  نیز  هچ  رگ  ماگل  نیا  ندیـشکاو  ناکما  تسین  داهن  ینادنز  هب  شدندرک  دـنب  داتف  شتآ  ماوع  شیر  رد  هک  نوچ 
نّونلا اذ  مرجال  دوب  نادنِر  فک  ردنا  مکح  هک  نوچ  ناشن  یب  ناهاش  دنروک و  هرگ  نیک  ناج  فوخ  هماع  ناهاش ز  نیا  هدـید  ماع 

.ندمآ شیپ  نداد ، يور  نداتف :  1378 میتی ب 1386 - ّرُد  نینچ  نالفط  فک  رد  میظع  هاش  دور  یم  هراوس  کی  دوب  نادنز  رد 

.یناشیرپ یگتفشآ ، روش :

.يزوس لد  تقفش و  زا  تیانک  ندش ، هدرزآ  ندیسر : کمن  ار  اهرگج 

.ندرک سایق  نداهن :

.درادن نورد  ینشور  هک  نآ  زا  تراعتسا  دنایورن ، هایگ  هک  رازکمن  نیمز  كاخ : هروش 

276 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنزادگ یم  وا  قشع  رد  هک  ادخ  يایلوا  ناراکزیهرپ ، ناحلاص ، كاپ : نادنوادخ 

يانب دنازوس و  ار  ناشرهاب  موسر  رهاظ و  نساحم   » دنا هتـشون  ناحراش  ضعب  .نداد  رازآ  زا  تیانک  ندـنازوس ، شیر  ندوبر : شیر 
.هنافّلکتم تسا  يریبعت  هک  دیشک  شتآ  هب  قشع  همدص  اب  ار  ناشرصاق  ياهلقع 

.دوبن قفاوم  عرش  اب  نآ  رهاظ  هک  نّونلا  اذ  نانخس  رطاخ  هب  نانآ  ندش  هدرزآ  زا  تیانک  نداتفا : ماوع  شیر  رد  شتآ 

: داهن

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 637 

http://www.ghaemiyeh.com


: ریظن .دنداهن 

یشوماخ زا  تراعتسا  ندرک ، ربص  نداتسیا ، ندیشکاو : ماگل   2 زیرگ 320 / وت  زو  دلـسگب  ار  اهدنب  زیتس  ُرپ  يا  دشک  رد  ور  وت  وا ز 
نآ ار  هماع  هک  دنچ  ره  .دراد  هاگن  ار  دوخ  دناوتن  .درادن و  رایتخا  دوخ  زا  دهد  تسد  تلاح  نآ  ار  فراع  هک  یماگنه  .توکـس  و 

.دیاین شوخ  نانخس  نآ  تلاح و 

.نتفرگ هدرخ  زا  تیانک  ندنام ، ندمآ : گنت 

.نانیب رهاظ  مشچ  زا  هدیشوپ  ناشن : یب 

.دنا نیب  رهاظ  هک  نانآ  .درادن  درخ  هک  تسا  یناسک  زا  تراعتسا  اجنیا  رد  نادنر :

«. اهنت  » ینعم هب  زین  و  تسا ، هتفر  راـک  هب  تیمها  یب  زین  و  ریظن ، یب  زاـتمم ، ینعم  هب  یـسراف  رثن  مظن و  رد  بیکرت  نیا  هراوس : کـی 
ار رکذ  لماخ  ناگراوس  کـی  هک  ناـنچ  تشاد  دـیابب  هجرد  رت  سیـسخ  رد  ار  عیبر ) لـضف   ) يو  » تسا ریخا  ینعم  هب  اـجنیا  رد  هک 

.لماک دشرم  یلو و  زا  تراعتسا  .اتمه  یب  ّرُد  اهبنارگ ، ّرُد  میتَی : ِّرُد  ص 32 ) یقهیب ، خیرات  « ) .دنراد

راک نوچمه  ار  ناشیا  ياهراک  و  دـننک ، سایق  نانآ  اب  ار  دوخ  دـیابن  يداع  مدرم  هکنیا  تسادـخ و  يایلوا  تبتر  نایب  اـهتیب  نیا  رد 
.دننادب هماع 

ریفن رد  دوب و  هیرگ  ردنا  ریپ  درم  شیپ  دمآ  ردنا  يدیرم  کی 

دیود شمشچ  زا  بآ  نایرگ  تشگ  دیرم  نآ  نایرگ  دید  نوچ  ار  خیش 

5 / 1271 ، 1272 درم 1292 ، ریش  وت  يوش  ات  يراوخ  هب  ور  درگ  زاب  اراخب  زا  دّلقم  يا 

277 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يا هَّرب  نیتسوپ  رد  رن  ریش  يا  هّرذ  رد  ناهن  يدیشروخ  تنیا 

1 / 2502 هابتشا 2503 - اب  هنم  نیه  هک  نیا  رب  اپ  هاک  ریز  رد  ناهن  ییایرد  تنیا 

ناهن ایرد  هچ  ِّرُد 
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يو رد  تاّرَذ  هلمج  دوشگ  رب  ار  دوخ  يور  كدـنا  كدـنا  دومن و  هّرَذ  ار  شیوخ  یباتفآ  يا  هّرذ  ردـنا  یفخم  یباـتفآ  يا  هرطق  رد 
تسار ناهیفس  نوچ  دوب  يرادرب  روصنم  نامگ  یب  دوب  يراّدغ  تسد  رد  ملق  نوچ  دش  وحَص  تشگ و  تسم  يو  زا  ملاع  دش  وحَم 

سپ دوهج  ِبُولـصَم  تسوا  لوق  هب  نوچ  مُِکب  انرَّیَطَت  اَّنإ  هَفَـس  زا  مگ  هار  یموق  هتفگ  ار  ایبنا  اِیبنألا  َنُوُلتقَی  دـمآ  مزال  ایک  راک و  نیا 
دوب نوخ  ناشی  هاش ز  نآ  لد  نوچ  هتخیوآ  تشگ  هک  يدـنوادخ  نآ  هتخیگنا ز  نامأ  نیب  اسرت  لـهج  دومن  دـنات  یک  نمأ  ار  وا  رم 

زک دنا  یفخم  ناتـشز  کشر  زا  نافـسوی  رتشیب  نئاخ  ِباّلَق  زا  دـشاب  رطخ  ار  رگرز  ار و  صلاخ  ّرز  دوب  نوچ  مِهِیف  َتنأ  ِتمـصع َو 
ّرُد و  1387 دنهد ب 1398 - یم  ناگرگ  هب  فسوی  دسح  زک  دـنا  هچ  رد  ناوخا  رکم  زا  نافـسوی  دـنیز  یم  شتآ  رد  نابوخ  ودـع 

.درک ریبعت  میظع » هاش   » هب نآ  زا  تیب 1386 ، رد  هک  لماک  یلو  زا  تسا  رگید  یتراعتسا  باتفآ :

.قح لعف  رد  تسا  هدنب  لاعفا  يانف  دنا  هتفگ  و  تسا ، سوفن  فاصوا  ندرک  دوبان  نایفوص  حالطصا  رد  .دوبان و  تسین ، وحَم :

.تبیغ زا  سپ  ساسحا  هب  تسا  فراع  تشگ  زاب  هیفوص  حالطصا  رد  و  تسا ، يرایشوه  تغل  رد  وحَص :

.راّکم رگ ، تلیح  ردغ ) زا  هغلابم  هغیص  : ) راّدَغ

هب دادغب  رد  يرمق  يرجه  لاس 309  هب  شنانخس  رهاظ  رطاخ  هب  ار  يو  .روهشم  فراع  جاّلح ، روصنم  نب  نیـسح  ثیغم  وبا  روصنم :
.دنتخیوآ راد 

.درخبان هیفَس :

278 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ریما هدومرف ي  زا  تسا  رثأتم  ندوب » ناهیفس  اب  ایک  راک و   » .ییاورنامرف تردق ، زا  تیانک  ایک : راک و 
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زا تسا  ذوخأم  .ار  ناربمیپ  دنشک  یم  ءایبنألا : َنُوُلتقَی  هبطخ 2 ) هغالبلا ، جهن  « ) .مَّرَکُم اُهلِهاج  ٌمَجُلم و  اهُِملاع  ٍضرأب  (: » ع  ) نینمؤملا
یم رفاک  ادـخ  ياه  هناشن  هب  نانآ  هک  دوب  ببـس  نادـب  نآ  ٍّقَح : ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  َنُوُلتْقَی  ِهَّللا َو  ِتاـیِآب  َنوُرُفْکَی  اُوناـک  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ   » هیآ

.هارمگ مُگ : هار  ( 112 نارمع ، لآ  « ) .دنتشک یم  اوران  هب  ار  ناربمیپ  دندش و 

.يدرخبان هَفَس :

هب ار  امـش  ام  دـنتفگ  ٌمِیلَأ : ٌباذَـع  اَّنِم  ْمُکَّنَّسَمََیل  ْمُکَّنَمُجْرََنل َو  اوُهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  ْمُِکب  انْرَّیَطَت  اَّنِإ  اُولاق   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  مُِکب : انرَّیَطَت  اَّنإ 
(18 سی ، « ) .دیـسر دهاوخ  كاندرد  ياه  هجنکـش  امـش  هب  ام  زا  مینک و  یم  ناتراسگنـس  هتبلا  دیتسیان  زاب  رگا  میا ، هتفرگب  دـب  لاف 

فشک ًاصوصخم : .هیآ و  نیمه  لیذ  اهریسفت ، هب : دینک  هاگن  دندوب  ع )  ) یسیع ناگداتـسرف  هک  نالوسر  نیا  لاوحا  زا  عالطا  يارب  )
.هدز راد  بُولصَم : .دعب ) هب  ص 209  ج 8 ، رارسالا ،

.اسرت هب  عجار  ریمض ) : ) وا

: هتخیوآ دـنوادخ  .تساطخ ) ًارهاظ  دـنا و  هدرک  ینعم  ندـیرب  ینعم  هب  ار  نتخیگنا  ناحراش  ضعب   ) .نتـساوخ ناـما  نتخیگنا : ناـما 
(. ع  ) یسیع زا  تیانک 

.يرادهاگن تمصع :

یمن باذـع  ادـخ  و  َنوُرِفْغَتْـسَی : ْمُه  ْمَُهبِّذَـعُم َو  ُهَّللا  َناک  ام  ْمِهِیف َو  َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُـعِیل َو  ُهَّللا  َناک  ام  هیآ َو  زا  تسا  ذوخأم  مِهِیف : َتنأ  َو 
رد تیآ  نیا  ( 33 لافنا ، « ) .دنهاوخ یم  شزرمآ  هک  یلاح  تسین  نانآ  هدننک  باذع  ادخ  ینانآ و  نایم  رد  وت  هک  دنچ  ار  نانآ  دنک 
رد  ) .دـنا تّما  نما  هیام  یگمه  ناربمیپ  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هدرک  قیبطت  ع )  ) یـسیع رب  ار  نآ  اـنالوم  تسا و  ص )  ) لوسر نأـش 
زا تغلابم  : ) باـّلَق ( 88 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  هب : دـینک  هاـگن  .تسا  هدـمآ  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  یفیطل  ناـیب  هیآ  نیا  ریـسفت 

هکس هک  بلق )
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.دنک ّبلقت  رز  رد  هک  دنز ، هرسان 

.ادخ يایلوا  زا  تراعتسا  نافسوی :

279 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: هب دینک  هاگن  وا  ناردارب  فسوی و  ناتساد  زا  عالطا  يارب   ) .نادوسح زا  تراعتسا  ناوخا :

دنزیخ و یم  رب  ناشرازآ  هب  دنرادن  ایلوا  نانخس  ینعم  مهف  ناوت  نوچ  نادان  مدرم  ( 101 ياه 4 - هیآ  فسوی ، هروس  لیذ  اهریسفت ،
تراشا وا  ندشن  هتشک  هب  ًاحیولت  و  ع )  ) یسیع ناتساد  هب  انالوم  سپس  .دندرک  نینچ  نیشیپ  ناربمیپ  اب  هک  نانچ  .دنشک  یم  ار  نانآ 

ودب سپ  تسا  هدرم  وا  دنا و  هدز  راد  رب  ار  یسیع  نادوهج  تسا و  تسار  امـش  هتفگ  رگا  هک  دراد  یـضیرعت  نایاسرت  هب  دنک و  یم 
: تسا یّبنتم  رعش  زا  رثأتم  هرقف  نیا  ًارهاظ  .دییوج و  یم  كّربت  هنوگچ 

ِِبلُص دَق  ُهَّنأ  امهدنِع  ناُدبعَی َو  يِذَّلا  ِنارصنَتسَی  َو 

ص 232) ج 1 ، یّبنتم ، ناوید  « ) 37  » بجَعلا اذِهل  ِلاجِّرلل  ایف  امُهنَع  َُهلان  ام  َعَفدَِیل 

فـسوی رب  تشاد  میلَح  بوقعی  گرگ  نیز  مرجال  تفَز  تسا  یگرگ  نیمک  ردنا  دسح  نیا  تفر  هچ  يرـصم  فسوی  رب  دـسح  زا 
ِرذُع گرگ َو ز  نیا  درک  مخز  تشذـگ  ناگرگ  زا  لعف  رد  دـسح  نیا  تشگن  دوخ  فسوی  ِدرگ  رهاظ  ِگرگ  میب  فوخ و  هشیمه 

نادساح رـشح  هک  نآ  تسیب ز  گرگ  نیا  دوش  اوسر  تبقاع  تسین  رکم  نیا  ار  گرگ  نارازه  دـص  ِقبَتـسَن  انبَهَذ  ّانا  هک  هدـمآ  ِقَبل 
ِدنگ ار  ناـیناز  رامـش  زور  دوب  یکوخ  تروص  راوخ  رادُرم  ِسَخ  ِصرح  ُرپ  ِرـشح  دـننک  ناـگرگ  تروص  رب  ناـمگ  یب  دـنزگ  ِزور 

دـیدپ ب 1407- سوسحم و  رـشح  ردـنا  تشگ  دیـسر  یم  اهلد  هب  نآک  یفخم  دـنگ  ناهد  دـنگ  دوب  ار  ناراوخ  رمخ  ناـهن  مادـنا 
( مود تیب  رد  : ) گرُگ  1399
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زا مسرت  یم   » تفگ تسناد  یم  فسوی  رب  ار  نانآ  دسح  دوب و  هاگآ  نادـنزرف  نورد  زا  بوقعی  هک  نانچ  تسا  دـسح  زا  تراعتـسا 
.رابدرب میلَح : ( 13 فسوی ، « ) .دروخب ار  وا  گرگ  دیوش و  لفاغ  وا 

__________________________________________________

ص 623) ج 2 ، نیفراعلا ، بقانم  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدوب  صاخ  یتیانع  یّبنتم  ناوید  ندناوخ  هب  ار  انالوم  زاغآ  رد  ( 37)

280 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راتفر رادرک ، لعف :

محر  » ساسا هخـسن  رد  لعف  نیا  .دندنکفا  هاچ  رد  ار  فسوی  دـسح  يور  زا  هک  نانچ  .ندـناسر  بیـسآ  ندز ، همدـص  ندرک : مخز 
مود تیب  مین  رد  هدـمآ »  » لعف هاگ  نآ  هدـمآ ، شیپ  تیب  رد  هک  دوب  دـهاوخ  رهاظ » گرگ   » لعف لـعاف  تروص  نیا  رد  .تسا  درک »
دوخ فسوی  درگ   » تفگ شیپ  تیب  رد  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  وشح  درک » محر   » نینچمه .دنام  دهاوخ  لعاف  نودـب  ثحب  دروم  تیب 

.تسا لامتحا  نیا  دیؤم  تیب  هیقب  تسا و  فسوی  ناردارب  نآ  لعاف  تسا و  تسرد  مخز »  » ًانئمطم هکلب  ًارهاظ  .تشگن »

.هنارهام هناکریز ، تسا : هتفر  راک  هب  یمسا  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  .كریز  ِقَبل :

اَنل َو ٍنِمْؤُِمب  َْتنَأ  ام  ُْبئِّذلا َو  ُهَلَکَأَف  انِعاتَم  َدـْنِع  َفُسُوی  انْکَرَت  ُِقبَتْـسَن َو  اْنبَهَذ  اَّنِإ  انابَأ  ای  اُولاق   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .میتفر  ام  انبَهَذ : اَّنإ 
ار ام  وت  دروخ و  ار  وا  گرگ  و  میدراذـگ ، دوخ  يالاک  دزن  ار  فسوی  میتفر و  تقباسم  يارب  اـم  اـم ، ردـپ  دـنتفگ  َنِیقِداـص : اَّنُک  َْول 

.شاب رظتنم  تسیاب ، تسیب : ( 17 فسوی ، « ) .میشاب وگتسار  ام  دنچ  ره  يراد  یمن  رواب 

مه انالوم  هدومرف ي  رهاظ  .متفاین  تسد  یتیاور  نینچ  هب  ّتنس  لها  هعیش و  زا  هدیسر  ياهتیاور  رد  ناوارف  صحف  اب  نادساح : ِرـشَح 
تسا نیا 
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.ثیدح نتم  هن  تسوا  دوخ  زا  ریبعت  نیا  هک 

گرگ يوخ  نوچ  ییوخ  دوسح  هک  نادـب  هجوت  اب  گرگ و  هب  نانآ  ندز  تمهت  فسوی و  ناردارب  ناتـساد  تبـسانم  هب  اًـلمتحم  و 
یم روشحم  ناگرگ  تروص  هب  نادـساح  دـیوگ  دوش ، یم  روشحم  وخ  نامه  اب  درب  دوخ  اب  گرم  مد  ات  ار  ییوخ  سک  ره  و  دراد ،

.دنزیخ یم  رب  كوخ  نومیم و  دوخ  ياهروگ  زا  یهلا  رَدَق  ناگدـننک  بیذـکت  هک  تسا  هدروآ  لامعالا  باوث  رد  قودـص  .دـنوش 
زا تسا : هدـمآ  ( 18 أبن ، « ) ًاجاْوفَأ َنُوتْأَـتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی   » هیآ لـیذ  يواـضیب ، ریـسفت  رد  زین  ص 539 ) ج 2 ، راحبلا ، هنیفـس  )

، اهکوخ تروص  رب  یخرب  اه ، هنیزوب  تروص  رب  یخرب  دوش  روشحم  فنص  هد  نم  تما  زا  دومرف : دندیـسرپ  نآ  ینعم  ص )  ) لوسر
زا كرچ  نازیوآ  ناشاه  هنیس  رب  ناشاهنابز  یضعب  لال ، یضعب  روک ، یضعب  دنربب ، دنشکب و  ناشاه  هرهچ  رب  هتـشهورف  رـس  یـضعب 

نارطق زا  اهتخر  یضعب  رت ، هدنگ  رادرم  زا  یضعب  هتخیوآ ، شتآ  زا  اه  هخاش  رب  یضعب  هدیرب ، اپ  تسد و  یـضعب  نازیر ، ناشاهناهد 
هب ناریگ و  ابر  ناراوخ و  مارح  دنا و  نانیچ  نخس  هک : دومرف  ریسفت  ار  نانآ  سپس  رب ...  رد 

281 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک نانآ  دـنهد و  رازآ  ار  هیاسمه  هک  نانآ  دوب و  راتفگ  فالخ  نانآ  رادرک  هک  ناملاع  نازان و  دوخ  رادرک  هب  نانک و  مکح  قحاـن 
.ناّربکتم دنا و  توهش  وریپ  هک  یناسک  دنناسر و  ناراذگ  نامرف  هب  مدرم  زا  غورد  شرازگ 

نارگ باوخ  نیا  زا  يزیخرب  گرگ  نافسوی  نیتسوپ  هدیرد  يا 

زور زا  تیانک  دنزگ : زور   4 / 3662 وت 3663 - ياضعا  بضغ  زا  دننارد  یم  وت  ياهوخ  کی  هب  کی  ناگرگ  هتشگ 
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.زیخاتسر

.دوب ربخ  اب  نآ  زا  ایلوا  كاپ  لد  اهنت  هک  كاپان ، نورد  زا  تراعتسا  یفخم : دنگ 

بوخ و حلاصان و  حلاص و  كوخ  گرگ و  نارازه  ام  دوجو  رد  یمد  نآ  را ز  دوجو  نیز  وش  رذـح  رب  یمدآ  دوجو  دـمآ  يا  هشیب 
تـسا بلاغ  تدوجو  رب  نآک  یتریـس  تسا  رز  نآ  دـمآ  سم  زا  شیب  رز  هک  نوچ  تسا  رتبلاغ  نآک  تسار  وخ  نآ  مکح  كوشَخ 

رد اه  هنیـس  زا  دور  یم  رمق  نوچمه  یخر  فسوی  یتعاس  رـشب  رد  دـیآ  رد  یگرگ  یتعاس  تسا  بجاو  ترـشح  ریوصت  نآ  رب  مه 
نآ زا  هشیب :  1408 رنه ب 1414 - ملع و  ییاناد و  دور  یم  رخ  واگ و  رد  یمدآ  زا  دوخ  هکلب  اه  هنیک  حالص و  ناهنپ  هر  زا  اه  هنیس 
رد زین  .ناسر  رازآ  ناگدنرد  نوچ  و  كانرهز ، مدژک  رام و  نوچ  کی  ره  تسا و  هتفهن  سوه  اوه و  نوگ  هنوگ  نآ  رد  هک  تهج 

.تسا کین  ياهیوخ  نآ 

دش رارضا  یب  تسا و  قایرت  ناک  دش  رام  رپ  رگا  مدآ  دوب  هوک 

َو  » هیآ هب  تسا  تراـشا  و  یناـمحر ، هـحفن  مد :  6 / 1345 يا 1346 - هّرغ  ییارچ  دوخ  صـالخ  زا  يا  هّرذ  يرادـن  یقاـیرت  هک  وـت 
.بوخ کین ، حلاص : .شابم ) نمیا  دوخ  مسج  دنزگ  زا  يراد ، دوخ  رد  تسالاب  ملاع  زا  هک  حور  رگا  «* ) .یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن 

: دنا هدروآ  دهاش  ار  يرهچونم  رعش  نیا  .تسا و  هتفر  راک  هب  هدازمارح »  » ینعم هب  اهگنهرف  رد  كوشَخ :

282 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

منزن کی  ره  ندرگ  یفنح  غیت  هب  ات  منکن  رواب  هقرخم  نیا  هک  تفگ  نابزر 

منت ناج و  تبرجت  دوشن  ناوارف  ات  منهریپ  يرفصعم  دوشن  ناشنوخ  هب  ات 

ناکوشخ نیک 
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یبا تسین  رمق  سمش و  زج  ار 

.تسا بوخ »  » لباقم و  دب »  » ثحب دروم  تیب  رد  تسادیپ  هک  نانچ  نکیل  يرهچونم ) )

ود زا  ناـسنا  .تسا  شیب  تازلف  رگید  زا  ـالط  صوصخم  نزو  میناد  یم  هک  ناـنچ  .ندوب  رت  نیگنـس  راـیع  رد  ندـمآ : سم  زا  شیب 
دب ياهیوخ  یصخش ، ياهتـضایر  امنهار و  میلعت  اب  دیاب  هک  تسا  ناسنا  نیا  .یناسنا و  يوخ  یناسفن و  ياهاوه  تسا : هتـشرس  هبنج 
هبلغ وکین  يوخ  رگا  دوش و  رت  تسپ  ناویح  زا  دش  بلاغ  وا  رب  دـب  يوخ  رگا  ددرگ  هتـسارآ  وکین  قالخا  اب  دـنک و  رود  دوخ  زا  ار 

.دتفا شیپ  هتشرف  زا  تفای 

ناویح زو  هتشرس  هتشرف  زا  تسا  ینوجعم  هفرط  هداز  یمدآ 

( مکح لاثما و   ) نآ زا  مک  دوش  نآ  يوس  دوش  رو  نیا  زا  هب  دوش  نیا  يوس  دور  رگ 

یکلف مه  ردقب و  ینیمز  مه  یکلم  مه  تسا  يوید  مه  وت  رد 

نارگید رد  دب - ای  دشاب  کین  اهیوخ - مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  ییانس ،  ) یشاب کلم  زا  رترب  فرش  یشاب ز  لکف  ینک  يوید  كرت 
.دهد میلعت  ار  يروناج  دناوت  یمدآ  هک  نانچ  دراذگ  یم  رثا  زین  نارادناج  رگید  رد  هکلب  نایمدآ ، رد  اهنت  هن  دنک  یم  تیارس  زین 

ای يراکش  ای  دش  نابش  ات  سوه  نایمدآ  گس ز  ردنا  تفر  مالس  مه  ُزب  دنک  یم  يزاب  سرخ  مار  راوهر و  دوش  یم  کُسکُس  ِبسا 
کلم هگ  وید و  هاگ  دنک  رـس  یعون  هنیـس  رد  نامز  ره  دوب  هتـشگ  هَّللا  يایوج  ات  تفر  دوفُو  نآ  ییوخ ز  باحـصا  گس  رد  سرح 

هر ناهنپ  اه  هنیس  ماد  هب  ات  تسا  هگآ  ریش  ره  هک  هشیب  بجع  نآ  دد ز  ماد و  هگ 
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یم لماح  هک  نوچ  فیطل  ِّرُد  نآ  يراب  يدزد ، هک  نوچ  نافراع  نورد  زا  گس  زا  مک  يا  ناج  ِناجرم  نورد  زا  نک  ییدزد  تسا 
1415 فیرش ب 1421 - يراب  يوش 

283 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شکرس بسا ،)  ) ور راومهان  کُسکُس :

.ندرک رثا  زا  تیانک  نتفر :

.فهک باحصا  باحصا : .تسا ) عمج  مسا  ای  تسا  سراح  عمج  یبرع  رد  سرح   ) .نابهاگن سراح ، سَرَح :

.عمج هورگ ، هدنیآ ، یلوسر  هب  دفو : .تسا  دفو  عمج  دوفو  .دوش  یم  هدناوخ  نینچ  ساسا  هخسن  رد  دوفو :

و ٌدُوقُر : ْمُه  ًاـظاْقیَأ َو  ْمُُهبَـسْحَت  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  دـشاب  نینچ  رگا  .هتفر و  باوخ  هب  دـقار : عمج  دوـُقُر : نوـسلکین : پاـچ  رد 
.ندروآ رب  رس  ندش ، راکشآ  ندرک : رس  ( 18 فهک ، « ) .دنا هتفر  باوخ  هب  هک  یلاح  رادیب  ناشیرادنپ 

.ینعم ملاع  زا  تیانک  هشیب : بجع 

.لماک یلو  زا  تراعتسا  ریش :  1 ناد 1136 / هشیدنا  نخس ز  زاوآ و  وچ  ای  ناد  هشیب  زا  ریش  وچ  ینعم  زا  تروص 

.ندروآ تسد  هب  زا  تیانک  ندیدزد :

هفاضا ار  ناج » ناجرم   » تسا نکمم  نکیل  دـنا ، هتفرگ  لعف  لوعفم  ار  ناج » ناج   » و دـیکأت ، ار  رم »  » ناـحراش ضعب  ناـج : ناـجرم 
.تفرگ یهیبشت 

هب رهوگ  ینک  يدزد  رگا  هَّرُّدـلا : ِقِرـساَف  قِرـسَت  نإ  : » یبرع لثم  نیا  اب  تسا  کیدزن  رخآ  تیب  .تهج و  ره  هب  لاح ، ره  هب  يراـب :
رد .دریگ  یم  يرگید  يوخ  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يوخ  میلعت ، رثا  رب  روناـج  تفگ  شیپ  ياـهتیب  رد  هک  ناـنچ  .رآ » گـنچ 
هب دنک و  رب  یمدآ  نورد  زا  ار  دب  ياهیوخ  دناوت  هک  نآ  دیوگ : سپـس  دروآ  یم  اهلاثم  دوصقم ، ندرک  نشور  رتشیب  يارب  اهتیب  نیا 

فارشا اهنورد  رب  هک  تسا  لماک  ناسنا  ای  درم  ریش  دیارایب  شکین  ياهیوخ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ ياج  هب  دـیاب  .دـنک  لامک  بسک  نافراع  زا  ات  دـشوکب  دـیاب  یمدآ  سپ  تسا  طبترم  وا  اب  یناسنا  يوخ  هار  زا  یناسنا  ره  .دراد 
.دزومآ بدا  نانآ  زا  دزیمایب و  ناکین  اب  دریگ ، ار  نانآ  دب  يوخ  دنیشنب و  نادب  اب  هک 

تسا هدرک  دصاق  دشن  هناوید  نوّنلا  اذ  هک  نادیرم  ندرک  مهف 

تسا هدرک  دصاق  دشن  هناوید  نّونلا  اذ  هک  نادیرم  ندرک  مهف 

يا و هلبق  نید  نیا  رد  وا  تسا  یتمکح  ای  دنک  دصاق  رگم  نیک  دندز  ییار  نآ  رد  نادنز و  يوس  دـندش  نّونلا  اذ  هّصق  رد  ناتـسود 
وا وا  هام  دشوپب  يرامیب  ِرباک  وا  هاج  لامک و  زا  هِّلل  َشاح  وا  يامرف  هَفَس  دشاب  نونج  ات  وا  يایرد  نوچ  لقع  زا  رود  ِرود  تسا  یتیآ 
هک تسا  هدش  هناوید  تسا و  هتفر  ادـصاق  تسرپ  نت  دـنُک  لقع  راع  وا ز  دـش  هناوید  نالقاع  گنن  وا ز  دـش  هناخ  ردـنا  هماع  ِّرـش  ز 

ات ز تاِقث  يا  یـسوم  ِواگ  زا  لیتق  نوچ  تایَح  نم  مبای  تخل  مخز  ات ز  واکَم  ار  نیو  نزب  متـُشپ  ورـس  رب  واگ  ِزاس  زو  يوق  مدیدنبب 
ِّرز دش  ایمیک  زا  سم  وچمه  واگ  ِّمُد  مخز  هتشک ز  دش  هدنز  موش  شَگ  یـسوم  ِواگ  هتـشُک و  وچمه  موش  شوخ  يواگ  تخل  مخز 

یمصخ رد  نامز  نیک  دنا  هتشک  تعامج  نیک  نشور  تفگ  ار  راوخ  نوخ  هرمز  نآ  دومناو  ار  رارسا  تفگب  تسَج و  رب  هتشُک  واس 
اذ هصق  رد   » تسا نکمم  و  .دـندش ) نادـنز  يوـس  نوـنلا  اذ  هعقاو  رطاـخ  هب   ) .رطاـخ هب  يارب ، رد :  1422 دنا ب 1433 - هتفـشآ  ما 

.تفرگ دندش »  » لعف دیق  ًاعومجم  ار  نونلا »

.ًادمع دمع ، هب  دصاق :

.هدنروآ دیدپ  یگناوید  راثآ  دنراداو ، تهافس  هب  بکرم ) یلعاف  تفص  : ) امرف هفس 

: هِّلل َشاح 
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.هَّللا َذاعَم  ادخ ، رب  هانپ  هیلعف ) هلمج  )

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  يرامیب : ربا 

.لقع زا  هراعتسا  هام :

.دنناد یمن  ار  وا  ماقم  هک  نانآ  يداع ، مدرم  هَماع :

285 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شاعم لقع  یئزج ، لقع  تسرپ : نت  دنُک  ِلقَع 

دهاش تیب  نیمه  و  دننار ، یم  ار  نایاپ  راچ  نادب  هک  مرچ  همـست  هدش : ینعم  نینچ  اهگنهرف  رگید  زا  لقن  هب  همان  تغل  رد  واگ : زاس 
ینب واگ  هراب  رد  میرک  نآرق  رد  هچ  نآ  اّما  دـنا  هدرک  طابنتـسا  درب  راک  نیمه  زا  ناسیون  گـنهرف  ار  ینعم  نیا  اـیوگ  .تسا  هدـمآ 

.دنا هدرک  ریسفت  شوگ  ناوختسا  و  نابز ، نار ، ار  نآ  نارسفم  .تسا و  واگ  زا  يا  هراپ  هدمآ ، لیئارسا 

.نکم وج  تسج و  واکم : نایبت )  ) .دنک ریسفت  مُد  هب  ار  نآ  ءاّرَف  و  رارسالا ) فشک  )

.تبرض مخَز :

.هکت هراپ ، تَخل :

.تسود دامتعا ، دروم  هقث : عمج  تاِقث :

.شوخ بوخ ، شگ :

.دـنک یم  ناـیب  ار  نآ  هرقب  هروس   73 ياه 72 - هیآ  دنتـشک و  لیئارـسا  ینب  هک  يواگ  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  واـگ : ندـش  هدـنز 
دومرف دنوادخ  .دنکفا  یم  يرگید  ندرگ  هب  ار  لتق  کی  ره  دوبن و  مولعم  هدنشک  دنتشک و  ار  یلیئارسا  يدرم  هکنیا  ناتساد  لصاح 

.دهد ناشن  ار  دوخ  هدنشک  دزاس و  هدنز  ار  هتشک  نآ  ادخ  ات  دننز  هتشک  رب  ار  نآ  زا  يا  هراپ  دنشکب و  ار  يواگ  ات 

.شغ یب  صلاخ ، واس :

.نداد ناشن  ندومناو :

قلخ تمحز  زا  هک  نآ  يارب  هاگ  هک  تسادـخ  ياـیلوا  ضعب  ياـجبان  رادرک  ّرِـس  نتخاـس  راکـشآ   1427 ياهتیب 1422 - نومـضم 
زا ناـنآ  هک  یلاـح  دـنرادنپ ، درخ  یب  ار  ناـشیا  یماـع  مدرم  .دـنیامن  یماو  هناوـید  ار  دوـخ  دنـشابن  ناراکمتـس  راـنک  رد  اـی  دـنهرب 

سفن نتشک  هب  تراشا   1433 ياهتیب 1429 - دنرازیب و  دنرادن  يا  هشیدنا  یبلط  ایند  زج  هک  ینادنمدرخ 
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.دوش هدنز  حور  ات  تسا 

دیامناو ار  رارـسا  هلمج  دناد  زاب  ار  ران  تشهب و  دنیب  وا  ناج  ناد  رارـسا  یتسه  ددرگ  هدـنز  نارگ  مسج  نیا  ددرگ  هتـشک  هک  نوچ 
286 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  ویر  هعدخ و  ماد  دیامناو  ار  وید  ناینوخ 

هب هدنز و  یفخ  حور  دوش  ات  شکب  رتوز  ار  شیوخ  سفن  واگ  قیفُم  ناج  شّمُد  مخز  زا  دوش  ات  قیرط  طرـش  زا  تسه  نتـشُک  واگ 
.ددرگ یم  هدنز  تسا  رارسا  ياناد  هک  حور  دریمب  مسج  نوچ  .تسا  یناسنا  حور  زا  تیانک  ناد : رارسا   1434 شه ب 1438 -

.لتاق ینوخ : عمج  ناـینوخ : ( 1 تیب 3507 / حرـش   ) دـیز ناتـساد  هب : دـینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  ار : راـن  تشهب و  دـنیب  وا  ناـج 
.یناسفن ياهاوه  زا  تراعتسا  وید : ناینوخ 

.بیرف هَعدُخ :

.رکم ویر :

.دب ياهتفص  نتشک  سفن ، نتشک  زا  تراعتسا  نتشک : واگ 

.رایشوه هدمآ ، شوه  هب  هتفای ، دوبهب  قیفُم :

4 قیفم 1198 / یلها و  وچ  ونشم  يرس  رس  قیفر  يا  متفگن  دوخ  زا  لثم  نیا 

تسا خزود  يرایتخا  رکذ  رکف و  تسا  خف  یتسه  نیا  هک  هتسناد  هلمج 

يدتهم يا  لغش  هب  ای  یتسم  هب  ای  يدوخ  یب  رد  يدوخ  زا  دنزیرگ  یم 

ایربک هاگراب  رد  هر  تسین  انف  وا  ددرگن  ات  ار  سک  چیه 

6 / 226 ، 227 ، 232 یتسین 233 ، نید  بهذم و  ار  ناقشاع  یتسین  نیا  کلف  جارعم  تسیچ 

هیلع هَّللا  همحر  نوّنلا  اذ  تیاکح  هب  عوجر 

هیلع هَّللا  همحر  نّونلا  اذ  تیاکح  هب  عوجر 

ناج هب  اجنیا  میدـمآ  شـسُرپ  رهب  ناتـسود  زا  ام  دـنتفگ  بدا  اب  اوقَّتا ! دـینایک ؟ یه  دز  رب  گناب  وا  کـیدزن  رفن  نآ  دندیـسر  نوچ 
نخلگ دود  نونج  تلقع  رب  تسا  ناتهب  هچ  نیا  نونف  وذ  لقع  يایرد  يا  ینوچ 
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ار ناّبُحم  رم  نکم  نیا  ام  اب  میناّبُحم  ام  نخـس  نیا  نک  نایب  ام  زا  ریگماو  بارُغ ؟ زا  هتـسکش  اقنَع  دوش  نوچ  باـتفآ ! رد  دـسر  یک 
لد قداص و  ّبُِحم و  ام  اهم  یناهنپ  ربا  رد  نکم  ور  اهـش  روآ  نایم  ردـنا  ار  زار  درک  رورغم  لغد  شوپ و  ور  هب  اـی  درک  رود  دـیاشن 

گنـس دیهج و  رب  فاق  يز و  هناگناوید  وا  تفگ  فازگ  زا  مانـشد  دـیزاغآ و  شُحف  میا  هتـسب  رد  وت  هب  لد  ملاع  ود  رد  میا  هتـسخ 
وک نیب ! ناتـسود  رگن  نارای  نیا  شیر  داب  تفگ  رَـس  دینابنُج  دـیدنخ و  ههقهق  بوک  میب  زا  دـنتخیرگب  یگلمج  بوچ  درک و  ناّرپ 
ین تسوپ  وچ  ار  نآ  یتسود  زغم و  جنر  تسود  تسود  جنر  دریگ ز  نارک  یک  ناج  وچمه  دشاب  جنر  ار  ناتـسود  ناتـسود ؟ ِناشن 

شتآ لد  رد  صلاخ  ِّرز  تسا  شتآ  نوچ  ـالب  رز  نوچمه  تسود  یـشک  تنحم  تفآ و  ـالب و  رد  یـشوخ  رـس  دـش  یتسود  ناـشن 
هدـش لامعتـسا  مه  درف  يارب  یـسراف  رد  نکیل  دور ، راـک  هب  هد  اـت  هس  يارب  یبرع ) عمج  مسا  : ) رفن  1439 تسا ب 1453 - شوـخ 

.تسا

رما عمج  هغیـص  : ) اوُقَّتا همان ) تغل  زا  لقن  هب  یخرف ،  ) دـیآ رفن  نیدـنچ  هگرد  نادـب  زور  ره  حادـم  رگتمدـخ و  لیاس و  زا  ریاز و  زا 
.دیزیهرپب يوقت ) ردصم  زا  رضاح 

288 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.لد میمص  زا  ناج ، لد و  يور  زا  ناج : هب 

ياهـشناد ياراد  نوُنف : وُذ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یلو ، يایروپ   ) نان کی  رهب  زا  ناجب  يزوس  یم  هک  نآ  قح  يراد ز  یمن  رواب  رگم 
.نوگانوگ

.نتسب غورد  ناتُهب :

: نونج تلقع  رب  تسا  ناتهب  هچ  نیا 
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؟ يا هناوید  دنیوگ  هک  دنا  هداهن  وت  درخ  رب  تسا  یتمهت  هچ  نیا 

.بولغم هدش ، درخ  مهرد  هتشک ، هتسکش :

.تسود ّبُِحم : عمج  ناّبُِحم :

.یبیرف رهاظ  تلیح و  زا  تراعتسا  لَغَد : شوپ و  ور 

مه مانـشد  ففخم  و  تافدارتم ) هعومجم  همان ، تغل   ) .دـنرآ نابز  رب  مشخ  تلاح  رد  هک  بترمان  ینعم و  یب  ياهفرح  فاـق : ّيِز و 
.ندروخ برض  ندش ، هتفوک  بوک : يونثم ) تاریبعت  تاغل و  گنهرف   ) .تفرگ ناوت 

.دشاب تقامح »  » زا تیانک  دسر ، یم  رظن  هب  نکیل  هدش ، ینعم  فال  رورغ و  تاغللا ، ثایغ  رد  شیر : ِداب 

2 تساخب 544 / یگنج  نیب  شیر  مداخ  تفگ  تساجک  رخ  یفوص  تفگ  دمآ  مداخ 

ناتسود ( 2 تیب 542 / حرش  هب : دینک  هاگن  و   ) 6 نیب 2050 / شیوشت  نیا  يریگ و  رفـس  نیا  نیب  شیر  هخ  هخ  هک  نز  دز  يا  هدنخ 
: ریظن .دنریذپ  یم  ناج  هب  ار  تسود  جنر  ناتسود  ناج : وچمه  دشاب  جنر  ار 

يرود ندـش ، وـس  کـی  هب  نتفرگ : نارک  ص 445 ) هقیدـح ، ییانـس ،  ) ناوت دومزآ  دـید و  ناوتب  ناـیز  دوـس و  هاـگ  هب  ار  ناتـسود 
.ندیزگ

: ریظن تسوپ : وچ  ار  نآ  یتسود  زغم و  جنر 

ص 71) ناتسلگ ، يدعس ،  ) یگدنامرد یلاح و  ناشیرپ  رد  تسود  تسد  دریگ  هک  مناد  نآ  تسود 
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.ینامداش یشوخ : رس 

: ریظن رز :...  نوچمه  تسود 

، يونثم ثیداحا  هب : دینک  هاگن  و  ( ) ص 71 ناتسلگ ، يدعس ،  ) دنیامن تسود  نانمشد  هرفـس  رب  هک  دنیآ  راک  هب  نادنز  رد  ناتـسود 
ص 54)

ار نامقل  یکریز  نامقل  هجاوخ  ندرک  ناحتما 

هراشا
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ار نامقل  یکریز  نامقل  هجاوخ  ندرک  ناحتما 

يدـید ز شرتـهب  شیپ  راـک  رد  یتـشاد  یم  شا  هجاوخ  دوب  كـالاچ  یگدـنب  رد  بش  زور و  دوـب  كاـپ  هدـنب  هک  ار  ناـمقل  هک  هن 
هدنب هچ  رگ  نامقل  هک  نآ  شیوخ ز  نادنزرف 
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: دسیون حوتفلا  وبا  .ربمغیپ  هن  دوب ، میکح  دنا  هتفگ  نارـسفم  رتشیب  نامُقل :  1454 دوب ب 1456 - دازآ  اوه  زا  دوب و  هجاوخ  دوـب  داز 
.داهن وا  لد  رد  ار  تمکح  ادخ  دیزرو  صالخا  نوچ  دنا  هتفگ  .دوب  ربمغیپ  تسا  هتفگ  همِرکِع  اهنت 

.تسوا مان  هب  نآرق  ياه  هروس  زا  مراهچ  یس و  هروس  دنا و  هدروآ  زیمآ  تمکح  نانخس  وا  زا  .تسا  هدوب  ع )  ) دواد رـصاعم  دنیوگ 
: هب دینک  هاگن  وا  لاح  حرش  زا  یهاگآ  يارب  )

تسا دننامه  نداهن  نامقل  رب  تمهت  و  ار ، هویم  وا  ِناراکمه  ندروخ  ناتساد  نامقل و  لاح  حرـش  ادخهد ) همان  تغل  زین  و  اهریـسفت ،
هب ار  راک  .نتشاد  مدقم  ناگدنب  رگید  رب  ار  وا  نتشاد : شیپ  راک  رد  ص 184 ) هزوک ، رد  رحب   ) .دنا هتشون  پوزیا  هراب  رد  هچ  نآ  اب 

.ندراذگاو وا  هدهع 

.تسا کلام  هدنب  لفط  نیا  .دوش  دلوتم  هدنب  کلام  هناخ  رد  يا  هدنب  زا  هک  یلفط  داز : هدنب 

يرفاسم ار  فیفخ ) نبا   ) خیـش هک  تسا  لقن  .دندرک  یم  دهج  تیاغ  هب  اوه  نتـشک  رد  نافراع  .ندوبن  اوه  وریپ  ندوب : دازآ  اوه  زا 
، درک مالس  درازگ و  یتعکر  ود  رفاسم  نوچ  .دمآ  یتریغ  نطاب  رد  ار  خیش  .رس  رب  هایـس  يا  هلمـش  هدیـشوپ و  هایـس  يا  هقرخ  دیـسر 

نبا تالاح  لیذ  ءایلوألا ، هرکذت   ) .اوه سفن و  ینعی  دنا ، هدرمب  منایادخ  هک  نآ  زا  تفگ  .يراد  هایس  هماج  ارچ  یخا  ای  تفگ  خیش 
.دنک یم  ناونع  ار  ریز  ناتساد  تسوا  تداع  هک  نانچ  رخآ  هلمج  تبسانم  هب  فیفخ )

؟ ارم ییوگ  نینچ  هک  ار  وت  رم  دیان  مرـش  هش  يا  تفگ  نک  تساوخرد  نم  شـشخب ز  زا  يزیچ  نخـس  ردـنا  ار  خیـش  یهاش  تفگ 
291 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رترب آ ! نیز 
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مشخ و کی  نآ  تفگ  تسا  تَّلَز  نیا  دنا  هچ  ود  نآ  هش  تفگ  ریما  دنا و  نامکاح  وت  رب  ود  نآ  ریقح و  ناشیا  مراد و  هدـنب  ود  نم 
تاذ نزخم  هک  دراد  نآ  نزخم  تسا  غزاـب  شروـن  دیـشروخ  هم و  یب  تسا  غراـف  یهاـش  وـک ز  ناد  نآ  هاـش  تـسا  توهـش  رگید 

تالیثمت صصق و  ذخآم  رد  ناتـساد  ذخأم  ار : خیـش  یهاش  تفگ   1457 تسودـع ب 1462 - یتسه  اـب  هک  دراد  وا  یتسه  تسوا 
: تسا نینچ  ریخا  باتک  ترابع  تسا و  هدمآ  بوجحملا  فشک  و  امکحلا ، رابخا  لحنلا ، للملا و  زا  ص 53 )  ) يونثم

هنوگچ نیا  تفگ  .مهاوخن  تجاح  دوخ  ناگدنب  هدنب  زا  نم  تفگ  هاوخب ! یتجاح  تفگ  کلم  داتفا ، تاقالم  یکلم  اب  ار  یشیورد 
.لما لوط  يرگید  صرح و  یکی  دناوت  نادنوادخ  ود  ره  هک  دنا  هدنب  ود  ارم  تفگ  .دشاب 

.درخ ریقَح : .يرادنپ ) هک  ناد  نیا  زا  رترب  ارم  ماقم   ) .ور رتالاب  رترب آ :

رد ( 79 - 76 ماعنا ،  ) میرک نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  یحیملت  دیـشروخ : هم و  یب  .ییاطخ ) هب  نخـس  نیا  رد  وت   ) .اطخ شزغل ، تَّلَز :
ورف نوچ  دنا و  نم  يادخ  تفگ  ار  کی  ره  دید  رگیدـکی  سپ  زا  ار  دیـشروخ  هام و  عولط  نوچ  هک  تسا ، هدـمآ  ع )  ) میهاربا هراب 

.مراد یمن  تسود  ار  ناگدننک  بورغ  تفگ  دنتفر 

.ناشخرد غِزاب :

.درادن يرگید  هب  مشچ  تسا و  زاین  یب  تسوا : تاذ  نزخم 

.دراگنا یم  تسین  قح  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  .درامش  یم  چیه  ار  دوخ  تسودع : یتسه  اب 

يرهوگ ناشرظن  رد  تسا  یـسب  نیز  هنوگژاب  ِناهج  رد  شا  هجاوخ  ناـمقل  هدـنب ، تقیقح  رد  شَو  هجاوخ  رهاـظ  هب  ناـمقل  هجاوخ 
دش ماد  ار  ناشلقع  یگنر  مان و  دش  مان  هزافَم  ار  نابایب  رم  تسا  یسخ  زا  مک 
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دهز ِسوساج  دوب  ات  دیاب  رون  دهز  سولاس  رهاظ  ار  هرگ  کی  تسا  هماع  زا  وک  دـنیوگ  ابق  رد  تسا  هماج  فِّرعُم  دوخ  ار  هُرُگ  کی 
لقن ب ِدـنب  دـشابن  دـنیب  وا  دـقن  لقع  هار  زا  وا  ِبلق  رد  دور  رد  لوق  لـعف و  یب  ار  درم  دسانـش  اـت  لوَغ  دـیلقت و  زا  كاـپ  دـیاب  رون 

1463 - 1469

292 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هجاوخ نوچمه  دننام ، هجاوخ  شو : هجاوخ 

.سکع رب  هنوراو ، هنوگژاب :

.عقاو هن  دوش  یم  هتفرگ  رهاظ  سایقم  رب  اهراک  نآ  رد  هک  یناهج  زا  تیانک  هنوگژاب : ناهج  رد 

ناشن یب  ناهاش  دنروک و  هرگ  نیک  ناج  فوخ  هماع  ناهاش ز  نیا  هدید 

یب يزیچ  زا  تراعتـسا  .كاـشاخ  سَخ :  2 / 1392 دوب 1393 - نادـنز  رد  نّونلا  اذ  مرجـال  دوب  نادـنر  فک  ردـنا  مکح  هک  نوـچ 
.شزرا مک  ای  شزرا 

ترهـش نآ  رد  سپـس  داضت ، هقالع  هب  .دـنا  هداهن  فلع  بآ و  یب  نابایب  رب  ار  مان  نیا  .يراگتـسر  ياج  زوف ) زا  ناکم  مسا  : ) هَزافَم
.تسا هنوگژاو  يراذگمان  دوصقم  تیب  نیا  رد  تسا ، هتفرگ 

.ندروخ رهاظ  بیرف  زا  تیانک  ندش : لقع  ماد  گنر  مان و 

.هدنناسانش فِّرَعُم :

زا هک  تسا  هدوب  یصاخ  سابل  ار  اهفنـص  یخرب  شیپ  ياهنامز  رد   ) .تسا فنـص  مادک  زا  هک  نتـسناد  سابل  زا  ندوب : فّرعم  هماج 
هک یتروص  رد  .تسا  هدوب  یناگمه  سابل  ابق  دعب  ياهنرق  دننام  انالوم  نامز  رد  دسر  یم  رظن  هب  ابَق : .دـندش ) یم  هتخانـش  نآ  يور 

.دندیشوپ یم  ابق  زین  ناطلس  یتح  ناگرزب و  ناریما و  وا ، زا  شیپ  ياهنامز  رد 

بجوـم هک  زیچ  ره  تیب  نیا  رد  .تسا  هتفر  راـک  هب  دـنچ  ياـهینعم  هب  برع  تـغل  رد  لوَـغ : ص 333 ) ناناملـسم ، هسبلا  گنهرف  )
.دوش یهارمگ 

رادرک و لوَق : لِعف و 
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.راتفگ

(. یهلا تفرعم  لد و  ینشور  زا   ) دوش یم  هدید  وا  زا  هچ  نآ  .تسا  رضاح  وا  رد  هچ  نآ  دقن :

.نارگید هتفگ  لقن :

هراب رد  دنرادن ، نیب  تقیقح  هدید  نوچ  هَّماع  تسا ، هدـمآ   1386 ياهتیب 1384 - رد  هلمج  زا  انالوم و  راتفگ  يواـطم  رد  هک  ناـنچ 
هک يدرم  اسب  .دندید  یم  هجاوخ  تسوا  هدـنب  تقیقح  رد  هک  ار  وا  هجاوخ  هدـنب و  ار  نامقل  دـننک ، یم  مکح  رهاظ  هب  ادـخ  نادرم 

تسا و شناد  هب  هتسارآ  وا  نورد  زا  هک  یلاح  درامشن ، يزیچ  هب  ار  وا  یسک  دراد و  نت  رب  هداس  یششوپ 
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ار رهاـظ  بیرف  هتـسنادان  یناـسک  هک  دوـب  .تنعلم و  تثبخ و  زا  رپ  وا  نورد  تسا و  نادـباع  تروـص  رد  هک  یـسک  اـسب  و  تفرعم ،
هدید هب  دید و  .تشاد  نیب  تقیقح  هدید  دیاب  هرسان ، زا  هرس  تسرد و  زا  بلق  تخانـش  يارب  .دنناد  نونعم  ناونع  ار  مان  و  دندروخ ،

.تسیچ تسیک و  وا  دنیوگ  نامدرم  هک  نادب  هن  تسیرگن ، درخ 

لاح ّرـس  دشاب  فوشکم  وا  شیپ  لایخ  نوچ  دـیآ  رد  لد  نورد  رد  بولُقلا  ُسیِـساوَج  ناج  ناهج  رد  بُویُغلا  ُماّلَع  ِصاخ  ناگدـنب 
دوب هچ  تاقولخم  ِّرِس  وه  رارـسا  رب  تشگ  فقاو  هک  نآ  زاب  لقع  رب  نآ  هدیـشوپ  دوش  هک  زاس  گرب و  زا  تسیچ  کشجنگ  نت  رد 

وا فک  رد  دوب  هچ  موم  موم  تشگ  نهآـک  دواد  فک  رد  دوب  شراوشد  هچ  نتفر  نیمز  رب  دوب  شراـتفر  كـالفا  رب  هک  نآ  وا  شیپ 
.اهیناهنپ هدنناد  بیغ ) عمج  بویغ : .ملع  زا  هغلابم  هغیص  ماّلَع : : ) بویُغلا ُماّلَع   1470 مولَظ ب 1475 - يا 

تساهلد رد  هچ  نآ  هک  اهلد ، سوساج  بولُقلا : ُسیساوَج 
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.دبایرد

.عمج ياج  هب  درفم  ریمض  وا »  » نینچمه عمج ، لعاف  يارب  درفم  لعف  تسا  ناگدنب  نآ  لعاف  دیآ : رد 

.اراکشآ فوشکَم :

، ابـس « ) .میدرک مرن  وا  يارب  ار  نهآ  و  َدیِدَْحلا : َُهل  اََّنلَأ  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  دواد : فک  رد   2 تیب 1337 / حرش  هب : دینک  هاگن  وُه :
.راکمتس مولَظ : ( 10

تضایر و لمحت  رثا  رب  هک  تسادـخ ، يایلوا  ياهزایتما  زا  دراذـگ ، یم  نارگید  رطاخ  رب  هچ  نآ  زا  یهاگآ  اهریمـض و  رب  فارـشا 
ِنِمؤُملا َهَساِرف  اوُقّتا   » هک تسا  هدش  ریبعت  تسارف »  » هب نآ  زا  عرـش  ناسل  رد  دوش و  یم  هضافا  اهنادب  قح  بناج  زا  تدابع  رد  قدص 

ص ج 2 ، راحبلا ، هنیفـس  ص 14 ؛ يونثم ، ثیداـحا  « ) .درگن یم  ادـخ  رون  اـب  وا  هک  دـیزیهرپب  نمؤم  تسارف  زا  ِهَّللا »: ِرُوِنب  ُرُظنَی  ُهَّنإـف 
نیبلاطلا سینا  و  ءایلوألا ، هرکذت  دیحوتلا ، رارـسا  رد  هک  اهتمارک  رتشیب  اضرلا ) رابخا  نویع  زا  ص 128 ، ج 24 ، راونالا ، راحب  356 ؛

زا يرایسب  رب  هکلب  اهرطاخ  رب  اهنت  هن  نانآ  .تسا  هصیصخ  نیا  نتشاد  هدمآ ، هیفوص  خیاشم  ناگرزب  هراب  رد 
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هک دینیـشن  قدـص  هب  دینیـشن  دـج  لها  اب  نوچ  دـیوگ : یکاطنا  مصاع  نب  دـمحا  .دـنراد  فارـشا  تسا  هدیـشوپ  نارگید  رب  هچ  نآ 
.دنیآ نوریب  دنور و  امش  ياهلد  رد  دنااهلد ، سوساج 

( دمحا لیذ  ءایلوألا ، هرکذت  )

سابل دناشوپ  شیوخ  مالغ  رد  سانشان  ياج  هب  هجاوخ  دور  نوچ  يا  هجابید  شرهاظ  رب  یگدنب  يا  هجاوخ  یلکش  هدنب  نامقل  دوب 
دیوگ دوش  هگآ  یـسک  وز  دیابن  ات  دوش  هر  رد  ناگدنب  نوچ  شیپ  رد  ماما  دزاس  ار  شیوخ  مالغ  رم  مالغ  نآ  ياه  هماج  دـشوپب  وا 

نوچ شفک  مریگب  نم  نیش  ردص  رب  ور  وت  هدنب  يا 
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متشاک تلیح  مخت  تبرغ  هب  ات  متشاد  وت  ِتمدخ  تمدخ  كرت  هنم  يریقوت  چیه  وت  ارم  رم  هد  مانشد  ارم  نک  یتشرد  وت  نیهِک  هدنب 
یم شیارآ  الط  گنر و  بآ و  اب  ار  نآ  میدق  رد  هک  اهباتک  لصف  رس  حالطـصا ، رد  .ریرح و  زا  يا  هراپ  هجابید :  1476 ب 1482 -

.تسا ناونع »  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  دندرک و 

؟ تسیک نآ  رد  و  تسیچ ؟ اج  نآ  تسین  مولعم  تسرد  هک  ییاج  .هتخانشان  سانشان :

.اوشیپ ماما :

.ادابم دیابن :

.نیشنب نتسشن ) نتسش : ردصم  زا  رما  : ) نیش

.تسپ درخ ، نیهک :

.تشاد گرزب  تمرح ، ریقوت :

تحلـصم و يارب  دراد ، یم  هدیـشوپ  هماع  رب  ناهج  نیا  رد  ار  نانآ  ماقم  دـنوادخ  .تسایلوا  ماقم  ندناسانـش  زین  اهتیب  نیا  نومـضم 
رطخ میب  هک  دنور  هتخانشان  ياج  هب  ناگجاوخ  نوچ  هک  دنک  یم  نشور  یلاثم  اب  ار  هتکن  نیا  .هماع و  دنزگ  زا  نانآ  نتـشاد  نوصم 

.دهد نامرف  ناشیدب  ات  دنیوگ  ار  وا  دننایامنب و  مالغ  نوچ  ار  دوخ  دنناشوپب و  شیوخ  مالغ  رب  دوخ  سابل  دوب 

یگدامآ دنا  هدرک  ار  اهراک  یگجاوخ  زا  ریـس  دندوب و  ُرپ  مشچ  دنا  هدنب  ناشیا  هک  دیآ  نامگ  ات  دنا  هدرک  اهیگدـنب  نیا  ناگجاوخ 
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زا سپ  یگدنب  ریغ  هب  هدنب  زا  دیان  یگدنکفا  هر  هجاوخ  زا  دیآ  ناج  لقع و  هجاوخ  هدومنب  نتشیوخ  نآ  سکع  رب  اوه  نامالغ  نیو 
.دنلب رظن  انتعا ، یب  ریس ، مشچ  ُرپ : مشچ   1483 نادب ب 1487 - نیا  سکع  رب  تسه  اهتیبعَت  نانچ  ملاع  نیدب  ملاع  نآ 

.يوایند تمشح  زا  تیانک  يرتهم ، یگجاوخ :

.تسا مزال  ناهج  نآ  يارب  هچ  نآ  اهراک :

.رهاظ ملاع  ات  عقاو  ملاع  زا  ملاع : نیدب  ملاع  نآ  زا 

تسا و رکشل  ندرک  هدامآ  تغل  رد  .هیبعت  تیبعَت :
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.زومرم یناهنپ و  ياه  هطبار  ینعم  هب  اجنیا  رد 

اما .دـنا  هتخاب  لد  نآ  رویز  ناهج و  نیدـب  دـنا و  هتخانـشن  دـیاب  هک  نانچ  ار  ادـخ  هک  تسا  یناسک  بولطم  ندوب  مان  هاج و  یپ  رد 
: دیامرف هیقـشقش  هبطخ  رد  ع )  ) یلع .دنزاس  هدامآ  ار  ترخآ  راک  نآ  رد  هک  دنهاوخ  نآ  يارب  ار  ایند  قح  ترـضح  صاخ  ناگدنب 
رب ار  هراب  مکـش  راکمتـس  ات  دوب  هدومرفن  ار  املع  ادخ  و  دندومن ، یمن  مامت  نم  رب  تجح  نارای  و  دندوبن ، ناگدننک  تعیب  نیا  رگا  »

یماگنه راق  وذ  رد  و  هبطخ 3 ) هغالبلا ، جهن  « ) .متشاذگ یم  تسد  زا  راک  نیا  هتشر  دنباتشب  هدیدمتـس  ناگنـسرگ  يرای  هب  دنباتن و 
زا ار  نیا  ادخ  هب  دومرف  .درادن  ییاهب  داد  خساپ  تسا ؟ دـنچ  نیلعن  نیا  ياهب  دومرف  سابع  رـسپ  هب  دز  یم  هنیپ  ار  دوخ  رازفا  ياپ  هک 
ادخ صاخ  ناگدنب  هبطخ 33 ) هغالبلا ، جهن   ) .مزادنا رب  ار  یلطاب  ای  مزاس  اپ  رب  ار  یقح  هک  نآ  رگم  مراد  رت  تسود  امـش  تموکح 

درخ و دـنزات و  اوه  تمدـخ  هب  ناتـسرپ  ایند  اما  دـننک  هدامآ  ار  ترخآ  ياهراک  نآ  رد  هک  تسا  نآ  يارب  دـنهاوخ  یم  ار  ایند  رگا 
يادخ ار  شیوخ  ياوه  هک  ار  نآ  ینیب  یمن  ُهاوَه : ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ   » تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دـنزاس  نآ  هدـنب  ار  ناج 

(23 هیثاج ، « ) .تسا هتفرگ  دوخ 

هار دنب  رب  يارب  ار  نز  لهد  نیا  هاگ  دنچ  دمآ  قح  بولطم  بیغ 

1 / 3611 هب 3612 - رورسم  دوخ  رادنپ  زا  سک  ره  هب  روتسم  نانع  شک  رد  نارم  گت 
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دوب هدید  فقاو  دوب  ناهن  لاح  نیا  زا  نامقل  هجاوخ   1496
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نامقل يدونـشخ  کیل  تسخن  زا  يدرک  دازآ  ار  رم و  ربهار  نآ  تحلـصم  يارب  زا  رخ  دنار  یم  شوخ  تسناد  یم  زار  ناشن  يو  زا 
رس ز هک  بجع  نیا  ینک  ناهنپ  دب  رس ز  رگ  بجع  هچ  یتف  ریش و  نآ  ِّرِس  دنادن  سَک  ات  دوب  نیا  دارم  ار  نامقل  هک  نآ  تسُجب ز  ار 

.تسین هدنب  نامقل  هکنیا  ناهن : لاح   1488 ینک ب 1492 - ناهنپ  دوخ 

.دناد یم  هچ  نآ  ندناشوپ  زا  تراعتسا  ندنار : رخ 

.درمناوج یتَف :  1 شوپ 3030 / يور  يارب  ددنخ  تخر  رد  شومخ  دنار  یمه  ار  رخ  دناد و 

، تسا هدورـس  نامقل  هراب  رد  انالوم  هچ  نآ  ( 2 تیب 1493 / حرـش  هب : دـینک  هاگن   ) .نتفرگ هاگآان  ار  دوخ  ندرک : ناهنپ  دوخ  زا  رِس 
ناصاخ زج  یـسک  دـننام و  سانـشان  ملاـع  نیا  رد  اـت  دـنهاوخ  ادـخ  ياـیلوا  هک  تسا  نیا  شدوصقم  تسوا و  هناـفراع  راـکفا  هداز 

دید یم  نآ  ندنام  هدیشوپ  رد  ار  نامقل  تیاضر  نوچ  نکیل  دوب ، فقاو  وا  ماقم  يدنلب  رب  نامقل  هجاوخ  دیوگ : .دنادن  ار  ناشلاوحا 
.درک یم  راتفر  ناگدنب  اب  ناگجاوخ  نوچمه  رهاظ  هب  يو  اب 

دوخ یب ز  دوخ  زا  هگ  نآ  دُزم و  ِماد  رب  نک  میلـست  ار  شیوخ  دـب  مشچ  زا  میلَـس  تراک  دوب  ات  دوخ  نامـشچ  زا  وت  نک  ناهنپ  راک 
نآ دـب  وا  دـنرد  یم  ار  وا  جـنر  زا  گرم  تقو  دـننک  نوریب  شنت  زا  ناـکیپ  هک  اـت  دـنم  مخز  درم  هب  نوـیفا  دـنهد  یم  دزُدـب  يزیچ 
وـش لوغـشم  نآ  دب  سپ  دُرب  دنهاوخ  ناهن  رد  يزیچ  وت  زا  درپس  یهاوخ  یم  لد  هک  يرکف  ره  هب  نوچ  دنرب  یم  ناج  دـش  لوغـشم 

یلیصحت هچ  ره  تسا  رتهک  نآک  درب  يزیچ  وت  ات ز  تسا  رتهب  نآک 
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توف يزیچ  هک  نوچ  دنز  رتهب  هلاک  ردنا  تسد  دتفوا  بآ  رد  وچ  ناگرزاب  راب  ینمیاک  وس  نآ  زا  دزد  دـیآ  رد  یم  ینتعُم  يا  ینک 
1493 بایب ب 1501 - ار  رتهب  يوگ و  رتمک  كرت  بآ  رد  دش  دهاوخ 
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.لمع رد  تسا  صالخا  زا  تیانک  ندیدن ، يرظان  ار  ادخ  زج  شتسرپ  يارب  ندرک : ناهنپ  دوخ  زا  راک 

.دنزگ یب  میلَس :

زیچ چیه  هک  دـسر  یماقم  هب  هک  نآ  ات  تسا ، نیتسخن  ياه  هلحرم  رد  میلـست  نیا  .ترخآ و  رد  شاداپ  هب  دـیما  زا  تیانک  دزم : ِماد 
.دهاوخن دنیبن و  ادخ  زج 

.ندرک دوبان  ار  دوخ  يدوخ  كدنا  كدنا  .نتفرگ  هدیدان  ار  يدوخ  ندیدزد : يزیچ  دوخ  یب ز 

.دزاس سح  یب  ار  مسج  هچ  نآ  نویفا :

.راک هب  هدنزادرپ  هدننک ، انتعا  ِینتعُم :

هتفیرف زین  و  تسایر ، نآ  ندنایامن  .نارگید و  مشچ  زا  تسا  کین  راک  نتشاد  رود  صالخا  و  تسا ، صالخا  تبترم  نایب  اهتیب  نیا 
يرـس صالخا  : » تفگ دـینج  .تسا  باجعا  ایر و  كرت  صالخا  سپ  تسا ، باجعا  نآ  ندرمـش  گرزب  کین و  رادرک  هب  ندـشن 

نآ صالخا  : » تفگ نّونلا  وذ  و  .دزاس » هابت  ار  نآ  ات  یناطیـش  هن  دنک  تبث  ات  دـناد  یم  ار  نآ  يا  هتـشرف  هن  هدـنب  ادـخ و  نایم  تسا 
هک دور  نانچ  لمع  رد  دیاب  و  ص 105 ) هیریشق ، هلاسر  « ) .دزاسن شهابت  ات  يراد  ناهنپ  ناطیش )  ) نمـشد هدید  زا  ار  راک  هک  تسا 

تیب حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .دنکن ساسحا  ار  نت  جنر  هک  دوش  قح  روضح  تسم  نانچ  و  دـنام ، ربخ  یب  دوخ  زا  هکلب  دـنیبن  ار  دوخ 
(1 / 3721

یِمَع دشاب  دوخ  جنر  ِدید  وا ز  یمدآ  دشاب  لوغشم  دج  هب  نوچ 

رصم نانز  زا 
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ربخ ناشیا  دشب ز  یلوغشم  هک ز  رَمَس  دش  فسوی 

لاح کی  رد  مه  دـناوت  یمن  یمدآ  نوچ   3 / 1604 شیپ 1606 - هن  دـنیب  سپ  هن  هک  هلاو  حور  شیوخ  ياهدـعاس  هدرک  هراپ  هراپ 
دزادرپ و دهد  یم  رتشیب  تدیاف  ار  وا  هچ  نادب  هک  نآ  رتهب  ایند  هب  مه  دشاب  لوغشم  ادخ  هب  مه  مسج ، هب  مه  دزادرپب و  حور  هب  مه 

.دنک یم  نشور  بآ  رد  ناگرزاب  راب  نداتفا  لاثم  ندروآ  اب  ار  ینعم  نیا 

ناگدننک ناحتما  شیپ  نامقل  یکریز  لضف و  ندش  رهاظ 

ناگدننک ناحتما  شیپ  نامقل  یکریز  لضف و  ندش  رهاظ 

ص 55) يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  هب : دـینک  هاـگن  نآ  ذـخأم  يارب   ) .دـنا هدروآ  نوگ  هنوگ  ياـهتروص  هب  ار  ناتـساد  نیا 
.تسا هدروآ  رد  تروص  نیدب  هتفرگ و  دیحوتلا  رارسا  ای  ریطلا  قطنم  زا  ار  نآ  انالوم  اًلمتحم 

شدروخ سپ  هجاوخ  ات  ادصاق  درب  نآ  يوس  تسد  نامقل  هک  ات  یپ  يداتـسرف ز  نامقل  يوس  سک  يو  هب  يدندیروآک  یماعط  ره 
اهتنا یب  ِيدـنویپ  دوب  نیا  اهتـشا  یب  لد و  یب  يدروخب  رو  یتخیر  يدروخن  وک  یماعط  ره  یتخیگنا  روش  يدروخ و  وا  رؤس  دروخ 
نوچ شدروخ و  رّکـش  وچمه  نیُرب  کـی  ار  وا  داد  دـیرب و  نوچ  ناوـخب  ار  ناـمقل  دـنزرف ، ور  تفگ  ناـغمرا  دـندوب  هدروآ  هزبرخ 
هزبرخ نیریش  هچ  ات  مروخ  نم  ار  نیا  تفگ  یچرک  دنام  مهدفه  ات  اهچرک  نآ  دیسر  ات  مود  ار  وا  داد  دروخ  هک  یـشوخ  زا  نیبگنأ 

مه تخورف  شتآ  شیخلت  زا  دروخب  نوچ  وج  همقل  یهتـشُم و  دـش  اـهعبط  وا  قوذ  زک  دروخ  یم  شوـخ  نینچ  وا  مرگنب  نیا  تسا 
ناج و يا  هک  شتفگ  نآ  زا  دعب  نآ  یخلت  زا  دش  دوخ  یب  یتعاس  تخوس  قلح  مه  هلبآ  درک  نابز 
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رگم ای  تسور  هچ  زا  يروبـص  نیا  تسا  ربص  هچ  نیا  ار  رهق  نیا  یتشاگنا  نوچ  فطل  ار  رهز  نیدـنچ  وت  يدرک  نوچ  شون  ناهج 
تمعن تسد  زا  نم  تفگ  یتعاـس  نک  سب  تسا  يرذـع  ارم  هک  یتَّجُح ؟ تلیح  هب  يدرواـین  نوچ  تسودـع  تناـج  نیا  وـت  شیپ 

همه نوچ  تفرعم  بحاـص  وت  يا  مشونن  نم  تفک  زا  خـلت  یکی  هک  دـمآ  ممرـش  وت  ود  ممرـش  زا  هک  نادـنچ  ما  هدروـخ  وـت  شخب 
 ) يونثم حرـش  داب  مازجا  رـس  رب  هردـص  كاخ  داد  دایرف و  منک  یخلت  کی  رگ ز  وت  ماد  هناد و  قرغ  دـنا و  هتـسُر  وت  ماعنا  زا  مازجا 

299 ص : ج 2 ، يدیهش ،) 

.ندروآ ندیروآ :  1502 تشاذگ ب 1520 - یک  یخلت  خیِّطب  نیا  ردنا  تشادب  تشخب  رکش  تسد  تّذل 

تـسا دیق   ) دصق يور  زا  .ادمع  ادصاق : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یـسودرف ،  ) نارگ ياهریجنز  دنب و  لغ و  نارگنهآ  دـندیروآ  شیپ  هب 
.دروخ ار  وا  دروخ  مین  هک  تهج  نادب  تشاد ، یم  مدقم  دوخ  رب  كاروخ  ندروخ  رد  ار  نامقل  ًادمع  هلمج .) موهفم  يارب 

.رؤس هدروخ ، مین  دروخ : سپ 

ص 434؛ ج 63 ، راونالا ، راحب  « ) .ءاد َنیِعبَس  نِم  ٌءافِش  ِنِمؤُملا  ِرؤُس  ِیف   » تسا ثیدح  رد  .دروخ  مین  هدنام ، سپ  دروخ ، سپ  رؤس :
.نداد ناشن  یشوخ  رس  يداش و  نتخیگنا : روش  ص 584 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ( ) لامعالا باوث  زا 

.لیم یب  تبغر ، یب  لد : یب 

(. يونعم  ) طابترا یحور ، هطبار  يدنویپ :

وا هجاوخ  هک  یمالغ  .دنا  هتفرگ  رگید  یمالغ  هب  باطخ  ار  دـنزرف  ناحراش  ضعب  .تسا  دـنزرف  نوچ  ارم  هک  نامقل  نامقل : دـنزرف ،
.رهاظ فالخ  تسا  یفلکت  هک  تسادیپ  .دروایب و  ار  نامقل  ات  داتسرف  ار 

.چاق هدیرب ، نیُرب :

هب و  مود ، نوکس  لوا و  رسک  هب  : ) چرِک
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.هناودنه ای  هزبرخ  هشارت  زین ) مود  لوا و  رسک 

.هدنهاوخ تبغر  هب  ناهاوخ ، یِهَتشُم :

.دیامن یم  رت  بسانم  ناهج » ِناج   » و اه ، هخسن  همه  رد  تسا  نینچ  ناهج : ناج و 

.تسا رت  بسانم  هناهب »  » اجنیا رد  و  لیلد ، تَّجُح :

.مخ ات ، ود  وت : ود 

.دنک رتشیب  ترثک  هدافا  تروص  نیا  رد  هک  هار ، دص  كاخ  دوش  هدناوخ  هفاضا  تروص  هب  رگا  .كاخ و  راب  دص  هر : دص  كاخ 

هب نتشاد »  » هک تسا  نآ  رهاظ  نکیل  .تشاد ) ار  وت  نیریش  تسد  تذل  خلت ، هزبرخ   ) .دنا هتفرگ  تذل  ممتم  ار  نآ  ناحراش  تشادب :
.تسا تّجح  ندروآ  زا  ندش  ینعم 

300 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .مروخن ار  خلت  هزبرخ  هک  دش  نآ  زا  عنام  وت  شخب  رکش  تسد  )

هدُرم ّتبحم  زا  دوش  یفاش  اهدرَد  ّتبحم  زا  دوش  یفاص  اهدرُد  ّتبحم  زا  دوش  نیّرز  اهـسم  ّتبحم  زا  دوش  نیریـش  اـهخلت  ّتبحم  زا 
صقان شناد  تسـشن ؟ یتخت  نینچ  رب  هفازگ  یک  تسا  شناد  هجیتن  مه  ّتبحم  نیا  دـننک  یم  هدـنب  هاـش  ّتبحم  زا  دـننک  یم  هدـنز 

دینـش ب 1526- یبوبحم  گناب  يریفـص  زا  دـید  وچ  یبولطم  گنر  يدامج  رب  دامج  رب  اّما  صقان  دـیاز  قشع  داز  قشع  نیا  اـجک 
هنیک شغ ، لغ و  ًازاجم  ثحب  دروم  تیب  رد  .هلافت  .تالوضف  زا  دـنام  نآ  زج  گید و  هت  رد  هچ  نآ  يدرد ) یبرع  رد  : ) درُد  1521

.ینمشد و 

.هدنهد دوبهب  ءافش ) زا  لعاف  مسا  : ) یفاش

نیا رد  .دنا  هدناوخ  لوا  حتف  هب  یک »  » یضعب و  داد )؟ ياج  اهلد  رد  ار  دوخ  تبحم  هفازگ  هب  یسک  هچ   ) .سک هچ  یـسک ، هچ  یک :
.دوب دهاوخ  رهاظ  فالخ  هنافّلکتم و  يریبعت  هک  تسا  تبحم  هدننیشن ، تخت  رب  تروص 

.هدوه یب  هفازگ :

.حور یب  دامج :

.یلوصح ملع  یئزج ، صقان : شناد 

هچ نآ  يوایند ، دامج :
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.تسا يدام 

.دراین نابز  هب  ار  هزبرخ  یخلت  ات  دش  بجوم  هجاوخ  هب  نامقل  تبحم  میدید  هک  نانچ 

دنا هتفگ  بوـبحم و  رادـید  هب  تسا  بحم  قاـیتشا  تدـش  تبحم ، .درآ  یم  ناـیم  هب  ار  تبحم  ثحب  اـهتیب  نـیا  رد  تبـسانم  نیدـب 
وت يارب  یتفـص  هنوگ  چـیه  بوبحم  بلط  رد  هک  ناـنچ  .تاـبثا  ار  بوبحم  تاذ  ینک و  وحم  ار  دوـخ  تافـص  هک  تسا  نآ  تبحم 

تبحم نینچ  کین و  ياهتفص  هب  ندش  هتسارآ  و  دب ، ياهتفص  زا  تسا  شیوخ  ندرک  كاپ  تبحم  تقیقح  دنا  هتفگ  .دنامن و  یقاب 
تعاـطا و اـب  زج  نتخانـش  نیا  وا و  ماـقم  نتخانـش  بوبحم و  هب  تسا  ملع  هداز  تبحم  نیا  هک  ارچ  دـهدن ، تسد  ار  ناگـصاخ  زج 

تسود ار  ادخ  رگا  وگب  ُهَّللا : ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق   » تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  .دوشن  ریسم  میلست 

301 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد تسا  یلیثـمت  .تسا و  راوشد  یماـقم  نیا  و  ( 31 نارمع ، لآ  « ) .تشاد دهاوخ  تسود  ار  امـش  ادخ  دـینک  يوریپ  ارم  دـیراد  یم 
ْعَفْدا ُهَئِّیَّسلا  َال  ُهَنَسَْحلا َو  يِوَتْسَت  َو ال   » تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دوش ، یم  بترتم  نادب  هک  يراثآ  .نارگید و  تبحم  هب  بیغرت 

ات يوگ  خساپ  کین  راک  هب  ار ) دب   ) تسین ناسکی  يدب  یکین و  و  ٌمیِمَح : ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب 
(34 تلصف ، « ) .تسا نابرهم  یتسود  نوچ  تسا  ینمشد  وا  وت  نایم  هک  ار  سک  نآ  ینیب )  ) هاگانب

نآ لوقع ز  ناصقن  لیوأت ، رد  دوب  لوسر  ار  صقان  دناوخ  نوعلم  هک  نوچ  ار  قرب  دناد  دیشروخ  مرجال  ار  قرف  دنادن  صقان  شناد 
ِموحرم دوب  نت  صقان  هک 
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هک نآ  تسا ز  يرود  يازـس  تنعل  بجوم  تسا  يروجنر  دـب  هک  نآ  تسا  لـقع  صقن  مخز  نعل و  قیـال  موـحرم ، رب  تسین  محَر 
رهب دـیدپ  دـمآ  لقع  ناـصقن  زا  هلمج  دـیعب  ِربگ  ره  ینوعرف  رفک و  تسین  رودـقم  ندـب  لـیمکت  کـیل  تسین  رود  اـهدرخ  لـیمکت 

تامدقم نآ  يدابم  هک  یلقع  .یئزج  لقع  صقان : شناد   1527 جَرَح ب 1533 - یمعَألا  یَلَع  ام  هک  یُبن  رد  جرف  دمآ  ندب  ناصقن 
.دشاب سوسحم 

هجاوـخ حرـش  زا  تروـص  نیمه  هب  ار  نآ  ص 55 )  ) يونثم ثیداـحا  رد  رفنازورف  موحرم  .ٌنوُعلَم  ُِصقاَّنلا  صقاـن : ندـناوخ  نوـعلم 
ِهیَلَع َو ُهَّللا  یَلَص  ُلوُسَّرلا  َأَرَق  اِمل   » تسانالوم تیب  تسخن  عارصم  همجرت  اهنت  جهنملا  ترابع  .تسا  هدروآ  يوقلا  جهنملا  زا  بویا و 

.ثیدح هن  ریاس  تسا  یلثم  هلمج  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  .نوُعلَم » ٍِصقان  ُّلُک   » تسا هدمآ  مکح  لاثما و  رد  ٌنوُعلَم »...  ُِصقاَّنلا  َمَّلَس 
رد هعیشلا  لئاسو  رد  اهنت  .متفاین  هتفگ  نیا  يارب  يدنس  تعامج  تنـس و  لها  هعیـش و  ثیدح  ياهباتک  رد  مدرک  عبتت  هک  اج  نآ  ات 

ص ج 12 ، هعیـشلا ، لئاسو  « ) .ٍء یَـش  مَلظأ  مُهَّنإَف  ٍهَهاع  اذ  اُوِلماُعت ) ال   ) ُلِماُعت ـال   » هک تسا  هدـمآ  تیاور  هس  تراـجت » بادآ   » باـب
یثیدح هب  تراشا  ًارهاظ  هدمآ ، ص 55 )  ) يونثم ثیداحا  رد  زین  نوسلکین و  حرـش  رد  هک  نانچ  .هدش  تمحر  محَر : ِموُحرَم  ( 307

ِردَق یلَعَف  ِدَـسَجلا  َنِم  َصَقَن  ام  ِبُونُّذـِلل َو  ٌهَرِفغَم  ِعمَّسلا  ُباهَذ  ِبُونُّذـِلل َو  ٌهَرِفغَم  ِرَـصَبلا  ُباهَذ  : » تسا ریغـصلا  عماجلا  رد  هک  تسا 
« .َِکلذ
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.تشز نخس  تیذا ، رازآ ، مخز :

.ندرک ییادخ  يوعد  ندیتسرپن ، ار  ادخ  ندوب ، نوعرف  نوچ  ینوعرف :

.تسا رفاک  قلطم  دوصقم  ربگ :

.شیاشگ جَرَف :

.نآرق یُبن :

انالوم
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هچ نآ  دیوگ  ور  نیدب  تسا  ینعم  ياقلا  وا  دصق  هک  ارچ  دزادرپ  یمن  ثیدـح  تلالد  دنـس و  رد  قیقحت  هب  تسوا  تداع  هک  نانچ 
، تسین یمدآ  رایتخا  رد  تقلخ  تسا و  تقلخ  زا  نت  ناصقن  هک  ارچ  تسا ، لقع  ناصقن  دوصقم  هدمآ  نوُعلَم » ُِصقاَّنلا   » ثیدـح رد 
هچ نآ  و  تنعل ، هن  تسا  تمحر  راوازـس  نت  صقاـن  تهج  نیدـب  .هن  رـسیم  وا  يارب  دوـب  تقلخ  زا  هـک  یـصقن  نتخاـس  فرط  رب  و 

نوعلم هک  یـصقان  زا  دوصقم  سپ  .دروآ  لامک  هب  ناوت  یم  میلعت  اـب  ار  اـهدرخ  هک  ارچ  تسا  درخ  ناـصقن  تسا  رـسیم  نآ  ناـمرد 
رب ٌجَرَح *»: یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل   » دـیامرف تسا و  قطان  ینعم  نیدـب  زین  نآرق  هک  دـیازفا  یم  و  نت ، صقان  هن  تسا  لقع  صقاـن  تسا ،

(61 رون ، « ) .تسین یکاب  روک 

ياهرون وا  رون  رب  دهن  لد  هک  یـسک  رب  وگب  ددنخ  یم  هک  رب  ددنخ  قرب  افـص  یب  ینادن  یقاب  زا  لفآ  افو  یب  سب  دـشاب و  لفآ  قرب 
ناد ب راـصنأ  همه  ار  یقاـب  رون  ناد  راـصبألا  ُفَطخَی  وُخ  ار  قرب  تسا  یک  یبرغ  ـال  یقرـش و  ـال  وـچ  نآ  تسا  یپ  هدـیربب  خرچ 

.هدنوش دیدپان  هدنوش ، ورف  ِلفآ :  1534 - 1537

.ناگراتس و  هام ، دیشروخ ، رون  خرچ : ياهرون 

.يرتخاب هن  يرواخ و  هن  یبرغ : یقرـش و ال  ال  .نیلفآلا » ّبحا  ال  (: » ع  ) میهاربا هتفگ  هب  تسا  تراشا  نآ  رد  .ماود و  یب  یپ : هدـیربب 
امَّلُک ْمُهَراْصبَأ  ُفَطْخَی  ُقْرَْبلا  ُداکَی   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .دـیابر  ار  مشچ  هک  راـصبألا : ُفَطخَی  رون ) هروس  هیآ 35  زا  تسا  ذوخأم  )

، هرقب « ) .نآ رد  دنورب  ار ، نانآ  دهد  ینشور  هک  دنچ  ره  دیابرب  ار  نانآ  ناگ  هدید  هک  دهاوخ  قرب  ِهِیف : اْوَشَم  ْمَُهل  َءاضَأ 
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.رگیرای رصان : عمج  راصنأ : ( 20
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مئاق ای  دـشابن ، شیوخ  تاذ  هب  مئاق  هک  تسا  يرون  یـضراع  .تسا و  یـضراع  ای  نآ  تسا و  تملظ  لباقم  رون  میناد  یم  هک  نانچ 
رون نآ  تسا و  زاین  یب  ای  تسار ، مدرم  سوفن  لوقع و  هک  يرون  نوچ  جاـتحم  دوب و  ریقف  اـی  تسا  مسق  ود  زین  نآ  تسا و  دوخ  هب 

نآ اما  تسا  ماود  یب  باتفآ  هام و  ناگراتـس و  ياهرون  نوچ  یئزج  ياهلقع  .تسوا  زا  اـهرون  همه  هک  یلاـعت  هناحبـس و  تسا  قح 
.دریگ یم  هرهب  نآ  زا  یئزج  ياهلقع  هک  تساهرون  رگید  هدنهد  يرای  تسا و  یقاب  دریگ ، ورین  قح  زا  هک  رون 

( زار نشلگ  يرتسبش ،  ) ادیوه ملاع  زا  ددرگ  وا  اجک  ادیپ  تسوا  رون  هب  ملاع  همه 

تـسا ندیدنخ  دوخ  لقع  رب  لد و  رب  تسا  ندیدان  تبقاع  یـصیرح  زا  ندناوخ  یقرب  رون  رد  يا  همان  ندـنار  ار  سرف  ایرد  ِفک  رب 
سحن دش  لحز  ِتام  يرتشم  دش  سفن  وا  سفن ، بولغم  وک  لقع  تبقاع  دـنیبن  وک  دـشاب  سفن  تیـصاخ  زا  لقع  تسا  نیب  تبقاع 

.بسا سرف :  1538 رگن ب 1542 - رد  تسحن  درک  هک  یسک  رد  رظن  نیا  نادرگب  یسحن  نیا  رد  مه  دش 

دنار و یکـشخ  رب  یتشک  هک  دهاوخ  هک  ره  هک  : » درادـن یتابث  هچ  نآ  رب  ندرک  دامتعا  زا  تسا  تیانک  ندـنار : سرف  ایرد  فک  رب 
تراعتسا ندناوخ : قرب  رون  رد  همان  « 38 ( » ص 162 هنمد ، هلیلک و  « ) .دشاب هدیدنخ  نتـشیوخ  رب  دنک  يزات  بسا  ایرد  بآ  يور  رب 

.نتساوخ یئزج  لقع  اب  تقیقح ، فشک  زا 

.ندرک سوسف  دوخ  رب  نتفرگ ، دنخشیر  هب  ار  دوخ  ندیدنخ : دوخ  لقع  رب 

: يرتشم
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کلف رد  لحز  تسا و  مشش  کلف  رد  دنتشادنپ  یم  نانآ  هک  نانچ  يرتشم  .ربکا  سحن  لحز : .تسا و  ربکا  دعس  نامجنم  هدیقع  هب 
.متفه

لاس تسیب  ره  هب  دـنناوخ و  کچوک  نارق  ار  نارق  نیا  و  نتفرگ ، دوخ  هب  ار  نآ  رثا  ندرک و  نارق  نآ  اب  ندـش : لحز  تاـم  يرتشم 
.دوب راب  کی 

ياهریبدت رب  هیکت  دننک و  دامتعا  یئزج  لقع  هب  هک  نانآ  يارب  تسا  یهیبنت  اهتیب  نیا 

__________________________________________________

ظعاو دیعس  رتکد  تشاددای  ( 38)

304 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یماو ناهج  نیا  یگدنز  ریبدت  هب  هتسویپ  ار  یمدآ  تسا و  رادیاپان  و  صقان ، دوش  لصاح  یئزج  لقع  زا  هک  یفشک  .دنیامن  شیوخ 
نینچ رد  .تواقش  بجوم  تسا و  سفن  رَّخسم  تقیقحب  یلقع  نینچ  .دوش  یم  عنام  ناهج  نآ  تداعـس  تخانـش  ندید و  زا  دراد و 

رد تلالـض  تیاده و  هک  ارچ  .دـنارب  وا  زا  ار  یتخب  دـب  نآ  وا  فطل  ات  دـنادرگ  قح  هب  يور  هک  تسین  نآ  زج  یهار  ار  هدـنب  لاح 
تیادـه يراد  یم  تسود  هک  ار  نآ  وت  ُءاـشَی : ْنَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َْتبَبْحَأ َو  ْنَم  يِدـْهَت  ـال  َکَّنِإ   » دـیامرف هک  ناـنچ  تسوا  تسد 

: ُءاشَی ْنَم  يِدْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  : » دـیامرف زین  و  ( 56 صـصق ، « ) .دیامن هار  دهاوخ  هک  ار  نآ  ادـخ  نکیل  درک ، یناوتن 
(31 رثدم ، « ) .دیامن هار  دهاوخ  هک  ار  نآ  دنک و  هارمگ  دهاوخ  هک  ار  نآ  ادخ  نینچ  نیا 

رد نانک  ادیپ  دض  هب  دض  لاح  هب  یلاح  تدنادرگ  یمه  نآ  دز ز  بقن  يدعـس  يوس  یـسحن  وا ز  دم  ّرج و  نیا  درگنب  هک  رظن  نآ 
نیمَیلا تاذ  ِتََّذل  لامَّشلا  ُتاذ  زا  دیاز  تفوخ  هک  ات  لاقتنا 
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یلقع دوـصقم  تیب  نیا  رد  رظن :  1543 هرـس ب 1546 - يا  ندیرپ  زا  دـیآ  زجاع  هرپ  کی  یغرم  هک  یـشاب  رپ  ود  ات  لاجِّرلا  یَجُری 
.دریگ هرهب  یهلا  رون  زا  هک  تسا 

.دم لباقم  تسا  ندیشک  ارف  تیب  نیا  رد  تسا و  ندیشک  ینعم  هب  تغل  رد  ّرَج :

.طسب ضبق و  تسا و  لاوحا  ِّبلقَت  دوصقم  دم  رج و  زا  2 و  دنک 195 / يّدم  رج  دعب  زو  دنک  رَج  دنک  يّدس  درآ و  شیپ  فک  رحب 

.نتفای هار  تیاده  هب  یهارمگ  زا  تیانک  ندز : بقن  دعس  هب  سحن  زا 

زا سرهفملا ، مجعملا  « ) .ِهَّللا ِعباصأ  نِم  ِنیَعَبـصا  َنَیب  ُُهبلَق  ّالا َو  ٌّیِمَدآ  َسَیل  : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  ندنادرگ : یلاح  هب  یلاح  زا 
( بیغ لیذ  راحبلا ، هنیفـس  « ) .ُءاشَی َفیَک  اُهبِّلَُقی  ِهَّللا  ِِعباصأ  نِم  ِنیَعَبـصا  نَیب  َبُولُقلا  َّنإ  : » دیامرف قداص  ماما  تاوعد ) يذـمرت ، ننس 

لاقتنا يرامیب  هب  تمالـس  زا  يداش و  هب  مغ  زا  مغ و  هب  يداش  زا  هک  نانچ  نانک : ادیپ  دـض  هب  دـض  ص 53 ) ج 67 ، راونالا ، راحب  )
.دهد

305 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دیدپ دیآ  یلد  یشوخ  دض  نیدب  ات  دیرفآ  نآ  یپ  قح  ار  مغ  جنر و 

1 / 1130 دوب 1131 - ناهنپ  دض  تسین  ار  قح  هک  نوچ  دوش  ادیپ  دض  هب  اهیناهن  سپ 

َو  » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  لاـمَّشلا : ُتاذ  زار ) نشلگ  يرتسبـش ،  ) تسا ّدـِن  هن  دـننام و  هن  ار  قـح  یلو  تسا  دـض  هب  ایـشا  هلمج  روـهظ 
لامشلا و تاذ  زا  دوصقم  و  ( 18 فهک ، « ) .پچ يوس  تسار و  يوس  ار  نانآ  مینادرگ  یم  ام  و  ِلامِّشلا : َتاذ  ِنیِمَْیلا َو  َتاذ  ْمُُهبِّلَُقن 

دُعب ثحب  دروم  تیب  رد  نیمیلا  تاذ 
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.تسوا هب  برق  قح و  زا 

ِباحصأ َهََّذل  ُقاتشَی  ام  : » تسا هدرک  ینعم  نینچ  ار  نآ  یفافک  .تسا  هدرک  طبض  لوهجم  ار  یجری »  » لعف نوسلکین  لاجِّرلا : یَجُری 
.تسا لوهجم  یجری »  » لعف هچ  تسین ، راگزاس  ترابع  قایس  اب  ریبعت  نیا  یلو  .ُلاجِّرلا » ّالا  ِنیِمَیلا 

.قح نادرم  زا  تیانک  لاجر :

.ندرب رس  هب  اجر  فوخ و  رد  ندوب : رپ  ود 

.هدیزگ هرس :

هتـسویپ دیاب  سپ  .دـیارگ  نایغط  هب  دـنام و  زاب  راک  زا  دوش  اجر  قرغ  رگا  ددرگ و  دـیمون  درب  رـس  هب  فوخ  رد  هتـسویپ  یمدآ  رگا 
دوخ رب  ار  فوخ  هک  نآ  دـنام و  زاب  راک  زا  تشاداو  اـجر  رب  ار  دوخ  هک  نآ  : » تفگ یبرغم  ناـمثع  وبا  .دـشاب  تلاـح  ود  نیا  ناـیم 

ص 68) هیریشق ، هلاسر  « ) .نآ راب  کی  دیاب و  نیا  راب  کی  نکل  .تشگ  دیمون  درامگ 

دـصقم ار  وت  رم  دـناد  هچ  سک  تسار  وت  نامرف  نآ  هن  یهاوخ  نیا  هن  رو  مامت  میوگ  ات  روتـسد  هدـب  ای  مالک  رد  مباین  ات  نک  اهر  ای 
نوچ رد  ِدنب  هقلح  وچمه  دنامن  ات  روَخ  هام و  رب  دور  رب  هیاپ  هیاپ  روصق  سودرف و  ران  ردنا  دنیب  رون  هب  ات  دیاب  میهاربا  ناج  تساجک 

دش ب 1552- زاب  توهـش  وک ز  ار  نآ  رم  زج  دش  زادنا  طلغ  نت  ِناهج  نیا  َنِیِلفآلا  ُّبحا  هک ال  درذـگب ، نیمتفه  نامـسآ  زا  لیلخ 
.ندنام شوماخ  نتفگن ، نخس  ندماین : مالک  رد   1547

306 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

فطل روصق : سودرف و  .َنِیِلفآلا » ُّبِحا  ال   » تفگ تخانش و  ار  يو  نادب  ات  درک  تمارک  ع )  ) میهاربا هب  ادخ  هک  لد ، ییانـشور  رون :
ناسک و رایسب  رب  تسا  هدیشوپ  هک  یلاعت  قح 
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ات درک  هراظن  شیوخ  رصق  ماب  رب  دورمن  سپ   » .میهاربا رب  شتآ  ندش  ناتسلگ  هب  تسا  تراشا  زین  دننیب و  یم  ار  نآ  ایلوا  ایبنا و  اهنت 
ج 6، رارسالا ، فشک   ...« ) هتسشن بآ  همـشچ  سگرن و  لگ و  نایم  هضور  نآ  رد  دید  ار  وا  تسا  هدیـسر  هچ  هب  میهاربا  راک  دوخ 

هیآ 69) لیذ  ءایبنا ، هروس  ص 268 ،

مرجال .نتفاین ...«  هار  نورد  هب  ندـنام : رد  رب  اه  هقلح  نوچ   1 نیمسای 790 / ورس و  تفای و  شتآ  رد  وک  نیب  میهاربا  رارـسا  ردنا آ 
ناگدـنوش ورف  َنِیِلفآلا : ُّبِحُأ  ال  رام ) شوم و  ناتـساد  مراـهچ ، باـب  هماـن ، ناـبزرم  « ) .دـنرد رب  هقلح  نوچ  لاـبقا  يارـس  تولـس  زا 

دـشاب شنطاب  زج  نآ  رهاظ  هچ  نآ  ای  هک  نآ  .هدننکفا  رد  اطخ  هب  زادنا : طلغ  ( 76 ماعنا ،  ) .مراد یمن  تسود  ار  ناگدننک ) بورغ  )
.دنک هارمگ  ار  هدنرگن  و 

.ندیرب ندش ، ادج  ندش : زاب 

يا هنوگ  راذتعا  هک  اهتیب  نیا  رد  .تفگ  زاب  ناگدـنب  لد  رد  ار  قح  ترـضح  فرـصت  زا  يا  هّمَـش  قوش  هبلغ  رثا  رب  شیپ  ياهتیب  رد 
دناوت نآ  نتسناد  ناگمه  هک  نانچ  ار  بلطم  زونه  نکیل  تسوت ، هدارا  هب  میوگ  یم  هچ  نآ  دیوگ  دنک و  یم  هثاغتسا  ادخ  هب  تسا ،

رد زا  مرجـال  دـنیبب ، ار  تشهب  میعن  شتآ ، شزوـس  رد  هک  دـیاب  میهاربا  نوـچ  تسا ، ناگـصاخ  صوـصخم  ملع  نآ  هچ ، .ما  هتفگن 
هب راچان  دنا ، ینامسج  تایح  مسج و  دنب  رد  نانآ  هک  ارچ  تسین  یـشنیب  نینچ  ار  ناگمه  اما  .دهدن  هار  دوخ  رب  یمیب  نآ  رد  ندش 

.دنام یم  موتکم  نانآ  رب  تقیقح  دنتفا و  یم  طلغ 

صاخ ِمالغ  نآ  رب  مَشَح  نآ  دسح  هّمتت 

صاخ ِمالغ  نآ  رب  مَشَح  نآ  دسح  هّمتت 

صاخ مالغ  رب  دسح  ناریما و  هاش و  هصق 
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دنادن ار  یتخرد  نوچ  تخب  لابقا و  اب  ِکُلم  نابغاب  مامت  ار  نآ  درک  تشگ و  دـیاب  زاب  مالک  ِراّرَج  ِّرَج  زا  دـنام  رود  درخ  ناطلـس  و 
هب ناشدـنیبب  نوچ  تیبرت  ردـنا  دراد  ربارب  یک  دوب  دـصفه  شکی  هک  یتـخرد  نآ  دوـب و  در  خـلت و  هک  ار  یتـخرد  نآ  تخرد ؟ زا 

دینک هاگن  ناریما : هاش و  هصق   1553 رظن ب 1558 - رد  مد  نیا  دـنا  ناسکی  هچ  رگ  رب  تسیچ  تیاهن  ار  ناتخرد  نآک  تبقاع  مشچ 
.رطاخ هب  يارب ، زا :  2 تیب 1043 / لیذ  هب :

: َمالَکلا ُّرُجَی  ُمالَکلا   » روهشم لثم  هب  تسا  تراشا  .هدنشک و  رایسب  راّرج : .ندیشک  رج :

( یقهیب خیرات  « ) .دفاکش نخس  زا  نخس 

فارشا هک  تسا  لماک  یلو  زا  تراعتسا  کُلم :...  نابغاب   6 مالَکلا 1598 / َّرَج  ُهُّرَح  ٍنوجُش  یف  ماهتـسم  يا  مالکلاک  يدناوخن  نیا 
.دراد اهریمض  رب 

هـشوخ تفه  هک  يا  هناد  دـننام  ٍهَّبَح : ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلُـک  ِیف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَـثَمَک   » هیآ هب  تسا  تراـشا  دوب : دـصفه  شکی 
.هویم رب : ( 261 هرقب ، « ) .هناد دص  کی  يا  هشوخ  ره  رد  دنایور 

نامدرم و نورد  رب  ادـخ  يایلوا  فارـشا  يارب  تسا  یلاثم  ناگدـنب ، رگید  رب  ار  وا  ناطلـس  ندـیزگ  ناطلـس و  صاخ  مالغ  ناتـساد 
بتارم قح  يایلوا  فیفخ ) نبا  لاوحا  لیذ  ءایلوألا ، هرکذت  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب   ) .ناشیا لاوحا  هب  نانآ  عالطا  تعسو 

.دنشوک یم  نانآ  تیبرت  رد  نآ  بسح  هب  دنناد و  یم  ار  مدرم  زا  کی  ره 

308 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

قبـس ب ردـنا  داشگ  نیب  رِخآ  مشچ  قح  رهب  زا  تسبب  نیب  رُخآ  ِمشچ  دـش  هاگآ  تسخن  زو  تیاهن  زا  دـش  هَّللا  رُِوِنب  رُظنَی  وک  خـیش 
: هَّللا ِرُوِنب  رُظنَی   1559 - 1560
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زین ص 14 ؛ يونثم ، ثیداحا  « ) .ّلَج َّزَع َو  هَّللا  ِرُوِنب  ُرُظنَی  ُهَّنإَف  ِنِمؤُملا  َهَساِرف  اوُقَّتا   » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  .درگن  یم  ادخ  رون  هب  هک 
.ناروتس ِياج  فلع  رُخآ : ص 123 ) ج 24 ، راونالا ، راحب  ص 16 ؛ ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  هب : دینک  هاگن 

.درگن تسا  طوبرم  مسج  شرورپ  هب  هچ  نادب  هک  يا  هدید  .دنیب  ار  تایدام  اهنت  هک  يا  هدید  .یسح  هدید  نیب : رُخآ 

.رگن بیغ  هدید  نیب ، تبقاع  نیب : رِخآ 

داتـسا رـضحم  رد  موادم  روطب  هچ  نآ  قبـس :  1 تساـطخ 2583 / تسا و  رورغ  نیب  رُخآ  مشچ  تسار  دـید  دـناوت  نـیب  رِخآ  ِمـشچ 
.ادخ ناگدنب  داشرا  يارب  هدش  هداهن  یلو  هدهع  هب  قح  ترضح  بناج  زا  هک  يا  هفیظو  زا  تیانک  اجنیا  رد  .دنناوخ 

دنتخیگنا یم  رکم  یناهن  رد  دنتخیر  یم  فک  ناشوج و  دسح  زا  دنا  هدوب  ناتَخب  روش  رهوگ  خلت  دنا  هدوب  ناتخرد  َدب  نادوسح  نآ 
دوب ب هَّللا  تمـصع  رد  وا  خـیب  دوب ! هاش  شناج  وچ  یناف ؟ دوش  نوچ  دـننَک  رب  هنامز  زا  ار  وا  خـیب  دـننز  ندرگ  ار  صاـخ  مـالغ  اـت 

.تنیط دب  تاذ ، دب  رهوگ ، دب  زا  تیانک  رهوگ : خلت  تخرد و  دب   1561 - 1564

.تخب دب  تخب : روش 

.ندوب نیگمشخ  تخس  زا  تیانک  نتخیر : فک 

.نتشاد نوصم  اهیدب  باکترا  زا  ار  وا  ندوب ، نابهاگن  ار  وا  ادخ  ندوب : هَّللا  تمصع  رد  خیب 

رکم نارگ  هزوک  نآ  رب  کَبنُخ  يدز  یم  نارهوگ  دـَب  ِلد  ياشامت  رد  هدز  نت  ییابَر  ِرکب  وب  وچمه  هدـمآ  فقاو  رارـسا  نآ  زا  هاـش 
309 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دننک  رد  یعاُقف  رد  ار  هش  هک  ات  دنم  هلیح  یموق  دنزاس  یم 

وب  1565 نارخ ب 1568 - يا  دجنگب  یک  یعاقف  رد  نارک  یب  یمیظع  سب  یهاشداپ 
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نارگید شنزرـس  هنعط و  هب  دوب و  هدیزگ  یـشوماخ  دنیوگ  .دـنا و  هتـسناد  خـیاشم  هلمج  زا  ار  وا  يونثم  ناحراش  ضعب  یبابر : رکب 
: زین و  يوقلا ، جهنملا  هب : دـینک  هاگن   ) .دـیبوک یم  نیمز  هب  ياپ  نارگید  خـساپ  رد  تفگ و  یمن  نخـس  لاس  تفه  .داد  یمن  شوگ 
هدـمآ و يرونا  و  رباص ، بیدا  ییانـس ، يرهچونم ، نوچ  ینارعاش  رعـش  رد  یبابر  رکب  وب  مان  .تیب ) نیمه  لـیذ  يورقنا ، ریبک  حرش 

: دنا هدرک  دای  ییوگ  لزه  هب  ار  وا  رتشیب 

ص 140) يرهچونم ، ناوید   ) یحج زنط  دراد و  یبابر  رکب  وب  راک  سوسف  تسا و  لزه  رازاب  ام  ماّیا  نیا  ردنا 

.ندنام شوماخ  ندز : نت  يرونا )  ) تسا روبنط  یب  هک  تسین  برط  چیه  وا  ردنا  کیل  تسا و  یبابر  رکب  وب  هناخ  نوچ  هناخ 

.ندرک ازهتسا  ًازاجم  ندز ، فک  ندز ، تسد  کبنخ :

.دیآ دعب  تیب  رد  هک  نانچ  رگ ، هلیح  زا  تیانک  رگ : هزوک   5 هار 1808 / لها  رب  ندز  کبنخ  رخست و  هانگ  یتشز و  ياپ  ات  رس  ُرپ ز 

راک هب  عاقف » هزوک   » ینعم هب  ثحب  دروم  تیب  رد  عاقف  .تسین  تسرد  ینعم  نیا  .دـنیوگ و  ار  تبرـش  لطـس  دـسیون  يورقنا  عاـقف :
زیوم و وج و  زا  هک  تسا  هدوب  یبارـش  عاقف  اما  ص 108 ) هنمد ، هلیلک  « ) .دـندرک عاقف  هزوک  رد  همدـمد  هب  ار  هراچ  یب   » .تسا هتفر 

.دنا هتخاس  یم  نآ  زج 

: هب دینک  هاگن   ) .دنا هدیشک  یم  رس  هزوک  اب  هدش  یم  دیلوت  نآ  رد  هک  يزاگ  رطاخ  هب  ار  نآ  و 

ندرک عاقف  رد  .مراهچ ) موس و  هرامش  متـشه ، لاس  شناد ، رـشن  عاقف ، هراب  رد  يداوج ، روپ  رتکد  ياقآ  ياه  هلاقم  زین  و  همان ، تغل 
.نداد بیرف  ندرک : عاقف  هزوک  رد  ای 

ادخ هب  هک  .دراد  ییادخ  تردق  هک  .گرزب  رایسب  نارک : یب 
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.تسا هتسویپ 

310 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اب شیپ  هب  دـیآ  دزاغآ و  يرـسمه  شیوخ  داتـسا  اب  هک  يدرگاش  سحن  دـنتخومآ  وا  زا  ریبدـت  نیا  رخآ  دـنتخود  یماد  هاش  يارب  زا 
خاروس لد  زا  هُدب  قِراخ  ار  لهج  ياه  هدرپ  هدـش  هَّللا  ِرُوِنب  رُظنَی  وا  مشچ  ناهن  ادـیوه و  ناسکی  وا  شیپ  ناهج  داتـسا  داتـسا  مادـک 

نآ دیوگ  نآ  رب  یفاکـشا  هتـشگ  یناهد  ره  ناهد  دـص  اب  وا  رب  ددـنخ  یم  هدرپ  میکح  نآ  شیپ  هب  ددـنب  يا  هدرپ  میلگ  هنهک  نوچ 
زا هن  لد  روک  ریگ و  درگاش  دوخ  وچمه  لسگ  نهآ  ریگم  داتـسا  ارم  دوخ  افو  نم  اـب  تتـسین  گـس  زا  مک  يا  ار  درگاـش  رم  داتـسا 
يا هاـگراک  نیا  ینکـشا  هچ  تسوـت  تخب  هاـگراک  نم  لد  سپ  ناور  ددرگ  یمن  یبآ  تنم  یب  ناور  ناـج و  رد  تسا  يراـی  تنم 

وت رکذ  نیز  دهد  ییهاوگ  لد  وت  رکف  دـنیبب  نزور  زا  رخآ  هنزور ؟ دـشاب  بلق  زا  بلق  هب  هن  هنز  شتآ  منز  ناهنپ  شییوگ  تسردان 
تشلاگـسا ب نآ  رب  ددنخ  یمه  وا  تِشلام  قوذ  ددـنخ ز  یمن  وا  معن  دـیوگ  ددـنخ و  ییوگ  هچ  ره  مرک  زا  دـلامن  تیور  رد  ریگ 

.ندومن رکم  نتخیگنا ، تلیح  زا  تراعتسا  نتخود : ماد   1569 - 1582

اب دیابن  سپ  .دنا  هتفرگ  ارف  یلماک  زا  ار  نآ  دشاب ، مه  يریبدـت  توق  ناصقان ، رد  رگا  هک  تسا  نآ  زا  تیانک  وا : زا  نتخومآ  ریبدـت 
.دنتفا رد  وا 

.لماک یلو  زا  تیانک  ناهج : داتسا 

: هب دینک  هاگن   ) .نیب تقیقح  مشچ  .درگن  یم  ادخ  يورین  هب  هک  يا  هدید  هَّللا : رُوِنب  رظنی  مشچ 

.هدننک هراپ  قراخ : ( 2 تیب 1559 / حرش 

.تسا و راکشآ  خیش  يارب  نآ  نورد  هک  یلد  زا  تیانک  خاروس : لد 
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.دنراد فارشا  زیچ  همه  رب  هک  ادخ  يایلوا  ربارب  امکح  یلقع  ياهلالدتسا  هنافوسلیف و  ياهرکف  هب  تسا  یحیملت  اجنیا  رد 

.دنک تادوجوم  رد  فرصت  هک  ناوارف  تردق  ياراد  ًازاجم  نهآ ، هدننک  هراپ  لسگ : نهآ 

311 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راک نتفای  ماجنا  زا  تیانک  ندش : ناور  بآ 

.ناهن رد  ندرک  هئطوت  زا  تراعتسا  ندز : ناهنپ  هنز  شتآ 

، نتخاس راکـشآ  ندروآ ، يور  هب  ندیلام : يور  رد  مکح ) لاثما و  « ) .ٌهنَزوَر ِبلَقلا  َیلإ  ِبلَقلا  َنِم  َّنإ  : » ندوب هنزور  بلق  هب  بلق  زا 
.نداد ناشن 

ییارآ رهاظ  ّقلمت و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  ًارهاظ  شلاـم :  3 ناشیور 2339 / رد  افج  نیا  یلامب  اـت  ناولهپ  يا  يوش  هش  يزور  وت  هک 
يرهاظ تیاعر  ینعم  هب  ار  نآ  ناحراش  ضعب  .متفاین  يدـهاش  ینعم  نیدـب  نآ ، يارب  مدرک  وج  تسج و  هک  اج  نآ  ات  نکیل  .تسا 
راگزاس تیب  نیا  رد  نآ  درب  راک  اـب  نکیل  تسا  تسرد  ینعم  نیا  .دـنا  هدرک  ینعم  لامـشوگ  یـضعب  يوقلا ) جـهنملا   ) .دـنا هتفرگ 

وت هب  هک  یشلام  قوذ  زا  هاش - وا -  » مینک ینعم  نینچ  ار  ترابع  هک  نآ  رگم  .دندوبن  هاش  یلامـشوگ  ددص  رد  نانآ  هک  ارچ  تسین ،
اب دنچ  تسا  بترتم  تشز  يوخ  نیا  رب  هک  يراثآ  دسح و  تمذم  .تسین  فّلکت  زا  یلاخ  ریبعت  نینچ  نکیل  .ددنخ » یمن  دـهد  یم 

.تسا هدمآ  انالوم  نانخس  يواطم  رد 

ریگ ناـبیرگ  نآ  دـب  هجیتـن  هک  ادـخ  نادرم  ربارب  يزاـس  تلیح  يزیگنا و  رکم  تسخن  .دزاـس  یم  نـشور  ار  یتاـکن  اـهتیب  نـیا  رد 
رب ار  قـح  ياـیلوا  هکنیا  رگید  ( 43 رطاـف ، « ) .ِِهلْهَأـِب اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  ـال  َو   » تسا میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  .دوش  یم  ناراـکم 

ناراکبان هچ  نآ  تسا و  فارشا  اهرطاخ 
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یم نازیگنا  رکم  و  دنزاسن ، راکشآ  ار  ناراکم  نورد  دنک  یم  باجیا  ناشیراوگرزب  هک  نآ  تیاهن  .نشور  نانآ  يارب  دنراد  لد  رد 
ربمغیپ هراب  رد  ناقفانم  هک  میناوخ  یم  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  .دـنا  هداد  بیرف  ار  وا  هک  تسا  نآ  هناـشن  ناـنآ  یـشوماخ  دـنرادنپ 

.دریذپ یم  مییوگ  هچ  ره  ینعی  ( 61 هبوت ، « ) .تسا شوگ  وا  ٌنُذُأ : َوُه   » دنتفگ یم 

اب هک  دـسرن  ار  ناصقان  دـنا و  هتفرگ  لماک  سفن  زا  مه  ار  تردـق  نیا  دوش  تفای  یتردـق  فیعـض  سوفن  رد  رگا  هکنیا  رگید  هتکن 
رد نکیل  تسا  راکـشآ  وا  رب  ناـشنورد  دـننادب  هکلب  دـنا ، هداد  بـیرف  ار  وا  دـنرادنپن  دـندید ، یمرن  وا  زا  رگا  .دـنتفا و  رد  نـالماک 

.تسا دح  هچ  ات  اجک و  ات  ناناوتان  نیا  یخاتسگ  هک  دنا  تفگش 

ار وت  رم  یتفگش  لگ  نارازه  دص  اضر  هدنخ  ار  وت و  اب  يُدب  رگ  ازس  کنیا  روخب  هزوک  نز  هساک  ازَج  دش  یعادخ  ار  یعادخ  سپ 
312 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دـص راز  هزبس  هفوکـش و  دزیمآ  مه  رد  راهب  مه  راهن و  مه  ددنخب  وز  لمح  رد  دـیآ  هک  ناد  یباتفآ  لمع  درآ  اضر  رد  وا  لد  نوچ 
باتفآ هاش  مشخ  ینادـن  نوچ  ینیب  یم  هایـس  درز و  دوخ  حور  گرب  هک  نوچ  اون  یب  ناهج  ردـنا  دـننکفا  اون  يرمق  لبلب و  نارازه 

زاب تسام  نازیم  هیـس  نآ  يدـیپس و  نآ  تسام  ناج  اهقرو  ار  دراطع  نآ  باـتک  نوچمه  هیـس  اـهور  دـنک  یم  باـتع  جُرب  رد  هاـش 
رابتعا ب رد  حزق  سوق و  طخ  نوچ  راهب  ون  خـسن  داتفا  زبس  خرـس و  زجع  ادوس و  زا  حاورا  دـنهر  اـت  زبس  خرـس و  دـسیون  يروشنم 

.بیرف عادِخ :  1583 - 1592

ازج عادخ  ار  یعادخ 
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وا دـنهد و  یم  بیرف  ار  ادـخ  دوخ ) نامگ  هب   ) ناقفانم انامه  ْمُهُعِداخ : َوُه  َهَّللا َو  َنوُعِداُخی  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ندوب :
: اضر هدـنخ  يدعـس ) « ) .تسا گنـس  شاداپ  ار  زادـنا  خولک   » ریظن روخب : هزوک  نز  هساـک  ( 142 ءاسن ، « ) .دـهد یم  بیرف  ار  ناـنآ 
رد تسا  هدـنب  طاشن  بجوم  قح  ياضر  .تسا  دـیرم  زا  لماک  یلو  ای  هدـنب ، زا  قح  يدونـشخ  زا  تیانک  .تیاضر  زا  یـشان  هدـنخ 

ِهیَلَع ینثأ  ِدبَعلا  یَلَع  َطِخَس  اذِإ  ُهلَمعَی َو  َمل  ِریَخلا  نِم  ٍفانصأ  َهَعبَـس  ِهیَلَع  یَنثأ  ِدبَعلا  ِنَع  َیِـضَر  اذِإ  َهَّللا  َّنإ   » .وا باوث  ینوزفا  لمع و 
: تسا هدروآ  یملید  زا  یـسلجم  هچ  نآ  تسا  ینعم  نـیمه  ریظن  و  ص 38 ) ج 3 ، دمحا ، دنسم  « ) .ُهلَمعَی َمل  ِّرَّشلا  نِم  ٍفانـصأ  َهَعبَس 

تسا نآ  نآ  هناشن  داتـسرف  یحو  ودب  ادخ  .زاس  هاگآ  هدنب  زا  تیدونـشخ  هناشن  زا  ارم  اراگدرورپ  تفگ  ع )  ) یـسوم هک  دنا  هدروآ 
ُِلق َو   » هیآ ریـسفت  رد  و  ص 524 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس   ) .مراد شزاب  دوخ  ینامرفان  زا  منک و  هداـمآ  دوخ  تعاـط  يارب  ار  هدـنب  هک 

ماـما هکنیا  هلمج  زا  تسا ، هدـمآ  ع )  ) همئا و  ص )  ) لوـسر زا  ناوارف  ياـهتیاور  َنوـُنِمْؤُْملا » ُُهلوُـسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اوـُلَمْعا 
دومرف میزاس ! یم  دونشخان  ار  وا  هنوگچ  موش  تیادف  متفگ  .دیاین  شوخ  ار  ادخ  لوسر  هک  دینک  یم  يراک  ارچ  دومرف  ع )  ) قداص
نامداش هکلب  دیزاسم  دونـشخان  ار  وا  سپ  دیآ  دب  ار  وا  دید  یتیـصعم  رگا  دنراد  یم  هضرع  وا  رب  ار  امـش  ياهراک  دـیناد  یمن  رگم 

زا ص 349 ، ج 23 ، راونالا ، راحب   ) .دینک

313 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دونشخ کین  راک  اب  ندروآ : اضر  رد  لد  تاجردلا ) رئاصب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 679 

http://www.ghaemiyeh.com


.ندرک مهارف  ار  يدونشخ  بجوم  نتخاس ،

مرخ لد و  شوـخ  زا  تراعتـسا  اـجنیا  رد  .تعیبـط و  رد  تسا  شیور  توـق  زاـغآ  هک  ندـش  زاـغآ  راـهب  ندـمآ : لـمح  رد  باـتفآ 
.هدنب زا  تسا  قح  یلو  ندیدرگ 

.زور راهن :

.نتفای نوزحم  زا  هتفرگ  ار  دوخ  ندید : هایس  ار  حور  گرب 

.ندوب نیگمشخ  زا  تراعتسا  ندوب : باتع  جرب  رد  باتفآ 

.تسا لامعا  همان  دوصقم  ًارهاظ  باتک :

کلف ریبد  ار  نآ  فورعم و  هراتـس  دراطع : ظفاح )  ) میا هدـمآ  هایـس  هماـن  لـمع  ناوید  هب  هک  راـبب  شوپ  اـطخ  ربا  يا  يور  یم  وربآ 
.لماک خیش  زا  تسا  تراعتسا  اجنیا  رد  .دنا  هتسناد 

.دور کلاس  تسد  رب  هک  دبای  کین  ياهراک  زا  هراعتسا  یهایس : يدیپس و 

.یهایس ادوس :

.یناوتان زجع :

.ییابیز یمرخ و  زا  تیانک  زبس : خرس و 

.دنرآ نتشون »  » و ندرک » تخسن   » ینعم هب  هاگ  نکیل  تسا ، ندرب  نایم  زا  نتخادنا و  رب  ینعم  هب  تغل  رد  خسن :

هدروآ ار  نمچ  خرـس  زبس و  هدرک و  خـسن  ار  ناتـسمز  يدرـس  یکیرات و  ینعی  تفرگ  نآ  جـیار  ینعم  هب  ناوت  یم  ار  راهب  ون  خـسن 
.تسا هتشون  نمچ  رب  راهب  ون  هک  یخرس  زبس و  طخ  ینعی  تشون ، ندرک  تخسن  ینعم  هب  ناوت  یم  تسا و 

، دوبک یلین ، نآ  گنر  .دوش  ادیپ  نامسآ  رد  اوه  تبوطر  دیشروخ و  ساکعنا  رثا  رب  ناراب  ندیراب  زا  سپ  هک  یلکـش  حزق : سوق و 
.تسا خرس  و  درز ، زبس ،

دهده ریقح  تروص  زا  سیقلب  لد  رد  نامیلس  ماغیپ  میظعت  سکع 

دهده ریقح  تروص  زا  سیقلب  لد  رد  نامیلس  ماغیپ  میظعت  سکع 

نایب اب  یفرح  دـنچ  نامیلـس  زا  ناشن  دروایب و  همان  يدـهده  دادـب  هدرَم  دـص  لقع  شیادـخ  هک  داـب  سیقلب  نآ  رب  وت  دـص  تمحر 
سح دید  شاقنع  ناج  دید و  دهده  مسج ، لوسر  ردنا  دیرگنن  تراقح  اب  لومُش  اب  ياه  هتکن  نآ  دناوخ 
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نآرق صصق  رد  .تسا  لمن  هکرابم  هروس   33 ياه 20 - هیآ  هدورس  نیا  ذخآم   1593 دید ب 1596 - شایرد  لد  دـید و  یّفک  وچ 
.دوش یم  هدید  هنارعاش  یمیسرت  سیقلب  دزن  تلاسر  هب  شنتفر  دهده و  ندش  دیدپان  ببس  ناتساد و  نیا  زا  قیتع  رکب  وبا  ریـسفت  زا 

.رایسب زا  تیانک  هیال ، دص  وت : دص  ( 293 ص 285 - قیتع ، رکب  وبا  ریسفت  هب : دینک  هاگن  )

.هدش هتفگ  ابس » هکلم   » زین یبرع ) نتم   ) قیتع دهع  رد  .تسا  هدش  ریبعت  هأرما »  » هب يو  زا  میرک  نآرق  رد  .تسابـس  هکلم  مان  سیقلب :
یهاشداپ رتخد  دنسیون : .دنا  هدرک  دای  سیقلب )  ) مان نیمه  هب  ار  وا  مه  نارسفم  ضعب  هیآ 1 ) لصف 10 ، ناهاشداپ ، لوا  قیتع ، دهع  )

وا يارب  ار  مان  نیمه  زین  یـسراف  یبرع و  تایبدا  رد  رارـسالا ) فشک   ) .دوب گرزب  یهاشداپ  حوتفلا ) وبا  ریـسفت   ) .داهده مان  هب  دوب 
: دسیون يرخف  دمحا  رتکد  تسیچ ؟ هملک  لصا  اما  .دنا  هتشون 

يربع زا  مان  نیا  تسا  لمتحم  .دوش  یمن  هدید  ابس  ناهاشداپ  مان  رد  دوش  یم  هدید  ررکم  ناملسم  نارـسفم  ياهباتک  رد  هک  سیقلب 
هرئاد رد  ص 173 ) میدقلا ، قرـشلا  خیرات  یف  ٌتراسا  رد   ) .دـهد یم  هیراج »  » ای زینک »  » ینعم .دـشاب و  هتفر  ینانوی  هب  نابز  نآ  زا  و 

زگنیتساه زمیج  فیلأت  یـسیلگنا )  ) سدـقم باتک  سوماق  رد  .دـنا  هتفرگ  زینک  ینعم  هب  يربع و  ار  هملک  لصا  زین  مالـسا  فراـعملا 
نیا رد  دـناد  یم  نآرق  هب  انـشآ  ره  هک  نانچ  یلو  تسا ! هتـشون  سیقلب  ار  ابـس ) هکلم   ) وا ماـن  نآرق  تسا : هدـمآ  ایـش »  » هملک لـیذ 

.دنا هتشون  سیقلب »  » ار وا  مان  هک  دنا  نارسفم  هدماین و  ابس » هکلم   » يارب یمان  ینامسآ  باتک 

315 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، ناوارف زا  تیانک  هدرَم : دَص 
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.رایسب

تاریبعت تاـغل و  گـنهرف  زا  لـقن  هب  ریبک ، ناوید   ) يا هدرم  دـص  تلود  تعلخ  دـسرن  اـت  ناـگناگیب  كاـپ ز  دوجو  نیا  دوشب  یک 
رد تراقح  اب  ( 29 لمن ، « ) ٌمیِرَک ٌباتِک  ََّیلِإ  َیِْقلُأ  یِّنِإ   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .رایسب  یناعم  هدنریگ  رب  رد  لومش : اب  ياه  هتکن  يونثم )

.درمش گرزب  ار  وا  تسیرگنن : لوسر 

هب ناسانـش  تقیقح  رادـتقا و  نادـنوادخ  ینعم  رد  یلو  راوخ ، دـندرُخ و  تروص  هب  قح  نادرم  هک  نادـب  تسا  تراشا  تیب  نیا  رد 
.ناشتروص هب  هن  دنرگن ، یم  نانآ  ینعم 

َّقَـشنا يو  زا  دندیدن  نوچ  رـشب  ار  دمحا  دندید  نارفاک  گنج  هب  نالهج  وبا  اب  دّمحم  نوچ  گنر  ود  تامـسلط  نیز  سح  اب  لقع 
شتـسرپ تب  دناوخ  شامعا  ادخ  ار  سح  هدید  شیک  تسا و  لقع  نمـشد  سح  هدید  شیوخ  نیب  سح  هدید  رد  نز  كاخ  رَمَقلا 

وا وا  شیپ  یلاح  ادرف و  هجاوخ  دیدن  ار  ادرف  دید و  یلاح  هک  نآ  دیدن ز  ار  ایرد  دید و  فک  وا  هک  نآ  دناوخ ز  شام  ِّدض  تفگ و 
.رهاظ تقیقح و  زا  تیانک  سح : لقع و   1597 وست ب 1602 - زج  یجنگ  دنیب ز  یمن 

نآ اب  هک  تسا  يراک  .ینیمز و  هلعفنم  ياوق  اب  تسا  ینامـسآ  هلاعف ي  ياوق  جیزمَت  دنا  هتفگ  نآ  ینعم  رد  .مسلط  عمج  تامـسلط :
.دنروآ دیدپ  تفگش  رثا 

.نطاب رهاظ و  زا  تیانک  گنر : ود  تامسلط 

نآ زا  شیپ  .دـنداد  یموزخم  هریغم  نب  ماشه  نب  ورمع  هب  ناناملـسم  هک  تسا  یبقل  لهج » وبا   » قح و نارکنم  زا  تیانک  نالهج : وبا 
.دش هتشک  ردب  گنج  رد  لهج  وبا  .دوب  مکحلا » وبا   » وا بقل 

ام اُنْلثِم َو  ٌرََشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ام  اُولاق   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .یمدآ  ناسنا ، رشب :
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هداتسرفن و ورف  يزیچ  نامحر  .دنتسین و  ام  نوچمه  یمدآ  زج  امـش  نارفاک )  ) دنتفگ َنُوبِذْکَت : اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُنمْحَّرلا  َلَْزنَأ 
(25 رثدم ، « ) .ِرَشَْبلا ُلْوَق  اَّلِإ  اذه  ْنِإ   » زین و  ( 15 سی ، « ) .دییوگ یمن  غورد  زج  امش 

316 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنتشادنپ دوخ  وچمه  ار  ایلوا  دنتشادرب  ایبنا  اب  يرسمه 

ُهَعاَّسلا َو َِتبَرَتـْقا   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  رَمَقلا : َّقَشنا   1 / 265 روخ 266 - میباوخ و  هتـسب  ناشیا  ام و  رـشب  ناشیا  رـشب  ام  کنیا  هتفگ 
لوسر تراشا  هب  هاـم  ندـش  هتفاکـش  هب  تسا  تراـشا  و  ( 2 - 1 رمق ، « ) ٌّرِمَتْـسُم ٌرْحِـس  اوـُلوُقَی  اوُـضِْرُعی َو  ًهَیآ  اْوَرَی  ْنِإ  .ُرَمَْقلا َو  َّقَْـشنا 

(. (ص

هدید ار  نانآ  اِهب : َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  َو   » هیآ هب  تسا  تراشا  .رـس و  مشچ  دنیبن ، ار  سوسحم  زج  هک  يا  هدـید  نیب : سح  هدـید 
.روک یمعا : ( 72 ءارسا ، « ) .یمْعَأ ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  َو   » زین و  ( 179 فارعا ، « ) .دننیب یمن  نادب  هک  تسا  یناگ 

(179 فارعا ، « ) .َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ   » هیآ هب  تسا  تراشا  .دناوخن  ناسنا  ار  نانآ  دناوخ : شام  ِّدـض 
.تاسوسحم زا  تراعتسا  فک :

.تسا تاسوسحم  زج  تاسوسحم و  همه  هدنروآ  دیدپ  هک  یلاعت  قح  تردق  زا  تراعتسا  ایرد :

.لماک ناسنا  قح ، لوسر  یلاح : ادرف و  هجاوخ 

.ینونک تبسن ) ءای » + » لاح زا  بکرم  : ) یلاح

.ناهج نآ  ناهج و  نیا  یلاح : ادرف و 

.جوسط نآ  برعم  وج ، راهچ  لداعم  میدق  رد  ینزو  دحاو  وُسَت :

یم دوخ  نوچ  زین  ار  ایلوا  ور  نیدب  .دـنناوتن  نتفای  ار  تقیقح  هاگ  چـیه  دـنرادن ، یتلیـسو  سح  زج  تقیقح  نتفایرد  يارب  هک  نانآ 
.دیاین تسد  هب  میلعت  رد  تدهاجم  لد و  ندرک  یفاص  اب  زج  تقیقح  تخانش  .دنرادنپ 

يا هّرذ 
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فک رگ  ریسا  دشاب  ار  هرطق  نآ  رحب  تفه  ریفس  دش  تدحو  ِرحب  زک  يا  هرطق  مالغ  ددرگ  ار  هّرذ  نآ  باتفآ  مایپ  درآ  باتفآ  نآ  ز 
قح ِكالمأ  دنهن  رس  شکاخ  شیپ  قح  كالاچ  دش  هک  نوچ  مدآ  كاخ  وا  ِكالفا  دهن  رـس  شکاخ  شیپ  وا  كالاچ  دوش  یکاخ 

317 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا تشذگب  شرع  زک  نیب  كاخ  بآ  ریز  دنیشن  يدرُد  زا  كاخ  دوشگ  ییکاخ  هک  یمشچ  یکی  زا  دوب  هچ  زا  رخآ  تَّقَشنا  ُءامَّسلا 
راخ دنارذگب  وا  یلُگ  رو ز  ار  ران  اوه و  یلفـس  دنک  رگ  تسین  باّهو  عِدبُم  ياطع  زج  تسین  بآ  زک  نادـب  سپ  تفاطل  نآ  باتش 

«39  » اود دزیگنا  درد  نیع  وک ز  اشَی  ام  هَّللا  ُلَعفَی  تسا و  مکاح  ار 

یـشتآ اشگ  رب  اهرپ  تفگ  ار  ییکاخ  اشَت  نَم  ُّزُِعت  هک  دش  نیقی  سپ  دنک  يِوطَم  اپ  هب  ار  نودرگ  هار  دـنک  يولع  ار  بآ  نیمز و  رو 
: هّرذ  1603 يَرث ب 1615 - ات  ور  یشتآ  سیلب  يا  اهـس  رب  وت  ورب  یکاخ  مدآ  وش  سیبلت  اب  كاخ  متفه  ریز  وش  سیلبا  ور  تفگ  ار 

.ددرگ یم  یهلا  یحو  لحم  تضایر  تقایل و  رثا  رد  هک  یناسنا  زا  تسا  تراعتسا 

.ربمیپ

.تسا دوصقم  دیشروخ »  » مود باتفآ  زا  و  الَع ، ّلج و  قح  زا  تراعتسا  باتفآ :

.یلاعت قح  لالج  ملاع  تدحو : رحب 

.روآ مایپ  ریفس :

، رضخا يایرد  ایرد : تفه  نآ  تسا و  هتفرگ  رب  رد  ار  كاخ  هرک  ایرد  تفه  دنتشادنپ  یم  میدق  نادنمشناد  .ایرد  تفه  رحب : تفَه 
اهایرد مان  رد  اهباتک  ضعب  رد  تسا و  دوسا  يایرد  و  هینطنطـسق ، يایرد  سونایقا ، يایرد  ربرب ، يایرد  مزلق ، يایرد  ناـمُع ، ياـیرد 

هدید فالتخا 
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.مدآ زا  تراعتسا  كاخ : فک  ایرد )» تفه   » لیذ ادخهد ، همان  تغل  هب : دینک  هاگن   ) .دوش یم 

«، هدیزگ «، » تیانع دروم   » ینعم هب  تیب  نیا  رد  .متفاین  نآ  يارب  يدهاش  اما  .دنا  هدرک  ینعم  ریفـس  کیپ و  ار  نآ  ناحراش  كالاچ :
.تسا هتفر  راک  هب  نآ  ریظن  و 

.دش هتشرس  نآ  زا  مدآ  هک  یکاخ  مدآ : كاخ 

1 ملع 1012 / تخورفا  نامسآ  متفه  هب  ات  ملع  تخومآ  قح  یکاخ ز  مدآ 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 39)

دنک یلفث  يدرُد و  یگریت و  دنک  یلفس  ار  ران  اوه و  رگ 

318 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دهد یم  ینعم  نآ  ریظن  و  نتشگ ، هدامآ  ندش ، ناباتش  و  هدمآ ، يونثم  زا  ياج  دنچ  رد  ندش : كالاچ 

ِهَیلإ ُتبَّرَقَت  ًاربِـش  ََّیلإ  َبَّرَقَت  نَم   » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  .تسا  دوصقم  نتفر  ادـخ  يوس  هب  ًارهاـظ  ندـش : قح  كـالاچ 
نوچ ْتَّقُح : اهِّبَِرل َو  َْتنِذَأ  ْتَّقَْـشنا َو  ُءاـمَّسلا  اَذِإ   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  تَّقَـشنا : ُءاـمَّسلا  ص 164 ) ج 2 ، رارـسالا ، فشک  « ) .ًاعارِذ

زا انالوم  ًارهاظ  اـما  .تسا  ناـهج  ناـیاپ  رد  نیا  و  ( 2 - 1 قاقـشنا ، « ) .دوب راوازـس  درب و  ار  شراگدرورپ  نامرف  دفاکـشب و  نامـسآ 
مود تیب  مین  .دیسر و  قح  شرع  هب  وا  ات  دش  هتفاکش  ربمیپ  يارب  اهنامسآ  هک  دراد  رظن  رد  ار  ص )  ) لوسر جارعم  نامـسآ ، قاقـشنا 

.تفر تشهب  هب  سپس  دش  هتشرس  كاخ  زا  هک  دشاب  ع )  ) مدآ دوصقم  تسا  لمتحم  تسا و  لامتحا  نیا  دیؤم  دعب  تیب 

.هدش هدیرفآ  كاخ  زا  هک  كاخ ) هب  بوسنم  : ) یکاخ

.لقث ینیگنس ، يدرُد :

.هدنروآ دیدپ  ون  عدبُم :

.هدنشخب رایسب  باّهَو :

ار اوه  شتآ و  و  یلفس ، ار  بآ  كاخ و  .تسا  نییاپ  هقبط  رد  هک  نیدورف ، هقبط  زا  یلفس :
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.دنیوگ يولع 

.دنک دهاوخ  هچ  نآ  ادخ  ءاشَی : ام  هَّللا  ُلَعفَی 

.هدید رون  رد  يِوطَم :

.تسادخ دوصقم  تسا و  یمسا  ینعم  هب  تیب  رد  هلمج  و  ( 26 نارمع ، لآ   ) .یهاوخ ار  هک  ره  ینک  یم  یمارگ  ُءاشَت : نَم  ُّزُِعت 

نآ يالاب  هقبط  تسا  هار  لاس  دصناپ  رگید  نیمز  ات  نیمز  ره  نایم  هک  تسا  رمع  نبا  تیاور  رد  .نیمز  متفه  هقبط  كاخ : متفه  ریز 
و منهج ، گنـس  نیموـس  و  تسا ، داـب  نادـنز  نیمود  .هتـشرف  تسد  هب  هرخـص  تسا و  يا  هرخـص  رب  یهاـم  تسا و  یهاـم  تشپ  رب 

هتسب ندرگ  هب  تسد  هقبط  نآ  رد  سیلبا  .رقس و  متفه  و  منهج ، ياهبرقع  مشـش  و  منهج ، ياهرام  مجنپ  و  منهج ، تیربک  نیمراهچ 
.غورد هلیح ، بیرف ، سیبلت : ص 238 ) ج 6 ، روثنملا ، ّرد  ص 92 ؛ ج 57 ، راونالا ، راحب   ) .دزاس شدازآ  دهاوخ  ادخ  هاگ  ره  تسا و 

319 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا دوصقم  يدنلب  يرترب و  تیب  نیا  رد  اهس  زا  و  يرغص ، شعنلا  تانب  رد  قانع  يولهپ  درخ  تسا  يا  هراتس  اهُس :

تفاطل و نآ  دور  یم  الاب  یفاص  بآ  دنیشن و  یم  هت  بآ  يدرد  رگا  فیثک ، نیگنس و  كاخ  تسا و  فیطل  بآ  رگا  .كاخ  يرث :
هدارا هاگ  ره  تسا و  هداد  اهنادب  اهنآ  قلاخ  ار  تعیبط  نآ  هکلب  درادنپ - یفسلف  هک  نانچ  تسا - كاخ  بآ و  تعیبط  زا  هن  تفاثک 

.دنک یم  یلفس  ار  فیطل  مسج  يولع و  ار  فیثک  مسج  دنک 

نادم نادرگ  رس  خرچ  نیز  ناه  ناه و  ناهج  رد  اهببس  اهنسر  نیا 

خرم وچ  يزغم  یب  وت ز  يزوسن  ات  خرچ  وچ  نادرگ  رس  رفص و  ینامن  ات 

دندمآ تسم  رس  ود  ره  قح  رما  زا  دروخ  یم  شتآ  داب 
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ار تیزم  نآ  دوب  يرترب  یعون  رب  ار  یعون  رگا  دـنا و  قح  ترـضح  رما  رّخـسم  تادوجوم  همه  ناسنا و   1 / 849 قح 851 - رمخ  زا 
ندرگ هاگرد  نیا  رد  هک  نآ  رت و  لماش  ار  وا  راـگدرورپ  فطل  رتشیب ، شعـضاوت  قح  ربارب  هک  ره  .تسا  هدیـشخب  ودـب  یلاـعت  قح 

.دزادنا رد  اپ  زا  شیادخ  مشخ  دزارفا 

.ناگدنار زا  ییوج  يرترب  زا  سیلبا  دش و  ناگتشرف  دوجسم  ینتورف  زا  مدآ 

لالَد وذ  يا  وت  ناج  ردنا  تسین  لامک  رادنپ  ّرتب ز  یتّلع 

دوش نوریب  یبجعم  نیا  وت  ات ز  دور  نوخ  سب  تا  هدید  زا  لد و  زا 

تسه قولخم  ره  سفن  رد  ضرم  نیو  تسُدب  يربَخ  اَنأ  سیلبا  ّتلع 

1 / 3214 وج 3217 - ِریز  نیگرس  ناد و  یفاص  بآ  وا  دنیب  هتسکش  سب  ار  دوخ  هچ  رگ 

تداع میقـس  يا  ّتلع ، هن  مریدـقت  تسه  میقتـسم  تسا و  ّتلع  یب  نم  راک  میقاب  نم  اـمئاد  فّرـصت  رد  مَِین  یلوا  ّتلع  عبط و  راـچ 
ار هوک  وش  رازلگ  ور  هک  ار  شتآ  میوگ  وش  ران  ُرپ  نیه  هک  میوگ  ار  رحب  تقو  هب  مناشنب  شیپ  زا  رابغ  نیا  تقو  هب  منادرگب  ار  دوخ 
ربا ود  وچ  مزاـس  ار  ود  ره  هاـم  هب  وش  نورقم  دیـشروخ  يا  میوگ  مشچ  شیپ  رد  ورف  میوگ  ار  خرچ  مشپ  وچمه  وش  کبـس  میوـگ 

320 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  کشم  میزاس  نف  هب  ار  نوخ  همشچ  کشخ  میزاس  ار  دیشروخ  همشچ  هایس 

.يرت و  یکشخ ، يدرس ، یمرگ ، عبط : راچ   1616 هلا ب 1623 - ناشددنبب  ندرگ  رب  غوی  هایس  ِواگ  ود  وچ  هم  باتفآ و 

بّکرم درس  تسا و  مرگ  کشخ و  رت و 
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.دنا هتفگ  ار  نوخ  و  ادوس ، ارفص ، مغلب ، زین  و  يدعس )  ) درم تسا  عبط  راچ  نیا  زا 

.تسا یفتنم  لولعم  شمدع  اب  دشاب و  لولعم  دوجو  ببس  نآ  دوجو  هک  تسا  نآ  نافوسلیف  حالطصا  رد  ّتلع :

.دسرب یلوا  ّتلع  ای  للعلا  هلع  هب  ات  دنراد  رارق  یلولعم  ّتلع و  هلـسلس  رد  تادوجوم  همه  نافوسلیف  هدیقع  هب  .للعلا  هلع  یلوا : ّتلع 
.دورن رتارف  هدـش  هداـهن  نآ  يارب  هک  يا  هدـعاق  زا  دـنک و  تیعبت  دوخ  تلع  زا  لوـلعم  ره  هک  تسا  نیا  هدـعاق  نیا  شریذـپ  همزـال 

ره دـنک و  دـهاوخ  هچ  ره  هک  دـنناد  یم  زیچ  ره  رد  فرـصتم  قلطم و  رداق  ار  ادـخ  نانآ  هچ ، دـنریذپ  یمن  ار  یلـصا  نینچ  نافراع 
فرصت رد   » دنک ریبعت  نینچ  راگدرورپ  هدومرف ي  زا  انالوم  تهج  نیدب  .دیشخبب  ودب  ای  دریگب  يدوجوم  زا  دهاوخ  هک  ار  یتیصاخ 

.تسین دیقم  دودحم و  نم  فرصت  ینعی  .میقاب » نم  امئاد 

دوب یتـلع  لولعم  اـی  دوـب  هناـگراچ  ياـهتعیبط  هب  دـیقم  هچ  نآ  اریز  تسا  ندوـب  راـتخم  زا  تیاـنک  ندوـبن : یلوا  ّتلع  عـبط و  راـچ 
.دش دناوتن  نوریب  هدش  هداهن  نآ  يارب  هک  يا  هدعاق  زا  صخشم ،

.هطساو یب  ببس ، یب  تسار ، میقتسم : ( 82 سی ، « ) .ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ   » هک ببس  نودب  ّتلع : یب 

.رامیب میقس :

.ظوفحم حول  رد  تسا  نآ  هزادنا  يدوجو و  ثداوح  ندوب  صخشم  ریدقت ، ریدقت :

قح هک  تسین  نینچ  اما  .ددرگ  یم  ارجا  بابـسا  هلیـسو  هب  یهلا  رما  قلخ ، ملاـع  رد  میناد  یم  هک  ناـنچ  تقو : هب  ندـنادرگ  تداـع 
.دنک یم  نوگرگد  مه  ار  ببس  دنک  هدارا  هاگ  ره  هکلب  دشاب  ببس  هب  موکحم  یلاعت 

تسا بابسالا  ببسم  هک  نداد  ناشن  و  هدارا ، بسح  رب  اهعنام  نتشادرب  ندناشن : شیپ  زا  رابغ 

 ) يونثم حرش 
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321 ص : ج 2 ، يدیهش ،) 

.ببس دنب  رد  هن 

.دنک اضتقا  تحلصم  هک  تقو  ره  .میهاوخب  هاگ  ره  تقو : هب 

ِرْحَْبلا َو   » زین ( 6 ریوکت ، « ) .دـندرگ رو  هلعـش  اـهایرد  هک  ماـگنه  نآ  و  ْتَرِّجُـس : ُراـِحْبلا  اَذِإ  َو   » هیآ هب  تسا  تراـشا  میوـگ : ار  رحب 
ًامالَـس ًادَْرب َو  ِینوُک  ُران  ای  اـْنُلق   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  ار : شتآ  میوگ  ( 6 روط ، (.« ) ناشورخ اب   ) هدش رو  هلعـش  يایرد  و  ِروُجْـسَْملا :
ُنوُکَت َو  : » هیآ زا  تسا  ذوخأم  وش : کبس  میوگ  ار  هوک  ( 69 ءایبنا ، « ) .میهاربا رب  تمالس  شاب و  درس  شتآ  يا  میتفگ  َمیِهاْربِإ : یلَع 

ُءاـمَّسلا اَذِإ  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  میوـگ : ار  خرچ  ( 5 هعراق ، « ) .هدز مشپ  نوچمه  اههوک  دـشاب  یم  و  ِشوُْفنَْملا : ِنْهِْعلاَـک  ُلاـبِْجلا 
و ( 1 راطفنا ، « ) .دفاکشب نامسآ  هک  هاگ  نآ  ْتَرَطَْفنا : ُءامَّسلا  اَذِإ   » زین و  ( 11 ریوکت ، « ) .دوش هدنک  ياج  زا  نامسآ  نوچ  و  ْتَطِشُک :
:« ُرَمَْقلا ُسْمَّشلا َو  َعِمُج  ُرَمَْقلا َو  َفَسَخ  َو   » هیآ هب  تسا  تراشا  هام : هب  دیـشروخ  ندش  نورقم  ( 1 قاقشنا ، « ) ْتَّقَْشنا ُءامَّسلا  اَذِإ   » زین

.فوسخ تقو  هب  نآ  ندش  کیرات  دیشروخ : همشچ  ندش  کشخ  ( 9 - 8 همایق ، « ) .دنیآ مهارف  هام  باتفآ و  دوش و  هزیت  هام 

.وهآ فان  رد  نوخ  زا  کشم  ندمآ  دیدپ  هب  تسا  تراشا  ندش : کشم  نوخ  همشچ 

نیرَوث هروص  یف  رمقلا  سمـشلاب و  َیتا  همایقلا  ُموَی  َناـک  اذِإ  : » هک تسا : لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هایـس : واـگ  ود  وچ  هم  باـتفآ و 
دنروایب هدیرب  اپ  تسد و  واگ  ود  تروص  هب  ار  هام  باتفآ و  دوش  تمایق  زور  نوچ  رانلا : یف  امهدـبعی  نمب  امهب و  ِنافذـُقیف  نیریقَع 

ص ج 7 ، راونالا ، راحب  « ) .دننکفا شتآ  رد  دندیتسرپ  یم  ار  ود  نآ  هک  نانآ  اب  و 
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َءاـش نإ  ِراَّنلا  ِیف  ِناِریَقَع  ناروـَث  ُرَمَقلا  ُسمَّشلا َو   » ثیدـح نیا  زین  و  ص 715 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  ص 201 ؛ عیارـشلا ، للع  177 ؛
.هتـسناد عوضوم  ار  نآ  هعونـصملا  یلآللا  فلؤم  دسیون : رفنازورف  موحرم  ص 56 ) يونثم ، ثیداحا  « ) امُهَکَرَت َءاش  نإ  اـمُهَجَرخا َو 

.تسا ثیدح  میدید  هک  نانچ  نکیل 

.دنهن نز  مخش  واگ  ندرگ  رب  هک  یبوچ  غوی :

هلسلس ساسا  رب  ار  تادوجوم  تقلخ  هک  نافوسلیف  هب  تسا  یخساپ  اهتیب  نیا  نومضم 

322 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نایرعـشا نایفوص و  اما  دنرامـش  یم  تعیبط  ملاع  رد  رثؤم  ار  يولع  ناگراتـس  هک  یهورگ  راتفگ  در  زین  دنناد و  یم  لولعم  تلع و 
.دنناد یلاعت  يراب  ترضح  هدارا  هب  طونم  ار  ثداوح  شیادیپ 

ارْوَغ ْمُکُؤام  َحَبْصَأ  ْنِإ  تئارق  رب  یفسلف  راکنا 

اهروغ رد  ار  بآ  بآ  مدنب  همشچ  ًاروَغ ز  مُکُؤام  باتک  يور  زا  دناوخ  یم  ییرقم  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْـصَأ  ْنِإ  تئارق  رب  یفـسلف  راکنا 
ِّیفـسلف رطخ  لـضف و  اـب  لـثم و  یب  نم  زج  رگد  درآ  یک  همـشچ  رد  ار  بآ  منک  ناتـسکشخ  کـشخ و  ار  اـه  همـشچ  منک  ناـهنپ 

مخز هب  ام  دنلک  اب  ام  ار  بآ  میرآ  تفگ  دنسپان  زا  وا  تیآ  دینـشب  هک  نوچ  نامز  نآ  بتکم  يوس  زا  تشذگ  یم  ناهَتـسُم  ِّیقِطنَم 
ود نیز  تفگ  درک  روک  شمشچ  ود  ره  هچناپط  دز  درم  ریـش  کی  وا  دید  تفخب و  بش  ربز  یتسپ  زا  میرآ  ار  بآ  ربت  ِّيزیت  لیب و 

دـیدپان ب شمـشچ  ود  زا  ضیاـف  ِرون  دـید  روک  مشچ  ود  تسَجرب و  زور  یقداـص  را  رآ  رب  يروـن  ربـت  اـب  یقـش  يا  مشچ  همـشچ 
تسا و تقیقح  تخانـش  یپ  رد  يربـک ) يرغـص و  تامدـقم : بـیترت   ) یقطنم لالدتـسا  هار  زا  هـک  یـسک  یفـسلف :  1624 - 1632

دهاوخ
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.دیاشگب ار  اهلکشم  لقع  اب 

دور ورف  امش  بآ  رگا  وگب  ٍنیِعَم : ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ًاروَغ : مُکُؤام  َحَبصأ  نإ 
هدنناوخ هءارق ) یثالث  زا  ءارقا ، زا  لعاف  مسا  : ) يِرقُم ( 30 کلم ، « ) .دروآ یم  ناور  بآ  امش  يارب  یسک  هچ  هتفر ) ورف  دنک  دادماب  )

.نآرق

.لادوگ روغ :

رد یبآ  چیه  هک  نآ  زا  تیانک  فیطل  تسا  يریبعت  کشخ  زا  سپ  ناتسکشخ  هملک  یناکم .) دنوسپ   ) ناتـس کشخ + ناتـسکشخ :
.نامسآ ای  نیمز  بآ  .مراذگن  اهنیمزرس  نآ 

.هدنشخب لضف : اب  .ٌء » یَش  ِِهلثِمَک  َسَیل   » .دننام یب  لثم : یب 

324 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تمظع یگرزب ، رطخ :

رب ار  دوخ  لالدتـسا  و  تسانـشآ ، قطنم ) مهم  ثحبم  رد   ) قیدـصت روصت و  اب  هک  نآ  .دراد  راک  رـس و  قطنم  ملع  اب  هک  نآ  یقطنم :
.ایشا تقیقح  نتفایرد  يارب  تسا  فوسلیف  هلیسو  قطنم  .دریگ  هجیتن  ات  دهن  یم  يربک ) يرغص و   ) تامدقم بیترت  ساسا 

.رادقم یب  راوخ ، ناهَتسُم :

.ندماین شوخ  دنسپان :

.گنلک دنلک :

.لماک درم  ادخ ، یلو  زا  تراعتسا  درم : ریش 

.یلیس هچناپط :

.تخب دب  یقش :

.وگتسار قداص :

.هدنیآ رب  ناشوج ، ضیاف :

هتشون دنا  هدروآ  تیآ  نیا  لیذ  رد  نارسفم  هک  ار  ییاهتیاکح  ( 58 ص 56 -  ) يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم 
هب تشذـگب  هقدانز  زا  یکی  هک  دـیآ  یم  راثآ  رد  : » تسا حوتفلا  وبا  ریـسفت  رد  هک  دـشاب  یحرـش  انالوم  ذـخآم  تسا  لمتحم  .تسا 
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يوق و نادرم  ٌدادِـح : لِواعَم  ٌدادِـش َو  ٌلاجِر  تفگ  ٍنیِعَم ، ٍءاِمب  مُکِیتأی  نَمَف  ًاروَغ  مُکُؤام  َحَبـصأ  نإ  ُمتیأَر  لق َأ  دـناوخ  یم  هک  یکی 
.دمآ وا  مشچ  رد  هایس  بآ  تفخب  بش  هب  .زیت  ياه  گنلک 

تسوا تداع  هک  نانچ  انالوم  .دنیاشگب » بآ  نیا  ات  ار  زیت  ياه  گنلک  نآ  تخس و  نادرم  نآ  رایب  هک  داد  زاوآ  یفتاه 
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هک تسا  يا  هجیتن  نتفرگ  ِیپ  رد  .درادـن و  يراک  دوب  هک  زا  هچ و  زاغآ  رد  ناتـساد  نیا  هکنیا  زین  ناتـساد ، یتسرداـن  یتسرد و  اـب 
هب طوبرم  هچ  نآ  رد  صوصخب  دوش ، رورغم  هتفرگ  ارف  هچ  نادب  دیابن  دنمشناد  هک  تسا  نیا  شدوصقم  اجنیا  رد  .دهاوخ  یم  دوخ 

.تسا نایملاع  يادخ  راک  ِّرِس  نتفای  ناهج و  تقیقح  تخانش 

تـسین تسم  رـس  ره  لُقن  هبوت  ِقوذ  تسین  تسد  رد  مه  رافغتـسا  کیل  يدش  رهاظ  مرک  زا  هتفر  ِرون  يدش  رِفغتـسُم  يدـیلانب و  رگ 
حرـش لیحتـسُم  بعَـص و  رما  نکمم  تشگ  لـیلخ  نآ  داـقتعا  زاـین و  زا  دوب  هتـسب  وا  لد  رب  هبوت  هار  دوحُج  ِّیموش  لاـمعا و  یتشز 

325 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

نآ هبوت  دفاکش  نوچ  تشگ  گنس  يور  وچمه  یتخـس  هب  لد  دربن  ار  یحلـص  ار و  رز  دنک  سم  درم  ِراکنا  نآ  سکع  رب  نینچمه 
یعرزم یخالگنس  لوسر  زا  سقوقم  هزویرد  هب  ای  ار  هوک  دزاس  كاخ  نتـشک  رهب  اعد  زا  وا  ات  هک  وک  یبیعـش  نوچ  تشک ؟ رهب  ار 

( رافغتسا زا  لعاف  مسا  : ) رِفغَتـسُم  1633 اصح ب 1641 - گنـس و  دـنک  ار  لباق  ِكاخ  اغَد  نیا  دـمآ  خـسم  يابرهک  لوصا  اب  دـش 
.هدنهاوخ شزرمآ 

.مشچ ییانیب  زا  تیانک  هتفر : رون 

.رایتخا رد  تسد : رد 

.دشاب یپ  رد  یپ  ياه  هقراب  يانثا  رد  هک  تسا  يدوهش  نافراع  حالطصا  رد  .ندرب و  تذل  ندیشچ ، قوذ :

رگید ینعم  تبـسانم ، هب  تسا و  تسم  رـس  زا  نخـس  اجنیا  رد  یلو  .دنهن  هتـسپ  ای  ماداب  زغم  نآ  نورد  هاگ  هک  ینیریـش  یعون  لُقن :
روش و ای  شرت  دنروخ ، یم  ندیشون  زا  سپ  ناراوخیم  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  دوصقم  لقن 
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.تسا هزم  نآ  رگید  حالطصا 

.راکنا دوحُج :

.ندرکن رثا  نآ  رد  تمکح  نخس  ندش : گنس  نوچ  لد 

نآ رد  يزیچ  .ندش  تخس  ندش : گنـس  يور  نوچ  « 40 ( » يدعس  ) گنس رب  نینهآ  خیم  دورن  ظعو  ندناوخ  دوس  هچ  لد  هیـس  رب 
ُْهنِم ُرَّجَفَتَی  اَمل  ِهَراجِْحلا  َنِم  َّنِإ  ًهَوْسَق َو  ُّدَـشَأ  ْوَأ  ِهَراـجِْحلاَک  َیِهَف  َکـِلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  نتفرن و  ورف 

« .دوش ناور  ياهیوج  اهگنس  یخرب  زا  رت و  تخس  ای  تسا  گنس  نوچمه  نآ  سپ  نیا ، زا  سپ  امش  ياهلد  دش  تخس  سپ  ُراْهنَْألا :
یقیفوت .تسا و  ناکلاس  ياهلزنم  زا  لزنم  نیتسخن  نآ  .هدـش و  بکترم  هک  یتشز  راـک  زا  تسا  هدـنب  تشگ  زاـب  هبوت : ( 74 هرقب ، )

زا دـنچ  يا  هملک  مدآ  ِْهیَلَع : َباـتَف  ٍتاـِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف   » تسا ع )  ) مدآ ناتـساد  رد  هک  ناـنچ  ار  هدـنب  قـح  بناـج  زا  تـسا 
سپ تفرگ  ارف  شراگدرورپ 

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  تشاددای  ( 40)

326 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يزیچ هبوت  رد  ار  هدـنب  تفگ  دندیـسرپ  هبوت  زا  ار  صفح  وـبا  ( 37 هرقب ، « ) .تسا نابرهم  ریذـپ و  هبوت  وا  هک  تفریذـپ  وا  هبوت  ادـخ 
هبوت هک  تسا  نیا  نخس  نیا  زا  شتـساوخ  و  ( 52 ص 51 - هیریـشق ، هلاسر   ) .تسا ندـش  وا  زا  هن  قح )  ) وا يوس  هب  هبوت  هچ ، تسین 

.دنک هبوت  هب  ار  وا  لیم  دوب  یتیانع  هدنب  هب  ار  ادخ  رگا  هدنب  زا  هن  تسادخ  بناج  زا  مه 

دنک يراز  بناج  ار  ام  لیم  دنک  يرای  نام  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 

رد هدنب  لد  رگا  نکیل   1 / 817 تسوا 818 - نایرب  نآ  هک  لد  نویامه  يو  تسوا  نایرگ  نآ  هک  یمشچ  کنخ  يا 
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يایلوا سفن  اهنت  .تشگ و  دـهاوخ  هتـسب  وا  رب  زین  هبوت  هار  نیَر ،) باجح   ) دـینادرگ بوجحم  وا  زا  یلکب  ار  قح  هک  تفر  یباجح 
.دومرف لیدبت  هعرزم  هب  ار  خالگنس  لوسر  درک و  كاخ  ار  هوک  بیعش  هک  نانچ  .درد  رب  ار  باجح  نیا  دناوت  هک  تسادخ 

.نتشاک تشک :

.حلاص دوه و  زا  سپ  دوب  ع )  ) میهاربا لسن  زا  .تسیز  یم  نیادم  رد  هک  يربمیپ  بیَعُش :

و ءارعـش ، دوه ، فارعا ، ياـه  هروـس  رد  وا  ماـن  .تفرگ  ینز  هب  ار  يو  رتـخد  تفر و  وا  دزن  تخیرگ  نوـعرف  زا  نوـچ  ع )  ) یـسوم
.تسا هدمآ  توبکنع 

.ییادگ هزویرد 

ار ترـضح  نآ  همان  دـناوخ و  مالـسا  هب  ار  وا  تشون و  همان  ودـب  ص )  ) لوسر هک  هیردنکـسا ، مکاـح  سوتیلکاره و  ریزو  سِقوَقُم :
.درب سقوقم  دزن  هعتلب  یبا  نب  بطاح 

تروص و هب  تأیه  تروص و  نتخاس  نوگرگد  خسم : نیعم ) گنهرف   ) .تسا فافـش  هدننکـش و  یغمـص  هدام  .هاک  هدنیابر  ابرهک :
.تشز تأیه 

.لغد تساران ، اغَد :

باتک زا  ار  سقوقم  ناتساد  انالوم  دنا ، هتشون  ( 59 ص 58 -  ) يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم  هک  نانچ  هتبلا  و 
دش و ایوج  ددعتم  ياهباتک  رد  دوب  رودقم  هک  اج  نآ  ات  مه  تعاضب  یب  نیا  .درادن  یخیرات  هشیر  تسا و  هدروآ  دـلو  ءاهب  فراعم 

تسا هدش  هتفگ  اهراب  هک  نانچ  دنچ  ره  دننک  ادیپ  يدنس  ناگدنیآ  تسا  دیما  .تفاین  یناشن 

327 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يراک بلطم  یتسردان  یتسرد و  هب  دـنریگ و  رب  دـنهاوخ  هک  ار  يا  هجیتن  نآ  زا  اـت  دـنروآ  یم  هماـع  ناـبز  زا  ار  اهناتـساد  ناـظعاو 
.دنرادن

هک هانگ  مرُج و  نکم  نآ  تُشپ  هب  نیه  تسین  رودُزم  ره  مسق  تمحر  دزم  تسین  روتسد  مه  هدجس  ار  یلد  ره 
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ربا و دیآ  بجاو  ار  هویم  دیابب  یبآ  شتآ و  ار  هبوت  یباحس  قرب و  دش  طرش  ار  هبوت  یبآ  بات و  دیابب  یم  هانپ  رد  میآ  رد  هبوت  منک 
همشچ دشوجب  یک  لاصو  قوذ  هزبس  دیورب  یک  مشخ  دیدهت و  شتآ  دنیشن  یک  مشچ  ود  ِربا  لد و  ِقرب  دشابن  ات  ار  هویش  نیا  قرب 

رـس یتخرد  یک  اعد  رد  دیاشگ  فک  يرانچ  یک  نمـس  اب  ددـنب  دـهع  هشفنب  یک  نمچ  اب  دـیوگ  زار  ناتـسلگ  یک  لالز  بآ  اه ز 
درآ رب  هسیک  زا  لگ  یک  نوخ  وچمه  خر  ار  هلال  دزورف  یک  راهب  ماّیا  دریگ  ندـناشف  رب  راـثن  ُرپ  نیتسآ  هفوکـش  یک  اوه  رد  دـناشف 

دشاب هچ  کل  ناج  هب  کل  کل  نآ  کل  کل  دیوگب  یک  دنک  وک  وک  هتخاف  بلاط  وچ  یک  دنک  وب  لُگ  لبلب و  دیایب  یک  نورب  رز 
زا تیانک  هدجـس :  1642 رینم ب 1654 - ناتـُسب  نامـسآ  یب  دوش  یک  ریمـض  رارـسا  كاخ  دـیامن  یک  ناعتـسُم  يا  تسوت  کـُلم 

.ینتورف عوضخ و 

.تزاجا تصخر ، يروتسد ، روتسد :

.بیصن هرهب ، مِسق :

.دامتعا یمرگ ، لد  تشپ :

.لد زوس  زا  تسا  تراعتسا  یمرگ ، بات :

.کشا بآ :

حزق سوـق و  ینعم  هب  دـناوخ و  لوا  مض  اـب  ار  هبوـت  تسا  رتـهب  نکیل  .مشچ  کـشا  نورد و  شزوـس  زا  تراعتـسا  باحـس : قرب و 
شتآ و همان ) تغل   ) .تسا هدش  طبـض  مه  هبوت  ینعم  نیدـب  .دوش و  یم  دـیدپ  نامـسآ  رد  ناراب  قرب و  دـعر و  زا  سپ  هک  .تفرگ 

.ناراب بآ  باتفآ و  یمرگ  زا  تیانک  بآ :

328 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شور زرط ، هویش :

.هدید کشا  لد و  زوس  زا  تراعتسا  مشچ : ود  ربا  لد و  قرب 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  قوذ : هزبس 

فک
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: دنا هدرک  دننامه  یمدآ  تسد  هجنپ  هب  ار  رانچ  گرب  نارعاش  .گرب  ندینایور  رانچ : ندوشگ 

( یخرف  ) رانچ زا  درک  نورب  رس  مدرم  تسد  ياه  هجنپ  لگ  خاش  زا  لم  خرس  ياهماج  دیابر  ات 

هک درز  ياه  هدرگ  زا  تراعتـسا  رز : يرونا )  ) ار ینید  ردـص  روتـسد  تلود  ياعد  تسا  هتـسب  نایم  ین  تسا و  هداـشگ  هجنپ  راـنچ 
.تسا لگ  نورد 

وت یبرع ) رد  : ) کل همان ) تغل  زا  لـقن  هب  یماـظن ،  ) تسرپ شتآ  تشدرز  راـخ  نوچ  هن  تسد  هب  رز  لـگ  وچ  شتآ  زا  راـخ  هدـش 
.تسین تسرد  نتفگ  ار  وت  ادـخ  تحاس  رد  اما  دـهد  یم  رـس  تسار » وت  « » تسار وت  ، » زاوآ اب  کل  کل  تسوت .» يارب   » اـی تسار ،

رگید ینعم  هب  تسا  یحیملت  دشاب  هچ  کل  هلمج  رد  .تسادـخ و  کلم  تسه  هچ  ره  هک  یلاح  تسا ، وت  يارب  ینعی  تسار  وت  هچ 
(. رازه دص   ) دنه مدرم  نابز  رد  کل 

.هتساوخ يرای  ناعتسم :

.هزبس لگ و  زا  تراعتسا  ریمض : رارسا  .نورد  ریمض :

( يرونا  ) ار ناهن  زار  دهد  هضرع  یمه  كاخ  ات  ربا  لد  زار  ناهن  تشگ  رظن  شوخ ز  شوخ 

.ناراب زا  تیانک  نامسآ : یب   1 راکشآ 511 / هدرکن  ار  اهرس  كاخ  راهب  ون  دراین  قح  ناشن  ات 

329 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

سپ .دبای  یم  یقیفوت  نینچ  هدنب  هک  تسوا  يروتـسد  اب  و  ار ، هدنب  راگدرورپ  زا  تسا  یتیانع  هبوت  دومرف ، تیب 1634  رد  هک  نانچ 
وا هدید  رد  ار  هانگ  : » دیامرف ع )  ) یلع .تسا  ناطیش  تالیوست  زا  یگریچ  نیا  هک  دوش  يزیچ  هانگ  رب  هبوت  دیما  هب  هک  دسرن  ار  هدنب 

( .ادرف دشن  زورما  رگا  امن و  هبوت  نآ  زا  نکب و  هک  دیالایب  نادب  ار  شیوخ  ات  ناطیش )  ) دیارآ یم 
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هبطخ 64) هغالبلا ، جهن  )

دوش نآ  تسا  يدـباع  ِدرم  ياپ  ناشن  نآ  تسا  يدـهاش  ِناشن  اهتفاطل  نآ  اهّلُک  ٍمیحَر  نِم  ٍمیرک  نِم  اه  هّلُح  نآ  دـنا  هدروآ  اجک  زا 
شیوخ و یب  دش  شیوخ و  ِّبَر  دـید  تسلا  ماگنه  هب  وک  سک  نآ  حور  هابتنا  دـشابن  ار  وا  دـیدن ، نوچ  هاش  دـید  وک  ناشن  زا  داش 

وچمه تسا  هلاـص  هقاـن  وچمه  تمکح  هک  نآ  درک ز  يوب  دـناد  هچ  یم  وا  دروخن  نوچ  دروخب  یم  وک  یم  يوب  دسانـش  وا  تسم 
هزبس لگ و  زا  تراعتـسا  اجنیا  رد  و  دـناشوپب ، ار  نت  همه  هک  یکاشوپ  .ون  هماـج  هّلُح :  1655 تسا ب 1660 - ّهلاد  ار  ناهـش  هلّالذ 

.تسا

(. دنا هدروآ  تسد  هب   ) ار اهنآ  همه  یلاعت ) يادخ   ) نابرهم زا  هدنشخب ، زا  ٍمیرَک :...  نِم 

و قوشعم ، بوبحم : ینعم : هب  تفاطل  هنیرق  هب  اجنیا  رد  .تسا  هتفر  راک  هب  نوگانوگ  ياهینعم  هب  یسراف  تایبدا  رد  هملک  نیا  دهاش :
.یلاعت يراب  عنص  زا  تسا  تراعتسا  تسا و  نآ  دننام 

.یهاگآ هابتنا :

یَلب اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  ْمِهِـسُْفنَأ َأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  تسلا :
رب ار  ناشنادنزرف  نانآ  ياهتـشپ  زا  مدآ  نادنزرف  زا  تراگدرورپ  هک  یماگنه  و  َنِیِلفاغ : اذه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَش 
زا ام  دییوگن  زیخاتسر  زور  رد  ات  میداد  یهاوگ  يرآ  دنتفگ  متسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  درک  هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  دروآ و 

.ندشن هاگآ  تقیقح  زا  نتفاین ، رد  يزیچ  نتسنادن : ندرک  يوب  ( 172 فارعا ، « ) .میدوب ربخ  یب  نیا 

هدشمگ تمکح  ِقافِّنلا : ِلهأ  نِم  َول  َهَمکِحلا َو  ِذُخَف  ِنِمؤُملا  ُهَّلاض  ُهَمکِحلا   » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  .هدشمگ  رتش  هَّلاض : هقان 
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(80 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دشاب ناقفانم  زا  دنچ  ره  ریگ  ارف  ار  تمکح  .تسا  نمؤم 

330 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ندیـسر يارب  دوش  هطـساو  هک  تسا  ینز  هلّالد  جـیار  ینعم  .تسا  هتفر  راک  هب  يونثم  تادـّلجم  رد  دروم  دـنچ  رد  هملک  نیا  هلاـّلَد :
دهد یم  ینعم  امنهار » ، » لامعتـسا رهاظ  نکیل  تسا  هدروآ  ینعم  نیمه  لیذ  ثحب  دروم  تیب  رد  ار  هلّالد  همان  تغل  .نادرم  هب  نانز 

.تسا هطساو »  » قلطم ینعم  هب  ریز  تیب  رد  و 

.امنهار لاد ) ثنؤم  : ) هلّالد  2 لاق 858 / باحصا  شوگ  لاح و  بحاص  مشچ  لاصو  لها  مشچ  تسا و  هلّالد  شوگ 

یلاعت قح  زا  شیوخ  دادعتسا  روخ  ارف  هب  کی  ره  هک  درک  تراشا  ناتسب  ندییور  ناغرم  زاوآ  اهناتسغاب و  رویز  هب  شیپ  ياهتیب  رد 
ربا و ار  ناتسغاب  هک  نانچ  .تسا  مشچ  ربا  لد و  قرب  تقایل  نآ  ناشن  یمدآ  رد  .دیاب  یتقایل  ار  تیانع  نیا  نتفای  و  دنا ، هتفای  یتیانع 

سک نآ  .تسا و  ناحبس  يادخ  زا  تسا  ناتـسغاب  رد  هک  یتفاطل  دیوگ  اهتیب  نیا  رد  دیآ ، رب  لگ  غاب  زا  دیاز و  یناراب  ات  دیاب  یقرب 
زور رد  وا  حور  هک  نآ  دـیوگ ، نآ  حیـضوت  رد  .تسین و  ادـخ  زا  زج  هک  دـناد  درگن ، اـهییابیز  نیا  رد  نوـچ  تسا  ینعم  لـها  هـک 

تسا و تمکح  نامه  تخانـش  نیا  .دوش و  یم  دوخ  یب  دسانـش و  یم  ار  وا  رثا  نیا  ندید  زا  تسا  هدـید  ار  دوخ  راگدرورپ  تسلا 
.دیسر قح  هب  نآ  نتفای  اب  تفای و  تسج و  ار  نآ  دیاب  دنا  هتفگ  هک  تفرعم 

ًاْریَخ َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو   » هک تسا  نآ  رد  اهیبوخ  همه  تسا و  قح  تخانش  هطساو  تمکح 
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هدیـشاپ حاورا  ملاـع  رد  تداعـس  نیا  مخت   » و ( 269 هرقب ، « ) .تسا هدـش  هداد  رایـسب  یبوـخ  هدـش  هداد  تمکح  ار  هک  ره  و  ًارِیثَـک :
دومرف مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  هجاوخ  هک  نانچ  تفای  هطـساو  یب  تبرق  لوبق و  هرمث  اج  نیا  ات  حور  یگطـساو ، یب  ماقم  رد  دندوب ،

اب هک  سنا  نآ  رثا  دـنا ، تیانع  رظن  ناروظنم  هک  ار  يا  هفیاـط  اـما  : » دـیوگ زین  و  ص 127 ) دابعلا ، داصرم  « ) .ٌهَدَّنَُجم ٌدُونُج  ُحاورَـألا 
يربخم نوچ  نکل  و  دنا ، هدوب  رگید  ملاع  رد  یتقو  هک  دننادن  دوخب  هچ  رگا  دشاب ، هدنام  یقاب  ناشیا  اب  دـندوب  هتفای  تّزع  ترـضح 

هک اریز  دنروآ  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  ود  ره  ددنویپ ، رگیدکی  هب  سنا  نآ  رثا  ربخم و  نآ  قدـص  رون  رثا  دـیوگب ، لوقلا  قداص 
ص 108) نامه ، « ) .دنسانشب ار  رگیدکی  دنا  یتیالو  مه  ود  ره 

331 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یب نامگ و  یب  روتف و  یب  لاوج  نیا  تسم  رتشا  نوچ  دشک  یم  تسم  تاعاط  هر  رد  دشاب  تسم  تسلا  زور  زا  دـید  یباوخ  هک  ره 
3 / 2348 لالم 2349 -

ادرف ار  وت  دـیآ  شیپ  هب  هک  ناشن  کنیا  و  دوش ، وت  داُرم  هک  ار  وت  رم  یناشن  هدـعو و  دـهد  وک  اقل  شوخ  کـی  رد ، باوخ  ینیبب  وت 
ددنب تسد  هک  ناشن  کی  وت  شیپ  ددـنخب  هک  یناشن  کی  رانک  دریگ  ار  وت  هک  یناشن  کی  راوس  دـشاب  وا  هک  نآ  یناشن  کی  نالف 
ییاین هک  تفگب  « 41  » ار اّیرکز  مه  ناشن  نآ  سک ز  شیپ  ییوگن  ادرف  دوش  نوچ  سوه  زا  باوخ  نیا  هک  نآ  یناشن  کی  وت  شیپ 

تدب کین و  زا  نک  شماخ  بش  هس  ات  تفگ  هب  الصا  زور  هس  ات 
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ار ناشن  نیا  روایم  نیه  وت  دوصقم  ِتیآ  تسا  توکـس  نیک  وگ  تفگ و  ردـنا  زور  هس  نزم  مد  تدـیآ  ییحی  هک  دـشاب  ناـشن  نیا 
دوب نآ  ِناشن  نیا  رگد  یناشن  دص  دشاب  هچ  نیا  رکـش  نوچمه  شدـیوگ  اهناشن  نیا  تفهن  لد  ردـنا  راد  ار  نخـس  نیو  تفگ  هبوت 

.ندمآ تسد  هب  ندیدرگ ، لصاح  ندش :  1661 هلا ب 1671 - زا  یبایب  ییوج  یمه  هک  هاج  کُلم و  نآک 

.ندومن ینتورف  ندرک ، عضاوت  نداهن ، هنیس  رب  تسد  نتسب : تسد 

.دوب دواد  لسن  زا  ییحی ، دلاو  ع ،)  ) ایرکز  1 تسج 1426 / باوخ  زا  رمع  تعاس  کی  ِدعب  تسب  تسد  تمرح  هب  ترکف  نیا  ردنا 
هب داتسرف  يرسپ  هدژم  ار  وا  ادخ  مکانمیب ، منادنواشیوخ  رب  دوخ  زا  سپ  ما و  هدش  ریپ  نم   » هک دیلان  ادخ  هاگرد  هب  يریپ  ماگنه  يو 

تفگ ایرکز  تسا  ناسآ  ادخ  رب  نیا  دش  هتفگ  ودب  .هدیـسر  یناگدنز  نایاپ  هب  يریپ  نم  تسا و  زان  نم  نز  تفگ  ایرکز  .ییحی  مان 
(10 - 2 میرم ، « ) .ییوگن نخس  سک  اب  زور  بش و  هس  هک  تسا  نآ  وت  هناشن  تفگ  .هد  يا  هناشن  ارم  اراگدرورپ 

زاــــــــــــین رد  هگرحــــــــــــس  يزوـــــــــــس  یم  هـــــــــــک  نآ  زارد و  ياهبــــــــــــش  هـــــــــــب  ییرگ  یم  هـــــــــــک  نآ 
__________________________________________________

ییحی دلاو  اب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 41)

332 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

كاپ تاکز  نوچ  تاکز  رد  يراد  هچ  ره  يداد  هچ  نآ  دـش و  کیراب  تندرگ  یکود  وچمه  دـش  کـیرات  وت  زور  نآ  یب  هک  نآ 
شیپ دنچ  دوع  وچمه  یتسـشن  شتآ  رد  دنچ  وم  وچمه  یتشگ  يدرک و  ادف  رـس  ور  ِگنر  باوخ و  يداد و  اهتخر  تاهتخر  نازاب 

نینچ نیز  دوخ  وچمه  یتفر  غیت 
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دـش زوریپ  وت  زور  شدیما  زا  دش  زور  يدید  باوخ  نیا  بش  هک  نوچ  رامـش  رد  دیان  تسا و  قاّشع  يوخ  رازه  دـص  اهیگراچ  یب 
ناشن زور و  دور  رگ  ياو  هک  يزرل  یم  گرب  لاثم  رب  تساجک  اهتمالع  نآ  ناـشن و  نآـک  تسار  ّپچ و  رب  يا  هدرک  نادرگ  مشچ 

هدش مگ  تتسیچ  وَداوَد  نیا  تسا  ریخ  هجاوخ  ار  هلاسوگ  دنک  مگ  وک  یـسک  نوچ  ارـس  رازاب و  يوک و  رد  يود  یم  ياج  هب  دیان 
دش توف  مناشن  « 42  » کـی میوگب  رگ  نم  ریغ  دـنادب  هک  دـیاشن  سک  نم  ریخ  نکیل  تسا  ریخ  شییوـگ  تتـسیک  يراد  هک  اـجنیا 
ما هدرک  مُگ  یبحاص  نم  شییوگ  راو  هناوید  ارم  رگنم  تدیوگ  راوس  درم  ره  يور  رد  يرگنب  دش  توم  تقو  توف  دش  ناشن  نوچ 

تیانک نتخوس :  1672 راد ب 1687 - روذعم  ناقـشاع  رب  نک  محر  راوس  يا  اداب  هدـنیاپ  تتلود  ما  هدروآ  وا  يوج  تسج و  هب  ور 
.ندیشک هآ  ندرک و  يراز  هیرگ و  زا 

.ندرب رس  هب  هودنا  رد  ندوب و  كانمغ  زا  تیانک  ندش : کیرات  زور 

.دننز لثم  نادب  نآ  ندش  کیراب  نت و  يرغال  رد  دنسیر و  خن  نادب  هک  یبوچ  ای  کیراب  ینهآ  كود :

يزیچ هصالخ  ینعم  هب  تغل  رد  .هوکز  تاـکز : يدعـس )  ) كود وچ  شدرک  هتـشر  يراـمیب  هک  كولم  زا  دـننک  تیاـکح  ار  یکی 
رز و رب  تاکز  .لام و  ومن  تکرب و  یگزیکاپ و  يارب  داد  ناقحتـسم  هب  دـیاب  هک  تسا  لام  زا  يا  هراپ  ناهیقف  حالطـصا  رد  تسا و 

.دسر باصن  دح  هب  نوچ  دریگ ، ّقلعت  رتش  دنفسوگ و  واگ و  زیوم ، امرخ و  وج و  مدنگ و  میس ،

__________________________________________________

مه کن » ، » ساسا هخسن  رد  هملک ، نیا  ( 42)
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.دوش یم  هدناوخ 

333 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنک اهر  تسایند  رد  هچ  ره  هک  یفراع  دهاز و  نایفوص  حالطصا  رد  .دزابب و  دراد  هچ  ره  هک  يزاب  رامق  زابکاپ :

.تسا يرورض  یگدنز  يارب  هک  ییاهالاک  گرب و  زاس و  زین  .سابل  تخر :

.دنیبن بیسآ  نمشد  ریشمش  زا  ناشرس  ات  دنداهن  یم  رس  رب  نایوج  گنج  میدق  ناراگزور  هک  نینهآ  هالک  دوخ :

ناتـساد رد  تسخن  رتفد  زاغآ  رد  هک  نانچ  دوش  راکـشآ  کلاس  رب  باوخ  رد  اهفـشک  تاماهلا و  زا  يرایـسب  هک  دـنا  نآ  رب  هیفوص 
.دندومن ودب  ار  یبیغ  بیبط  ياه  هناشن  تفر و  باوخ  هب  هاشداپ  رامیب ، كزینک 

اب نامدرم  ییانـشآ  هک  دوزفا  تفگ و  نخـس  رگیدـکی  اب  ناـنآ  ییانـشآ  تسلا و  ملاـع  رد  حاورا  تقلخ  زا  اـنالوم  شیپ  ياـهتیب  رد 
یسک هک  دزاس  یم  رت  نشور  ار  بلطم  نیا  یلاثم  ندروآ  اب  تسوا  تداع  هک  نانچ  اهتیب  نیا  رد  .تسا  ییانـشآ  نآ  هجیتن  رگیدکی 

نآ نتفای  یپ  رد  دوش  رادیب  نوچ  وا  و  دـندومن ) هاشداپ  هب  ار  یبیغ  بیبط  ياه  هناشن  هک  نانچ   ) دـنهد یم  ییاه  هناشن  باوخ  رد  ار 
.دبایب ار  دوخ  هدشمگ  ات  درگنب  نآ  نیا و  هب  اه  هناشن 

ناـنآ يارب  ِهَرِخآـْلا : ِیف  اْینُّدـلا َو  ِهاـیَْحلا  ِیف  يرُْـشْبلا  ُمَُهل   » هیآ نیا  ینعم  رد  ص )  ) لوـسر زا  ءادرادـلا  وـبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  يریـشق 
« .دـننیبب وا  يارب  اـی  دـنیبب  یـسک  هک  تسوکین  باوخ  نآ  : » دـسیون ( 64 سنوـی ، « ) .ترخآ رد  اـیند و  یگدـنز  رد  تسا  یناـگدژم 

يادخ ناشیا و  رب  یلاعت  يادخ  زا  دوب  يا  هقدـص  دـهاجم ، نادـنوادخ  باوخ  اما  و  : » دـسیون زین  ص 696 ) هیریـشق ، هلاسر  همجرت  )
هک نم  هدنب  هب  دیرگنب  دیوگ  دبسخب  دوجس  رد  هک  يا  هدنب  هب  ناگتشرف  اب  دنک  تاهابم  یلاعت 
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هناگیب يداع  مدرم  اب  ادخ  يایلوا  ص 701 ) هیریـشق ، هلاسر  همجرت  « ) .تدابع طاسب  رب  يو  نت  تسا و  نتفگ  زار  لحم  هب  يو  ناج 
نانآ نالفاغ  .دنیوگ  یمن  یسک  هب  اما  دنیوج  یم  ار  وا  ياه  هناشن  .دراد  تیخنس  نانآ  اب  هک  دنتسه  یـسک  يوج  تسج و  رد  دنا و 

.دنراک تدهاجم و  رد  نانآ  هک  یلاح  دنرادنپ  یم  هناوید  ار 

تخس ترانک  ردنا  تفرگ  سپ  تخب  کین  يراوس  دمآ  ناهگان  ربخ  دمآ  نینچ  دنکن  اطخ  دج  رظن  دمآ  ّدج  هب  يدرک  بلط  نوچ 
334 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  قافن  سولاس و  تنیا  تفگ  ربخ ، یب  قاط  هب  يداتفا  شوه و  یب  يدش  وت  تخس 

ناشن یک  ار  رگد  نآ  دید  هک  دشاب  وا  ّقح  رد  ناشن  نیا  تسیک  لصو  ناشن  نآک  دنادن  وا  تسیچ ؟ روش  نیا  وا  رد  دـنیب  یم  هچ  وا 
َکِلت اهناشن  نیا  بآ  دمآ  شیپ  ار  هراچ  یب  یهام  دیسر  یم  یناج  هب  یناج  ار  صخش  دیسر  یم  یناشن  يو  زک  نامز  ره  دیدپ  دیآ 

.ششوک یعس و  اب  دج : هب   1688 باتِکلا ب 1694 - ُتایآ 

.دش ادیپ  دمآ ، رظن  هب  رظن : دمآ 

.دنا هتشادنپ  ثیدح  ار  نآ  یضعب  و  لاثمالا ) عمجم  « ) .تفای ار  نآ  تساوخ  ار  يزیچ  هک  نآ  دَجَو : ًائیَش  َبَلَط  نَم  : » ربخ دمآ  نینچ 

5 دیسر 2047 / يّدج  رد  درک  يّدج  هک  ره  دیدپ  دش  یجنگ  دید  یجنر  هک  ره 

نَم : » تسا ع )  ) یلع نانخـس  رد  و  مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) ناگدـنیوج دـنا  ناگدـنبای  هک  ناگدـنیوگ  هاش  لثم  دز  نینچ 
: راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .ُهَضَعب وأ  َُهلان  ًائیش  َبَلَط 

تراشا دنا  هتفگ  ناحراش  ضعب  .تسا  بلاط  يریگتسد  رومأم  ادخ  يوس  زا  هک  نآ  ای  یلو ، تخب : کین  يراوس  ( 386
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.دنا هتفگ  یبلچ  نیدلا  ماسح  یضعب  تسا و  يزیربت  سمش  هب 

.دوخ زا  نتشگ  دوخ  یب  زا  تیانک  نداتفا ، نیمز  رب  تشپ  هب  نداتفا : قاط  هب 

.تسین هاگآ  وت  روش  هبذج و  زا  هک  نآ  ربخ : یب 

.ابجع اتفگش ، تنیا :

.رکم بیرف ، سولاس :

.تسا هدش  انشآ  وا  اب  تسلا  زور  رد  هک  نآ  دید : هک 

اهنِم َرَکانَت  ام   » ثیدـح هِّمتَت  هب  تسا  تراـشا  رگد : نآ   2 هابتنا 1666 / دـشابن  ار  وا  دـیدن  نوچ  هاش  دـید  وک  ناشن  زا  داش  دوش  نآ 
(2 تیب 1046 / حرش  هب : دینک  هاگن  « ) .َفلَتخا
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.نتفای يونعم  تایح  نتفرگ ، هزات  يورین  نتفای ، رگید  یگدنز  ندیسر : ناج  هب  ناج 

.بولطم زا  هداتفا  رود  بلاط  زا  تراعتسا  هراچ : یب  یهام 

دنا هتـشون  ناـحراش  ضعب  .تسا  میرک  نآرق  زا  هروس  دـنچ  زاـغآ  هلمج  نیا  .تسا  باـتک  ياـه  هناـشن  نیا  باـتِکلا : ُتاـیآ  َکـِلت 
تسا و ناـهج  رد  هک  ییاـه  هناـشن  ینعی  .تفرگ  نیوکت  باـتک  تاـیآ  ینعم  هب  ار  نآ  ناوت  یم  یلو  تسا  ظوفحم » حول   » دوـصقم

.دناسر یم  قح  هب  ار  هدنیوج 

راد روذعم  ملد  یب  مرادن  لد  رارق  یب  دنامب و  صقان  نخـس  نیا  تسانـشآ  وک  دوب  ار  ناج  نآ  صاخ  تسایبنا  ردنا  هک  اهیناشن  سپ 
ار غاز  کبک و  گناب  مرامش  یم  ار  غاب  ياهگرب  مرامش  یم  دُرب  لقع  يو  زا  قشع ، وک  نآ  هصاخ  درمش  سک  دناوت  یک  ار  اه  هّرذ 

کیل يرمشب  هچ  رگ  رصَح  ردنا  دیان  يرتشم  دعس  هک  ای  ناویک  ِسحن  نحتمُم  دشُر  رهب  مرامـش  یم  نم  کیل  دیاین  ردنا  رامـش  رد 
ار ب 1702- سحن  دعس و  لها  رم  يا  هّمش  اضق  راثآ  مولعم  دوش  ات  رـض  عفن و  ینعی  درک  دیاب  حرـش  رثا  ود  ره  نیا  زا  یـضعب  مه 

ردنا هک  اهیناشن   1695
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تیاده رثا  رد  اه  هناشن  نیا  نتفای  .دشاب و  هتشاد  تیخنـس  نانآ  اب  هک  تخانـش  دناوت  اهیناشن  يور  زا  ار  ناربمیپ  یـسک  تسایبنا :... 
رحاس ار  وا  لهج  وبا  هکم  نیمزرس  رد  نکیل  دنتخانش ، ار  ربمیپ  مور  زا  بیهص  ناریا و  زا  ناملـس  .تسا  تسلا  زور  ییانـشآ  یلزا و 

.دناوخ

.دعب هب  ياهتیب 1657  هب  تسا  تراشا  نخس  نیا  .صوصخم  صاخ :

.هدیدرگن لماک  رارق : یب 

.قشاع لد : یب 

ادخ زا  یتیانع  اهنیا  زا  کی  ره  هک  نادـب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .تسا و  ترثک  رادومن  غاز : کبک و  گناب  غاب و  ياهگرب  اه و  هّرذ 
يدادغب هزمح  وبا  : » تسا ص 266 )  ) بوجحملا فشک  رد  هک  نانچ  تسا  دوجوم  نآ  رد  ادـخ  تردـق  زا  يا  هناـشن  تسا و  هتفاـی 

یغرم هاش  ثراح  دوب و  لاح  بحاص  عمتسم و  درم  .دمآ  ردنا  يو  کیدزن  هب  يزور  .دوب  یبساحم  ثراح  دیرم 
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: هک تسا  ینعم  نیمه  روآ  دای  ناتـسلگ  تیاکح  و  دزب »...  هرعن  هزمح  وب  درکب  یگناـب  تعاـس  نآ  ردـنا  .يدرک  گـناب  هک  تشاد 
تفرگ و نابایب  هار  دروآ و  رب  هرعن  يا  هدیروش  هتفخ  يا  هشیب  رانک  رد  هاگرحس  مدوب و  هتفر  بش  همه  یناوراک  رد  یبش  مراد  دای  »

ِتاِملَِکل ًادادـِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ًارهاظ  ندـماین : ردـنا  رامـش  رد  ص 97 ) ناتـسلگ ، « ) .تفاین مارآ  سفن  کـی 
زا شیپ  دـش  یم  مامت  ایرد  راگدرورپ ، تایآ  نتـشون )  ) يارب دوب  بکرم  ایرد  رگا  وگب  یِّبَر : ُتاِملَک  َدَْـفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدـِفََنل  یِّبَر 

.یهاگآ دشر : ( 109 فهک ، « ) .نم راگدرورپ  ياه  تیآ  نتفای  نایاپ 

.نیگهودنا نَحَتمُم :

.تسا دعس  يرتشم  و  سحن ، لحز  ای  ناویک  ناویک : سحن 

.ندومن باسح  ندرک ، اصقتسا  ندرمش :

یهلا ملع  رد  هچ  نآ  اضق :

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 706 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوجوم ره  يارب  تسا  هتشذگ 

.درک تراشا  تسا  دارم  دیرم و  نایم  هک  يا  هطبار  دنا و  هتشاد  زاغآ  زا  هک  یششک  رگیدکی و  اب  حاورا  تیخنس  هب  شیپ  ياهتیب  رد 
.ناغرم گناب  ندرمـش  ای  اه  هرذ  ناتخرد و  رب  تساهگرب  ندرمـش  نوچمه  اه  هناـشن  راـثآ و  نیا  ندرمـش  دـیوگ  یم  اـهتیب  نیا  رد 

رد هک  سحن  دعـس و  راثآ  هک  نانچ  .تفگ  دـیاب  نانیگهودـنا  رطاخ  گنز  ندودز  ناـبلاط و  یهاـگآ  يارب  ار  نآ  زا  یکدـنا  نکیل 
.دریگ هرهب  تسا  دقتعم  نادب  هک  سک  ره  ات  درمش  رب  ناوت  یم  ار  راثآ  نآ  ضعب  یلو  تسا  نوریب  باسح  زا  تسا  لحز  يرتشم و 

روما رد  دـیآ  مزال  شطایتحا  رورـش  ره  زا  لحز  علاط  ار  هک  نآ  يرورـس و  طاشن و  زا  ددرگ  داش  يرتشم  دـشاب  هک  سک  نآ  علاط 
کیل اهریوصت  ارم  رم  قیال  تسین  امـش  رکذ  زا  مکاپ  هچ  رگا  تفگ  داد  رون  ار  ام  دـید  شتآ  ردـنا  داد  روتـسد  اـم  ِهاـش  هَّللا  اوُرُکذا 

هاش تسا  صلاخ  اهنآ  زا  هناهاش  فصو  تسا  صقان  لایخ  هنامـسج  رکذ  لاثم  یب  ار  ام  ِتاذ  دـباین  رد  لاـیخ  ریوصت و  ِتسم  زگره 
1703 تسین ب 1709 - هاگآ  رگم  نیا  تسا  حدم  هچ  نیا  تسین  هالوج  یسک  دیوگ  ار 
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، میهفتلا  ) .علاط هجرد  ار  هجرد  دنناوخ و  علاط  جرب  ار  جرب  .جوربلا  هقطنم  زا  دشاب  هدمآ  قرـشم  قفا  هب  تقو  ردنا  هک  دوب  نآ  علاط :
ورف ءزج  و  علاط »  » ار هدـمآ  رب  ءزج  دـنک  بورغ  نآ  لـباقم  ءزج  دـیآ و  رب  قرـش  زا  جوربلا  هقطنم  زا  یئزج  هظحل  ره  رد  ص 205 )

يدولوم تشذگ  رس  دنهاوخب  نوچ  .دنناوخ  براغ »  » ار هدنوش 
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تجرد نآ  رد  جرب  مادک  زین  تسا و  هدوب  مادک  علاط  ءزج  وا  نداز  ماگنه  هک  دنرگنب  نآ  علاط  هجرد  هب  تسخن  دنروآ  تسد  هب  ار 
.دنرگن ماکحا  رگید  هب  سپس  تسا  هتشاد  رارق 

هراتـس ود  نیا  زا  یکی  يدولوم  علاط  رد  رگا  نامجنم  هدـیقع  هب  و  ربکا ، سحن  لـحز  تسا و  ربکا  دعـس  میتشون  هک  ناـنچ  يرتشم :
.دوب رثؤم  وا  یگدنز  رد  وا  یشوخان  یشوخ و  رد  دشاب 

ار ادخ  دیدیورگ ، هک  یناسک  يا  ًارِیثَک : ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .دیرآ  دای  هب  ار  ادخ  هَّللا : اورُکذا 
ادـخ داـی  .تسا  ناطیـش  هسوسو  اـی  سفن  ياوه  اـی  توهـش  شتآ  زا  دوصقم  ندـید : شتآ  ردـنا  ( 41 بازحا ، « ) .دـینک داـی  ناوارف 

زا تیانک  لایخ : ریوصت  تسم  ( 28 دعر ، « ) .ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ   » هک شتآ  نآ  ندش  شوماخ  تسا و  لد  شمارآ  بجوم 
.تفایرد دناوتن  ار  يزیچ  سح  هار  زا  زج  هک  نآ 

رد هک  نانچ  نتـسناد  يزیچ  دـننام  ار  وا  ای  ندروآ  رطاخ  هب  یتروص  صقان  درخ  اب  ادـخ  دای  ماگنه  هنامـسج : رکذ  .يروآ  دای  رکذ :
.هدنفاب هالوج : هبطخ 186 ) هغالبلا ، جهن  « ) .ُهَفَّیَک نَم  هَّدَحو  ام   » تسا ع )  ) یلع نخس 

نوچمه تسا ، يدـنویپ  هک  ار  نآ  .هن  ار  یـضعب  تسا و  طابترا  ادـخ  يایلوا  ای  ادـخ  اب  ار  یـضعب  توافتم ، تساهتجرد  ار  ناـیمدآ 
علاط اب  هک  تسا  یـسک  نوچ  تسادـج  ناـنآ  زا  هک  نآ  تسا و  هدوب  وا  علاـط  رد  دعـس  يا  هراتـس  شنداز  ماـگنه  هک  تسا  یـسک 

.تسا هداز  سحن 

رای ار  ناگدنب  اهیتخس  رد  هچ  نآ  .دنزوسن و  نآ  شتآ  رد  ات  دنزاس  یم  هاگآ  نآ  ياهیدب  سفن و  زا  ار  نانآ  .دنا  قلخ  نایبرم  ایلوا 
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یم يا  هنومن  دوخ  صقان  روصت  بسح  رب  ادخ  رکذ  ماگنه  تسا ، لایخ  ریوصت و  راتفرگ  هک  يا  هدنب  اما  .تسا  راگدرورپ  دای  تسا 
دیوگ هاش  ندوتس  ماگنه  هک  تسا  یـسک  دننام  وا  .تسین  نانچ  تسین و  نینچ  ادخ  دیوگ  هک  نانچ  .تسا  هزنم  نآ  زا  ادخ  دزاس و 

زا دوخ  نورد  هچ  ره  تفگ  يرصم  نونلا  وذ  .تسین  هدنفاب  وا 
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: دومرف ع )  ) نانمؤم ریما  و  ص 4 ) هیریشق ، هلاسر   ) .تسنآ فالخ  وا  يدرک  روصت  ادخ 

رقاب ماـما  زا  و  هبطخ 91 ) هغالبلا ، جـهن  « ) .دنتـشادنپ ناگدـیرفآ  رکیپ  رد  ار  وت  دوخ  نامگ  هب  مِهِماـهوِأب : َنِیقُولخَملا  َهَیلِح  َكُولََحن  »
ص يونثم ، ثیداـحا   ) .تسامـش نوچ  عونـصم  يا  هدـیرفآ  دـیروآ  رد  ینعم  نیرت  قیقد  رد  دوخ  ياـهمهو  هب  هچ  ره  هک  تسا  (ع )

الع ّلج و  راگدرورپ  هراب  رد  ار  نارکف  هاـتوک  روصت  اـت  دروآ  یم  ناـیم  هب  ار  نابـش  ناتـساد  بلطم  نیا  رتشیب  حیـضوت  رد  و  ( 142
.دهد ناشن 

نابُش تاجانم  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  راکنا 

هراشا

نابُش تاجانم  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  راکنا 

ترـس هناش  منک  مزود  تقراچ  ترکاچ  نم  موش  ات  ییاجک  وت  هلا  هدننیزگ ، يا  تفگ  یمه  وک  هار  هب  ار  ینابـش  کی  یـسوم  دـید 
يا تکیاج  مبورب  دـیآ  باوخ  تقو  تکیاپ  ملامب  مسوب  تکتـسد  مشتُحم  يا  مروآ  تشیپ  ریـش  مشک  تیاهـشپش  میوش  تا  هماـج 

؟ نیا تسا  یک  اب  یـسوم  تفگ  نابـش  نآ  تفگ  یم  هدوه  یب  طمن  نیا  نم  ياهیه  یهیه و  تدای  هب  يا  نم  ياـهُزب  همه  وت  يادـف 
ناملـسم دوخ  يدش  ربدـُم  سب  ياه  یـسوم  تفگ  دـیدپ  دـمآ  وا  زا  خرچ  نیمز و  نیا  دـیرفآ  ار  ام  هک  سک  نآ  اب  تفگ  نالف  يا 

هچ نیا  تسا  ژاژ  هچ  نیا  يدش  رفاک  هدشان 
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هبات اپ  قراچ و  درک  هدنژ  ار  نید  يابید  وت  رفک  درک  هدنگ  ار  ناهج  وت  رفک  دـنگ  راشف  دوخ  ناهد  ردـنا  يا  هبنپ  راُشف  تسا و  رفک 
1710 ار ب 1721 - قلخ  دزوسب  دـیآ  یـشتآ  ار  قلح  وت  نخـس  نیز  يدـنبن  رگ  تساور  یک  اـهنینچ  ار  یباـتفآ  تسار  وت  رم  قیـال 
هب موظنم  یناتساد  نآ  رب  هوالع  .تسا  هدروآ  ( 61 ص 60 -  ) يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم  ار  ناتـساد  ذخأم 

: تسا نیا  ناتساد  نآ  زاغآ  .دش  یم  هتفگ  سرد  میدق  ياه  هناخ  بتکم  رد  هدیسر و  پاچ  هب  ناریا  رد  اهراب  شارتگنس »  » مان

هب تسا و  هتشون  یناکاز  دیبع  مان  هب  ار  ناتساد  نیا  هعیرذلا  فلؤم  روفغ  ای  یتفگ  يدیشارت و  گنس  روط  هوک  ردنا  دوب  یشارتگنس 
.تسانالوم هدورس  زا  يدیلقت  هک  دهد  یم  ناشن  اهتیب  لاح  ره 

.ناپوچ نابش :
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.رازفا ياپ  غراچ ، یکرت ) : ) قراچ

.راوگرزب مشتحم :

.دنک تبحم  هدافا  اجنیا  رد  ریغصت  تسد و  رغصم  کتسد :

.زاوآ هلان ، دایرف ، توص ) مسا  : ) ياهیه یهیه و 

.هنوگ طَمَن :  5 ار 158 / تاهبل  وا  دچیپ  هشیول  زو  ار  تاهیه  یه و  یه  درآ  شیپ 

.هتشگ رب  تخب  َربدُم :

.نایذه ییوگ ، هدوه  یب  راُشف :

.ندش شوماخ  زا  تیانک  ندراشف : ناهد  رد  هبنپ 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  نید : يابید  .ریرح  ابید :

.چیپ چم  چیپ ، اپ  هبات :) ياپ   ) هبات اپ 

هک دنا  هدوب  یهورگ  مالـسا  رد  .دنرادنپ  یم  یقولخم  نوچمه  هناش - لج  ار - یلاعت  يادـخ  دوخ  هلیخم  رد  نانیب  هتوک  زا  يرایـسب 
نعط یلبنح  هب  یکلام  : » دسیون یلبنح  یکلام و  هثحابم  رد  يریازج  دیس  .دنا  فورعم  همسجم »  » مان هب  دنتشادنپ و  یم  مسج  ار  ادخ 

شرع رب  تسا  مسج  ادخ  هک  تسا  نیا  وت  بهذم  هک  دنز  یم 
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ياملع تسا و  راوس  یغالا  رب  ایند  نامـسآ  هب  دـیآ  یم  نیئاپ  هعمج  بش  ره  .تسا  رتالاب  شرع  زا  تشگنا  راـهچ  ردـق  هب  هتـسشن و 
رهز همجرت  « ) .دروخب ناشیا  يادـخ  غالا  هک  دـنراذگ  یم  اهنآ  رد  وج  هاک و  دـنزاس و  یم  فلاعم  دـجاسم  ياهماب  تشپ  رب  هلبانح 

.تسا ساسا  یب  نایلبنح  همه  هب  داقتعا  نیا  نداد  تبـسن  منک  یم  نامگ  هتـشونن و  ار  دوخ  ذـخآم  هنافـسأتم  دیـس  ص 191 ) عیبرلا ،
تعجارم هَّللا  تیب  جـح  زا  نم  نوـچ  : » دـسیون وا  مه  زین  .تسا و  هدوـب  يداـقتعا  نینچ  ار  هیماّرک  یلبنح و  موـلع  ضعب  تسین  دـیعب 

ص 165) نامه ، « ) .تسا ردقچ  ام  يادخ  ربق  لوط  دندیسرپ  نم  زا  لاهج  ضعب  مدرک ،

یخاتسگ ژاژ و  تسا  رواد  نادزی  هک  یناد  یمه  رگ  تسیچ  دودرم  ناور  هتشگ  هیس  ناج  تسیچ ؟ دود  نیا  تسا  هدمآن  رگ  یـشتآ 
ج 2، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  ینغ  تمدخ  نینچ  نیز  یلاعت  قح  تسا  ینمـشد  دوخ  درخ  یب  ّیتسود  تسا  رواب  نوچ  ار  وت 

341 ص :

دشوپ وا  قراچ  تسامن  وشن و  رد  هک  دشون  وا  ریـش  لالجلا ؟ وذ  تافـص  رد  تجاح  مسج و  لاخ ؟ ّمع و  اب  نیا  وت  ییوگ  یم  هک  اب 
.قح تمحر  زا  یگداتفا  رود  زا  تراعتسا  شتآ :  1722 تساپ ب 1726 - جاتحم  وا  هک 

.دریگ یم  ارف  هدنب  هک  ییهارمگ  نورد و  یگریت  زا  تراعتسا  دود :

.هتفریذپان دودرَم :

.تردق بحاص  یگرزب ، دنوادخ  لالجلا : وذ 

.ندیلاب ءوشن ، وشن :

مدـش نم  دـُعَت  َمل  ُتضِرَم  یِّنإ  تفگ  هک  نآ  وا  دوـخ  نم  تسا و  نم  وا  تفگ  قـح  هک  نآ  وـت  ِتفگ  نیا  تـسا  شا  هدـنب  يارب  رو 
نیا هدنب  نآ  قح  رد  تسا  هدش  رِصُبی  یب  عَمسَی َو  یب  هک  نآ  دشن  اهنت  وا  روجنر 
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راک دیامن  تسین  وا  رد  ار  دوخ  دنک و  تعاطا  قح  هب  ار  ادخ  نوچ  هدنب  تفگ :...  قح  هک  نآ   1727 تسا ب 1729 - هده  یب  مه 
و ( 10 حتف ، « ) .َهَّللا َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » تسا ص )  ) مرکا لوسر  هراب  رد  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دشاب ، ادـخ  راک  وا 

(17 لافنا ، « ) .یمَر َهَّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو   » دومرف ودب  زین 

َّزَع َو َهَّللا  َّنإ   » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  ُتضرَم : یِّنإ   1 دنارب 2972 / مِهیِدیأ  َقوَف  هَّللا  ُدَی  ات  دناوخ  شیوخ  تسد  وچ  قح  ار  وا  تسد 
اًنالف يِدبَع  َّنأ  َتِملَع  امأ  َلاق  .َنیَِملاعلا  ُّبَر  َتنأ  َكدوُعا َو  َفیَک  ِّبَر  ای  َلاق  .ِیندُعَت  مَلَف  ُتضِرَم  َمَدآ  َنب  اَی  ِهَمایِقلا  َموَی  ُلوُقَی  ّلَج 

تدایع ارم  مدش  رامیب  مدآ  رـسپ  دـیوگ  زیخاتـسر  زور  گرزب  يادـخ  ُهدـنِع : ِینَتدَـجول  ُهَتدُـع  َول  َکَّنَأ  َتِملَع  امأ  ُهدـُعَت  مَلَف  َضِرَم 
وا تسا و  رامیب  نالف ، نم  هدنب  هک  یتسنادن  دیوگ : .یناهج  راگدرورپ  وت  منک و  تدایع  ار  وت  هنوگچ  نم  راگدرورپ  دیوگ  يدرکن 

.يدرکن تدایع  ار 

اب دمحا ، دنسم  ملسم و  حیحص  زا  ص 57 ، يونثم ، ثیداحا  « ) .یتفای یم  وا  دزن  مه  ارم  يدوب  هدرک  تدایع  ار  وا  رگا  هک  یتسنادـن 
ص 534 ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدمآ  ادخ  لوسر  زا  نانمؤم  ریما  قیرط  زا  ربخ  نیا  ترابع ) رد  فالتخا  رصتخم 

راحب و 

342 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اذإَف ُهَّبِحُأ  یَّتَح  ِِلفاوَّنلِاب  ََّیلِإ  ُبَّرَقَتَی  يِدبَع  ُلازَی  ام  َو   » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  عَمسَی : یب  .یـسوط ) یلاما  زا  ص 304 ، ج 7 ، راونالا ،
هتسویپ هب :...  رصُبی  يِذَّلا  ُهُرََصب  ِِهب َو  ُعَمسَی  يِذَّلا  ُهُعمَس  ُتنُک  ُُهتبَبحأ 
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یم نادـب  هک  میوا  شوگ  متفرگ  تسود  ار  وا  نوچ  مریگ و  تسود  ار  وا  هک  نآ  ات  دـیوج  یم  یکیدزن  نم  هب  اه  هلفاـن  اـب  نم  هدـنب 
ص 18) يونثم ، ثیداحا  « ) .دنیب یم  نادب  هک  وا  هدید  دونش و 

نابـش رب  ع )  ) یـسوم نابز  زا  شیپ  ياهتیب  رد   1 ییوت 1938 / رـس  بحاص  ياج  هچ  ییوت  رـس  ییوت  رـصبی  یب  عمـسی و  یب  هک  ور 
یماقم هب  یگدنب  رد  هک  مه  وا  ناگدنب  دیازفا : یم  اهتیب  نیا  رد  .دوتس  یناسنا  ياهتفص  هب  ناوت  یمن  ار  راگدرورپ  هک  تفرگ  هدرخ 
هدوتـس اهتفـص  نینچ  اب  هک  دـنا  نآ  زا  رترب  دـنرتارف و  رـشب  زا  دنـشاب  هدرک  تسین  ادـخ  یتسه  رد  ار  دوخ  یتسه  هک  دنـشاب  هدیـسر 

.دنوش

نز درم و  دـنا  سنج  کی  هچ  رگ  همطاف  یناوخب  ار  يدرم  وت  رگ  قرو  دراد  هیـس  دـناریمب  لد  قح  صاخ  اـب  نخـس  نتفگ  بدا  یب 
دوب ییوگ  ار  درم  نانز  ّقح  رد  تسا  حدم  همطاف  تسا  نکاس  میلح و  وخ و  شوخ  هچ  رگ  تسا  نکمم  ات  دنک  وت  نوخ  دـصق  همه 

وا ار  دولوم  دلاو و  تسا  قیال  ار  وا  َدلُوی  َمل  ِدلَی  َمل  تسا  شیالآ  ّقح  ِّیکاپ  قح  رد  تسا  شیاتسا  ام  ّقح  رد  اپ  تسد و  نانِس  مخز 
تسا و داـسف  نوک و  زا  هک  نآ  تسوج ز  يوس  نیز  وا  تسا  دولوم  هچ  ره  تسوا  فصو  تدـالو  دـمآ  مسج  هچ  ره  تسا  قلاـخ 

یهآ دیردب و  ار  هماج  یتخوس  مناج  وت  ینامیـشپ  زو  یتخود  مناهد  یـسوم  يا  تفگ  نیقی  دـهاوخ  ِیثدـُحم  تسا و  ثداح  نیهم 
دوخ هب  ار  وا  ادخ  هک  يا  هدنب  قح : صاخ   1730 تفر ب 1739 - ینابایب و  ردنا  داهن  رس  تفت  درک 
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.قح یلو  تسا ، هدرک  صوصخم 

.دنسیون نآ  رد  باوص  اطخ و  هک  لامعا  همان  ای  لد  زا  تراعتسا  قرو :

.رابدرب میلَح :

.مارآ نکاس :

343 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هزین كون  نانس :

.ردپ دلاو : ( 3 صالخا ،  ) .تسا هداز  هن  دیازن و  َْدلُوی : َْمل  ِْدلَی َو  َْمل 

.دنزرف هداز ، دولوم :

.تاقولخم ملاع  تعیبط ، ملاع  قلخ ، ملاع  زا  تراعتسا  وج : يوس  نیز 

هتـسویپ تسا  دوجوم  ره  .دوش  یم  دراو  تسا  دوـجوم  تعیبـط  ناـهج  رد  هچ  نآ  رب  یپ  رد  یپ  هک  تسا  تلاـح  ود  داـسف : نوـک و 
.نوک سبل  تسا و  داسف  علخ  دـنیوگ ، مه  سبل  علخ و  ار  نآ  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  رگید  یتروص  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  یتروص 

اب رتسکاخ  زاب  .نوک  رتسکاخ  تروص  تسا و  داسف  یمزیه  ِتروص  ندـش  دوباـن  .ددرگ  یم  رتسکاـخ  دوش و  یم  هتخوس  مزیه  اًـلثم 
.نینچمه و  تسا ...  داسف  نآ  دور و  یم  نایم  زا  يرتسکاخ  تروص  دوش  یم  طولخم  بآ 

.تسپ راوخ ، نیهَم :

.هدمآ دیدپ  ثداح :

.هدنروآ دیدپ  ثدحم :

.نخس زا  نتشاد  زاب  زا  تیانک  نتخود : ناهد 

.نازوس تفت :

هک تسا  يرگید  نایب  زین  .رادرک  رد  ای  راتفگ  رد  هاوخ  قح ، ترضح  ناصاخ  اب  بدا  نتـشاد  هاگن  رد  ار  نالفاغ  تسا  يرگید  هیبنت 
.تسا هزنم  دنیاتس  نادب  ار  رشب  هک  ییاه  تفص  زا  راگدرورپ 

راگدرورپ هک  یلاح  ثداـح ، تسا و  هداز  مسج  .تسا و  تدافتـسا  هلیـسو  مسج  يارب  تسا و  مسج  صاوخ  زا  نتـشاد  اـپ  تسد و 
.تساّربم هّزنم و  تاثداح  زا  راگدرورپ  هک  یلاح  تسا ، قلخ  ملاع  رد  تاینامسج  مسج و  .تسا  هدازن  دیازن و 
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نابش نآ  رهب  زا  مالّسلا  هیلع  ار  یسوم  یلاعت  قح  ندرک  باتع 

نابش نآ  رهب  زا  مالّسلا  هیلع  ار  یسوم  یلاعت  قح  ندرک  باتع 

ندرک لصو  يارب  وت  ادج  يدرک  ام  ار ز  ام  هدنب  ادخ  زا  یسوم  يوس  دمآ  یحو 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 715 

http://www.ghaemiyeh.com


یسک ره  ما  هداهنب  یتریس  ار  یسک  ره  قالَّطلا  يِدنِع  ِءایـشألا  ُضَغبأ  قارف  ردنا  هنم  اپ  یناوت  ات  يدمآ ؟ ندرک  لصَف  يارب  ای  يدمآ 
نارگ زا  همه  یکاپان  كاـپ و  زا  يَرب  اـم  مَس  وت  قح  رد  دهَـش و  وا  قح  رد  مَذ  وت  ّقح  رد  حدـم و  وا  قح  رد  ما  هداد  یحالطـصا  ار 

ار نایدنـس  حدـم  دـنه  حالطـصا  ار  ناودـنه  منک  يدوج  ناگدـنب  رب  ات  هکلب  منک  يدوس  اـت  رما  مدرکن  نم  همه  یکـالاچ  یناـج و 
میرگنب ار  ناور  ام  ار  لاق  میرگنن و  ار  نابز  ام  ناشفرُد  دنوش و  ناشیا  مه  كاپ  ناشحیبست  زا  كاپ  مدرگن  نم  حدم  دنس  حالطـصا 

ضرع دـمآ  لیفط  سپ  ضرع  نتفگ  دوب  رهوج  لد  هک  نآ  دور ز  عضاخان  ظفل  تفگ  هچ  رگ  دوب  عشاخ  رگا  میبلق  رظان  ار  لاـح  و 
.ییادج ندرک ، ادج  قاِرف :  1740 ضرغ ب 1751 - رهوج 

تسا لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  .يوش  زا  تسا  نز  ندرک  ادج  نم  دزن  اهزیچ  نیرتدنیاشوخان  ءایـشألا :...  ُضَغبأ 
هب هک  مالـسا  رد  يا  هناخ  زا  رت  ضوغبم  .دوش و  نادابآ  حاـکن  اـب  هک  تسین  يا  هناـخ  زا  رت  بوبحم  ادـخ  دزن  زیچ  چـیه   » دومرف هک 

دینک هاگن   ) .تسا هدـمآ  تیاور  تشه  باب  نیا  رد  و  ( 268 ص 266 - ج 15 ، هعیـشلا ، لئاسو  « ) .ددرگ ناریو  قالط  ینعی  ییادج 
.شور تریس : ص 58 ) هماع ، قیرط  زا  يونثم ، ثیداحا  هب :

.وا صاخ  وا ، يارب  وا : قح  رد 

345 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شیاتس حدم :

.شهوکن مذ :

.نیبگنا دهش :

.رود هب  كاپ ، هزنم ، يرب ء ، يرب :

نیا هک  .دنزاس  دننامه  يزیچ  هب  ار  وا  ای  .دننک  هیزنت  و  دنیاتسب ، یکاپ  هب  ار  وا  هک  یکاپان : كاپ و 
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.تسا نآ  زا  اّربم  یلاعت  يادخ  تسا و  ناگدنب  دودحم  هشیدنا  دح  رد  اهتفص 

.یلبنت یلهاک ، یناج : نارگ 

.تسا بجاو  فّلکم  رب  نآ  ماجنا  هچ  نآ  رما :

یم هتفگ  یگرزب  هقطنم  هب  میدق  رد  اما  .تسا  ناتـسکاپ  یبرغ  ياهتلایا  زا  یکی  نونکا  هک  دنـس ، هب  بوسنم  يدنـس ، عمج  نایدنس :
.دهد یم  لیکشت  ار  ناتسچولب  نآ  زا  یتمسق  تسا و  نارکم  رواخ  رد  هک  تسا  هدش 

.راتفگ لاق :

.ینورد دصق  تین ، لاح :

فـشک هب : دینک  هاگن  زین  و  « ) 43 ( » ص 24 هاضقلا ، نیع  تادیهمت  « ) .ِیلجِأل مُهبلَق  ُهرِـسَکنُملا  َدنِع  اَنأ   » هک .ناسرت  هتـسکش ، عشاخ :
.هنانتورفان عضاخان : ص 125 ) بوجحملا ،

.دشاب دوخ  هب  نآ  دوجو  هچ  نآ  رهوج :

ياهـسفن .دوش  فصتم  دـننک  وا  زا  دوخ  صقان  ریوصت  هب  ناگدـنب  هک  یفـصو  هب  ای  دـیآ  روصت  رد  هک  تسا  نآ  زا  هزنم  راگدرورپ 
اب دوخ  كرد  شناد و  رادقم  هب  کی  ره  و  دنرآ ، رطاخ  رد  یتروص  وا  يارب  شیوخ  مهوت  هب  یلاعت  قح  اب  تبطاخم  ماگنه  فیعض 

صقان يا  هدـنب  رگا  .دـهد  یم  شاداپ  ار  ناشیا  صالخا  نآ  رادـقم  هب  درگن و  یم  نانآ  صالخا  یلاعت  يادـخ  .دـنراد  یباطخ  يو 
دـشاب تسرد  ینعم  وا  دـصق  نکیل  دوب  تسردان  تشز و  رهاـظ  هب  هک  درآ  ناـبز  رب  ینخـس  قح  ترـضح  شیاتـس  ماـگنه  هب  درخ ،

نِکل مُکِرَوُص َو  یلإ  ُرُظنَی  َهَّللا ال  َّنإ   » هک تسا  ثیدح  رد  هک  نانچ  .دنک  باسح  تسرد  ار  تسردان  نآ  دشخبب و  يو  رب  دـنوادخ 
یسلجم هک  ثیدح  نیا  زین  و  ص 59 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .مُِکبُوُلق یلإ  ُرُظنَی 

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  تشاددای  ( 43)

346 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رذ ابا  ای  : » تسا هدروآ  رذ  وبا  هب  باطخ  ص )  ) لوسر زا  رابخالا  یناعم  لاصخ و  زا 
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ص 88) ج 74 ، راونالا ، راحب  « ) .مُِکلامعأ مُکبُوُلق َو  یلإ  ُرُظنَی  نِکل  مُِکلاومأ َو  یلا  مُکِرَوُص َو ال  یلا  ُرُظنَی  یلاعَت ال  َهَّللا  َّنإ 

ص)  ) لوـسر زا  هچ  نآ  تسا ، تـیاور  نآ  ریظن  3 و  دیلپ 186 / دـیآ  نورب  ددـنب  رب  تخر  دیـسر  یکاپ  نوچ  تسا  كاپ  قح  رکذ 
رفعج تنب  هدـیبز  دزن  هتخیهرفان  يرعاـش  تسا  هتفگ  ساون  وبا  ص 628 ) ج 2 ، راحبلا ، هنیفـس  « ) .ِتاَّیِّنلِاب ُلامعالا  اّمنإ   » تسا هدمآ 
تسد تفگ  هدیبز  .دنناجنرب  ار  وا  دنتساوخ  هدیبز  نامداخ  دومن .) یم  تشز  نآ  ظافلا  رهاظ  هک   ) دناوخ وا  شیاتس  رد  یتیب  دمآ و 

زا رت  بوبحم  نم  دزن  دـنک  اـطخ  دـهاوخ و  يریخ  هک  نآ  دومن و  اـطخ  نکیل  درک  دـصق  ار  يریخ  دوخ  ناـمگ  هب  وا  .دـیرادب  وا  زا 
.دراد نایب  دهاوخ و  يرش  هک  تسا  یسک 

ص 137) هردانلا ، تاوفهلا  )

ار ترابع  رکف و  رس  هب  رـس  زورف  رب  ناج  رد  قشع  زا  یـشتآ  زاس  زوس  نآ  اب  زوس  مهاوخ  زوس  زاجم  رامـضا و  ظافلا و  نیا  زا  دنچ 
رـشُع جارخ و  ناریو  ِهِد  رب  تسا  یندیزوس  سفن  ره  ار  ناقـشاع  دـنرگید  ناناور  ناج و  هتخوس  دـنرگید  ناناد  بادآ  ایـسوم  زوسب 

دـص زا  اطخ  نیا  تسا  رت  یلوا  بآ  ار ز  نادیهـش  نوخ  وشم  ار  وا  دیهـش  نوخ  رپ  دوب  رو  وگم  یطاـخ  ار  دـیوگ و  اـطخ  رگ  تسین 
ناکاچ هماج  وجم  يزوالق  ناتسم  رس  وت ز  تسین  هلیچاپ  ار  صاّوغ  زا  مغ  هچ  تسین  هلبق  مسر  هبعک  نورد  رد  تسا  رت  یلوا  باوص 

تسین كاب  دوبن  رهم  رگ  ار  لعل  تسادخ  بهذم  ّتلم و  ار  ناقشاع  تسادج  اهنید  همه  زا  قشع  ّتلم  وفر  ییامرف  هچ  ار 
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ندروآ نایوحن  حالطصا  رد  و  تسا ، نتشاد  ناهن  نتفهن و  تغل  رد  رامـضا :  1752 تسین ب 1761 - كانمغ  مغ  ياـیرد  رد  قشع 
.تسا نتفگ  تیانک  هب  نخس  ینعم  هب  اجنیا  رد  .مسا  ياج  هب  تسا  ریمض 

رد دوب  ظفل  لامعتسا  نایب ، یناعم  ياملع  حالطصا  رد  تسا و  تقیقح  ربارب  تغل  رد  زاجم :

347 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: زوس .دـیاب ) لد  زوس  تین و  صوـلخ  دـیاین ، راـک  هب  ظـفل  شیارآ   ) .تسا یعاوـنا  ار  زاـجم  هدـش و  عـضو  نآ  يارب  هک  یینعم  ریغ 
.دهد رازآ  ار  لد  هک  قشع  درد  .قشع  رثا  زا  تیانک 

لمحت نتخاس و  ینعم  هب  ًارهاظ  زاس  .دـیامن  یم  دـیعب  نکیل  .زاسب » زوس  نآ  اـب  : » دـنا هتفرگ  رما  لـعف  ناـحراش  ضعب  ار  زاـس  زاـس :
.دنکن زواجت  بدا  دح  زا  هک  يزوس  نتخاس : نتخوس و  زاس  زوس و  .تسا  ندرک 

اعد و رد  هک  نانآ  ناناد : بادآ  ظفاح )  ) نم زاس  زوس و  دـنک  هچ  لد  گنـس  وت  اب  ات  منک  یم  هیرگ  ناـنز  هدـنخ  عمـش  وچ  دوخ  رب 
.دنروآ یم  اج  هب  بدا  مسر  هک  یناسک  .دننک  یم  تیاعر  بدا  طرش  بلط  ماگنه 

تـسد زا  قوشعم  هار  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  یقـشاع  زا  تیانک  .هتخوس  ار  یناسنا  حور  یناویح و  سفن  هک  ناور : ناج و  هتخوس 
.هداد

.دوش یم  هتفرگ  زیخلصاح  نیمز  زا  هک  یتایلام  جارخ :

.تسا یفالخ  باصن ، هب و  قلعتم  تهج  زا  هلئسم  نیا  .دوش و  یم  هتفرگ  لوصحم  زا  هک  کی  هد  رشُع :

.تشاد دیابن  هدیجنس  ياهظفل  عقوت  قوشعم  اب  هبطاخم  ماگنه  درادن  ربخ  دوخ  زا  هک  یقشاع  زا  ناریو :...  هد  رب 

.دیامن یم  عرش  فلاخم  رهاظ  هب  هچ  نآ  نتفگ : اطخ 

.راک اطخ  وگ و  اطخ  یطاخ :

هک نانچ  وشم : ار  دیهش 
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.درپس دیاب  كاخ  هب  هتشاد  نت  رب  هک ، سابل  نامه  اب  ار  وا  و  تسین ، نفک  لسغ و  ار  دیهش  تسا  مالسا  هقف  رد 

.تسرد زامن  و  تسا ، هلبق  دنناوخ  زامن  هک  تمس  ره  هب  هَّللا  اهَفَّرَش  هبعک  هناخ  لخاد  رد  هبعک : نورد 

بآ نورد  اهبنارگ  ياهزیچ  رگید  اـی  رهوگ  ندروآ  رد  يارب  هک  تسا  یـسک  بآ ) رد  نتفر  ورف  صوغ : زا  هغلاـبم  هغیـص  : ) صاّوغ
.دور

: هک تسا  هدروآ  يروآ  شیپ  بیدا  زا  ادخهد  موحرم  .تسا  هلپچاپ  نآ  تسرد  هلیچاپ :

348 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناتسودنه رد  یقرواپ ) ص 788 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و   ) .تسا لمعتـسم  مه  زورما  رازفا  اـپ  شفک و  ینعم  هب  ناتـسناغفا  رد  هلپچاـپ 
.دنیوگ لپمچ »  » و الپچ »  » ار ییاپرس  شفک 

.ییامنهار يربهار ، يردصم ) ءای » + » زوالق زا  : ) يزوالق

قح قشع  رد  هک  تسا  یناسک  دوصقم  تیب  نیا  رد  .دـنرد  یم  نت  رب  هقرخ  قشع  روش  زا  هک  ینایفوص  .هدـیرد  سابل  كاـچ : هماـج 
.دنرادن ربخ  دوخ  زا  دنا و  قرغ 

.نید شیک ، ّتلم :

نآ ياـهب  زا  دـشاب  شقن  یب  رگا  لـعل  تسا و  شقن  رهم »  » زا دوـصقم  دـنیوگ  دـنا و  هدرک  طبـض  لوا  ّمض  هب  ار  نآ  ناـحراش  رهم :
یم نکیل  .تسا  راد  اهب  مه  شقن  یب  هکلب  دـبای ، اهب  شقن  اـب  هک  تسین  میـس  رز و  نوچ  لـعل  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  و  دـهاکن ،

تسا نآ  رد  لعل  گنس  هک  یناک  رب  دیاب  باتفآ  نیشیپ  ناناد  یعیبط  هدیقع  هب  میناد  یم  هک  نانچ  .دناوخ  لوا  رـسک  هب  ار  رهم  ناوت 
لـصا هب  ار  دوخ  ات  دنـشوکب  دیاب  هک  تسا  یناسک  يارب  تضایر  دیوگ  یم  تیب  نیا  رد  .دوش  لعل  دـبای و  شرورپ  گنـس  ات  دـباتب 

باتفآ هک  نانچ  تسین  تضایر  ار  نالصاو  اما  دنناسرب ،

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 720 

http://www.ghaemiyeh.com


.درادن باتفآ  هب  يزاین  رگید  هدش  لعل  هتسر و  یگنس  زا  هک  یگنس  اما  .دوش  لعل  گنس  ات  دباتب  ناک  رب  دیاب 

قوشعم هار  رد  وا  مغ  نوچ  تسا  رو  هطوغ  مغ  يایرد  رد  رگا  قشاع  .تسا  قشاـع  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  قشع  مغ : ياـیرد  رد  قشع 
.تسا ربخ  یب  مغ  نآ  زا  تسا ،

راتفگ و رد  تسا  هدـنب  صالخا  دوش ، یم  هتفریذـپ  الع  ّلج و  قح  ترـضح  هاـگرد  رب  هچ  نآ  هک  دوب  نیا  نخـس  شیپ  ياـهتیب  رد 
، دنا یناعم  ياهبلاق  ظافلا  تسا  یهیدب  .تسا  هدمآ  نخس  ناوارف  هلوقم  نیا  زا  خیاشم  راتفگ  رد  انالوم و  نانخس  يواطم  رد  .رادرک 

فالخ دـشاب و  اطخ  ای  دوش  هتفگ  يوحن  یفرـص و  ياه  هدـعاق  قباطم  .تسین  ییاهب  ار  اهظفل  دـشاب  ینعم  هب  هجوت  هک  اـج  نآ  اـما 
.هدعاق

زاین زا  دناوخ  یمه  َّیه  ار  َّیَح  زامن  گناب  رد  قدص  لالب  نآ 

تسانب زاغآ  هک  نونکا  اطخ  نیا  تسین  تسار  ربمیپ  يا  دنتفگب  ات 

رایب حصفا  دوب  وک  نّذؤم  کی  راگدرک  لوسر  يا  ّیبن و  يا 

حالف لَع  ّیَح  ظفل  ندناوخ  نحل  حالص  نید و  لّوا  دشاب  بیع 

349 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تفهن  تایانع  زا  يزمر  ود  کی  تفگب  دیشوجب و  ربمغیپ  مشخ 

تیاعر زا  راـتفگ  رادرک و  رد  ناـسک  نینچ   3 / 172 لاق 177 - لیق و  یخ و  یح و  دـص  زا  رتهب  لـالب  ّیه  ادـخ  دزن  ناـسخ  ياـک 
یم رت  نشور  لاثم  اب  ار  نآ  و  نوصم ، صاـخ  تراـبع  ظاـفلا و  اـب  یگدـنب  طرـش  ندرازگ  بادآ و  تاـعارم  زا  دـنا و  نورب  هدـعاق 

.دننکن جارخ  هبلاطم  تسا  ناریو  هک  یهد  زا  اما  دنهن  رشع  جارخ و  دابآ  ياهنیمز  رب  هک  دیامرف 
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اهوُدَْـسفَأ َو ًهَیْرَق  اُولَخَد  اذِإ  َكوـُلُْملا  َّنِإ   » هک دـناوخ  ار  نآرق  زا  تیآ  نیا  دندیـسرپ ، تفرعم  زا  ار  وا  هک  تسا  دـیزیاب  نخـس  نیا  و 
نیا شتساوخ  و  ( 34 لمن ، « ) .دنزاس راوخ  ار  نآ  نازیزع  دننک و  شهابت  دنیآ  رد  يرهش  هب  نوچ  ناهاشداپ  ًهَّلِذَأ : اِهلْهَأ  َهَّزِعَأ  اُولَعَج 
هدرم ره  هکنیا  رگید  لاثم  و  نوسلکین ) زا  لقن  هب  عمّللا ،  ) .دوش نوریب  نآ  زا  ادـخ  زج  زیچ  ره  دـیآ  رد  لد  رد  تفرعم  نوچ  هک  دوب 
لسغ دیهش  نوخ  ور  نیدب  تسا ، هتسویپ  قح  هب  وا  هک  ار  دیهش  زج  درپس  كاخ  رد  درک و  نفک  تسش و  بادآ  اب  دیاب  ار  ناملـسم 

.تسوا

قـشع .درادن  ینعم  ناشیا  رب  نتفای  هلبق  فیلکت  دنا  هبعک  نورد  هک  نانآ  اما  دنرآ  هلبق  هب  ور  زامن  رد  دیاب  نارود  هکنیا  رگید  لاثم  و 
.رتوس نآ  نتفای  مسر  هار و  زا  قشاع  تسا و  رگید  مسر  هار و  ار 

نابش نآ  رذع  رد  مالّسلا  هیلع  ار  یسوم  ندمآ  یحو 

نابش نآ  رذع  رد  مالّسلا  هیلع  ار  یسوم  ندمآ  یحو 

دنتخیمآ مه  هب  نتفگ  ندید و  دنتخیر  اهنخس  یسوم  لد  رب  تفگ  هب  دیان  نآک  تفگ  ییاهزار  تفهن  قح  یسوم  ِّرس  رد  نآ  زا  دعب 
نیا حرـش  هک  نآ  تسا ز  یهلبا  میوگ  حرـش  رگ  نیا  زا  دعب  دبا  يوس  لزا  زا  دیّرپ  دنچ  دوخ  هب  دـمآ  دـنچ  تشگ و  دوخ  یب  دـنچ 

رد نابایب  رد  دینـش  قح  زا  باتع  نیا  یـسوم  هک  نوچ  دنکـشب  اهملق  سب  مسیون  رو  دـنک  رب  ار  اهلقع  میوگب  رو  تسا  یهگآ  يارو 
نافراع حالطصا  رد  و  ناهن ، ّرـس :  1762 دناشف ب 1768 - رب  نابایب  هّرپ  زا  درگ  دنار  هتـشگ  رـس  نآ  ياپ  ناشن  رب  دـیود  ناپوچ  یپ 

یکی
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حاورا هک  نانچ  تسا ، تدهاشم  لحم  حاورا و  دننام  ناسنا ، بلاق  رد  هداهن  تعیدو  تسا  يا  هفیطل  نآ  تسا و  ینطاب  تاکردم  زا 
.ندرک اقلا  نتخیر : ص 48 ) هیریشق ، هلاسر   ) .فراعم لحم  بولق  تسا و  تبحم  لحم 

.تفای یم  رد  لد  هب  دینش و  یم  شوگ  هب  .دوب  مه  اب  تدهاشم  ندینش و  هک  نانچ  نتفگ :...  ندید و 

.سکعب دوهش و  هب  بیغ  ملاع  زا  ندرک  ریس  زا  تیانک  دبا :...  يوس  لزا  زا 

.شنزرس باتع :

.هنماد هرپ :

رادید نورب و  ِراتفگ  زا  دـیاب  ار  هچ  نآ  یلاعت  قح  نیمار ) سیو و   ) هوبنا دـیلاب ز  یم  هوک  رب  نیمز  هوک  هّرپ  رب  دـش  عمج  رکـشل  وچ 
زا نیگنس  راب  نیا  لمحت  زا  یسوم  .تخاس  هاگآ  دوب  هتفر  يو  زا  هچ  نادب  ار  وا  تبطاخم  تدهاشم و  رد  دومرف و  یسوم  هب  نورد 

351 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.داتفا نیمز  رب  هناشه  یب  روط  یّلجت  ماگنه  هب  هک  نانچ  دمآ  یم  دوخ  هب  زاب  دش و  دوخ  یب  دوخ 

بیغ ملاع  زا  هاگ  تشگ و  یم  لصتم  بیغ  ملاع  هب  دمآ و  یم  نوریب  يرشب  تفص  زا  هاگ  تدهاشم  تبطاخم و  نیا  رد  ع )  ) یسوم
.داتفا هار  هب  ناپوچ  یپ  رد  ماجنارس  دیسر و  یم  دوهش  ملاع  هب  دیدرگ و  یم  زاب 

هاگ بیرو  رب  هتفر  لیپ  نوچ  مدق  کی  بیشن  ات  الاب  خر ز  نوچ  مدق  کی  دوب  ادیپ  نارگید  ماگ  مه ز  دوخ  هدیروش  مدرم  ياپ  ِماگ 
تبقاع دـنز  رب  یلمَر  هک  یلاّمَر  وچمه  دوخ  لاح  هتـشبن  یکاخ  رب  هاگ  مکـش  رب  هناور  یهام  نوچ  هاـگ  ملع  نازارفا  رب  یجوم  نوچ 

وجم یبیترت  یبادآ و  چیه  دیسر  يروتسد  هک  هِد  هدژم  تفگ  دیدب  ار و  وا  تفایرد 
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یب اشَی  ام  هَّللا  ُلَعفَی  فاعُم  يا  ناما  رد  یناهج  وت  زو  ینمیا  ناج  رون  تنید  تسا و  نید  وت  رفک  وگب  تگنت  لد  دـهاوخ  یم  هچ  ره 
.مدق رثا  اپ : ماگ   1769 اشُگ ب 1776 - رب  ار  نابز  ور  اباُحم 

هک .دوخ  یب  دوخ  زا  درخ ، هتفـشآ  هدیروش :  2 تسا 162 / ربهر  وهآ  فان  دوخ  نآ  زا  دـعب  تسا  روخ  رد  وهآ  ماگ  شهاـگ  دـنچ 
.هتفرگ وا  زا  ار  يراد  دوخ  هدرک و  هبلغ  وا  رب  قشع 

ار يا  هرهم  تسا و  جرب  خر  ياهینعم  زا  یکی  .درک  دـناوت  تکرح  میقتـسم  وس  راهچ  هب  تسا  جنرطـش  ياه  هرهم  زا  یکی  ماـن  خُر :
.دنزاس یم  جرب  لکش  هب  دراد  مان  خر  هک 

.دنک یم  تکرح  بیرا  هک  جنرطش  ياه  هرهم  زا  رگید  یکی  مان  .لیف  لیپ :

.جک فَّرَُحم ، بیرا ، بیرو :

.نتفر الاب  هب  نتخارفا : رب  ملع 

.نتفر هدنزخ  مکش : رب  هناور 

یم اهطخ  نآ  رب  دنتخیر و  یم  هتخت  رب  مرن  گیر  يرادقم  میدق  رد  نالاّمر  تسا و  گیر  ینعم  هب  لمر  .دزادـنا  لمر  هک  نآ  لاّمر :
هبساحم قبط  رب  دندروآ و  یم  دیدپ  اه  هناخ  دندیشک و 
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هب نونکا  .دندروآ  یم  تسد  هب  دوخ  معز  هب  دنتـساوخ  یم  هک  ار  يا  هجیتن  باسح ، نآ  زا  دنتـشون و  یم  اه  هناخ  رد  يدادعا  دوخ 
.دننک یم  هدافتسا  يزلف  بعکم  ياه  هرهم  یجنرب و  هحفص  زا  كاخ  هتخت و  ياج 

.دنک دهاوخ  هک  راک  ره  ادخ  ءاشَی : ام  هَّللا  ُلَعفَی 

.دننکن تذخاؤم  ار  وا  هک  .تسین  یفیلکت  وا  رب  هک  ُءاشَی : ام  هَّللا  ُلَعفَی  ِفاعُم 

.كاب سرت ، اباحم :

نآ هلاس ز  نارازه  دص  « 44  » ما هتشذگب  یهتنم  هردس  نم ز  ما  هتـشغآ  لد  نوخ  رد  نونک  نم  ما  هتـشذگب  نآ  زا  یـسوم  يا  تفگ 
مبسا يدز  رب  هنایزات  ما  هتفر  وس 
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زا نورب  نونکا  نم  ِلاح  داب  توزاب  رب  تسد و  رب  نیرفآ  داب  توهال  ام  ِتوُسان  مرحَم  تشذگ  رب  نودرگ  درک و ز  يدـبنگ  تشگب 
انف نتـشک و  ار  يدوخ  زا  تیانک  ندوب : هتـشغآ  لد  نوخ  رد   1777 تسا ب 1781 - نم  لاوـحا  هن  میوـگ  یم  هچ  نیا  تسا  نتفگ 

تخرد هردس  .تسا  هدمآ  ( 14 مجن ،  ) میرک نآرق  رد  نآ  مان  یهَتنُم : هردس  دـعب ) هب   2 تیب 1755 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .ندیدرگ
هک متفه  نامـسآ  يالاب  شرع  تسار  زا  تسا  یتخرد  نایبت ) ریـسفت   ) .مشـش نامـسآ  رد  تسا  یتخرد  یهتنملا  هردس  تسا و  رانک 
زا ص 331 ) دابعلا ، داصرم   ) .تسا تیناحور  ياهتنم  نافراع  حالطصا  رد  و  نایبلا ) عمجم  ریسفت   ) .دوش یهتنم  نادب  هتـشرف  ره  ملع 

صاخ ِنآ  زا  هک  تسا  يدوهـش  تفرعم  نآ  دـباین و  هار  اـج  نادـب  زین  بّرقم  هتـشرف  هک  ندیـسر  ییاـج  هب  نتـشذگ : یهتنم  هردـس 
.مزادگب مور  رتارف  یتشگنا  رس  رگا  تفگ  دنامب و  لیئربج  دیسر  اج  نادب  لوسر  نوچ  جارعم  بش  رد  .تسا  صاخلا 

.ندرک داشرا  یتراشا  هب  ندنار ، هار  هب  زا  تیانک  ندز : هنایزات 

.مدیسر دوصقم  هب  هک  نآ  زا  تیانک  .نتشادرب  زیخ  نتشگ : بسا 

.اپ تسد و  راچ  رب  نتسج  نتشادرب ، زیخ  ندرک ، دبنگ  ندرک : يدبنگ 

5 زگ 3885 / تسیب  ایرد  جوم  نوچ  اوه  رد  زغل  زا  درک  یمه  دبنگ  رن  ریش 

__________________________________________________

ما هتفکشب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 44)
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تاـغل و گـنهرف  زا  لـقن  هب  ریبک ، ناوید   ) میتخاـت نودرگ  خرچ  يوس  میدرک و  يدـبنگ  اـم  نار  ریز  دوب  یـشرع  ِقشع  قارب  نوچ 
.تعیبط ماسجا و  ملاع  توسان : يونثم ) تاریبعت 

رد ار  کلاس  هک  .رما  ملاع  ینعم ، ملاع  توهال :
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.دوش یم  فقاو  قیاقح  رب  دهد و  یم  تسد  هّللا  یف  يانف  ملاع  نآ 

ِتَعنا ِوا  ِّنَکَف  ینکَت  نإَف  ٌمسَو  ُمُس  ألا  َِکلذَک  ٌمسَر  ُفصَولا  ِیل َو  َفصَو  الَف 

هک ارچ  تسین  یفـصو  چیه  ارم  ( ) ص 77 ضراـف ، نبا  ناوید   ) ِیتَعجَِرب َدوُجُولا  ُترَّطَع  ُتجرَع َو  یلإ  ـال  ُثیَح  یلإ  اـهاَّیا  اـَنأ  نِم  َو 
اج نآ  زا  نک و  دای  تمعن  هب  ارم  ای  هدب  یهد  متینک  یهاوخ  رگا  .تسا  تمالع  مسا  هک  مسا ، زین  تسا  فوصوم ) زا   ) هناشن فصو 

ضعب هک  تلاـح  نیا  ریظن  و  .مدرک ) رطعم  ار  دوـجو  دوـخ  تشگ  زاـب  هب  متفر و  ـالاب  تسین ، یهتنم  هک  اـج  نآ  اـت  میوـگ  نـم  هـک 
یم هچ  نادب  تدم  رتهاتوک  رد  و  ددرگ ، یم  دیدپ  نانآ  رد  یتلاح  دهد و  یم  تسد  نارگید  زا  شنزرس  ندینش  زا  سپ  ار  ناکلاس 

.تسا هدروآ  دیعس ) وبا  لاوحا  لیذ   ) ءایلوألا هرکذت  رد  راّطع  هک  تسا  دیعس » وب  هچب و  سیئر   » ناتساد دنسر ، دنهاوخ 

هن تسا  يان  روخ  رد  درک  يان  ردـنا  ییان  درَم  هک  مَد  تسین  هنییآ  نآ  شقن  نآ ، تسوت  شقن  تسا  يا  هنییآ  رد  هک  ینیب  یم  شقن 
کیل تسا  رتهب  رگ  نآ  دب  تبسن  وت  دمح  سانـش  ناپوچ  نآ  ماجرفان  وچمه  ساپـس  رگ  ییوگ  دمح  رگ  ناه  ناه و  درم  دروخ  رد 

تمحر زا  وت  رکذ  لوبق  نیا  دنتشادنپ  یم  هک  نآ  تسا  هدوبن  نیک  دنتـشادرب  اطغ  نوچ  ییوگ  دنچ  تسا  رتبا  مه  قح  هب  تبـسن  نآ 
ج 2، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نوچ  هیبشت و  هدولآ  وت  رکذ  نوخ  تسا  هدولایب  وا  زامن  اب  تسا  تصخر  هضاحَتسُم  زامن  نوچ  تسا 
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ار نطاب  کیل  دور  یم  یبآ  هب  تسا و  دیلپ  نوخ 
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.سکع ریوصت ، شقن :  1782 راک ب 1790 - درم  نورد  زا  ددرگن  مک  راگدرک  فطل  بآ  ریغ  هب  نآک  دوب  اهتساجن 

.سفن داب ، مد :

.هده یب  تشز ، ماجرفان :

.صقان رتبا :

.تقیقح ندش  راکشآ  زا  تیانک  نتشادرب : اطغ  .ششوپ  هدرپ ، اطغ :

َكَءاطِغ َْکنَع  انْفَشَکَف   » هیآ هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  4 و  اطغ 3601 / تسا و  باجح  رهب  ببس  نآ  ارم  رم  تجاح  تسین  اهببـس  هک 
وا زا  نوخ  هک  تسا  ینز  اهقف  حالطصا  رد  ضیح ) هشیر  زا  هضاحتسا ، زا  لوعفم  مسا  : ) هضاحَتسُم ( 22 ق ، « ) .ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف 

تـسا هدولآ  نوخ  هب  دنچ  ره  نز  مسق ، هس  ره  رد  .هریثک و  هطـسوتم و  هلیلق و  تسا : مسق  هس  هضاحتـسم  .تداع و  تقو  رد  هن  دیآ 
ضیح تقو  رد  هک  ضیح  فالخ  هب  تسا  هدـمآ  یلمع  ياه  هلاسر  یهقف و  ياهباتک  رد  هک  یطیارـش  تیاعر  اب  دـناوخب  زامن  دـیاب 

.تسین وا  رب  زامن 

.ندرک مسجم  یتأیه  دوخ  معز  هب  ادخ  يارب  ندوب : نوچ  هدولآ  .تیفیک  نوچ :

.تسا لوغشم  تضایر  هب  هک  .تسا  سفن  بیذهت  یپ  رد  هک  کلاس  راک : درم 

دادعتسا بسح  رب  تادوجوم ، رد  قح  ترضح  تاذ  یّلجت   1 راو 1410 / هناوید  وا  ناسُرپ  يدش  یم  راک  درم  نآ  یپ  ردنا  فرط  ره 
.تسین شقن  نآ  دوخ  دنایامن و  یم  ار  شقن  ره  هنیآ  هک  نانچ  .تسوا  یّلجت  نآ  هّللا  ذاعم  هک  نآ  هن  تسا  دوجوم  ره 

نآرق رد  تسا و  هدـمآ  ناوارف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  نانخـس  رد  ینعم  نیا  .تسین  دوجوم  نآ  اما  تسا  يدوجوم  ره  اب  راگدرورپ 
سپـس .تسا  يان  شیاجنگ  هزادـنا  هب  يان  رد  نز  يان  سفن  هک  دـنک  یم  نایب  هداس  یهیبشت  اـب  اـنالوم  ار  قیقد  ینعم  نیا  زین  میرک 

هک دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 727 

http://www.ghaemiyeh.com


قیال دشاب  اسر  بوخ و  ام  رظن  هب  مه  دنچ  ره  قح ، ترضح  يارب  اهفصو ،
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اهفـصو نآ  هک  دش  دهاوخ  راکـشآ  دید  دـنهاوخ  ار  ادـخ  ناگدـنب  نایرعـشا - تدـیقع  قبط  رب  هک  تمایق - رد  تسین و  وا  هاگـشیپ 
تفـص هب  ار  ادخ  هک  ام  ياهینتفگ  رکذ  سپ  تسا  نینچ  رگا  هک  دهد  یم  خساپ  ردـقم  یلاؤس  هب  سپـس  .تسا  هدوب  مامتان  صقان و 

نآ هنوگچ  ادخ  تسا  صقان  اهرکذ  نیا  نوچ  و  تشاد ؟ دهاوخ  ینعم  هچ  مییاتـس  یم  نآ  دننام  و  ریـصب ، عیمـس ، رداق ، نوچ  ییاه 
راـگدرورپ تمحر  بلج  يارب  اـهرکذ  نیا  .تسوا  تقاـط  رادـقم  هب  سک  ره  رب  فـیلکت  هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ  .دریذـپ و  یم  ار 

.دهاکب نآ  يدیلپ  زا  ای  دوش  كاپ  دیلپ  ياهنورد  تمحر  نادب  ات  تسا ،

نیمز نیا  ازج  هِد  ییوکن  وت  ار  يَدب  رم  ازسان  مدوجو  نوچ  مدوجس  ياک  ییناد  ّیبر  ناحبس  ینعم  یینادرگ  ور  شاک  تدوجـس  رد 
1791 اه ب 1794 - هچنغ  يو  زا  دـیور  رب  ضوع  رد  ام  ياهیدـیلپ  وا  دـشوپب  ات  رب  داد  اهلُگ  دُرب و  تساجن  اـت  رثا  دراد  قح  ملح  زا 

.يدینادرگ یم  ور  شاک  تسا ) یجرت  ءای  مود  ءای  باطخ و  ریمض  تسخن  ءای  : ) یینادرگ ور 

(. ادخ هب  ندرک  هجوت  ایند و  سفن و  ياوه  زا   ) ندرک ضارعا  ندنادرگ ، ور 

كاپ ِهِدـمَِحب : یلعألا َو  َیِّبَر  َناحبُـس   » نآ مامت  دـنیوگ و  هدجـس  رد  هک  حـیبست  زا  یئزج  .نم  راگدرورپ  تسا  كاپ  یِّبَر : َناـحبُس 
.روخردان قیالان ، ازسان : زیچ ».) ره  زا   ) تسا رترب  هک  نم  راگدرورپ  تسا 

.هزمح وبا  ياعد  رد  ع )  ) مراهچ ماما  هدومرف ي  تسا  ینعم  نیا  زا  هد :...  ییوکن  وت  ار  يدب  رم 

ینَتَبلاط نَئل  »
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.يرابدرب نوکس ، ملح : « 45 « » .كِوفَِعب َکَّنَِبلاظَُأل  ِیبُونُِذب 

.راب رب :

لماش دیاب  هک  تسوا  فطل  تسین و  تیدحا  ترضح  هاگرد  قیال  ناگدنب  ام  تدابع  هک  تسا ، شیپ  ياهتیب  دیکأت  رد  زین  اهتیب  نیا 
تفگ رد  هک  اب  دنیوگ و  یم  هچ  دننادب  تدابع  ماگنه  یتسیاب  هن  رگ  دنتسین و  هاگآ  هقیقد  نیا  زا  ناگدنب  رتشیب  نکیل  .دوش  ام  لاح 

تداع هک  نانچ  سپس  .دریگن  نانآ  رب  دریذپب و  ار  نانآ  شزرا  یب  تعاط  دنهاوخب  وا  زا  .دنیوگ و  و 

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  رکذت  ( 45)
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، نیمز هک  دنک  یم  هیبشت  نیمز  هب  نانآ ، هب  ندیـشخب  کین  شاداپ  و  ناگدنب ، شزرا  یب  تعاط  نتفریذپ  رد  ار  قح  تمحر  تسوا ،
.دهد یم  لگ  ضوع  رد  دریگ و  یم  دوخ  رد  ار  كاپان  ِدوک 

اهیکاـپ هلمج  ِداـسف  زج  تسُرن  هویم  لُـگ و  وا  دوجو  زا  دوب  كاـخ  زا  رت  هیاـم  یب  رتـمک و  دوج  داد و  رد  وـک  دـید  رفاـک  وـچ  سپ 
یم يا  هناد  یکاخ  وچمه  یمدـیزگن  رفـس  یکاخ  زا  شاک  باُرت  ُتنُک  ِینَتَیل  اَی  اترـسَح  باـهذ  رد  نم  ما  هتفر  سپاو  تفگ  تسُجن 
رفـس رد  وک  تسا  كاـخ  يوس  شلیم  همه  نآ  ز  دوـب ؟ هچ  مدروآ  هر  ندرک  رفـس  نیز  دوـمزآ  هار  ارم  مدرک  رفـس  نوـچ  یمدـیچ 

.ندیشخب داد :  1795 زاین ب 1801 - قدص و  شندرک  هر  رد  يور  زآ  صرح و  نآ  شندرک  سپاو  يور  ور  شیپ  دنیبن  يدوس 

.عجارت نتشگ ، زاب  نتفر : سپاو 

.نتفر باهَذ :

.اغیرد اترسح :

: ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  ُهادَـی َو  ْتَمَّدَـق  ام  ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْوَی   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .مدوب  یم  كاخ  شاک  باُرت : ُتنُک  ِینَتَیل  ای 
تسا هداتسرف  شیپ  وا  تسد  ود  هک  ار  هچ  نآ  یمدآ  درگن  یم  هک  يزور 
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.يدامج هلحرم  ندوب ، كاخ  تدحو ) ءای  كاخ + : ) یکاخ ( 40 أبن ، « ) .یمدوب كاخ  شاک  دیوگ  یم  رفاک  و 

.ندرب ورف  دوخ  رد  ار  هناد  ندیچ : هناد 

.تاغوس دروآ : هر 

هلحرم سپ  تسا ، هدوب  كاخ  هک  تسا  يدامج  هلحرم  تسخن  .تساه  هلحرم  ار  وا  رفس  .تسا و  يرفـس  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  یمدآ 
: دسر رترب  هلحرم  هب  ات  دبای  یم  یلامک  هلحرم  ره  رد  .تسا و  یناسنا  هلحرم  هلحرم  نیرخآ  و  یناویح ، هلحرم  سپس  یتابن ،

دنتخاس رب  اه  هشوخ  شکاخ  سپ ز  دنتخادنا  كاخ  ریز  ار  یمدنگ 

357 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ازف  ناج  دش  نان  دوزفا و  شتمیق  ایسآ  شدنتفوک ز  رگید  راب 

دنمشوه مهف  ناج و  لقع و  تشگ  دنتفوک  نادند  ریز  ار  نان  زاب 

زا تسا  رفـس  رـسارس  یناگدنز  سپ   1 / 3165 تشک 3168 - دـعب  دـمآ  عاّرُّزلا  ُبِجُعی  تشگ  قشع  وـحم  هک  نوـچ  ناـج  نآ  زاـب 
« .َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ   » هک دبای  نایاپ  قح  ترـضح  هب  لوصو  ینعی  اقب ، هب  ماجنارـس  ات  لامک  يوس  هب  يدامج ) هلحرم   ) ناصقن

نوچ دننک و  یم  بسک  یلامک  هلحرم  ره  رد  نانمؤم  .ار » درم  دنک  هدومزآ  رفس   » هک دروآ  یم  تسد  هب  یتبرجت  رفـس  ره  زا  یمدآ 
رد شاک  هک  دننک  وزرآ  ور  نیدب  .دنیامن  رادید  ار  وا  یلاخ  تسد  اب  نارفاک  اما  دنوش ، عقاو  وا  تیانع  دروم  دنسر ، قح  ترضح  هب 
یم تسا و  نارفاک  رد  هک  يزآ  صرح و  دیامرف  سپس  .دندوب  هدرکن  نیگنس  ایند  رد  ار  دوخ  هانگ  راب  دندوب و  هدنام  یکاخ  هلحرم 

تسا و نانمؤم  رد  هک  يزاین  قدص و  تسا و  ناصقن  تشگ و  زاب  هب  نانآ  لیامت  هناشن  دنریگ  هرهب  رتشیب  ایند  زا  ات  دنشوک 
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.لامک هار  ندومیپ  هب  نانآ  لیامت  هناشن  دنهد  یم  ناشن  ایند  اب  هک  ینمشد 

صقن و یکـشخ و  یمک و  رد  نیمز  يوس  رـس  دـینادرگ  هک  نوچ  امن  رد  تایح و  تسا و  دـیزم  رد  الع  لـیم  دوب  شِک  ار  اـیگ  ره 
َنِیِلفآلا ب ُّبُِحی  قح ال  یلفآ  نیمز  يوس  ترس  يراس  وگن  رو  دوب  اج  نآ  تعجرم  دیازت  رد  دوب  الاب  يوس  نوچ  تحور  لیم  نیبغ 

.نتفر الاب  يدنلب ، .یلُع  الُع :  1802 - 1805

.ندرک دشر  ندیلاب ، ءامن ، امَن :

.نبغ نایز ، ینوبغم ، نوبغم ، نیبَغ :

.ندش نوزفا  ینوزفا ، ُدیازت :  1 نیبغ 1767 / فیح و  دوب  نتسش  شرد  رب  نیشنمه  وا  دوش  ناطلس  اب  هک  ره 

.تشگ زاب  عجرم :

.هدنوش ورف  لفآ :

ُبِحُأ َلاق ال  َلَفَأ  اَّمَلَف  (: » ع  ) میهاربا هتفگ  زا  میرک  نآرق  زا  تسا  ذوخأم  َنِیِلفآلا : ُّبُِحی  ال 

358 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

شیپ ياهتیب  لیمکت  حیـضوت و  رد  زین  اهتیب  نیا  ( 76 ماعنا ، « ) .مرادن تسود  ار  ناگدنوش  ورف  تفگ  هراتـس )  ) دش ورف  نوچ  َنِیِلفْآلا :
.لابو ناصقن و  بجوم  یلوزن  ریس  ایند و  هب  نتخادرپ  تسا و  لامک  بجوم  هَّللا  یلا  ریس  هک  تسا 

ار ناملاظ  هبلغ  ّرس  قح  زا  یسوم  ندیسرپ 

ار ناملاظ  هبلغ  ّرس  قح  زا  یسوم  ندیسرپ 

درک یضارتعا  کیالم  نوچ  لگ  بآ و  ردنا  مدید  ژم  ژک  شقن  زارد  رمُع  وت  رکِذ  مد  کی  هک  يا  زاسراک  میرک  يا  یـسوم  تفگ 
نتخوس ار  نانک  هدجـس  دجـسم و  نتخورفا  داسف  ملظ و  شتآ  نتخادنا  داسف  مخت  وردنا  نتخاس و  یـشقن  تسا  دوصقم  هچ  هک  لد 

نآ تسا  تیؤر  نایع و  مدوصقم  کیل  تسا  تمکح  نیع  هک  مناد  نیقی  نم  ار  هبال  يارب  زا  نداد  شوج  ار  هبآ  درز  هبانوخ و  هیام 
نک شوماخ  مدیوگ  یم  نیقی 
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زا دوخ  دانسا  هب  وا  یملید و  نیدلا  مالعا  زا  هر )  ) یسلجم ناملاظ : هبلغ  ّرـس   1806 نک ب 1812 - شوج  هن  مدـیوگ  تیؤر  صرح 
كرش هب  نخس  درک و  هدجس  ار  دیشروخ  دمایب و  يدایص  .تشذگ  یم  ایرد  لحاس  رب  ع )  ) یـسوم يزور  هک  درآ  ع )  ) قداص ماما 

وا رب  تفگ و  ادخ  دمح  دناوخ و  زامن  تفرگ و  وضو  دـمایب  يرگید  .تفرب  راب و  هس  ات  دروآ  نورب  ُرپ  تخادـنیب و  ماد  سپ  تفگ ،
وا رب  تفگ و  شیاتس  ار  ادخ  درم  .دمآ  نورب  درخ  یهام  تخادنیب  راب  رگید  .درواین  نورب  يزیچ  تخادنیب و  ماد  سپ  داتسرف  دورد 

يدرخ یهام  زج  ار  تنمؤم  هدنب  یهد و  یم  دراد  هک  يرفک  اب  ار  ترفاک  هدنب  نم  راگدرورپ  تفگ  یـسوم  .تفرب  داتـسرف و  دورد 
وا رب  دوب  هدرک  هدامآ  دوخ  نموم  هدنب  يارب  ادخ  هچ  نآ  سپ  رگنب  دوخ  تسار  بناج  هب  هک  داتـسرف  یحو  وا  رب  ادخ  .یـشخب  یمن 

رفاک تفگ : یسوم  .دیدرگ  راکشآ  وا  رب  دوب  هدرک  هدامآ  رفاک  يارب  هچ  نآ  رگنب و  دوخ  پچ  يوس  هب  تفگ  سپـس  .دش  راکـشآ 
دـسانش ار  وت  هک  نآ  نم  راـگدرورپ  .دیـسرن  یناـیز  یتشاد  زاـب  وا  زا  هچ  نآ  زا  نمؤم  هب  دربن و  يدوس  يدرک  اـطع  ار  وا  هچ  نآ  زا 

قح دای  رد  هک  یمد  وت :...  رکذ  مد  کـی  ( 350 ص 349 - ج 13 ، راونالا ، راحب   ) .دشاب یـضار  ینک  یم  وت  هچ  نادـب  تسا  راوازس 
ثیدح رد  زین  .دیآ  یم  باسح  هب  زارد  رمع  درذگ ،

360 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و ندنام ، راوآ  ریز  هقعاص ، ندش ، هقرغ  هب  دشاب  ادخ  دای  اب  هک  نآ   » هک تسا 
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تروص هب  ملاع  رد  هچ  نآ  زا  تیانک  ژمژک : شقن  یعادـلا ) هّدـع  زا  ص 162 ، ج 90 ، راونالا ، راحب  « ) .دریمن ندش  هدـنرد  راتفرگ 
.تسا لدع  تمکح و  فالخ  رهاظ  هب  دیامن و  یم  تشز 

اهِیف َو ُدِـسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعْجَت  اُولاق َأ  ًهَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاـق  ْذِإ  َو   » هیآ هب  تسا  تراـشا  کـیالم :...  نوچ 
رد هک  يرامگ  یم  ار  یسک  ایآ  دنتفگ  مرامگ  یم  يا  هفیلخ  نیمز ، رد  نم  تفگ  ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  نوچ  و  َءامِّدلا : ُکِفْسَی 

.تسا کشا  دوصقم  هبآ : درز  هبانوخ و  هیام  ( 30 هرقب ، « ) .دزیرب اهنوخ  دنک و  یهابت  نآ 

.هیرگ يراز ، هبال :

: دوش هجوت  ریز  ياهتیب  هب  دوش  رت  نشور  ینعم  هک  نآ  يارب 

3 ما 2318 / هدروخ  نوخ  یسب  هبال  نیا  ردنا  ما  هدرک  اهاعد  قح  اب  نم  تفگ 

3 زیت 3860 / مرگ و  اراخب  يوس  ناپط  لد  زیر  هبانوخ  قشاع  نآ  داهن  ور 

5 هده 488 / یب  نوخ  كاخ  دزرین  یم  هدش  یبآ  مغ  هب  تسا و  نوخ  کشا 

5 داد 1584 / دنگوس  نوخ  رپ ز  کشرس  اب  داهتجا  درک و  هبال  نازوس  هنیس 

زا لقن  هب  ص 207 . ج 2 ، ینیوج ، ياشگ  ناـهج   ) تسین رگج  نوخ  زج  هبادرز و  همه  زج  نآ  یبیرغ  هدـید  زا  دـنارابب  هک  یکـشا 
تیب ینعم  هک  تسا  نشور  رخآ  تیب  ًاصوصخم  ـالاب و  ياـهتیب  ینعم  هب  هجوت  اـب  ص 526 ) ینیوج ، ياشگ  ناهج  تالکـشم  حرش 

ود ره  ینعم  شیپ  تیب  هب  هجوت  اب  دزیر و  ورف  هدید  زا  هبال  اب  ات  دوش  کشا  نوخ  هبآدرز و  دیاب  ارچ  .دوب  دهاوخ  نینچ  ثحب  دروم 
نینوخ کشا  دنک و  هبال  وا  تسد  زا  هدیدمتس  ات  ندیرفآ  ار  راکمتس  ارچ   » دوب دهاوخ  نینچ  تیب 
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«. درابب هدید  زا 

361 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نیقیلا نیع  زا  تیانک  تیؤر : نایع و 

.بلق نانیمطا  هلحرم  هب  ندیسر  قایتشا  تیؤر : صرح 

نکل تسا ، تمکح  يور  زا  یلاـعت  قـح  ياـهراک  دـناد  یم  تسا و  لـصاح  نیقیلا  ملع  ار  وا  هـک  تـسا  يا  هـبترم  رد  ع )  ) یـسوم
یَلب َو َلاق  ْنِمُْؤت  َْمل  َلاق َأ َو  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر   » تفگ هک  ع )  ) میهاربا نوچمه  دـهد  تسد  نیقیلا  نیع  ار  وا  اـت  دـهاوخ 

نکیل ارچ  تفگ  يرادـن ، نامیا  ایآ  تفگ  راگدرورپ  ینک  یم  هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  امنب  ارم  نم  راـگدرورپ  ِیْبلَق : َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل 
ضارتعا ماقم  رد  ناگتشرف  ینیرفایب  ار  مدآ  یتساوخ  نوچ  اراگدرورپ  دیوگ  یم  یسوم  ( 260 هرقب ، « ) .مبای لد  نانیمطا  مهاوخ  یم 

نم اما  .دندوب  ربخ  یب  وت  راک  ّرـس  زا  نانآ  .درآ  دـیدپ  یهابت  دزیرب و  اهنوخ  هک  يرامگب  نیمز  رد  ار  یـسک  یهاوخ  هک  دـندمآ  رب 
ار ناراکمتـس  دیاب  ارچ  دسرپ  یم  سپ  .مهاگآان  تمکح  نآ  تقیقح  زا  نکیل  تسا  یتمکح  نامولظم  رب  ار  ناملاظ  هبلغ  مناد ، یم 

شوماخ مدیوگ  نامیا  .ما  هدنام  نانیمطا  نامیا و  نایم  نم  .دنزیر  کشا  ناشیا  متس  زا  نانآ  دننک و  متـس  ناگراچ  یب  رب  ات  ندیرفآ 
.سرپب دیوگ  نانیمطا  شاب 

اهلکشم تشگ  کیالم  رب  نایع  ار  مدآ  رون  يدرک  هضرع  شین  هب  دزرا  یمه  یـشون  نینچ  نیک  شیوخ  ّرـس  يدومن  ار  کیالم  رم 
ییـشیب ره  قباس  تسا  یمدآ  نسُح  هفطن  نوخ و  ِّرـس  تسیچ  گرب  ِّرـس  دنیوگ  اه  هویم  تسیچ  گرم  ِّرـس  هک  دـیوگ  وت  رـشح  نایب 

رب دسیون  رب  ناهَتـسُم  کشا  ار و  لد  دنک  نوخ  فورح  وا  دـسیون  يو  رب  یهگ  نآ  فوقو  یب  دـیوشب  لّوا  ار  حول  تسا  یمک  رخآ 
تقو ناهگ  نآ  رارسا  يو 
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هیآ هب  تسا  تراشا  کـیالم : هب  ّرِـس  ندومن   1813 تخاس ب 1819 - دـنهاوخ  يرتفد  ار  نآ  رم  هک  تخانـش  دـیاب  ار  حول  نتـسُش 
ار یسک  نآ  رد  ایآ  دنتفگ  مرامگ ، یم  يا  هفیلخ  نیمز  رد  نم  تفگ  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  نوچ  و   » .هرقب هروس   33 ياه 30 -
نآ تفگ  میرامـش ؟ یم  كاپ  ار  وت  مییوگ و  یم  حیبست  وت  شیاتـس  رد  ام  دزیرب و  اهنوخ  دـنک و  یهابت  اج  نآ  رد  هک  يرامگ  یم 
یم تسار  رگا  تفگ  .درک و  هضرع  ناگتـشرف  رب  ار  نآ  سپـس  تخومآ  مدآ  هب  ار  اـهمان  همه  .دـیناد و  یمن  امـش  مناد  یم  نم  هچ 

ربخ نم  هب  ار  اهزیچ  نیا  ياهمان  دییوگ 

362 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا ار  نانآ  مدآ ، يا  تفگ  .یمیکح  ياناد  وت  انامه  .يا  هتخومآ  ام  هب  وت  هچ  نآ  زج  تسین ، یـشناد  ار  اـم  وت ، یهّزنم  دـنتفگ  دـیهد 
یم مناد و  یم  ار  نیمز  اهنامسآ و  ناهن  نم  متفگن  امـش  هب  ایآ  تفگ  تخاس  هاگآ  ار  نانآ  نوچ  سپ  .نک  هاگآ  اهزیچ  نآ  ياهمان 

« .دینک یم  ناهنپ  هک  ار  نآ  دینک و  یم  راکشآ  هک  ار  نآ  مناد 

ملع تخورفا  نامسآ  متفه  هب  ات  ملع  تخومآ  قح  یکاخ ز  مدآ 

هک يرهوگ  زا  تراعتسا  شون :  1 / 1012 تسا 1013 - کش  رد  قح  رد  هک  سک  نآ  يروک  تسکـش  رد  ار  کلم  سوماـن  ماـن و 
يدوعـص و سوق  ود  ره  دـناوت  ناسنا  .دریذـپن و  یمک  یـشیب و  تسا و  قلطم  تَّیلِعف  هتـشرف  .تسین  ناگتـشرف  رد  تسا و  یمدآ  رد 

.دنک یط  ار  یلوزن 

.دنناسر نایز  ار  نارگید  دوخ و  دننک و  نیمز  رد  هتخیهرفان  ياهناسنا  ضعب  هک  یهابت  زا  تراعتسا  شین :

رشح ، » ترابع قایس  هب  هجوت  اب  وت : رشح 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 735 

http://www.ghaemiyeh.com


رشح  » تسرد رگا  و  ( 2 تیب 1737 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا داسف  زا  سپ  نوک  ای  قلخ  زا  دعب  سبل  نآ  دیامن و  یم  رتبسانم  ون »
نتفای گرم : ِّرس  ( 9 قراـط ، « ) ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی   » هک ددرگ  یم  راکـشآ  هتفهن  تقیقح  نآ  رد  هک  تسا  زیخاتـسر  دوصقم  دـشاب  وت »

.تیناسنا هبترم  هب  ندیسر  تیناویح  گرم  تسا و  تیناویح  ندمآ  دیدپ  بجوم  دامج  گرم  هک  نانچ  .رتالاب  هبترم  رد  تسا  لامک 

ملعم و  دـندرک ، یم  هدامآ  فاـص  هتخت  اـی  یبلح  اـی  كزاـن  نهآ  زا  يا  هحفـص  دوب  مک  ذـغاک  نوچ  هتـشذگ  ناراـگزور  رد  حول :
دـنتفگ و یم  طخ » قشم   » ار نآ  دـسیونب و  هحفـص  نآ  يور  زا  كدوک  ات  تشون  یم  قشم  رـس  ناونع  هب  یطخ  نآ  رد  هناخ  بتکم 

.دنسیونب نآ  رب  راب  رگد  ات  دنتسش  یم  ار  حول  دش  یم  رپ  هحفص  نوچ 

.نآ ندرب  نایم  زا  نیشیپ و  هلحرم  وحم  زا  تراعتسا  نتسش : حول 

.دوش یمن  دیدپ  نآ  رد  يا  هفقو  تسا و  رمتسم  لامک  هب  صقن  زا  تکرح  مینیب  یم  هک  نانچ  .ثکم  نودب  فقوت ، یب  فوقو : یب 

زا سپ  تسا  يداسف  داسف و  زا  سپ  تسا  ینوک  ملاع  رد  مد  ره  هک  نانچ  .رگید  هلحرم  ندروآ  دیدپ  زا  تراعتسا  نتـشون : فورح 
.نوک

363 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنک نادابآ  یناریو  نآ  زا  دعب  دنک  ناریو  ار  مسج  رم  ناج  هار 

2 تیب 1818 / حرش  هب : دینک  هاگن  ار : لد  دنک  نوخ   1 / 306 رترومعم 307 - دنک  شجنگ  نامه  زو  رز  جـنگ  رهب  هناخ  ناریو  درک 
.رادقم یب  راوخ ، ناهَتسُم :

رهاظ هب  هچ  ره  هک  کیراب ، هتکن  نیا  نتخاس  نشور  شنیرفآ و  رارسا  زا  يا  هّمش  نایب  تسا و  شیپ  ياهتیب  حیضوت  رد  زین  اهتیب  نیا 
مدع یهابت و 
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.رتهب رتشیب و  لامک  داجیا  يارب  تسا  يا  همدقم  تسا 

یم ناتـسبد  رد  ار  حول  هک  ناـنچ  دریگ  یم  ار  صقاـن  هبترم  ياـج  لـماک  هبترم  دوش و  یم  لیدـبت  ناـسنا  هب  نوـخ  نوـخ و  هب  هفطن 
.دنسیونب یطخ  نآ  رب  ات  دننک  یم  كاپ  یهایس  زا  دنیوش و 

لعاف تسادخ و  لعاف  هک  دوش  یم  مولعم  يدـعب  تیب  رد  تقد  اب  یلو  دـنا  هتفرگ  نتـسش  لعف  لعاف  ار  فوقو » یب   » ناحراش ضعب 
هیبشت تروص  نیا  رد  اّما  تفرگ  زومآ  ون  كدوک  زا  تیانک  ار  فوقو » یب   » تسا نکمم  تسا و  یکی  ود  ره  نتشون  نتـسش و  لعف 

یمن یلاعت و  يراب  هلیـسو  هب  تسا  رـشح  گرم و  زا  نخـس  دعب  ياهتیب  نیـشیپ و  ياهتیب  رد  اریز  تسا ، نجهتـسم  هکلب  تدـیاف  یب 
.درک دننامه  نادان  كدوک  حول  هب  ار  نآ  ناوت 

تماجح زا  نیعم  ءام  یـشک  رب  رخآ  هب  ات  نیمز  رعق  زا  لّوا  دنرآ  رب  لِگ  دـننَک  یمرب  ار  داینب  نیلّوا  دـننکفا  یم  يا  هناخ  ساسا  نوچ 
لاّمح دود  یم  ار  ماشآ  نوخ  شین  دزاون  یم  ار  ماَّجَح  دـهد  یم  رز  دوخ  درم  راک  ِّرِـس  ناشیا  دـنناد  یمن  هک  راز  دـنیرگ  ناـکدوک 

: ندنکفا  1820 نیب ب 1825 - راک  داهتجا  تسا  نینچ  نیا  نیب  راب  يارب  نالاّمح  گنج  نارگید  زا  ار  راب  دـیابُر  یم  نارگ  ِراـب  يز 
.ندراذگ نداهن ، یپ 

.ادتبا زاغآ ، رد  نیلوا :

.ناور بآ  نیعم : ءام 

364 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ریظن تماجح : زا 

ماک داش  مد  نآ  رد  قفشم  ردام  ماجح  شین  نآ  زا  دزرل  یم  هّچب 

هک نک ، تماجح  مجح ) زا  هغلابم  هغیص  : ) ماّجَح  1 / 244 دهد 245 - نآ  دیاین  تمهو  رد  هچ  نآ  دهد  ناج  دص  دناتسب و  ناج  ِمین 
عضوم نآ  رب  سپس  دیآ  مهارف  نوخ  ات  دهن  نامدرم  تشپ  رب  خاش 
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.دریگب نوخ  دنز و  غیت 

.دروخب ار  دساف  نوخ  ات  دننکفا  اهلمد  اهتحارج و  یخرب  رب  هک  ولاز  شین  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  زیرنوخ ، ماشآ : نوخ 

ءزج ار  نآ  تسا  نکمم  تسا و  تسخن  تیب  مین  رخآ  رد  هک  ناـنچ  دوـش  هتفرگ  رما  لـعف  تسا  نکمم  مود  تیب  مین  رخآ  رد  نـیب :
.تسا سانشراک  ناد و  راک  ینعم  هب  نیب  راک  .تفرگ  نیب » راک   » بکرم تفص  مود 

( یخرف  ) ناد راک  نیب و  راک  زاسراک و  تسا  يورسخ  ار  ام  هک  ار  دزیا  رکش 

اهزیچ اسب  .تسا  شیپ  ياهتیب  حیضوت  رد  زین  اهتیب  نیا  رکیپ ) تفه  یماظن ،  ) دندیسرتب شیـسرت  ادخ  زا  دندید  وا  راک  هک  نانیب  راک 
.تسا حور  ینادابآ  همدقم  زین  نت  یناریو  .دراد  لابند  هب  بولطم  يا  هجیتن  نکیل  دیامن ، یم  دنسپان  تشز و  رهاظ  هب  هک 

هیاـم مخت  اِنتاوهَـش  نِم  ُناریِّنلا  ِتَّفُح  اـِنتاهوُرکَِمب  هَّنَجلا  ِتَّفُح  تسا  تمعن  ياوـشیپ  مه  اـهخلت  تسا  تحار  ساـسا  اـهینارگ  نوـچ 
.يراوشد یتخس ، ینارگ :  1826 تسا ب 1828 - رثوک  نیرق  شتآ  هتخوس  تسا  رت  خاش  تشتآ 

ریما مالک  رد  هدمآ و  ص 59 )  ) يونثم ثیداحا  رد  نآ  ذـخأم  هک  ِهِراکَملِاب »...  ُهَّنَجلا  ِتَّفُح   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأـم  هَّنَجلا : ِتَّفُح 
تــسودان ار  تـشهب  درگادرگ  ِتاوَهَّشلاـِب : تَّفُح  َراَّنلا  َّنإ  ِهِراـکَملِاب َو  تَّفُح  َهَّنَجلا  َّنإ  : » تـسا ص )  ) ادــخ لوـسر  زا  ع )  ) ناـنمؤم

هتفرگ اهینتشاد 

365 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زاب یتخس  تضایر ، ِیتخس  .دنیب  یتخس  دیاب  دهاوخ  تشهب  هک  نآ  هبطخ 176 ) هغالبلا ، جهن  « ) .اهتوهش ار  شتآ  درگادرگ  تسا و 
رد خزود  رد  ار  دوخ  دراپسب ، سفن  ياوه  توهش و  هب  ار  سفن  نانع  هک  نآ  .تدابع و  یتخس  و  اهوزرآ ، زا  سفن  ِنتشاد 
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.درآ

.ساسا لصا ، مخت :

هک ارچ  تسا ، یفطل  رت » خاش   » هب توهش  زا  ریبعت  رد  تسا و  هزات  رت و  هشیمه  هک  ینامسج  ياهتذل  توهش و  زا  تراعتسا  رت : خاش 
.ددرگ یم  دوبان  هتخوس و  رید  شتآ  رد  رت  خاش 

.یمدآ رد  توهش  تسا  نینچمه 

ثیدح هب  تسا  یحیملت  ریبعت  نیا  رد  تسا و  هتشک  دوخ  رد  ار  سفن  ياوه  هک  دهاجم  شک و  تضایر  زا  تراعتسا  شتآ : هتخوس 
ِهِیف َنُولِـسَتغَیَف  ِهَّنَجلا  ِلهأ  حـشَر  نِم  ُجُرخَی  ٍرهَن  یلإ  مِهب  ُقَلَطُنیَف  ُهَعافَّشلا  ُمُهتَکَردأ  ًامَمُح  اوُراص  اذِإ  یَّتَح  ِراَّنلا  ِیف  َنُوقَرُحی  ًاـموَق  َّنإ  »
زوس مین  نوچ  هک  نآ  اـت  دـنوش  هتخوـس  خزود )  ) شتآ رد  یمدرم  اـنامه  ِراـنلا : ُفـشَق  مُهنَع  ُبَهذَـت  مُهُؤاـمِد َو  مهُموُُـحل َو  ُُتبنَتَف 
سپ دننک ، ناشوش  تسـش و  نآ  رد  سپ  .دیآ  نوریب  نایتشهب  قرع  زا  هک  دنرب  يرهن  هب  ار  نانآ  سپ  .دسر  اهنادب  تعافـش  دـندرگ 

ص 361) ج 8 ، راونالا ، راحب  « ) .دورب هدمآ  دیدپ  شتآ  زا  هک  تسوپ )  ) كرچ يدیلپ و  دیورب و  ناشاهنوخ  اهتشوگ و 

رازراک و يازج  نآ  تسا  یتلود  نیرق  يرـصق  رد  هک  ره  تسا  یتوهـش  يا و  همقل  يازج  نآ  تسا  یتنحم  نیرق  نادـنز  رد  هک  ره 
رد هک  وت  راذگ  دش  هدید  وچ  دنیب  ببـس  یب  درک  ربص  ندرک  بسک  ردـنا  هک  ناد  درف  میـس  ّرز و  هب  يدـید  ار  هک  ره  تسا  یتنحم 

مشچ ایگ  بآ و  زا  هن  دنیب  ببس  یب  تسوا  نآ  اهببـس  قرَخ  بصنم  تسوا  ناج  عیابط  زا  نوریب  هک  نآ  راد  شوگ  ار  ببـس  یّـسح 
باتب ون  لیتف  ار  تغارچ  بش  لیتف  تسا و  غارچ  نوچمه  ببـس  نیا  لیلع  تسا و  بیبط  نوچمه  ببـس  نیا  اـیبنأ  تازجعم  همـشچ 

اهنیز ناد  كاپ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 739 

http://www.ghaemiyeh.com


.هناگی اتکی ، درف :  1829 ناد ب 1837 - كاپ  لگهک  ار ز  نودرگ  فقس  ناخ  فقس  رهب  زاس  لگهک  وت  ور  باتفآ  غارچ 

366 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ذفان هدنرذگ ، راذگ :

.ندرکن كرد  ار  يزیچ  سح  هار  زا  زج  ندوب : سح  رد 

فرـصت تعیبط  رد  هک  .تسا  رتالاب  ینامـسج  مسج و  هلحرم  زا  وا  كرد  هک  .تسین  اهببـس  اـهتلع و  دـنب  ياـپ  هک  عیاـبط : زا  نوریب 
.درک دناوت 

.نداد ماجنا  ار  يراک  تلع  ببس و  یب  زین  ندیسر ، یلصا  ببسم  هب  ندید ، ار  اهببس  يارو  ام  ببس : قرخ 

ون لیتف  .تسا ) یعیبط  لماع  تلع و  زا  جراـخ  ناربمیپ  هزجعم  هک  دـبای  یم  رد   ) .يرهاـظ ياـه  هناـشن  رثا و  زا  تیاـنک  اـیگ : بآ و 
.دننک ون  ار  هلیتف  یتسیاب  هتسویپ  دنداهن و  یم  غارچ  رد  هلیتف  ییانشور ، يارب  اهبش  هتشذگ  رد  نتخاس :

ات نک  ینارون  ار  ناج  هدید  هک  تسا  نآ  زا  تیانک  اجنیا  رد  3 و  دوب 4 / نغور  هبنپ و  لیتف و  زا  هن  دوب  نشور  وک  سمش  غارچ  نیا 
.دریگ هرهب  بابسا  تلع و  تخانش  زا  دیاب  هتسویپ  یئزج  ياهلقع  هدید  غارچ  هک  ارچ  .دید  یناوت  رتهب 

.هناخ ناخ :

هب ناش  هدید  هک  نافراع  اما  .تسا  لولعم  تلع و  ماظن  عبات  ددرگ  یم  دیدپ  ملاع  رد  هچ  نآ  دنیوگ  هک  ار ، نافوسلیف  تسا  یضیرعت 
ادخ ار  رثا  نیا  هکلب  تسین ، تلع  یتاذ  رثا  لولعم  ندمآ  دیدپ  دنیوگ  نانیا  .دـننیب  یم  ار  اهتّلع  اهببـس و  يارو  تسا  نشور  قح  رون 

، هماع يارب  اهتلع  اهببـس و  لاح  ره  هب  یلو  .دـنک  یم  بلـس  ار  نآ  دـهاوخ  هاگ  ره  تسا و  يراج  وا  هدارا  هب  تسا و  هداهن  اـهنآ  رد 
دیاب .غارچ  يارب  هلیتف  رامیب و  يارب  تسا  بیبط  نوچ 
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.دننادن ناشمامت  مات و  رثؤم  اما  .دنریگ  يرای  اهنآ  زا 

قتت قرزا  نیا  ریز  ار  نابلاط  قرط  بابسا و  داهنب و  یتّنس 

دوش ّتنس  قراخ  تردق  هاگ  دور  ّتنس  رب  لاوحا  رتشیب 

هزجعم تداع  قرخ  هدرک  زاب  هزم  اب  هداهن  تداع  ّتنس و 

تسین لوزعم  ببس  لزع  زا  تردق  تسین  لوصوم  ام  هب  زع  رگ  ببس  یب 

5 / 1543 ربم 1547 - نظ  ّببسم  نآ  لزع  کیل  رپم  نوریب  ببس  راتفرگ  يا 

367 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لد وجم  لد  ِدرد  هب  زج  ار  هاـم  دـشابن  هولج  بش  هب  زج  دـش  زور  تشذـگ و  رد  بش  تولخ  دـش  زوس  مغ  اـم  راد  لد  نوـچ  هک  ها 
وت يا  تسین  رخ  علاط  تفرعم  ملع و  تسا  یـسیع  علاط  يا  هدرَپ  نورب  رخ  نوچ  مرجـال  يا  هدرورپ  رَخ  هدرک  یـسیع  كرت  ار  هاوخ 
دوخ لـقع  رب  ار  عبط  نکم  رَخ  رب  نُک و  یـسیع  رب  محر  تدـیامرف  يرخ  رخ  ینادـن  سپ  تدـیآ  محر  يونـشب  رخ  هلاـن  تفـص  رخ 

رخ هدـنب ز  رخ  هک  نآ  دوب ز  سَب  يدوب  هدـنب  رخ  اهلاس  رازگ  ناج  ماو  ناتـسب و  وا  زا  وت  راز  راز  دـیرگب  ات  لِـه  ار  عبط  نُکم  رورس 
.افسا اغیرد ، توص ) مسا  : ) ها  1838 دوب ب 1845 - سپاو 

.دـنیوگ و قارغتـسا  ار  تلاـح  نیا  تسا و  هداد  تسد  ودـب  هک  تسا  یتلاـح  زا  تیاـنک  نیا  و  مغ ، هدـنرب  مـغ ، هدـنیادز  زوـس : مـغ 
.درادن ربخ  وا  زا  زج  هک  نانچ  .تسا  قوشعم  هب  هجوت  رد  ندش  رو  هطوغ  قارغتسا 

، راثآ هعومجم  یقارع ،  ) ریدغ هن  دنام و  يوج  ین  دوب  ایرد  رس  هب  رس  يدوخ  یب  فرژ  رحب  رد  موش  قرغتسم  وچ  ات 
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.تسا غراف  یجنر  ره  زا  قشاع  تلاح  نیا  رد  ص 10 )

.تسین یهار  نآ  رد  ار  ریغ  هک  یتقو  زا  تیانک  بش : تولخ 

یسیع كرت  دعب ) هب   2 تیب 1752 / حرـش  هب : دینک  هاگن  « ) .مهبولق ِهرـسَکنُملا  َدنِع  اَنأ   » ثیدـح هب  تسا  تراشا  لد :...  درد  هب  زج 
: تسا هتفگ  يدعس  هچ  نآ  ریظن  ندرک :

هار حور  تفرعم و  ملاـع  هب  ندوـب : هدرپ  نورب  ب 1727 ) ناتـسوب ،  ) يرورپ رخ  هک  ینآ  دـنب  رد  وت  يرغال  زا  یـسیع  تدریم  یمه 
.دنهدن هار  نورد  هب  دندنب و  هاگرد  رب  ار  رخ  هک  نانچ  .نتفاین 

2 تیب 1704 / حرش  هب : دینک  هاگن  علاط :

368 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ندرک هدـنز  ناراـمیب و  ندیـشخب  دوبهب  زا  دـیدرگ ، یم  دـیدپ  تزجعم  هب  ع )  ) یـسیع زا  هچ  نادـب  هب  تسا  تراـشا  یـسیع : علاـط 
زا تراعتـسا  رخ : هلان  .تسین ) يا  هرهب  اهـشناد  هنوگ  نیا  زا  ار  نارورپ  مسج  دـبای ، تفرعم  ملع و  هک  دـیاب  یـسیع  نوچ   ) .ناـگدرم

.یناسفن ياهاوه 

، فسوی « ) .ِءوُّسلِاب ٌهَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ   » .دراد یماو  تشز  ياـهراک  ینار و  توهـش  هب  ار  یمدآ  هتـسویپ  یناویح  سفن  ندومرف : يرخ 
.حور زا  تراعتسا  یسیع : ( 53

.مسج زا  تراعتسا  رخ :

.دبای شرورپ  ناج  ات  هد  تضایر  هب  ار  نت  .هاکب  مسج  زا  حور  شرورپ  رد  ناتسب : وا  زا  وت 

.مسج ندرورپ  هب  ندوب  دنب  ياپ  زا  تیانک  ندوب : هدنبرخ 

نارخ هدنب  رخ  میناد  یم  هک  نانچ  .دزادرپ  مسج  شرورپ  هب  هتسویپ  هک  سک  نآ  ماقم  یتسپ  زا  تیانک  تسا : سپاو  رخ  زا  هدنب  رخ 
ای لقع  سفن و  زا  اهناسنا  همه  .دراد  تسپ  رایـسب  يا  هبترم  تسا  نت  هدنب  هک  نآ  سپ  .تساهنآ  سپ  زا  دوخ  دنار و  یم  شیپ  زا  ار 

ياهسفن اما  دنا ، هتشرس  ناور  ناج و  زا 
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حور لـقع و  ار  هچ  نآ  دـنرآ و  رب  ار  نت  شهاوخ  .دـننک  ناـج  ریـسا  ار  نآ  فیعـض  ياهـسفن  دـنزاس و  ریما  ناـج  رب  ار  ناور  يوق 
رس هب  سمش  تمدخ  رد  انالوم  هک  تسا  ییاهزور  هب  تراشا  تسخن  تیب  ود  ًانئمطم  هکلب  يوق و  لامتحا  هب  .دنرادن  شوگ  دیامرف 
هک يرازآ  زا  دراد و  هجوت  سمـش  هب  زین  هدـنیآ  ياـهتیب  رد  هک  ناـنچ  .تسا  هدوـب  هاـتوک  اـهزور  نآ  هکنیا  زا  هوکـش  تسا و  هدرب 

.دنک یم  هلگ  دنا  هدناسر  ودب  نانادان 

نوچ هک  نیا  شرکف  تسپ  ِلـقع  نیا  تسا  هدـش  رخ  جازم  مه  تسخن  تلقع  دـیاب و  رخآ  هب  وـک  تسوـت  سفن  شداُرم  َّنُهوُرِّخا  َز 
راوس زا  فیعض  رخ  دوب و  لقع  بلاغ  هک  نآ  تفرگ ز  لزنم  نالقاع  ماقم  رد  تفرگ  لد  جازم  یـسیع  رخ  نآ  تسد ؟ هب  مرآ  فلع 

وا زا  مه  لد  روجنر  يا  هتشگ  یسیع  رگ ز  اهدژا  تسا  هتشگ  هدرمژپ  رخ  نیا  اَهبرخ  يا  وت  لقع  یفیعض  زو  فیحن  رَخ  ددرگ  تفَز 
« .هَّللا َّنُهَرَّخأ  ُثیَح  نِم  َّنُهوُرِّخأ   » تیاور زا  تسا  ذوخأم  .ار  نانآ  دیهن  سپاو  َّنُهوُرِّخأ :  1846 لِهَم ب 1851 - ار  وا  دسر  تَّحص 

و

369 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، مالکلا رهاوج  هب : دینک  هاگن  زین  ص 60 ، يونثم ، ثیداحا   ) .دنریگ رارق  فص  نیـسپاو  رد  دیاب  هک  تسا  نانز  نارازگ  زامن  رد  نآ 
راحب  ...« ) ِفوُفُّصلا رِخآ  ِیف  َنُمق  ِلاجِّرلا  َعَم  ُءاسِّنلا  یَّلَـص  اذِإ  : » تسا هدروآ  مالـسالا  مئاعد  زا  راونالا  راـحب  رد  و  هالـصلا ) باـتک 

.تسایند حالصا  یپ  رد  هک  یلقع  شاعم ، لقع  تسپ : ِلقع  ص 112 ) ج 85 ، راونالا ،

نوسلکین .تسا  فالخ  یسیع  رخ  ریسفت  رد  ار  ناحراش  یسیع : رخ 
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یثیدح رد  .دسیون  تسا و  هتفرگ  هملک  يوغل  ینعم  هب  ار  نآ  يورقنا  .دیدرگ  وا  تردق  رّخسم  هک  تسا  هتفرگ  یـسیع  مسج  ار  نآ 
دُهدُه یسوم ، واگ  سنوی ، توُح  لیعامـسا ، شبَک  حلاص ، رتشا  لوسر ، هقان  دنور : یم  تشهب  هب  سأر  هد  نایاپ  راچ  زا  تسا  هدمآ 

.یسیع بکرم  و  ریزُع ، رامح  فهک ، باحصا  گس  نامیلس ، هلمَن  سیقلب ،

تشهب هب  سأر  هس  زج  اه  همیهب  زا  هک  درآ  ع )  ) اضر ترضح  زا  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  یسلجم  یلو  متفاین  ار  ثیدح  نیا  ذخأم 
هدش رومأم  نانمؤم  زا  یهورگ  نتشک  هب  هک  ار  هاشداپ  هطرش  دنزرف  هک  یگرگ  و  فهک ، باحصا  گس  اروعاب ، معلب  رخ  دوشن : رد 

رتشیب روهظ  نکیل  تسا  هتـشاد  رظن  رد  ار  موهفم  ود  ره  انالوم  دور ، یم  لامتحا  .دـهد  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  دـناوتن  ات  دروخ  دوب 
سمـش یلو و  قلطم  هب  زین  یـسیع  صخـش  هب  نآ  رد  دنچ  ره  دراد  دصق  ار  ناج  قلطم  یـسیع  زا  ناج و  لباقم  تسا  مسج  رد  ظفل 

.دراد یحیملت  صوصخب 

.يوق ربتس ، تفَز :

.رغال فیحن :

.شزرا مک  زا  تیانک  اهبرخ :

نامرف هب  تدابع  تضایر و  اب  ار  نآ  دـیاب  سفن  رـش  زا  ییاهر  يارب  .حور  زمر  یـسیع  تسا و  سفن  زمر  رخ  دـش  تراشا  هک  ناـنچ 
.ددرگ حور  رّخسم  ات  تخاس  رغال  دروآ و 

ِراّکم و فسوی ز  يا  ینوچ  دوهج  رادید  یـسیع ز  يا  ینوچ  جنگ  رام  یب  ناهج  ردنا  دوبن  هک  جنر  مد ز  یـسیع  ِّیـسیع  يا  ینوچ 
؟ ارفص دیاز ز  رنه  هچ  رنه  یب  ناییارفـص  زا  ینوچ  رمُع  ياشخب  ددم  يزور  بش و  نوچ  رمُغ  موق  نیا  یپ  زا  زور  بش و  وت  دوسح 

ج 2، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رَس  درد 
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370 ص :

تسادخ ِّیلَو  بطاخم  مد : یسیع  یسیع   1852 قرَز ب 1856 - يدزد و  هلیح و  قافن و  ام  قرـش  دیـشروخ  دنک  هک  نک  نامه  وت 
ناـنادان رازآ  راـتفرگ  هک  دـنک  یم  باـطخ  ار  سمـش  صوصخب  تفگ  ناوت  یم  .دـباین و  ییاـهر  ناـفلاخم  جـنر  زا  رود  ره  رد  هک 

.دیدرگ

.تسا رام  تسا  جنگ  اجک  ره  هک  روهشم  تسا  یلثم  ناهج : ردنا  دوبن 

نانچ دوهج : مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  ینابنل ، عیفر   ) يرام زا  زیرگ  تسین  دوب  جنگ  اجک  ره  تسا  نابعث  شملق  ار  اضق  رارـسا  جنگ 
زا تراعتسا  دوهج  تیب  نیا  رد  .دیناهر  ار  یسیع  ادخ  اما  دندرک  قافتا  وا  نتشک  رب  دندوب  یسیع  نمـشد  هک  نادوهج  میناد  یم  هک 

.تسا سمش  نافلاخم  ای  ایلوا  نمشد 

.نادان لوگ ، رمُغ :

دنتفگ یم  زین  دنتسناد و  یم  ارفص  هبلغ  ار  مشخ  ّتلع  میدق  ناکشزپ  میناد  یم  هک  نانچ  .نادوسح  نافلاخم و  زا  تیانک  ناییارفص :
.دبات یمن  رب  ار  ینیریش  يوارفص  جازم 

نوچمه ار  ایلوا  هک  دوش  یم  راکـشآ  انالوم  ریبعت  فطل  حیـضوت  نیا  اب  یماظن )  ) دزاسن رکـش  اب  هدز  ارفـص  دزاسن  رمق  اـب  هدز  ادوس 
.تسا هتفگ  يوارفص  ار  نآ  نافلاخم  ینیریش و  دنق و 

.بیرف رکم ، قرَز :

نیا ریگم  او  ار  مرک  ازفب  لسع  وت  ریحَز  موق  اـم  میدوزفا  هکرـس  نیبگنکرـس  دوب  ارفـص  نیا  عفد  نید  اـیند و  رد  هکرـس  اـم  لـسع  وت 
شتآ زیچ ز  زیچان  ره  وت  زا  دبایب  هک  زیزع  لحُک  ایا  وت  زا  دزـس  نآ  یمَع  دیازفا ؟ هچ  مشچ  ردنا  گیر  ام  دـمآ ز  نانچ  ام  زا  دـیزس 

ناحیر رطع و  زا  ناهج  نیا  دننز  شتآ  رگ  وت  رد  يدوع  ِناک  باطخ  ُدب  یِموَق  ِدها  هلمج  وت  زا  بابک  لد  تناملاظ  نیا 
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«46  » دننکآ

ِلصا رب  درب  هلمح  یک  داب  رود  زوس  زا  دوع  ناک  دزوس  دوع  دوش  مغ  ریسا  هک  یحور  نآ  هن  وت  دوش  مک  شتآ  زک  يدوع  نآ  هن  وت 
 __________________________________________________ رون

دننک رپ  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 46)

371 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ربمغیپ تفگ  دوب  هب  نآ  نالهاج  يافو  زا  دور  رگ  ییافج  لقاع  زا  هک  نآ  افو ز  زا  رتوکن  وت  يافج  يا  افص  ار  اهنامسآ  رم  وت  يا ز 
ندوب شخب  افـش  رطاخ  هب  لـماک  یلو  زا  تراعتـسا  لـسع :  1857 دـسر ب 1867 - لـهاج  زا  هـک  يرهم  زا  رتـهب  درخ  زا  توادـع 

ياهسفن زا  تراعتسا  هکرـس : ( 69 لحن ، « ) .ِساَّنِلل ٌءافِـش  ِهِیف   » تسا هدـمآ  لسع  هراـب  رد  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  يو ، ياـهداشرا 
.یهابت اطخ و  هب  هدولآ 

یمن اـیلوا  لاـمک  هلحرم  هب  دریگ  رارق  میلعت  تحت  مه  دـنچ  ره  فیعـض  سوفن  هک  ارچ  تسا  راکـشآ  ریبعت  نیا  فطل  نیبـگنکرس :
یبیکرت دریگ و  یم  ار  نآ  ياج  کین  ياهتفص  دور و  یم  نایم  زا  ناشتشز  ياهتفص  یخرب  نانآ  داشرا  رثا  رد  هک  نآ  تیاهن  .دسر 

.لاح ود  ره  زا  ددرگ  یم  مهارف 

.تسا هتفر  راک  هب  هدعم  صاخ  يرامیب  ینعم  هب  رتشیب  ریحَز :

هب سمش  ناوید  يونثم و  رد  نکیل  یناقاخ )  ) ير طوقـس  دوخ  ربص  شتوق  طوقـس  تقو  دوخ  هک  ار  ریحز  درم  دوب  اجک  یهب  يور 
.قوذ یب  زیمت ، یب  هلمج : زا  تسا  اهینعم  رگید 

ص ریبک ، ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون  گنهرف   ) ّلِضُم تخـس  ار  هفاق  نیا  دوب  بذاک  حبـص  بلطم  ناریحز  ار ز  ناـتب  قشع  تذـل 
ضرعم رد  هتسویپ  تسا  هتشرس  لقع  سفن و  زا  نوچ  یمدآ  ام : زا  دیزس  نیا  ( 314
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.دوش یم  هانگ  بکترم  یمیهب  سفن  شهاوخ  هب  تسا و  ندرک  اطخ 

.توهش يوه و  زا  تراعتسا  گیر :

.يروک یمع : .دزاس ) یم  روک  ار  درخ  هدید  سفن  ياوه  زا  يوریپ   ) .لقع زا  تراعتسا  مشچ :

.دیازفا ار  مشچ  دید  هچ  نآ  همرس ، لحُک :

: تسا هدمآ  تروص  ود  هب  يونثم  ثیداحا  رد  هلمج  نیا  .ارم  موق  نک  ییامنهار  یموَق : ِدها 

حیحـص فرعت ، حرـش  نیدـلا ، مولع  ءایحا  نآ  ذـخأم  و  .نوُمَلعَی » ـال  مُهَّنإَـف  یِموَِقل  رِفغا  ِّبَر  « » َنوُمَلعَی ـال  مُهَّنإَـف  یِموَق  ِدـها  َّمُهَّللا  »
، يونثم ثیداحا   ) .تسا هدش  رکذ  دمحا  دنسم  و  ملسم ،

372 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیرفن ار  نانآ  دنتفگ  ودب  دید ، بیـسآ  ص )  ) ادخ لوسر  هرهچ  هک  یماگنه  دـحا  گنج  رد  دـسیون : يرولا  مالعا  فلؤم  ص 60 )
یشایع ریسفت  رد  نکیل  ص 96 ) ج 21 ، راونالا ، راحب  ص 83 ، يرولا ، مالعا  « ) .َنوُمَلعَی مُهَّنإَف ال  یِموَق  ِدها  َّمُهَّللا   » تفگ .ینک  یمن 

ص 427) ج 1 ،  ) دمحا دنـسم  رد  .دومرف  نینح  ياهتمینغ  میـسقت  ماگنه  ار  هلمج  نیا  ص )  ) لوسر هک  تسا  هدمآ  ص 92 ) (ج 2 ،
.دش هدینش  ربمغیپ  زا  هلمج  نیا  هنارعج  رد  هک  تسا  هدمآ 

.تسایلوا رد  هک  لامک  یلاع  هبترم  زا  تراعتسا  دوع : ناک 

یم هارمگ  دـحلم و  ار  وا  دـنداد و  یم  تبـسن  سمــش  هـب  نادـناعم  هـچ  نادـب  تـسا  یحیملت  نآ  رد  و  ندـناسر ، رازآ  ندز : شتآ 
.دش دیدپان  هک  دندمآ  رب  وا  رازآ  یپ  رد  نادنچ  دندناوخ و 

زا و  .لِـهاجلا » ُقیدَّصلا  اـَل  لـِقاعلا َو  ُّوُدَـعلا   » .دـنا هدروآ  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  ار  نآ  هک  تسا  يا  هلمج  هب  تراـشا  ربـمغیپ : تفگ 
(38 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .َكَّرُـضَیَف َکَعَفنَی  نأ  ُدـیُِری  ُهَّنإَف  ِقَمحَألا  ُهَقَداصُم  َكاَّیإ َو   » تسا ع )  ) نانمؤم ریما  یلوم  نانخس 

دنا و كاپ  قح  يایلوا 
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نایغط و نانیا  زا  تسا و  یـشخب  نامرد  ییامنهار و  ناـنآ  زا  .نایـصع  شوختـسد  هتـسویپ  ناگدـنب  رگید  .ناـکاپان و  هدـننک  كاـپ 
هب دنناسر ، یبیسآ  ار  نانآ  رگا  دنشخب و  یم  نانامرفان  نیا  رب  هتسویپ  تسا ، قلطم  تمحر  قح  دنا و  قح  رهظم  نوچ  ایلوا  .یشکرس 
هک ارچ  دننک  یم  ریخ  ياعد  نیرفن  ياج  هب  .دنهاوخ و  یم  ار  ناشتیاده  ادخ  زا  دنرآ و  یم  تمحر  ناشیا  رب  دوخ  تعیبط  ياضتقم 

دنهن تخـس  یفیلکت  رگا  .تسا و  تحلـصم  بسح  رب  دنزاس  شرت  ور  یهاگ  رگا  .تسوا و  تعیبط  ياضتقم  هک  دنک  نآ  سک  ره 
تلیـسو ندیود  نآ  اما  دوب ، جنر  درم  ندناود  رهاظ  هک  درآ  یم  نایم  هب  ار  هتفخ  درم  ریما و  ناتـساد  تبـسانم  نیدـب  .تمحرم  نیع 

.دش یم  يو  نورد  زا  رام  ندمآ  نوریب 

دوب هتفر  شناهد  رد  رام  هک  ار  يا  هتفخ  يریما  ندیناجنر 

دوب هتفر  شناهد  رد  رام  هک  ار  يا  هتفخ  يریما  ندیناجنر 

تفاین تصرف  ار  رام  دـنامر  ات  تفاتـش  یم  دـیدب و  ار  نآ  راوس  نآ  رام  تفر  یم  يا  هتفخ  ناهد  رد  راوس  دـمآ  یم  بسا  رب  یلقاـع 
کی ریز  هب  اـت  نازیرگ  وز  تخـس  سوـّبد  نآ  مخز  ار  وا  دُرب  دز  هتفخ  رب  يوـق  یـسّوبد  دـنچ  ددـم  دـُب  ناوارف  شلقع  زا  هک  نوـچ 

زاب شناـهد  زک  داد  دروخ  رد  ار  رم و  نادـنچ  بیـس  هتخیوآ  درَد  هب  يا  روخ  نیا  زا  تفگ  هتخیر  دـُب  یـسب  هدیـسوپ  بیـس  تخرد 
کی نز  غیت  زیتس  مناج  اب  تسا  لصا  ار ز  وت  رگ  افج  هدـیدان  وت  يدرک  نم  دـصق  ارچ  رخآ  ریما  ياک  دز  یم  گناب  داـتف  یم  نوریب 

نادحلم مک  شیب و  یب  هنُگ  یب  تیانج  یب  دیدن  وت  يور  هک  ار  نآ  کنخ  يا  دیدپ  وت  رب  مدـش  هک  تعاس  موش  زیرب  منوخ  یگراب 
متس نیا  دنرادن  زیاج 
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ودب ارحص  نیردناک  دز  یم  شوا  ون  نیرفن  وا  تفگ  یم  نامز  ره  نک  وت  شتافاکم  رخآ  ادخ  يا  نخس  اب  مناهد  زا  نوخ  دهج  یم 
ات دش  مخز  نارازه  دص  شیور  اپ و  ُدب  تسـس  كانباوخ و  یلتمُم و  داتف  یم  ور  رد  زاب  دیود و  یم  داب  وچمه  راوس  سّوبد و  مخز 
زا تسَج  نوریب  هدروخ  نآ  اب  رام  وکن  تشز و  اهدروخ  دمآ  رب  وز  داتف  يو  رب  ندش  یقارفـص  ات ز  داشگ  یم  دیـشک و  یم  هگنابش 
يو زا  اهدرد  نآ  دیدب  نوچ  تفز  تشز  هایس  رام  نآ  ِمهَـس  ار  رادرک  وکن  نآ  دروآ  هدجـس  ار  رام  نآ  نورب  دوخ  زا  دیدب  نوچ  وا 
ارم وت  میدیـشخب  ون  ناج  مدوب  هدرم  میدـید  هک  یتعاس  كرابم  يا  یتمعن  ِّیلو  هک  ییادـخ  ای  یتمحر  لیئربج  وت  دوخ  تفگ  تفرب 

1868 نارخ ب 1888 - دننام  وت  زا  نازیرگ  نم  ناردام  لاثم  نایوج 

374 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هنیز رد  یناتـساد  شیپ  اهلاس  تسا ، هدروآ  ( 62 ص 61 -  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  رفنازورف  موحرم  هچ  نآ  رب  هوـالع 
هب ندیود و  ندروخ و  بیـس  تسا و  شیپ  ياهتیب  ممتم  رد  تیاکح  نیا  .تسا  بسانم  ناتـساد  نیا  اب  یتهج  زا  هک  مدید  سلاجملا 

.دنهن یم  ناکلاس  رب  ادخ  يایلوا  نایبرم و  هک  ییاهفیلکت  زمر  ریما  ندناجنر  و  تضایر ، زمر  نداتفا  یق 

.تشاد رایسب  درخ  ددم : دب  ناوارف  شلقع  زا 

: تسا هدمآ  زین  ءاب »  » فیفخت هب  .نینهآ و  زرگ  سّوبد :

ار وا  درب  همان ) تغل  زا  لقن  هب  يرهچونم ،  ) زاس واگ  دومع  نادرگ  ندرگ  رب  دنز  نوچ  نم  تصـش  سوبد  ناریـش  هرهم  رب  دنز  نوچ 
رب دنچ  یسّوبد  درم   ) .تلآ هب  لعف  دانتسا  ...: 
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.تبرض مخز : .دنار ) تخرد  يوس  هب  ار  وا  دز و  وا 

.يراد هنیرید  ینمشد  نم  اب  زیتس : مناج  اب  تسا  لصا  ز 

.كرابمان دب ، موش :

.مدید ار  وت  مدش : دیدپ  وت  رب 

.مکش هدنکآ  رپ ، ِیلَتمُم :

.درک یم  اهر  درب و  یم  هار  هب  داشگ : یم  دیشک و  یم 

.تبیه سرت ، مهس : هیّبطلا ) ضارغالا   ) .دوش عفد  یق  هب  دوز  دشاب  مرگ  هدعم  رد  هک  ارفص  ارفص :

.يوق ربتس ، تفز :

ای دّردـن  شگرگ  اـت  کـیل  شدـیوج  یم  ناـیز  دوس و  یپ  زا  هن  يرهوگ  وـکین  یپ ز  رد  شبحاـص  يرخ  زا  دـنوادخ  زا  دزیرگ  رخ 
«47  » وت يوک  رد  ناهگان  دتفا  رد  ای  وت  يور  دنیب  هک  ار  نآ  کنخ  يا  شدد 

ریگم نآ  تفگ  نم  لـهج  متفگن  نم  ریما  هاشنهـش و  دـنوادخ و  يا  ار  وت  هدوه  یب  ژاژ و  متفگ  دـنچ  ار  وت  هدوتـسب  كاـپ  ناور  يا 
__________________________________________________

وت يوج  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 47)

375 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یتفگ ز یم  زمر  کی  ارم  رگ  لاصخ  شوخ  يا  یمتفگ  تیانث  سب  یمتسنات  یک  هدوه  یب  نتفگ  یمتـسناد  رگا  لاح  نیز  يا  هّمش 
شزغم هک  ار  رس  نیا  هصاخ  تسجب  رس  زا  لقع  هویلاک  مرس  دش  یتفوک  یم  مرـس  رب  هناشماخ  یتفوشآ  یم  هدرک  شماخ  کیل  لاح 

ریظن دّردن : شگرگ  ات  کیل   1889 راذـگ ب 1898 - ردـنا  نونج  زا  متفگ  هچ  نآ  راک  بوخ  يور  بوخ  يا  نک  وفع  تسا  رتمک 
: دیوگ ناتساد  نایاپ  رد  تسا و  هدروآ  رد  مظن  هب  هّرب  اب  ع )  ) یسوم راتفر  زا  یماج  هک  تسا  یتیاکح  نآ 

دوب وت  يارب  زا  دوخ  يارب  زن  دوب  وت  يافق  رد  هک  نم  ششوک 

یمتشاد زاب  وت  زا  شیوخ  فطل  یمتشاذگاو  وت  اب  ار  وت  رگ 
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.ندش انشآ  نداتفا : يوک  رد  ص 5 ) بهذلا ، هلسلس   ) ماش ای  يدش  یم  تشاچ  همعط  ماشآ  نوخ  گنلپ  گرگ و  رهب 

: نتفوشآ ( 30 هرقب ، « ) َکـَل ُسِّدَُـقن  َكِدْـمَِحب َو  ُحِّبَُـسن  ُنَْحن  َو   » هیآ هـب  تـسا  یحیملت  نآ  رد  .ناگتـشرف و  زا  تیاـنک  كاـپ : ناور 
.ندش نیگمشخ  ندرک ، بضغ 

.هتشگ رس  هویلاک : يرهچونم )  ) يرازایب هچ  زا  زاب  یبوشآ  رب  هچ  زا  زاب  يراد  دوخ  هچ  وت  اناج  نم  منادب  هک  مهاوخ 

يدروآ رب  تناـج  زا  سرت  راـم  ِفاـصوا  یمتفگ  نم  ار  وت  رگ  ناـمز  نآ  یتـشگ  بآ  وت  هرهز  نآ  زا  يزمر  یمتفگ  نم  رگا  تفگ 
هک دـنهن  ناکلاس  رب  راوشد  یفیلکت  اـی  دـننک  يراـک  رگا  قح  ياـیلوا  هک  دـیوگب  اـت  دروآ  ار  ناتـساد  نیا   1899 راـمد ب 1900 -

نانچ .دوب  دهاوخ  نانآ  دوس  هب  راوشد  فیلکت  نآ  هک  دننادب  دنرآ ، باسح  هب  یجنر  ای  دنرامـش  دوخ  يارب  ار  نآ  صقان  ياهدرخ 
، ار فلکم  تسا  یجنر  تدابع  هک 

376 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناگنـسرگ مجاهت  دـنزگ  زا  ار  لام  هدـنراد  اما  رهاظ ، هب  تسا  یناصقن  دنمتـسم  هب  لام  تخادرپ  .دـنک  کیدزن  ادـخ  هب  ار  وا  نکیل 
ترخآ رد  ادـخ  هک  اهـشاداپ  هب  دـسر  هچ  تسا ، يدوس  ناـهج  نیا  رد  مه  ار  بجاو  لاـمعا  زا  کـی  ره  نینچمه  .دراد  یم  نوصم 

زا يا  هّمَش  ناربمیپ  هک  تسا  نانچ  تحلصم  اما  تسا ، هدامآ  نانامرفان  يارب  هک  یباذع  زا  تسا  یتاجن  تسا و  هداهن  هدنرازگ  يارب 
.تشاد دنهاوخن  ار  ندینش  بات  دوش  هتفگ  مامت  رگا  هک  ارچ  دنیوگ  زاب  نافّلکم  اب  ار  نآ 

درد رب  مه  نالد  ُرپ  ياه  هرهز  تسامش  ناج  رد  هک  نمشد  نآ  حرش  تسار  هب  میوگ  رگا  دومرف  یفطصم 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 751 

http://www.ghaemiyeh.com


وچمه دوش  هبرگ ال  شیپ  یشوم  وچمه  زامن  هزور و  ِتَُّوق  ار  شنت  هن  زاین  رد  دنام  بات  ار  شلد  هن  دروخ  يراک  ِمغ  ین  هر  دور  ین 
تـسد منز  نت  یبابَر  رکب  وب  وچمه  شرورپ  نم  ناـت  هتفگاـن  منک  سپ  شور  هن  دـنام  هلیح  هن  وا  ردـنا  دور  اـج  زا  گرگ  شیپ  هّرب 

ار ام  تسد  دوب  مهیِدـیأ  َقوَف  هَّللا  ُدَـی  نوچ  دوش  یلاب  ار  هدـنک  رب  رپ  غرم  دوش  یلاح  نم  تسد  زا  لاحم  ات  منز  نهآ  رد  دواد  نوچ 
ناوخ رب  ایِرقُم  رنه  نودرگ  رب  دومنب  نم  تسد  نیمتفه  نامسآ  هتـشذگ ز  رب  نیقی  دمآ  زارد  تسد  ارم  سپ  دحا  دومرف  دوخ  تسد 
باوخ رس ز  يرآ  رب  نوچ  ینادب  دوخ  تساور  یک  تردق  حرش  نافیعـض  اب  تساهلقع  فعـض  رهب  مه  تفـص  نیا  رَمَقلا  َّقَشنا  هک 
تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  نآ  يورقنا  هک  تسا  یثیدح  هب  تراشا  دومرف : یفطصم   1901 باوَّصلِاب ب 1912 - مَلعأ  ُهَّللا  دش َو  متخ 
ُمتلَخَد َال  ًادبأ َو  ٍهَوهَش  یلَع  ًابارَـش  ُمِتبرَـش  ًاَدبأ َو ال  ٍهَوهَـش  یلَع  ًاماعَط  ُمتلَکأ  ام  اًلِیلَق َو  ُمتکِحََـضل  ًارِیثَک َو  ُمتیَکََبل  ُمَلعأ  ام  َنوُمَلعَت  ول  »

یم رایسب  مناد  یم  هچ  نآ  دیتسناد  یم  رگا  مُکِـسُفنأ : یَلَع  َنوُکبَت  مُکَروُدُص َو  َنُومِدلَت  ِتادُعُّصلا  یَلَع  ُمتررََمل  ِهِیف َو  َنوُّلِظَتـسَت  ًاتَیب 
اه هناخ  هب  دیدیشون و  یمن  اهتـشا  يور  زا  ار  یندیـشون  دیدروخ و  یمن  اهتـشا  يور  زا  ار  یندروخ  دیدیدنخ و  یم  مک  دیتسیرگ و 

« .دیتفوک یم  نآ  رب  ار  دوخ  ياه  هنیس  دنتشذگ و  یم  راوشد  ياه  هندرگ  رب  دییآ و  رد  نآ  هیاس  رد  هک  دیدش  یمن  رد 

377 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

َو : » تسا هدمآ  ناس  نیدب  هجام  نبا  ننس  رد  تیاور  نیا 
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ِهَّللا َیلا  َنوُرَأجَت  ِتادُعُّصلا  یلَع  ُمتجَرََخل  ِتاشُرُفلا َو  یَلَع  ِءاسِّنلِاب  ُمتذَّذَلَت  ام  ًارِیثَک َو  ُمتیَکََبل  اًلِیلَق َو  ُمتکِحََضل  ُمَلعأ  ام  َنوُمَلعَت  َول  ِهَّللا 
نوملعت ول  باب  قاقر ، باتک  یمراد ، ننس  هب : دینک  هاگن  و  ثیدح 4190 ، هجام ، نبا  ننس  « ) دضُعت ًهَرَجَش  ُتنُک  یِّنأ  ُتدِدََول  ِهَّللا  َو 

.تسه هک  نانچ  تسار : هب  ملعا ) ام 

.نتشادن بلق  روضح  ندنامن : زاین  بات 

.تسا هتفر  راک  هب  نوبز  ورین ، دقاف  ناوتان ، ینعم  هب  اجنیا  رد  و  هن ، ال :

هدرواـین و یلیثـمت  نینچ  ص )  ) لوسر هک  تسادـیپ  منز : نت  رکب ...  وـب  وـچمه   2 تیب 1565 / حرـش  هب : دـینک  هاگن  یباـبَر : رکب  وب 
.تسا رهاظ  فالخ  نکل  هتفرگ ، تیب 1868 )  ) راوس هتفگ  ار  نآ  يورقنا  .تسا  هدوزفا  دوخ  زا  ار  هلمج  نیا  انالوم 

یم سانشان  اهبـش  تفای  تیالو  لیئارـسا  ینب  رب  نوچ  هک : دنا  هتـشون  ع )  ) دواد هراب  رد  نارـسفم  هچ  نادب  تسا  تراشا  دواد : نوچ 
، دیـسرپ ص )  ) دواد هراب  رد  وا  زا  دـش  دـیدپ  يو  رب  یمدآ  تروص  هب  يا  هتـشرف  یبش  .دیـسرپ  یم  دوخ  هراب  رد  مدرم  زا  دـیدرگ و 

.تخاـس مرن  وا  تسد  رد  ار  نهآ  ادـخ  تفرگ و  يزاـس  هرز  هشیپ  دواد  .دروـخ  یم  لاـملا  تیب  زا  اـما  تـسا ، کـین  تـفگ  هتـشرف 
: ْمِهیِدـْیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  هَّللا : ُدَـی  نوچ  ص 112 ) ج 8 ، رارـسالا ، فشک  )

(10 حتف ، « ) .تسا نانآ  تسد  رترب  ادخ  تسد  .دننک  یم  تعیب  ادخ  اب  انامه  دننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  نانآ 

.ناوارف تردق  زا  تیانک  زارد : ِتسد   1 دنارب 2972 / مهیدیا  قوف  هَّللا  دی  ات  دناوخ  شیوخ  تسد  وچ  قح  ار  وا  تسد 

.ناوخ نآرق  يرقُم :

زا تسا  ذوخأم  .دش  هتفاکش  هام  رَمَقلا : َّقَشنا 
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.تداع قراخ  ياهراک  رب  ص )  ) لوسر تردق  تفص : نیا  ( 1 رمق ، « ) .ُرَمَْقلا َّقَْشنا  ُهَعاَّسلا َو  َِتبَرَْتقا   » هیآ

.یسح كاردا  زا  تراعتسا  باوخ :

378 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندییارگ لقع  هب  ندرک و  اهر  ار  سح  ای  نآ  زا  سپ  ندش  رشح  ندرم و  ندروآ : رب  باوخ  زا  رس 

ادخ و  باوَّصلاب : ُمَلعأ  ُهَّللا  َو  ظفاح )  ) يوش روخ  باوخ و  یب  هک  شیوخ  هب  یسر  هگ  نآ  درک  رود  لقع  هبترم  تروخ ز  باوخ و 
.تسا رتاناد  تسا  تسرد  هچ  نادب 

دننک یم  ناسمه  هدنب  ناوت  رادقم  اب  ار  تیبرت  ادـخ  ناگدـیزگ  هکنیا  یکی  .تسا  هدرک  تراشا  مهم  هتکن  ود  هب  انالوم  اهتیب  نیا  رد 
هچ ره  رب  دـنرو و  هرهب  دودـحمان  تردـق  زا  نانآ  هکنیا  رگید  دنـشاب ، هتـشاد  لمحت  هک  دـنیوگ  یم  نانآ  هب  اج  نآ  ات  ار  تقیقح  و 

.دنتسه اناوت  قح  تزاجا  اب  دنهاوخ 

زا مدناوخ  یم  بل  ریز  رِّسَی  ِّبَر  مدـنار  یم  رخ  شحف و  مدینـش  یم  يدـب  ندرک  یَق  ياورپ  هر و  هن  يدـُب  ندروخ  ِتَُّوق  هن  ار  وت  رم 
نوُمَلعَی ب 1916- مُهَّنإ ال  یِموَق  ِدـها  نورد  درد  زا  متفگ  یم  نامز  ره  ین  رودـقم  ارم  نتفگ  وت  كرت  ین  روتـسد  ارم  نتفگ  ببس 

.نک ناسآ  نم  راگدرورپ  هیئاعد ) هلمج  : ) رِّسَی ِّبَر   1 تیب 3030 / حرش  هب : دینک  هاگن  ندنار : رخ   1913

رد هک  تسا ، ناداـن  مدرم  ناـیامنهار  رهظم  ریما  .تسا  ریما  هتفگ  لوـقم  اـهتیب  نـیا   2 تیب 1861 / حرـش  هب : دینک  هاگن  یموَق : ِدـها 
ناش هدهع  رب  تخـس  ياهفیلکت  هاگ  دنهد و  یم  زردنا  ار  نانآ  قح  يایلوا  .توهـش  ِمدژک  رام و  ناگدـنهاوخ  دـنا و  تلفغ  باوخ 

.دنزادنا نورب  دوخ  نورد  زا  ار  اهرام  مدژک و  نآ  ات  دنهن  یم 

ار نانآ  نکل 
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تیاده یپ  رد  یپ  راچان  دنراذگ ، ناشدوخ  لاح  هب  دنناوت  هن  دنراد و  نایب  دـیاب  هک  نانچ  ار  اهفیلکت  نیا  ببـس  ات  تسین  يروتـسد 
.دنا ناهاوخ  ادخ  زا  ار  نانآ 

نیا درادن  ترکـش  ِتّوق  فیرـش  يا  اهازج  یبای  ادـخ  زا  جـنگ  لابقا و  ارم  يا  تداعـس  ياک  جـنر  هتـسَر ز  نآ  درک  یم  اه  هدـجس 
379 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اون  نآ  مرادن و  هناچ  بل و  نآ  اوشیپ  يا  ار  وت  دیوگ  قح  رکُش  فیعض 

لاثم ب 1921- رهب  زا  ونشب  تیاکح  نیا  لالَـض  جنر و  دوب  هلبا  یتسود  دوب  ناج  جاهتبا  ناشیا  رهز  دوب  ناس  نیز  نالقاع  ّینمـشد 
تیبرت رثا  رب  هک  دنتـسه  یناسک  دوصقم  اـجنیا  رد  .دوب و  هدـش  هدوسآ  نآ  رهز  زا  هدرک و  یق  ار  راـم  هک  نآ  جـنر : هتـسر ز   1917

.دنا هتسر  دریگ  یم  ار  ناشنماد  نآ  نایاپ  هک  يرش  زا  دنا و  هدرک  نوریب  لد  زا  ار  توهش  ایند و  یتسود  ادخ  يایلوا 

.تمحر شیاسآ و  بجوم  ار  ناگدنب  دنا و  تداعس  رهظم  قح  يایلوا  تداعس :

.دهد ازج  ار  وت  تسیاب  ادخ  .تسین  وت  قح  ندرازگ  ِناوت  ارم  تسا ) ییاعد  هلمج  : ) دیوگ قح  رکُش 

.دنهن یم  ناگدنب  رب  نورد ، هیفصت  يارب  هک  اهتضایر  راوشد و  ياهفیلکت  زا  تراعتسا  رهز :

سرخ يافو  قّلمت و  رب  ندرک  دامتعا 

سرخ يافو  ّقلمت و  رب  ندرک  دامتعا 

دـسر نامولظم  ناغفاک  نامز  نآ  ددم  ملاع  رد  دنا  نادرم  ریـش  دیـسر  شدایرف  تفر و  يدرم  ریـش  دیـشک  یم  رد  ار  سرخ  ییاهدژا 
ناهن ياهـضرم  نابیبط  نآ  ناهج  ياهللخ  ياهنوتـس  نآ  دـنود  یم  قح  تمحر  نوچ  فرط  نآ  دنونـشب  اـج  ره  ناـمولظم ز  گـناب 

دیوگ شیگراب  کی  ینک  یم  يرای  هچ  نیا  دنا  توشر  یب  ّتلع و  یب  قح  وچمه  دنا  تمحر  يرواد و  رهم و  ضحَم 
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اجک ره  دور  اج  نآ  اوَد  يدرد  اجک  ره  درد  ریغ  دـیوجن  وراد  ناهج  رد  درم  ریـش  راکـش  دـش  یناـبرهم  شیگراـچ  یب  مغ و  رهب  زا 
يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم  سرخ : ّقلمت  رب  ندرک  دامتعا   1922 دود ب 1929 - اـج  نآ  بآ  تسا  یتسپ 

هک یلیهـس  راوـنا  رد  .تسا  هدـمآ  هنیزوـب  سرخ  ياـج  هب  ناتـساد ، نآ  رد  .تـسا  هدروآ  كولـسلا  دـئارف  زا  ار  یناتـساد  ص 62 ) )
سرخ اب  ییاـهنت  تیاـغ  زا  یناـبغاب  هکنیا : نآ  هصـالخ  .تسا و  سرخ  اـب  ناـبغاب  یتسود  زا  نخـس  .تسا  هنمد  هلیلک و  زا  يریرحت 

اهنآ سرخ  دنتسشن و  یم  وا  يور  رب  ناسگم  تفر  یم  باوخ  هب  نابغاب  نوچ  .تفرگ  هناخ  وا  غاب  رد  سرخ  .دنکفا و  یتسود  حرط 
رب گرزب  یگنـس  دـنک  هدوسآ  ناسگم  دـنزگ  زا  ار  نابغاب  هک  نآ  يارب  سرخ  .دـندروآ  یم  موجه  زاـب  ناـسگم  نکل  .دـنار  یم  ار 
هللا رـصن  همجرت   ) هنمد هلیلک و  رد  دـعب ) هب  ص 159  یلیهـس ، راونا   ) .درمب نابغاب  دیـسرن و  بیـسآ  ار  ناسگم  دـنکفا ، نابغاب  يور 

، تفرگ دیاب  مزالم  ار  لقاع  تبحص   » تسا هدمآ  هنمد  هب  باطخ  هلیلک  نابز  زا  ترابع  نیا  اما  دوش  یمن  هدید  ناتـساد  نیا  یـشنم )
تروص مومذم  زج  دوخ  وا  تریس  هک  دوب  دیاب  رذح  رب  لهاج  تبراقم  زا  و  دشاب ...  یضرمان  رهاظ  رد  وا  قالخا  زا  یضعب  هچ  رگا 

ص 121) يونیم ، هنمد ، هلیلک و  « ) .ددنبن

381 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدرک  قیفلت  هدروآ  كولسلا  دئارف  فلؤم  هچ  نآ  هدورس و  انالوم  هچ  نآ  زا  یناتساد  یفشاک  دسر  یم  رظن  هب 

.ندرب ورف  ماک  هب  ندیعلب ، ندیشک : رد 

.لادبا زا  تراعتسا  نادرم : ریش 

زا يورقنا  ناهج : ياهللخ  ياهنوتس 
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زا یمدرم  نانآ  ياج  ادخ  دـش  عطقنم  توبن  نوچ  دـندوب ، نیمز  ياهخیم  ناربمیپ  تسا : هدروآ  ءادرد  وبا  زا  يذـمرت  لوصالا  رداون 
تسرد و تین  کین و  يوخ  هب  هکلب  دنتفاین  يرترب  زامن  هزور و  يرایسب  هب  مدرم  رب  نانآ  .دنیوگ  لادبا  ار  نانآ  هک  درامگ  ارم  تما 
ار نانآ  ادخ  هک  دنتسه  یمدرم  .دنا  ناربمیپ  ياه  هفیلخ  نانیا  .ادخ  ياضر  رطاخ  هب  ناشیا  تحیصن  ناناملسم و  همه  يارب  ملاس  لد 
لد لاثم )  ) رب ناشاهلد  ناشیا  زا  نت  یـس  .دنا  قیّدِص  لهچ  نانآ  .دـینادرگ و  ناشـشیوخ  صلاخ  دوخ  ملع  اب  دـیزگ و  رب  دوخ  يارب 
هب ناراب  .دـننادرگ  یم  زاب  نیمز  مدرم  زا  نانآ  هب  ار  تاهورکم  ادـخ  تساپ و  رب  ناـنآ  هطـساو  هب  نیمز  .دـنا  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا 
زا یخرب  نومضم  یهتنا )  ) دنوش یم  زوریپ  نانمشد  رب  ناشیا  تکرب  هب  دوش و  یم  هداد  نانآ  ببـس  هب  يزور  دراب و  یم  نانآ  رطاخ 

.دید ناوت  یم  هعماج » ترایز   » رد ار  تیاور  نیا 

.صلاخ ضحم :

.يرگداد یهد ، داد  يرواد :

.دنهاوخ یمن  دزم  یسک  زا  کین  راک  رد  دنا : توشر  یب 

.ارچ هچ ؟ يارب  هچ : نیا   2 منک 1756 / يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب  منک  يدوس  ات  رما  مدرکن  نم 

.لد ناج و  زا  یگراب : کی 

، دندوزفا يزیچ  نانمؤم  رگا  ات  دوبن  یهت  ماما  زا  نیمز   » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  .دنوادخ  بناج  زا  دـنا  ضیف  هطـساو  قح ، يایلوا 
دنوادـخ دـسیون : نینچ  هراب  نیا  رد  یماج  ص 178 ) ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) .دزاس شماـمت  ناـنآ  يارب  دنتـساک  رگا  دـنادرگ و  رب 

ناشیا مادـقا  تاکرب  هب  ناراب  نامـسآ  زا  هدرک ...  نآ  راهظا  ببـس  ار  ایلوا  .تسا و  هدـینادرگ  یقاب  ار  يوبن  ناهرب  یلاعت  هناـحبس و 
دیور ناشیا  لاوحا  يافص  هب  تابن  نیمز  زا  و  دیآ ،
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نارفاک رب  و 

382 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص 19) سنألا ، تاحفن   ) .دنبای ناشیا  تمه  هب  ترصن  ناناملسم 

تمحر یکی  رب  رـس  هب  اـت  دـمآ  تمحر  ردـنا  تمحر  وش  تسم  تمحر  رمخ  روخ  ناـهگ  نآ  وش و  تسپ  ور  تدـیاب  تمحر  بآ 
تـشوگ هب  ات  شوگ  نک ز  نوریب  ساوسو  هبنپ  عامـس  گناب  کلف  قوف  زا  ونـشب  عاجـش  يا  رآ  اپ  ریز  رد  ار  خرچ  رـسپ  يا  يامورف 

هک ات  ماک  ینیب ز  زا  زغم و  زا  نک  عفد  بیغ  ناتـسورس  غاب و  ینیبب  اـت  بیع  يوم  زا  ار  مشچ  ود  نک  كاـپ  شورخ  نودرگ  زا  دـیآ 
نورب ات  يوپم  نیّنع  نک و  يدرم  يوراد  رکـش  معط  ناهج  زا  یبایب  ات  رثا  ارفـص  بت و  زا  راذـگم  چـیه  ماشم  رد  دـیآ  رد  هَّللا  حـیر 

نک رود  ندرگ  تسد و  زا  لُخب  ّلُغ  نمجنا  تدرگ  هب  نالوج  دـنک  ات  نکب  ناج  ياـپ  ار ز  نت  هدـنک  يور  بوخ  نوگ  دـص  دـنیآ 
.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  تمحر : رمخ  تمحر و  بآ   1930 نهک ب 1939 - خرچ  رد  بایرد  ون  تخب 

ُهَّنِأل ُعَشخأ  ٍموَی  َّلُک  ُفِراعلا   » هک تسا  نونلا  وذ  نانخـس  زا  .نداد  ناشن  راوخ  ار  دوخ  نتخورفن ، يرترب  ندرک ، ینتورف  ندش : تسپ 
ص 125) بوجحملا ، فشک  « ) .دوب رت  کیدزن  یتعاس  ره  رد  وا  هچ  دوب  رت  عشاخ  زور  ره  فراع  ُبَرقأ : ٍهَعاس  ِّلُک  ِیف 

( ییانس  ) دوبن نید  درم  هدید  دوخ  درم  دوبن  نیب  يادخ  نیب  دوخ  چیه 

: ندـش تسم  مکح ) لاثما و  زا  لـقن  هب  یلو ، ياـیروپ   ) تسا دـنلب  هک  ینیمز  بآ  دروخن  زگره  یـضیف  بلاـط  رگا  زومآ  یگداـتفا 
.قح رد  يدوخ  وحم  زا  تراعتسا 

: رس هب  ات 
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.ندماین ورف  دیق  ای  تفرگ  تمحر  دیق  هب  ار  نآ  ناوت  یم  .رسارس 

.يایم ورف  نکم ، هدنسب  يامورف :

.ندیسر قح  هب  ندش ، كالفا  هب  كاخ  زا  نتسیرگنن ، یکاخ  ناهج  هب  ندروآ : ياپ  ریز  رد  خرچ 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  ساوسو : هبنپ 

383 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک نشور  ار  نورد  مشچ  نتسیرگن ، لد  مشچ  هب  ندرک : كاپ  بیع  يوم  زا  مشچ 

وم تسا  هتسر  تلد  مشچ  رد  هک  نوچ  وا  ِرصق  ینیبب  نوچ  ردارب  يا 

َّنا  » ثیدح هب  تسا  تراشا  هَّللا : ُحـیِر   1 / 1394 راد 1395 - مشچ  شرـصق  رادـید  نآ  هگ  نآ  رآ و  كاـپ  ّتلع  وم و  زا  لد  مشچ 
زا یکی  ارفـص : « 48 ( » ص 116 ج 8 ، رارـسالا ، فـشک  « ) .مُکَکِردـُت نأ  یَـسَع  اـَهل  اوُـضَّرَعَتَف  ـالأ  ٌتاـحَفَن  مُکِرهَد  ِماَّیأ  ِیف  مُکِّبَِرل 

.تسا ناهد  یخلت  هک  تسا  طلخ  نیا  رثا  ندودز  دوصقم  هناگراهچ و  ياهطلخ 

.دشاب هتشادن  نز  اب  یکیدزن  ییاناوت  اتاذ  هک  يدرم  نینع :

درگ هدوه  یب  يرادن  يدرم  رگا   ) .متفاین نآ  يارب  يدهاش  یلو  تسا  ندرک  شالت  ندیشوک و  ینعم  هب  ًارهاظ  تیب  نیا  رد  ندیئوپ :
.ندش مهارف  ندش ، هدامآ  ندمآ : نورب  .درگن ) نانز 

دنب خیم  هب  دنهن و  نآ  خاروس  رد  ار  نامرجم  ياپ  هک  راد  خاروس  نالک  بوچ  .ار  نامرجم  دنراذگ ، ياپ  رب  هک  یبوچ  دنک : هدـنک :
.دنیامن

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  لخب : ّلغ  یماظن )  ) ریزو هن  دوب  رزو  سک  نینچ  نیا  ریجنز  رد  تسد  هدنک  رد  ياپ 

فرص لام و  ندروآ  درگ  هشیدنا  حور و  نتشاد  ناوتان  .تسا و  ینیب  دوخ  تسا ، یلاعت  قح  برق  هب  ندیسر  رد  یمدآ  عنام  هچ  نآ 
اج نادب  دوب  هتشادرب  نایم  زا  اهعنام  نیا  رگا  .ادخ  هار  رد  نآ  ندرکان 
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.دسر تسوا  هتسیاش  دیاب و  هک 

هیاد رت  يوق  یّلُک  تمحر  تسا  يا  هیامرـس  يوق  هیرگ  يراز و  رگ  هراچ  رب  یگراچ  یب  نک  هضرع  رَپ  فطل  هبعک  هب  یناـت  یمن  رو 
دیدـپ شریـش  دوش  دـیلانب و  ات  دـیرفآ  ار  امـش  تاجاح  لفط  دوش  نایرگ  وا  ِلفط  نآ  یک  هک  ات  دوب  وج  هناهب  ردام  هیاد و  تسا  يا 

شاـــــــــــــهرهم ياهریــــــــــــــش  دــــــــــــــشوجب  اـــــــــــــت  شاـــــــــــــبم  يراز  یب  هَّللا  اوـــــــــــــعدا  تـــــــــــــفگ 
__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  يروآ  دای  ( 48)

384 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يا هدیسفچ  رب  هچ  یتسپ  نیا  ردنا  يا  هدینشب  مکقزر  ءامّـسلا  یف  ربص  وت  تعاس  کی  دناام  مغ  رد  ربا  ناشفا  ریـش  داب و  يوه  يوه 
.نتسناوت نتسنات :  1940 ب 1946 -

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  فطل : هبعک  يرهچونم )  ) یسیلبا تفات  دناتن  هتشر  ارم  هک  یسیبلت  هن  وز و  نم  هب  تفر  متس  هن 

.ندروآ قح  هاگرد  هب  يور  ندیرپ : فطل  هبعک  هب 

: ردام هیاد و 

قیفش هیاد  دسر  ات  میرگب  هک  قیرط  دناد  یمه  هزور  کی  لفط 

ناگیار وا  ریش  هیرگ  یب  دهد  مک  ناگیاد  هیاد  هک  یناد  یمن  وت 

فطل كدوک  رب  ات  تسا  يا  هناهب  یپ  رد  هک  وج : هناـهب   5 / 135 راگدرک 137 - لضف  ریـش  دزیرب  ات  راد  شوگ  ًاریثک  اوکبیلف  تفگ 
.دهد ریش  ار  وا  دنک و 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  تاجاح : ِلفط 

.ادخ تمحر  زا  تراعتسا  ریش :

رفاغ هروس  هیآ 60  تیب ، نومضم  اب  رت  بسانم  یلو  ( 110 ءارسا ، « ) .َنمْحَّرلا اوُعْدا  ِوَأ  َهَّللا  اوُعْدا  ُِلق   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  هَّللا : اوعدا 
.گناب توص ) مسا  : ) يوه يوه  ( 55 فارعا ، « ) .ًهَیْفُخ ًاعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعْدا   » ای ْمَُکل » ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو   » .تسا

.تسا ناراب  زا  تراعتسا  ریش  ربا : ناشفا  ریش 

تسا ذوخأم  مُُکقزر : ِءامَّسلا  ِیف 
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(22 تاـیراذ ، « ) .دـیوش یم  هداد  هدـعو  هـچ  نآ  امـش و  يزور  تـسا  نامـسآ  رد  و  َنوُدَـعُوت : اـم  ْمُُـکقْزِر َو  ِءاـمَّسلا  ِیف  َو   » هـیآ زا 
.ندیبسچ ندیسفچ :

تسا قح  هاگرد  هب  ندیسر  يارب  اهعنام  هک  ار  تشز  ياهتفـص  هنوگ  نیا  و  لخب ، يرورپ ، نت  یهاوخ ، دوخ  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد 
دوخ رگا  دیوگ  یم  اهتیب  نیا  رد  .تخاس  رود  دیاب 

385 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک تسا  ثیدح  رد  .دناهرب  اهالب  نیا  زا  ار  وت  ات  یهاوخب  وا  زا  يراز  اب  يرآ و  ادخ  هب  ور  دیاب  يرادن  ار  تدـهاجم  نینچ  ییاناوت 
شزرمآ دوش ؟ هتفریذپ  ات  تسه  يا  هدننک  اعد  دوش ؟ هداد  ات  تسه  يا  هدنهاوخ  ایآ  دیامرف  یلاعت  يراب  دور  بش  زا  ساپ  ود  نوچ 

ص 73) هیسدقلا ، ثیداحالا   ) .دمدب هدیپس  ات  دشاب  نینچ  و  دوش ؟ هدیزرمآ  ات  تسه  یهاوخ 

دیـسر الاب  زا  هک  ناد  یم  ادن  نآ  دیـشک  الاب  ار  وت  هک  ییادن  ره  لوفـس  رعق  ات  وت  شوگ  دشک  یم  لوغ  زاوآ  ناد  تیدیمون  سرت و 
تراعتسا ار  لوغ  تسا  نکمم  لوغ : زاوآ   1947 درد ب 1949 - مدرم  وا  هک  ناد  یگرگ  گـناب  دروآ  صرح  ار  وت  هک  ییادـن  ره 

دناـسرت یم  یـشیورد  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  ناطیـش  دوصقم  يوق  لاـمتحا  هب  یلو  تسا  هتـشون  نوسلکین  هک  ناـنچ  تفرگ  سفن  زا 
(268 هرقب ، « ) .ِءاشْحَْفلِاب ْمُکُُرمْأَی  َْرقَْفلا َو  ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا  : » تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ 

قلخ دننآ  لما ز  صرح و  همقل  قلخ  دننازیرگ  یشیورد  کن ز 

.یتسپ ندش ، ورف  ریز  هب  لوفُس :  1 / 961 سانش 962 - ناتسدنه  وت  ار  ششوک  صرح و  ساره  نآ  لاثم  یشیورد  سرت 

لوفس نیز  دناهر  یم  مّولع  نآ  لوسر ز  فصو  ارم  دزومایب  یم 
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.ایند كرت  قح و  يوس  هب  توعد  زا  تیانک  ندیشک : الاب   3 / 3229

نآ ررش  رب  دمآ  قیاف  نهآ  گنـس و  رثا  زا  دمآ  رتالاب  ببـس  ره  ناج  لقع و  يوس  تساهیدنلب  نیا  ناکم  يور  زا  تسین  يدنلب  نیا 
دشاب ردص  زا  رود  ياج  فرش  يور  زا  تساج  نآ  ِیقوف  تسـشن  شیولهپ  هب  تروص  رد  هچ  رگ  تسـشن  شکرـس  نآ  قوف  ینالف 

نهآ شیوخ ز  يدوصقم  يور  زا  ررش  نآ  تسا و  قیال  ود  نیا  یقوف  لمع  رد  تسا  قباس  هک  تهج  نیز  نهآ  گنـس و  فَخَتـسُم 
رمث زا  خاش  نامز  رد  ررـش  ناج  دـنا و  نت  ود  ره  نیا  کـیل  ررـش  ناـیاپ  لّوا و  نهآ  گنـس و  شیب  شیپ و  ور  نیز  تسا  گنـس  و 

386 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  رت  قیاف  وا  خاش  زا  رنه  رد  تسا  رت  قباس 

ادج شگنچ  زا  درک  يدرم  ریش  اهدژا  زا  درک  دایرف  نوچ  سرخ  رجش  رخآ  دوب و  لّوا  رمث  سپ  رمث  دمآ  رجـش  زا  دوصقم  هک  نوچ 
تـسا يا  هلیح  وت  هلیح  قوف  زین  تسین  هلیح  تّوق  تسه  ار  اهدژا  تشُکب  تّوق  نیدب  وا  ار  اهدژا  تشپ  دنداد  مه  هب  يدرم  تلیح و 

.تهج وس :  1950 ور ب 1962 - زاغآ  يوس  دمآ  اجک  زک  ور  زاب  يدید  وچ  ار  دوخ  هلیح 

.تبتر رد  لولعم  رب  تلع  ندوب  قباس  هب  تراشا  دمآ : رتالاب  ببس  ره 

.دنراد یشیپ  نآ  رب  دوجو  رد  ینعی  دنا  مدقم  ررش  رب  دنررش  دجوم  هک  نهآ  گنس و  هک  نانچ  .مدقم  قیاف :

.هاوخ دوخ  رورغم ، شکرس :

« نیکَملِاب ِناکَملا  ُفَرَش  : » تسا لثم  رد  هک  نانچ  تسشن :...  شکرس  نآ  قوف 

تشگنا تسه  رگا  صقن  هچ  ار  متاخ  رم 
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.ریثأت ملاع  اج : نآ  مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  یناقاخ ،  ) متاخ لحم  نهک 

.تسپ هدرمش ، کبس  هتشاد ، کبس  فافختسا ) زا  لوعفم  مسا  : ) ّفَخَتسُم

.مدقت یشیپ ، یقوف :  4 فختسم 3168 / رحِس  يدرگاش  هن ز  فرط  نآ  دمآ ز  ملع  نیا  ارم  هک 

.ندوب بولطم  يدوصقم :

، يدنلب زا  دوصقم  هک  دهد  یم  حیـضوت  اهتیب  نیا  رد  .تسالاب  يوس  زا  دـناوخ  يدـنلب  هب  ار  وت  هک  ییادـن  ره  دومرف  تیب 1948  رد 
زا هک  نآ  تسا و  ردـص  رد  دوب ، رت  هیاپ  دـنلب  ینعم  رد  هک  نآ  .تسا  يونعم  يدـنلب  دوصقم  هکلب  تسین  يرهاـظ  یناـکم و  يدـنلب 

یحور یمـسج و  يورین  تبترم  هب  سپـس  .دـنهد  ودـب  ـالاب  یتـبترم  يرهاـظ  تهج  زا  دـنچ  ره  تسا ، رود  ردـص  زا  دوب  رود  ینعم 
نانچ هبترم  ره  تسا و  یحور  يورین  رهظم  درم  ریش  یمـسج و  يورین  زمر  اهدژا  سرخ و  ثحب  دروم  ناتـساد  رد  .دنک  یم  تراشا 

تبترم قوف  دش  هتفگ  هک 

387 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دهد بولطم  رثا  ات  دوش  بیکرت  رگیدکی  اب  دیاب  یناسنا ) یناویح و  ای  یحور  یمسج و   ) ورین ود  نیا  .رگید 

هکنیا نآ  میروآ  یم  رثـن  هب  ار  نآ  هصـالخ  هک  تسا  هدروآ  رد  مظن  هب  رگید  یتروـص  هب  سیدـقاط  باـتک  رد  یقارن  ار  بلطم  نیا 
رو يا  هدشن  داز  یمدآ  راتفرگ  وت  تفگ  هبرگ  ییامن ؟ یم  راز  نینچ  ارچ  ییام  هداوناخ  زا  وت  دیسرپ  وا  زا  دید و  ار  يا  هبرگ  یگنلپ 

نیا دیاب  نم  تفگ  ار  هبرگ  دراد  ییورین  نینچ  هک  تسیک  داز  یمدآ  نیا  هک  دـش  هدز  تفگـش  گنلپ  .یتشاد  نم  زا  رتدـب  یلاح  هن 
.مناشچب ودب  هدرک  وت  اب  هک  ار  یمتس  رفیک  منک و  ادیپ  ار  داز  یمدآ 

يزور
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مدوب و وـت  یپ  رد  اهتدـم  نم  تفگ  گـنلپ  مداز  یمدآ  تفگ  یتـسیک  دیـسرپ  وا  زا  دـید  لـگنج  رد  ار  هثج  درخ  يدوـجوم  گـنلپ 
اب ار  نآ  مورب و  یهاوخ  رگا  ما  هتـشاذگ  هناـخ  رد  ار  دوخ  يورین  نم  نکل  تسین  یکاـب  تفگ  داز  یمدآ  .منک  دربـن  وت  اـب  مهاوـخ 

نیا نم  هک  دوب  هچ  .هن  تفگ  داز  یمدآ  .روایب  ار  دوخ  يورین  ورب و  دـشاب  نینچ  تفگ  گنلپ  .مینک  دربن  مه  اب  سپـس  مرواـیب  دوخ 
.تفریذپ گنلپ  .يزیرگن  نم  ندمآ  ات  هک  مدنب  یم  تخرد  هب  یبانط  اب  ار  وت  یهاوخ  رگا  یشاب  هتفر  وت  مدرگ و  رب  مورب و  هار  همه 

لیب هک  ماگنه  نآ  رد  .درب  هلمح  ودـب  .دـمآ و  گنلپ  دزن  تشادرب و  دوخ  لیب  تفرب و  تسب و  تخرد  هب  مکحم  بانط  اب  ار  وا  درم 
.تشذگب نانآ  رب  هبرگ  دوب  ناور  گنلپ  ینیب  رس و  زا  نوخ  تفوک و  یم  وا  نت  رب  ار 

.میتفا رد  نانآ  اب  دسرن  ار  ام  هک  یتسناد  يدید و  ار  یمدآ  تلیح  نونکا  تفگ  دید  لاح  نادب  ار  گنلپ  نوچ 

ار مشچ  ِیَلب  درآ  یگریخ  لّوا  هچ  رگ  ِیلُع  ردنا  رظن  دشخب  ینشور  الَه  هن  يدنلب  يوس  ار  مشچ  الُع  زا  دمآ  تسا  یتسپ  رد  هچ  ره 
تبقاع تسوت  ِروگ  تقیقح  یلاح  توهـش  تسوت  رون  ناشن  ینیب  تبقاع  نک  يوس  نآ  رظن  یـشاّفخ  هنرگ  نک  يوخ  ییانـشور  رد 
يرماس دش  رود  ناداتسوا  ّربکت ز  زک  دش  رورغم  نانچ  يزاب  یکی  نآ  دینش ز  يزاب  کی  هک  دوبن  نآ  لثم  دیدب  يزاب  دص  هک  ینیب 

دیشک رَس  ّربکت  زا  یسوم  وا ز  دید  وچ  دوخ  رد  رنه  نآ  راو 
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دوـبر ب ار  شناـج  يزاـب و  نآ  هک  اـت  دوـمن  يزاـب  رگد  یـسوم  مرجـال  هتخود  رب  ار  مشچ  مّلعم  زو  هتخوـمآ  رنه  نآ  یـسوم  وا ز 
1963 - 1971

388 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ماسجا ملاع  قلخ ، ملاع  یتسپ :

.نتسیرگن نداهن : مشچ 

دوصقم اجنیا  رد  .دیازفا  یم  ار  مشچ  دید  تسد  رود  هب  نتسیرگن  دنتشادنپ ، یم  هچ  نادب  تسا  یحیملت  نآ  رد  رظن : دشخب  ینشور 
.دهد یم  تسد  کلاس  يارب  تسخن  هک  یتریح  تسا و  رما  ملاع  تمظع  هب  هجوت 

.يدنلب الُع ) : ) ِیلُع

.ندیدن ار  هدام  زج  مسج و  یگریت  زا  تراعتسا  شاّفُخ :

.دراد نیب  تقیقح  هدید  هک  نآ  هدومزآ ، راک  درگن ، ار  راک  نایاپ  هک  نآ  نیب : تبقاع 

.لد ینشور  زا  تراعتسا  رون :

.دوش هضیرف  اهتلاح  نیا  رد  هک  دوب  دهد و  یم  تسد  کلاس  هب  هک  یناسفن  تالاح  زا  تیانک  يزاب :

لیذ هب : دـینک  هاگن  دـمآ ، رب  هلاسوگ  زا  هک  یگناب  ببـس  تخاس و  هک  يا  هلاسوگ  يرماس و  ناتـساد  زا  یهاگآ  يارب  راو : يرماس 
.اهریسفت رگید  و  رارسالا ، فشک  حوتفلا ، وبا  ریسفت  رد  هط ، هروس  هیآ 96 ،

یـسوم ار  لوـسر  دـنا و  هدرک  ضرف  شناد  زا  یکدـنا  نتفرگ  ینعم  هب  ار  ضبق  هیآ  نـیا  ریـسفت  رد  نارـسفم  ضعب  یـسوم :...  وا ز 
.مدرب راک  هب  ار  نآ  نونکا  متفرگ و  ارف  یـسوم )  ) لوسر زا  ار  شناد  یکدنا  نم  تفگ ، یـسوم  خـساپ  رد  يرماس  دـنیوگ  هتـسناد و 

تبتر و تسا و  رما  ملاع  زا  تسا  ریخ  هچ  نآ  هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب  اهتیب  نیا  رد  یلع ) دمحم  يولوم  يزار ، رخف  ریـسفت  )
.دننک لصاح  یتناکم  ملاع  نآ  رد  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  يدنلب 

نبنهن هایس  نیا  نکفب  دوخ  لد  زا  تساهلد  نبنهن  ناهج  نیا  یتسود 

وت نکسم 
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تبتر نادب  ندیسر  هب  ار  مشچ  دیاب  هتسویپ  سپ  « 49 ( » ورسخ رصان   ) نکـسم نیدورف  ملاع  ار  وت  تسین  یقاب  نشور و  تسا  یملاع 
تدهاجم نیا  همدقم  .دشاب و  راوشد  زاغآ  رد  راک  نینچ  دنچ  ره  .تشاد  قح  فطل  هب  رظن  تفرگ و  شیپ  تدـهاجم  هار  تخود و 

كرت

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  تشاددای  ( 49)

389 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دید صقان  ار  دوخ  دیاب  هتسویپ  تدهاجم  نیا  رد  ندومیپ و  هر  يریپ ، تیانع  هیاس  رد  نتخود و  ترخآ  هب  هدید  تسا و  ندرک  ایند 
هک دوب  هن  رگ  .تشادنپن و  لماک  ار  دوخ  دروخن و  بیرف  دیسر و  یتیانع  دش و  زاب  لد  رب  يا  هچیرد  رگا  .دیشوک و  لامک  یپ  رد  و 

.ددرگ هابت  دوش و  عطقنم  يو  زا  تیانع  نآ 

يار بحاص  بطق  هانپ  رد  شاب  ياپ  وت  دور  هک  یهاوخن  رـس  دور  رَـس  دوخ  نآ  دـب  رورـس  دوش  ات  دود  رـس  ردـنا  هک  شناد  اسب  يا 
بلق وت  دـقن  ناـج  تسوا  رکف  تسا و  شقن  وت  رکف  نیچم  وا  تاـبن  زج  يدهـش  هچ  رگ  نیبـم  وا  قوف  شیوخ  یهاـش  هچ  رگ  شاـب 

رد سنج  ياـنبا  تمدـخ  یهاوخن  رو  وا  يوس  وش  هتخاـف  وگ  وک  وک و  وا  يوا  رد  وجب  ار  دوـخ  ییوـت  وا  ناـک  تسوا  دـقن  تسا و 
نیه تسین  تروز  وچ  نک  یم  ییراز  ار  وت  رم  دناشک  نوریب  رطخ  زو  ار  وت  رم  دـناهر  يداتـسا  هک  وب  سرخ  وچمه  ییاهدژا  ناهد 

گنس نیا  ادخ  يا  درک  دایرف  نوچ  درد  زا  تسَر  سرخ  درد  یلان ز  یمن  یـسرخ  زا  مک  وت  نیب  هار  زا  شکم  رـس  يروک  هک  نوچ 
ار لد 
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هک یشناد  .دنزومآ  ایند  رطاخ  هب  هک  یملع  دود : رـس  رد  هک  شناد   1972 نک ب 1981 - موحرم  شوخ و  وت  ار  شا  هلاـن  نک  موم 
ار دوخ  هتخاس و  مهارف  ینادان  زا  يا  هراوتـشپ  هک  يدرم  و  : » دـیامرف ناملاع  نیا  هراب  رد  ع )  ) یلع .دـنیوج  تسایر  یگرزب و  نادـب 

دنا هدیمان  اناد  ار  وا  نایامن  یمدآ  .نآ  نیا و  نایم  شزاس  نامیپ  نتسب  رد  روک  .نازات  هنتف  یکیرات  رد  ناباتش  هتخادنا  رد  مدرم  نایم 
هابت نتفر : رس  هبطخ 17 ) هغـالبلا ، جـهن  « ) .تسا نآ  رایـسب  زا  رتهب  شکدـنا  هک  هدروآ  مهارف  رایـسب  ار  يزیچ  .تسا  ناـنچ  هن  وا  و 

.ندش

.هاگتسد لالج و  بحاص  .يدام  تردق  ندوب  اراد  زا  تیانک  هاش :

.یقیقح شناد  زا  تراعتسا  فورعم .)  ) رکش تابَن :

هاگ چیه  هک  نانچ  دیرم  رب  تسا  فارـشا  ار  وا  .صقان و  دوجو  رهظم  دیرم  تسا و  لماک  دوجو  رهظم  خیـش  هک  اج  نآ  زا  ییوت : وا 
.تسین لفاغ  دیرم  زا 

.ندوب بلط  رد  هتسویپ  زا  تراعتسا  نتفگ : وکوک 

390 ص : ج 2 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دسر و ناشیدب  یلاعت  قح  ددم  هتسویپ  اما  .دنا  نامدرم  رگید  نوچ  رهاظ  هب  هک  تسا  نانآ  دوصقم  ًارهاظ  تیب  نیا  رد  سنج : يانبا 
.هدش طبض  یهاوخب » ، » یهاوخن ياج  هب  اه  هخسن  یخرب  رد  .دنا  مدرم  ریگتسد  نانآ 

.ندوب توهش  ریسا  ندوب : اهدژا  ناهد  رد 

رد هک  يا  هدنزومآ  تسادخ  ياسانش  هک  ییاناد  دنا : هتسد  هس  مدرم  : » تسا ع )  ) یلع نانخس  رد  هک  نانچ  ار : وت  رم  دناهر  يداتسا 
نآ امنهار ، ربهار ، نیب : هار  ( 147 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .تسار پچ و  هب  هدنور  یناگیامورف  و  تساشوک ، يراگتـسر  هار 

سرخ و اهدژا و  ناتساد  دراد  نیب  تقیقح  هدید  هک  نآ  تسا ، هار  هب  انشآ  هک 
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هب دوخ  رگا  تسا  سفن  ياهدژا  رطخ  ضرعم  رد  ایند  رد  هتـسویپ  یمدآ  هک  تسا  يزمر  اهدژا  ناهد  زا  ار  سرخ  درم  ریـش  ندناهر 
سپ .تسا  ناگمه  ناوت  رد  هن  تبترم  نینچ  هب  ندیـسر  اما  تسا ، نآ  دارم  تیاـغ  دـنک  بولغم  ار  اـهدژا  دـناوت  هک  دـسر  يا  هبترم 
سفن ياوه  هن  رگ  .دنک و  ییامنهار  ات  تساوخ  وا  زا  ینتورف  عرـضت و  اب  دراذگاو و  ودب  ار  دوخ  داد و  ربهار  هب  تدارا  تسد  دـیاب 

.درک دهاوخ  بولغم  ار  یمدآ  دش و  دهاوخ  هریچ 

موس دلج 

مود رتفد  همتت 

سرخ يافو  قلمت و  رب  ندرک  دامتعا  همتت 

مراد يروک  ود  هک  لیاس  يانیبان  نتفگ 

مراد يروک  ود  هک  لیاس  يانیبان  نتفگ 

نم مراد و  يروک  ود  نوچ  ناه  دـیرآ  متمحر  هراب  ود  سپ  ناـمز  لـها  يا  مراد  يروک  ود  نم  ناـمألا  تفگ  یمه  وک  يروک  دوب 
يزاوآ و تشز  اوـن  شوخاـن  مزاوآ و  تشز  تفگ  اـمن  او  دـشاب ؟ هچ  يروـک  رگد  نآ  اـم  مینیب  یم  تیروـک  کـی  تفگ  ناـیم  رد 
مشخ و هیام  دور  هک  اج  ره  هب  مزاوآ  تشز  دوش  یم  مک  نم  گناب  زا  قلخ  رهِم  دوش  یم  مغ  هیام  متـشز  گـناب  اـت  ود  دـش  يروک 

يو رب  دش  قلخ  هلگ  نیز  دش  مک  زاوآ  ِیتشز  دینک  اجنگ  ار  جنُگان  نینچ  نیا  دـینک  اتود  ار  محر  يروک  ود  رب  دوش  یم  نیک  مغ و 
يرود يروک  هس  نآ  دوب  َدب  مه  شلد  ِزاوآ  هکنآ  ار و  زاوآ  شلد  ِزاوآ  ِفطل  ار  زار  وا  تفگب  نوچ  وکین  درک  هلد  کی  تمحر  هب 
ظحاج زا  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  بغار و  تارضاحم  زا  رفنازورف  موحرم  ار  ناتـساد  ذخأم   1982 دوب ب 1991 - دمرس 

يروک ود  نایم  رد  نایم ): رد  نم  ( ) ص 65 يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) .تسا هدروآ 
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.ما هدنام 

.مدرم زا  یکی  .تسا  نامز  لها  زا  یکی  دوصقم  هدش و  فذح  هنیرق  نودب  لعاف  تفگ ): )

حـصان نارای  مشچ  رد  جنگان و  قفـشم  ناردارب  لد  رد   » .دنهاوخن ار  وا  هک  .دـنمرب  وا  زا  هک  یـسک  زا  تیانک  .هدـنجنگان  جـنُگان ): )
.ندیجنگ روخ  رد  تفص ) هدنزاس  دنوسپ  آ ، جنگ + :( ) اجنُگ ( ) همان تغل  زا  لقن  هب  هنمد ، هلیلک و  « ) .دیامن ریقح 

.ندروآ رد  دوخ  عمج  رد  نتفریذپ ، ندرک ): اجنُگ  )

.قفتم دِحَّتم ، هلد ): کی  )

.نیَر باجح  .قح  فطل  زا  یمئاد  عاطقنا  دمرس ): يرود  )

392 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد هک  نانچ  دهاوخ ، رذع  ادخ  هاگرد  هب  نآ  زا  دشاب و  هاگآ  دوخ  هانگ  زا  هک  دریگ  رارق  یلاعت  قح  تیانع  دروم  هاگ  نآ  راکهانگ 
تاملک هغالبلا ، جهن  « ) .دیآ تدنـسپ  هک  یکین  راک  زا  تسا  رتهب  ادخ  دزن  دـیامن ، تشز  ار  وت  هک  یهانگ  : » تسا ع )  ) یلع نانخس 

(46 راصق :

نوچ نالد  نیگنـس  لد  وز  دش  مولظم  شوخ و  شزاوآ  هک  نوچ  دنهن  شتـشز  رـس  رب  یتسد  كوب  دنهد  ّتلع  یب  هک  ناباّهَو  کیل 
قلخ نوخ  وک ز  تسا  هدـمآ  زاوآ  تشز  رب  اُوئَـسخا  قیفر  ار  تباجا  ددرگ  یمن  نآ  قیهـش ز  تسا و  تشز  وچ  رفاک  هلاـن  دـش  موم 
هدرک یگرگ  وت  فسوی  اب  هک  ناد  دوب  شوخاـن  نینچ  دوبن  تا  هلاـن  دوب  شَک  تمحر  سرخ  هلاـن  هک  نوچ  تسم  دوب  گـس  نوچ 

1992 نک ب 1998 - غاد  ور  دـش  هنهک  تـحارج  رو  نـک  غارفتـسا  هدروـخ  زو  نـک  هبوـت  يا  هدروـخ  یهاـنگ  یب  نوـخ  اـی ز  يا 
مدرم تیادـه  هب  دزم  ِعقوت  یب  هک  دـنا  نایامنهار  ایلوا و  دوصقم  اجنیا  رد  .ضوع  تشادمـشچ  یب  هدنـشخب  باّهَو : عمج  ناباّهو ): )

.دنا لوغشم 

نورد هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  زاوآ ): )
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:( زاوآ ندـش  مولظم  ( ) ص 307 ج 8 ، یفاک ، عورف  « ) .هَتَِینـالَع ُهَّللا  َحَلـصأ  ُهَتَریِرَـس  َحَلـصأ  نَم  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  یمدآ 
.دننک بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  تمحر  عرضت  اب  ناگ  هدید  متس  هک  نانچ  ندروآ ، محر  هب  زا  تیانک 

نآ رد  نوچ  ُروُفَت :: َیِه  ًاقیِهَـش َو  اَهل  اوُعِمَـس  اهِیف  اوُْقلُأ  اذِإ   » هیآ رد  قیهـش »  » تسا ینعم  نیا  زا  .تشز و  ياوآ  رخ ، گناب  قیهَـش ): )
.ندش هتفریذپ  ندیدرگ ): تباجا  قیفر  ( ) 7 کلم ، « ) .دشوج یم  هک  یلاح  تشز  یگناب  نآ  زا  دنونشب  دنوش  هدنکفا 

میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  اُوئَسخا »  » دنراد و تسپ  یتبتر  هک  نانآ  ای  تسا  گس  ندنار  يارب  ءاسخا »  » هملک .دیوش  رود  اُوئَسخا ): )
دیوش رود  ِنوُمِّلَُکت : اهِیف َو ال  اُؤَسْخا   » تسا نانآ  خساپ  .دنریگ  هشیپ  يراک  وکین  ات  دنرآ  ناشنورب  دـنهاوخ  هک  نایخزود  هب  باطخ 

لام ندروخ  نامدرم و  زاوآ  زا  تسا  تیاـنک  قلخ ) نوخ  زا  ندوب  تسم  ( ) 108 نونمؤم ، « ) .دییوگم نخـس  نم  اب  و  خزود )  ) نآ رد 
.مارح هب  نانآ 

393 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدنروآ محر  هب  شَک : تمحَر 

دیؤم تسا و  هدمآ  شیپ  تیب  رد  هک  دوخ ، زا  نانآ  ندرک  دونشخ  تسا و  ساّنلا  قح  تخادرپ  زا  تراعتسا  اًلمتحم  ندرک : غارفتـسا 
.الاب تیب  رد  تسا  هانگ » یب  نوخ  ندروخ   » لامتحا نیا 

هشیر هک  ار  اهتحارج  یخرب  میدق  ِیکـشزپ  رد  .تسا » ندرک  غاد  نامرد  نیرخآ  ّیَکلا : ِءاوَّدلا  ُرِخآ   » هک تسا  لثم  رد  ندرک ) غاد  )
.دندرک یم  غاد  دش  یمن  هب  وراد  اب  دوب و  هدناود 

.ادخ هاگرد  هب  زادگ  زوس و  اب  لد ،» زا  تسا  ینامرفان  نتخاس  نک  هشیر   » زا تیانک  ندرک  غاد  اجنیا  رد 

هب مراد ،» يروک  ود  تفگ  یم  هک  يروک  ناتساد   » تبسانم هب  اهتیب  نیا  رد 
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: ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  ُراْصبَْألا َو  یَمْعَت  اـهَّنِإَف ال   » تسا لد  يروک  یقیقح  ِيروک  هک  دـنک  یم  تراـشا  لد » يروک  »
دوخ زاوآ  یتشز  هب  نوچ  روک  نآ  هک  ناـنچ  ( 46 جح ، « ) .تسا روک  دراد  اج  هنیـس  رد  هک  ییاهلد  هکلب  تسین  روک  اه  هدید  انامه 

، دیآ رد  عرـضت  هب  ادخ  هاگرد  هب  دـیاب  لد  روک  دـیآ  دـیدپ  يروک  لد  رد  رگا  .دومن  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  تمحر  درک ، فارتعا 
.دشخبب ار  وا  هک  دوب 

دوب هدرک  دامتعا  وا  يافو  رب  هک  هلبا  نآ  سرخ و  تیاکح  هّمتت 

هراشا

دوب هدرک  دامتعا  وا  يافو  رب  هک  هلبا  نآ  سرخ و  تیاکح  هّمتت 

یپ رد  مزالم  دش  راز  ِسرخ  نآ  فهک  باحـصا  گس  نوچ  دـیدب  هنادرم  ِدرم  نآ  مرک ز  نآ  دـیهر و  او  نوچ  اهدژا  زا  مه  سرخ 
ردارب يا  تسیچ  لاح  شتفگ  تشذگب و  یکی  نآ  یگتسب  لد  زا  تشگ  سراح  سرخ  یگتسخ  زا  داهن  رس  ناملسم  نآ  رابدُرب  نآ 

ره هب  وا  تسا  ینمـشد  زا  رتب  هلبا  یتسود  اهلبا  لد  هنم  یـسرخ  رب  تفگ  اهدژا  ِثیدح  تفگ و  او  هّصق  تسیک ؟ سرخ  نیا  ار  وت  رم 
.ریلد عاجش ، هنادرم ):  ) 1999 تسا ب 2004 - یندنار  یناد  هک  هلیح 

همان سراف  « ) .دوب هنادرم  عاجش و  لقاع و  تخس  ریشدرا  نیا  و  ( » یسودرف  ) ناگنادرم نارادمان و  نادب  ناگنازرف  هب  خساپ  داد  نینچ 
.درمناوج زین  همان ،) تغل  زا  لقن  هب  هحفص 60 ، یخلب ، نبا 

.فهک هروس  لیذ  اهریسفت ، هب : دینک  هاگن  فهک ): باحصا  ِگس  )

.نابساپ نابهگن ، سراح ): )

.هقالع یتسود ، یگتسب ): لد  )

ع)  ) یلع هک  نانچ  .دـناسر  یم  نایز  نکیل  دـهد ، يدوس  دـهاوخ  هک  تسا  نادان  تسود  رهظم  سرخ  .ندرک  دامتعا  نداـهن ): لد  )
دوس ار  وت  دهاوخ  وا  هچ  زیهرپب  نادان  ِیتسود  زا  : » دیامرف
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(38 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دنادرگ تنایز  راچد  نکیل  دناسر 

زا نم  ِّيدوـسح  نیا  تسا  هد  هوـشع  ناـهلبا  رهم  تفگ  نیب  رهِم  نیا  يرگن  هچ  یـسرخ  هن  رو  نیا  تـفگ  يدوـسح  زا  هَّللا  تـفگ و 
395 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  سنج  مه  لهم  نیزگم  ار  سرخ  ار  سرخ  نیا  نارب  نم  اب  ایب  یه  تسا  هب  شرهِم 

ات نک  وا  كرت  فیرش  يا  مشابن  یـسرخ  زا  مک  نم  دوب  « 50  » تقزِر دـُب و  نیا  مراک  تفگ  دوسح  يا  نک  دوخ  راـک  ور  ور  تفگ 
ّقح ِرون  فازگ  زا  دـیزرلن  زگره  ملد  نیا  يا  هشیب  رد  ورم  یـسرخ  نینچ  اـب  يا  هشیدـنا  مدزرل ز  یم  لد  وـت  رب  فـیرح  مشاـب  تنم 

ِتفگ ِلعاف  تفگ ):  ) 2005 هدکـشتآ ب 2012 - نیا  زا  زیرگب  ناه  ناه و  هدش  هَّللا  ِرُوِنب  رُظنَی  منمُؤم  فال  هن  يوعد و  هن  نیا  تسا 
.تسا هدنیوگ  زردنا  درم  مود  لعف  لعاف  دوب و  هدش  قیفر  سرخ  اب  هک  تسا  يدرم  تسخن 

.تسا هدنب  نابهگن  ناسچ  هک  رگنب  نآ  تریس  هب  تسا ، هدنرد  ناویح  هک  يرگن  یم  نآ  تروص  هب  ارچ  یسرخ ):...  )

.هدنهد بیرف  هد ): هوشع  )

.ندراذگاو ندرک ، اهر  ندیله ): )

.يوش دنم  هرهب  نم  ییامنهار  زا  هک  دوبن  وت  بیصن  دوبن ): تقزر  )

.ندش قیفر  ندرک ، دامتعا  زا  تیانک  نتفر ): هشیب  رد  )

.درگن یم  ادخ  ییانشور  هب  هَّللا ): ِرُوِنب  رُظنَی  )

ضرم ضرغ و  زا  دنراد و  هزیکاپ  یسفن  نوچ  امنهار  ناملاع   1 دومن 1331 / نوچ  هنهرب  ار  نمؤم  بیغ  دوبن  هَّللا  ِرُوِنب  رُظنَی  را  نمؤم 
لقع سفن و  نایم  لادج  زمر  ناتساد  نیا  .دنرگن  یم  ار  رهاظ  اهنت  نالهاج  اما  دننیب  یم  تسه  هک  نانچ  ار  زیچ  ره  دنرود ،
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ات دنناوخ ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  یمدآ  ود  ره  لقع  سفن و  .اناد  ربهار  نادان و  يامنهار  ای  ینالقع  كاردا  یـسح و  كاردا  ای  تسا 
.دنک يوریپ  ار  کی  مادک 

متفر تفگ  دیـشک  يو  زا  تسد  تفرگب و  وا  تسد  تفَز  تسا  يّدَـس  ار  درم  یناـمگ  دـب  تفرن  رد  شـشوگ  هب  تفگ و  همه  نـیا 
فطل مَین  وت  يودَـع  نم  شتفگ  زاـب  شارت  رتـمک  تفرعم  ـالوضفلا  ُوب  شاـبم  هراوخ  مغ  وت  نم  رب  ور  تفگ  دیـشر  ِراـی  يا  هن  نوچ 

 __________________________________________________ مَیپ رد  ییایب  رگ  دشاب 

تتخب ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 50)

396 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یلد ب 2018- بحاص  یتسود  راوج  رد  یلقاع  هانپ  رد  یبسُخب  اـت  وش  داـقنُم  ار  راـی  رخآ  تفگ  ور  راذـگب و  ارم  متـسباوخ  تفگ 
.تسا هدش  شهوکن  هاگ  هدوتس و  هاگ  انالوم  ياه  هدورس  ِيواطم  رد  نّظلا  ءوُس  ای  ینامگ ): دب   ) 2013

رد دوب و  نامگ  دب  درک و  طایتحا  دیاب  اج  نآ  دـشاب ، تدـسفم  هّنَظَم  هک  ییاج  یکی  تسا  دروم  ود  ار  ینامگ  دـب  هک  تسناد  دـیاب 
تیاور رد  .دـنا  هتـسناد  لثم  ار  هلمج  نیا  یـضعب  دـنچ  ره  ص 74 ) يونثم ، ثیداـحا  « ) .ّنَّظلا ُءوُس  ُمزَحلا   » هک تسا  هدـمآ  ثیدـح 

ص 27) ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) .ِّنَّظلا ُهءاسَم  ُمزَحلا   » هک تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  رَمُع ، نب  لَّضفُم 

دننم ناهاوخ  تسم و  ییوگن  وت  دننک  توعد  نوچ  هک  دشاب  نآ  مزح 

ناهن نمکم  رد  داّیص  دنک  هک  ناد  غرم  ِریفص  ناشیا  توعد 

: دیوگ زین  3 و  / 230 نینح 232 - زاوآ و  گناب و  نیا  دنک  یم  نیا  هک  هداهنب  شیپ  هدرم  ِغرم 

ات يرب  دب  ِّنظ  هک  دشاب  نآ  مزح 
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يرب دب  زا  يوش  يزیرگ و 

دب زا  مـسق  نآ  .زین و  رگید  ياـهتیب  رد  3 و  / 267 لوضف 268 - يا  ناد  یم  ماد  ار  مدـق  ره  لوـسر  نآ  تسا  هتفگ  نّظلا  ءوـس  مزح 
ار ینامگ  دب  نینچ  .يا  هدینشن  يا و  هدیدن  يدب  وا  زا  هک  يرب  دب  نامگ  یسک  هب  هک  تسا  نآ  هدش ، هدرمش  دنـسپان  هک  دب  ِینامگ 

ینیب مشچ  هب  يزیچ  يو  زا  هک  نآ  یب  یسک ، هب  يرب  دب  نامگ  هک  دوب  نآ  لد  هب  تبیغ  و  : » دیوگ یلازغ  .دنا  هتسناد  یکی  تبیغ  اب 
دروم تیب  رد  ندرب » دـب  نامگ   » اـی نظلا » ءوس   » ینعم سپ  ص 90 ) ج 2 ، تداعـس ، يایمیک  « ) .یناد نیقی  هب  ای  يونـش  شوگ  هب  ای 

ار یـسک  ره  هتفگ  ای  دریذـپن ، ار  یتوعد  ره  هدرکان  قیقحت  هدیـسرپان و  یمدآ  و  دوش ، تیاـعر  طاـیتحا  بناـج  هک  تسا  نیا  ثحب 
زا ار  یمدآ  هک  دوب  تسا و  دنـسپان  ندرب  دب  نامگ  دـناسر  ار  يا  هدـنیوگ  ییوگتـسار  یتسرد و  راک ، رهاظ  رگا  اما  .دـنادن  تسرد 

یّتَح ِِهنَـسحأ  یلَع  َکیِخأ  َرمأ  عَض   » هک دـنک  ثیدـح  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  ع )  ) قداص ماـما  هک  ناـنچ  دراد ، زاـب  يریخ  هب  ندیـسر 
راک الِمحَم : ِریَخلا  ِیف  اَهل  ُدِجَت  َتنأ  ًاءوُس َو  َکیِخأ  نِم  تَجَرَخ  ٍهَِملَِکب  َّنَّنُظَت  ُهنِم َو ال  َُکِبلغَی  ام  َکَِیتأَی 

397 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دیوگ هک  ینخـس  هب  و  ناوتن ، ندرک  هیجوت  هک  دـیوگ  ای  دـنک  نآ  اـت  ِهن  تروص  نیرتوکین  رب  دـنک ) اـی  دـیوگ  هچ  نآ   ) ار تردارب 
لقن ع )  ) قداص ماما  زا  و  ص 362 ) ج 2 ، یفاک ، لوصا  « ) .ینک هیجوت  وکین  یتروص  رب  ار  نآ  یناوتب  هک  نادنچ  ربم  دب  نامگ 
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« .دشاب ملاع  وا  ییوکین  هب  هک  نآ  رگم  درب  وکین  نامگ  يرگید  هب  یـسک  تسین  اور  دشاب  بلاغ  قح  رب  روج  رگا  : » دومرف هک  تسا 
ار هدـنهد  زردـنا  یهاوخ  ریخ  راک ، رهاـظ  ثحب ، دروم  تیب  رد  ص 257 ) ج 3 ، مظاک ، ماما  دنـسم  ص 298 ؛ ج 5 ، یفاـک ، عورف  )

دـشاب ینامگ  دب  لاجم  رگا  سپ  .تسین  يزیمت  درخ و  ار  نآ  هک  هدنرد  روناج  وس  کی  تسا و  یمدآ  وس  کی  هچ  دـهد  یم  ناشن 
.هدنهد زردنا  هب  هن  درب  سرخ  هب  ینامگ  دب  دیاب 

.مکحم راوتسا ، تفَز ): )

.ریذپ تحیصن  لقاع ، دیشر ): )

ار وا  دـنک و  شناد  يوعد  هک  تسا  یـسک  دوصقم  ادـن ) فرح  آ ، ارـس + هواـی  وگ ، هدوه  یب  یلوضف : لوضفلا : وب  :( ) ـالوضفلا وب  )
.دوبن یشناد 

.ندرک شناد  راهظا  ندیشارت ): تفرعم  )

.نمشد ودَع ): )

و تسا ،) شوخ  وا  ینابـساپ  ارم  دیوگ  دوب ، درم  نابهگن  باوخ  تلاح  رد  سرخ  هک  تهج  نآ  زا   ) دیآ یم  باوخ  ارم  متـسباوخ ): )
.متسین ییاونش  يارب  هدامآ  هک  تسا  نآ  زا  تیانک  تفگ  ناوت  یم 

.مار رادربنامرف ، دایقنا ) زا  لوعفم  مسا  :( ) داقنُم )

ناشیا نانخس  نانآ  نکیل  دنناسرت ، یم  يوه  يوریپ  توهش و  دنزگ  زا  ار  نامدرم  نایامنهار  نایم  شکمـشک  نایب  اهتیب  نیا  لصاح 
ام ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول   » دنیوگ تسین و  یتشگ  زاب  هار  رگید  هک  دوش  یم  نشور  ناش  يارب  تقیقح  یماگنه  دنهن و  یمن  یعقو  ار 

(10 کلم ، « ) .میدوبن نایخزود  زا  میتشگ  یم  زاب  دوخ  درخ  هب  ای  میدینش  یم  رگا  ِریِعَّسلا »: ِباحْصَأ  ِیف  اَّنُک 

تـسا ینوت  ادگ و  دراد  عمط  ای  تسا  ینوخ  دمآ  نم  دصق  رگم  نیک  ور  دینادرگ  دوز  دش  نیگمـشخ  وا  ّدِـج  زا  درم  داتفا  لایخ  رد 
398 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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ِّنَظ شرطاخ  ردنا  کین  نامگ  کی  شرس  ِثبُخ  زا  چیه  دماین  دوخ  نیشنمه  نیز  ارم  دناسرتب  هک  نیدب  نارای  اب  تسا  هتـسب  ورگ  ای 
داد رهِم و  لـها  تسناد  ار  سرخ  داـهن  تمهت  یگـس  زا  ار  یلقاـع  دوب  سنج  مه  ار  سرخ  رم  رگم  وا  دوب  سرخ  رب  یگلمج  شکین 

.يراشف اپ  رارصا ، ّدِج ):  ) 2019 ب 2024 -

.نتشاد نتشک  لایخ  ندمآ ، دصق  هب  ندمآ ): دصق  )

.لتاق زیرنوخ ، ینوخ ): )

هدوب ناراّیع  و  نادزد ، نایادگ ، هاگباوخ  رتشیب  مامح  نخلگ  .دـباوخ  نخلگ  رد  هک  نآ  تبـسن ) ءای » + » مامح نخلگ  نوت : :( ) ینوت )
« .تسا غراف  ناینوت  همه  زا  غراف و  و  تسا ) ینغتسم   ) مینوت هک  نم  زا  ناطلس  هک  دیوگ  یم  دشاب و  هتسشن  نوت  رد  هک  ینوت   » .تسا
:( ّرِـس ثبُخ  « ) .تسا ینوت  ینوخ  سک  نالف  : » دـنیوگ لوادـت  رد  يونثم ) تاریبعت  تاغل و  گنهرف  زا  لـقن  هب  ص 91 ، هیف ، اـم  هیف  )

.تنیط یکاپان 

.ندوب دیلپ  زا  تیانک  .ندوب  گس  يردصم ) ءای » + » گس :( ) یگس )

ار ام  تنکم  کلم و  دـننک و  يرورـس  ام  رب  دـنهاوخ  یم  نانآ  هک  دـنداهن  یم  تمهت  نایامنهار  ناربمیپ و  رب  ناتـسرپ  اـیند  هتـسویپ 
: تفگ یم  ار  دوخ  ناینوماریپ  نوعرف  .دنوش  بحاص 

(35 ءارعش ، « ) .دنک نوریب  ناتنیمز  زا  ار  امش  شیوخ ، رحس  اب  دهاوخ  یم  یسوم  »

تساجک وت  مزح  یشیدنا و  لایخ  نآ  هک  ار  تسرپ  هلاسوگ  مالّسلا  هیلع  یسوم  نتفگ 

تساجک وت  مزح  یشیدنا و  لایخ  نآ  هک  ار  تسرپ  هلاسوگ  مالّسلا  هیلع  یسوم  نتفگ 

قلُخ نیا  ناهُرب و  نینچ  اب  میربمغیپ  رد  دوب  تنامگ  دص  لالـض  زو  تواقـش  زا  شیدنا  دـَب  ياک  لایخ  ِتسم  یکی  اب  یـسوم  تفگ 
یم ما  يربمغیپ  رب  نعط  يدمآ  گنت  هسوسو  لایخ و  زا  نظ  ّکش و  دوزف و  یم  تلایخ  دص  نم  يدید ز  هزجعم  نارازه  دص  میرک 

ایرد زا  درگ  يدز 
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دـص نیا و  دیود  یگنـس  زا  يوج  مااعد  دیـسر و ز  ناوخ  هساک و  لاس  لچ  نامـسآ  ناینوعرف ز  رَـش  زا  تیدیهر  ات  نایع  مدروآ  رب 
نم يادـخ  هک  يدرک  هدجـس  يوداج  زا  يا  هلاسوگ  دز  گناب  درکن  مک  مّهوت  نآ  درـس  يا  وت  زا  درـس  مرگ و  نیدـنچ  نیدـنچ و 

تشز يا  نانچ  رس  يداهن  نوچ  وا ؟ ّقح  رد  نامگ  دب  يدوبن  نوچ  دُرب  باوخ  ار  تدراب  یکریز  درب  بالیس  ار  تاهمّهوت  نآ  يوت 
ناهج رد  دشارت  رب  ییادخ  هک  ناگـس  يا  دشاب  هک  دوخ  یّیرماس  وا  ریگ  قمحا  ِرحـس  ِداسف  زو  وا ؟ ریوزت  زا  دمان  تلایخ  نوچ  وخ ؟
تفگ نیا   ) ًارهاظ دنا  هتشون  رفنازورف  موحرم   2025 يدش ب 2037 - لطاع  اهلاکـشا  همه  زو  يدش ؟ لدکی  وا  ریوزت  نیا  رد  نوچ 

: تسا هدش  هتخاس  لیذ  تیب  نومضم  زا  وگ ) و 

تساجب لامتحا  نیا  دنچ  ره  ص 498 ) ییانـس ، ناوید   ) يربمغیپ یپ  زا  دنرادن  رواب  ار  حون  نایماع  ییادـخ  رد  رواب  دـنراد  ار  واگ 
دور و تاجانم  هب  هک  درک  نانآ  اب  هک  يدهع  ساسا  رب  دشاب ، نایلیئارـسا  زا  یکی  هب  یـسوم  باطخ  اهتیب ، نومـضم  تسا  نکمم  اما 

رب تسا  نارّسفم  حیضوت  لامتحا ، نیا  دیؤم  داد و  ناشبیرف  يرماس  دندشن و  دهع  دنب  ياپ  نانآ  و  ددرگ ، زاب 

400 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تـسم یکی  يزار ) حوتفلا  وبا  ریـسفت   ) .درک شومارف  ار  یـسوم  دهع  يرماس  دـنا  هتـشون  هک  هط ) هروس  هیآ 88  رد  « ) َیِـسَنَف  » هلمج
.دوب هدرک  شتسرپ  ار  هلاسوگ  هک  نانآ  زا  یکی  نایلیئارسا ، زا  یکی  لایخ :

وخ دنت  ع )  ) یسوم هک  دیآ  یم  رب  تایاور  زا  تسانالوم و  زا  میناد  یم  هک  نانچ  ریبعت  نیا  میرک : ِقلُخ 
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.تسا ص )  ) مرکا لوسر  هدش  فیصوت  میظع » قلخ   » هب هک  نآ  ناربمغیپ  زا  تسا و  هدوب 

رانک هب  نانآ  تفر ، لیئارـسا  ینب  یپ  رد  نوعرف  نوچ  هک  ع )  ) یـسوم ياه  هزجعم  زا  یکی  هب  تسا  تراشا  ندروآ : رب  ایرد  زا  درگ 
.یپ رد  نوعرف  و  دوب ، ایرد  ور  شیپ  .دندوب  هدیسر  ایرد 

دز ایرد  رب  ار  اصع  .تسا » نم  اب  نم  يادخ  زگره ، : » تفگ یسوم  .دش » میهاوخ  راتفرگ  ام  َنوُکَردَُمل : اَّنإ   » دنتفگ ع )  ) یسوم نارای 
لیذ اهریسفت ، هب : دینک  هاگن  رتشیب  لیصفت  يارب   ) .دنتـشذگ ایرد  زا  نایلیئارـسا  یـسوم و  دیکـشخ و  نیمز  دنتفر و  وس  ود  هب  اهبآ  و 
یکی هب  تسا  تراشا  لاس : لهچ  نامـسآ  ز  .تسا ) هدمآ  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  هک  اه  هیآ  رگید  و  دعب ، هب  هیآ 77  هط ، هروس 

.دندوب هیت  رد  هک  یماگنه  نانآ  رب  دوب  يولَس  ّنَم و  ندمآ  دورف  نآ  دش و  هداد  نایلیئارسا  هب  هک  ادخ  ياهتمعن  زا  رگید 

.دش ناور  نآ  زا  بآ  يوج  هدزاود  دز و  گنس  رب  اصع  هک  ع )  ) یسوم زا  يرگید  هزجعم  هب  تسا  تراشا  ندیود : گنس  زا  يوج 

.نوگانوگ ياهتمعن  اه و  هزجعم  زا  تیانک  درس : مرگ و 

.تشز دنسپان ، زا  تیانک  درس :

تازجعم زا  هچ  نآ  زا  تیانک  اـهمّهوت : ینزوس )  ) گـنلپ توخن  دوب  درـس  نارگ و  گـس  زا  يرتادـگ  گـس  زا  یگنلپ و  توخن  اـب 
گنرین مّهوت »  » زا دوـصقم  تسا  نکمم  .دوـب و  هدـماین  رد  لـماک  نیقی  تروـص  هب  هدرکن و  خوـسر  وا  لد  رد  هدـید و  ع )  ) یـسوم

.دنادرگ زاب  یتسرپ  ادخ  زا  ار  مدرم  هلاسوگ  نتخاس  اب  تساوخ  یم  هک  دشاب  يرماس 

.ندش دوبان  تسین و  زا  تیانک  ندرب : بالیس 

هک یشناد  زا  تیانک  دراب : ِیکریز 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 778 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهدن دوس 

.ندش دوبان  نتفر ، نایم  زا  ندُرب : باوخ 

401 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتفریذپ ندش ، میلست  نداهن : رس 

.ندرک دیدرت  نداتفا ، کش  هب  ندمآ : لایخ 

.دهد بیرف  ار  ناحول  هداس  هک  ریگ : قمحا 

.ندرکن کش  نتفریذپ ، ندش : لدکی 

.ندرکن یلد  ود  ندرکن ، کش  لاکشا : زا  ندش  لطاع 

يا همدقم  تسا و  هعقاو  رهاظ  زا  يریبعت  تفگ  ناوت  یم  ما ، هدیدن  يذخأم  رد  نونک  ات  تروص  نیدـب  ار  وگ  تفگ و  نیا  دـنچ  ره 
دننک یم  يوریپ  تسا ، راگزاس  ناشدنسپ  تفارخ  ِتعیبط  اب  تسا و  سوسحم  هچ  نآ  زا  رتشیب ، مدرم  هّماع  دهد  یم  ناشن  هک  تسا 

.دنبایرد ار  اهتیعقاو  دنناوت  یم  رتمک  و 

ِدیـص تلقع  تشگ  يرخ  زا  يدرک  هدجـس  يواگ  شیپ  فالخ ؟ يدرک  نوچ  وت  ما  یلوسر  رد  فال  هب  ار  ییادـخ  دـیاش  یم  واـگ 
ِناک وت  نوچ  تسار  وت  هک  شنیزگ  لقع و  نآ  رب  هُش  لالَض  نیع  ِرفاو و  لهج  تنیا  لالجلا  وُذ  رون  يدیدزد ز  مشچ  يرماس  ِرحس 

زا تیا  هدید  رت  بیجع  نآ  تفُگش ز  تبغر  همه  نیا  ار  ناقمحاک  تفگ  هچ  رخآ  درک  گناب  نیّرز  ِواگ  تسازـس  نتـشُک  ار  لهج 
.ندوب راوازس  ندییاش :  2038 یسخ ب 2043 - ره  دریذپ  یک  ار  قح  کیل  یسب  نم 

: ریظن ندرک : هدجس  يواگ  شیپ 

زا تیانک  ندـیدزد : مشچ  ص 498 ) ییانـس ، ناوید   ) يربمغیپ یپ  زا  دـنرادن  رواب  ار  حون  نایماع  ییادـخ  رد  رواـب  دـنراد  ار  واـگ 
.ندرکن هاگن  نتسیرگنن ،

.تسار قح  نادرم  ناربمغیپ و  هک  اه  هناشن  زا  تیانک  لالَجلا : وُذ  رون 

.فیپ فت ، ریظن : دناسر ، ار  تهارک  ترفن و  هک  تسا  يا  هملک  توص ) مسا  : ) هُش

.دنادن هک  دنادن  دنادن و  هک  بکرم ، لهج  زا  تیانک  لهج : ناک 

.ندمآ دیدپ  ناوارف  قوش  نتفُگش : تبغر 
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زا هک  ناوارف  ياه  هزجعم  هب  تراشا  رتبجع : نآ  ز 
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.دندید ع )  ) یسوم

402 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نانمؤم ریما  .دنود  یم  یگناب  ره  یپ  رد  دـنهن و  یمن  یعقو  قح  نادرم  نخـس  هب  هک  ار  نانادان  ع )  ) یـسوم نابز  زا  تسا  یـشهوکن 
هب داب  ره  اب  دـنریگ و  ار  یگناب  ره  یپ  دـنزیمآ و  مه  رد  هک  تسار  پچ و  هب  هدـنور  یناـگیامورف  : » دـیامرف ناـمدرم  نینچ  هراـب  رد 

(147 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دنتفاتش راوتسا  یهاگهانپ  يوس  هب  هن  دنتفای و  یغورف  شناد  ینشور  زا  هن  .دنزیخ  ییوس 

دهن ور  یک  رن  ریش  يوس  واگ  دوخ  سنج  دیابر  یسنج  ره  هک  نآ  یلطاع ز  دیآ ، شوخ  هچ  ار  نالطاع  یلطاب  دیابُر  هچ  ار  نالطاب 
ینب زا  فهک  گـس  نوچ  دوش  مرحم  دـهر  او  یگرگ  نوچ ز  دروخ  ار  وا  اـت  رکم  زا  رگم  زج  دروآ  قشع  اـجک  فـسوی  رب  گرگ 

.تسا هدراذگاو  ار  قح  هار  هک  یسک  تفص :) زا  فوصوم  هدارا   ) لطاب عمج  نالطاب :  2044 دوش ب 2047 - مدآ 

.نتخاس لیامتم  دوخ  يوس  هب  ندرک ، بذج  ندوبر :

.دهدن يدوس  هک  دشاب  يزیچ  یپ  رد  هک  هراک ، یب  لطاع :

« .ُلیِمَی ِسنِجلا  َیلإ  ُسنِجلا   » فورعم تسا  یلثم  دوخ : سنج  دیابر  یسنج  ره 

ار دـب  يوـخ  ندــیهراو : یگرگ  زا   6 تساــبرهک 2900 / نوــچ  یکی  ره  ار  دوــخ  سنج  تسامـَـس  ضرا و  نیردــناک  هّرذ  هّرذ 
.نتفرگ یمدآ  يوخ  ندراذگاو ،

ِسَفَن اب  ددرگ و  نانآ  لماش  قح  تیانع  هک  زج  دـنور ، نانادان  نالطاب و  یپ  رد  هک  تسا  نانچ  لطاب ، ناوریپ  ناداـن و  مدرم  تعیبط 
: هک نانچ  .دبای  ینوگرگد  ناشتعیبط  یهلا  يدرم 

( يدعس  ) دش مدرم  تفرگ و  ناکین  یپ  دنچ  يزور  فهک  باحصا  گس 

َسَیل اذه  تفگ  وب  دُرب  دّمحم  زا  رکب  وبا  نوچ 
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قح میدرک  ناهن  وز  تشط  داتفا  ماب  شِک ز  يدنمدرد  درکن  رواب  رمق  ِّقَش  دص  دید  درَد  باحصا  زا  لهج  وب  ُدبَن  نوچ  ٌبِذاک  ٌهجَو 
403 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دیدن  ار  نآ  وا  دندومنب و  دنچ  دیعب  شدرَد  زا  ُدب  لهاج  وا  هک  نآ  تشگن و  ناهنپ 

.نتخانش زا  تیانک  ندرب : وب   2048 وکن ب 2052 - زا  تشز  تروص  یسانش  او  وا  رد  ات  دیاب  فاص  لد  هنیآ 

هب فّرعت  حرش  زا  ار  یحرش  ص 27 )  ) يونثم ثیداحا  رد  رفنازورف  موحرم  .تسین  وگ  غورد  يا  هرهچ  نیا  ٌبِذاک : ٌهجَو  َسَیل  اذَـه 
وت رای  دـنتفگ  دـنتفر و  رکب  وبا  دزن  مدرم  : » مروآ یم  ار  ماشه  نبا  هریـس  زا  یترابع  همجرت  رتشیب  حیـضوت  يارب  دـنا ، هدروآ  راصتخا 

؟ دیناوخ یم  وگ  غورد  ار  وا  امش  تفگ  رکب  وبا  .هتشگ  زاب  هکم  هب  هدناوخ و  زامن  اج  نآ  رد  هتفر و  سدقملا  تیب  هب  يو  دیوگ  یم 
سپس .هتفگ  تسار  هتفگ  وا  رگا  ادخ  هب  تفگ  رکب  وبا  .دیوگ  یم  مدرم  اب  ار  نخس  نیا  هتسشن و  دجسم  رد  نونکا  وا  يرآ ، دنتفگ :

.َتقَدَص تفگ : یم  رکب  وبا  دومرف و  یم  فصو  وا  دنک و  فصو  ار  سدقملا  تیب  ات  تساوخ  وا  زا  تفر و  ص )  ) لوسر دزن 

ص ج 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  هب : دـینک  هاگن  و  ، 5 ص 4 - ج 2 ، ماشه ، نبا  هریـس  « ) .یقیّدِص وت  دومرف  ار  رکب  وبا  ص )  ) ادـخ لوسر 
وا دـناسر و  یم  ربمغیپ  هب  هک  يرازآ  رطاخ  هب  دوب ، مکحلا » وبا   » وا تینک  .موزخم  هریت  زا  هریغم ، نب  ماشه  نب  ورمع  لهج : وب  ( 144

.دش هتشک  ردب  گنج  رد  .دندناوخ  شلهج  وبا  درک  یم  بیذکت  ار 

قشاع .دنراد  قشع  زوس  هک  نانآ  درد : باحصا 
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.دشاب قح  هب  ندیسر  یپ  رد  هک  وج ، تقیقح  قح ،

.ربمغیپ تراشا  هب  تسا  هام » نتفاکش   » اهنآ زا  یکی  هک  ناوارف ، ياه  هزجعم  زا  تیانک  رَمَق : ِّقَش  دص 

و دیآ ، رب  نآ  زا  دنلب  يزاوآ  دتفا  نیمز  رب  ماب  زا  نوچ  تشط  هک  نانچ  .ندنامن  ناهنپ  ندش ، راکشآ  زا  تیانک  نداتفا : ماب  زا  تشط 
: دنیوگ ندش » اوسر   » دروم رد  ار  تیانک  نیا  رتشیب 

قح قشع  هب  هرهـش  دوصقم  ثحب ، دروم  تیب  رد  دـندز  رازاب  رـس  رب  ام  ییاوسر  سوک  داـتفا  ماـب  زا  نم  تشط  منز  هچ  ناـهنپ  لـبط 
.وا تایآ  ودب و  ندروآ  نامیا  تسا و  یلاعت 

( .دوب ناوتان  دوخ  درد  ندید  زا  هک  نآ   ) .تسا لهاج  هب  عجار  ش »  » ریمض ًارهاظ  شدرد :

404 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

قح زا  يرون  يو  لد  رد  هک  سک  نآ  دمآ  مالـسا  نوچ  دـندوب و  یتسرپ  تب  شیک  رب  هکم  مدرم  ص )  ) مرکا لوسر  تثعب  زا  شیپ 
.دیزرو رارصا  یتسرپ  تب  راکنا و  رب  تشاد  کیرات  یلد  هک  نآ  دیورگ و  ربمیپ  هب  دوب 

ار سرخ  ِرورغم  دنپ  هغلابم  زا  دعب  حصان  درم  نآ  ندرک  كرت 

ار سرخ  ِرورغم  دنپ  هغلابم  زا  دعب  حصان  درم  نآ  ندرک  كرت 

دیاز یم  شیب  وا  لد  رد  لادج  زو  مدنپ  ّدِـج و  زا  نوچ  تفگ  تفر  زاب  نایوگ  لوح  بل ال  ریز  تفَت  درک و  هلبا  كرَت  ناملـسم  نآ 
ناوخ رب  وگب  بلاط  اب  هّصق  سپ  درَد  دیازف  یم  تیاوَد  نوچ  دش  هتـسویپ  ُمُهنَع  ضِرعا  ِرما  دش  هتـسب  تحیـصن  دـنپ و  هر  سپ  لایخ 

زا ماـع  دـنزومایب  اـت  نارتـهم  ِداـشر  رب  یـصیرح  وت  تسَخ  هنیـس  دـیاشن  ار  وا  رقف  رهب  تسا  هدـمآ  ّقح  بلاـط  یمعا  هک  نوچ  سَبَع 
دنتشگ عمتسم  كولم  زا  یموق  هک  يدید  ادمحا  نارورس 
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كوبت ز هرـصب و  زا  تیـص  نیا  درذگب  شبح  رب  دنرَـس و  اهنیا  برع  رب  شوخ  دندرگ  نید  رای  ناسیئر  نیا  كوب  هک  شوخ  یتشگ 
وت خانم  نیا  دتفا  مک  تصرف  نیردنک  يدمآ  گنت  يدینادرگب و  ور  يدتهُم  ِریرَض  زا  وت  ببـس  نیز  كولُملا  ِنیِد  یلَع  ُساّنلا  هکنا 

کی نیا  ادـخ  دزن  ادـمحا  گنج  مشخ و  زا  هن  منک  یم  تحیـصن  نیا  گنت  تقو  رد  میدرگ  یم  محَدُزم  خارف  وت  تقو  یناراـی و  ز 
سِنَتکُم قیقع  لعل و  ندعم  رازه  دص  زا  نوزف  دشاب  یندعم  رایب  نیه  نِداعَم  ُساّنلا  ِدای  ریزو  دـص  تسا و  رـصیق  دـص  زا  رتهب  ریرض 

دنبم رد  دمآ  لد  نشور  ییمعا  دود  درَد و  قشع و  ُرپ ز  دیاب  هنیـس  دوس  لام  درادن  اجنیا  ادمحا  سِم  ناک  نارازه  دص  زا  تسا  رتهب 
.ناباتش باتش ، هب  تفر ) لعف  يارب  دیق  : ) تفت  2053 دنپ ب 2069 - تسوا  ّقح  هک  هد  ار  وا  دنپ 

نیا .گرزب » رترب  يادخ  بناج )  ) زا زج  تسین  ییورین  ییاناوت و  چیه  میِظَعلا : ِِّیلَعلا  ِهّللِاب  اَّلإ  َهَُّوق  َلوَح َو ال  ال   » زا رـصتخم  لوَح : ال 
زا ادخ  هب  ندرب  هانپ  ای  باجعتسا  ماگنه  ار  ترابع 

406 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنرآ نابز  رب  هسوسو ، وید و  رش 

نآ نافراع  حالطـصا  رد  و  دوشن ، رگراک  نآ  رد  دنپ  هک  دریگ  ارف  يا  هدرپ  ار  لد  هّللِاب  ذوُعَن  هک  تسا  یماگنه  ندش : هتـسب  دـنپ  هار 
هریچ ناشاهلد  رب  هکلب  تسا  نانچ  هن  َنُوبِـسْکَی :» اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  هک  دنیوگ  نیَر » باجح   » ار

زا  » ِنامرف مُهنَع : ضِرعأ  ِرمأ  ( 14 نیففطم ، « ) .دندیزرو یم  هک  ار  هچ  نآ  تسا ، هدناشوپ  هدش و 
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رد و  تسا ، هدمآ   30 هدجس ، 68 و  ماعنا ، 63 و  ءاسن ، هروس  رد  هک  ْمُْهنَع *» ْضِرْعَأَف   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  و  نادرگب ،» يور  ناـنآ 
هتفرگ هدجس  هروس  هیآ 30  هب  تراشا  ار  نآ  نوسلکین  .داد  عاجرا  ناوت  یم  زین  ماعنا  هب  دنچ  ره  دیامن  یم  رتبـسانم  ءاسن  اب  تیب  نیا 

.دیامن یم  دیعب  و 

.تسوج تقیقح  دوصقم  و  هدنهاوخ ، بلاط :

.میرک نآرق  زا  هروس 80  مان  سَبَع :

.دمآ دهاوخ  تاحیضوت  رد  هک  موتکم  ّما  نبا  هب  تسا  تراشا  و  روک ، یمعا :

.ییامنهار داشَر :

.تسا شیرق  نارتهم  زا  دنچ  ینت  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  هاشداپ ، کلم : عمج  كولم :

.دیاش هک ، دوب  كوب :

.هزاوآ تیِص :

.برعلا ّطش  رانک  قارع  یقرش  بونج  رد  يردنب  رهش و  هرصب :

لاـس رد  هرـصب  .تسا  هدروآ  رد  مظن  هب  ار  دـعب  ناـیلاس  ياـه  هثداـح  اـنالوم  تسین و  نآرق  ناـبز  زا  وگ  تفگ و  نیا  هک  تسادـیپ 
دون رد  ناروح  رد  تسا  يرهـش  هک  يرـُصب  هب  ار  هرـصب  ناحراش  ضعب  لیدـبت  روصت و  دـش و  هتخاس  ترجه  مهدـفه  ای  مهدزناش 

رد تفر  یم  ماـش  هب  شیومع  اـب  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  یکدوک  ماـگنه  هب  ص )  ) مرکا لوـسر  .تسا  یفّلکت  قـشمد ، يرتـم  وـلیک 
.تشاد رادید  ینارصن  ياریحب  اب  يرصب 

رد نآ  تسا و  ص )  ) ربـمغیپ ياـه  هوزغ  زا  یکی  كوبت  هوزغ  ماـن  هب  يا  هوزغ  و  ناتـسبرع ، هریزج  هبـش  لامـش  رد  يرهـش  كوـبَت :
.دوب ترجه  زا  مهن  لاس  بجر 

: تسا هتشادنپ  ثیدح  ار  هلمج  نیا  انالوم  .دنا » شیوخ  ناهاشداپ  نید  رب  مدرم  مِهِکُوُلم : ِنیِد  یلَع  ُساّنلا   ...: » نید یلَع  ُساَّنلا 

407 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک جیار  تسا  یلثم  .تسا و  تاعوضوم  زا  ًارهاظ  نکیل   5 كُولُملا 1593 / ِنید  یلَع  ُساّنلا  تفگ  كولُس  ِزُوالُق  قح  لوسر  نآ 
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.روک ریرَض : ص 28 ) يونثم ، ثیداحا  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدش  ضرف  ثیدح 

.تسا ییامنهار  بلاط  هک  هاوخ ، ییامنهار  يِدَتهُم :

.تسا تاقالم  رادید و  ياج  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  دباوخب ، نآ  رد  رتش  هک  ییاج  خانُم :

.لاجم هدننک  گنت  ًازاجم  .هدننک  یهوبنا  ماحدزا ) زا  لعاف  مسا  : ) مِحَدُزم

.مور ناروتارپما  بقل  رصیق :

یم راحب  زا  ار  نآ  اجنیا  رد  .تسا  هدـمآ  فلتخم  ياـهتروص  هب  ( 62 ص 61 -  ) يونثم ثیداحا  رد  .دـنیاهندعم  مدرم  ُنِداعَم : ُساّنلا 
ِیف مُهُرایِخ  ِهَِّیلِهاجلا  ِیف  مُهُرایِخ  : » تسا نیا  ثیدـح  مامت  و  .ِهَّضِفلا » ِبَهَّذـلا َو  ِنِداـعَمَک  نِداـعَم  ُساـّنلا  ص )  ) ُّیبَّنلا َلاـق  : » میروآ

ثیدح لیذ  ص 177 ) ج 8 ،  ) یفاک عورف  رد  و  ص 61 و 106 ) ج 58 ، هب : دینک  هاگن  و  ص 121 ، ج 64 ، راونالا ، راحب  « ) .مالسالا
.تسا هدمآ  رگید  یترابع  اب 

.دهد یم  ینعم  ناهن  هتشابنا و  اجنیا  رد  هدنیور ) كاشاخ  سخ و  نتفور : سنک  هشیر  زا  سانتکا ، زا  لعاف  مسا  : ) سِنَتکُم

دنپ زا  اـنالوم  .دـنا  هتخادرپ  یم  رگید  بلطم  هب  یتبـسانم  نیرتمک  اـب  اـی  تبـسانم ، هب  یبـلطم  زا  هک  تسا  هدوب  ناـنچ  ناـظعاو  مسر 
مالـسا هب  ار  نانآ  تساوخ  یم  ص )  ) لوسر هک  دـتفا  یم  هکم  ناکرـشم  دای  هب  تشادـن  يدوس  وا  رد  دـنپ  هک  سرخ  رورغم  هدـنهد 

دبع تسا : سبع  هکرابم  هروس  لوزن  نأش  ناتساد  نآ  میروآ و  یم  يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  زا  ار  ناتـساد  نیا  هصالخ  ام  و  دناوخب ،
وبا هعیبر و  نب  هبتُع  ماگنه  نآ  رد  .دمآ  ص )  ) لوسر دزن  دوب  انیبان  يدرم  هک  موتکم  ّما  نبا  هب  روهـشم  رماع  ینب  زا  حیرـش  رـسپ  هّللا 

هّللا دبع  .دنادرگ  لیام  مالسا  هب  ار  نانآ  لد  تساوخ  یم  ص )  ) لوسر دندوب و  يو  دزن  فلخ  نب  هّیما  نارسپ  سابع و  لهج و 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 786 

http://www.ghaemiyeh.com


يزیچ  ) هدرک میلعت  وت  هب  ادـخ  هچ  نآ  زا  تفگ  ص )  ) لوسر هب  تسا ، تعامج  نآ  اب  وگ  تفگ و  لوغـشم  ربمغیپ  تسناد  یمن  هک 
نارفاـک تساوخ  یمن  ص )  ) ربـمغیپ .دـش  نینچ  راـب  ود  کـی  .دـینادرگب  وا  زا  يور  ص )  ) لوسر .زوماـیب  ناوخب و  نم  رب  نآرق ) زا 

وا ناوریپ  دنیوگب 

408 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

شرت ور  : » تسا نیا  نآ  نیتسخن  ياه  هیآ  همجرت  هک  دـش  لزان  لوسر  رب  سبع  هروس  ارجاـم  نیا  یپ  رد  .دـنرادان  مدرم  ناـیانیبان و 
هک نآ  اما  .دهد  دوس  ار  وا  دنپ  دریگ و  دنپ  ای  دوش ؟ هزیکاپ  وا  هک  دیاش  یناد ، هچ  وت  .دمآ  وا  دزن  يروک  هک  دـنادرگ  رب  رـس  درک و 
یم دـیآ و  یم  وت  دزن  ناباتـش  هک  نآ  اـما  تسین  یکاـب  وت  رب  دوشن  رفک ) زا   ) كاـپ وا  رگا  ینک و  یم  ودـب  دوخ  يور  تسا  رگناوت 

یهورگ یلو  تسا ، كاحـض  دهاجم و  هداتق و  سابع و  نبا  تیاور  نیا  و  ( 10 - 1 سبع ، « ) .يزادرپ یم  يرگید  هب  وا  زا  وت  دـسرت 
زا يوما  يدرم  هراـب  رد  اـه  هیآ  نیا  دوش و  بطاـخم  ییور  شرت  تفـص  هب  ربـمغیپ  هک  دوب  ناوـتن  دـنیوگ  یعیـش  نارّـسفم  زا  رگید 

.تشاد روضح  سلجم  نآ  رد  هک  دش  لزان  ناناملسم 

یم یهاوگ  وت  يارب  قح  دـهن  تمهت  ار  وت  هلبا  هس  ود  رگ  دـنق  ِناـک  یتـسه  وچ  يدرگ  یک  خـلت  دـندش  رِکنم  ار  وت  هلبا  هس  ود  رگ 
هک دمآ  لیلد  نآ  تسا  يروخ  يدیـشروخ  ار ز  یـشافخ  رگ  مغ  هچ  ار  وا  هاوگ  دـشاب  قح  هک  نآ  مغراف  ملاع  رارقا  زا  تفگ  دـهد 

لیلج نابات  دیشروخ  منم  هک  لیلد  دشاب  ناکشاّفخ  ترفن  تسین  دیشروخ  نآ 
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کـش صقن و  دـیآ  رد  شا  یکحم  رد  کَِحم  رادـیرخ  یبلق  دوش  رگ  دـنک  یم  یبالگان  لیلد  نآ  دوش  بِغار  لعُج  ار  یبـالگ  رگ 
راذـگ دـبای  یمن  نم  زا  هَک  هِک  ات  راوریبلغ  مقوراف و  مقراف  ناهج  رد  مبات  هک  مزور  مین  بش  نادـب  ار  نیا  زور  هن  دـهاوخ  بش  دزد 

نارگ زا  ار  کبس  ره  میامن  او  ناهج  رد  میادخ  نازیم  وچ  نم  سوفن  نآ  تسا  شوقن  نیک  میامن  ات  سوبـس  زا  نم  منک  ادیپ  ار  درآ 
نم زا  يرتشا  هک  مراخ  هن  نم  درخ  ما  هلاسوگ  هک  ات  مواگ  هن  نم  يا  هلاک  روخ  رد  يرادـیرخ و  رخ  يا  هلاسوگ  ادـخ  دـناد  ار  واگ 

نومـضم هب  تسا  تراشا  هلبا : هس  ود  رگ   2070 درَگ ب 2083 - تفور  نم  هنییآ  زا  هکلب  درک  روج  نم  اـب  هک  دراد  ناـمگ  وا  درچ 
انْدِعُو ْدََـقل  : » دـنتفگ یم  هلمج  زا  دـندش ، یم  وا  رکنم  هک  یماگنه  ص ،)  ) مرکا لوسر  يراد  لد  رد  میرک  نآرق  ياه  هیآ  زا  یخرب 

ُهَِبقاع َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق  .َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  انُؤابآ  ُنَْحن َو  اذه 

409 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زج نیا  .دنداد  هدعو  نینچ  نیا  نیا ، زا  شیپ  ار  ام  ناردپ  ام و  انامه  َنوُرُکْمَی : اَّمِم  ٍْقیَض  ِیف  ْنُکَت  ْمِْهیَلَع َو ال  ْنَزْحَت  .َنیِمِرْجُْملا َو ال 
هب هک  یتلیح  زا  شابم و  نیگهودنا  نانآ  رب  .دوب و  هچ  ناراکهنگ  نایاپ  دیرگنب  سپ  نیمز  رد  دـیدرگب  وگب  .تسین  ناینیـشیپ  هناسفا 

لوسر تلاسر  قیدصت  هک  ییاه  هیآ  هب  تسا  تراشا  دـهد : یم  یهاوگ  وت  يارب  قح  ( 70 - 68 لمن ، « ) .وشم لدگنت  دـنرب  یم  راک 
.نوقفانم هروس  هیآ 1  هلمج  زا  دنک ، ار  (ص )

: مغراف ملاع  رارقا  زا 
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َنوُُدبْعَت َنیِذَّلا  ُُدبْعَأ  الَف  ِینیِد  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق   » هیآ هب  تسا  تراشا  ًارهاظ  .مرادـن  نارگید  یهاوگ  هب  يزاین 
یمن نم  دیراد  کش  نم  نید  رد  رگا  مدرم ، يا  وگب  َنِینِمْؤُْملا : َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  ْمُکاَّفَوَتَی َو  يِذَّلا  َهَّللا  ُدـُبْعَأ  ْنِکل  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم 

نانمؤم زا  هک  ما  هدش  رومأم  دناریم و  یم  ار  امـش  هک  متـسرپ  یم  ار  ییادخ  هکلب  دـیتسرپ  یم  ادـخ  ياج  هب  امـش  هک  ار  نآ  متـسرپ 
.دیوگ یم  نخس  ص )  ) مرکا لوسر  نابز  زا  انالوم  دعب  ياهتیب  تیب و  نیا  رد  ( 104 سنوی ، « ) .مشاب

.بیصن هرهب ، ًازاجم : .ندروخ  ففخم  روَخ :

.نادرگ نیگرس  گنر ، هایس  يا  هرشح  لَعُج :

.هن ای  تسا  صلاخ  هک  دنراد  مولعم  نآ  اب  دنرب و  راک  هب  رز  شیامزآ  يارب  هک  یگنس  ندییاس ) کح : زا  تلآ  مسا  : ) ّکَِحم

.هدنزاس ادج  لعاف ) مسا  : ) قراف

.لطاب زا  قح  هدنزاس  ادج  هغلابم ) هغیص  : ) قوراف

.لابرغ ریبلغ :

.تسا یتیونعم  وا  رد  هک  نآ  .تسا  صلاخ  هک  نآ  .تسا  یتقیقح  وا  رد  هک  نآ  زا  تراعتسا  درآ :

.عاتم بابسا ، الاک ، هلاک :

.نداد الج  زا  تیانک  نتفور : هنیآ  زا  درَگ   1 ناکد 2351 / رد  وا  هلاک  دباین  هر  ناک  ِّرز  نوچ  نخس  دیوگ  ادگ  رو 

هچ نآ  هکم  ناکرشم  .دنا  ّقح  يایلوا  ناربمیپ و  رازآ  یپ  رد  هتسویپ  لد  روک  ناتسرپ  ایند 

410 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ْمِهِراثآ یلَع  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلَعَلَف  : » هک داتسرف  ار  تیآ  نیا  وا  يراد  لد  رد  گرزب  يادخ  دندز و  همدص  ص )  ) لوسر هب  دنتسناوت 
ياه هیآ  و  ( 6 فهک ، « ) .دنورگ یمن  نآرق  نیا  هب  هک  يزاس  كاله  هودنا  زا  ار  نتـشیوخ  دیاش  ًافَـسَأ : ِثیِدَْحلا  اَذِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  ْنِإ 

.رگید

وت يریمب  رگ  قح  فاطلا  درک  هدعو  ار  یفطصم 
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قبس نیا  دریمن 

، دـنریگ یم  ار  قح  نادرم  ناربمایپ و  درگ  هک  ناـنآ   3 / 1197 منز 1201 ، هرقن  رب  ّرز و  رب  وـت  ِماـن  منک  نوزفا  زور  زور  ار  تـقنور 
هناشن فاب ، هوای  نارادیوعد  زا  تسرپ ، ایند  نالد  هریت  ندرک  يوریپ  و  تسا ، هدومزآ  نامیا  هب  ار  ناشاهلد  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک 

هب وا  توعد  ِتقیقح  رد  دیاب  دراد  ییامنهار  يوعد  هک  دنریگ  ار  یـسک  درگ  نارـسوه  یمدرم  رگا  .تسا  نایعدـم  نآ  ندوب  لطاب 
.تسا نامیا  یب  زا  نامیا  اب  تخانـش  نازیم  دوخ  ص )  ) قح لوسر  سپ  .دنریگن  ار  وگ  لطاب  درگ  زج  لطاب  ناوریپ  هچ ، .داتفا  کش 
َنوُعْدَی َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو   » .دنیوج یم  ار  ناطیـش  دنراذگ  یم  او  ار  وا  هک  نانآ  دنهاوخ و  یم  ار  ادـخ  دـنیوا  درگ  هک  نانآ 

هاگماش و دادماب و  رد  دنناوخ  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  نانآ  اب  راداو  ییابیکش  هب  ار  دوخ  و  ُهَهْجَو : َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  ِهادَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر 
لام و زا  هک  دنتشادنپ  یم  گرزب  ار  یناسک  دنتشادن ، تریصب  هدید  نوچ  هکم  ناکرـشم  ( 28 فهک ، « ) .دنیوج یم  ار  وا  يدونشخ 

: ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُناءْرُْقلا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  : » دنتفگ یم  .دندوب  رادروخرب  تنکم 

یگرزب هک  دنا  تفص  رخ  ینارادیرخ  نانیا  ( 31 فرخز ، « ) .دماین دورف  فئاط ) هکم و   ) رهـش ود  زا  گرزب  يدرم  رب  نآرق  نیا  ارچ 
.دنریگ یم  ییادخ  هب  دراد  گرزب  يا  هّثج  نوچ  ار  واگ  هک  دنا  هلاسوگ  نوچمه  .دنناد  یم  ایند  عاتم  بابسا و  رد  ار 

اما دومن ، دـهاوخ  تسپ  ار  وا  ردـق  دـنناسر  یم  ص )  ) لوسر هب  هک  يرازآ  دنتـشادنپ  یم  ناکرـشم  رگید  و  لـهج ، وبا  نایفـس ، وـبا 
.دوزفا وا  تمیق  ردق و  رب  دومن و  لّمحت  ص )  ) لوسر

دوبن وا  سنج  هک  یغرم  اب  یغرم  ندیرچ  ندیرپ و  ببس 

هراشا

یغرم اب  یغرم  ندیرچ  ندیرپ و  ببس 
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دوبن وا  سنج  هک 

نوچ ناشن  مبای  كرتشم  ِردق  هچ  ات  ناشلاح  متـسُجب  مدنام  بجع  رد  یکلکل  اب  ار  غاز  نابایب  رد  یکت  مه  مدید  تفگ  یمیکح  نآ 
مولع ءایحا  رد  هک  تسا  یحرـش  نآ  ذخأم   2092 گنل ب 2094 - دندوب  ناود  ره  مدـیدب  دوخ  گند  ناریح و  نم  کیدزن ، مدـش 

رد نوسلکین  .تسا  هدروآ  ص 66 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  ار  نآ  رفنازورف  موحرم  هدـمآ و  ص 112 ) ج 2 ،  ) نیدلا
.تسا هداد  تبسن  یلازغ  هب  ار  ناتساد  نیا  یقح  لیعامسا  يونثملا  حور  زا  لقن  هب  دوخ  حرش 

.ندیود کت :

.يدوخ یب  تلاح  رد  گند :

دوب نیّجِس  زک  شاّفخ  رگد  نیو  دوب  نییّلِع  دیشروخ  یکی  نآ  دوب  یـشرف  وا  هک  يدغج  یکی  اب  دوب  یـشرع  وا  هک  يزابهـش  هصاخ 
رد هک  یمرِک  یکی  نیو  دـنز  نـیورپ  رب  هـک  یهاـم  یکی  نآ  يرد  ره  يادـگ  يروـک  یکی  نـیو  يَرب  یبـیع  ره  يروـن ز  یکی  نآ 
رد یکی  نیو  ناکم  رد ال  هدش  ناّرپ  یکی  نآ  سرج  اب  رخ  ای  یگرگ و  یکی  نیو  سفن  یسیع  یخر  فسوی  یکی  نآ  دیز  نیگرس 

.تسا لماک  ناسنا  زا  تراعتسا  یشرع : ِزابهش   2095 ناگس ب 2100 - نوچمه  نادهاک 

يولع ملاع  رد  هک  نآ  .تسا  یلفس  ملاع  رد  وا  هاگیاج  هک  نآ  .تسا  يوه  راتفرگ  نت و  دنب  ياپ  هک  نآ  زا  تراعتـسا  یـشرف : ِدغُج 
.تشهب تجرد  نیرتالاب  نُویّیِّلِع ، نیّیِّلِع : دعب ) هب   2 تیب 1127 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .درادن یهار 

.خزود رد  یهاچ  خزود ، رد  ییداو  نیّجِس :

414 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

 ...: نادهاک رد 

، هقیقحلا هقیدح  ییانس ،  ) دش هب  اهراک  هب  يزات  هن ز  دش  هبرف  هچ  را  ینادهک  گس 
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.تسا هاک  يور  وا  ياج  هک  ینادهک ، ص 78 )

ناتـسلگ لامک  ترفن  نآ  تسه  نامگ  یب  نشلگ  ینازیرگ ز  رگ  لغب  هدـنگ  يا  هک  دـیوگ  یمه  نیا  لَعُج  اب  لُـگ  يونعم  ناـبز  اـب 
ینم ناک  زا  هک  دـیآ  نامگ  نیا  یند  يا  نم  اب  وت  يزیمایب  رو  شاب  رود  اجنیا  زا  سَخ  ياک  دـنز  یم  شاب  رود  وت  ِرـس  رب  نم  تریغ 

ار يدیلپ  نم  رب  دزـس  نوچ  تشاد  كاپ  يدیلپ  زا  نوچ  ارم  قح  نطو  رتشوخ  نیمچ  رد  ار  لعج  رم  نمچ  دـبیز  یم  ياج  ار  نالبلب 
، لاح نابز  يونعم : نابز   2101 ب 2107 - دیـسر ؟ دهاوخ  اجک  گر  دب  نآ  نم  رد  دیرب  ار  نآ  دـُب و  ناشیا  مگر ز  کی  تشامگ 

.تعیبط ياضتقم  هب 

.وب دب  زا  تیانک  لََغب : هدنَگ 

یم هاشداپ  دـننادب  نامدرم  ات  دندیـشک  یم  ناهاشداپ  شیپ  اشیپ  هدرک  عصرم  ار  نآ  دوب و  هخاش  ود  شنانـس  هک  يا  هزین  شاب : رود 
( همان تغل   ) .دنشک يرانک  هب  ار  دوخ  دیآ 

وت هک  دـندرک  مهّتم  ار  وا  ( » هماـن تغل  زا  لـقن  هب  یماـظن ،  ) دروخ رگج  رب  یـشاب  رود  یتفگ  هک  درـس  ناـنچ  یهآ  رگج  زا  دروآ  رب 
.تسپ ِینَد : همان ) تغل  زا  لقن  هب  بابلالا ، بابل  « ) .يا هتفرگ  رب  شاب  رود  رتچ و  يا و  هدرک  دوخ  مان  هب  هبطخ 

.یتسه سنج  مه  نم  اب  ینم : ِناک  زا  .سنج  زاجم : هب  ندعم ، ناک :

.عوفدم لوب ، نیمَچ :

کی ص 258 ) ریبک ، ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون  گـنهرف   ) دـیاب رخ  نیمچ  یم  ار  غاز  تسا  هدـنز  رکـش  زا  دوخ  یطوط  هچ  رگ 
لگ هتوب  هب  نیگرس  دوک و  كاخ و  میناد  یم  هک  نانچ  .تسا  یناسفن  توق  هب  تراشا  گر :

415 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ات دنهد 
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« لـگ  » اـهتیب نیا  رد  .دـنام  یمن  لـگ  رد  نآ  زا  يرثا  دور و  یم  ناـیم  زا  جـیردت  هب  يدـیلپ  نآ  نـکیل  دوـش ، لـگ  تیوـقت  بجوـم 
زین قح  يایلوا  ناربمیپ و  تسا  هدمآ  يونثم  رد  ياج  هب  ياج  هک  نانچ  .ایند  درم  زا  تراعتسا  لعج »  » و تسا ، قح  درم  زا  تراعتـسا 

یتردـق ناشیا  رب  رگید  ار  سفن  هک  اج  نآ  ات  دـنا  هدرک  لقع  روهقم  ار  سفن  نانآ  اّما  .لقع  سفن و  زا  هتـشرس  دـنا ، مدرم  سنج  زا 
.تسین

سیئر هاش و  منم  هک  رس  شدهنن  سیلب  نآ  هک  نآ  رگید  ناشن  کی  لحم  زا  شدنهن  رس  کیالم  هک  لزا  زا  دوب  نآ  مدآ  ِناشن  کی 
تسوا ناهرب  ودع  نآ  ِدوحُج  مه  تسوا  نازیم  کلم  ره  ِدوجـس  مه  يُدب  يریغ  وا  مدآ  يدوبن  وا  يدش  دجاس  مه  سیلبا  رگا  سپ 

«51  » کگس نارفُک  تسوا  هاوگ  مه  کَلَم  ِرارقا  تسوا  هاوگ  مه 

.دراد هک  یتمرح  ماقم و  رطاخ  هب  لحم : زا   2108 ب 2112 -

.راکنا دوحُج :

.سیلبا .رکنم  رفاک و  زا  تیانک  کگس :

يایلوا هاگ  چیه  لد  هریت  نارفاک  .دریگ  یم  ار  دوخ  سنج  ِیپ  عبطب  یـسنج  ره  هک  تسا  شیپ  ياهتیب  حیـضوت  میمتت و  رد  اهتیب  نیا 
زا نانآ  يوریپ  دنک ، تیالو  ِيوعد  هک  دـنداتفا  یـسک  یپ  رد  رگا  تشگ و  دـنهاوخن  نانآ  درگ  و  تفرگ ، دـنهاوخن  تسود  ار  قح 
زا سیلبا  هکنیا  رگید  دننک و  هدجس  ار  وا  ناگتشرف  هک  دوب  نآ  یکی  مدآ  يرورـس  ناشن  .تسا  یعدم  نآ  ییوگ  غورد  ناشن  يو ،

.يدوب مدآ  ندوب  لطاب  لیلد  دوخ  يدومن  هدجس  ار  مدآ  مه  سیلبا  رگا  .دنز  زاب  رس  ودب  ندرک  هدجس 

دشک یم  ار  نالطاب  لطاب  هکنآ  دشر ز  مدنیامن  یم  دنا و  لطاب 

هّرذ هّرذ 
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6 / 2899 تسابرهک 2900 - نوچ  یکی  ره  ار  دوخ  ِسنج  تسامس  ضرا و  نیردناک 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 51)

درم کین  نآ  اب  سرخ  نآ  درک  هچ  ات  درگ  زاب  درادن  نایاپ  نخس  نیا 

سونیلاج ندیسرت  ار و  سونیلاج  هناوید  ندرک  قّلمت 

سونیلاج ندیسرت  ار و  سونیلاج  هناوید  ندرک  ّقلمت 

نونج رهب  زا  دنهاوخ  اوَد  نیا  نونف  وذ  يا  یکی  نآ  تفگ  ودب  سپ  دـهد  وراد  نالف  نآ  ات  ارم  رم  دوخ  باحـصا  اب  سونیلاج  تفگ 
دیرد نم  نیتسآ  دز  مکمشچ  دیرگنب  شوخ  نم  يور  رد  یتعاس  ور  هناوید  کی  درک  نم  رد  تفگ  وگم  رگید  نیا  وت  لقع  زا  رود 

دوخ سنج  ریغ  هب  یک  يدمآ  یک  دوخ  سنج  يدیدن  رگ  ور  تشز  نآ  نم  هب  يدروآ  خر  یک  وا  زا  نم  رد  يدـُب  ّتیـسنج  هن  رگ 
تبحـص دوخ  سنج  اب  رگم  یغرم  درپ  یک  كرتشم  ِردَـق  تسه  ناشنایم  رد  کـش  چـیه  یب  دـنز  مه  رب  سک  ود  نوچ  يدز  َرب  ار 

قافتا نیا  باتک  نآ  رد  دنا و  هدروآ  همانـسوباق  زا  ار  تیاکح  ذخأم  رفنازورف  موحرم   2084 دـحل ب 2091 - تسا و  روگ  سنجان 
( هماـمحلا قوط   ) مزح نبا  زا  نوسلکین  ص 66 ) يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذخآم   ) .تسا هداد  خر  يزار  يایرکز  نب  دـمحم  يارب 

.تسا هدروآ  دوخ  حرش  رد  زین  ار  همانسوباق  ناتساد  نوسلکین  مه  .داد و  خر  طارقب  يارب  قافتا  نیا  هک  درآ 

، درک لیـصحت  هیردنکـسا  ریمزا و  رد  دش ، دلوتم  سوماگرپ  رد  .ق م ،)  129 - 199  ) ینانوی فورعم  فوسلیف  کشزپ و  سونیلاـج :
وا زا  .تسا  یکـشزپ  رد  یلمع  یملع و  تاـعالطا  يروآدرگ  رطاـخ  هب  يو  تیمها  .تشذـگ  رد  اـج  نآ  رد  تفر و  مور  هـب  سپس 

هدنام اج  هب  اه  هلاسر 
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.دوب ناکشزپ  دامتعا  دروم  لاس  اهدص  وا  ياه  هیرظن  .تسا  هدرک  همجرت  یبرع  هب  قاحسا  نب  نینُح  ار  نآ  زا  یخرب  و 

.دراد ییانشآ  اهملع  رتشیب  اب  هک  .اه  نف  ياراد  نوُنف : وُذ 

.تسین وت  هتسیاش  دزسن ، وت  لقع  زا  وت : لقع  زا  رود 

.نتسویپ مه  هب  .ندش  کیدزن  زا  تیانک  ندز : َرب 

412 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتسویپ مه  هب  ندز : مه  رب 

.تسا دوجوم  صخش  ود  ای  زیچ  ود  رد  هک  یتیصاخ  ای  یتفص  .كارتشا  هجو  كرتشم : ِردَق 

.تسا رطاخ » یگتفرگ   » و لد » یگدرم   » زا تیانک  اجنیا  رد  .روگ و  دنناباوخ ، نآ  رد  ار  هدرم  هک  روگ  فاکش  دََحل :

ایلوا سنج  نوچ  دـنزیتس  یم  نانآ  اب  ادـخ  يایلوا  ِنارکنم  ناکرـشم و  هک  تسا  هدروآ  شیپ  ياه  هدورـس  دـییأت  رد  ار  ناتـساد  نیا 
.دنراد تیخنس  نانآ  اب  نوچ  دنروآ ، یم  يور  نیغورد  نایعدم  هب  تهج  نادب  دنتسین و 

سرخ قّلمت  رب  رورغم  نآ  دامتعا  هّمتت 

سرخ ّقلمت  رب  رورغم  نآ  دامتعا  هّمتت 

یم زاب  وز  سگم  نآ  ناوج  يور  زا  دـنار  شراب  دـنچ  سپ  زاب  وز  سگم  دـمآ  زیتس  زو  سگم  شدـنار  یم  سرخ  تفخ و  صخش 
خر رب  زاب  دید  ار  سگم  دروآ و  گنـس  تفز  تخـس  یگنـس  هوک  زا  تفرگ  رب  تفرب  سرخ و  سگم  اب  دش  نیگمـشخ  ناود  دـمآ 
نیا درک  شاخشخ  ار  هتفخ  يور  گنس  دزخ  سپاو  سگم  نآ  ات  سگم  رب  دزب  گنس و  ایـسآ  نآ  تفرگ  رب  زاس  ِياج  هتفرگ  هتفخ 

ناریو و تسا و  تسُـس  وا  دـهع  نیک  تسوا  رهم  تسا و  رهم  وا  نیک  نیقی  دـمآ  سرخ  ِرهم  هلبا  رهِم  درک  شاف  ملاـع  هلمج  رب  لـثم 
ژک ِدرم  دنگوس ، دنکشب  نکم  رواب  مه  دنگوس  دروخ  رگ  فیحن  وا  يافو  تفَز و  وا  ِتفگ  فیعض 
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نارازه دص  ریـسا  وا  لقع  تسا و  ریم  وا  ِسفن  غود  هب  شدنگوس  رکم و  زا  تفیم  وت  غورد  دـُب  شتفگ  دـنگوس  یب  هک  نوچ  نخس 
ددرگ رت  هتفشآ  سفن  هک  نآ  دنکشب ز  نآ  مه  دنگوس  دروخ  رگ  دنکـشب  نامیپ  دنگوس  یب  هک  نوچ  ریگ  هدروخ  دوخ  شفحـصم 

نآ مشخ  دبوک ز  شرس  رب  دهج  نوریب  درد  رب  ار  نآ  مکاح  دهن  مکاح  رب  دنب  يریسا  نوچ  نارگ  دنگوس  هب  شدنب  ینک  هک  نآ  زا 
نامیپ رد  تخاس  ار  قح  هک  نآ  وگم و  وا  اب  مُکَنامیا  اوُظَفحا  وش  تسد  شَدوُقُعلِاب  اُوفوأ  وت ز  ار  دنگوس  وا  يور  رب  دنز  یم  ار  دـنب 

.دوز وز :  2113 دنت ب 2129 - وا  درگ  رات و  نوچ  دنک  نت  دنس 

1 صقن 3569 / ینوزفا ز  يوس  دزیرگ  ای  صقر  هب  وز  دیآ  رد  اپ  دهاوخب  لد 

417 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.زیر زیر  درخ ، زا  تیانک  شاخشخ : « 52  » .لیم قباطم  قفاوم ، زاس :

.دیآ نورب  دناوتن  دتفا  غود  رد  ماوه  رگید  سگم و  نوچ  هک  نانچ  .نتسناوتن  ندش  نوریب  .نداتفا  ماد  هب  ریظن  نداتفا : غود  هب 

.هریچ بلاغ ، زا  تیانک  ریم :  5 ماوَه 2067 / هدیدنگ  ِغود  ردنا  وچمه  ماحدزا  رد ز  زا  دنداتفا  ردنا 

.دنگوس زا  تیانک  فَحصُم :

.نتفریذپن ندرک ، در  ندز : يور  رب 

(. 1 هدئام ،  ) میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .دینک  افو  اهنامیپ  هب  دوُقُعلِاب : اُوفوأ 

(. 89 هدئام ،  ) میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .دیراد  هاگن  ار  دوخ  ياهدنگوس  مُکَنامیأ : اوُظَفحا 

(. نتسکشن ار  دهع  و   ) ندرک یتخس  لمحت  زا  تیانک  ندرک :...  رات  نوچ  نت 

رد ع )  ) یلع .تسا  ناشاهسفن  روهقم  نانآ  لقع  هچ ، .تسا  نادان  اب  یتسود  زا  نتشاد  رذح  رب  يارب  زین  تیب  دنچ  نیا 
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« .دنادرگ تنایز  راچد  نکیل  دناسر  دوس  ار  وت  هک  دـهاوخ  وا  هچ  زیهرپب  نادان  یتسود  زا  : » دـیامرف یم  ع )  ) نسح ماما  هب  تحیـصن 
(38 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  )

__________________________________________________

(. زاس ياج و   ) هدش هدوزفا  و »  » خرس بکرم  اب  ياج »  » زا دعب  ساسا ، هخسن  رد  ( 52)

تدایع هدیاف  نایب  یباحص و  تدایع  هب  مالّسلا  هیلع  یفطصم  نتفر 

هراشا

تدایع هدیاف  نایب  یباحص و  تدایع  هب  مالّسلا  هیلع  یفطصم  نتفر 

يوخ ُدب  مرک  فطل و  همه  نوچ  وا  يوس  تدایع  دمآ  یفطصم  دش  رات  نوچ  شیرامیب  نآ  ردنا  دش و  رامیب  يا  هجاوخ  هباحـص  زا 
لیلج ِهاش  دشاب و  یبطق  كوب  لیلع  صخـش  نآ  هک  لّوا  هدـیاف  تسا  هدـیاع  وت  اب  زاب  نآ  هدـیاف  تسا  هدـیاف  وت  نتفر  تدایع  رد  وا 
نادـم ار  ناریو  چـیه  جـنرم  ملاـع  رد  تسه  یجنگ  هک  نوچ  دوع  ار ز  مزیه  وت  یناد  یمن  هک  دونع  يا  يرادـن  لد  مشچ  ود  نوـچ 

جنگ دوبن  نیب  نطاب  مشچ  نآ  ار  وت  نوچ  فاوط  نک  یم  دِجب  یبای  ناشن  نوچ  فازگ  زا  نک  یم  شیورد  ره  ِدـصق  جـنگ  یلاخ ز 
هدایپ رگ  دشاب  هک  ره  رامش  مزال  هر  ِنارای  هلص  سپ  دوب  هَپـسا  سراف  دشابن  هش  دوب  هر  رای  بطق  دشابن  رو  دوجو  ره  ردنا  رادنپ  یم 

هک نآ  دوش ز  مک  شنیک  تسود  ددرگن  رو  تسود  هتـشگ  ودع  سب  ناسحا  هب  هک  تسوکن  ناسحا  نیمه  دشاب  ودع  رو  راوس  رگ 
شاب عمج  رای  هک  دـمآ  نیا  لصاح  کـین  راـی  يا  مفیاـخ  يزارد  زا  کـیل  نیا و  ریغ  تسه  دـیاوف  سب  دوش  مهرم  ار  هنیک  ناـسحا 

ناتساد ذخأم   2130 نانس ب 2144 - تشپ و  دنکشب  ار  نانز  هر  ناوراک  عمج  یهوبنا و  هک  نآ  شارت ز  يرای  رجح  زا  رگتب  وچمه 
موحرم ار 
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راحب هب : دـینک  هاگن  زین  و  دـنا ، هدروآ  ( 67 ص 66 -  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  ریـسفت  ثیدـح و  ياهباتک  زا  رفنازورف 
دوخ هباحـص  زا  یکی  لاح  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  میروآ : یم  راـحب  زا  ار  ناتـساد  اـجنیا  رد  .جاـجتحا و  زا  ص 45 ) ج 10 ،  ) راونالا
.دید رپ  یب  هجوج  نوچ  الب  یتخس  زا  ار  وا  .تفر  وا  دزن  ص )  ) لوسر .تسا  هدش  رپ  یب  يا  هجوج  نوچمه  الب  زا  وا  دنتفگ  .دیسرپ 

دوخ یتسردنت  تلاح  رد  دیسرپ  وا  زا 

419 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اِنتآ َّمُهَّللا  : » یتفگن ارچ  دومرف : .نک  اـیند  رد  درک  یهاوخ  مترخآ  رد  يرفیک  ره  ایادـخ  متفگ  یم  يرآ ، تفگ : يا ؟ هدرک  ییاـعد 
« ربمغیپ نارای   » قلطم روطب  هباحص  زا  دوصقم  و  رای ، بحاص : عمج  هباحص : .راَّنلا » َباذَع  اِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخالا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اینُّدلا  ِیف 
؟ دنک تیاور  ثیدح  وا  زا  هدـید و  ار  وا  ای  دـشاب ؟ هدـید  ار  ص )  ) لوسر هک  ره  .تسا  فالخ  تسیک  یباحـص  هکنیا  رد  اما  .تسا 

.تسا ندوب  ربمغیپ  اب  تدایز  ای  لاس  کی  تبحص  لقا  دح  دنا  هتفگ  یضعب  .تسا  مود  ینعم  روهشم 

.نتشگ رغال  تخس  ندش : رات  نوچ 

.تسا راذگاو  يو  رب  قلخ  داشرا  تسوا و  رب  ناهج  رادم  هک  نآ  بطق :

دوب وا  درگ  كالفا  شدرگ  دنت  دوخ  درِگ  هک  دشاب  نآ  بطق 

ردـق و یلاع  ِراوگرزب  ّیلَو  زا  تیانک  لیلج : هاش   5 / 2345 ندب 2343 ، ریبدـت  تسا  لقع  هتـسب  نت  اضعا و  نوچ  قلخ  لقع و  وچ  وا 
.تلزنم

.ناسلب تخرد  بوچ  .دیآ  رب  نآ  زا  شوخ  يوب  دننازوسب  نوچ  هک  فورعم  یبوچ  دوع :

: ریظن دوبن : نیب  لطاب  مشچ  نآ  ار  وت  نوچ 

وب ساپ  راد  یم  رگن  یم  کی  ره  يور 
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1 سانش 315 / ور  تمدخ  وت ز  يدرگ  هک 

.رالاسهپس هدیزگ ، راوس  سراف :  2 ریگب 2937 / نآ  تسا  ّقح  هک  نآ  نک و  ناحتما  ریقف  کی  ناشوپ  قلد  نایم  رد 

.تسا دنویپ »  » ینعم هب  اجنیا  رد  نکیل  تسا  شاداپ  تزیاج و  يارب  هملک  نیا  لامعتسا  رتشیب  هلص :

.دنک یهارمه  كولس  رد  ار  کلاس  هک  نآ  زا  تیانک  هر : رای 

ُهَّنَأَک ٌهَوادَـع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ُهَئِّیَّسلا  َال  ُهَنَـسَْحلا َو  يِوَتْـسَت  ـال  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  ناـسحا :...  هب  هک 
وا وت و  نایم  هک  نآ  ینیبب )  ) ناـهگان سپ  نادرگ ، رب  ار ) خـساپ   ) تسا رتوکین  هچ  نادـب  تسین  ناـسکی  يدـب  یبوخ و  ٌمیِمَح : ٌِّیلَو 

(34 تلصف ، « ) .تسا نابرهم  تسود  نوچ  تسا  ینمشد 

420 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرمش دوخ  ردارب  تسود و  زین  ار  يرگید  ندرکن و  هیکت  دوخ  يورین  هب  ندوب : عمج  رای 

یهوـبنا و هک  نآ  ز  ب 27361 ) ریبک ، ناوید   ) ینیب ناشک  درُد  ات  تابارخ آ  يوک  رد  ینیب  ناـج  تّذـل  اـت  وش  تعاـمج  گـنر  مه 
( ریغصلا عماجلا  زا  ص 31 ، يونثم ، ثیداحا  « ) .ٌباذَع ُهَقرُفلا  ٌهَمحَر َو  ُهَعامَجلا   » فیرش ثیدح  زا  تسا  ذوخأم  ناوراک : عمج 

يدماین نم  تدایع  هب  ارچ  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  یلاعت  قح  ندرک  یحو 

يدماین نم  تدایع  هب  ارچ  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  یلاعت  قح  ندرک  یحو 

قیرط زا  نینچمه  .تسا  هدروآ  ص 67 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  هماع  قیرط  زا  رفنازورف  موحرم  ار  ناتـساد  نیا  ذخأم 
زا يا  هدـنب  زیخاتـسر  زور  لج  زع و  يادـخ  : » دومرف هک  تسا  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  یتیاور  هعیش 

، مدوب رامیب  هک  یماگنه  نم ، هدنب  دیوگ : یم  ودب  دنک و  یم  شنزرس  ار  دوخ  ناگدنب 
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! رامیب هن  يوش و  روجنر  هن  یناگدنب ! راگدرورپ  وت  ییوت ! هک  اکاپ  اکاپ ، دـیوگ : یم  هدـنب  تشاد ؟ زاب  نم  یـسرپ  رامیب  زا  ار  وت  هچ 
وا دزن  ارم  یتفر  یم  وا  لاح  شـسرپ  هب  رگا  دنگوس  ملالج  تّزع و  هب  .يدیـسرپن  ار  وا  دـش  رامیب  وت  نمؤم  ردارب  دـیوگ : راگدرورپ 

هنیفـس « ) .تسا نم  نمؤم  هدـنب  تمارک  زا  نیا  مداد و  یم  ماـجنا  تیارب  مدـش و  یم  راد  هدـهع  ار  وـت  ياـهزاین  هاـگ  نآ  .یتفاـی  یم 
ادـخ و نایم  وگ  تفگ و  نیا  هکلب  هدـماین  ناـیم  هب  ع )  ) یـسوم زا  یماـن  تیاور ، قیرط  ود  ره  رد  و  ( 535 ص 534 - ج 2 ، راحبلا ،

.تمایق رد  تسوا  هدنب 

يدـمان متـشگ  روجنر  مقح  نم  يدزیا  رون  مدرک ز  تقِرـشَم  بیَج  وت ز  هدـید  هام  عولط  ياک  باتع  نیا  یـسوم  يوس  قح  زا  دـمآ 
يور زا  وت  يدیـسرپن  نوچ  میروجنر  رد  هک  شدومرف  زاب  نایب  بر  ای  نکب  نیا  تسا  زمر  هچ  نیا  نایز  زا  یکاـپ  وت  اناحبـس ! تفگ 

منم وا  روجنر  تشگ  نیزُگ  صاخ  هدـنب  يرآ  تفگ  اـشگرب  ار  نخـس  نیا  دـش  مُگ  لـقع  ار  وت  یناـصقن  تسین  بر  اـی  تفگ  مرک 
زا ایلوا  روضح  رد  دنیشن  ات  ادخ  ِّینیشنمه  دهاوخ  هک  ره  نم  ِّيروجنر  شیروجنر  تسه  نم  ِّيروذعم  شیروذعم  تسه  نیبب  وکین 

دروخ وا  ار  شرـس  دـبای  شـسَک  یب  دُرب  او  نامیرک  زا  وید  ار  هک  ره  یلک  یب  يوزج  هکنآ  یکـاله ز  وت  یلُکـسب  رگ  اـیلوا  روضح 
«53»

__________________________________________________

ذَرب ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 53)

422 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناتساد نیا  طابترا   2145 نادب ب 2155 - وکین  ونشب و  تسا  وید  ِرکم  نامز  کی  نتفر  عمج  زا  « 54  » تسَدب کی 
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.دشاب يرس  بحاص  دیاش  درک  شیورد  ره  دصق  دیاب  هکنیا  تسا و  ناتساد  نآ  ریخا  ياهتیب  رد  شیپ ، ناتساد  اب 

.دوش هدناوخ  بیتِع )  ) لامُم دیاب  تیفاق  تیاعر  يارب  باتع :

دروآ و یم  نوریب  درک و  یم  ناـبیرگ  رد  تسد  هک  ع )  ) یـسوم هزجعم  ود  زا  یکی  هـب  تـسا  تراـشا  ندـید : بـیج  زا  هاـم  عوـلط 
.تشگ یم  دیدپ  نآ  زا  يدیپس 

.اهّزنم اکاپ ، اناحبس :

ثیدـح هب  تسا  تراـشا  ادـخ : نیـشنمه  يدیـسرپن )؟ ارم  يروجنر  رد  ارچ   ) .هیلإ فاـضم  هن  تسا  لوعفم  تمـالع  میم  میروـجنر :
ص 198) يونثم ، ثیداحا  « ) .فُّوَصَّتلا ِلهأ  َعَم  سِلجَیلَف  ِهَّللا  عَم  َسِلجَی  نأ  َدارأ  نَم  : » عوضوم

: دیاب ات :  6 تخر 1302 / دُرب  يدیعس  يولهپ  هب  وک  تخب  کین  نآ  تشگ  هَّللا  ُسیلَج  سپ 

.ندش ادج  ندیلسگ ، ندیلکس : يدعس )  ) دوشن مه  رد  درازاین و  شیوخ  لد  ات  دنیب  ییافج  شاب  وا  زا  دنمدرخ  رگ 

.دهد ینعم  ندرک  كاله  نتشک ، اجنیا : رد  .ندید  ار  وا  گرم  لوادت : رد  ندروخ : ار  یسک  رس 

.بجو تسََدب :

ندیرب .هعامجلا » عم  هَّللا  ُدَی   » هک عمج  زا  ندیربن  قح و  يایلوا  ینیشنمه  هب  شرافـس  و  تسا ، شیپ  ياهتیب  ینعم  میمتت  رد  اهتیب  نیا 
.تسا ناطیش  هبلغ  بجوم  ایلوا  عمج  زا 

__________________________________________________

هژو ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 54)

رگیدمه زا  ار  يولع  هیقف و  یفوص و  نابغاب  ندرک  اهنت 

رگیدمه زا  ار  يولع  هیقف و  یفوص و  نابغاب  ندرک  اهنت 

يدـَب یخوش  یکی  ره  ییفوص  فیرـش و  کـی  هیقف و  کـی  درم  هس  دوخ  غاـب  هب  نادزد  نوچ  دـید  درک  غاـب  رد  رظن  نوچ  یناـبغاب 
تـسخن ناشمَُّرِبب  سپ  رفن  هس  اب  هنت  کی  میاین  رب  تسا  تّوق  تعامج  دنا و  عمج  کیل  تسا  تّجح  دـص  ارم  اهنیا  اب  تفگ  ییفویال 

رب شلیبس  دش  اهنت  هک  نوچ  منکفا  ییوس  هب  نم  ار  یکی  ره  رگدمه  زا 
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رفنازورف موحرم  هک  نانچ  ناتـساد  ذـخأم   2156 هاـبت ب 2161 - وا  اـب  ار  شناراـی  دـنک  اـت  هار  هب  ار  یفوـص  درک  درک و  هلیح  منک 
وا نم  تفگ  يرگید   » .يولع فیرش : دعب ) هب  ص 67  يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) .تسا یفوع  تایاکحلا  عماوج  دنا  هتـشون 

: زین ص 81 ) ناتسلگ ، « ) .دشاب هنوگچ  فیرش  وا  سپ  هیطلم  رد  دوب  ینارصن  شردپ  مسانش  یم  ار 

 ... شتیالو ربنم  هب  ّمخ  ریدغ  زور  درپس  ار  هک  ربمیپ  هک  يا  هن  وت  هاگآ 

هب نامز  لوط  رد  هملک  نیا  خوش : ورـسخ ) رـصان   ) شتبـسن تسه  ادـخ  لوسر  زا  هک  اریز  دـننک  ودـب  تبـسن  یفیرـش  ره  هک  ار  نآ 
.دیامن یم  بسانم  ایح  یب  خاتسگ ، اجنیا : رد  .تسا  هتفر  راک  هب  دنچ  ياهینعم 

رد وا  کـلم  هب  غاـب ، بحاـص  تصخر  یب  هدرکن و  تیاـعر  ار  عرـش  مکح  هک  ور  نآ  زا   ) اـفو یب  یفنم ) هّیلعف ي  هلمج  : ) یفُوی ـال 
(. هدمآ

.لیلد تَّجح :

424 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.زا ندرک  ادج  زا :...  ندیرب  ( 2 تیب 2144 / حرش  هب : دینک  هاگن  « ) .ِهَعامَجلا َعَم  ِهَّللا  ُدَی   » لثم زا  تسا  ذوخأم  تسا : تّوق  تعامج 

.ندناسر رازآ  زا  تیانک  ندنک : رب  لیبس 

.ندنکفا ینمشد  هب  ندرک ، نامگ  دب  نتخاس ، لد  دب  ندرک : هابت 

رادـمان ِفیرـش  نیو  یهیقف  وت  رای  ود  اب  تولخ  تفگ  یفوص  تفر  قافِر  نیا  يارب  روآ  میلگ  کی  قاثُو  يوس  ورب  ار  یفوص  تفگ 
تـسافطصم نادـناخ  زا  تسا  دّیـس  تسام  ناطلـس  هداز و  هش  رگد  نیو  میرپ  یم  وت  شناد  ِّرَپ  هب  ام  میروخ  یم  ینان  وت  ِّيوتف  هب  اـم 
غاب و رب  يا  هتفه  دینک  هبنپ  ار  رم و  دیایب  نوچ  سیلج  ناهاش  امش  نوچ  اب  دوب  ات  سیسخ  راوخ  مکش  یفوص  نآ  تسیک 
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زک هآ  تفیرف  ار  ناـشیا  رم  درک و  هسوسو  تسار  مشچ  نوچ  ارم  هدوب  امـش  يا  تسامـش  نآ  نم  ناـج  دوـب  هچ  غاـب  دـینز  نم  غار 
دـشاب ییفوص  گس ! يا  تفگ  تفز  ِبوچ  اب  شَیپ  ردنا  دش  مصخ  تفر  ار و  یفوص  دندرک  هر  هب  نوچ  تفیکـش  دـیاب  یمن  نارای 

اهنت وچ  ار  یفوص  تفوک  دیـسر  نیا  تریپ  خیـش و  نیمادک  زا  دـیزی  اب  دومن و  هر  تَدـینُج  نیا  زیتس  زا  وت  ام  غاب  ییآ  ردـنا  زیت  هک 
رایغا ارم  رم  کین  دـیراد  دوخ  ساـپ  ناـقیفر  يا  کـیل  تشذـگب  نم  نآ  یفوص  تفگ  شتفاکـشب  رَـس  درک و  شتـشُک  مین  شتفاـی 
ناهج نیا  تسا  یند  ره  يازج  تبرش  نینچ  نیو  تسا  یندروخ  ار  امش  مدروخ  نم  هچ  نیا  نابتلق  نیز  رترایغا  متـسین  ناه  دیتسناد 
هورگ تعاـمج ، عمج :) مسا   ) هَقفَر عمج  قاـفر :  2162 وت ب 2177 - يوس  دـیآ  زاـب  مه  ادـص  زا  وـت  يوـگ  تفگ و  تسا و  هوـک 

.هارمه

.هتسهآ یناهنپ ، تولخ :

.ندرب هرهب  وا  شناد  زا  ندیرپ : یسک  شناد  رپ  هب 

.ندنازیرگ ندرک ، رود  ندرک : هبنپ 

425 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لخاد ندروآ ، موجه  ندز : جاردـننآ ) زا  لقن  هب  يولهد ، ورـسخ  ریما   ) ناوختـسا دوش  هبنپ  ناشنت  زک  ناـنچ  ار  ناشرکـشل  منک  هبنپ 
.ندش

.ندنام ادج  ندرک ، ربص  نتفیکش :  5 مینک 1869 / شَک  رد  رز  ِنایمه  یکی  ره  مینز  هرجح  رب  تسا  ناطلس  رما  هک 

.ه  297  ) درم اج  نآ  رد  مه  دش و  دلوتم  دادغب  رد  يرجه ، موس  هدس  فورعم  فراع  دـینج ، نب  دـمحم  نب  دـینج  مساقلا  وبا  دـیَنُج :
(. ق

روهشم وا  هربقم  .ه ق .)  264  ) تشذگ رد  ماطسب  رد  هیفوص  گرزب  خیاشم  زا  یسیع ، نب  روُفیَط  دیزیاب :
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.تسا هدمآ  لیصفت  هب  هرکذت  ياهباتک  رد  وا  لاوحا  همجرت  .تسا  هاگترایز  و 

.دور راک  هب  درفم  هاگ  نکیل  هناگیب ، ریغ : عمج  رایغا :

( تسا یمانشد  : ) نابتلق ب 4938 ) ریبک ، ناوید   ) تسوا مرایغا  نمـشد و  دوب  نم  ردپ  رگ  وا  ِّیمالغ  غاد  تسین  هک  سک  ره  خر  رد 
.داّوَق

.رفیک زا  تیانک  تبرش :

شیاسآ يادف  ار  دوخ  رای  هک  دوش  یـضار  هک  نآ  .يریگ  یم  تسد  نادب  یهد  تسد  نیدب  هچ  نآ  ریظن : تسا :...  هوک  ناهج  نیا 
.دش دهاوخ  يرگید  شیاسآ  يادف  دوخ  يزور  دنک ، شیوخ 

متخپ تشاچ  رهب  هک ز  قاثُو  يوس  وُرب  نم  فیرـش  ياک  نآ  سنج  سپ  نآ  درک ز  هناهب  کـی  ناـبغاب  غراـف  تشگ  یفوص  نوچ ز 
نیا و تسا  رهاظ  یهیقف  وت  نیب  زیت  يا  تفگب  شدرک  هر  هب  نوچ  ار  زاق  قاـقُر و  نآ  دراـیب  اـت  ار  زاـمیق  وگب  هناـخ  ِرَد  رب  قاـقُر  نم 

یناهگ نآ  صقان و  لقع  دـیهن  یم  لد  نز  لعف  رب  نز و  رب  درک  هک  اـت  دـناد  هک  ار  وا  رداـم  درـس  ِّيوعد  دـنک  یم  یفیرـش  وا  نیقی 
2178 یبغ ب 2184 - سب  هنامز  ردنا  تسا  هتسب  یبن  رب  یلع و  رب  ار  نتشیوخ  دامتعا 

426 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دروآ یفوص  يارب  هک  هناهب  نآ  دننام  نآ : سنج 

: کنت نان  یبرع ) : ) قاقُر

ثایغ  ) .راکتمدـخ زینک ، یکرت ) : ) زامیق همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) درز هدرگ  دـیپس و  قاقر  زا  دروخ  یتخل  داشگ و  ناـن  هرفس 
تسا و لوادـتم  ياهمان  دـننام  زامیق  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  نکیل  .تسوا  زینک  ای  ناـبغاب  نز  ماـن  زاـمیق  تسا : هتـشون  يورقنا  تاـغّللا )

.تسا باطخ  درجم  هکلب  تسین  دوصقم  مان  نیدب  یصاخ  صخش 

يا هدنرپ  زاغ : زاق :
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.تسا هدمآ  یکرت  تروص  هب  هملک  نیا  تسا : هتشون  یلرانیپلگ  .تسا  كاروخ »  » قلطم دوصقم  اجنیا  رد  و  یباغرم ، سنج  زا 

، ریبک ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون  گنهرف   ) يزاق ای  باغرم  دوب  ایرد  رب  وچ  نمیا  دوب  اهناج  یتسین  گرم و  باـیاپ  یب  ِرحب  نورد 
.دناوخ دیمتعا »  » دیاب هیفاق  تیاعر  رطاخ  هب  ار  دامتعا : ص 386 )

.نهذ دنک  لوگ ، یبَغ :

هچ نآ  ار  هناخ  دنیب  هدندرگ  دوخ  وچمه  اهخرچ  زا  شرـس  ددرگ  رب  هک  ره  ناینّابر  ِقح  رد  نظ  درب  نیا  نایناز  انز و  زا  دشاب  هک  ره 
نادناخ ب 2188- يارب  یتفگ  نینچ  یک  نادتُرم  هجیتن  وا  يدوبن  رگ  لوسر  ِدالوا  زا  رود  ُدب ، وا  لاح  لوضفلا  وب  نابغاب  نآ  تفگ 

.ندش رس  نارود  راچد  ندیخرچ  رثا  رد  نتشگ : رب  خرچ  زا  رس   2185

.دوب وا  راوازس  دوب ، وا  دوخ  روخ  رد  ُدب : وا  لاح 

.ددرگ و رب  نید  زا  سپس  دوش ، ناملسم  هک  دَُوب  ناملسم  ریغ  یلم  دترم  .يرطف  یلم و  تسا : مسق  ود  نآ  و  هتـشگ ، رب  نید  زا  دترم :
.دنک یم  اهر  ار  یناملسم  سپس  تسا  هداز  ناملسم  هک  تسا  یسک  يرطف  دترم 

.گرزب تسا  یهانگ  دنیوگ ، فذق  ار  نآ  هک  نداهن ، درم  هب  ای  نز  رب  انز  تمهت  مالسا  رد 

.ناینابر زا  انالوم  ریبعت  هب  ای  دشاب  ص )  ) لوسر نادناخ  زا  يدرف  رب  تمهت  نیا  هک  هصاخ 

427 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنرادنپ یم  دوخ  نوچ  ار  نانآ  هچ ، .دنرادن  یکاب  نارگید  رب  نداهن  تمهت  زا  دنراد  كاپان  یتنیط  هک  نانآ 

نالف يا  ناشیا  رد  دشاب  وت  يوخ  ناسک  رد  ینیب  هک  یملظ  طاسب  يا 

یتسم دب  ملظ و  قافن و  زا  وت  ِّیتسه  هتفات  ناشیا  ردنا 
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وت

1 / 1319 ینت 1321 - یم  تنعل  رات  مد  نآ  دوخ  رب  ینز  یم  دوخ  رب  مخز  نآ  ییوت و  نآ 

تربـمغیپ زا  يدزد  دـناوخ  هک  تغاـب  نیا  ردـنا  رخ  يا  تفگ  هیفـس  ِراکمتـس  نآ  تفر  شیپ  رد  هیقف  ار  نآ  دینـش  اـهنوسفا  دـناوخ 
یجراخ نیسای  لآ  اب  دنک  هک  یِجَتُلم  درم  درک  نآ  فیرـش  اب  وگب  ینام  هچ  هب  ربمغیپ  هب  وت  ودب  دنام  یمه  هّچب  ار  ریـش  دنام  ثاریم 

میتسَج ام  تفگ  وا  هیقف  اب  بارخ  ملاظ  نآ  مخز  زا  فیرـش  دش  لوسر  ِلآ  اب  رمـش  دیزی و  نوچ  لوغ  وید و  میاد  دنراد  نیک  هچ  ات 
نینچ زا  مَین  مد  مه  قیال و  فیرـش و  رگ  مکـش ! رد  دروخ  یم  مخز  وش ! لـهد  نوچ  مک  درف و  يدـنام  هک  نونکا  راد  ياـپ  بآ  زا 

«55  » مین مک  نم  ار  وت  ملاظ 

.نتفریذپ ندینش :  2189 ب 2196 -

یم یـصلخم  يا  هطرو  زا  یـصالخ  يارب  هک  تسا  یـسک  یجتلم  زا  دوصقم  اجنیا  رد  ندروآ ) هاـنپ  ءاـجتلا : زا  لـعاف  مسا  : ) یِجَتُلم
.تخاس شیوخ  صلخم  مه  زا  ار  نارای  ندرک  ادج  نابغاب  هک  نانچ  دبلط 

.لوسر نادناخ  نیسای : لآ 

.دنز زاب  رس  ناناملسم  ماما  تعاطا  زا  هک  .نید  زا  نورب  یجراخ : یماج )  ) نیّیبَّنلا ِریَخ  ِلآ  یلَع  ٌمالَس  نیِسای  هط َو  ِلآ  یلَع  ٌمالَس 

.ایآ رگم ، ات :

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 55)

ضوعلا سئب  ار  وت  يدرک  یقمحا  ضرغ  بحاص  نیدب  يداد  ارم  رم 

428 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.وج هنتف  تسپ و  مدرم  زا  تیانک  لوغ : وید و 

نایاپ ام  رب   » و تشذگ » ام  رب  : » ینعم هب  بآ » زا  میتسج   » اجنیا رد  نکیل  تسا ، رطخ » زا  ندیهر   » زا تیانک  رتشیب  نتسج : بآ  زا 
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.تسا هتفر  راک  هب  تفای »

.رای یب  اهنت ، مک : درف و 

رما ییوگن  ییآ و  ردـناک  تسد  هدـیربب  يا  تسا  نیا  تا  يوتف  هیفـس  ره  گنن  وت  يا  یهیقف ؟ هچ  هیقف  ياک  دـمایب  غراـف  وا  زا  دـش 
نآ يازس  نیا  دیسر  تتسد  نزب  تتسا  ّقح  تفگ  طیُحم  ردنا  هلئـسم  نیا  تسُدب  ای  طیـسَو  رد  يدناوخب  تصخُر  نینچ  نیا  تسه ؟

.تسا تسد  ندیرب  نآ  رفیک  هک  يدزد  هب  تسا  یماهیا  نآ  رد  تسا و  نیرفن  تسد : هدیربب   2197 دیرب ب 2200 - نارای  زا  هک 

.تزاجا رما :

تافو 505  ) یلازغ دمحم  ماما  فیلأت  هقف  رد  تسا  یباتک  عورفلا  یف  طیسولا  طیسَولا :  2 تیب 3344 / حرش  هب : دینک  هاگن  تصخر :
.ه

(. ق

تافو 616  ) یفنح دومحم  نیدلا  ناهرب  فیلأت  ینامعُّنلا ، هقِفلا  ِیف  ِیناهُربلا  ُطیحملا  هلمج : زا  هقف ، رد  تسا  باتک  دنچ  مان  طیحم :
ماـن هـب  رگید  یباـتک  زین  و  دـّلجم ، هد  رد  .ه ق ) تافو 438   ) یـسخرس دـمحا  نب  دـمحم  فیلأت  هقف  رد  یباـتک  طـیحم  زین  و  .ه ق ،)
(. نونظلا فشک  ( ) .ه ق تافو 608   ) یعفاش یلبرا  سنوی  نب  دمحم  دماح  وبا  فیلأت  طیسولا ، بَّذَهُملا و  نیب  عمجلا  یف  طیحملا 

.ندوب اناوت  نتشاد ، تردق  ندیسر : تسد 

ناتساد تبـسانم  نیدب  .درب  دوس  هقرفت  نآ  زا  دوخ  دنک و  لّدبم  هقرفت  هب  ار  عمج  ات  دشوک  یم  وید  هک  دوب  نآ  تیب 2154  نومضم 
ببـس ییاهنت  و  تسا ، تمالـس  ندوب  عمج  هارمه  هک  دریگ  هجیتن  نینچ  ات  دروآ ، یم  ناـیم  هب  ار  يولع » هیقف و  یفوص و  ناـبغاب و  »

دنچ ییاه  هیآ  رد  میرک  نآرق  .درب  دوس  نانآ  ندیرب  زا  دربب و  رگیدکی  زا  ار  ناتسود  ات  تسا  نکفا » قافن   » زمر نابغاب  .تفآ  ندید 
هقرفت زا  دناوخ و  یم  داحتا  هب  ار  ناناملسم 
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: هک دناسرت  یم 

َفَّلَأَف ًءادْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  اُوقَّرَفَت َو  ًاعیِمَج َو ال  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  «َو 

429 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: َنوُدَـتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اْهنِم  ْمُکَذَْـقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  ًاـناوْخِإ َو  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب 
ار ناتاهلد  وا  دیدوب و  نمـشد  هک  دیرآ  دای  ارف  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـیوشم و  هدـنکارپ  دـینز و  ادـخ  نامـسیر  رد  گنچ  یگمه 

.دیناهر نآ  زا  ار  امش  دیدوب  شتآ  زا  یکاغم  رانک  رب  دیدش و  ردارب  وا  تمعن  هب  دنادرگ و  راوزاس 

(103 نارمع ، لآ  «. ) دیوش تیاده  هک  دشاب  دنک  یم  نایب  امش  يارب  نینچ  نیا  ار  دوخ  ياهتیآ  ادخ 

مالّسلا هیلع  ربماغیپ  تدایع  ضیرم و  هّصق  هب  تعجر 

مالّسلا هیلع  ربماغیپ  تدایع  ضیرم و  هّصق  هب  تعجر 

عزن لاح  هب  ار  یباحص  نآ  دیدَن  یب  لوسر  دش  تدایع  رد  تسا  هلماح  ّتبحم  دص  زا  هلص  نیو  تسا  هلص  نیا  يارب  زا  تدایع  نیا 
ناهاش يور  قارف  یک  تسا  مغ  ناهارمه  رجه  هجیتن  نوچ  ادخ  زا  رود  يا  هتـشگ  تقیقح  رد  ایلوا  روضح  زا  رود  يوش  نوچ  دید 

زا دشاب  رضح  رو  ورب  ّتین  نیدب  يراد  رفـس  رگ  باتفآ  رتهب ز  هیاس  نآ  يوش ز  ات  باتـش  مد  ره  بلط  ناهاش  هیاس  تسا  مک  نآ  ز 
.دنویپ هَلِص :  2201 وشم ب 2206 - لفاغ  نیا 

.ندنک ناج  عَزن :  2 راوس 2146 / رگ  هدایپ  رگ  دشاب  هک  ره  رامش  مزال  هر  ِنارای  هلص  سپ 

.دوب نانآ  اب  هتسویپ  دیاب  هک  ادخ  يایلوا  زا  تیانک  ناهاش :

ادخ هدنز  ملاع و  نیز  وا  هدرم  ادخ  هدنب  دوب  نادزی  هیاس 

1 / 423 نامز 424 - رخآ  نماد  رد  یهر  ات  نامگ  یب  رتدوز  ریگ  وا  نماد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 808 

http://www.ghaemiyeh.com


.باتشب رما ) لعف  : ) باتش

.راید رهش و  رد  ندوب  رفس ) لباقم  : ) رضح

رد دیرم  هک  دنک  یم  يا  هیـصوت  دهد و  یم  رکذت  ار  يا  هتکن  وا ، تدایع  هب  ص )  ) لوسر نتفر  یباحـص و  درم  يرامیب  تبـسانم  هب 
حور اب  دیاب  يو  حور  دریگ ، تروص  یمسج  يروص و  ییادج  رگا  دوشن و  ادج  وا  زا  دشاب و  هتـسویپ  دشرم  یلو و  اب  دیاب  لاح  ره 

رد یلو 

431 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسالتبا یتخب و  دب  بجوم  ادخ  زا  ییادج  تسادخ و  زا  ییادج  نانآ  زا  ندش  ادج  مد  کی  .دشاب  طابترا 

نک یم  یفاوط  نم  درگ  منم  هبعک  هک  ار  دیزی  وبا  یخیش  نتفگ 

نک یم  یفاوط  نم  درگ  منم  هبعک  هک  ار  دیزی  وبا  یخیش  نتفگ 

تـسُج زاب  يدرکب  ار  نازیزع  رم  تسخن  زا  یتفر  هک  يرهـش  ره  هب  وا  دیود  یم  هرمُع  ّجح و  يارب  زا  دیزی  اب  تّما  ِخیـش  هّکم  يوس 
موحرم هک  تسا  نامه  ناتـساد  ذخأم   2207 تسا ب 2209 - یکّتُم  تریـصب  ناکرا  رب  وک  تسیک  رهـش  ردـنا  هک  یتشگ  یم  درگ 
هتـشون هک  نانچ  تسا و  هدروآ  سمـش  تالاقم  ءایلوألا و  هرکذـت  زا  ( 70 ص 69 -  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  رفنازورف 

.تسا هتفرگ  ریخا  باتک  زا  ار  ناتساد  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  انالوم  تسا 

همه رد  نآ  دشاب و  هتـشاد  تعاطتـسا  هک  یـسک  يارب  تس  ادخ » هناخ  ترایز   » حالطـصا رد  تسا و  دصق »  » ینعم هب  تغل  رد  جح :
.مارحلا هجحلا  وذ  هام  تسخن  ههد  رد  ینعی  دریگ ، ماجنا  مسوم  رد  دیاب  تسا و  بجاو  راب  کی  رمع 

جح مارحا  زا  شیپ  ات  لاوش  هام  لوا  زا  جح و  لامعا  زا  شیپ  هک  عتمت  هرمع  یکی  تسا  عون  ود  نآ  تسادـخ و  هناخ  ترایز  هرمُع :
هرمع رگید  و  دوش ، ماجنا  دیاب 
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.دروآ اج  هب  ناوت  یم  لاس  مامت  رد  هک  هدرفم 

.نتفرگ غارس  نتسج و  تسُج : زاب 

.ندوب تقیرط  هار  مسر و  زا  هاگآ  ندوب : تریصب  ناکرا  رب  یِکَّتُم 

ناد عرف  ار  نآ  وت  دیآ  عبَت  رد  نایز  دوس و  نیا  هک  نک  یجنگ  ِدصق  يوش  يدرم  بلاط  لّوا  دیاب  يور  اج  ره  رفـس  ردنا  ّقح  تفگ 
«56  » شدیآ یم  عبت  ردنا  دوخ  هاک  شدشاب  مدنگ  دصق  دراک ، هک  ره 

دوــــــش هدــــــید  مـــــه  هـــــّـکم  یتــــــفر  هــــــک  نوــــــچ  دوــــــب  جــــــح  تــــــقو  وــــــچ  نــــــک  هــــــبعک  دــــــصق 
__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 56)

یمدرم وج  یمدرم  وج  یمدرم  یمدنگ  دیاین  رب  يراکب  هَک 

433 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هیآ هب  تراـشا  ار  نآ  يورقنا  قـح : تفگ   2210 دومن ب 2214 - مه  کـیالم  شرع و  عبَت  رد  دوـب  تسود  دـید  جارعم ، رد  دـصق 
رظن اًلمتحم  .درادـن  یطاـبترا  ندرک  رفـس  اـب  هیآ  ود  نیا  نومـضم  نکیل  .تسا  هتفرگ  ( 7 ءایبنا ، 43 ؛ لحن ، «* ) ِرْکِّذلا َلْهَأ  اُولَئْـسَف  »

راب تفگ : ع )  ) یسوم هکنیا  نآ  هصالخ  .دنا  هدروآ  فهک  هروس   82 ياه 60 - هیآ  لیذ  نارّسفم  هک  یسدق  تسا  یثیدح  هب  انالوم 
وت ناگدنب  زا  رگا  ایادـخ ، راب  تفگ : .دزومآ  ملع  هتـسویپ  هک  سک  نآ  تفگ  رت ؟ مامت  يو  ملع  رتاناد و  هک  وت  ناگدـنب  زا  ایادـخ ،

ار وا  نیرحَبلا  ُعمجم  رد  تسا  يا  هدنب  ارم  یـسوم ، يا  تفگ : .مریگ  ملع  وا  زا  ات  شاب  نومنهر  يو  رب  ارم  تسا  رتاناد  نم  زا  یـسک 
: هب دینک  هاگن  زین  و  ص 714 ، ج 5 ، رارسالا ، فشک   ) .زومآ ملع  وا  زا  ورب  دنیوگ  رضخ 

تسا هدیسر  ناماما  و  ص )  ) لوسر زا  ییاهتیاور  هصاخ  هماع و  رابخا  رد  ص 272 ) هیسدقلا ، ثیداحالا 
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مدرم نیرتدب  زا  ار  امـش  ایآ   » هک دنک  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ع )  ) قداص ماما  ثیدـح : نیا  هلمج  زا  .درک  رفـس  دـیابن  اهنت  هک 
ار دوخ  هدنب  دراد و  زاب  ار  دوخ  شـشخب  دنک و  رفـس  اهنت  هک  یـسک  دومرف : .دیهد  ربخ  ص ،)  ) ادخ لوسر  يا  دنتفگ : مهدـن ؟ ربخ 
هب بش  اهنت  سک  چیه  تسیچ  ندرک ) رفـس   ) اهنت دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  : » ثیدـح نیا  زین  ص 356 ) ج 2 ، یقرب ، نساحم  « ) .دـنزب

زرواشک ضرغ  : » هلیلک ترابع  نیا  اب  تسا  بسانم  شدشاب : مدنگ  دصق  ص 289 ) ج 2 ، ناذئتسا ، یمراد ، ننس  « ) .تفر یمن  رفس 
ص 44) هنمد ، هلیلک و  « ) .دیآ لصاح  مه  نآ  عبت  هب  تسا  ناروتـس  فلع  هک  هاک  اما  تسوا  توق  هک  دشاب  هناد  مخت ، ندـنکارپ  رد 

.یپ لابند ، عَبَت :

رگا هچ ، .باوث  هب  ندش  لیان  هن  دـشاب  ادـخ  هب  برقت  دـصق  دـیاب  تدابع  رد  هک  تسا  یتراشا  اهتیب  نیا  رد  تسا و  فورعم  جارعم :
.تسا نآ  لابند  هب  باوث  دوب  تبرق  دصق 

تیاکح

تیاکح

نزور ار  شیدنا  وکن  نآ  درک  ناحتما  ار  شیوخ  دیُرم  ون  نآ  خیـش  تفگ  دیدب  ار  وا  هناخ  دمآ  ریپ  دـیُرم  ون  يزور  تخاس  ون  هناخ 
زامن ب گناب  يونـشب  هر  نیا  زا  ات  زاین  دیاب  نیا  تسا  عرف  نآ  تفگ  قیرط  نیز  دیآ  ردـنا  رون  ات  تفگ  قیفر  يا  يدرک  هچ  رهب  زا 

(. ع  ) نانمؤم ریما  باحصا  زا  تسا  یثراح  دایز  رسپ  ءالع  هناخ  ِناتساد  تیاکح  نیا  ریظن   2215 - 2218

هچ هب  ایند  رد  خارف  هناخ  نیا  : » دیـسرپ دید  ار  نآ  یخارف  نوچ  دـمآ و  رد  هناخ  نادـب  ماما  .دوب  هتخاس  هرـصب  رد  خارف  يا  هناخ  يو 
تزاین ترخآ  رد  هک  دیآ  تراک 
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تسشن یهاوخ  نامهم  ییاریذپ  هب  نآ  رد  .یناوت  مه  ندیسر  ترخآ  هب  نادب ، یناهاوخ ؛ رگا  يرآ و  .دیاش  رتشیب  يا  هناخ  نینچ  هب 
هب ناس  نیدب  و  یناسر ، شناقحتـسم  هب  تخاس و  یناوت  نوریب  يراد  ندرگ  رب  هک  ار  یقوقح  تسویپ و  یهاوخ  تنادنواشیوخ  اب  و 

.دیامیپ یم  كولس  هار  هزات  هک  یسک  دیرم : ون  هبطخ 209 ) هغالبلا ، جهن  « ) .تخادرپ یناوت  زین  ترخآ 

.تسا هرجنپ  هکبش و  دوصقم  و  هار ، قیرط :

.تشاد رظن  رد  ار  ادخ  برق  دیاب  راک  ره  رد  هک  ار  نادیرم  هصاخ  ناگمه و  تسا  یهیبنت  ناتساد ، نیا  ندیشک  مظن  هب 

هدید لاجر  ِراتفگ  ّرف و  يو  رد  دید  لاله  نوچمه  يدق  اب  يریپ  دید  یسک  دوخ  ِتقو  رضخ  دبایب  ات  یـسب  یتسُج  رفـس  ردنا  دیزیاب 
بجع يا  دنیبن  نآ  دیاشگ  نوچ  برط  دـص  دـنیب  هتفُخ  هتـسب  مشچ  باوخ  هب  ناتـسدنه  هدـید  یلیپ  وچمه  باتفآ  نوچ  لد  انیبان و 

435 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوش  یم  نزور  باوخ  نورد  لد  دوش  یم  نشور  باوخ  رد  بجع  سب 

ملعم و زا  تیانک  تقو : رضخ   2219 شک ب 2224 - هدید  رد  وا  كاخ  وا  تسا  فراع  شوخ  باوخ  دـنیب  تسا و  رادـیب  هک  نآ 
رهاظ هب  درک و  هک  ییاهراک  ّرس  زا  داد و  میلعت  ار  وا  رضخ  دش  هتشون  هک  نانچ  یسوم  ناتساد  رد  هک  تهج  نادب  تسا  نامز  بطق 

.تخاس هاگآ  دوب ، یسوم  داریا  دروم 

.تسا هدیمخ  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  ون ، هام  لاله :

.هوکش رف :

هک دنراد  مان  بیَغلا » ُلاجر   » نانآ زا  یهورگ  و  تسا ، هدیسر  قح  هب  هک  لماک  درم  نافراع  حالطصا  رد  و  درم ، لجر : عمج  لاجر :
هب ار  نامدرم  دندرگ و  یم  ناهج  رد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 812 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنناسر یم  ضیف 

بوبحم هک  دوب  قح  رکذ  دای و  هب  شلد  هک  تسا  نیا  ضرغ  تیب  نیا  رد  و  فورعم ، تسا  یلثم  ندید : باوخ  هب  ناتسودنه  لیپ و 
دسرب نادب  دناوت  یمن  يرادیب  رد  دراد و  نیمزرس  نادب  هک  يا  هقالع  زا  دنروآ  ناتـسودنه  نیمزرـس  زا  ار  لیپ  نوچ  دنیوگ  .تسوا 

: دتفا یم  نآ  رکف  هب  باوخ  رد 

ص 351) رارسالا ، نزخم  یماظن ،  ) ناتسودنه هب  دش  یباوخ و  دید  ناتسب  نآ  لیپ  هک  هن  یهگآ  و 

هک ار  ییاهتروص  لد  ندومن  باوخ : رد  لد  ندـش  نزور   6 ناتـسود 3561 / هقلح  یتسدیمر ز  هک  ناتـسودنه  وت  ِلیپ  هدید  باوخ 
.دید ناوتن  يرادیب  رد 

دنناوتن ار  سوسحم  يارو  ام  ملاع  يرادیب  رد  دنبای ، یمن  رد  يزیچ  هناگجنپ  ساوح  هار  زا  زج  دنا و  نت  دـنب  هتخت  ِریـسا  هک  یناسک 
.درک دنهاوخ  ریس  ار  رگید  یناهج  دتفیب  راک  زا  يرهاظ  ساوح  دنور و  باوخ  هب  نوچ  اما  .دید 

ار حاولا  ینَک  یم  یناهر  یم  ار  حاورا  نت  ِماد  زا  یبش  ره 

هب  1 تیب 2089 / حرـش  هب : دینک  هاگن  زین  و   ) 1 / 388 سک 389 - موکحم  مکاح و  هن  ناـغراف  سفق  نیز  بش  ره  حاورا  دـنهر  یم 
يرادیب رد  دنا  هتسر  نت  دیق  زا  هک  نافراع  اما  دعب )

436 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دید دنناوت  ار  یملاع  نانچ  مه 

1 مَرَم 392 / نیز  ٌدُوقُر  مُه  دزیا  تفگ  مه  باوخ  یب  دوب  نیا  فراع  ِلاح 

اجک ار  تبرُغ  تخر  دـیزیاب ؟ يا  اـجک  وـت  مزع  تفگ  لاـیع  بحاـص  مـه  شیورد و  شتفاـی  لاـح  دیـسرپ  یم  تسـشنب و  وا  شیپ 
تسیود هرُقن  مرد  زا  مراد  تفگ  هَر  ِداز  يراد  هچ  دوخ  اب  نیه  تفگ  هگپ  زا  مراد  هبعک  دصق  تفگ  دیشک ؟ یهاوخ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 813 

http://www.ghaemiyeh.com


نم شیپ  اهمرد  نآ  رامش و  جح  ِفاوط  زا  رتوکن  نیو  راب  تفه  مدرِگ  هب  نک  یفوط  تفگ  تسا  يدِر  هشوگ  رب  تخس  هتـسبب  کن 
هک یّقح  نآ  ِّقح  یتفاتـشب  افـص  رب  یتشگ  فاص  یتفای  یقاب  ِرمُع  يدرک  هرمُع  دارم  دش  لصاح  يدرک و  جـح  هک  ناد  داوج  يا  ِهن 
نآ درکب  ات  تسوا  ّرـس  هناخ  زین  نم  تقلخ  تسوا  ِِّرب  هناخ  هک  يدنچ  ره  هبعک  تسا  هدیزگب  دوخ  تیب  رب  ارم  هک  تسا  هدید  تناج 
يا هدـیدرگ  رب  قدـص  هبعک  درِگ  يا  هدـید  ار  ادـخ  يدـید  ارم  نوـچ  تفرن  یَح  نآ  زجب  هناـخ  نیا  ردـنا  تـفرن و  يو  رد  ار  هناـخ 

رـشب ردنا  قح  رون  ینیبب  ات  رگن  نم  رد  نک  زاب  وکین  مشچ  تسادج  نم  زا  ّقح  هک  يرادنپن  ات  تسادخ  ِدمَح  تعاط و  نم  تمدـخ 
رِخآ اهتنُم  رد  یِهتنُم  دیزَم  ردـنا  دـیزی  اب  يو  زا  دـمآ  تشاد  شوگ  رد  شا  هقلح  نیّرز  وچمه  تشاد  شوه  ار  اه  هتکن  نآ  دـیزی  اب 

.رادان دنمتسم ، شیورد :  2225 دیسر ب 2239 -

.زاب رید  زا  هگپ : زا 

.دهد یم  رفس » هنیزه   » ینعم اجنیا  نکیل  تسا ، هشوت »  » ینعم هب  رتشیب  داز :

هابتـشا نیئور  مرد  اب  ات  دـنا  هدروآ  میـس  فصو  اب  ار  مرد  یهاگ  نکیل  .تسا  كوکـسم  هرقن  ینعم  هب  رثن  مظن و  رد  مرد  هرقن : مرد 
: دیکأت درجم  يارب  هاگ  و  همان ) تغل  زا  لقن  هب  خیراوتلا ، لمجم  « ) .درکب هرداصم  میس  مرد  رازه  رازه  ار  وا  : » دوشن

437 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ادر لامم  يدِر : همان ) تغل  زا  لقن  هب  يزعم ،  ) بارض هبلک  وچ  نودرگ  نشور و  دیپس و  میس  هرقن  هدز ز  اه  مرد  وچ  ناگراتس 

.ندیدرگ درگ  ندرک : فاوط 

نآ زا  راب : تفه 
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.تسا راب  تفه  هبعک  هناخ  درگ  فاوط  هک  ور 

ٌءازَج َُهل  َسَیل  ُروُربَملا  ُّجَـحلا  امهَنَیب َو  اِمل  ٌهَراَّفَک  ِهَرمُعلا  َیلإ  ُهَرمُعلا   » تسا ثیدـح  رد  هک  نانچ  ندـش ، كاپ  هانگ  زا  نتـشگ : فاص 
ص ج 5 ، یئاـسن ، ننـس  « ) .تسین تشهب  زج  یـشاداپ  ار  روربم  جـح  تسا و  ود  نآ  ناـیم  هراـفک  رگید  هرمع  اـت  هرمع  زا  هَّنَجلا : اَّلإ 

دیاب نایجاح  هک  هورم ، ربارب  مارحلا  دجسم  یقرـش  بناج  رب  تسا  سیق  وبا  هوک  هنماد  افـص : ص 964 ) ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  115 ؛
.دنیوگ هورم » افص و  نایم  یعس   » ار نآ  و  دننک ، دمآ  تفر و  راب  تفه  هوک  ود  نیا  نایم 

زا دنیوا  ناگدیزگ  هک  قح  يایلوا  تسا و  هَّللا  هفیلخ  ناسنا  هک  نادـب  تسا  تراشا  ندـیزگ : تیب  رب  .تسا ) دـنگوس   ) .قح هب  قح :
.دنرترب تادوجوم  رگید 

.دشخبب ار  ناشهانگ  درآ و  تمحر  نایجاح  هصاخ  ناگدنب و  رب  اج  نآ  رد  دنوادخ  رب : هناخ 

.تسا قح  هناخ  ادخ  درم  لد  .تسا  یهلا  ّرس  نزخم  فراع  هنیس  هک  ور  نآ  زا  ّرِس : هناخ 

، يونثم ثیداحا  هب : دینک  هاگن  « ) .ِنِمؤُملا َيِدبَع  ُبلَق  ِینُعسَی  ِیئامَـس َو  یِـضرأ َو ال  ِینُعَـسَی  ال  : » تسا یـسدق  ثیدح  رد  هک  نانچ 
ص 26)

زیزع يا  ناد  نیقی  نیا  مجنگن  نم  زین  شرع  نامسآ و  نیمز و  رد 

هناخ نتخاس  تبسن  .نداهن و  انب  نتخاس ، ندرک :  1 / 2654 بلط 2655 - اهلد  نآ  رد  ییوج  ارم  رگ  بجع  يا  مجنگب  نمؤم  لد  رد 
.دهن انب  ار  هبعک  هناخ  ات  داد  روتسد  ار  ع )  ) میهاربا راگدرورپ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ادخ ، هب  هبعک 

.هدنز ادخ ) ياهمسا  زا  تسا  یمسا  : ) ّیح

: يدید ارم  نوچ 

ندید وا  ِندید  تسُدب  دمحا  تیمَر  ذِإ  َتیَمَر  ام 
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438 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  هدش  قلاخ 

نَم : » دومرف لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  6 و  / 3197 تسا 3198 - نزور  نیا  ِندید  ندید ، زور  تسا  ندرک  قح  تمدخ  وا  تمدخ 
ج راونالا ، راحب  قح ؛»  » لیذ ریثا ، نبا  هیاـهن  ص 63 ؛ يونثم ، ثیداحا  « ) .تسا هدید  ار  ادخ  دـید  ارم  هک  نآ  َّقَحلا : يأَر  دَـقَف  ِینآَر 

.ندش هاگآ  رارسا  زا  کین  نتفای ، رتشیب  لامک  ندمآ : دیزم  رد  ص 235 ) ، 58

رهاظ زا  ( 42 مجن ، « ) .یهَْتنُْملا َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو   » هک تسا  قح  هب  لوصو  دارم  اـجنیا  رد  .تیاـهن و  اـهتنم ، هدیـسر ، لاـمک  هب  یِهَتنُم :
دشاب برقت  دصق  هب  رگا  شیورد ، نآ  درگ  ندرک  فاوط  اما  .بجاو  هن  تسا  هدوب  یبابحتـسا  جح  دیزیاب  جح  هک  تسادیپ  ناتـساد 

وا درگ  تسا و  هدوب  قح  نابرقم  زا  شیورد  نآ  مییوگب  هک  نآ  زج  تسا  ناوارف  تایحطـش  هنوگ  نیا  زا  ار  نافراع  تسا و  تعدـب 
.تبحم نایلغ  رثا  رد  ندیدرگ 

اعد رد  تسا  هدوب  یخاتسگ  صخش  نآ  يروجنر  ببس  هک  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  نتسناد 

اعد رد  تسا  هدوب  یخاتسگ  صخش  نآ  يروجنر  ببس  هک  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  نتسناد 

تفگ دـیرفآ  ار  وا  رم  مد  نآ  اییوگ  دـیدب  ار  ربمیپ  نوچ  وا  دـش  هدـنز  ار  راغ  ِرای  درک  شزاون  شوخ  ار  راـمیب  نآ  دـید  ربمیپ  نوچ 
هتـسجخ يا  تیـشاح  یب  هش  نیا  مودق  زا  تیفاع  دیـسر و  تّحـص  ارم  ات  دادماب  نم  َِرب  ناطلـس  نیا  دمآک  داد  تخب  نیا  ارم  يرامیب 

متُشپ درد  مقـس  داد و  ییروجنر  نینچ  قح  مرک  فطل و  زا  يریپ  رد  ارم  کن  بش  يرادیب  درد و  كرابم  يا  بت  يرامیب و  جنر و 
مبسخن ات  باتش  ُدب  بش ال  مین  ره  مهج  رب  باوخ  نم ز  ات  مه  داد 
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نم دـیدهت  زا  خزود  درک  شوج  ناـهاش  محر  نآ  تسکـش  نیز  شیوخ  ِفطل  زا  قح  دیـشخب  اـهدرد  شیم  واـگ  نوچ  بش  هلمج 
هنیدـم هب  هکم  زا  ص )  ) لوسر ترجه  رد  وا  نوچ  دـنا ، هداد  رکب  وبا  هب  ار  بقل  نیا  هماع  راغ : رای   2240 درک ب 2248 - شوماخ 

هاگن  ) .دـنتفر تسا  فورعم  رَوث  ماـن  هب  هک  يراـغ  رد  هکم  ناکرـشم  مشچ  زا  شیوخ  ندیـشوپ  يارب  ص )  ) لوسر دوب و  يو  هارمه 
: لوادت رد  و  هیآ 40 ) هبوت ، هروس  هب : دینک 

.قیفش قیفر  یمیمص ، تسود 

ص)  ) لوسر مد  سفن ، دوصقم  ًارهاظ  مد : ورـسخ ) رـصان   ) ارم راغ  رای  تسا  هدنـسب  لقع  تسا  هدـش  رات  گنت و  هچ  رگ  ناهج  راغ 
(. دنا هدرک  مهوت  ناحراش  ضعب  هک  نانچ   ) درک ینعم  تظحل » نآ   » ار مد  ناوت  یم  فّلکت  هب  تسا و 

دروخ و یم  اذغ )  ) نیمز يور  ص )  ) ادخ لوسر  : » تسا هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هک  نانچ  .يرهاظ  هوکـش  لمجت و  یب  تیـشاح : یب 
رازفا ياپ  دوخ  تسد  هب  تسشن و  یم  هدنب  نوچ 

440 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم راوـس  دوـخ  كرت  رب  ار  يرگید  تسـشن و  یم  نـالاپ  یب  رخ  رب  دوـمن و  یم  هلـصو  ار  دوـخ  هماـج  تسب و  یم  هـنیپ  ار  شیوـخ 
.يرامیب مَقَس : هبطخ 160 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دومرف

.ناباتش باتش :

1 تیب 3700 / حرش  هب : دینک  هاگن  نم :...  دیدهت  زا  خزود 

یتسُس مغ و  رب  ندرک  ربص  درَس  کیرات و  عضوم  ردارب  يا  تسوپ  دیشارخب  وچ  دش  هزات  زغم  تسوا  رد  اهتمحر  هک  دمآ  جنگ  جنر 
نآ تسا  راهب  رد  نازخ  ردـنا  تسا  رَمـضُم  ناراهب  نآ  تسا  یتسپ  رد  همه  اهیدـنلب  نآـک  تسا  یتسم  ماـج  ناویح و  همـشچ  درد  و 

شاب مغ  هرمه  نآ  زا  زیرگم  نازخ 
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هدـمآ ّدـض  وا  راک  نوچ  شونـشم  تسا  دـب  اجنیاک  وت  سفن  دـیوگ  هچ  نآ  زارد  رمع  دوخ  گرم  رد  بلط  یم  زاـسب  تشحو  اـب  و 
: دمآ جنگ  جنر   2249 ناهج ب 2255 - رد  تیصو  دمآ  نینچ  نیا  ناربمغیپ  زا  هک  نک  شفالخ  وت  تسا 

.ندش رهاظ  نداتفا ، نورب  زا  تیانک  ندش : هزات  يدعس )  ) دشابن رادیدپ  زور  دورن  بش  ات  ینیبن  جنگ  ینکن  لمحت  جنر  ات 

یکیرات رد  هک  ناویح » همشچ   » هب تسا  یحیملت  نآ  رد  و  اهیتخـس ، لمحت  اه و  هیواز  رد  تضایر  لمحت  زا  تیانک  کیرات : عضوم 
.تسا

.هتفهن رَمضُم : ناتسوب ) يدعس ،  ) تسا یکیرات  نورد  ناویح  همشچ  بآ  هک  شابم  هتسکش  لد  شیدنیم و  هتسب  ِراک  ز 

هتکن نیدـب  اـهتیب  نیا  رد  .ددرگ  وا  بیـصن  ص )  ) لوسر رادـید  تلود  دـش ، بجوم  یباحـص  نآ  يراـمیب  دوـمرف  شیپ  ياـهتیب  رد 
میرک نآرق  رد  .تسا  نآ  رد  یتحلـصم  هک  دشاب ، ابیکـش  نآ  رب  دـیاب  دیـسر  یمدآ  رب  یهودـنا  یتخـس و  رگا  هک  دـنک  یم  تراشا 

نیدب ياج  ياج 

441 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ِتارَمَّثلا َو ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو   » هیآ رد  هلمج  زا  تسا  هدـش  هداد  هجوـت  هتکن 
« .هد هدژم  ار  نایابیکـش  اـهلوصحم و  ناـج و  لاـم و  شهاـک  یگنـسرگ و  میب و  زا  يزیچ  هب  ار  امـش  مییاـمزآ  یم  و  َنیِِرباَّصلا : ِرَِّشب 

(155 هرقب ، )

دشک یهاج  نیرتهب  تخب و  يوس  دشُک  یهاش  نینچ  شک  ار  یسک  نآ 

يرامیب بیسآ و  زا  و  ندرب ، رس  هب  تمعن  زان و  رد   1 / 242 وج 243 - رهق  قلطم  ِفطل  نآ  يدش  یک  وا  رهق  رد  وا  ِدوس  يدیدن  رگ 
و ندوب ، رانک  رب 
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نآ ياهـشهاوخ  سفن و  اـب  هک  ناـنآ  .دـشاب  جاردتـسا  نآ  ندـش  هداـمآ  هک  دَُوب  تسا و  یناـسفن  ياهـشهاوخ  زا  نتـشاد  زارد  رمع 
هک دندرب  دوس  دنداد ، حـیجرت  ناهج  نیا  یگدـنز  رب  ار  ناهج  نآ  تایح  و  دـنتفرگ ، هدـیدن  ار  هتـساوخ  لام و  و  دـندرک ، تفلاخم 

هاپـس هک  نآ  دنک و  داهج  دوخ  ياهاوه  سفن و  اب  هک  يا  هدـنب  اشوخ  : » دومرف ع )  ) قداص ماما  .تسا  نینچ  نید  نایامنهار  روتـسد 
( هعیرشلا حابصم  زا  ص 69 ، ج 67 ، راونالا ، راحب  « ) .دبای رفظ  ادخ  يدونشخ  هب  دنازیرگب  ار  شیوخ  ياوه 

«57  » دَُوب مک  رخآ  رد  ینامیشپ  ات  دوش  بجاو  اهراک  رد  تروشم 

اب تفگ  ینـشور  يار  لقع و  درادن  وک  ینز  ای  دیآ  رد  كدوک  رگ  تفگ  ماما  لقع  اب  دنتفگ  ایبنا  مینک  یک  اب  تروشم  تّما  تفگ 
نآرق زا  هتفرگ  ًارهاـظ  تروشم : ندوب  بجاو   2256 تفا ب 2259 - هار  رد  نک و  نآ  فـالخ  وت  تفگ  هچ  نآ  نک و  تروـشم  وا 
اوشیپ اهراک  رد  دـیاب  هک  یلقع  ماما : لقع  ( 159 نارمع ، لآ  « ) .نک تروشم  اهراک  رد  نانآ  اـب  ِْرمَأـْلا : ِیف  ْمُهْرِواـش  َو   » تسا میرک 

یناتساد ص 70 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم  .دـنا  هتفرگ  لقع  تفـص  ار  ماما »  » ناحراش ضعب  .داد  رارق 
تفگ دوخ  اب  دریگ ، نز  تساوخ  يدرم  : » هکنیا نآ  هصالخ  .تسا  هدروآ  دیرفلا  دقع  زا 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 57)

ایسآ لیس  نیا  رب  دش  نادرگ  هک  ات  ایبنا  رایسب  دندرک  اه  هلیح 

دنک نادرگ  رس  هارمگ و  ار  قلخ  دنک  ناریو  ات  هک  دهاوخ  یم  سفن 

442 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

منز یم  يار  وا  اب  دیآ  شیپ  هک  سک  نیتسخن 
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ناوت یم  دـعب  ياهتیب  هب  هجوت  اب  زین  ناتـساد ، نیدـب  هجوت  اـب  راوس »...  ین  دوب  يا  هناوید  سک  تسخن  .منک  یم  وا  هتفگ  رب  راـک  و 
وت اب  راب  تسخن  هک  سک  نآ  لقع   ) .دـیآ شیپ  هک  یـسک  لقع  ماما :» لـقع   » .تسا فوصوم  ياـج  هک  تسا  یتفـص  ماـما »  » تفگ

اسراپ دنمدرخ  مدرم  اب  : » دومرف ع )  ) قداص ماما  .تسا  روتـسد  زین  نشور ، يار  نادنوادخ  ای  نادنمدرخ  اب  تروشم  اما  .دوش ) وربور 
مراکم « ) .دیارگ ایند  نید و  تدسفم  هب  دنمدرخ  ياسراپ  تفلاخم  هک  زیهرپب  تفلاخم  زا  دـیامرفن و  ریخ  هب  زج  وا  هک  نک  تروشم 

: ینز ای  دیآ  رد  كدوک  رگ  تفگ  ص 254 ) ج 88 ، راونالا ، راحب  ص 319 ؛ قالخالا ،

اذِإ ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناک   » ثیدـح نآ  ذـخأم  نک : نآ  فالخ  وت   1 ُِفلات 2956 / َّنِهِـصعَی  َمل  نَم  َّنإ  اوِفلاخ  هگ  نآ  َّنُهورِواـش و 
یتساوخ يار  نانآ  زا  يدناوخ و  ار  نانز  ندرک  یتساوخ  گنج  نوچ  ص )  ) لوسر َّنُهََفلاخ : َُّمث  َّنُهَراشَتـساَف  ًءاِسن  اعَد  َبرَحلا  َدارأ 

رد دـنا و  يار  تسـس  نانز  هک  نانز  اـب  ندز  يار  زا  زیهرپب  ( » ص 255 ج 88 ، راونالا ، راحب  « ) .يدرک راک  ناـنآ  يار  فـالخ  رب  و 
یم بلاج  تیاغب  تسا ، سفن  تفلاخم  دوصقم  هک  ثیدـح  نیا  زا  اـنالوم  هیجوت  و  همان 31 ) هغالبلا ، جهن  « ) .ناوتان نتفرگ  میمـصت 

.دیامن

نک دیوگ  هچ  ره  ینک  یم  رگ  دوخ  سفن  اب  تروشم  رَش  ِّلُک  تسفن  تسا  يوزج  نز  هک  نآ  رتب ز  نز  زا  سانش  نز  ار  دوخ  سفن 
دیوگ هچ  ره  لاعف  ردنا  شیوخ  سفن  اب  تروشم  تدـیاز  يرکم  تسا  راّکم  سفن  تدـیامرف  یم  هزور  زامن و  رگ  ینَد  نآ  فالخ 

يو اب  ییاین  رب  لامک  دشاب  نآ  سکع 
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وک اهزیچ  مدـید  سفَن  ِرکم  نم ز  رکـشین  زا  دوش  لماک  رکـشین  رگد  لقع  زا  دریگ  تّوق  لقع  وا  ِزیمآ  ریگب  يراـی  َِرب  ور  وا  زیتسا  و 
دهد تلهم  دوخ  لاس  دص  رگا  رمُع  تسکـش  ار  اهنآ  راب  نارازه  وک  تسد  هب  هزات  ار  وت  دهدب  اه  هدـعو  اهزییمت  دوخ  رحـس  زا  دَرب 

443 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دهن  ون  هناهب  يزور  ره  توا 

.نک تفلاخم  دوخ  سفن  اب  سانش : نز  ار  دوخ  سفن   2260 ار ب 2269 - درَم  ددنبب  يدرَم  يوداج  ار  درس  ياه  هدعو  دیوگ  مرگ 
ُتلُقَف ِهَرِخآلا  اینُّدـلا و  َریَخ  ُعَمجَی  اَّمَع  ٌلُجَر  ِیَنلأَس   » هک تسا  ع )  ) قداص ماـما  زا  زین  و  ( 2 تیب 2255 / حرـش  تیاور  هب : دینک  هاگن  )
راـحب « ) .نک تفلاـخم  ار  دوخ  سفن  متفگ  دیـسرپ  تسا  عمج  نآ  رد  ترخآ  اـیند و  یبوـخ  هچ  نآ  زا  ارم  يدرم  َکَـسفَن : ِفلاـخ 
.دیاش ندرک  فالخ  دهاوخ  هچ  نآ  رد  ار  سفن  دیاب ، تفلاخم  يار  رد  نز  اب  هک  نانچ  ع )  ) اضرلا هقف  زا  ص 68 ، ج 67 ، راونالا ،

.تسا سفن  ياهشهاوخ  زا  یکی  وا  ياضرا  نز و  زا  يوریپ  و  تساهیدب ، لک  زا  يوریپ  سفن  ياوه  زا  يوریپ  رش : ِّلُک  سفن 

رب .زامن » يارب  ار  هیواعم  ناطیش  ندرک  رادیب   » ناتساد رد  دیوگ  دعب  هب  ياهتیب 2598  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  هزور :...  زامن و  رگ 
.ندش بلاغ  رب : ندمآ 

.راکیپ زیتس ، زیتسا :

.یتبحص مه  طالتخا ، شزیمآ ، زیمآ :

: دریگ تّوق  لقع   2 تسیچ 2581 / زیمآ  همه  نیا  فلاخم  اب  تسیچ  زیهرپ  دوخ  ِّلک  زا  ار  وزج 

3 دشاب و ال 2689 / نوزف  مد  ره  دوش  نوچ  افص  زا  لقع  اب  لقع  ییانشآ 

هچ رو 
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مه رانک  ینیمز  رد  رکشین  ياه  هتوب  نوچ  دوش : لماک  رکشین   4 ردپ 1263 / يا  نک  تروشم  شاب و  رای  رگد  لقع  اب  تسه  تلقع 
دیاـمرف ص )  ) ادـخ لوسر  لاـس :...  دـص  رگا  رمع  نسلیو ) زا  نوسلکین ،  ) .دـبای توق  رکـشین  دراد و  هاـگن  بوطرم  ار  نیمز  دـیور 

زا ص 160 ، ج 70 ، راونـالا ، راـحب  « ) .رمع رب  صرح  اـیند و  لاـم  رب  صرح  ددرگ ، ناوج  وا  رد  تلـصخ  ود  دوش و  ریپ  داز  یمدآ  »
( قودص لاصخ 

444 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنریگب یسک  زا  ار  يدرم  توق  دنناوت  يرگوداج  اب  هک  تسا  هماع  لوادت  رد  هک  نانچ  نتسب : ار  يدرم 

زا .تسا  هتـشاد  رذح  رب  سفن  تعاطا  زا  ار  یمدآ  ياج  نیدـنچ  میرک  نآرق  ور ، نیدـب  .تسا  سفن  ياوه  يوریپ  اهتفآ ، نیرتگرزب 
( یگرزب  ) زا دیـسرت  هک  نآ  اّما  و  يوْأَْملا : َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماـقَم  َفاـخ  ْنَم  اَّمَأ  َو   » دـیامرف هک  نآ  هلمج 

نم : » دیامرف ع )  ) نانمؤم ریما  و  ( 41 - 40 تاعزان ، « ) .تسوا ياج  تشهب  سپ  .تشاد  زاب  يوه  زا  ار  سفن  دوخ و  راگدرورپ  ماـقم 
: دیامرف زین  و  هبطخ 28 ) هغالبلا ، جـهن  « ) .نتخپ رـس  رد  زارد  يوزرآ  نتفر و  سفن  ياوه  لابند  مسرت ، یم  رتشیب  زیچ  ود  زا  امـش  رب 

هبطخ هغالبلا ، جهن  « ) .دراپس یم  یشومارف  هب  ار  ترخآ  زارد ، يوزرآ  و  دراد ؛ یم  زاب  قح  هار  زا  ار  یمدآ  سفن ، شهاوخ  ِيوریپ  »
(42

ار اضق  نیا  يا  هدرزآ  لد  نیرفن  یپ  زا  يا  هدرپ  دش  هتخیوآ  کلف  زا  ایگ  هروش  زا  وت  یب  دیورن  هک  ایب  نیّدـلا  ماسح  قحلا  ءایـض  يا 
تسا هتشگ  اهدژا  جیگ  تسا  جیگ  اضق  رد  ناقلخ  لقع  جالع  دناد  اضق  مه 
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.یهلا رون  ادخ ، ینشور  .تسا ) نیدلا  ماسح  بقل  : ) قحلا ءایض   2270 هار ب 2273 - هب  هداتفا  دوب  یمرِک  هک  نآ  هایس  ِرام  نآ 

رب يو  تردق  زیچ و  ره  رد  قح  یلو  فرـصت  هب  تسا  تراشا  ندـییور : هایگ  هروش  زا   2 تیب 3 / حرـش  هب : دینک  هاگن  نیدلا : ماسح 
ياهلد دنایور و  هایگ  هروش ، زا  دناوت  یم  دوخ  فرصت  اب  لماک  یلو  .دوش  یم  هدید  ناربمیپ  زا  هک  اه  هزجعم  نوچمه  اهتیهام ، بلق 

 ... دنادرگ و هدنز  ار  هدرم 

.تجاح ندماین  رب  اعد و  ندشن  هتفریذپ  زا  تراعتسا  ندش : هتخیوآ  کلف  زا  هدرپ 

هک زیهرپب  هدیدمتـس  نیرفن  زا  ٌباجِح : ِهَّللا  َنَیب  اهَنَیب َو  َسَیل  اهَّنِإَف  ِمُولظَملا  َهَوعَد  ِقَّتا   » تسا ثیدـح  رد  هک  نانچ  هدرزآ : لد  نیرفن 
مه ار  یهلا  ياـضق  مه :...  ار  اـضق  نیا  ثیدح 1783 ) ص 568 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  « ) .تسین يا  هدرپ  ادـخ  نیرفن و  نآ  ناـیم 

: دنک هراچ  یهلا  ياضق  دیاب 

هاگراک زا  تخر  دزد  هدُرب  دید  هار  هب  دمآ  زاب  تسَر  تریح  نوچ ز 

445 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هار تشگ  مگ  تملظ و  دمآ  ینعی  هآ  تفگ و  انمَلَظ  اَّنإ  انَّبَر 

سفن ياهشهاوخ  زا  تراعتسا  هایس : رام   1 / 1253 شوم 1255 - وچمه  وز  دوش  اهردژا  ریـش و  شوپ  دیـشروخ  دوب  يربا  اضق  سپ 
يدوعـسم تیب  تیب ، نیا  اب  بسانم  .ددرگ و  يوق  دوشن  تفلاخم  نآ  اب  رگا  اما  تسا  كدـنا  سفن  يورین  .تسا  لـقع  فلاـخم  هک 

: تسا هتساوخ  يرگید  ینعم  فلاخم ، زا  وا  دنچ  ره  تسا ، يزار 

رامد هتشگ  رام  ناروم  رآ ز  رب  ناج  هب  دندش  رام  دندب و  ناروم  وت  نافلاخم 

ربم راگزور  شیب و  نیز  ناشناما  هدم 
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.تفای توق  فعض  زا  سپ  هک  نآ  زا  تیانک  دوب : یمرِک  هک  نآ  رام  دبای  راگزور  را  دوش  اهدژا  هک 

نیه اصع  ددرگ  اهدژا  تتسد  هب  ات  ادخ  تداد  فَخَت  اهذُخ ال  مکُح  وت  تسم  یـسوم  ناج  يا  اصع  دش  وت  تسد  ردنا  رام  اهدژا و 
نوچ دوب ، یبوچ  دوب  یسوم  تسد  رد  ات  اصع  رام : اهدژا و   2274 هایس ب 2276 - ياهبش  اشگب ز  ون  حبص  هاشداپ  يا  امن  اضیب  ِدی 

.دش یم  اهدژا  دنکفا  یم  تسد  زا 

.دیآ نامرف  هب  دوش و  مار  ددرگ  رخسم  نوچ  .تساهدژا  یمدآ  سفن 

ار نآ  ریگب  تفگ  یلوُْألا : اَهَتَریِـس  اهُدیُِعنَـس  ْفَخَت  اهْذُخ َو ال  َلاق   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .سرتم  ار و  نآ  ریگب  فخَت : اهذُخ ال  مکح 
ياصع تسناوت  ع )  ) یسوم هک  نانچ  ( 21 هط ، « ) .مینادرگ یم  زاب  يرازآ ) یب   ) نآ نیتسخن  تریـس  هب  ار  نآ  ام  رگید  راـب  سرتم  و 

.ییامرف دوخ  رخسم  ار  اه  سفن  زین  نیدلا ) ماسح   ) وت دزاس ، رخسم  دریگ و  تسد  رد  ار  هدش  رام 

راک تسا و  تردق  نداد  ناشن  لوادـت  رد  ندومن » اضیب  ِدَـی   » .یـسوم و هزجعم  ود  زا  یکی  هب  تسا  تراشا  .دیفـس  تسد  اضیب : ِدَـی 
.ندرک گرزب 

«58 ( » ص 163 یناقاخ ، ناوید   ) دیهد زاب  رجش  زبس  نادب  نسح  شتآک  رگم  دییامنب  اضیب  ِدَی  شجالع  رد 

نوزف اــــــــــــــــــــــــیرد  مد  زا  وـــــــــــــــــــــــت  مد  يا  نوـــــــــــــــــــــــسف  مد  يو  رب  تـــــــــــــــــــــــخورفا  یخزود 
__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  تشاددای  ( 58)

446 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وت مشخ  دـبنُج  شینیب  نوبز  اـت  وـت  مشچ  رد  رـصتخم  دـیامن  نآ  یفَت ز  هدوـمنب  رکم  زا  تسا  خزود  یفک  هدوـمنب  تسا  راّـکم  ِرحب 
ار ربمیپ  رم  دوب  هوبنا  رکشل  هک  نانچمه 
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هن رو  ادمحا  يُدب  نآ  لها  دوب و  تیانع  نآ  رذح  يدرک  نآ  زا  يدید  نوزف  رو  رطخ  یب  ربمیپ  دز  ناشیا  رب  ات  دومن  كدنا  مشچ  هب 
وا يرـسُع  اـت ز  وا  رب  ار  يرـُسی  درک  رّـسیم  اـت  ادـخ  نطاـب  رهاـظ و  ِداـهج  نآ  ار  ِباحـصا و  ار و  وا  دومن  مک  يدـش  یم  لد  دـب  وت 

تـسا تراشا  تخورفا : یخزود   2277 دوب ب 2285 - زومآ  قـیرط  راـی و  شقح  هک  دوـب  زوریپ  ار  رم و  ندوـمن  مک  ور  دـینادرگب 
.تسا خزود  نوچ  یمدآ  سفن  هک  نادب 

هک تسا  تـهج  نآ  زا  یکی  خزود ، هـب  سفن  هیبـشت  1 و  رد 779 / تفه  اـب  ناوخب  خزود  هّصق  رـسپ  يا  ییوـجب  را  سفن  ِتروـص 
و ( 44 - 43 رجح ، « ... ) ٍباْوبَأ ُهَْعبَـس  اَهل  َنیِعَمْجَأ  ْمُهُدِـعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  : » تسا میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  تسا  رد  تفه  ار  خزود 

.تسا ربک  و  توهـش ، بضغ ، دسح ، دقح ، هرَـش ، صرح ، نآ  تسا و  تشز  قلخ  تفه  ار  سفن  تسا  رد  تفه  ار  خزود  هک  نانچ 
رد خزود  نیا  رعق  رترود  رد  ار  وا  سفن ، دزادرپ  دوـخ  سفن  هب  رتـشیب  هچ  ره  یمدآ  تسا و  هـتخورفا  تـشز  ياهتلـصخ  نـیا  شتآ 
هب ار  امـش  دیدناشوپ  دیدناروخ و  دیتشاد و  گرزب  ار  نآ  رگا  هک  يرای  هراب  رد  دـییوگ  هچ  : » دومرف مرکا  لوسر  هک  نانچ  .دزادـنا 
رای نیرتدب  نیا  ادخ ، ربمایپ  يا  دنتفگ : دناشک ؟ نات  ییوکین  تیاهن  هب  دیتشاد  شا  هنسرگ  هنهرب و  راوخ و  رگا  و  دناسر ، رش  تیاهن 

« .تسا نیزگیاج  نات  هنیـس  نورد  هک  تسامـش  ياهـسفن  رای  نیا  تسوا  تسد  هب  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دومرف  .تسا  نیمز  يور  رد 
لیذ فسوی ، هروس  یبطرق ، ریسفت  )
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زیچ ره  درآ  رب  جوم  نوچ  ایرد  هک  نانچ  .نتخاس  شوماخ  ینامحر  مد  ندـیمد  اب  ار  سفن  شتآ  زا  تیانک  ندـیمد : نوسف  هیآ 53 )
فّرصت رد  ار  شکرس  سفن  تسا ، نینچ  زین  نیّدلا ) ماسح   ) ادخ درم  مد  .دنادرگ  شوماخ  ار  يا  هلعـش  ره  درآ و  رد  دوخ  مد  هب  ار 

.دناهر یم  نآ  رش  زا  ار  دیرم  دروآ و  یم  رد  دوخ 

447 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ رب  ياپ  دراگنا و  یم  نیمز  ار  فک  هناهاگآان  یمدآ  دـناشوپ و  یم  ار  ایرد  بآ  يور  فک  .سفن  زا  تسا  تراعتـسا  راّکم : رَحب 
ییایرد هب  ار  يو  كدنا  كدنا  سپـس  دوش ، نآ  بکترم  یمدآ  ات  دنایامن  یم  کچوک  ار  اطخ  زین  سفن  .دوش  یم  قرغ  دهن و  یم 

.دنادرگ شا  هقرغ  دناوتن و  نتسر  نآ  زا  هک  دناشک  یم 

َمَّلَـس َهَّللا  َّنِکل  ِْرمَْألا َو  ِیف  ُْمتْعَزانََتل  ُْمْتلِـشََفل َو  ًارِیثَک  ْمُهَکارَأ  َْول  اًلِیلَق َو  َکِمانَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَکیُِری  ْذِإ   » هیآ هب  تسا  تراشا  هوبنا : رکـشل 
دیدش و یم  ناوتان  دوب  هدنایامن  ناشرایسب  رگا  دنایامن و  كدنا  وت  هب  باوخ  رد  ار  نانآ  ادخ  هک  یماگنه  ِروُدُّصلا : ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ 
رد هچ  نادب  تساناد  وا  انامه  نمـشد ) زا  ار  امـش   ) تشاد تمالـس  هب  ادـخ  نکل  دـیدرک  یم  تعزانم  رگیدـکی  اب  گنج )  ) راک رد 

نیدـنچ هک  نآ  رد  بجع   » .تسین یتّلع  ار  تیانع  نیا  و  صاـخ ، ناگدـنب  ضعب  هب  ادـخ  هجوت  تیاـنع : ( 43 لافنا ، « ) .تساـه هنیس 
نآ رد  بّرقم  هکیالم  زا  ار  سک  چیه  و  تفر ، یم  تداهـش  بیغ و  رد  مدآ  لد  ناج و  اب  ّتلع  یب  تیانع  زا  تفطاع  فطل و  رازه 

ادخ داهج  نآ  رد  .نمشد  اب  ییورایور  نارفاک و  اب  داهج  رهاظ : داهج  ص 75 ) دابعلا ، داصرم  « ) .دنتخاس یمن  مرحم 
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رهاظ داهج  رد  ات  دیسر  یم  ناشیدب  مد  ره  هک  دوب  ادخ  فطل  دوب  نطاب  رد  هچ  نآ  دومن و  مک  ناناملسم  هدید  رد  ار  نمـشد  رامش 
.دندیدرگ زوریپ  سفن ) اب  داهج  نارفاک و  اب  داهج   ) نطاب و 

.یگنت رسُع : ( 8 یلعا ، « ) .ناسآ تعیرش )  ) يارب میهد  قیفوت  ار  وت  يرُْسْیِلل : َكُرِّسَُین  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  و  یناسآ ، رُسی :

رورغ زا  دیآ  ردنا  شلاچ  هب  ات  رود  دنیب ز  یکی  ار  دص  رگا  ياو  رن  ریش  دیامن  شا  هبرگ  رگا  ياو  رفظ  زا  دشابن  شتشپ  قح  هک  نآ 
تلیح نیدب  ناشدرآ  ردنا  گنج و  هب  قمحا  دتف  ردنا  ریلد  ات  يا  هبرگ  نوچ  رن  ریـش  دیامن  نآ  يا ز  هبرح  يراقفلا  وذ  دـیامن  نآ  ز 

زا ینارب  ار  وک  ینک  ُفپ  دوز  وت  ات  دـیامن  یم  یگرب  ِهاک  هدکـشتآ  بناج  « 59  » ناویلف نآ  هدمآ  دنـشاب  شیوخ  ياپ  هب  ات  گنچ  هب 
 __________________________________________________ دوجو

.تسا هدش  هتشون  ناویلف »  » يالاب ناتسرپ » شتآ   » هملک ساسا ، هخسن  رد  ( 59)

448 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

جاع وچ  دص  وج  ِبآ  نیا  بعک  هب  ات  دیامن  یم  تسا  هدنخ  رد  وا  نایرگ و  ناهج  وز  تسا  هدـنک  رب  اههوک  هَک  نآ  هک  نیه   2304
: ندومن هبرگ  رن  ریش   2286 کشخ ب 2294 - ِكاخ  ایرد  ِرعق  دیامن  یم  کشُم  ِّلَت  شنوخ  جوم  دـیامن  یم  وا  قرغ  دـش  قنع  نبا 

.نتشاگنا ناوتان  ار  دنمورین  نمشد  .ندومن  درخ  گرزب  راک  زا  تیانک 

.زیتس گنج ، ِشلاچ :

.ندرمش ناسآ  ار  راوشد  زا  تیانک  ندید : هبرح  راقفلا  وذ 

ینعم ادـخهد  موحرم  .تسا  رتبـسانم  درخ » یب   » انالوم لامعتـسا  رد  نکیل  عطاق ) ناهرب  ( ) تاغّللا ثاـیغ   ) .هدوه یب  هدـیاف ، یب  ویلَف :
.هتسناد بسانم  ناریح » هتشگ ، رس   » ار هژاو  نیا 

يویلف هناوید  چیه 
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.گرزب يالب  ای  تسا  خزود  زا  تراعتسا  هدکشتآ :  4 دنت 1172 / هیدک  يزجاع  یلیخب  رب  دنک  نیا 

.زیچان كدنا  زا  تیانک  .هاک  گرب  گرب : هاک 

.تسا هدکـشتآ  ندومن ، لـعف  لـعاف  و  يدعـس )  ) تسا دـنولا  هوک  هک  نیب  نم  لد  رب  اـیب و  تسین  یگرب  هاـک  وت  شیپ  هک  راـی  قارف 
.هتخاس دوبان  ار  ناتسد  يوق  تسا : هدنک  رب  اههوک  .دیامن ) یم  هتخورفا  هاک  گرب  وت  هدید  رد  هدکشتآ  )

.كزوغ كزوق ، گنلاتش ، ياپ ، تشپ  دنلب  ناوختسا  بعَک :

يالاب جوع  نیا  دنیوگ   » .تماق زارد  مادنا ، تشرد  یناتساد ، یناسنا  مان  اهریسفت ، یخرب  اهناتساد و  رد  .قنع  نب  جوع  قنع : نبا  جاع 
.يدروخب يدرک و  نایرب  ار  نآ  باتفآ  صرق  ترارح  هب  یتفرگب و  یهام  يدیـسر و  ایرد  رعق  هب  يو  تسد  هک  ناـنچ  تشاد  میظع 

رب بآ  دوـب  نیمز  رد  هک  ییـالاب  یهوـک و  ره  هب  تفرگ و  بآ  ار  نیمز  يور  همه  هـک  حوـن  ناـفوط  راـگزور  هـب  هـک  دـنا  هـتفگ  و 
« .دوب يو  رمع  لاـس  رازه  هس  تشگ و  یم  ملاـع  درگ  دـناشنن و  یتـشک  رب  ار  وا  حون  دیـسرن و  شیب  جوـع  يوـناز  ود  هب  تشذـگ ،
هک ار  سک  نآ  .شیوخ  ناوت  هب  نتـشگن  رورغم  تسا و  قح  فطل  زا  دادمتـسا  اهتیب  نیا  نومـضم  ص 58 ) ج 3 ، رارسالا ، فشک  )

اما .دوش  زوریپ  وا  رب  ات  دیامن  یم  درخ  وا  هدید  رد  دنمورین  نمشد  دشاب  ادخ  رای ،

449 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ُْثیَح ال ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس   » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  .تـسا  جاردتـسا »  » نـیا دـتفا و  ماد  رد  دراذـگاو  دوـخ  هـب  هـک  ار  سک  نآ 
حالطصا رد  يزیچ و  هب  تسا  یسک  ندینادرگ  کیدزن  تغل  رد  جاردتسا  و  ( 182 فارعا ، « ) .َنوُمَْلعَی
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.تیصعم ماگنه  هب  تسار  ناگدنب  يادخ  نداد  تمعن  ناوارف  نارّسفم 

؟ دوب مادک  جاردتسا  تفگ  لیاس  .تفگ  یم  نخس  جاردتـسا  رد  زور  کی  هک  تسا  لقن  : » درآ قاقد  یلع  وبا  لاح  حرـش  رد  راطع 
تسا و تسرداـن  تراـبع  رخآ  هلمج  ص 68 ) ءایلوألا ، هرکذـت  « ) .درب یم  زاـب  ولک  هنیدـم  هب  سک  نـالف  هک  يا  هدینـشن  نآ  تفگ 

نمشد هاپـس  یلاعت  قح  دنراد  ادخ  رب  هیکت  نوچ  ناربمیپ  .درب » یم  زاب  ولگ  هبنپ  هب  سک  نالف  هک  يا  هدینـشن   » هک تسا  نیا  تسرد 
یم رادـقم  یب  راوخ و  ار  ناربمیپ  دـنرورغم  دوخ  يورین  هب  نوچ  نارفاک  اما  .دنـسارهن  ات  دـهد  یم  ناـشن  كدـنا  ناـنآ  هدـید  رد  ار 

.دهد یم  رفیک  ار  نانآ  ادخ  دنیآ و  یم  رب  نانآ  اب  زیتس  یپ  رد  دنرامش و 

دوب انیب  یک  نوعرف  هدـید  دوب  ایرد  گت  رد  دـیآ  رد  نوچ  روز  يدرم و  رـس  زا  دـنار  وا  رد  ات  روک  نوعرف  ار  رحب  نآ  دـید  کـشخ 
لوغ ب گناب  نآ  دوب  دوخ  دـنیب  هار  لوتق  رهز  دوش  دوخ  دـنیب  دـنق  دوش  قمحا  ره  زار  مه  اجک  قح  دوش  قح  ياـقل  زا  اـنیب  هدـید 

.درادن ینشور  وا  لد  هک  تقیقح ، يانیبان  زا  تیانک  روک :  2295 - 2298

.ربک رورغ و  زا  روز : يدرم و  رس  زا 

نوچ نوعرف  .دنتشذگ  نآ  زا  ات  دش  هتفاکش  وا  ناوریپ  و  ع )  ) یسوم يارب  قح  رما  هب  ایرد  میناد  یم  هک  نانچ  .هدنـشک  رایـسب  لوتق :
تردق هب  یـسوم  .دیدرگ  هقرغ  دنار و  ایرد  هب  دنام ، دهاوخ  نانچ  مه  وا  يارب  هک  تشادنپ  دید  کشخ  ار  نآ  دیـسر ، ایرد  رانک  هب 

رود قح  زا  هک  نآ  لاح  تسا  نینچ  .دنامرد  مرجال  دنازات ، نادب  سفن  ياوه  ار  نوعرف  دنار و  یم  ایرد  رد  قح 
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.دنادرگ هارمگ  شناطیش  دنام و 

زا کلف  يا  ام  ِدصَف  رد  يا  هدولآ  رهز  شین  ام  دصق  ردنا  وت  يزیت  رجنخ  نامز  رخآ  هدب  يدرگ  یم  زیت  نامز  رخآ  هنتف  رد  کلف  يا 
450 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مخز  رام  نوچ  نزم  ناروم  لد  رب  محر  زومآ  قح  محر 

ینَک رب  ار  ام  خـیب  هک  نآ  زا  شیپ  ینُک  تمحر  يدرگ و  نوگرگد  هک  ارـس  نیا  ِزارف  رب  نادرگ  درک  ار  وت  خرچ  هخرچ  هک  نآ  ّقح 
وت رد  هلعـشم  نادـنچ  درک  دـیرفآ  فاص  ار  وت  هک  هش  نآ  ّقح  تسُر  كاخ  بآ و  ام ز  ِلاهن  اـت  تسخن  يدرک  یگیاد  هک  نآ  ّقح 

ار ب 2307- وت  زار  نآ  دنتفگ  ایبنا  ار  وت  زاغآ  میتسناد  رکش  تتـشادنپ  لزا  زا  يرهد  هک  ات  تتـشاد  یقاب  رومعم و  نانچ  نآ  دیدپ 
رخآ رود  هک  ار  رود  نیا  تسا و  تماـیق  نآ  ناـیاپ  تسا و  رود  رخآ  هک  هرایـس  هعبـس  رود  تـفه  زا  مـتفه  رود  ناـمز : رخآ   2299

رد هک  تسا  هدیـسر  یّنـس  هعیـش و  قیرط  زا  ناوارف  تایاور  نآ  ياه  هنتف  ناـمز و  رخآ  هراـب  رد  .دـنناد  رمق  هب  بوسنم  تسا  ناـمز 
.دید ناوت  یم  هعاسلا » طارشا   » ای نَِحم » نَِتف و   » مان هب  ییاهباب  رد  ثیدح ، ياهباتک 

هک دنک  تیاور  دـیز  نب  هماسا  زا  دوخ  دانـسا  هب  يراخب  .دوش  یم  هدنـسب  تسا  ماقم  اب  بسانم  يدـح  ات  هک  تیاور  ود  هب  اجنیا  رد 
اه هنتف  تفگ : .هن  دنتفگ : دینیب ؟ یم  منیب  یم  نم  هچ  نآ  دومرف : دمآ و  رب  هنیدـم  ياهراوید  زا  يا  هعلق  راوید  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  »

ص ج 9 ، يراخب ، حیحص  « ) .دنتفا یم  امش  هناخ  نورد  ناراب  هرطق  نوچمه  هک  منیب  یم 
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« .دوش ناوارف  راتشک  جره و  دیآ و  دورف  لهج  دتفا و  رب  شناد  نآ  رد  هک  تسا  ییاهزور  تمایق  ندیسر  زا  شیپ  : » دومرف زین  و  ( 60
مکح رد  يروآ  ون  تسا و  یناسفن  ياهشهاوخ  يوریپ  اه  هنتف  ندمآ  دیدپ  زاغآ  انامه  : » دیامرف ع )  ) نانمؤم ریما  و  ص 61 ) نامه ، )

.ینامسآ ياه 

: هب دینک  هاگن  و  هبطخ 50 ، هغالبلا ، جهن  « ) .دریذپ یمن  ار  نآ  ادخ  باتک  هک  ییاهیروآ  ون 

.نتفرگ تخس  ندرک ، افج  یپ  رد  یپ  زا  تیانک  ندیدرگ : زیت  .دنت  زیت : ص 345 ) ج 2 ، راحبلا ، هنیفس 

.تصرف تلهم ، نامز :

.نتشک دصَق :

.تسا نتخیر  نوخ  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  ندز ، گر  دصَف :

.تسا هدش  هیبشت  هخرچ »  » هب کلف »  » اجنیا رد  .دنسیر  هبنپ  نادب  نانز  هچ  نآ  ینعم  هب  رتشیب  و  خرچ ، هخرَچ :

451 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تعیبط ملاع  ارس : نیا 

ار هدننک » یگیاد   » ناحراش ضعب  .دسر  یناویح  هب  یتابن  زا  یتابن و  هب  يدامج  زا  ات  ندروآ  مهارف  ار  لماکت  بجوم  ندرک : یگیاد 
ره دندرمـش ، یم  تعیبط  ملاع  ناّربدم  ار  كالفا  .تسا  کلف »  » بطاخم هک  تسا  رهاظ  دعب ، تیب  هب  هجوت  اب  نکیل  .دنا  هتفرگ  ادخ 

.رارمتسا تمالع  هن  تسا ، باطخ  ریمض  يدرک »  » رد ي »  » دنریذپ و یمن  ار  ینعم  نیا  نافراع  دنچ 

.باتفآ هام و  ناگراتس و  زا  تیانک  هلَعشَم :

.دنتسین دقتعم  ار  ییادخ  دنرادنپ و  یم  میدق  ار  ناهج  هک  نانآ  يرهد :

يایلوا هصاخ  نامدرم ، رب  یپ  رد  یپ  هک  ییاهالب  دروآ و  یم  دیدپ  نامز  رخآ  هک  ییاه  هنتف  کلف و  زا  تیاکش  نمـض  اهتیب  نیا  رد 
هام كالفا و  شدرگ  رهاظ  هب  تسا و  بابـسا  ملاع  ناهج ، دنچ  ره  هکنیا  نآ  دنک و  یم  تراشا  فیطل  يا  هتکن  هب  دـسر ، یم  قح ،

، تادوجوم لماکت  شیادیپ و  ببس  باتفآ  و 
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هدییاز مسج  ِلاوحا  لُّدبت  رُّیغت و  تسا و  میدـق  ملاع  دـنتفگ  دـندش و  قلاخ  رکنم  دنتـسنادن  ار  زاغآ  نوچ  هک  نایرهد  فالخ  رب  اما 
دیدپ راگدرورپ  رما  هب  تسا و  ثداح  کلف  ِنودام  نوچمه  کلف  هک  میتسناد  دـنتفگ و  ام  اب  ار  زار  ناربمیپ  تسا ، كالفا  تاکرح 

: تسا راک  رد  هدمآ و 

میرک ِّبر  رب  میدنب  ارچ  نیا  میدق  نیا  تسه  دوخ  دنیوگ  نارکنم 

1 / 2020 ناتسوب 2021 - غاب و  دینایورب  قح  ناتسود  نورد  ناشیا  يروک 

داز و ناراهب  وک  تسا  یک  زا  غاـب  نیا  هک  دـناد  یک  هّشپ  تسا  ثباـع  يو  رد  هک  هن  یتوبکنع  تسا  ثداـح  هناـخ  هک  دـناد  یمدآ 
مرک دشاب  لقع  شتّیهام  زا  مرک  دنادب  رو  لاهَن  ِتقو  ار  بوچ  دنادب  یک  لاح  تسُـس  دیاز  بوچ  ردناک  مرِک  تسا  يدرد  شگرم 

سگم وت  يرپ  ياج  هچ  تسالاب  کلم  زا  اه  گنـسرف  نآ  زا  تسا  رود  يرَپ  نوچ  اهگنر  دـیامن  یم  ار  دوخ  لـقع  شتروص  دـشاب 
تـسا هیراع  تسام  ناج  لاب  يدیلقت و  ملع  درچ  یم  یتسپ  هب  تدیلقت  غرم  درپ  یم  الاب  يوس  تلقع  هچ  رگ  يرپ  یم  یتسپ  هب  يّرپ 

452 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسام  ِنآک  هتسشن  ام  و 

ار ناویح  ِبآ  شون و  رهز  زیرگ  یم  نآ  دوخ ز  ِدوس  ینیب  هچ  ره  ندز  دـیاب  یگناوید  رد  تسد  ندـش  دـیاب  یمه  لهاج  درخ  نیز 
شاب اوسر  سومان و  زا  رذگب  شاب  فوخ  ياج  راذگب و  ینمیا  هد  ماو  سلفم  هب  هیامرس  دوس و  هد  مانـشد  ار  وت  دیاتـسب  هک  ره  زیرب 

ون میدق ) لباقم  : ) ثداح  2308 ار ب 2320 - شیوخ  مزاس  هناوید  نیا  زا  دعب  ار  شیدنا  رود  لقع  مدومزآ  شاف  و 
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.هدمآ دیدپ 

.دور یم  نییاپ  الاب و  دنز و  یم  قلعم  ندینت  رات  ماگنه  هب  توبکنع  هک  تهج  نآ  زا  رگیزاب ، هدننک ، يزاب  ثباع :

.هدیسوپ هدوسرف ، بوچ ) تفص  : ) لاح تسس 

.لصف سنج و  تقیقح ، نآ ، تسیچ  يردصم ) تیئ  یه + تسیچ +؟ ام : زا  بکرم  : ) ّتیهام

.نداد ناشن  نوگ  هنوگ  ياه  هولج  ندومن : اهگنر  .نداد  ناشن  ندومن :

.دومن ناوت  كرد  ساوح  اب  ار  نآ  راثآ  نکیل  تفایرد  ناوت  یمن  يرهاظ  ساوح  اب  ار  لقع  رهوج  تقیقح و 

یمَن يو  زا  ای  جوم و  ام  ِتروص  یَملاع  رهاظ  تسا و  ناهنپ  لقع 

تسا و لوا  رداص  لقع  تسالاب : کَلَم  زا   1 / 1112 شدزادنا 1113 - رود  رحب  تلیسو  نآ  شدزاس ز  تلیـسو  یم  تروص  هچ  ره 
.تسا یسدق  رهوج  نآ  دش و  هدیرفآ  هک  تسا  يزیچ  تسخن  و  مظعا ، رصنع 

.فیعض كاردا  هدنراد  زا  تراعتسا  رپ : سگم 

.هدوبن بلط  یپ  رد  شوخ ،) لد   ) هدرک هدنسب  زا  تیانک  هتسشن :

ناوت یم  ار  قیاقح  نآ  هلیـسو  هب  درادـنپ  یم  یفـسلف  هچ  نادـب  ندرکن  انتعا  ندرک ، اهر  ار  يرهاـظ  لـقع  ندز : یگناوید  رد  تسد 
.تخانش

بیبح يا  نم  مدش  ییادوس  زاب  بیبط  يا  نم  مدش  هناوید  زاب 

453 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نونج  رگید  دهد  هقلح  یکی  ره  نونف  وذ  وت  هلسلس  ياه  هقلح 

دوصقم تخیرگ : نآ  زا  دـیاب  هک  يدوـس   2 / 1381 تـسا 1383 - رگید  ینوـنج  مد  ره  ارم  سپ  تـسا  رگید  ینوـنف  هـقلح  ره  داد 
.دیآ تسد  هب  شاعم  لقع  ای  یئزج  لقع  اب  هک  تسا  یشناد  لصاح 

.ندومن ایند  ياهتذل  كرت  ندیشک و  تضایر  زا  تراعتسا  ندیشون : رهز 

ملع  » اـی یئزج » شناد   » زا تراعتـسا  اـجنیا  رد  .تسا  يوـیند  هنادواـج  یناگدـنز  هیاـم  نآ  ندیـشون  دنتـشادنپ  یم  هک  ناوـیح : بآ 
.تسا یلوصح »

تسا یهیبنت  ار : وت  دیاتسب  هک  ره 
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ِهوُـجُو ِیف  اوـُثحا   » تسا ثیدـح  رد  هک  نایارـس  هحیدـم  نتفگ  دـماشوخ  هب  نتـشگن  رورغم  نادـیرم و  شیاتـس  هب  ندـشن  هتفیرف  هب 
نانآ سلفم : ص 294 ) ج 70 ، راونالا ، راـحب  ص 256 ؛ قودص ، یلاما  « ) .دیـشاپب كاخ  نارگـشیاتس  راسخر  رب  َبارُّتلا : َنیِحاّدَملا 

.دنتسه شیاتس  ناهاوخ  هک  نانآ  .دنهن  یم  جرا  شیاتس  هب  هک 

.گنن مان و  تّزع ، وربآ ، سومان :

.تسا هاگآ  تقیقح  زا  تسا  هتشگ  بیصن  يروضح  ملع  ار  هک  نآ  .دوش  یم  راکشآ  یلوصح  يروضح و  ملع  توافت  اهتیب  نیا  زا 
یم ناهج  نیا  رد  يزور  دنچ  هک  دنتسه  یتوبکنع  نوچ  دنبایرد  ار  تقیقح  يرهاظ  كاردا  هار  زا  دنهاوخ  هک  يرهد  یفـسلف و  اما 

.دوش یم  ناشیهابت  هیام  دنا  هدروآ  تسد  هب  هچ  نآ  دننت و  یم  دوخ  درگ  دنیز ،

یگدیـسوپ لاح  رد  هک  تسا  مرِک  تلاـح  وا  تلاـح  دـنیب و  یم  تسوا  نوماریپ  ار  هچ  نآ  تسا  هاـتوک  شدـید  عاعـش  نوچ  يرهد 
ار بوچ  تیهام  رگا  مرک  هک  ناـنچ  يدوب ، قح  درم  يدوب  هاـگآ  ناـهج  تقیقح  زا  رگا  يرهد  .تسا  هدـش  هداز  نآ  نورد  بوچ ،

مامت دـنایامن  یم  هچ  نآ  اـما  دـنایامن ، یم  ار  اـهتقیقح  یخرب  يدـیلقت  ملع  اـی  یلوصح  ملع  دـنچ  ره  .يدوبن  مرک  تقیقحب  یتسناد 
دراذگاو و دنایامنب  ار  تقیقح  دسرب و  هجیتن  هب  تامدقم  بیترت  قیرط  زا  دهاوخ  هک  ار  شیدنا  رود  لقع  دیاب  سپ  .تسین  تقیقح 

.دوش هضافا  لد  رب  تقیقح  رون  قح  يوس  زا  ات  دش  هدوسآ  لقع  نینچ  ییامنهار  زا  ینعی  دیدرگ  هناوید 

درک حاکن  ار  هشحاف  ارچ  هک  لجا  دّیس  اب  کقلد  نتفگ  رذع 

درک حاکن  ار  هشحاف  ارچ  هک  لجا  دّیس  اب  کقلد  نتفگ  رذع 

تیمیدرک روتـسم  یکی  ات  تفگ  تسیاب  یم  زاـب  ار  نیا  نم  اـب  لَـجَع  زا  وت  یتساوخ  ار  يا  هبحق  لـجا  دّیـس  یبش  کـقلد  اـب  تفگ 
ُهن تفگ  تفُج 
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نم ار  لقع  تبقاع  نیا  دوش  نوچ  منیبب  ات  تفرعم  یب  ار  هبحق  نیا  متساوخ  متساک  نت  مغ  دنتـشگ و ز  هبحق  متـساوخ  حلاص  ِروتـسَم 
ناونع دـسیون : دـلوت  راب  زا  لقن  هب  نوسلکین  لجا : دّیـس   2321 یـسرغم ب 2325 - ار  نونج  میوج  سپـس  نیز  یـسب  مه  مدوـمزآ 

: تسا هدرک  تراشا  لجا » دّیس   » هب هدرب و  مان  کقلد »  » زا مشش  مجنپ و  رتفد  رد  .تسا  هدوب  ذمرت » مکاح  »

5 تخاتب 3507 / هش  مشخ  دوز  شدرک  تام  تخاب  جنرطش  یمه  کقلد  اب  هاش 

.باتش لَجَع :  6 دوب 2510 / هاگآ  ِکقلد  وا  هرخسم  دوب  هاش  اج  نآ  هک  دمرت  دّیس 

.تسا يوغل  ینعم  مزال  هک  تسا  نماد » كاپ   » و اسراپ »  » ینعم هب  نانز  دروم  رد  نکیل  تسا ، هدیشوپ »  » ینعم هب  تغل  رد  روتسم :

.تساک منت  متساک : نت 

.یلبق قیقحت  ییاسانش و  نودب  تفرعم : یب 

.تسا هتفر  راک  هب  زین  هاگیاج »  » قلطم ینعم  هب  نکیل  تخرد ، ندناشن  ياج  سِرغَم :

کقلد تیاکح  تسا  هدوب  نارِّکَذُم  هویش  هک  نانچ  دراذگاو ، ار  نآ  دیاب  هک  دوب  يدیلقت  ملع  ندرک  اهر  زا  نخـس  شیپ  ياهتیب  رد 
.تسین هتخاس  يراک  یمدآ  ریبدت  زا  یهلا  ياضق  ربارب  دیوگب  ات  تسا  هدروآ  لیثمت  بسح  رب  ار 

دوب هتخاس  هناوید  ار  دوخ  هک  ار  گرزب  نآ  لیاس  ندروآ  نخس  رد  تلیح  هب 

هراشا

دوب هتخاس  هناوید  ار  دوخ  هک  ار  گرزب  نآ  لیاس  ندروآ  نخس  رد  تلیح  هب 

نونجم نآ  هک  زج  لقاع  تسین  ام  رهش  ردنا  هک  شتفگ  یکی  نآ  یلکـشم  رد  ودب  مرآ  تروشم  یلقاع  مهاوخ  تفگ  یم  یکی  نآ 
هراب رتخا  تسا و  ردق  نامـسآ  يا  هراپ  شتآ  تسا و  يار  بحاص  ناکدوک  نایم  رد  دـناود  یم  نالف  کن  هراوس  هتـشگ  یین  رب  امن 

تسا ب هدش  ناهنپ  یگناوید  نیا  رد  وا  تسا  هدش  ناج  ار  نایب  ّرک و  وا  ّرف  يا 
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و همان ، ردنکسا  راربالا ، عیبر  دیرفلا ، دقع  زا  ار  نآ  رفنازورف  موحرم  .تسا  هدمآ  اهذخأم  زا  يرایسب  رد  ناتـساد  نیا   2326 - 2330
نآ اجنیا  رد  ( 72 ص 70 - يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذـخآم   ) .تسا هدرک  تراشا  نیفراعلا  ناتـسب  هب  هدروآ و  تاـیاکحلا  عماوج 

لیئارـسا ینب  زا  يدرم  هک  تسا  ثیدح  رد  : » درآ نیفراعلا  ناتـسب  رد  ثیَّللا  وبا  .میروآ  یم  هدرک  لقن  ریخا  باتک  زا  يورقنا  ار  هچ 
نوچ .دـنک  راـک  وا  هتفگ  هب  دـنز و  يار  دـنیب  ادرف  هک  سک  نیتسخن  اـب  اـت  درک  مزع  و  منز ، يار  يدـنمدرخ  اـب  اـت  منکن  نز  تفگ 

هناوید .تفر  وا  شیپ  تشادـن  هراـچ  تشگ و  نیگمغ  دـمآ  شیپ  نیا  زا  راوس ، ین  رب  دـید  ار  يا  هناوید  دـش  رد  هب  هناـخ  زا  دادـماب 
.داتسیاب هناوید  .مسرپب  يزیچ  وت  زا  ات  راد  هاگن  ار  تبسا  تفگ : درم  .دنزن  دگل  ار  وت  مبسا  ات  راد  شه  تفگ :

رب هن  تسار و  وت  هن  یکی  تسوت و  رب  یکی  تسار و  وت  یکی  دنا : مسق  هس  رب  نانز  تفگ : منک ؟ هچ  مریگب ، نز  مهاوخ  تفگ : درم 
: تفگ درم  .تفرب  و  دنزن ! دگل  ار  وت  مبسا  ات  ياپب  .تسوت 

نآ تفگ  .متـسنادن  ار  وت  هتفگ  ینعم  نم  هچ ، .نک  ریـسفت  یتفگ  هک  نخـس  نیا  تفگ : تفر و  وا  کیدزن  راد و  زاـب  ار  دوخ  بسا 
يدـنزرف ار  وا  هک  تسا  ینز  تسوت  رب  هک  نآ  اما  .دسانـشن  ار  یـسک  وت  زج  دراد و  تسود  ار  وت  .تسا  هزیـشود  تسوت ، نآ  زا  هک 

دنزرف تسخن  يوش  زا  هک  تسا  ینز  تسوت ، رب  هن  تسار  وت  هن  هک  نآ  اما  .دیرگ  تسخن  يوش  رب  دروخ و  وت  لام  دوب 
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وت نخس  تفگ : درم  .هن  هن  رگ  تسوت و  نآ  زا  یشاب  تسخن  يوش  زا  رتهب  ار  وا  وت  رگا  .درادن 

456 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار دوخ  دندیزرو  رارصا  نوچ  .متفریذپن  دننک  یـضاق  ارم  دنتـساوخ  نایلیئارـسا  تفگ : .ناگناوید  راک  تراک  تسا و  نادرخب  نخس 
دیزی نب  رباج  هب  نادمح ، نب  نیسح  زا  ار  ناتساد  نیا  لامآلا  یهتنم  فلؤم  يورفنا ) ریبک  حرش  « ) .مدیهرب نانآ  زا  مدنایامن و  هناوید 

میهاربا نب  دمحم  نب  رصن  ثیّللا  وبا  ص 67 ) ج 2 ، لامآلا ، یهتنم   ) .تسا هداد  تبسن  ع )  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  باحصا  زا  یفعج 
فـشک ّفلؤم  .تشاد  بقل  يدهلا » ماما   » دوب و هفینح  وبا  بهذم  رب  رّـسفم و  هیقف و  .تسا  هدوب  يرجه  مراهچ  هدس  نادنمـشناد  زا 

.دعب هب   2 تیب 2256 / لیذ  هب : دینک  هاگن  زین  و  تسا ، هتشون  ای 383  ای 382  ای 375  ياهلاس 372  ار  يو  گرم  نونظلا 

.دهد ناشن  هناوید  ار  دوخ  هک  دننام ، هناوید  امن : نونجم 

.تسرد هشیدنا  ياراد  دنمدرخ ، يار : بحاص 

.اناد كریز ، یهاد ، هراپ : شتآ 

.تبترم دنلب  ردق : نامسآ 

.رایسب ردق  تلالج  ياراد  ردق ، دنلب  هراب : رتخا 

( ریثا نبا  هیاهن   ) .بّرقم ناگتشرف  یبوّرَک :

تفهن ِرارسا  بیغ و  نارازه  دص  تفگ  وت  اب  اراکـشآ  یِّیلَو  نوچ  يرماس  نوچ  ار  هلاسوگ  هنم  رـس  يرمـشن  ناج  ار  هناوید  ره  کیل 
یک روک  يا  ار  رم و  تخاس  هدرپ  نوچ  یلو  ار  دوخ  نونج  زا  دوع  ار ز  نیگرـس  وت  یتسنادـن  او  دوبن  شناد  نآ  مهف و  نآ  ار  وت  رم 

ره تسا  ربهر  زاب و  هک  یمشچ  نآ  شیپ  نیب  گنهرس  یکی  یگنس  ره  ریز  نیقی  هدید  نآ  تسا  زاب  ار  وت  رگ  تخانش  یهاوخ 
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تسا و بوذـجم  قشع  تدـش  زا  هک  یفراع  .لماک  فراـع  زا  تراعتـسا  ناـج :  2331 تـــسا ب 2336 - َرب  رد  یمیلَک  ار  یمیلگ 
.درادن ار  نت  تاکرح  نت و  ياورپ 

.ندش میلست  ندرک ، هدجس  نداهن : رس 

(. ع  ) یسوم بقل  میلک :

457 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

« هّربال هَّللا  یَلَع  َمَسقأ  َول  باوبالاب  ٍعَفدُم  ِنیَرمِط  يِذ  ٍرَبغأ  ٍثَعـشأ  َّبُر   » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  تسا : رب  رد  یمیلَک  ار  یمیلگ  ره 
هنهرب ياپ  رس و  هدیشوپ و  يرتش  یمیلگ  دید  ار  سیوا  قوراف  نوچ  ( » ص 143 ج 72 ، راونالا ، راحب  ص 43 ؛ ج 2 ، یسوط ، یلاما  )

ار مدرم  دـنناوت  ات  ادـخ  يایلوا  دـش  هتفگ  هک  ناـنچ  ص 22 ) ءاـیلوألا ، هرکذـت  « ) .میلگ نآ  تـحت  رد  ملاـع  رازه  هدژه  يرگناوـت  و 
یناسک اهنت  تلاـح  نیا  رد  .دـنیامن  یم  او  نونجم  ار  دوخ  ناـنادان ، تمحز  زا  ندـش  هدوسآ  يارب  هاـگ  نکیل  دـننک ، یم  ییاـمنهار 

هک ارچ  درمش  دیابن  راوخ  دنا  شوپ  هدنژ  هداتفا و  رهاظ  هب  هک  ار  نانآ  سپ  .دشاب  هدش  ناشقیفر  یقیفوت  هک  تخانـش  ار  نانآ  دنناوت 
.دوشن هتشادنپ  یلو  يرادیوعد  ره  ات  دوب  دیاب  هاگآ  نکیل  .دشاب  ادخ  يایلوا  زا  ییلو  دوب 

دوع ار ز  مزیه  وت  یناد  یمن  هک  دونع  يا  يرادن  لد  مشچ  ود  نوچ 

ار یلو  نتخانـش  هار  ریز  ياهتیب  رد  2 و  / 2152 جنگ 2153 - یلاخ ز  نادـم  ار  ناریو  چـیه  جـنرم  ملاع  رد  تسه  یجنگ  هک  نوچ 
.دهد یم  ناشن 

هناوید ار  شیوخ  رم  وا  هک  نوچ  تخانش  ار  وا  درخ  زا  دنادن  سک  دنک  هرهب  اب  تساوخ  وا  ار  هک  ره  دنک  هرهُش  یلو  مه  ار  یلو  رم 
دبای چیه  روک  ییانیب ز  ِدزد  ددزدب  نوچ  تخاس 
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یک ار  هدنژ  بحاص  ِروک  گس  دزگ  نوچ  دونع  ِدزد  دـنز  يو  رب  دوخ  هچ  رگ  دوب  هک  وا  دزد  هک  دسانـشن  روک  روبع  رد  وا  ار  دزد 
وا نیزگیاج  قباس  یلو  تراشا  ای  ّصن  اب  کی  ره  يرگید  زا  سپ  یکی  ادـخ  ياـیلوا   2337 ار ب 2341 - هدنّرد  گس  نآ  دـسانش 

نایعدم لاثم  .درامگ  یم  نابلاط  يریگتـسد  داشرا و  هب  دناد  قیال  هک  ار  نآ  تسا ، لامک  هب  لقع  ياراد  دوخ  هک  یلو  .دـندرگ  یم 
هدنیآ ناتـساد  رد  هک  هدـنژ ، بحاص  روک  يادـگ  هدـنرد و  گس  ای  تسا  روک  رذـگهار  انیب و  دزد  نوچ  نادان  مدرم  لاثم  داشرا و 

وا دننام  ییلو  ار  یلو  ره  ماقم  .دوب  بلط  رد  دیاب  لهاج  یعدم  ماد  هب  نداتفین  رد  لماک و  یلو  نتفای  يارب  .دیامرف  یم  تراشا  نادب 
.دننیشن یم  تیالو  دنسم  رب  نیشیپ  یلو  صن  تراشا و  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  ایلوا  ور ، نیا  زا  .دسانش 

ادگ روک  رب  گس  ندرب  هلمح 

ادگ روک  رب  گس  ندرب  هلمح 

كاـخ هم  دـشک  رد  مشخ  هب  ناـشیورد  گـنهآ  دـنک  گـس  اـغَو  ریـش  نوچ  دروآ  یم  هلمح  ادـگ  روـک  رب  يوـک  رد  یگـس  کـی 
ِتسد تسد  راکش  ِریش  يا  دیص و  ریما  ياک  گس  میظعت  رد  روک  دمآ  ردنا  گس  میب  گناب و  دش ز  زجاع  روک  مشچ  هب  ناشیورد 

نآ رد  هک  ور  نآ  زا  دنیوگ  اغَو »  » ار هاگمزر  و  تسا ، زاوآ  گناب و  ینعم  هب  یغَو  اغَو :  2342 رادب ب 2345 - نم  زا  تسد  تسوت 
.تسا رایسب  دایرف  گناب و 

.یگنج ریش  اغو : ِریش 

هاج بحاص  مدرم  رب  هک  تسا  نآ  گس  بیجع  تعیبط  زا  : » تسا هدروآ  ناویحلا  ُهاـیح  رد  يریمد  ناـشیورد : گـنهآ  دـنک  گـس 
نوچ دنکن و  گناب 
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.ندوب نامرف  هب  ندوب ، عیطم  زا  تیانک  ندیشک : مشچ  رد  كاخ  .درآ » هلمح  دنیب  شوپ  هدنژ  ییادگ 

رب وا  ندرب  هلمح  گس و   » ناتساد رد  زین   2 شک 2236 / هدید  رد  وا  ِكاخ  وا  تسا  فراع  شوخ  ِباوخ  دنیب  تسا و  رادیب  هک  نآ 
.دنام یم  زاب  یقیقح  تلود  زا  مرجال  دنک  یم  تعانق  ایند  عاتم  كدنا  هب  صرح  يور  زا  هک  نادب  تسا  یتراشا  ادگ »

دیرد یم  شقلد  دروآ و  یم  هلمح  دید  روک  يادگ  وک  رد  یگس  نآ 

ربخ دیکأت  ِرهب  رّرکم  دش  رگد  يراب  یلو  ار  نیا  میا  هتفگ 

وج دیص  يراکش  مَد  نیا  دنا  هُک  رب  وت  ِنارای  نآ  رخآ  شتفگ  روک 

4 / 1045 روک 1048 - وت  يریگ  یم  يوک  نایم  رد  روگ  دنریگ  یم  هوک  رد  وت  ِموق 

459 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  میرک  شداد  بقل  میظعت و  درک  میکح  نآ  ار  رخ  ِّمُد  ترورض  زک 

رد وت  يریگ  یم  روک  تشد  هب  تنارای  دـنریگ  یم  روگ  دـسر  هچ  تراکـش  رغـال  نم  وچ  زا  دـسا  ياـک  ترورـض  زا  مه  وا  تفگ 
«60  » تسا َدب  نیا  يوک 

اًلمتحم دـسیون ، نوـسلکین  میکح : نآ   2346 دـیک ب 2349 - هب  هچوک  رد  وت  ییوج  یم  روـک  دیـص  هب  تناراـی  دـنیوج  یم  روـگ 
هاشداپ وکاله  رخ ، مد  زا  دوصقم  دسیون : يورقنا  .تسا  هتـشذگ  رد  انالوم  تافو  لاس  رد  هک  یـسوط  نیدلا  ریـصن  هب  تسا  تراشا 

.دش راد  هدهع  ار  وا  ترازو  هجاوخ  هک  تسا  لوغم 

نآ رانک  رد  دیـسر و  ییایـسآ  هب  زور  نایاپ  رد  .تفر  یم  یهار  هب  نیدلا  ریـصن  هجاوخ   » دنیوگ هک  تسا  یناتـساد  هماع  لوادـت  رد 
نابایسآ .دیسرپ  ببس  هجاوخ  .درب  یم  نورد  هب  دوخ  طاسب  هک  دید  ار  نابایسآ  دش  بش  نوچ  .دیمرایب 
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ناهگان .دونغ  ایسآ  نوریب  رد  دوخ  دوب و  دهاوخ  اجک  ناراب  ینشور  نیدب  ینامسآ  تفگ  هجاوخ  .دیراب  دهاوخ  ناراب  بشما  تفگ 
دهاوخ ناراب  یتسناد  اجک  زا  دیسرپ ، نابایسآ  زا  دادماب  .دور  ایسآ  نورد  هب  دش  راچان  هجاوخ  تفرگب و  تخـس  ناراب  دمآ و  رب  ربا 

میدناوخ ملع  همه  نیا  تفگ  هجاوخ  .دراب  یم  ناراب  متسناد  تفر  ایسآ  نورد  هب  هداهن  اپ  نایم  هب  ار  مد  مدید  ار  مگس  تفگ  .دیراب 
دنچ ره  اهزور  نیا  نکیل  ما ، هدناوخ  مه  هدینش و  اهراب  ار  ناتساد  نیا  .دوب » شیب  شزرا  ار  گس  مد  اما  میدرک  دیپس  دوخ  شیر  و 

.متفاین ار  نآ  ذخأم  مدرک  عبتت 

.تلیح رکم ، دیک :

6 میظع 2798 / دشاب  نانز  دیک  مرجال  میطح  رد  درآ  شرع  زا  ار  حور 

اه هشیب  رد  دنک  یم  لالـض  زا  تسَر  گس  تخومآ  نوچ  ملع  درک  روک  دصق  هیام  یب  گس  نیو  درک  روگ  راکـش  ملاع  گس  نآ 
دیـص ریم  هک  دش  اسانـش  گس  فهک  باحـصا  دش  تشگ  فراع  وچ  گس  فحَز  ِكالاچ  دش  تشگ  ِملاع  وچ  گس  لالح  دیص 

تسم ب تسا  لـهج  زک  تسا  نآ  نیا ز  هکلب  تسا  یمـشچ  یب  زا  هن  دسانـشن  روـک  تسیچ ؟ هدنـسانشا  روـن  نآ  ادـخ  يا  تسیک 
2350 - 2354

__________________________________________________

تشگ هب  هچوک  رد  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 60)

460 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا یماکحا  ياراد  یمالسا  هقف  رد  گس  نینچ  .هدش  تیبرت  راکش  يارب  هک  یگس  مَّلَعُم ، ِبلَک  هدید ، میلعت  گس  ملاع : گس 

.يرازاب گس  درگلو ، گس  هیام : یب  گس 

.يدرگ هدوه  یب  یهارمگ ، لالض :

.تسین رادرم  مکح  رد  دریگ  هدید  میلعت  گس  هک  ار  يراکش  یمالسا  هقف  رد  لالح : دیص 

.تسا يدنک  هب  نتفر  نآ  لامعتسا  رتشیب  و  نتفر ، فحَز :

: فحز ِكالاچ 
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.ور دنت 

باحصا ناتساد  لیذ  اهریـسفت ، هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  روهـشم  یناتـساد  هب  تسا  تراشا  فهک : باحـصا 
.تسا هدرب  راکش  هب  ار  وا  هک  نآ  دیص : ریم  فهک )

.تخانش ناوت  ار  تقیقح  نادب  هچ  نآ  ینورد ، ینشور  هدنسانشا : رون 

هب یپ  رد  راچان  دنک ، یم  یگدنز  ناهج  نیا  رد  هک  ره  دنک : یم  تراشا  فیرظ  يا  هتکن  هب  روک  يادگ  رب  گس  هلمح  تبـسانم  هب 
اما درک ، دـیاب  هچ  دـناد  دوخ  تسا  ملاـع  هک  نآ  .حور  ياذـغ  اـی  مسج  كاروخ  يوـنعم ، اـی  يداـم  تسا ، يا  همعط  ندروآ  تسد 
یپ ددـنب و  یمن  ایند  عاـتم  هب  لد  وا  دـنک ، یم  ریبعت  ملاـع » گـس   » هب نآ  زا  اـنالوم  و  تسا ، میلعت  یپ  هک  نآ  دـنا ، مسق  ود  ناـنادان 

یمدرم هب  دیآ و  یم  نورب  یگـس  زا  تروص  نیا  رد  .يورخا  تداعـس  تسا و  حور » ياذـغ   » زا تراعتـسا  هک  دور  یم  روگ  راکش 
: هک دیارگ  یم 

عاتم  » وا راکـش  تسا و  هیام  یب  دور  ایند  یپ  هک  نآ  و  يدعـس )  ) دـش مدرم  تفرگ و  ناکین  یپ  دـنچ  يزور  فهک  باحـصا  گس 
ياسانش هک  ییاناد  : » دنا هتـسد  هس  مدرم  هک  تسا  ع )  ) نینمؤملا ریما  الوم  نانخـس  رد  .دنک  ریبعت  روک »  » هب نآ  زا  انالوم  هک  رورغ ،»

: راصق تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .تسار پچ و  هب  هدـنور  یناـگیامورف  .تساـشوک و  يراگتـسر  هار  رد  هک  يا  هدـنزومآ  .تسادـخ 
ناسنا ره  تعیبط  رد  هدنـسانشا » رون   » وا ریبعت  هب  اـی  تقیقح  هار  يریگ  ارف  يورین  هک  دـنک  یم  تراـشا  هتکن  نیدـب  ناـیاپ  رد  ( 147

ات دریگ  میلعت  وا  زا  دور و  ادـخ  درم  ِیپ  دـبایرد و  ار  دوخ  ینادان  یمدآ  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  زا  يریگ  هرهب  نکیل  .تسا  هداهن 
رون نآ  يو  تکرب  زا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 842 

http://www.ghaemiyeh.com


461 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ زا  هکلب  دنا  هدادن  ودب  ییاسانش  توق  هک  تسا  نآ  زا  هن  دسانـش  یمن  هاچ  زا  ار  هار  هک  نآ  .دنک و  نشور  وا  يارب  ار  هار  دباتب و 
.دبای یمن  رد  ار  دوخ  ینادان  هک  تسا 

نوراـق ِفسخ  تخاون  ار  یـسوم  دـید و  یـسوم  ِرون  نیب  مصخ  دـش  قح  لـضف  زا  نیمز  نیا  نیمز  زا  روک  رت  مشچ  یب  دوخ  تسین 
یب ررش  اب  ِران  داب و  بآ و  كاخ و  یعلبا  ُضرا  ای  هک  قح  زا  درک  مهف  یعد  ره  كاله  ردنا  درک  فجَر  تخانـش  ار  نوراق  درک و 

تراشا نیب : مصخ   2355 ریذـن ب 2359 - نیدـنچ  زا  ّقح و  زا  ربخ  یب  ریبخ  قح  ریغ  نآ ز  سکعب  ام  ربخ  اـب  قح  اـب  اـم و  اـب  ربخ 
.ار نوراق  نیمز  ندرب  ورف  هب  تسا 

.نیمز رد  نتفر  ورف  فسَخ :

.دوب هتخودنا  ناوارف  یلام  نوراق  .تسا  هدمآ  76 و 79 ) صصق ،  ) میرک نآرق  رد  وا  مان  هک  ع ،)  ) یـسوم نامز  رد  يرادلام  نوراق :
.دنشاب وا  نوچ  دندرک  یم  وزرآ  نیب  رهاظ  یهورگ 

توشر ار  ینز  هک  دیناسر  اج  نآ  ات  ار  یخاتـسگ  تفریذپ و  یمن  وا  دور و  ادخ  هار  هب  هک  درک  یم  تحیـصن  ار  نوراق  ع )  ) یـسوم
رد ع )  ) یـسوم .درک  اوسر  ار  نوراق  تفگن و  نانچ  نز  نکیل  .تسا  هتخیمآ  رد  وا  اب  ع )  ) یـسوم دیوگب  نایلیئارـسا  عمج  رد  ات  داد 

ع)  ) یـسوم .يوش  بحاص  ارم  لام  نم  زا  سپ  هک  ینک  نینچ  نم  اب  وت  تفگ  نوراـق  .درب  ورف  ار  وا  اـت  تفگ  ار  نیمز  دـش و  مشخ 
.درب ورف  ار  وا  لام  وا و  ات  تفگ  ار  نیمز 

.ندنازرل ندرک : فجَر 

.هدازمارح ّیِعَد :

ضرأ ای 
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دوخ بآ  نیمز  يا  دش  هتفگ  ُْرمَْألا : َیُِضق  ُءاْملا َو  َضیِغ  یِِعْلقَأ َو  ُءامَس  ای  ِكَءام َو  یِعَْلبا  ُضْرَأ  ای  َلِیق  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  یعلبا :
(. 44 دوه ، « ) .تشذگ راک  تفر و  ورف  نیمز  هب  بآ  و  ار ) تبآ   ) ریگ زاب  نامسآ  يا  رب و  ورف 

.شتآ ران :  1 دیشک 864 / دوخ  رعق  هب  شتخت  رز و  اب  دیسر  رد  نامرف  وچ  ار  نوراق  كاخ 

.هاگآ ریبخ :

462 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدنناسرت ریذن :

دریگ هک  يراکـش  دـنهد  میلعت  نوچ  ار  گس  هک  دومرف  تراـشا  هتکن  نیدـب  و  ندیـسر ، ـالاب  ماـقم  هب  دوب و  نتفاـی  تیبرت  زا  نخس 
سایق هب  لسوت  رد  تسوا  تداع  هک  نانچ  اجنیا  رد  .درک  تراشا  فهک  باحصا  گس  هب  سپس  .تسا  لالح  دیـص  تسین و  رادرم 

نیمز هک  نانچ  تسین  هرهب  یب  یهاگآ  نیا  زا  زین  دامج  دنبای ، یم  رد  ار  تقیقح  دنا و  قح  يانـشآ  نارادناج  اهنت  هن  دیوگ : یلیثمت 
هب سپس  .درب  ورف  دوخ  رد  تسا  ناهارمگ  زا  تسناد  یم  هک  ار  نوراق  دمآ و  رد  وا  نامرف  رد  تخانـش و  ار  وا  تبتر  و  ع )  ) یـسوم

عیطم قح و  نامرف  رَّخـسم  ملاع  يازجا  همه  دامج و  دنا و  هاگآ  انیب و  زین  هناگراهچ  ياهرـصنع  هک  دنک  یم  تراشا  رگید  يا  هتکن 
هب هک  زج  تسین  زیچ  چـیه  ْمُهَحِیبْسَت : َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  ِهِدْـمَِحب َو  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو   » دـیامرف یلاعت  قح  هک  نانچ  دـنیوا  رما 

تـسا یهاگآ  مزلتـسم  نامرف ، زا  ندرک  تعاطا  و  ( 44 ءارـسا ، « ) .دیباین یم  رد  ار  اهنآ  حیبست  امـش  نکیل  دـیوگ  حـیبست  وا  شیاتس 
قح هار  رد  ار  نآ  رگا  .تسا  هداد  يدرخ  ار  وا  ادخ  .تسین  نینچ  ناسنا  نکیل 
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ناربمیپ نایمدآ  يارب  هاگ  دـنچ  ره  ادـخ  هک  تسا  نیمه  يارب  .دـتفا  یم  یهارمگ  هب  هنرگ  دـناسر و  یم  ادـخ  هب  ار  وا  ددـنب  راک  هب 
.تسین ربمیپ  هب  يزاین  ار  دامج  هک  یلاح  داتسرف ،

1 ریرض 513 / وا  رهق  هدرک  ار  نالقاع  ریبخ  شلضف  دنک  ار  يدامج  رم 

3 میشُماخ 1019 / ام  نامرحمان  امش  اب  میشوخ  میریصب و  میعیمس و  ام 

تاوَم قح  اب  یَح  قلخ  اب  دوب  وک  تایح  نیز  هلمج  میرازیب  تفگ  ناش  هلمح  ناویح  زیمآ  دش ز  دنُک  ناش  هلمج  اهنم  َنقَفشا  مرج  ال 
زا تسا  ذوخأم  .نآ  زا  دندیساره  اهنِم : َنقَفشأ   2360 میلس ب 2362 - دیاب  یم  بلق  ار  قح  سنا  میتی  ددرگ  وا  قلَخ  زا  دنامب  نوچ 

: ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهَلَمَح  اْهنِم َو  َنْقَفْـشَأ  اهَْنلِمْحَی َو  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  ِضْرَأـْلا َو  ِتاومَّسلا َو  یَلَع  َهَناـمَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ   » هیآ
نآ یمدآ  و  دندیساره ، نآ  زا  و  نآ ، نتشادرب  زا  دندز  زاب  رـس  سپ  .میدرک  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما  ام  انامه 

نادان راکمتس و  وا  هک  تشادرب  ار 

463 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتخیمآ زیمآ : ( 72 بازحا ، « ) .دوب

(. یناسنا  ) یگدنز تایح ، ناویح :

.تسا تناما  نتفریذپ  مزلتسم  هک  تایح ، نتفریذپ  ناج ، نتفریذپ  ناویح : زیمآ 

.تکرح کیرحت ، هلمح :

.تسا ياهتیب 2358 و 2359  نومضم  تاوم : قح  اب  ّیَح  قلخ  اب 

.ندش رود  نتسویپن ، ندنام :

شیپ ینامرفان  هار  رتشیب  تسا  رایتخا  لقع و  نوچ  ار  یمدآ  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد  نایبت ) ریسفت   ) .اهتیصعم زا  كاپ  لد  میلـس : بلق 
هک ارچ  دـننز ، یمن  زاب  رـس  هداهن  تعیدو  هب  نانآ  رد  یلاعت  قح  هچ  نآ  زا  تادامج ، هک  یلاح  دـنام ، یم  لفاغ  قح  زا  دریگ و  یم 

رد .دنیوا  نامرف  رخسم 
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يدبیم زا  هتکن  کی  هب  اجنیا  رد  .تساه  هفیطل  تناما  نیا  هراب  رد  ار  نافراع  .دـنک  یم  یهلا  تناما  هب  یتراشا  تبـسانم ، هب  اهتیب  نیا 
.یسرک هن  شرع  هن  نیمز  هن  تشاد  نآ  تقاط  هوک ، هن  تناما  راب  نیا  : » مینک یم  هدنسب 

ار یکلم  ِهَّللا ، ِهَیْـشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َناءْرُْقلا  اَذه  اْنلَْزنَأ  َْول  : » داد ربخ  هوک  یتقاط  یب  زا  نیملاعلا  ّبر  هک  ینیبن 
يداز یمدآ  هراچ  یب  نآ  درادن و  ینعم  نیا  لمح  تقاط  اما  .درآ  دوخ  حانج  ریز  رد  ار  نیقفاخ  دـنک  طسب  ار  یحانج  رگا  هک  ینیب 

.هدمآان ّریغت  چیه  يو  رد  هدیشک و  الَو  حدق  رد  الب  تبرش  راو  كاب  یب  هدیشک  یناوختسا  رد  یتسوپ  ینیب  ار 

تفآ یب  میلـس ، دـیاب  یلد  سپ  ص 101 ) ج 8 ، رارـسالا ، فـشک  « ) .ُنَدَـبلا ُلِـمحَی  ُبلَقلا  تسا َو  لد  بحاـص  اریز  تسارچ ؟ نآ 
« قح هحفن   » هب تناما  نیا  زا  رگید  ياج  رد  انالوم  .نایملاع  راگدرورپ  اـب  دریگ  سنا  اـت  ناـیناهج ، ناـهج و  زا  هدـیمر  قلخ ، یتسود 

: تسا هدرک  ریبعت 

تفر دیشخب و  ناج  تساوخ  یم  ار  هک  ره  تفر  دید و  ار  امش  رم  دمآ  هحفن 

شات هجاوخ  ینامن  او  مه  نیا  زا  ات  شاب  هاگآ  دیسر  رگید  هحفن 

464 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ابق  وا  ياقب  زا  دیشوپ  هدرم  افطنا  يو  زا  تفای  يران  ناج 

نیا تسین  ناویح  ياهشبنج  وچمه  نیا  تسا  یبوط  شبنج  یگزات و 

نامز رد  ددرگ  بآ  ناشاه  هرهز  نامسآ  نیمز و  رد  دتفا  رد  رگ 

اهنلِمحَی نَأ  نیبأف  ناوخ  زاب  اهتنم  یب  مَد  نیا  ِمیب  دوخ ز 

1 / 1953 يدش 1959 - نوخ  هُک  ِلد  شمیب  زا  هنرگ  يُدب  نوچ  اهنم  َنقَفشا  دوخ  هن  رو 

يروک نوچ ز 
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روک دسانـش  یک  منف  ُرپ  دزد  هک  مدـیدزد  وت  زک  منم  نآک  ار  وا  دزد  دـیوگن  ات  يا  هلان  ایمَع  روک  نآ  دـنک  یم  يا  هلاـک  ددزد  دزد 
تخر ب 2366- ياهتمالع  وا  دیوگب  ات  تخـس  وت  ار  وا  ریگب  مه ، دـیوگب  نوچ  ایـض  نآ  مشچ و  رون  درادـن  نوچ  ار  شیوخ  دزد 

.تخر الاک ، هلاک :  2363

.روک یمعا ) ثنؤم  (: ) ءایمَع  ) ایمَع

.تسا هدیدرگ  شبیصن  شاعم  لقع  اهنت  هک  نآ  .درادن  نیب  تقیقح  هدید  هک  نآ  زا  تیانک  روک :

.یناسفن ياهشهاوخ  زا  تراعتسا  دزد :

.ینشور ءایض :)  ) ایض

لقع دیآ و  دـیدپ  لد  رد  يرون  یهاگ  هک  دوب  یلو  .دراد  یم  او  توهـش  ياضرا  تشز و  ياهراک  هب  ار  یمدآ  هتـسویپ  هرامأ  سفن 
هبساحم هب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  لاح  نینچ  رد  .دنک  شنزرـس  تسا  هدرک  هک  یهانگ  رطاخ  هب  ار  دوخ  یمدآ  دوش و  بلاغ  سفن  رب 

.دهاوخ رذع  دنک و  هبوت  نآ  زا  تسا و  هدرک  ادخ  ياضر  فالخ  رب  ییاهراک  هچ  دنیبب  دزادرپ و  سفن 

«61  » دُرب هچ  دیدزد و  هچ  هک  دیوگب  ات  دزد  ِرصَع  دمآ  ربکا  ِداهج  سپ 

__________________________________________________

دزُمب نز  نآ  دُرب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 61)

465 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لـصاح نآ  نیقی  لد  لها  شیپ  تسا  لد  هدرک  مگ  هک  تمکح  هلاک  ترـصبَت  یبای  زاب  یناتـس  نوچ  تا  هدـید  لحُک  دـیدزد  ـالّوا 
قیالخ دـمآ  دامج  هک  وجم  ار  نآ  دامج  زا  وج  لد  لها  رثا ز  ار ز  ناطیـش  ِدزد  دـنادن  یم  رـصب  عمـس و  اب  ناج و  اب  لد  روک  تسا 

و .ُهاوَه » ِدبَعلا  ِهَدَهاُجم  ِرَبکألا  ِداهِجلا  َیلا  ِرَغصألا  ِداهِجلا  َنِم  ُمتمِدَق   » ثیدح هب  تسا  تراشا  ربکا : داهج   2367 وا ب 2371 - شیپ 
یضعب
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: هب دـینک  هاگن   ) .تسا هدـمآ  ثیدـح  ياـهباتک  رد  رگید  ياـهترابع  اـب  ینعم  نیمه  اـب  نکیل  .دـنا  هدرمـش  هباحـص  راـتفگ  زا  ار  نآ 
« .ِرَبکألا ِداهِجلا  َیلا  ِرَغصألا  ِداهجلا  َنِم  انعَجَر  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  : » تسا ص 118 )  ) رابخالا عماج  رد  و  ( 15 ص 14 - يونثم ، ثیداحا 

.ندرشف رصَع : ص 71 ) ج 67 ، راونالا ، راحب  )

.نورد ینشور  یقیقح و  شنیب  زا  تیانک  هدید : ِلحُک  .دنشک  هدید  رد  هچ  ره  و  همرس ، لحُک :

.تریصب ییانیب ، ترِصبَت : .تسا » یکرت  لاثما  زا  ندیدزد  مشچ  زا  همرس  : » دسیون یلرانیپلگ 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  تمکح : هلاک 

نآ درادن ، نیب  تقیقح  هدید  هک  نآ  لد : روک   2 تسا 1669 / ّهلاد  ار  ناهـش  هلّالد  وچمه  تسا  هلاض  هقان  وچمه  تمکح  هک  نآ  ز 
.دسانش یمن  ار  تسار  هار  هک 

.درادن لد  رد  ادخ  دای  هک  نآ  تسا ، هدرم  وا  لد  هک  نآ  تسین ، لد  لها  هک  نآ  زا  تیانک  دامج :

زا تلاـح  نآ  رد  تفاـت و  لد  رب  قح  بناـج  زا  يرون  رگا  اـما  .تسوا  نتخاـس  هارمگ  یپ  رد  هتـسویپ  یمدآ  سفن  میتفگ  هک  ناـنچ 
هک ار  داعم  لقع  دـنادب  هک  نآ  تسخن  .تسا  هدرک  هچ  ات  دـشک  شباسح  هب  دزیتسب و  سفن  اب  دـیاب  تفاـی  یهاـگآ  دوخ  ياـهاطخ 
یپ رگم  دروآ  دناوتن  تسد  هب  دوخ  ار  هدرک  مگ  نیا  .دباتن و  رب  ناطیش  اب  دباین  ار  لقع  نیا  ات  هتفرگ و  وا  زا  دوب  نآ  زا  لد  ینـشور 

.دوش نشور  شلد  ات  دریذپ  ار  وا  ییامنهار  دریگ و  ار  یلد  بحاص 

466 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وگب  يزار  هدش  كدوک  ِبا  ياک  وا  ِدزن  دمآ  هدنیوج  تروشم 

درگ زاب  تسین  زاب  رد  نیک  هقلح  نیز  ور  تفگ 
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نآ هدنیوج : تروشم   2372 ناکد ب 2374 - رب  نم  یمدوب  ناخیش  وچمه  ناکم  رد ال  يُدب  هر  ار  ناکم  رگ  تسین  زار  ِزور  زورما 
: هب دینک  هاگن   ) .دهاوخ يار  وا  زا  ات  دوب  یلقاع  يوج  تسج و  رد  هک 

.تسا دنمدرخ »  » دوصقم اجنیا  رد  و  ردپ ، با : ( 2 تیب 2326 / حرش 

.تس امن » هناوید   » دوصقم و  هتشگ ، زاب  یلفط  هب  هدش : كدوک 

.ندوب ریکذت  ظعو و  ماقم  رد  نتفرگ ، دوخ  هب  داشرا  تلاح  ندوب : ناکد  رب  ناخیش  وچمه 

ناسک نینچ  .ندروآ  تسد  هب  دـیرم  تسا و  ندرک  زاب  ناـکد  ناـنآ  دـصق  اـما  دـنراد ، داـشرا  يوعد  هک  یناـسک  هب  تسا  تراـشا 
هناوید لقاع  تلاح  نداد  ناـشن  اـنالوم  دوصقم  ًارهاـظ  .ینامـسج و  ياهـشهاوخ  ندروآ  رب  یپ  رد  دـنا و  یناـسفن  ياـهاوه  راـتفرگ 

.تسا هدوب  رکس  رد  هک  تسامن 

.دـنک و تلفغ  اوسام  زا  کلاس  طاـسبنا  نآ  هبلغ  هطـساو  هب  دـهد و  تسد  یطاـسبنا  ار  حور  تلاـح  نآ  رد  هک  تسا  یتلاـح  رکس ،
.تبیغ زا  سپ  تسا  ساسحا  هب  عوجر  وحص ،

داشرا یپ  رد  هک  دسر  هچ  ات  تسین  دوخ  ياسانش  هکلب  تسین ، سک  ياورپ  ار  وا  هک  تسا  قح  تسم  نانچ  رکـس  تلاح  رد  کلاس 
نوماریپ هب  ات  درادـن  ربخ  دوخ  زا  تسا  قح  تسم  هک  سک  نآ  .تسا  بلطم  نیا  دـییأت  بستحم » تسم و   » ناتـساد ندروآ  دـشاب و 

.دسر هچ  دوخ 

نادنز هب  ار  هداتفا  ِبارخ  ِتسم  بستحم ، ندناوخ 

نادنز هب  ار  هداتفا  ِبارخ  ِتسم  بستحم ، ندناوخ 

هک مدروخ  نیا  زا  تفگ  وگب  یتـسدروخ  هچ  یتـسم  یه  تفگ  دـید  هتفخ  یتـسم  راوید  ُنب  رد  دیـسر  ییاـج  بش  مین  رد  بستحم 
نآ تفگ  تسا  یفخ  نیا  تفگ  ما  هدروخ  هک  نآ  زا  تفگ  تسیچ  هک  وگاو  وبس  رد  رخآ  تفگ  وبس  ردنا  تسه 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 849 

http://www.ghaemiyeh.com


ذخآم رد  رفنازورف  موحرم  ار  ناتساد  ذخأم   2375 نآ ب 2378 - تسا  یفخم  وبس  رد  هک  نآ  تفگ  نآ  تسیچ  نآ  يا  هدروخ  هچ 
کیدزن هتـشون  دیبع  هچ  نآ  اب  انالوم  هدورـس  .تسا  هدروآ  رّدلا  رثن  یناکاز و  دـیبع  فیاطل  زا  ص 72 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و 

اب دنا  هدروآ  رّدلا  رثن  زا  هچ  نآ  .دشاب و  انالوم  هدورس  ذخأم  دناوت  یمن  وا  تیاکح  سپ  هدرم ، متشه  هدس  مود  همین  رد  دیبع  .تسا 
، تسوا تداع  هک  نانچ  ای  هتشاد  رّدلا  رثن  زج  يرگید  ذخأم  انالوم  تفگ  ناوت  یم  .دراد  رایسب  توافت  هدروآ  مظن  هب  انالوم  هچ  نآ 

: تسا هدروآ  رد  مظن  هب  رگید  يا  هنوگ  هب  زین  یماصتعا  نیورپ  ار  ناتساد  نیا  .هداد  رییغت  ار  ناتساد 

ص یماصتعا ، نیورپ  ناوید   ) تسین راسفا  تسا  نهاریپ  نیا  تسود  يا  تفگ  تسم  تفرگ  شنابیرگ  دـید و  هر  هب  یتسم  بستحم 
زا بستحم  هفیظو  .تسا  هدوب  یمالـسا  تموکح  رد  يرادا  ياه  هفیظو  زا  یکی  یبستحم  باـستحا ) زا  لـعاف  مسا  : ) بستحم ( 241
رد اهنت  دناوت  یم  بستحم  اًلثم  .تسا  رتدودحم  یهاگ  رت و  عیـسو  یـضاق  زا  یهاگ  وا  رایتخا  دودح  اما  تسا  یـضاق  دننامه  یتهج 
قح مرج و  فشک  يارب  یـسرزاب  قح  بستحم  .درادن  هلخادـم  قح  یقوقح  يواعد  رد  دـنک و  هلخادـم  تارکنم  هب  طوبرم  يواعد 

یـضاق هک  یلاح  .ار  ییارجا  هوق  راک  مه  دوش و  یم  راد  هدهع  ار  ییاضق  هوق  راک  مه  ینعی  دراد ، ار  رکنم  زا  عنم  فورعم و  يارجا 
ای هبسِحلا ، ماکحا  یف  هبرُقلا  ُملاعَم  هب : دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب   ) .درادن ییارجا  هوق  راک  رد  تلاخد  قح 

468 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: یفخ راعش ) رفعج  رتکد  زا  يرادرهش ، نیئآ  مان  هب  نآ  همجرت 
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.راکشآان هدیشوپ ،

نآ هک  دش  هتفگ  نآ  حیـضوت  رد  .مدوخ و  یب  دوخ  زا  نونکا  نم  تفگ  هدـنهاوخ  تروشم  هب  امن  نونجم   2374 ياهتیب 2373 - رد 
هک دـنک  یم  نایب  رت  نشور  ار  بلطم  ناتـساد  نیا  ندروآ  اب  اهتیب  نیا  رد  .دـهد  تسد  ار  کلاس  هک  تسا  رکـس  تلاـح  هب  تراـشا 

حرط رد  انالوم  تسا ، هتـشون  نوسلکین  هک  نانچ  تسین ، رود  .تسا  هاگآان  زین  دوخ  یتسم  زا  هک  تسا  ربخ  یب  ناـنچ  هاـگ  کـلاس 
تسا يراخب  يالیتسا  هک  یسانشب  ار  یتسم  هک  نآ  نایم  تسا  قرف  هزادنا  هچ  : » تسا هتـشون  يو  .دشاب  رثأتم  یلازغ  زا  ناتـساد  نیا 

یلاح تسین  وا  اب  نآ  شناد  زا  يزیچ  نوچ  دناسانش  دناوتن  ار  یتسم  تسم  .یـشاب  تسم  هک  نآ  نایم  دزیخرب و  هدعم  زا  هک  رکف  رب 
ص 99) لالَّضلا ، نم  ذقنملا  هب : دینک  هاگن  « ) .تسین وا  اب  یتسم  زا  يزیچ  دناسانش و  دناوت  ار  یتسم  رایشه  هک 

درک وُه  وُـه  تسم  نک  هآ  نیه  بستحم  ار  وا  تفگ  بـالخ  ردـنا  بستحم  رخ  نوـچ  دـنام  باوـج  نیا  لاؤـس و  نیا  دـش  یم  روَد 
يوه يوـه  تسا  يداد  یب  مغ و  درد و  زا  هآ  ینحنم  مغ  زا  وـت  داـش و  نم  تفگ  ینک  یم  وُـه  نک  هآ  متفگ  تفگ  نخـس  ماـگنه 

اجک زا  نم  اـجک  زا  وت  ور  تفگ  زیتـس  نیا  راذـگب  شارتـم و  تفرعم  زیخ  زیخ  منادـن  نیا  تفگ  بستحم  تسا  يداـش  زا  ناروـخیم 
يدـُب نتفر  تّوق  دوخ  ارم  رگ  ورگ  ندُرب  ناوت  یک  هنهرب  زا  ور  راذـگب و  بستحم  يا  تسم  تفگ  اـیب  نادـنز  اـت  زیخ  یتسم  تفگ 

یمناّکد رس  رب  ناخیش  وچمه  یمناکما  اب  لقع و  اب  رگا  نم  يدش  یک  نیو  یمتفر  دوخ  هناخ 
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ب»  » دوجو تسا و  ب »  » دوجو رب  فقوتم  فلا »  » دوجو دنیوگ  هک  نانچ  رگیدـکی ، رب  تسا  زیچ  ود  فقوت  روَد :  2379 ب 2387 -
نآ نتخانـش  رب  فقوتم  زیچ  ناـمه  نتخانـش  هک  يزیچ  هب  تسا  يزیچ  ندناسانـش  فـیرعت ، رد  رود »  » و فـلا .»  » دوـجو رب  فـقوتم 

.دشاب

.يال لگ و  بالگ ، بالَخ :

.ندنامرد ندرک ، نتسناوتن  يراک  زا  تیانک  ندنام : بالخ  رد  رخ  نوچ 

469 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هن ای  هدروخ  یم  دوش  مولعم  يو  ناهد  يوب  زا  ات  نک  هآ  دنتفگ  یم  ودب  هن ، ای  هدروخ  یم  یسک  دننادب  هک  نآ  يارب  ندرک : هآ 

هـشیمه دشاب  ادخ  دای  هب  هک  یـسک  .تسا  ندوب  نامداش  هناشن  ندرک » وه  وه   » .قلطم تاذ  هب  تراشا  بیاغ ،) درفم  ریمـض   ) وه وه :
.تسا داش 

دنک یم  تیاکش  ترهق  زا  هلان  دنک  یم  تیاکح  تفطل  زا  هدنخ 

.اتود مخ ، ِینَحنُم : « 62 ( » 8572 ب 8571 - ریبک ، ناوید   ) دنک یم  تیاور  رب  لد  یکی  زا  ناهج  رد  فلاخم  ماغیپ  ود  نیا 

.دنرآ رب  هنیس  زا  هودنا  مغ و  ماگنه  هک  یسفن  هآ :

.دیآ یمن  تسد  هب  يزیچ  سلفم  زا  .دنک  رب  ناوتن  نیتسوپ  هنهرب  زا  ریظن : ندرب : ورگ  هنهرب  زا 

.تردق ییاناوت  ناکما :

2 تیب 2374 / حرش  هب : دینک  هاگن  ندوب : ناکد  رس  رب  ناخیش  نوچ 

__________________________________________________

شنم یک  رتکد  رکذت  ( 62)

ددرگ رت  مولعم  وا  لاح  ات  ار  گرزب  نآ  لیاس  ندیشک  نخس  رد  راب  مود 

ددرگ رت  مولعم  وا  لاح  ات  ار  گرزب  نآ  لیاس  ندیشک  نخس  رد  راب  مود 

نـسوت سب  نم  بساک  وگب  رتوز  نیه  هک  وا  يوس  دـنار  سرف  نار  وس  نیا  ین ، رب  هراوس  يا  سفن  کـی  رخآ  هک  بلاـط  نآ  تفگ 
دیدن نتفگ  لد  ِزار  ِلاجم  وا  شاف  وت  نک  شنایب  یسرپ  یم  هچ  زا  شاب  دوز  دبوکن  وت  رب  دگل  ات  وخ  دنت  تسا و 
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دنا نز  هنوگ  هس  تفگ  ینم  نوچ  يارب  زا  قیال  تسیک  ینز  هچوک  نیا  رد  مهاوخ  یم  تفگ  دیـشک  شغال  رد  درک و  وش  نورب  وز 
تسادـج و یمین  ار  وت  یمین  رگد  نآ  تسار و  وت  لُک  یهاوخب  نوچ  ار  یکی  نآ  ناور  جـنگ  یکی  نیا  جـنر و  ود  نآ  ناهج  ردـنا 
دبا ب 2396- ات  يزیخن  رب  یتفیب  هک  دگل  دناّرپن  مبـسا  ار  وت  ات  ناور  متفر  وش  رود  يدونـش  نیا  نادـب  دوبن  ار  وت  وا  چـیه  میـس  نآ 

.هدنهاوخ تروشم  هدنسرپ ، بلاط :  2388

.یمد يا ، هظحل  سفن : کی 

.شکرس نسوت : يدعس )  ) مرمق اب  تسا  شوخ  بشما  هک  باتفآ  رب  حبص  هچیرد  نامسآ  يا  سفن  کی  دنبب 

زار تساوخ  یم  وا  تسا و  هنازرف  يدنمدرخ  امن  نونجم  نیا  دندوب  هتفگ  ار  وا  هچ ، .دوب  هدننک  شسرپ  یلصا  دصق  هچ  نآ  لد : زار 
.دسرپب وا  زا  ار  نداد  ناشن  هناوید 

ًازاجم ص 343 ) همان ، نابزرم  « ) .تفای ناوت  رتهب  یِّصَفَت  اـهراک  ِوُش  نورب  زا  ناـشیا  كاـپ  يار  هب   » .نتفاـی صلخم  ندرک : وش  نورب 
.ندرب رگید  یهار  هب  ار  نخس 

.ندروآ نایم  هب  لزه  راتفگ  ندیشک : غال  رد  .لزه  تفارظ ، غال :

.تسا ینامداش  ترشع و  هیام  هچ  نآ  لوادت  رد  نکیل  نوراق ، جنگ  تغل  رد  ناور : جنگ 
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عیطم تهج  ره  زا  تسار : وت  لک  ظفاح )  ) دوب يرذـگهر  ناور  جـنگ  نآ  هک  سوسفا  نیرـسن  هزبس و  لـگ و  بآ و  بل  دوب  شوخ 
.تسوت هب  وا  هجوت  همه  .تسوت 

ادخ نادرم  هک  یناسک  هب  دشاب  یحیملت  نآ  رد  تسا  هتـشون  نوسلکین  هک  نانچ  تسا  نکمم  و  ندرم ، زا  تیانک  نتـساخن : رب  دبا  ات 
.دندرگ یم  یهلا  رهق  بجوتسم  و  دنناجنر ، یم  ار 

نانچ
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رد يو  اب  ات  مهاوخ  يدـنمدرخ  هک  درک  تراشا  هتکن  نیدـب  اهنت  تفگن و  ینخـس  دوخ  نتفرگ  نز  زا  زاغآ  رد  هدنـسرپ  میدـید  هک 
نایم هب  نتفرگ  نز  زا  نخـس  تفای  ار  يو  نوچ  وا  و  دندرک ، تراشا  امن  هناوید  لقاع  هب  ار  وا  و  تیب 2326 )  ) منک تروشم  یلکشم 

.دروآ

یم وا  تبتر  ِنود  درم ، نانچ  زا  ار  یـشسرپ  نینچ  انالوم  نکیل  تسا ، نتفرگ  نز  هراب  رد  تروشم  میتشون  هک  ناـنچ  ناتـساد  لـصا 
لزه و ناونع  هب  درک و  رظن  فرص  شـسرپ  نیا  زا  اما  یهد  یم  ناشن  هناوید  ار  دوخ  ارچ  دسرپب  هک  دوب  نیا  يو  دصق  دیوگ  دناد و 

.تفگ نخس  نتفرگ  نز  زا  تفارظ 

دنار نیزگ  رب  یتفگ  عون  هس  نانز  نیا  نیا  ریـسفت  وگب  رخآ  ایب  هک  ناوج  ار  وا  رگد  ِراب  دز  گناب  ناـکدوک  ناـیم  ردـنا  دـنار  خـیش 
دلو اب  لایع  نآ  تسا  چیه  هکنآ  دوب و  هویب  وت  نآ  یمین  هک  نآ  صالخ و  یبای  مغ  دشاب ز  ار  وت  لُک  صاخ  رِکب  شتفگ  وا و  يوس 
ياه دـسر  وت  رب  منـسوت  ِبسا  ِّمُس  دـگل  دزادـنن  بسا  ات  وش  رود  دور  وس  نآ  شرطاخ  ِّلک  رهِم و  دوب  كدوک  شلّوا  يوش  نوچ ز 
رکب  ) تفرگ هیلإ  فاضم  ناوت  یم  ار  صاـخ :  2397 دناوخ ب 2403 - شیوخ  يوس  زاب  ار  ناکدوک  دـنار  زاب  خیـش و  درک  ییوه 

نم اب  ار  لایع  هک  هّلل  دمحلا  : » دور راک  هب  رـسمه  ینعم  هب  رتشیب  لایع : .تسا ) وت  صاخ  رکب   ) دـشاب لعف  دـیق  ناوت  یم  و  هدـیزگ ،)
هک ینز  دلو : اب  لایع  همان ) تغل  زا  لقن  هب  ص 89 ، همان ، دابدنس  « ) .تسا لامک  رب  یتدعاسم  مامت و  یتقفاوم 
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.دراد يدنزرف  نیشیپ  يوش  زا 
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دوبر میوگ  هچب  نآ  نادـیم  هک ز  دوب  هچ  رتدوز  وگب  وس  نیا  دـنار  زاب  ایک  ِهاش  يا  دـنام  ملاؤس  کی  ایب  لیاس  نآ  درک  شگناب  زاـب 
نونج رد  یباتفآ  نایب  رد  یّلُک  لقع  يارَو  وت  بجع  يا  تسا  لـعف  هچ  نیا  تسا  دیـش  هچ  نیا  بدا  لـقع و  نینچ  اـب  هش  يا  تفگ 

وت نوچ  تسین  ین  دـنتفگ  ارم  متفگ  یم  عفد  دـننک  یـضاق  مدوخ  رهـش  نیا  رد  اـت  دـننز  یم  ییار  شاـبوا  نیا  تفگ  ناـهن ؟ ینوـچ 
رتمک ام  هک  يروتـسد  تسین  تعیرـش  رد  ثیدح  دـیوگ  اضق  رد  وت  زا  مک  هک  ثیبخ  تسا و  مارح  وت  دوجو  اب  ینف  بحاص  یملاع 
جنگ ما  هناریو  نم  تسا و  جنگ  نم  لقع  مدـُب  هک  منامه  نطاب  رد  کیل  مدـش  هناوید  جـیگ و  ترورـض  نیز  اوشیپ  مینک و  هشوت  زا 

.گرزب ِرتهم  ایک : ِهاش   2404 ما ب 2413 - هناوید  منک  ادیپ  رگا 

هک تسا  يدجو  تلاح  زا  تیانک  دسیون : نوسلکین  نکیل  .هدنسرپ  ندنار  يارب  يا  هناهب  تسا ، نشور  نآ  ینعم  هچب : ندوبر  يوگ 
.دش رهاظ  وا  لد  رد  یهلا  تایّلجت  زا 

.گنرین بیرف ، دیش :

.تسخن ِرداص  لوا ، لقع  لک : لقع 

.هیامورف اپ ، رس و  یب  هلفس ، تسا : شبَو »  » هدش بلق  شَوب ، عمج  دنا  هتفگ  .شبَو و  عمج  شابوا :

.نتفریذپن ندز ، زاب  رس  نتفگ : عفد 

.درادن ار  وت  شناد  هک  تسین ، وت  هبتر  رد  هک  وت : زا  مک 

.ندرک تواضق  نتفگ : ثیدح  اضق  رد 

.ردتقم سیئر ، زا  تیانک  هش :

زین .رایـسب و  تبتر  ياراد  ادخ  دزن  دـنرادقم و  درخ  يداع ، مدرم  هدـید  رد  ادـخ  يایلوا  هک  نادـب  تراشا  تسا :...  جـنگ  نم  لقع 
رد جنگ  : » روهشم لثم  هب  تسا  تراشا 
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.ندرک راکشآ  دوخ  لقع  زا  تراعتسا  ندرک : ادیپ  جنگ  .تسا » هناریو 

473 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دشن  هناخ  رد  دید و  ار  سسع  نیا  دشن  هناوید  هک  هناوید  تسوا 

ملع مروخ  یم  نم  دیور و  یم  نم  مه ز  مرّکـش  ِناتـسین  مدنق  ِناک  ضرغ  ره  ِرهب  تسین  ییاهب  نیا  ضرع  هن  دـمآ  رهوج  نم  شناد 
بلاط تسا  یند  يایند  ملع  بلاط  وچمه  تسا  ینشور  رهب  هن  هناد  یپ  نوچ  ناغف  دراد  عمتسم  ِروفن  زک  نآ  تسا  یمیلعت  يدیلقت و 

رَد زا  دـنار  شرون  هک  نوچ  درک  خاروس  فرط  ره  یـشوم  وچمه  صالخ  ملاع  نیا  زا  دـبای  اـت  هک  هن  صاـخ  ماـع و  رهب  تسا  ملع 
یشوم زا  دهرب  درخ  ِّرَپ  دهد  رَپ  شیادخ  رگ  دومن  یم  يدهج  تاملظ  نآ  رد  مه  دوبن  هر  شرون  تشد و  يوس  هک  نوچ  دَرب  تفگ 

يور قشاـع  دوـب  ناـج  یب  نآ  هک  يراـتفگ  ملع  كامـس  هار  نـتفر  زا  دـیماان  كاـخ  ِریز  دـنامب  رَپ  دـیوجن  رو  درپ  ناـغرم  نوـچ  و 
: ساع عمج  سـسع :  2414 تفر ب 2425 - دُرم و  دـشابن  شرادـیرخ  نوـچ  تفز  ملع  ثحب  تقو  دـشاب  هـچ  رگ  دوـب  نارادـیرخ 

یم دوخ  يوـس  هب  ار  فیعـض  ناـسنا  هک  تسا  يوـیند  ياـهتبتر  زا  تراعتـسا  سـسع  .دـنا  هتفگ  زین  عـمج  مسا  .سراـح و  درگبش ،
.دنامر یم  ار  نادنمدرخ  و  دناشک ،

.ماقم نتفریذپن  ندز و  زاب  رس  زا  تیانک  ندش : هناخ  رد 

.ضرع لباقم  .دشاب  دوخ  هب  مئاق  هچ  نآ  دیاپ ، دوخ  هب  هچ  نآ  دنا : هتفگ  نآ  فیرعت  رد  یقطنم ) حالطصا  : ) رهوج

قح بناج  زا  هک  تسا ، یندل  ملع  تسا ، رهوج  هک  یشناد  زا  دوصقم  اجنیا  رد  .تسا  ریغ  دوجو  هب  هتسباو  شدوجو  هچ  نآ  ضَرَع :
، دشاب هدش  هضافا 
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.دشابن یباستکا  هک  یملع 

.تسا نداهن  مدرم  ِدید  ضرعم  رد  ملع و  ندرک  هضرع  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  ینتخورف ، ییاَهب :

.دشخبن ینورد  ینشور  هک  یملع  دشاب ، تاحالطصا  يریگ  ارف  درجم  هک  یملع  دریگن ، ياج  ناج  رد  هک  یملع  يدیلقت : ملع 

.دوش یم  لصاح  نتخومآ  قیرط  زا  هک  تسا  یملع  یبسک  ملع  ای  یمیلعت : ملع 

.ندیمر روُفن :

.ایند عاتم  زا  تراعتسا  هناد :

474 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ورب وش ، رود  هلمج ) هبش  لعف ، مسا  : ) دَرب

، لزعا كامس  حمار و  كامس  تسا : هراتس  ود  مان  كامِس :  3 دربن 156 / تناشیا  ِنوخ  درآ  هن  ات  دَرب  هار  زا  قلخ  ِنوخ  هدـنروخ  يا 
.تسا ُّولُع  نامسآ و  دوصقم  اجنیا  رد  نکیل 

.گرزب يوق ، ریلد ، دنمناوت ، تفَز :

يارب یتلیـسو  هن  ددرگ ، ناج  ینـشور  بجوم  دیاب  ملع   6 درُخ 785 / ِراـک  دـشابن  عمجم  نینچ  نیا  درُمب  هک  دـشاب  تفَز  سیئر  نیا 
، تسین تقیقح  نتفای  یپ  رد  دـناوخ ، ماوع  نتخاس  مهارف  ماقم و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  ملع  هک  نآ  .نامدرم  بذـج  نان و  نتفای 
هک تسا  يروک  شوم  نوچمه  دـیوپ و  یم  هار  یکیرات  رد  هک  تسا  ینورد  هریت  سک  نینچ  .تسیک  وا  يرتشم  اـت  درگن  یم  هکلب 

شیادخ ات  درآ  ادخ  هب  يور  دَراذـگاو و  ار  يدوخ  دـیاب  تسخن  یقیقح  ملع  ندروآ  تسد  هب  يارب  .دـیوج  یم  نمأم  نیمز  لد  رد 
ار نآ  .دروآ  ناوت  یمن  تسد  هب  نورد  ندرک  هزیکاپ  تضایر و  لمحت  اب  زج  ار  ملع  نینچ  دهرب ، نامدرم  ياغوغ  رـش  زا  دهد و  رپ 

.درچ میاهب  اب  تسا  يدیلقت  ملع  دنب  ياپ  هک  نآ  درپ و  نامسآ  هب  دیدرگ  يزور  ملع  نینچ  هک 

تخورف رب  شوخ  يرتشم  دبایب  نوچ  تخورف  ِرهب  دوب  يدیلقت  ِملع 
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زا هک  میبای  یم  اه  هرقف  ع )  ) نانمؤم ریما  نانخـس  رد   2 / 3265 تسا 3266 - قنور  اب  وا  ِرازاب  اـمیاد  تسا  قح  یقیقحت  ِملع  يرتشم 
هراب رد  اه  هبطخ  زا  یکی  رد  .شهوکن  دنهاوخ  ایند  زا  يرادروخرب  رطاخ  هب  ار  ملع  هک  نانآ  زا  تسا و  هدش  شیاتـس  ینّابر  ناملاع 
مدرم نایم  ار  دوخ  هتخاس و  مهارف  ینادان  زا  يا  هراوتـشپ  هک  يدرم  : » دیامرف نینچ  دناوخ  نامدرم  دنیاشوخ  يارب  ار  ملع  هک  یملاع 
نانچ هن  وا  دنا و  هدیمان  اناد  ار  وا  نایامن  یمدآ  .نامدرم  نایم  شزاس  نامیپ  نتـسب  رد  روک  نازات ، هنتف  یکیرات  رد  ناباتـش  هتخادـنا 

دزودنا هدوه  یب  شناد  دوش و  ریس  هزم  دب  بآ  زا  هک  هاگ  نآ  ات  .تسا  نآ  رایسب  زا  رتهب  شکدنا  هک  هدروآ  مهارف  ار  يزیچ  تسا ،
ندوشگ راد  هدهع  ار  دوخ  دنیشن و  يرواد  هب  مدرم  نایم  سپ 
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عاتم زا  لد  ِدهاز  هتـسراو و  ملاع  دـنچ  ینت  نایـسابع  نایوما و  تموکح  نارود  رد  هبطخ 17 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دنیب يرگید  لکـشم 
نداتف میب  زا  دندش  دیدهت  نوچ  دندز و  زاب  رـس  نانآ  دندرک و  هضرع  ناشیا  هب  ار  تواضق  بصنم  هک  دـنا  هدرب  مان  ار  هتـسسگ  ایند 

ملع هک  نآ  و  دندوب ، نانآ  یقیقح  دنمدرخ  هک  یلاح  .دنتسر  دندز و  یگناوید  هب  ار  دوخ  ای  دنتسب  دوخ  يور  هب  رد  ای  تیصعم ، رد 
.دوبن شیب  يا  هناوید  دومن  دوخ  رازاب  يالاک  ار 

نیا لالح  بسک  مروخ  دوخ  ياهبنوخ  لالجلا  وُذ  لامج  نم  ياهبنوخ  يرَتشا  ُهّللا  هک  الاب  دشک  یم  ارم  وا  تسا  يادخ  نم  يرتشم 
لِگ رخم  ار  لِگ  روخم  لِگ  لگ  ِتشُم  کی  دنک  يرادیرخ  هچ  لِِهب  ار  سلفم  نارادیرخ 
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الاب  2426 ناوغرا ب 2430 - نوچ  تا  هرهچ  یّلجت  زا  ناوج  یشاب  امیاد  ات  روخب  لد  ور  درز  میاد  تسا  راوخ  لِگ  هکنآ  وجم ز  ار 
.هَّللا یلا  ریس  .نداد  ریس  توهال  ملاع  هب  توسان  ملاع  زا  ندرب ، نامسآ  هب  ندیشک :

َنُوُلتْقَیَف َو ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  َهَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  يرَتـشا : ُهّللا 
دنـشک و یم  سپ  دـننک  یم  رازراک  ادـخ  هار  رد  دـشاب  ناشنآ  زا  تشهب  ات  دـیرخ  ار  نانآ  ياهلام  اهناج و  ناـنمؤم  زا  ادـخ  َنُولَتُْقی :

دوخ زا  دراذگاو ، ار  يدوخ  دـشکب و  دوخ  دوجو  رد  ار  یناویح  ياهتفـص  هک  نآ  نم :...  ياهبنوخ  ( 111 هبوت ، « ) .دنوش یم  هتشک 
.وا ناراوخ  يزور  دنا و  قوشعم  ناگتشک  ُهَّللا » ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َْدنِع   » هک دنام ، یم  هدنز  ادخ  هب  دریم و  یم 

میتفاتشب نتخاب  ناج  بناج  میتفای  ار  اهبنوخ  اهب و  ام 

هک يدام  یناگدنز  نمشد  دنا و  قوشعم  ناهاوخ   1 / 1750 یگدُرب 1751 - لد  رد  هک  زج  یباین  لد  یگدرم  رد  ناقشاع  ِتایح  يا 
.دنسرن ناناج  هب  دنهرن  ناج  نیا  زا  ات 

نتشیوخ نوخ  هب  مراز  هنشت  نم  هک  نتشک  زا  دیدهت  نکم  وت 

476 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسین  عون  کی  دوخ  قاّشع  ندرم  تسا  یندرم  ینامز  ره  ار  ناقشاع 

يدف مد  ره  دنک  یم  ار  دص  ود  نآ  يدُه و  ِناج  زا  دراد  ناج  دص  ود  وا 

نـشور لد  هک  نانآ  اـیند ، مدرم  سلفم : نارادـیرخ   3 / 3833 اـُهلاثمأ 3836 - ًهرـشَع  ناوخ  یُبن  زا  اـهب  هد  دناتـس  ار  ناـج  یکی  ره 
.دنرادن

یناسک میدق  رد  .دوش  یم  هدید  مدرم  ضعب  رد  هک  هنوگ  يرامیب  تداع و  یعون  ندروخ : لگ 
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تیانک تیب  نیا  رد  ندروخ  لگ  ( 1 تیب 2872 / حرش  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب   ) .دنتشاد تداع  ندروخ  لگ  هب  هک  دندوب 
.نآ تاقلعتم  مسج و  شرورپ  هب  نتخادرپ  زا 

.ندروآ تسد  هب  تسا  يوایند  هچ  نآ  زا  تیانک  ندیرخ : لگ 

.نتخادرپ یهلا  تفرعم  هب  ندروخ : لد 

ام هدرپ  رادرب و  ار  هدرپ  رَِخب  ار  ام  ام  تسد  زا  ریگ  تسازـس  دوخ  ار  یفخ  فطل  وت  فطل  تساـم  راـک  ّدـح  هن  شـشخب  نیا  بر  اـی 
جات یب  هش  يا  دیاشگ ؟ یک  تخس  ِدنب  نیا  ناگراچ  یب  ام  وچ  زا  دیسر  ام  ناوختسا  ات  شدراک  دیلپ  سفن  نیا  زا  ار  ام  رخ  زاب  ردم 

هب ام  زا  يوت  نوچ  رَـس  مینادرگ  وت  يوس  دوخ  ام ز  دوشگ ؟ وت  لضف  هک  زج  دـناوت  یک  دودَو  يا  ار  نارگ  لـفق  نینچ  نیا  تخت ! و 
زج ز لـقع  مهف و  هدور  نوخ و  ناـیم  رد  تسر  هچ  زا  ناتـسلگ  نخلگ  رد  هنرگ  تسوت  میلعت  شـشخب و  مه  اـعد  نیا  رتـکیدزن  اـم 

دور یم  وا  زا  دـمآ  ناـبز  هک  هراـپ  تشوگ  نامـسآ  رب  دـنز  یم  شرون  جوم  ناور  ِرون  نیا  هیپ  هراـپ  ود  زا  لـقن  درک  ناوتن  وت  مارکا 
ِعرـش اهناج  ِغاب  ِهار  هاش  تساهـشوه  شا  هویم  هک  ناج  غاب  هب  ات  تساهـشوگ  شمان  هک  یخاروس  يوس  وج  وچمه  تمکح  ِبالیس 

2431 ناوخ ب 2443 - راهنالا  اهَتحَت  يِرجَت  دوز  نآ  تسا  نآ  یـشوخ  همـشچرس  لصا و  تسوا  عرف  ملاع  ياهناتـسب  غاب و  تسوا 
.دیامرف تضافا  هدنب  هب  ببس  چیه  یب  یلاعت  قح  هچ  نآ  یفَخ : فُطل 

.ندیناهر ناطیش  رکم  زا  نتخاس و  هدنب  .ندروآ  رد  دوخ  تعاطا  هب  زا  تیانک  ندیرخ :

.تسا تدهاشم  عنام  هک  یباجح  هدرپ :

يونثم حرش 
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477 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  ) 

.ندرک اوسر  زا  تیانک  ندیرد : هدرپ 

.ندیسر نداد  ناج  هب  راک  .نتشذگ  دح  زا  بیسآ  ندیسر : ناوختسا  هب  دراک 

ار ام  سفن   ) .ددرگ یم  زاب  سفن  هب  ش »  » ریمـض 3 و  ناوخب 619 / ار  رتهم  هک  هجاوخ  دز  هقلح  ناوختـسا  ردنا  راک  نآ  دیـسر  نوچ 
.تسود رایسب  ادخ ) ياهمان  زا  یمان  : ) دوُدَو .روآ ) رد  اپ  زا 

(16 ق ، « ) .ندرگ گر  زا  میتسه  ودـب  رتکیدزن  ام  و  ِدـیِرَْولا : ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  رتکیدزن : اـم  هب  اـم  زا 
ار امـش  ات  دـیناوخب  ارم  امـش  راگدرورپ  تفگ  و  ْمَُکل : ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  تسوت : میلعت  شـشخب و 

(60 رفاغ ، « ) .میوگ خساپ 

.ینامسج یناگدنز  مسج و  زا  تراعتسا  نخلگ :  2 وت 692 / مه ز  تباهَم  وت  زا  ینمیا  وت  مه ز  تباجا  وت  زا  اعد  مه 

.ادخ دای  زا  تراعتسا  ناتسلگ :

.گرزب راگدرورپ  اب  ریقح  هدنب  بطاخم  نداتفا و  ادخ  دای  هب  زا  تراعتسا  نتسُر : ناتسلگ  نخلگ  رد 

تشوگ اب  درگن و  یم  هیپ  اب  دیریگ ، یتفگـش  یمدآ  نیا  زا  : » تسا ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  نانخـس  زا  .مشچ  زا  تیانک  هیپ : هراپ  ود 
تراعتسا تمکح : ِبالیس  ( 8 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دروآ یم  رب  مد  یفاکش  زا  دونش و  یم  ناوختسا  اب  دیوگ و  یم  نخس 

.دنمدوس نانخس  زا 

.تسا هدمآ  تشهب »  » فصو رد  نآرق  ياه  هروس  رد  هک  میرک  نآرق  زا  تسا  ذوخأم  ُراهنالا : اهَتحَت  يِرجَت 

: تسا هنوگ  ود  رب  نآ  و  یگدنب ، هب  يرادیاپ  رد  تسوا  دییأت  هدنب ، هب  یلاعت  قح  فطل 

هب ببس  چیه  یب  یلاعت  قح  هچ  نآ  و  تسا ، یلج  فطل  دشاب  تعاط  يازج  هچ  نآ  .یلج  یفخ و  ای  ناهن ، اراکشآ و 
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هک مه  یتعاط  اریز  تسا ، یفخ  فطل  هلوقم  زا  ببـس و  یب  قح  ياهفطل  همه  دـیوگ  اـنالوم  .تسا  یفخ  فطل  دـنک  تضاـفا  هدـنب 
تسا و قح  فطل  هب  دنک  هدنب 

478 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دهاوخ رد  اپ  زا  ار  وا  سفن ، ياوه  دشابن  وا  تیانع  رگا  تسا و  چیه  دنک  یم  وا  هب  دنوادخ  هک  یفطل  ربارب  دهد  ماجنا  هدـنب  هچ  نآ 
میلعت شوگ  هد و  میلعت  ِنابز  هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدـب  سپـس  .دـناهرب  سفن  رـش  زا  ار  ام  دـناوت  هک  تسوا  لضف  اهنت  .دروآ 

.تسا راظتنا  ياج  هن  اه  هفیطل  نینچ  ناوختسا ، هراپ و  تشوگ  هیپ و  زا  هن  رگ  تسا و  راک  رد  وا  تیانع  اب  مه  ریذپ ،

رد ار  شناد  ناتسب  غاب و  هداهن و  یمدآ  دوجو  رد  ار  لقع  هک  تسوا  اهفطل  نیا  همـشچرس  هک  دنک  تراشا  رگید  يا  هتکن  هب  سپس 
.دنناسرب شناد  تایح  میعن و  هب  دنناهرب و  لهج  باذع  زا  ار  وا  دنهد و  میلعت  ار  یمدآ  ات  هداتسرف  ار  ناربمیپ  هداد و  رارق  يو  لد 

ار رامیب  مالّسلا  هیلع  لوسر  تحیصن  هّمتت 

ار رامیب  مالّسلا  هیلع  لوسر  تحیصن  هّمتت 

روآ دای  يا  هدروخ  ییاب  رهز  تلاهج  زا  يا  هدرک  ییاعد  یعون  رگم  هک  ار  راز  رای  درک  تدایع  نوچ  ار  راـمیب  نآ  رم  ربمغیپ  تفگ 
ِشخب رون  ِروضح  زا  یتعاس  دیآ  مدای  نم  اب  راد  یتّمه  ّالا  تسین  مدای  تفگ  يا  هتفشآ  یم  سفن  رکم  نوچ ز  يا  هتفگ  یم  اعد  هچ 

تسا ب 2449- لطاب  ّقح و  ِقرف  هک  ینـشور  تسا  لد  ات  لد  زا  هک  نزور  نآ  تفاـت ز  اـعد  نآ  ار  وا  دـمآ  رطاـخ  شیپ  یفطـصم 
2 / 2240 ، 2201 تیب 2130 ، حرش  هب : دینک  هاگن  تحیصن : هّمتت   2444
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.دوب هتفر  وا  یسرپ  رامیب  هب  ص )  ) لوسر هک  تسا  یباحص  نامه  دوصقم  .رامیب  تسود  راز : رای 

.ندومن تساوخ  رد  دوخ  لمحت  قوف  ار  يزیچ  و  ندرک ، قح  ترضح  اب  یخاتسگ  زا  تیانک  .دولآ  رهز  شآ  اب : رهز 

.لاح رد  گنرد ، یب  تعاس ، رد  یتعاس :

« .تسا یهر  لد  هب  ار  لد  بلَقلا : َیلا  يِدهَی  ُبلَقلا   » ترابع زا  تسا  يرگید  ریبعت  نزور : نآ  تفات ز 

، دوخ رانک  رد  ص )  ) لوسر ندید  اب  رامیب   6 تسا 4916 / هنزور  لد  بناج  لد  زا  هک  نآ  تسا ز  هنمیم  نآ  نخس ز  نآ  نم  لد  رد 
فوطعم ودـب  ار  شیوخ  صاخ  هجوت  اـت  تساوخ  ص )  ) لوسر زا  درک و  شومارف  ار  زیچ  همه  هک  دـیدرگ  قرغتـسم  يو  رد  ناـنچ 

(. دوب هتساوخ  ادخ  زا  هک  يزیچ   ) تشگ دوخ  ياطخ  هجوتم  رامیب  .دومرف و  نانچ  لوسر  .دراد و 

480 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لوضفلا  وب  نم  ما  هتفگ  هک  اعد  نآ  لوسر  يا  دمآ  مدای  کنیا  تفگ 

دیدش سب  ِباذع  زا  ار  نامرجم  دیـسر  یم  يدیعو  دیدهت و  وت  زا  مدز  یم  شیاشَح  ردنا  تسد  هقرغ  مدـمآ  یم  هنگ  راتفرگ  نوچ 
وچ نم  زیتس  ياج  ین  هبوت  دیما  ین  زیرگ  هار  ین  ربص و  ماقم  ین  دوشگان  ِلفق  دوب و  مکحم  ِدـنب  دوبن  هراچ  متـشگ و  یم  برطـضم 
ات رایتخا  دـندرکب  ار  لباب  ِهاچ  راکـشآ  توراـم  توراـه و  رطخ  زا  نم  ِقاـّلخ  يا  هک  مدرک  یم  هآ  نزح  زا  توراـم  وچ  توراـه و 
دح دود  ِجنر  شتآ  دشاب ز  رتلهـس  دوب  شیوخ  ياج  هب  دندرک و  کین  دنـشَورحاس  لقاع و  دـنُزبرُگ و  دنـشک  اجنیا  ترخآ  باذـع 

نآ ب شیپ  ایند  جنر  دشاب  لهس  ناهج  نآ  جنر  فصو  درادن 
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.تسین وا  دح  هک  دوش  رد  يراک  رد  هک  وگ ، هدوه  یب  لوُضُفلا : ُوب   2450 - 2459

ِّلُِکب ُثَّبَشَتَی  ُقیِرَغلا   » فورعم لثم  زا  تسا  ذوخأم  .دنمدوسان  ياهتلیـسو  هب  لسوت  زا  تیانک  .کشخ  هایگ  شیـشح : عمج  شیاشح :
.یندشن زاب  یندوشگان ، دوشگان : .ٍشیِشَح »

.دومرف یم  ترخآ  باذع  هراب  رد  ص )  ) مرکا لوسر  هک  اهتیاور  اه و  هیآ  زا  تیانک  دیعو : دیدهت و 

.دعب هب   1 تیب 3321 و 3344 / حرش  هب : دینک  هاگن  تورام : توراه و 

: اراکشآ .تفرگ  ندرک » رایتخا   » دیق تسا  نکمم  و  دوب ) راکشآ  هک  يرطخ  زا   ) تفرگ رطخ »  » تفص ار  نآ  تسا  نکمم  راکـشآ :
توراه هک  ییاج  لباب : هاچ  .ینتفای ) نایاپ  دوب و  يویند  باذـع  نآ  هک  دـندیزگ  ار  لباب  هاچ  عالطا  ملع و  اب   ) .هینالع .ملع  يور  زا 

.دندش ینادنز  نآ  رد  تورام  و 

: هب دـینک  هاگن  ناتـساد  زا  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ( ) ظفاح  ) تمرایب ات  منکب  يوداج  هنوگ  دـص  یلباـب  توراـه  يوس  ندـش  مدـیاب  رگ 
(326 ص 265 - ج 56 ، راونالا ، راـحب  و  هیآ 102 ، لـیذ  هرقب ، هروس  يزار ، حوتفلا  وبا  ریـسفت  و  ص 297 ، ج 1 ، رارـسالا ، فشک 

.كریز اناد ، ُزبرُگ :

481 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ود رحـس  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیمه  لیذ  رد  روثنملا ، ّرد  ریـسفت  هلمج  زا  اهریـسفت ، زا  یخرب  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  شورحاس :
ار هکیالم  هک  یناسک  اما  .دنتخومآ  یم  تورام  توراه و  هک  يرحـس  رگید  دنتخومآ و  یم  نیطایـش  هک  يرحـس  یکی  تسا  هنوگ 

.دنهد یمن  اهنآ - ندش  بوضغم  زا  شیپ  تورام - توراه و  هب  رحس  تبسن  دنناد  یم  موصعم 

رد هک  نانچ  .یندماین  رـس  هب  و  تخـس ، ترخآ  باذع  تسا و  یندش  مامت  ناهج  نیا  باذـع  هک  نادـب  تسا  تراشا  ندوب : رتلهس 
تسا میرک  نآرق 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 864 

http://www.ghaemiyeh.com


لیمک ياعد  رد  زین  و  ( 26 رمز ، « ) .دنتـسناد یم  رگا  تسا  رتگرزب  ناهج  نآ  باذع  انامه  َنوُمَْلعَی : اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِهَرِخْآلا  ُباذََـعل  «َو 
ُهَّنِأل ال ِِهلهأ  نَع  ُفَّفَُخی  ُهُماقَم َو ال  ُموُدَـی  ُُهتَّدـُم َو  ُلوُطت  ٌءالَب  َوُه  اهِیف َو  ِهِراکَملا  ِعُوقُو  ِلِیلَج  ِهَرِخآلا َو  ِءآلَِبل  ِیلاـِمتحا  َفیَکَف  : » تسا

نوگن رس  نآ  رد  هتـشرف  ود  نآ  هک  لباب  هاچ  رد  هک  نادب  تسا  تراشا  دود : جنر  .َکِطَخَـس » َکِماِقتنا َو  َِکبَـضَغ َو  نَع  ّالا  ُنوُکَی 
.تسا دود  شتآ و  دنا 

دهن یم  تدابع  جنر  نیا  دوخ  رب  دهر  او  یناهج  نآ  جنر  ات ز  دنک  یم  يداد  يرجز و  ندـب  رب  دـنک  یم  يداهج  وک  نآ  کنخ  يا 
هقلح تساوخرد  نینچ  رد  مدشاب  تغارف  ملاع  نآ  رد  ات  باتـش  نم  َرب  ناِرب  ملاع  نیا  رد  مه  باذـع  نآ  بر  ای  هک  متفگ  یمه  نم 

شیوخ و متـشگ ز  ربخ  یب  دوخ  ِداروا  زا  رکِذ و  زا  ما  هدنام  دش  مارآ  یب  جنر  زا  نم  ناج  دـش  مادـیپ  ییروجنر  نینچ  نیا  مدز  یم 
نیا هناهاش  میدرک  یگراب  کی  نم  دنب  زا  مدش  یم  وت  يوب  كرابم  يو  هتـسجخ  يا  وت  يور  نم  نونک  مدـید  یمن  رگ  دـب  کین و 

! امرخ اشوخ ! کنخ : يا   2460 یگراوخ ب 2467 - مغ 

سفن اب  نداتفا  رد  دوصقم  تیب  نیا  رد  .تدـهاجم  داهج : یماـظن )  ) وت رـس  دـش  رود  هنتف  نینچ  زک  وت  رورپ  شیع  ناـج  کـنخ  يا 
.نآ نتخاس  روهقم  تسا و 

.ندرک تضایر  لّمحت  نتشاد ، زاب  نتفرگ ، تخس  رجَز :

482 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تردق یناگدنز و  همادا  هچ  نآ  دح  رد  ار  یناسفن  ياهشهاوخ  .تسا  عنم »  » ینعم هب  هک  رجز »  » ربارب تسا  ندیـشخب »  » ینعم هب  داد :
اضرا تسا ، هتسب  نادب  تعاط  رب 
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یم هتشاگن  نآ  زا  يرصتخم  تسا و  هدروآ  یـسلجم  هک  یتیاور  هلمج  زا  .ددرگ  یم  موهفم  دنچ  ياهتیاور  زا  ینعم  نیا  درک و  دیاب 
رازگب و زامن  نک و  راطفا  ریگ و  هزور  تسا  یقح  وت  رب  ار  وت  لها  تسا و  یقح  وت  رب  ار  وت  نت  تفگ  ار  ءادردلا  وبا  ناملس ، : » دوش

.هدب ار  يزیچ  ره  قح  باوخب و 

ج راونالا ، راحب  « ) .دوب هتفگ  ناملـس  هک  دومرف  نانچ  ص )  ) لوسر .تفگ  ترـضح  نادب  هّصق  تفر و  ص )  ) لوسر دزن  ءادردلا  وبا 
هقلح هبطخ 209 ) هغالبلا ، جـهن   ) .یثراح داـیز  نب  ءـالع  ردارب  هب  ع )  ) ناـنمؤم ریما  هدومرف ي  هب : دـینک  هاـگن  زین  و  ص 128 ) ، 67

.نتساوخرد ندرک ، بلط  زا  تیانک  ندز :

هنازور هک  يرکذ  اعد و  درِو : عمج  داروا : .دش ) ادیپ  ارم  يروجنر  نینچ   ) .تسا یلوعفم  تلاح  رد  م »  » .ندـمآ و ادـیپ  ندـش : ادـیپ 
.دنناوخ

.نتشگ اهر  یناگدنز  دیق  زا  .ندرم  زا  تیانک  ندش : دنب  زا 

.دـنریگ رارق  قح  تمحر  هیاس  رد  ناهج  نآ  رد  ات  دـنریذپ ، یم  دوخ  رب  ار  ناهج  نیا  يراوشد  دـنزیتس ، یم  هراّمأ  سفن  اب  هک  نانآ 
: دیامرف ناراکزیهرپ  فصو  رد  ع )  ) نانمؤم ریما 

.دروآ لابند  هب  ناشیارب  ار  تدم  زارد  یشیاسآ  هک  دندرب  رس  هب  ییابیکش  اب  ار  دنچ  يزور  »

لوسر نانخس  رد  تاملک  نیا  دننام  و  هبطخ 193 ) هغالبلا ، جهن  « ) .درک مهارف  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ  هک  دوب  دـنمدوس  یتراجت 
هن تسا ، راگدرورپ  تیانع  هب  هتسب  مه  اهتضایر  نینچ  قیفوت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نکیل  .تسا  ناوارف  مالّسلا  مهیلع  ناماما  و  (ص )

هب ص )  ) لوسر هک  نانچ  دیآ  راتفرگ  هک  دوب  هچ  دیامزایب ، ار  دوخ  ات  تسین  تقاط  نانچ  ار  هدنب  هک  رایتخا  يور  زا  شنیزگ و  اب 
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: دومرف رامیب  نآ 

هوک نانچ  وت  رب  دـهن  هک  دـنََژن  روم  يا  يراد  تقاـط  هچ  وت  ُنب  خـیب و  زا  ار  شیوخ  وت  نَکمرب  نکم  رگید  اـعد  نیا  یه  یه  تفگ 
هدنام هیت  رد  هنگ  زا  ام  یـسوم و  وت  تسا و  هیت  ناهج  نیا  نف  چـیه  مفالن  يدـلَج  رـس  زا  نم  هک  ناطلـس  يا  مدرک  هبوت  تفگ  دـنلب 

«63  » التبم

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 63)

دنا هدوب  لوا  ماگ  ردنا  رخآ  دنا  هدومیپ  یم  هار  یسوم  موق 

483 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسین و ندرک ، هابت  زا  تیانک  ندنک : رب  نب  خـیب و  زا   2468 ریـسا ب 2472 - لّوا  لزنم  رد  نانچمه  ریخا  رد  میور و  یم  هر  اهلاس 
.ندرک دوبان 

.فیعض هدنب  زاجم : هب  دنژن : روم 

.ناهج نیا  یتخس  جنر و  قاش و  ياهفیلکت  زا  تراعتسا  دنلب : هوک 

.یگدزباتش يدلَج :

.هفازگ اعدا ، فال :

.تردق ناوت ، ّنَف :

رورغم دوخ  يورین  ناوت و  هب  ندـیفال : يدـلج  رـس  زا   4 نف 3468 / هب  دـش  ناسکی  لوب  كاـپ و  بآ  ندـناش  شتآ  ِرادـقم  نیا  رهب 
.نتشگ

رد گنـسرف  لهچ  دنا  هتفگ  .ماش  نیمزرـس  زا  هارـس ، ياههوک  مزلق و  يایرد  رـصم و  هلیا و  نایم  ییداو  مان  زین  و  ینادرگ ، رـس  هیت :
دندمآ نوریب  رصم  زا  نایلیئارسا  هک  یماگنه  نادلبلا ) مجعم   ) .گنسرف هدزاود  رد  گنسرف  هدزاود  دنا  هتفگ  تسا و  گنسرف  لهچ 

.دندش نادرگ  رس  نابایب  نآ  رد  ینامرفان  رثا  رب 

.ماجنارس نایاپ ، رد  ریخا : رد   6 هیفس 1788 / يا  لاس  لچ  ياج  رب  يا  هدنام  هیت  ِّرح  ردنا  یسوم  موق  وچمه 

هب نایامنهار  ناربمیپ و  ( 26 هدئام ،  ) .دندنام نادرگ  رـس  لاس  لهچ  ینامرفان  نیا  رفیک  هب  و  دـندرک ، ینامرفان  ار  ادـخ  لیئارـسا  ینب 
ره رد  قح 
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.دنا نامدرم  تیاده  رومأم  نامز 

نادرگ رـس  یهارمگ  رد  یـسوم  موق  نوچمه  هنرگ  .دـنریگن و  شیپ  يراک  دوخ  هدارا  هب  دـنریذپب و  ار  نانآ  روتـسد  دـیاب  ناگدـنب 
.دوب دنهاوخ 

یک امس  زا  چیه  نامناوخ  يدیسر  یک  ام  وا ز  يدوب  رازیب  لُک  هب  رو  يدش  ادیپ  نارَک  هار و  ار  هیت  يدب  یضار  ام  یـسوم ز  ِلد  رگ 
484 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يدش  ناج  ِناما  نامنابایب  رد  يدش  ناشوج  اه  همشچ  یگنس  ز 

تسام و مصخ  هاگ  ام  ِراک  ردـنا  یـسوم  دـش  لد  ود  نوچ  يدز  اـم  رب  بََهل  لزنم  نیا  ردـنا  يدـمآ  شتآ  دوخ  ناوخ  ياـج  هب  لـب 
ردان ز نیا  تسین  زین  مشخ  ددرگ  ملح  هک  دوب  یک  الَب  ریت  دـنک  یم  دَر  وا  ملح  ام  ِتخَر  رد  دـنز  یم  شتآ  شمـشخ  ام  ِرای  یهاگ 

.يرصع ره  رد  ادخ  يایلوا  زین  و  ص ،)  ) لوسر زا  تیانک  یسوم :  2473 زیزع ب 2479 - يا  تفطل 

.دسر یم  ناگدنب  رب  هاگهگ  هک  یلاعت  قح  ياهتمعن  فطل و  زا  تیانک  اجنیا  رد  .هرفس  ناوخ :

دینش تفگ و  یب  عیب و  يرش و  یب  دیسر  یم  رد  نامسآ  زا  هدئام 

هزجعم هب  تسا  تراشا  گنس : زا  همشچ  ندش  ناشوج   1 / 80 سدع 81 - ریس و  وک  دنتفگ  بدا  یب  سک  دنچ  یسوم  موق  نایم  رد 
: ًاْنیَع َهَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  ِهِمْوَِقل  یسُوم  یقْسَتْسا  ِذِإ  َو  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  ع )  ) یـسوم
« .همشچ هدزاود  نآ  زا  دیدرگ  ناور  سپ  نز ، گنـس  هب  ار  دوخ  ياصع  میتفگ  تساوخ  بآ  دوخ  مدرم  يارب  یـسوم  هک  هاگ  نآ  و 

رصع ره  رد  هک  یهلا » ياهتمعن   » زا تسا  تراعتسا  اجنیا  رد  و  ( 60 هرقب ، )
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«. شناد همشچ   » زا تراعتسا  زین  و  دریگ ، یم  ارف  ار  ناگدنب 

.دود یب  شتآ  هلعش  بََهل :

.ندرک راتفر  هنوگ  ود  نتفرگ ، میمصت  هنوگ  ود  ندش : لد  ود 

.باذع هب  ندرک  راتفرگ  زا  تیانک  ندز : تخر  رد  شتآ 

ار ادخ  مشخ  دتفا و  یم  رد  هانگ  هب  هدنب  بلاغ و  توهش  دوش و  یم  بلاط  سفن  هاگ  .تسا  هتشرس  ود  ره  توهـش  درخ و  زا  یمدآ 
هدـنب .دزاس  یم  هجوتم  دوخ  هب  ار  يو  فطل  دونـشخ و  ار  ادـخ  دـیارگ و  یم  هبوت  هب  دـیآ و  یم  دوخ  هب  هاگ  .ددرگ و  یم  قحتـسم 
تسا ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  هدومرف ي  زا  .دنک  قح  ترضح  تیانع  لومشم  هتـسویپ  ار  دوخ  دنک و  رب  لد  يوَه  زا  ات  دشوکب  دیاب 

دیریگب و ار  يرگید  سپ  دش ، هتـشادرب  ود  نآ  زا  یکی  دوب  ادـخ  باذـع  زا  نامأ  هیام  نیمز  رد  زیچ  ود   » نآرق زا  هتفرگ  وا  نخـس  و 
يادـخ .تسا  نتـساوخ  شزرمآ  تسا  هدـنام  هک  یناما  اّما  دوب و  ص )  ) ادـخ لوسر  دـش  هتـشادرب  هک  ینامأ  اما  .دـینز  گنچ  نادـب 

ادخ ینانآ و  نایم  رد  وت  هک  یلاح  دنک  یمن  باذع  ار  نانآ  ادخ  دیامرف و  یلاعت 

485 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و تساجر ، فوخ و  نایم  هدنب  ناس  نیدـب  ( 88 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دنهاوخ یم  شزرمآ  هک  یلاح  دـنک  یمن  ناشباذـع 
.دوشن يو  هجوتم  ادخ  مشخ  ددرگن و  ینامرفان  درگ  رگید  هک  دریگ  ارف  ار  هدنب  نانچ  یهلا  فطل  هک  دوب 

چیه زا  مروآ  دای  وت  شیپ  نم  هک  دراد  اور  یک  یسوم  هن  رو  نینچ  دصاق  مرب  یم  یـسوم  مان  نیا  رهب  زا  تسا  تشحو  رـضاح  ِحدم 
تباث هوک  نوچ  وت  ِدهع  رازه  راب و  دص  تسکشب  ام  دهع  نت 
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اهنول ریما  يا  نک  یتمحر  ام  ِنیولَت  رب  هک  تّوق  نآ  ِّقح  نوزف  مه  هک  دص  هوک و ز  وت  دهع  نوبز  يداب  ره  هب  هاک و  ام  دـهع  رارقرب 
ناعتسُم ب میرک  يا  یشاب  هدرک  ناهن  ار  رگید  ياه  تحیضف  ات  شیب  هاش  يا  نُکم  ام  ناحتما  شیوخ  ّییاوسر  میدید و  ار  شیوخ 
هب تیانع  اب  نکیل  تسا ، دوصقم  ص )  ) مرکا لوسر  رـضاح »  » زا تفگ  ناوت  یم  تیب 2471  هب  هجوت  اب  رضاح : حدم   2480 - 2486

تسا هتکن  نیدب  تراشا  تسا و  دوصقم  نآ  يوغل  ینعم  رـضاح »  » زا تفگ  ناوت  یم  .تس و  ادخ »  » دوصقم تفگ  ناوت  دعب  ياهتیب 
تیب حرـش  هب : دینک  هاگن  « ) .َبارُّتلا نیِحاّدَملا  ِهوُجُو  ِیف  اُوثحا   » ثیدـح رد  هک  نانچ  درک  دـیابن  يو  روضح  رد  یـسک  شیاتـس  هک 
تفـص نیولت  : » دـیوگ يریـشق  .تسا  نتـشگ  یلاـح  هب  یلاـح  زا  ناـیفوص  حالطـصا  رد  و  ندرک ، گـنر  گـنر  نیولَت : ( 2 / 2318

الاب یلاح  هب  یلاح  زا  هچ  تسا ، نیولت  بحاص  تسا  قیرط  رد  هدنب  هک  مادام  قیاقح ، لها  تفص  نیکمت  تسا و  لاوحا  نادنوادخ 
رد هتسویپ  نیولت  بحاص  .دیآ  یم  رد  یهاگ  راهب  رد  دور و  یم  نورب  يزادنا  راب  زا  و  ددرگ ، یم  یفصو  هب  یفـصو  زا  و  دور ، یم 

َنَیب َبُولُقلا  َّنإف   » فیرش ثیدح  زا  تسا  ذوخأم  اهنول : ریما  ص 44 ) هیریشق ، هلاسر   ...« ) دشاب هدیسر  نیکمت  بحاص  دوب و  تدایز 
هک نانچ  ار  نآ  تسادخ  ياهتشگنا  زا  تشگنا  ود  نایم  اهلد  سپ  اذک : هَعاس  اذک َو  ًهعاس  ُءاشَی  َفیَک  اُهبِّلَُقی  ِهَّللا  ِِعباصأ  نِم  ِنیَعَبصا 

تشگنا ود  رب  مدآ  رسپ  بلق   » و عیارشلا ) للع  زا  ص 48 ، ج 72 ، راونالا ، راحب  « ) .نینچ یتعاس  نینچ و  یتعاس  دنادرگ  یم  دهاوخ 
زا
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ص 173) ج 2 ، دمحا ، دنسم  « ) .دنادرگب دهاوخب  هاگ  ره  تسا  لج  ّزع و  راّبج و  ياهتشگنا 

486 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دـنادرگب و لاح  نیرتوکین  هب  ار  وا  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  هتـسویپ  دـیاب  هدـنب  .دـنهاوخ  يراـی  وا  زا  هک  وا ، زا  هتـسج  يراـی  ناعَتـسُم :
.دنادرگن شیاوسر  دشوپب و  ار  وا  ياهاطخ 

یتشم ِدح  یب  ِّيژک  رب  میرک  يا  رامگب  شیوخ  ِيدـح  یب  لالـض  رد  میدـح و  یب  ام  يژک  رد  لامک  رد  لامج و  رد  وت  يدـح  یب 
«64  » وید ناج  یّلُک  داش  ددرگن  ات  ویدخ  يا  هَّیِقَبلا  هَّیِقَبلا  دنام  راوید  یکی  میدوب و  رصِم  دنام  رات  کی  ام  عیطقت  زا  هک  نیه  میئل 

رد و  تیاـهن ، ینعم  هـب  تـغل  رد  دَـح :  2487 محـش ب 2491 - محل و  رد  اـهمحر  هداـهن  يا  محر  ياـمنب  تتردـق  يدوـمن  نوـچ 
دح یب  یلاعت  يراب  ینعم  ود  ره  هب  .دـنیوگ و  مات » ّدـح   » ار نآ  هک  بیرق  لصف  سنج و  هب  تسا  يزیچ  فیرعت  ناـیقطنم  حالطـصا 

.تسا

.یهارمگ لالض :

راک هب  هماج »  » زین و  هماج » ندیرب   » ینعم هب  یـسراف  رثن  مظن و  رد  و  تسا ، هماج  ندـش  مادـنا  هزادـنا  ینعم  هب  برع  تغل  رد  عیطقَت :
: دوش هتفرگ  ینعم  ود  ره  هب  تسا  نکمم  یناقاخ  زا  تیب  نیا  رد  .تسا  هتفر 

: تسا هماج »  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  و  یناقاخ )  ) ماظن کی  اَّیرث ز  ِدقع  وا و  حیبست  رامش  کی  نودرگ ز  قرزا  وا و  عیطقت 

: رـصم جاردننآ ) زا  لقن  هب  یـشاک ، صلخم   ) دنک ون  يابق  دـش  جـح  مسوم  هگ  ره  هبعک  رورـض  یعیطقت  تسا  ناصاخ  ِماع  ِراب  زور 
يدنمناوت زا  تراعتسا  اجنیا  رد  فورعم و  روشک  ویدخ ، هنیرق  هب  و  رهش ،
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.تسا ییاناوت  و 

( .راذگم نمشد  تسد  هب  ار  ام  .راد  هگن  ام  يارب  ار  هدنام  رات  کی  نیا   ) .تسا يا  هنوگ  تثاغتسا  هَّیقَبلا :

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 64)

تسُج زاب  ار  ناهرمگ  يدرک  وت  هک  تسخن  فطل  نآ  رهب  ین  ام  رهب 

487 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ناطیش وید :

.تشوگ محل :

.هیپ محش :

، دعب هب  ياهتیب 2482  زا  نکیل  .تفگ  یم  نخـس  ص )  ) لوسر اب  راـمیب ، یباحـص  ناـبز  زا  اـنالوم  تیب 2470  رد  میدـید  هک  ناـنچ 
هدنب لد  دنک و  یم  فرـصت  ناگدـنب  دوجو  رد  هک  تسوا  و  وا ، هاگرد  هب  تسا  یتاجانم  تسا و  راگدرورپ  اب  باطخ  هک  تسادـیپ 

هک ناـنچ  نکیل  تسا ، هتخاـس  زین  لـماک  یلو  زا  و  ص )  ) لوـسر زا  فرـصت  نینچ  هتبلا  .دـنادرگ  یم  تسوا  ِتساوـخ  هک  ناـنچ  ار 
نآ : » دیامرف ع )  ) نانمؤم ریما  هک  نانچ  تسا  دح  یب  تهج  ره  زا  هک  تسوا  .تسادخ  اب  تاجانم  رد  اهتیب  ینعم  روهظ  دـش  تراشا 
هب تسا و  دـح  یب  فاصوا  تاذ و  رد  یلاعت  يراـب  هک  ناـنچ  و  هبطخ 1 ) هغالبلا ، جهن  « ) .درامـش شدودعم  دراگنا  شدودـحم  هک 
ُمُه َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َکـِئلوُأ  : » دـیامرف میرک  نآرق  هک  ناـنچ  .لالـض  هار  ندومیپ  رد  تسا  دـح  یب  زین  یمدآ  لاـمک ،
دنچ ره  و  رفیک ، راوازس  میراکهانگ و  دنچ  ره  هک  دنک  یم  هثاغتسا  قح  هاگرد  هب  تاجانم  نیا  رد  انالوم  ( 179 فارعا ، « ) .َنُوِلفاْغلا

.ییاهتنم یب  تمحر  وت  اما  تسین  وت  هاگشیپ  روخ  رد  اعد  نیا 

ناهارمگ ام  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  دیوگ  سپس   1 تسا 2672 / قباس  مه  بضغ  رب  نم  تمحر  تسا  قیالان  رگ  هچ  اهمَد  نیا  هکنآ  ز 
تسوت نمشد  هک  ناطیش  ات  يرآ  رد  نامتسار  هار  هب  يرآ و  تمحر 
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نآ رد  وت  نمـشد  يداش  يرآ  رد  مشتآ  هب  رگا  ایادـخ  : » دـیامرف ع )  ) داجـس ماـما  هچ  نآ  اـب  تسا  ربارب  هرقف  نیا  ددرگن و  ناـمداش 
رت تسود  تنمـشد  رورـس  زا  ار  تربمیپ  يداش  مناد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  نم  و  تسا ، نامداش  تربمیپ  يرب  متـشهب  هب  رگا  و  تسا ،

( هزمح وبا  ياعد  « ) .يراد یم 

وید تشز  وید  زا  تسَر  هک  يداد  شتعجر  تشهب  زا  داتفیب  مدآک  نانچ  نآ  ارتهم ! امرف  میلعت  اعد  وت  ار  وت  دیازفا  مشخ  رگ  اعد  نیا 
دید و ییزاب  همدمد  نآ  هدش  دـساح  ِتنعل  همه  دـش  مدآ  ِعفن  تقیقح  رد  دََرب  يزاب  وا  زا  یعطَن  نینچ  رب  درذـگب  مدآ  وک ز  دوب  هک 

488 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دیُرب  ار  دوخ  هناخ  نوتس  سپ  دیدن  يزاب  دص  ود 

«65  » ار ویر  نآ  دید  مصخ  نایز  ات  ار  وید  تنعل  دوب  يدنب  مشچ  ناِرب  وا  تشک  هب  ار  شتآ  داب  نارگید  تشک  هب  بش  دز  یشتآ 

دنز يو  رب  دیآ و  زاب  تبقاع  دب  درک  هک  نآ  ره  هک  دنادن  ات  دنک  شنیک  ُرپ  نیب و  دوخ  دساح و  دنک  شنیب  ژک  هک  دـشاب  نیا  تنعل 
دنیب روسان  کلهُم و  ار  شیوخ  دنیب  چـیه  وا  رگ  هک  نآ  سکَو ز  ناصقن و  ددرگ و  يو  رب  تام  سکع  هب  دـنیب  اهدـنب  نیزرف  هلمج 

و ندـنادرگ ، زاـب  نداد : تعجر   2492 نورب ب 2503 - درآ  باــجح  زا  ار  وا  درَد  نورد  ندــید  نـینچ  نــیز  دزیخ  درَد  ار  شیر 
.هبوت نتفریذپ  زا  تیانک 

.نداتفا شیپ  نتشگ ، بلاغ  ندش ، هریچ  مدآ :)...  زا   ) نتشذگ

.جنرطش هحفص  عطن :

نوچ مزاب  هچ  شقشع  عطن  رب  دش  تام  ملقع  وچ 
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.نتشگ زوریپ  ندرب : يزاب  همان ) تغل  زا  لقن  هب  راطع ،  ) تسا هناخ  هن  وزاب و  هن 

دوخ هناخ  نوتـس  هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  هنمد ، هلیلک و  « ) .دـندرک عاـقف  هزوک  رد  همدـمد  نیا  اـب  ار  هراـچ  یب  : » رکم بیرف ، همدـمد :
.نتخاس كاله  ار  دوخ  ندنکفا ، رطخ  هب  ار  دوخ  زا  تیانک  ندیرب :

هدـنار وا  دوخ  دـنکفیب ، قح  هدـید  زا  ار  مدآ  تساوخ  .تشگ  زاـب  يو  دوخ  هب  وا  متـس  هک  نآ  زا  تیاـنک  ندرب :...  تشک  هب  شتآ 
.دش قح  هاگرد 

.رکم ویر : ( 35 رجح ، « ) .ِنیِّدلا ِمْوَی  یلِإ  َهَنْعَّللا  َْکیَلَع  َّنِإ  َو  : » هک تسا  سیلبا  هراب  رد  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  تنعل :

.عقاو ندید  نوگرگید  تقیقح ، ندیدن  زا  تیانک  نیبژک :

هیآ زا  تسا  ذوخأم  ینعم  نیا  تسا و  دب »  » هلمج لعاف  دیآ : زاب  تبقاع 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 65)

وا وید  وید  دوب  مدآ  ییوگ  وا  ویر  دش  وا  ناج  نایز  دوخ 

489 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک يا  هدایپ  کمک  هب  ریزو  هک  تسا  نآ  جنرطش ) حالطصا  : ) دنب نیزرف  ( 46 تلصف ، « ) .ِدِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  ام  اْهیَلَعَف َو  َءاسَأ  ْنَم  «َو 
.ریبدت تلیح و  زا  تیانک  تاغّللا ) ثایغ  زا  همان ، تغل   ) .دیآ شیپ  فیرح  هرهم  دراذگن  تسوا  سپ 

(2 تیب 130 / حرـش  هب : دـینک  هاگن  و   ) 5 تخب 467 / تسا و  لاـبقا  ِراـک  نک  مک  هلیح  تخـس  ِدـنب  نیزرف  تسا و  سوـکعم  ِبـِعل 
.نایز ناصقن ، سکَو :

.مک كدنا ، چیه :

.دریذپن مایتلا  هک  یشیر  .دوشن  هب  هک  یتحارج  روسان : یماظن )  ) یشیاسآ روشک  نیدب  دناسر  یشیاشخب  چیه  کلم  درآ  رگ 

.عوضخ عرضت ، زا  تیانک  درد :

هب قاشع  همه  زا  درد  يا  هّرذ  هب  قافآ  همه  زا  قشع  يا  هّرذ 

ار نایسدق 
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.ندوبن عناـم  یلاـعت  قح  وا و  ناـیم  ندـمآ : نورب  باـجح  زا  راـطع )  ) تسین دروخ  رد  یمدآ  زج  ار  درد  تسین  درد  تسه و  قـشع 
.ندرک بلج  ار  قح  تیانع  نتشگ ، قح  فطل  بجوتسم  زا  تیانک 

يرای نتـساوخ  قیال  ار  دوخ  رگا  دهاوخ و  يرای  ادخ  زا  هتـسویپ  دـیاب  ور  نیدـب  .ینامرفان  اطخ و  شوختـسد  تسا  يدوجوم  ناسنا 
.دهد ودب  یقیفوت  نینچ  ات  دهاوخب  وا  زا  دنادن ،

ات دشیدنا  يرکم  ناطیـش  رگا  دشابن و  تسد  وا  رب  ار  ناطیـش  ات  دیامرف ، ددم  ار  وا  راگدرورپ  دراذگ ، او  ادخ  هب  ار  دوخ  یمدآ  رگا 
؟ ارچ داتفا ، ناطیـش  ياپ  رد  ماد  نآ  اما  داهن ، یماد  مدآ  هار  رد  شیوخ  نامگ  هب  ناطیـش  .ددرگ  زاب  ودب  رکم  نآ  دـنک ، هارمگ  ار  وا 
ار همه  وت  تّزع  هب  : » تسا هدروخ  دـنگوس  ناطیـش  .دـنا  نینچ  زین  مدآ  نادـنزرف  .تساوخ  يرای  وا  زا  درب و  هانپ  ادـخ  هب  مدآ  نوچ 

دنیب راکهانگ  ار  دوخ  درب و  هانپ  ادـخ  هب  صـالخا  يور  زا  يا  هدـنب  رگا  ( 83 - 82 ص ، « ) .ار وت  صلخم  ناگدـنب  زج  مزاـس  هارمگ 
.دراذگناو شیادخ 

490 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هر  چیه  دباین  نداز  رد  لفط  هَز  ِدرد  ار  ناردام  دریگن  ات 

یهر ار  كدوک  درد  دیاب  درد  تسین  درد  ار  نز  هک  دیوگ  هلباق  تسا  هلباق  لاثم  اهتحیـصن  نیا  تسا  هلماح  لد  لد و  رد  تناما  نیا 
رد انأ  نآ  تسا  تنعل  نتفگ  تقو  یب  اـنأ  نآ  تسا  نتفگ  قحلا  اـنأ  يدرد  یب  هک  نآ  تسا ز  نز  هر  دـشاب  درد  یب  وا  هک  نآ  تسا 

مرجال نیبب  دش  تنعل  نوعرف  انأ  نآ  نیقی  دش  تمحر  روصنم  انأ  نآ  تسا  تمحر  نتفگ  تقو 
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نانچ نآ  ار  سفت  نتفگ  كرت  داهج و  رد  ار  سفن  نتشک  تسیچ  ندیرب  رس  ار  مالعا  تسا  بجاو  ندیرب  رس  ار  ماگنه  یب  غرم  ره 
2504 راسگنس ب 2513 - يالب  زا  رام  دهر  ات  رام  يرهز ز  ُرپ  ِنادند  ینَک  رب  ینمیا  نتشک  وا ز  دبای  هک  ات  ینک  رب  مدژک  شین  هک 

.ندیئاز ندیهز ، هز :

: بازحا هروس  مود  داتفه و  هیآ  نومضم  هب  تسا  تراشا  و  ودب ، تشگ  زاب  ادخ و  یگناگی  هب  رارقا  زا  تیانک  تناما :

اهَنلِمحَی نأ  َنَیبَأَف  ناوخ  زاب  اهتنُم  یب  ِمَد  نیا  میب  دوخ ز 

.امام هلباق :  1 / 1958 يدش 1959 - نوخ  هُک  ِلد  شمیب  زا  هنرگ  يُدب  نوچ  اهنِم  َنقَفشأ  دوخ  هن  رو 

یم هاگآ  دوخ  درد  زا  ار  هلباق  تقو  نآ  رد  دریگ  درد  ار  نز  هک  ددرگ ، یم  راکـشآ  لـفط  نداز  مسوم  یماـگنه  ندوبن : درد  ار  نز 
.دزاس

.تفگ یم  قَحلا » اَنأ   » هبذج لاح  رد  دنیوگ  .يرمق  يرجه  لاس 309  هب  لوتقم  جاّلح ، هب  فورعم  روصنم ، نب  نیسح  روصنم :

هدمآ يونثم  رد  مه  زاب  هژاو  نیا  سفت : ( 24 - 23 تاعزان ، « ) .یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  َلاقَف  يدانَف  َرَـشَحَف   » هیآ هب  تسا  تراشا  نوعرف : انأ 
: تسا

نونج فدارم  سفت »  » مینیب یم  هک  نانچ  تیب  نیا  رد   4 وت 3684 / ِسفَت  نونج و  يدرک  نانچ  یک  وت  ِسفن  يدوبن  لـفاغ  وا  زا  رو 
هب سفت »  » نارعاش رگید  رعش  رد  .تسا 

491 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: یمرگ زا  تسا  ندیپت  ینعم 

دنچ ره  ص 435 ) دار ، یناتـساب  ناوید ، نیمی ، نبا   ) سفت باـت و  زا  اوه  رد  شتآ  وـچ  ین  شاـب  هداـتفا  كاـخ  وـچ  یهاوـخ  وربآ 
مه رگا  انالوم  لامعتسا  رد  نکیل  هدش ، ینعم  ترارح » یمرگ و   » اهگنهرف رد  سفت » »
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یم رب  جازم  ندوب  لداعتمان  زا  هک  تسا  يدنت  بضغ و  زا  یـشان  یمرگ  هکلب  تسین  قلطم  یمرگ  دشاب ، یمرگ »  » هژاو نیا  زا  دـصق 
.تسین تسرد  و  هدش ، طبض  سفن »  » هژاو نیا  نوسلکین  هخسن  رد  .دزیخ 

هاگآ اطخ  زا  نوچ  دنیب و  یم  ار  دوخ  ياطخ  تخانـش ، رگا  .دسانـشب  ار  دوخ  دـیاب  تسخن  دوش ، کیدزن  قح  هب  هدـنب  هک  نآ  يارب 
ادخ هک  یتناما  طیارـش  ندرازگ  یپ  رد  دیاین  دیدپ  شلد  رد  درد  نیا  ات  .دییارگ  دهاوخ  تبوت  هب  دمآ و  دـهاوخ  درد  هب  شلد  دـش 
ادخ زا  دنکن و  رارقا  دوخ  ياطخ  هب  و  دنادن ، لوئـسم  قح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  یناسنا  رگا  .داتفا  دهاوخن  تسا  هدرپس  ودب 

.تسا هتـسناد  ادخ  ار  دوخ  هکلب  تسا  هداد  رارق  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  هدید و  زاین  یب  وا  زا  ار  شیوخ  دنکن ، بلط  تمحر  شزرمآ و 
.تسناد راگدرورپ  ار  شیوخ  هک  تسا  نوعرف  نوچ  و  تفگ ، هنم » ٌریخ  اَنأ   » هک تسا  ناطیش  سک  نینچ 

دوخ زا  درک و  اـنف  قح  رد  شیوخ  یتسه  هک  نآ  1 و  تسه 3216 / قولخم  ره  سفن  رد  ضرم  نیو  تسدـُب  يریخ  اَنأ  سیلبا  ّتلع 
تـسه هچ  ره  مچیه و  نم   » ینعی دیوگ ، قَحلا » اَنأ   » هک تسازـس  تسناد  ادخ  فطل  زا  ار  دوخ  ناوت  دومن و  تردـق  هنوگ  ره  بلس 

دیاب .سیلبا  نیقلت  تسا و  تَنَعل  نوعرف  نتفگ  مُکُّبَر » اَنأ   » و قح ، بناج  زا  تسا  تیاـنع  روصنم  نتفگ  قحلا » اـنأ   » سپ .تسادـخ »
رس دیاب  ار  ماگنه  یب  غرم  تسا و  ماگنه  یب  غرم  گناب  نوچ  وا  ياهشهاوخ  تساهردژا و  سفن  هک  تفرگ ، شیپ  ار  سفن  اب  داهج 

.دیرب

قمحا ِرذع  دیُرب  دیاب  ترس  یتقو  یب  ِغرم 
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1 دینش 1159 / دیاش  یمن  ار 

دیآ هک  تّوق  ره  وت  رد  تسوه  قیفوت  نآ  تخس  يریگب  نوچ  ریگ  تخـس  ار  شُک  سفن  نآ  نماد  ریپ  ِّلظ  زج  ار  سفن  دشکن  چیه 
492 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناج  ِناج  زا  دوب  ناج  دراک  هچ  ره  ناد  تسار  َتیَمَر  ذا  َتیَمَر  ام  تسوا  بذج 

شریگ تخـس  ریگ و  رید  يا  هدـنام  وا  یب  رید  رگ  مغ  تـسین  راد  دـیموا  وا  زا  مد  نآ  مدـب  مد  راـبدرب  تـسا و  يو  هدـنریگ  تـسد 
هشیدنا رس  زا  الو  لصو و  نیا  حرش  یهاوخ  وت  رو  شترـضح  درادن  بیاغ  تمد  کی  شتمحر  دریگ  تخـس  دریگ  رید  يا  هدناوخ 

.تسوا يریگتسد  هجوت و  زا  تیانک  ریپ : لظ  .هیاس  لظ :  2514 یحُّضلا ب 2520 - ناوخ و  یم 

.سفن هدنروآ  نامرف  هب  .سوه  يوه و  زا  دوخ  هدنراد  زاب  زا  تیانک  شُک : سفن 

ع)  ) یلع نانمؤم  ریما  .هدـنب  هب  وا  بناج  زا  تسا  یتبهوم  و  دوخ ، ياضر  قفو  رب  ار  هدـنب  ياـهراک  تسا  دـنوادخ  نداد  رارق  قیفوت :
شیوخ قیفوت  يارب  ییوج و  يرای  دوخ  يادخ  زا  دیاب  ییوپب  ار  هار  نیا  هکنیا  زا  شیپ  : » دیامرف ع )  ) یبتجم ماما  هب  دوخ  ّتیصو  رد 

هک هاگ  نآ  يدـنکفین  یمَر : َهَّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  َتیَمَر : ام  همان 31 ) هغالبلا ، جهن  « ) .يرآ ودب  ور 
(17 لافنا ، « ) .دنکفا ادخ  نکیل  يدنکفا 

هگراک نزوس  ِشیپ  نوچ  نازجاع  هگراب  هلمج  قلخ ، ترُدق  ِشیپ 

دنک مغ  هگ  يداش و  ششقن  هاگ  دنک  مدآ  هگ  وید و  ششقن  هاگ 

عفن ّرَض و  رد  دنز  مَد  ات  هن  قطن  عفد  هب  دنابنج  تسد  ات  هن  تسد 

وت ز
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تسا نیا  هفیرش  هیآ  زا  هلمج  نیا  هب  دانتـسا  زا  دوصقم  1 و  / 612 تیمر 615 - ذِإ  تیَمَر  ام  دزیا  تفگ  تیب  ِریـسفت  ناوخ  زاب  نآرق 
.تسا راگدرورپ  تیانع  زا  هدروآ  تسد  هب  هچ  نآ  ریپ  هک 

.یلاعت قح  تیانع  ناج » ناج   » و تسا ، ریپ  يورین  زا  تراعتسا  ناج :

.دشخب یم  ورین  ار  کلاس  هک  ریپ  تمه  سفن و  زا  تیانک  مد :

ریپ و تیانع  هیاس  رد  دـیاب  کلاس  هک  تسا  هدـمآ  يونثم  ياـهتیب  يواـطم  رد  اـهراب  ( 1 یحـض ،  ) .هاگتـشاچ هب  دنگوس  یحُّضلا : َو 
وا سفن  هک  اج  نآ  ات  دراد  یم  زاب  سفن  ياوه  ياهرطخ  زا  ار  هدنیوپ  هک  تسوا  میلعت  .دـهد و  همادا  كولـس  هب  وا  ياهمیلعت  تحت 

هب وا  هانپ  رد  ریپ و  نیا  نتفای  یلو  .دنک  بوکنم  بولغم و  ار 

493 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ياـضر تهج  رد  ار  وا  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  هتـسویپ  هکلب  دـیآ ، یمن  رب  دوـخ  يدوـخ  هـب  کـلاس  زا  نـتخادرپ ، سفن  نتـشک 
اور دـهاوخ و  یتجاح  ادـخ  زا  هدـنب  هک  دـشاب  .تسادـخ و  تسد  هب  اهراک  همه  اریز  درادـب  تسا - ریپ  تعاطا  نامه  هک  شیوخ -

.دوزفا دیاب  بلط  رب  دوب و  دیابن  سویأم  تروص  نیا  رد  و  دوشن ،

يا تمیوگ  یلاثم  نم  مه  تسوا  لامک  نداد  يدـَب  نیا  تسا  یک  وا  ِلضف  ِناـصقن  نآ  کـیل  تسا  يو  زا  اهیدـب  مه  ییوگ  وت  رو 
ناتیرفع و شقن  تشرس  شوخ  ِروح  درک و  فسوی  شقن  افـص  یب  یـشقن  فاص و  ياهـشقن  اهـشقن  هنوگ  ود  یـشاّقن  درک  مشتحم 
هب اهیتشز  هلمج  دـنک  یتشز  تیاغ  رد  ار  تشز  تسوا  يدار  نآ  تسین  وا  یتشز  تسوا  ِّيداتـسا  شقن  هنوگ  ود  ره  تشز  ِناـسیلبا 

رب شدرِگ 
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تسا صلُخم  ربگ و  ِقاّلخ  ببس  نیز  تسا  صقان  ندرک  تشز  دنادن  رو  دوش  اوسر  شیداتسا  رِکنُم  دوش  ادیپ  ششناد  لامک  ات  دنت 
باـطخ درجم  اـجنیا  رد  .راوـگرزب و  گرزب ، هوکـش ، لـالج و  اـب  تغل  رد  ماـشتحا ) زا  لوـعفم  مـسا  : ) مَـشتُحم  2521 ب 2528 -

.تسا هنامرتحم 

.بیع یب  ابیز ، فاص :

.یناوتان ناصقن ، یتشز :

.يدنمشناد تمکح ، يداتسا ، يدار :

یب رفاک ، قلطم  تیب : نیا  رد  ربگ : هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  یـسودرف ،  ) دوب راد  ناـهج  دار و  دـنمدرخ و  دوب  رادـیب  هک  ره  ناـیئونام  ز 
.نامیا

.صلاخ ِناملسم  نیدتم ، رادنید ، صلُخم :

زین .دوسآ  شتشک و  دیاب  و  دوب ، نمیا  شندیزگ  زا  ات  دنک  دیاب  ار  نآ  نادند  تسا ، رهز  رپ  رام  نوچ  سفن  تفگ ، شیپ  ياهتیب  رد 
زا ییاهر  يارب  هدنب  دراذگن و  او  ار  هدنب  ادخ  تیانع  هک  دیسر  هتکن  نیدب  ماجنارـس  و  تشک ، ناوتن  ریپ  هیاس  رد  زج  ار  سفن  تفگ 

زج ار  يدب  هکنیا  نآ  و  تسا ، رّدقم  یشسرپ  هب  خساپ  اهتیب  نیا  .درآ  ادخ  هب  يور  دیاب  سفن  رش 

494 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

قلاخ سپ  ( 16 دعر ، « ) .ٍء ْیَـش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق  : » دیوگ میرک  نآرق  تسا ؟ يا  هدـننیرفآ  ادـخ  زج  ایآ  و  تسا ؟ هدـیرفآ  هک  ادـخ 
ناوت قلطم  ریخ  هب  ار  يدب  شنیرفآ  هنوگچ  دـیآ ، یم  شیپ  شـسرپ  ود  زا  یکی  تروص  نیا  رد  .دوب  دـهاوخ  یلاعت  قح  مه  اهیدـب 

.تسا هدوب  حرطم  زاب  رید  زا  هک  تسا  یلکشم  نیا  .داتفا  رد  ناوت  یم  هدیرفآ  ادخ  هچ  نآ  اب  هنوگچ  داد و  تبسن 

هچ ره  ًالّوا  دنیوگ  یم  نانآ  .دنیاشگب  ار  نآ  دوخ ، هشیدنا  ییاناوت  دح  رد  ات  دـنا  هدیـشوک  یمالـسا  نافراع  ناملکتم و  نافوسلیف و 
هکنیا رگید  تسادخ ، هدیرفآ  تسا  ناهج  رد 
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.تسابیز ناـهج  هعومجم  رد  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـیآ  یم  تشز  رظن  هب  دوخ  ياـج  رد  هچ  نآ  تسین ، يدـب  رـش و  شنیرفآ ، رد 
یم خـماش  هاگنمیـشن  هک  نانچ  ینک ، هظحالم  ماـمت  هب  ار  یلاـع  ياـنب  هاـگ  ره  : » تسا هتـشون  نینچ  هراـب  نیا  رد  يراوزبس  یجاـح 

« .یلاع عومجم  هب  تبـسن  ملاع  لک  يازجا  تسا  نینچ  .تسا  صقان  دـشاب  هتـشادن  رگا  تسا و  ریزگان  زین  زربم  خـبطم و  زا  دـهاوخ 
بسح رب  ار  نآ  یلاعت  يراب  .دنک و  زارحا  دوجو  زا  ار  دوخ  بیـصن  تیهام  ره  هک  تسا  هدوب  نانچ  یلزا  تیانع  يراوزبس ) حرـش  )

رد انالوم  .تسا  هداد  ناشن  وا  ندیرفآ  رد  ار  دوخ  تردق  لامک  تسا و  هدروآ  دیدپ  تروص  نیرتهب  هب  تسا  نآ  رد  هک  يدادعتسا 
: تسا هدوشگ  ار  لکشم  لیثمت  اب  تسوا  تداع  هک  نانچ  تسا و  هدرک  حرطم  ار  لکشم  نیا  اهراب  يونثم  يواطم 

مکش رد  كدوک  وچ  هتسب  زجاع و  ملق  شاّقن و  ِشیپ  دشاب  شقن 

هگراک نزوس  ِشیپ  نوچ  نازجاع  هگراب  هلمج  قلخ  ترُدق  ِشیپ 

1 / 611 دنک 613 - مغ  هگ  يداش و  ششقن  هاگ  دنک  مدآ  هگ  وید و  ششقن  هاگ 

لوبق ِدنوادخ  اب  تبسن  هب  ین  لوهَج  قولخم  هب  تبسن  دش  بیع 

تسا تفآ  رفک  ینک  تبسن  ام  هب  نوچ  تسا  تمکح  قلاخ  هب  تبسن  مه  رفک 

495 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تابن  رد  دشاب  بوچ  لاثم  رب  تایح  دص  اب  دوب  یبیع  یکی  رو 

1 / 1996 دنا 1999 - شوخ  ناج  مسج و  وچ  ود  ره  نآ  هک  نآ  دنشک ز  ناسکی  ار  ود  ره  وزارت  رد 

ار تشز  يو  زا  هکلب  تسین  شاّقن  یتشز  طخ  یتشز 
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تسا یندومنب 

وکن مه  ندرک  تشز  دناوت  مه  وا  هک  نآ  دشاب  شاّقن  تّوق 

3 / 1372 زارد 1374 - دیآ  باوج  ات  لاؤس و  ات  زاسب  نم  ار  نیا  ِثحب  مناشک  رگ 

رضتُحم دشاب  شاّقن  فک  رد  ربخ  اب  رگ  ربخ  یب  رگ  اهشقن 

: دیوگ نینچ  هراب  نیا  رد  ییانس   6 / 3332 ناشن 3333 - یب  نآ  دنک  یم  يوحم  تبث و  ناش  هشیدنا  هحفص  رد  مدب  مد 

تسوا زا  هچ  ره  تساطع  ضحم  هن  رو  تسوکن  مان  تشز و  مان  وت  يوس 

؟ دیاش اجک  زا  دب  ار  ادخ  هک  دیان  دوخ  دوجو  رد  وا  زا  دب 

؟ نوچ ملاع ؟ قلخ  هب  دب  دنک  نوچ  نوُکَیَف  نُک  هب  ناهج  درآ  هک  نآ 

نم هب  تسا و  وت  هب  رش  ریخ و  بقل  نخس  ناهج  رد  تسین  رش  ریخ و 

ص 86) هقیقحلا ، هقیدح   ) قالطا رب  دیرفان  دب  چیه  قافآ  دیرفآ  دزیاک  نامز  نآ 

يایوج هک  نآ  تسا ز  دـجاس  ًاعوط  هک  ناد  نمؤم  کیل  دـندجاس  ود  ره  شیدـنوادخ و  رب  دـندهاش  ناـمیا  رفک و  ور  نیا  زا  سپ 
ِّيوعد کیل  دنک  یم  ترامع  ناطلـس  هعلق  تسا  رگید  يدارم  وا  ِدصق  کیل  تسرپ  نادزی  مه  ربگ  ًاهزَک  تسه  تسا  دصاق  اضر و 

زا هن  رومعم  دـنک  یم  هاشداپ  يارب  هعلق  نآ  نمؤم  دوش  یناطلـس  هعلق  دوخ  تبقاع  دوب  وا  کلم  هک  ات  یغای  هتـشگ  دـنک  یم  تراما 
زا مَیدـینادرگ  كاپ  اهب  نسُح و  هش  يا  دـیوگ  بوخ  نیهم  تشز  رب  بوخ و  رب  يرداق  نیرفآ  تشز  هش  يا  دـیوگ  تشز  هاج  رهب 

2529 اهبیع ب 2536 -
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.عضاخ هدنروآ ، رارقا  زا  تیانک  دجاس :

.تبغر هب  لیم ، يور  زا  ًاعوَط :

هدارا هدنهاوخ ، دصاق :
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.هدننک

ًاهْرَک َو ًاعْوَط َو  ِضْرَْألا  ِتاومَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  هیآ َو  زا  تسا  ذوخأم  نآ ، زا  شیپ  تیب  تیب و  نیا  نومـضم  و  هاوخان ، ًاـهرَک :
(83 نارمع ، لآ  « ) .دندرگ یم  زاب  ودـب  هاوخان و  هاوخ و  هب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  نآ  دـنداهن ، ندرگ  ار  وا  و  َنوُعَجُْری : ِْهَیلِإ 

يدنوادخ هب  دناد و  یم  دوخ  هدننیرفآ  ار  ادخ  هک  لاح  نیع  رد  رفاک  دیورگ و  ات  دیرفآ  بوخ  ار  وا  هک  دیوگ  ساپس  ار  ادخ  نمؤم 
داد و تبـسن  ادخ  هب  ار  شیوخ  ندش  هارمگ  ندرکن و  هدجـس  ناطیـش  هک  نانچ  دهد  تبـسن  ادخ  هب  دوخ  هانگ  دنک  یم  فارتعا  وا 

(16 فارعا ، « ) .َمیِقَتْسُْملا َکَطارِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمبَف  َلاق   » تفگ

ینَد وید  ناهن  دوخ  ِلعف  درک  ِینَتیَوغأ  اِمب  هک  ناطیش  تفگ 

زاب زا  تیاـنک  .ندـیدرگ  ناطلـس  نآ  زا  یناطلـس :  1 / 1488 اـم 1489 - وچ  لـفاغ  دـُبَن  قـح  لـعف  وا ز  انَـسفَن  اـنمَلَظ  هک  مدآ  تفگ 
.ادخ هب  ندیدرگ 

.راوخ نیهَم :

سپ .تسوا  تردق  لامک  هدـنهد  ناشن  تیآ  ره  تسوکین و  دوخ  ياج  هب  هدـیرفآ  ادـخ  هچ  نآ  هک  دومرف  تراشا  شیپ  ياهتیب  رد 
و تبغر ، لیم و  هب  نمؤم  نکیل  ( 44 ءارسا ، « ) .ِهِدْمَِحب ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو   » هک دنیوگ  حیبست  نتورف و  وا  رما  ربارب  هدیرفآ  همه 

.تیاضر مدع  يدونشخان و  يور  زا  رفاک 

شندینازومآ اعد  ار و  رامیب  نآ  رم  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  ندرک  تّیصو 

شندینازومآ اعد  ار و  رامیب  نآ  رم  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  ندرک  ّتیصو 

وچ ام  رب  ار  هار  نَسَح  انابقُع  ِراد  یف  اِنتآ  نَسَح  اناینُد  ِراد  ِیف  اـِنتآ  ار  راوشد  نک  لهـس  ياِـک  وگب  نیا  ار  راـمیب  نآ  رم  ربمغیپ  تفگ 
يا یشاب  وت  دوخ  ام  لِزنُم  فیطل  نک  ناتُسب 
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نـشوج ياعد  رد  هلمج  زا  اهاعد و  رد  هک  تسا  دنوادخ  ياهمان  زا  لِّهـسُم »  » و هدننک ، ناسآ  نک : لهـس   2537 فیرش ب 2539 -
.تسا هدمآ  دنب 49 )  ) ریبک

رد ایند و  رد  هد  یکین  ار  ام  ام ، راگدرورپ  ِراَّنلا : َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  اِنتآ :
.ترخآ ناهج ، نآ  یبقع :)  ) ابقع ( 201 هرقب ، « ) .شتآ باذع  زا  راد  هگن  ار  ام  و  ترخآ ،

.سفن ياوه  زا  نتشذگ  زین  و  تسا ، طارص »  » دوصقم هار :

هیآ 29 هب  هجوت  اب  نکیل  .تسا  طبض  نودب  ساسا  هخسن  رد  و  هدش ، طبض  لِزنَم )  ) ءار رسک  میم و  حتف  هب  نوسلکین  هخسن  رد  لِزنم :
.تسا تسرد  لِزنُم » ، » نونمؤم هروس 

ران دود و  هر  نیا  ردنا  میدیدن  ام  راذگ  دـبای  وا  رب  رفاک  نمؤم و  كرتشم  هار  دوب  خزود  هک  ین  کَلَم  يا  دـنیوگ  رـشح  رد  نانمؤم 
ردـنا دـیا  هدـید  اج  نالف  هک  رَـضُخ  هضور  نآ  هک  دـیوگ  کَلَم  سپ  یند  هاگرذـگ  نآ  دوب  اجک  سپ  ینمیا  هاگراب  تشهب و  کـن 

هنتف ِربگ  ِّیـشتآ  ار  يوخ  خزود  سفن  نیا  امـش  نوچ  تخرد  ناتـسب و  غاب و  دش  امـش  رب  تخـس  هاگتـسایس  دوب و  نآ  خزود  رذـگ 
يِده ِرون  دش و  يوقت  هزبس  يدز  یم  هلعـش  هک  توهـش  ِشتآ  ادخ  رهب  زا  دیتشک  ار  ران  افـص  رپ  دش  وا  دیدرک و  اهدـهج  ار  يوج 

498 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رازلگ ُدب  راخ  نوچ  دسح  نآ  دش و  راثیا  امـش  زا  صرح  ِشتآ  دش  ملع  مه  امـش  زا  لهج  تملظ  دش  ملح  مه  امـش  زا  مشخ  ِشتآ 
قح رهب  شیوخ  ياهشتآ  هلمج  نیا  امش  نوچ  دش 
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رد نایارـس  شوخ  وا  ردنا  حیبست  رکذ و  ِنالبلب  دیتخادنا  افو  ِمخت  وا  ردنا  دیتخاس  یغاب  وچ  ار  يران  سفن  شیپ  شیپ  هلمج  دیتشک 
نـشلگ تشگ و  هزبس  امـش  ّقح  رد  زین  ام  خزود  دیا  هدروآ  بآ  سفن  ِمیحج  رد  دیا  هدرک  تباجا  ار  قح  یعاد  وج  ِفرط  رب  نمچ 

هب مود ، تیب  مین  رد  كرتشم ،»  » ًالوا نوچ  دـناوخ ، مال »  » حـتف هب  دـیاب  ًارهاـظ  ار  هملک  نیا  کـلم :  2540 اوـن ب 2554 - گرب و  و 
هنیرق هب  ًایناث  تسا ، دـنا ) كرتشم  نآ  ندومیپ  رد  هتـسد  ود  ره  هک  یهار  « ) ِهِیف ٌكرَتشُم   » نآ ینعم  و  یلعاف ، هن  تسا  یلوعفم  هغیص 

رد .دنوادخ و  هن  دنیوگ ، ناگتـشرف  ار  ناگدنـسرپ  خساپ  .ُلاُقیَف »  » تسا هدمآ  لوهجم  لعف  اب  ناگدنـسرپ  خساپ  ثیدح ، رد  هک  نآ 
نیا و  دـنیامیپب ، ار  نآ  دـیاب  نایتشهب  نایخزود و  هک  یهار  كرتشم : هار  .ُهکئاَلَملا » َُهل  ُلوُقَتَف  : » تسا هدـمآ  يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت 

نآ رد  دـشاب  هدـنیآ  رد  هک  زج  امـش  زا  تسین  و  ایِـضْقَم : ًاـْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناـک  اـهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  ینعم 
.تسا تشهب  رد  هک  یشیاسآ  زا  تیانک  ینمیا : هاگراب  ( 71 میرم ، « ) .تسا هدینارذگ  هتسیاب و  وت  راگدرورپ  رب  خزود ) )

.خزود دنناوتن ، نآ  زا  ندش  نورب  نارفاک  هک  یهاگرذگ  زا  تیانک  یند : هاگرذگ  .تسپ  یند :

.غاب هضور :

.تسا هتفر  راک  هب  درفم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  هزبس ، هَرضُخ : عمج  رضخ :

يریس خزود  نوچ  یناسنا  سفن  هک  نادب  تسا  یحیملت  تیب  رد  و  ، 1 2 و 779 / تیب 472 / حرش  هب : دینک  هاگن  يوخ : خزود  سفن 
: تسین ریذپ 

يونثم حرش  تساک  مک و  ددرگن  اهایرد  هب  وک  تساهدژا  خزود  سفن و  نیا  تسا  خزود 
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499 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  ) 

رب تسا  يرگید  نداد  حـیجرت  تغل  رد  راـثیا :  1 / 1375 زوس 1376 - قلخ  نآ  شزوس  ددرگن  مک  زوـنه  دـماشآ  رد  ار  اـیرد  تفه 
هک دـنچ  ره  ار ) يرگید   ) دـننیزگ یم  دوـخ  رب  و  ٌهَصاـصَخ : ْمِِهب  َناـک  ْوـَل  ْمِهِـسُْفنَأ َو  یلَع  َنوُِرثْؤـُی  َو   » تسا مـیرک  نآرق  رد  .دوـخ 

: هب دینک  هاگن   ) .تسا ناج » لذب   » نافراع حالطصا  رد  راثیا »  » تقیقح و  ( 9 رشح ، « ) .دنشاب دنمزاین 

ِِهنْذِِإب ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاد  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .ادخ و  هداتسرف  ربمغیپ ، هَّللا ، َیلإ  یعاد  قح : ِیِعاد  ( 244 ص 236 - بوجحملا ، فشک 
ٍزِْجعُِمب َْسیَلَف  ِهَّللا  َیِعاد  ْبُِجی  ْنَم ال  َو   » و ( 31 فاقحا ، « ) .ِِهب اُونِمآ  ِهَّللا َو  َیِعاد  اُوبیِجَأ  انَمْوَق  ای   » زین و  ( 46 بازحا ، « ) .ًارِینُم ًاجارِس  َو 

ربص و هب  سفن  نتـشک  زا  تیانک  ندروآ : بآ  سفن  میحج  رد  .هبـشم  هب  هب  هبـشم  هفاضا  سفن : میحَج  ( 32 فاقحا ، « ) .ِضْرَْألا ِیف 
.تدابع

، دنک ناتُسب  ار  تشهب  ندمآ  رد  خزود و  زا  نتشذگ  هار  ات  هاوخب  ادخ  زا  دومرف  ار  یباحـص  ص )  ) لوسر هک  تفگ  شیپ  ياهتیب  رد 
.تسا هدمآ  تشهب  هب  نانآ  ندیسر  تمالس  هب  هار و  نیا  زا  نانمؤم  نتشذگ  هراب  رد  هک  تسا  يربخ  ساسا  رب  اهتیب  نیا  و 

خزود رب  دـنیوگ  ار  نانآ  مییآ ؟ رد  خزود  هب  داد  هدـعو  ار  ام  راگدرورپ  هک  دوبن  رگم  دـنیوگ  دنـسرب و  تشهب  ياهرد  هب  یناـمدرم 
زا میرم ) هروس  هیآ 71 ، لیذ   ) يواضیب ریـسفت  رد  و  فرعت ) حرـش  زا  ص 64 ، يونثم ، ثیداحا   ) .دوب شوماخ  هک  یلاـح  دـیتشذگ 

: هک درآ  رباج 

رانلا درن  نا  انبر  اندعو  دق  سیل  ضعبل أ  مهضعب  لاق  هنجلا  هنجلا  لها  لخد  اذإ   » دومرف ص )  ) ادخ لوسر 
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رد .تسا و  هدروآ  يواضیب  زا  ص 250 ) ج 8 ،  ) راونالا راحب  رد  ار  تیاور  نیمه  یـسلجم  .هدماخ » یه  اهومتدرو و  دـق  مهل  لاقیف 
دشاب دورو  ار  ام  هک  داد  هدعو  ار  ام  يادخ  هن  دنیوگ  تشهب  رد  تشهب  لها   » هک تسا  تیاور  نادعم  نب  دلاخ  زا  حوتفلا  وبا  ریـسفت 

حوتفلا وبا  ریسفت  « ) .دیتشادن ربخ  نآ  زا  دوب و  هدرم  وا  شتآ  دیتشذگ و  خزود  رب  امش  دنیوگ  ار  ناشیا  .میدیدن  خزود  ام  خزود ، رب 
رد یهلا  رهق  خزود  نوچمه  ناهج  نیا  رد  سفن  خزود  ص 89 ) ج 6 ، رارـسالا ، فشک  هب : دینک  هاگن  زین  و  هیآ ، نیمه  لیذ  يزار ،

قیفوت هک  نآ  .تسا  ناهج  نآ 

500 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يارب  ) .دوش شوماـخ  وا  يارب  خزود  شتآ  زین  ناـهج  نآ  رد  و  تسا ، نمیا  دـشکب  دـشک و  دـنب  رد  ار  سفن  ناـهج  نیا  رد  دـبای و 
( دعب هب   2 تیب 1243 / حرش  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت 

رگا ام  میا  یناف  ام  اقب  ِفاصوا  شیپ  میا  ینابرق  ام  دیتفگ  امش  ین  ربتعم  باوث  ناسحا و  فطل و  رسپ  يا  تافاکم  ار  ناسحا  تسیچ 
لایخ ات  میهد  یم  ناگورگ  ار  نیریش  ناج  میهن  یم  رـس  وا  نامرف  طخ و  رب  میا  هنامیپ  نآ  یقاس و  نآ  تسم  میا  هناوید  رگ  شاّلق و 

یناقشاع دنتخوس  قشاع  ناج  نارازه  دص  دنتخورفا  الب  عمش  اجک  ره  تسام  ِراک  يراپـس  ناج  يرکاچ و  تسام  ِرارـسا  رد  تسود 
ُءازَج ْلَه   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  تیب  نومـضم  .شاداپ و  تافاکم :  2555 دنا ب 2561 - هناورپ  ار  رای  يور  عمـش  دنا  هناخ  نورد  زک 

تیانک ندوب : ینابرق  ( 60 نمحر ، ( »؟ تسا یشاداپ  یکین  زج  ار  یکین  ُناسْحِْإلا : اَّلِإ  ِناسْحِْإلا 
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.قح ياضر  هار  رد  سفن  نتشک  زا 

.الع ّلج و  قح  ترضح  برق  ماقم  زا  تیانک  اَقب : ِفاصوا 

و درجم ، انتعا ، یب  اورپ ، یب  ِینعم  هب  اـنالوم  لامعتـسا  رد  نکیل  هدـش ، ینعم  یتاـبارخ  و  روزم ، رگ ، هلیح  ینعم  هب  هملک  نیا  شاـّلَق :
ناهرب هیـشاح  نیعم ، رتکد   ) .دنا هتـسناد  یـسراف  ار  هژاو  .دراد  ناوارف  ياهینعم  بات  هک  دنر »  » نوچمه .تسا  هتفر  راک  هب  نآ  دـننام 

.ناهن نورد ، رس : عمج  رارسا : يزُد ) زا  عطاق ،

.قوشعم هب  هدیسر  مرحم ، زا  تیانک  هناخ : نورد 

.درادن يزیچ  دوخ  زا  هدرک و  ادف  قشع  هار  رد  ار  زیچ  همه  .وا  رد  هدش  انف  تسا و  قوشعم  هتخوس  یقیقح  قشاع 

يو همه  دوش و  یلاخ  تسه  هچ  ره  یـسراپ و  يزات و  ِثیدح  زا  لد  هک  تسا  نآ  لصا  و  : » دـیوگ رکذ » تقیقح   » لصف رد  یلازغ 
یگمه ور  مرگ  ِقشاع  دنیوگ و  قشع  ار  نآ  هک  دوب  طَرفُم )؟  ) درفم ِّتبحم  هجیتن  نیا  .دجنگن و  يو  رد  رگید  زیچ  چیه  هک  ددرگ ،

يایمیک « ) .دنک شومارف  يو  مان  دراد ، يو  هب  هک  یلوغشم  لد  زا  هک  دشاب  .دراد و  قوشعم  هب  لد 

501 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یشاداپ اهنادب  قح  مرجال  دندرک ، انف  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  دنتـشک و  ار  سفن  دنا ، قح  قشاع  نانمؤم  ص 254 ) ج 1 ، تداعس ،
، تاعزان « ) .يوْأَْملا َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماـقَم  َفاـخ  ْنَم  اَّمَأ  َو   » هک تسوا  یگرزب  لـضف و  روخ  رد  هک  داد 

(41 - 40

«66  » دنا نشوج  نوچ  ار  وت  رم  اهالب  زو  دنا  نشور  وت  اب  هک  ور  اج  نآ  لد  يا 

دننک یماج  نوچ  هداب  رپ  ار  وت  ات  دننک  یم  اج  ار  وت  ناج  نایم  نآ  ز 
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شیپ دـننک  ادـیپ  اهّرـس  وت  رب  هک  ات  دـننک  او  لد  رتفد  دراطع  نوچ  رینُم  ردـب  يا  نُک  هناخ  کلف  رد  ریگ  هناخ  ناشیا  ناـج  ناـیم  رد 
.لد کی  یفاص ، داش ، ندوب : نشور   2562 يا ب 2566 - هراپ  هم  را  نز  لماک  ِهَم  رب  يا  هراوآ  نوچ  شاب  ناشیوخ 

عفد نتشگ ، بیسآ  عنام  ندوب : الب  نشوج  .هرز  نشوج :  2 دننک 3749 / رب  یک  هنگ  یب  لاب  ّرپ و  دنا  نشور  نامیلس  زک  ناغرم  ِعمج 
.ندرک الب 

.قیاقح هب  ندرک  انشآ  زا  تیانک  ندرک : هداب  رپ 

.ندرک اج  نانآ  لد  رد  ار  دوخ  نتفرگ : هناخ  ناج  نایم  رد 

.ینارون .مامت  هام  رینُم : ردب 

.دنا هتفگ  کلف » ریبد   » ار نآ  و  هرهز ، زا  شیپ  هام و  زا  سپ  هراّیَس ، تفه  زا  يا  هراتس  دراطع :

.ندوشگ ار  یناهن  رارسا  زا  تیانک  ندرک : او  لد  رتفد 

.دنراد ّتیخنس  دیرم  اب  هک  نانآ  لماک ، ياهناسنا  قح ، نادرم  ناشیوخ :

.قشع تدش  زا  نادرگ  رس  هتفیش ، ادیش ، هراوآ :

.خیش یلو و  زا  تراعتسا  لماک : هم   3 دوب 4379 / نوچ  ام  هراوآ  نآ  ِلاح  دحا  ياک  هگرحس  رد  دوخ  اب  هتفگ 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 66)

دننک یم  اج  ار  وت  ناج  نایم  رد  دننک  یم  اساُوم  تتایانج  رب 

502 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نوچ هناوید  هک  تسا  عیاش  هماع  نایم  هچ  نادب  تسا  یحیملت  هام »  » و هراوآ »  » رد و  هدیـسرن ، لامک  هب  ِکلاس  زا  تراعتـسا  هراپ : هم 
.دوش نوزف  شیگناوید  دنیب  لاله 

زا ندـنام  هدوسآ  يارب  دـئاصق ) ناوید  یبایراف ، ریهظ   ) دراد ادوس  رـس  رب  ار  هتفیـش  ون  هاـم  دـش  هتفیـش  شملع  رب  ودـع  دـید  ون  هاـم 
دیرم عقوت  چیه  یب  وا  .تسا  خیش  رثا  ایمیک  رظن  هانپ  نآ  تشاد و  یهانپ  دیاب  سفن ، ناطیش  هسوسو 
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.دناوخ یم  وا  رب  ار  ناهن  رارـسا  و  دـناسر ، یم  شلامک  هب  دـناشچ و  یم  ودـب  ار  قشع  لالز  دریگ ، یم  ار  وا  تسد  دریذـپ و  یم  ار 
.دنیشن هام  رانک  رد  هراتس  نوچ  دنیب و  ادیش  هلاو و  ار  دوخ  دیاب  وا  رضحم  رد  دیرم 

رد هتـشگ  نیع  نیب  اهبیغ  شور  رد  هتـشگ  عون  نیب  ار  سنج  تسیچ ؟ زیمآ  همه  نیا  فلاخم  اب  تسیچ ؟ زیهرپ  دوخ  ِّلُـک  زا  ار  وزج 
.تسا صقان » ناسنا   » زا تیانک  اجنیا  رد  و  تسا ، ینیع  ای  نیعتم  دوجو  نایفوص  حالطصا  رد  وزج :  2567 شهر ب 2568 -

.تسا لماک » ناسنا   » دوصقم اجنیا  رد  و  قح ، تاذ  قلطم و  دوجو  لک :

.نآ دننام  و  سفن ، ياوه  يویند ، تاقّلعت  زا  تراعتسا  فلاخم :

و هدـنرپ ، اپ ، راهچ  ناسنا ، هک  ناویح »  » نوچ دریگ  رب  رد  ار  هقیقحلا  فلتخم  ياهتیهام  هک  تسا  یلک »  » ناـیقطنم لوادـت  رد  سنج :
.تسا لماش  ار  يرادناج  ره 

قطان اب  نوچ  ناویح  هک  نانچ  ددرگ ، لیدـبت  عون  هب  موقم  لصف  اب  سنج  .دوب  لماش  ار  هقیقحلا  ُدِـحَّتُم  تیهاـم  هک  تسا  یّلک  عون :
.دیآ دیدپ  ناسنا  تقیقح  دوش  بیکرت  تسا  موقم  لصف  هک 

.دوهش هلحرم  هب  ندیسر  ندیدرگ : نیع  اهبیغ 

.فاصوا هب  دیقت  زا  نتشگ  دازآ  ندیهر ، شِهَر :

ره .تسین  بترتم  ءازجا  رب  تسا  بترتم  نآ  رب  هک  یتیـصاخ  و  لقتـسم ، تسا  یتیهاـم  تسا  ءازجا  زا  بکرم  هک  نآ  راـبتعا  هب  لـک 
.تسا یتیصاخ  لک ، هب  نآ  مامضنا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هسفن و  یف  مه  ار  ءزج  دنچ 

دوجو هک  تیدحاو ، هبترم  رد  تسا  قح  ترضح  دوجو  نایفوص  حالطصا  رد  لک 

503 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

شریذپ رثا  رد  هک  یئزج  تادوجو  ای  دنا  هنکمم  هصاخ و  تادوجو  اهدوجو  رگید  و  تسا ، قلطم 
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.دنا هتفای  ققحت  جراخ  رد  ضارعا 

وزج قاتشم  دش  هک  نآ  ّلک  زا  دنام  وزُج  ِقاّشع  هن  ّلُک  ِناقشاع 

موقم لصف  دـنیوگ  یم  نایقطنم  هک  نانچ   1 / 2801 دور 2802 - دوخ  ّلـک  هب  شقوشعم  دوز  دوش  يوزج  ِقشاـع  يوزج  هک  نوچ 
نیا ناسنا و  هب  قح  تیانع  زا  تسا  یئزج  نآ  هک  تسا  هشیدنا  لقعت و  هوق  نتـشاد  ندوب  قطان  زا  دوصقم  تسا و  ندوب  قطان  ناسنا 

و لک ، زا  تسا  یئزج  تسا  هلقاع  هوق  ياراد  هک  ناسنا  .تسا  هیوهـش  هوق  هلقاع ، هّوق  لباقم  تسا و  تناـما  لـماح  هک  تسا  تیاـنع 
.دزیهرپب تسا  توهش  اوه و  هک  فلاخم  زا  .دزیمآ و  رد  لک  اب  ات  دشوکب  دیاب 

هب نز  نوچ  یهن  یم  یناتس  یم  بیرف  نیریش و  ِظفل  سولپاچ و  ددم  یبای  یک  هوشع  غورد و  زا  درخ  یب  يا  يرخ  هوشع  نز  وچ  ات 
ناسک لابقا  يدرگ ز  یسک  ات  ناسَخ  ِدهَش  روخم  روخ  ناهاش  ِعفَص  ناهرمگ  يانث  زا  دیآ  رتهب  ناهش  ِّیلیس  مانشد و  ار  وت  رم  بیج 
نانخس رادیرخ  .هوشع  بلاط  رخ : هوشع   2569 دسج ب 2573 - ددرگ  ناج  حور ، ِهانپ  رد  دسر  تلود  تعلخ و  ناشیا  زا  هک  نآ  ز 

.دروخ ار  رهاظ  بیرف  ینادان  يور  زا  هک  یسک  .تقیقح  زا  یهت  هدنبیرف و  رهاظ  هب 

ینعم هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، تفص  سولپاچ : يرونا )  ) تسا رخ  هوشع  هک  رخب  ار  تحلصم  تشوگرخ  باوخ  مصخ  دهد  رگ 
.تسا هتفر  راک  هب  مسا 

.قح هب  نایامنهار  لماک ، نادرم  زا  تراعتسا  هش ) عمج  : ) ناهش

(. رخ هوشع  ناسولپاچ  نامه   ) يوه ایند و  ناگدروخ  بیرف  .دنرادن  نیب  تقیقح  هدید  هک  نانآ  زا  تراعتسا  ناهرمگ :

سپ ندز ، یسک  ندرگ  رب  هجنپ  اب  عفَص :
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.یندرگ

504 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیبگنا دشاب ، هدـش  ادـج  موم  زا  هک  نیبگنا  دهَـش :  6 تسد 1331 / عفـص  يارب  زا  درک  یم  تـسار  تـسرپ  هزمح  یفوـص  ياـفق  رب 
.لیم قفاوم  نانخس  بیرف ، لد  نیریش و  نانخس  زا  تیانک  .صلاخ 

.تسا لامک  اب  هتفای و  بیذهت  دوصقم  تیب  نیا  رد  .گرزب و  سانش ، رس  لوادت : رد  سک :

.هجوت ندروآ ، يور  لابقا :

.تفرعم لامک ، زا  تیانک  تلود : تعلخ و 

.یناحور درم  زا  تراعتسا  حور :

دیاب ار  قح  نادرم  تضایر  فیلکت و  راب  دروخ و  دیابن  ار  ایند  رویز  بیرف   ) .هدیـسران لامک  هب  صقان و  ناسنا  زا  تراعتـسا  دـسج :
( .دیازفا تبتر  نیا  دیاز و  جنر  نآ  هک  درب ،

شلـصاح یب  َدب  ِروک  لد  نآ  شلد  دـهاوخ  یم  هک  ددرگ  نانچ  ات  اتـسوا  زا  تسا  هتخیرگب  وا  هک  ناد  اون  یب  هنهرب و  ینیب  اجک  ره 
نیا دزیرگ  یم  تلود  وا ز  ناـهج  رد  دـیزیرگ  اتـسا  زا  هک  ره  یتسارآ  ار  شیوخ  ار و  شیوخ  یتساوخ  اتـسا  هک  یتـشگ  ناـنچ  رگ 
نوچ اجنیا  زا  ییآ  نورب  نوچ  ینغ  یتشگ و  هدیـشوپ  ناهج  رد  نزب  ینید  هشیپ  ردـنا  گنچ  نت  بسک  رد  یتخومآ  يا  هشیپ  نادـب 

زا هک  یـسک  زا  تراعتـسا  اوـن : یب  هنهرب و   2574 ترفغَم ب 2580 - بسک  لـخد  دـیآ  ردـنا  ترخآ  ردـناک  زومآ  يا  هشیپ  ینک 
.تسا هرهب  یب  تفرعم 

.امنهار دشرم و  زا  تیانک  اتسوا :

.دوخ شیوخ :

.مسج شرورپ  يرورپ ، نت  نت : بسک 

.تورث تنکم و  ياراد  زا  تیانک  هنهرب ) لباقم  : ) هدیشوپ

.ندش لصاح  نتشگ ، دیدپ  ندمآ : ردنا 

ود ره  رد  دـنادرگب  يور  تلود  نیا  زا  هک  نآ  تسا و  لماک  نادرم  میلعت  داشرا و  زا  يوریپ  هیاس  رد  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  تلود 
نیا رد  رگا  و  دنام ، تسدیهت  ناهج 
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زا ناهج 
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بـسک راک و  لصاح  ناهج  نآ  رد  هک  دنک  يراک  ناهج  نیا  رد  دیاب  هدـنب  .تسا  راتفرگ  ناهج  نآ  رد  تسا  رادروخرب  ایند  تمعن 
.تسا يوبن  ثیدح  زا  هتفرگ  رب  اهتیب  نومضم  .دشاب  ادخ  شزرمآ  وا 

زرحم نب  ناوفص  زا  یتیاور  ( 24 ناقرف ، « ) اًلیِقَم ُنَسْحَأ  ارَقَتْسُم َو  ٌْریَخ  ٍِذئَمْوَی  ِهَّنَْجلا  ُباحْصَأ   » هیآ لیذ  روثنملا  ّرد  ریـسفت  رد  یطویس 
هب يا  هدـنب  دنـشک  ار  وا  باـسح  نوچ  هدوب ، هاـشداپ  اـیند  رد  یکی  دـنروآ  ار  درم  ود  زیخاتـسر  زور  تسا : نیا  نآ  همجرت  هک  درآ 

دیوگ .دنشک  ار  وا  باسح  سپ  هتشاد ، یسالپ  ایند  رد  يرگید  .دنرب و  خزود  هب  ار  وا  ات  دنیامرفب  سپ  .هدرکن  يراک  هک  دیآ  رامش 
سپ .دـیراذگ  او  ار  وا  .تفگ  تسار  نم  هدـنب  دـیوگ  .یهاوخ  نم  زا  ار  نآ  باسح  ات  يدومرفن  اـطع  نم  هب  يزیچ  نم ! راـگدرورپ 

.دنهاوخب ار  نانآ  هاگ  نآ  دنراذگ ، او  ار  ود  نآ  دهاوخ  ادخ  هک  نادنچ  .دنرب  تشهب  هب  ار  وا  ات  دنیامرفب 

شیاسآ نیرتدـب  دـیوگ  يدـید ؟ هنوگچ  ار  دوخ  ياج  شیاسآ  دـنیوگ  ار  وا  هدـیدرگ  هایـس  هتخوس  مین  نوچ  دوب  شتآ  رد  هک  نآ 
ار دوخ  ياج  شیاسآ  دنیوگ  ار  يو  .دَُوب  هدراهچ  بش  هام  دننام  وا  دنناوخ و  دوب  تشهب  رد  هک  ار  نآ  سپ  .درگ  زاب  دـنیوگ  .ياج 

.ياج شیاسآ  نیرتهب  دیوگ  يدید ؟ هنوگچ 

نآ شیپ  ناـهج  بسک  نیک  تفگ  یلاـعت  قح  بسَح  تساـجنیا  بسک  هک  يرادـنپن  اـت  بسک  رازاـب و  رپ  تسا  يرهـش  ناـهج  نآ 
يزاب رد  دنزاس  ناکدوک  دنک  یم  یساسِم  نُک  تبحص  ِلکش  دنت  یلفط  رب  هک  یلفط  نآ  وچمه  ناکدوک  بعل  تسا  بسک 
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تسا و هگ  يزاب  ناهج  نیا  هنت  کـی  هدـنامب  هتفر  ناـکدوک  هنـسرگ  دـیآ  هناـخ  رد  دوش  بش  ناـمز  ریبعت  هک  زج  دوبن  دوس  ناـکد 
یناـف بسک  نورَح  يا  ار  قح  ِرون  ّتیلباـق  نوردـنا  ِبذـج  تسا و  قشع  نید  بسک  بعت  ُرپ  یلاـخ  هسیک  يدرگ  زاـب  بش  گرم ،

ار نآ  دوـب  يرکم  هلیح و  فیرـش  ِبسک  تدـیوج  رگ  سخ  ِسفن  سب  راذـگب  ینک  سخ  بسک  دـنچ  سَخ  سفن  نیا  تدـهاوخ 
.طقف ییاهنت ، هب  اهنت ، بسح :  2581 فیدر ب 2589 -

ٌوَْهل اَّلِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  ِهِذه  ام  هیآ َو  زا  تسا  ذوخأم  ریبعت  نیا  و  اه ، هچب  يزاب  ناکدوک : بعل 
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ترخآ يارـس  انامه  تسین و  يزاب  یمرگ و  رـس  زج  ایند  یناگدنز  نیا  و  َنوُمَْلعَی : اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراَّدـلا  َّنِإ  ٌبَِعل َو  َو 
(64 توبکنع ، « ) .يدنناد رگا  تسا  یناگدنز 

.ندیبسچ ندینت :  1 ادخ 3431 / دیامرف  تسار  تیکدوک و  امش  تسا و  وهل  بعل و  ایند  تفگ 

.هدنوش رتسب  مه  هدنزیمآ ، نک : تبحص   4 دنت 2925 / يو  رب  دیآ و  ردام  هب  مه  دنز  يو  رب  ییلیس  رگ  شردام 

یتف يا  اجنیا  دننار  یمه  هک  یتوهش  نیا  ناد  لفط  ِعامج  نوچ 

.شیاس ندوس ، ساسِم :  1 / 3433 ییزاغ 3434 - یمتسر و  ِعامج  اب  ییزاب  دوب  هچ  لفط  ِعامج  نآ 

.ینارذگ تقو  ریبعت :

.جنر بعت :  6 دنخشیر 833 / تقو و  ِریبعت  یپ  زا  دنچ  هب  نآ  دنچ و  هب  نیک  ناسُرپ  سُرپ 

.ششک بذج :

.شکرس نورَح :

.تسپ سخ :

اهیشوخ اما  .یماود  دیاب و  یتقیقح  ار  شیاسآ  دوس و  .نتـسیز و  تحار  ندرب و  دوس  يارب  تسا  ندرک  تلماعم  ندیزرو و  بسک ،
یناگدنز ربارب  تسا و  یندنامان  ناهج  نیا  ياهتذل  و 
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، تسا بترتـم  بسک  رب  هک  يا  هجیتـن  هب  هجوت  اـب  نکیل  تسا ، باـسح  ياـج  ترخآ  هک  تسا  تسرد  .تسین  هچیزاـب  زج  ترخآ 
زا ناهج  نیا  رد  هچ  نآ  هچ ، .تسا  نآ  لباقم  یتروص  مینیب  یم  ناهج  نیا  رد  هچ  نآ  و  تسا ، ناهج  نآ  رد  یقیقح  بسک  رازاب و 
نآ هک  یلاح  .تسا  یندش  دوبان  یندـنامن و  ضَرَع  تسا و  ضارعا  یگلمج  تسا ، دتـس  داد و  نوکـس و  تکرح و  دـمآ و  تفر و 

ناهج نیا  بسک  .ینتفاین  نایاپ  تسا و  یقاب  ناهج  ناهج ،

507 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنتـسارآ و یم  یناکد  ناکدوک  میدق  رد  هک  نانچ   ) .نانآ ندرک  شورف  دـیرخ و  نتخاس و  ناکد  تسا و  ناکدوک  بسک  دـننامه 
بـش نکیل  دندرک ، یم  دتـس  داد و  نینچمه  دندروآ و  یم  باسح  هب  لوپ  ار  گنـس  يا  هراپ  دنداهن و  یم  نآ  رد  غورد  هب  ییالاک 

لیصحت هب  ار  يو  وا  لقع  دناوخ و  یم  يویند  دوس  بسک  هب  ار  وا  هتـسویپ  یمدآ  سفن  .دوبن ) يزیچ  هدنـشورف  رادیرخ و  تسد  رد 
بقارم دیاب  هک  سفن  زا  تسا  یتلیح  یقافنا ، ای  یتدابع  نوچ  دتفا ، یلیم  کین  راک  تدابع و  هب  ار  وا  ِسفن  رگا  .دراد  یم  او  ترخآ 

.دشاب ینیب  دوخ  ای  ایر  يور  زا  يراک  ادابم  دوب 

تسا زامن  تقو  زیخ  هک  ار  هیواعم  سیلبا  ندرک  رادیب 

هراشا

تسا زامن  تقو  زیخ  هک  ار  هیواعم  سیلبا  ندرک  رادیب 

دنچ ره  زین  رفنازورف  موـحرم  .مدـیدن  يذـخأم  چـیه  رد  تسا ، هداد  تبـسن  هیواـعم  هـب  اـنالوم  هـک  ار  ناتـساد  نـیا  ناوارف ، عـبتت  اـب 
اب کی  چیه  (، 73 ص 72 - يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) دراد یتهباشم  كدنا  انالوم  هدورس  اب  هک  تسا  هدروآ  ار  ییاهتیاکح 

نانچ  ) مه تّحص  ضرف  رب  لاح  ره  هب  .درادن  یطابترا  هیواعم 
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زا نت  دـنچ  فالخ  رب  ناتـساد  نیا  رد  انالوم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .دـنک  یمن  تابثا  یتلیـضف  دـید ،) میهاوخ  ناتـساد  نایاپ  رد  هک 
.تسا هدناسانش  هدنبیرف  ار  وا  دننک ، هئربت  ار  سیلبا  دنا  هتساوخ  هک  يو ، زا  شیپ  نافراع 

رکب وبا  تفالخ  رد  .دش  هداز  ترجه  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  دنا  هتشون  .تسا  سمش  دبع  رسپ  برح ، رسپ  نایفس ، وبا  رسپ  يو  هیواعم :
هتـشک زا  سپ  .داد  ودب  ار  ماش  رـسارس  تموکح  نامثع  تشاذـگ و  لغـش  نادـب  ار  وا  زین  رمع  .تشاد  هدـهع  هب  ار  قشمد  تموکح 

.درک تفلاخم  ماما  اب  و  تفریذپن ، يو  دندرک  تعیب  ع )  ) یلع اب  راصنا  رجاهم و  نوچ  نامثع ، ندش 

نم هب  ار  نانآ  دش ، هتشک  قحان  هب  نامثع  نوچ  .دناوت  درگادرگ  نامثع  ناگدنـشک  تفگ  سپـس  تساوخ  ار  ماش  تموکح  تسخن 
رمع وا ، رواشم  هک  يا  هلیح  اب  ماجنارـس  دمآ و  ماما  گنج  هب  تسارآ و  رکـشل  نامثع  یهاوخنوخ  هناهب  هب  لمج  گنج  زا  سپ  .هد 

ع)  ) نسح ماما  اب  نامدرم  دیـسر و  تداهـش  هب  ماما  هک  ملهچ  لاس  رد  .دـنکفا  فالتخا  ع )  ) یلع هاپـس  رد  درب  راک  هب  صاـع ، نب  و 
41  ) دناوخ ناناملسم  هفیلخ  ار  دوخ  دیشک  تحلاصم  هب  راک  هک  نآ  زا  سپ  تساخرب و  گنج  هب  ترضح  نآ  اب  يو  دندرک ، تعیب 

.تشذگ رد  يرجه  لاس 61  رد  و  .ه ق ،)

«68  » هیواز کی  رد  رصق  رد  ُدب  هتفخ  « 67  » هیواعُم نآ  هک  دمآ  ربخ  رد 

ب 2590

__________________________________________________

نانمؤم لاخ  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 67)

ناتس رتسب  رب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 68)

509 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا رعش  ترورض  رطاخ  هب  ع »  » دیدشت اب  هیواعم :

ینعم هب  رتشیب  هیواز :
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.تسا هفرغ »  » قلطم ینعم  هب  اجنیا  .دنوش و  لوغشم  زامن  تضایر و  هب  نآ  رد  نادباع  ناشک و  تضایر  هک  تسا  تولخ  هشوگ 

درم تشگ  ناهنپ  داشگب  نوچ  مشچ  درک  رادیب  ار  يدرم و  ناهگان  دوب  هتـسخ  مدرم  ياهترایز  زک  دوب  هتـسب  رد  نوردنا  زا  ار  رـصق 
ناهن نآ  دـبایب ز  ات  ناـمز  نآ  درک  بلط  تشگرب و  درِگ  دومن  تأرج  یخاتـسگ و  نیک  تسیک  دوبن  هر  ار  سک  رـصق  ردـنا  تفگ 
شاف ممان  تفگ  تسیچ  وت  ماـن  یتسیک  وت  یه  تفگ  ور  درک  یم  ناـهن  هدرپ  سپ  رد  وک  دـید  ار  يَربدـُم  رَد  سپ  وا  ناـشن  هتـشگ 
تسج نتشگ : رب  درگ   2591 دض ب 2597 - سکع و  رب  وگم  نم  اب  وگ  تسار  دِج  هب  يدرک  ارچ  مرادیب  تفگ  تسا  یقش  سیلبا 

.نتسیرگن ار  اج  همه  ندرک ، وج  و 

.لابقا یب  هتشگ ، رب  تخب  لوعفم ) مسا  هغیص  هب  : ) َربدُم یـسودرف )  ) هاگن یتخل  ياج  ره  درک  همه  هاش  تشگرب  درگ  نورد  هشیب  هب 
.دوش یم  ظفلت  لعاف  مسا  هغیص  هب  رتشیب  یسراف  لوادت  رد 

.تسا فورعم »  » و روهشم »  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  و  راکشآ ، شاف :

ار وا  هیواعم  نتفگ  باوج  ندرک و  هناهب  شوپ و  ور  ار و  هیواعم  سیلبا  ندنکفا  رخ  زا 

ار وا  هیواعم  نتفگ  باوج  ندرک و  هناهب  شوپ و  ور  ار و  هیواعم  سیلبا  ندنکفا  رخ  زا 

یم ینعم  ِّرُد  نوچ  یفطـصم  تفگ  ِتوَفلا  َلبَق  ِتاـعاّطلا  اُولِّجَع  دـیود  دـیاب  یم  دوز  دجـسم  يوس  دیـسر  رخآ  زاـمن  ماـگنه  تفگ 
منک یم  ینابساپ  هک  مدیوگ  منَکسَم  رد  ناهن  زا  دیآ  دزد  ارم  یـشاب  امنهر  يریخ  هب  هک  ار  وت  دوبن  ضرغ  نیا  ین  ین  تفگ  تفـسب 

: ندنکفا رخ  زا   2598 ار ب 2602 - دُزم  باوث و  دناد  یکدزد  ار  دزد  نآ  منک  رواب  اجک  نم 

ناشیا همَدمد 
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زجاع  » زا تیاـنک   1 تیب 1058 / لـیذ  ار  بیکرت  نـیا  رفنازورف  موـحرم   1 دـنچ 1058 / رهد  نیا  ارم  دـبیرفب  دـنچ  دـنکف  رخ  زا  ارم 
«، نتفیرف  » مه هماـن  تغل  رد  .دـیامن  یم  رت  بساـنم  نداد » بیرف  ، » نآ زا  شیپ  ياـهتیب  هب  هجوـت  اـب  نکیل  .تسا  هدرک  ینعم  ندرک »

.هدش ینعم  نداد » بیرف  »

.اهتعاط رد  دینک  باتش  تاعاّطلا : اُولِّجَع 

« .ِتوَملا َلبَق  ََهبوَّتلا  اُولِّجَع  ِتوَفلا و  َلبَق  َهالَّصلا  اُولِّجَع   » تسا يوقلا  جهنملا  رد  هک  دنا  هتفرگ  یترابع  ار  نآ  ذخأم  رفنازورف  موحرم 
هک درآ  هورف  ّما  زا  دنـسم  رد  دمحا  هلمج  زا  .تسا  ناوارف  یّنـس  هعیـش و  قیرط  زا  تقو  لوا  رد  نآ  ندـناوخ  زامن و  لیجعت  تایاور 

ع)  ) قداص ماما  زا  و  ص 375 ) ج 6 ، دمحا ، دنسم   ) اهتقَو ِلَّوَال  ِهالَّصلا  ُلیِجعَت  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلإ  ِلَمَعلا  ُّبَحأ  : » دومرف ص )  ) لوسر
یناوت هک  نانچ  سپ  تسا  لضفا  تقو  لوا  هک  نادب  َتعَطَتـسا : اَم  ِریَخلِاب  لِّجَعَف  ُلَضفأ  ًادبأ  ِتقَولا  َلَّوأ  َّنأ  مَلعا   » تسا هدش  تیاور 

ص 274) ج 3 ، یفاک ، عورف  « ) .نک لیجعت  ریخ  رد 

ار هیواعم  سیلبا  نتفگ  باوج  زاب 

ار هیواعم  سیلبا  نتفگ  باوج  زاب 

لّوا هشیپ  میدـب  مد  مه  ار  شرع  ِنانکاس  میدـُب  مرحم  ار  هار  ناکلاس  میا  هدومیپ  ناج  هب  ار  تعاط  هار  میا  هدوب  هتـشرف  لّوا  ام  تفگ 
لّوا  2603 نَطَولا ب 2606 - ُّبُح  دور  یک  وت  لد  زا  نَتُخ  ای  ینیب  مور  رگ  رفس  رد  دوش  نوریب  لد  یک ز  لّوا  رهِم  دور  لد  زا  اجک 

هب نج ؟ هفیاط  زا  ای  هدوب  ناگتـشرف  هرمز  رد  تسخن  سیلبا  ایآ  هک  تسا  فالخ  ناـمّلکتم  ضعب  نارّـسفم و  ناـیم  میا : هدوب  هتـشرف 
(74 - 73 ص ، 116 ؛ هط ، ، 61 ءارسا ، ، 31 - 30 رجح ، ، 11 فارعا ،  ) نآرق تایآ  ضعب  بجوم 
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رد سیلبا  اه  هیآ  نیا  رهاظ  قبط  سپ  .سیلبا  زج  دـنا  هدرک  هدجـس  همه  .دـننک  هدجـس  ار  مدآ  تسا  هدـش  هداد  نامرف  ناگتـشرف  هب 
، فهک « ) ِهِّبَر ِْرمَأ  ْنَع  َقَسَفَف  ِّنِْجلا  َنِم  َناک  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِهَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو   » هیآ رد  نکیل  تسا  ناگتشرف  رامش 

ناگتـشرف هرمز  رد  سیلبا  رگا  سپ  .تسا  هدوـب  ناـیّنج  زا  يو  هک  تسا  نآ  يارب  مدآ  هدجـس  زا  سیلبا  یچیپرـس  هک  مینیب  یم  ( 50
هدوب ناگتـشرف  هرمز  رد  سیلبا  هک  تسا  نآ  رهاظ  اما  .دوب  دـهاوخ  عطقنم  ینثتـسم  هلمج  زا  هتـشذگ  ياـه  هیآ  رد  وا  جورخ  دـشابن 
هدجس هب  رومأم  هک  دندوب  ناگتشرف  تسا و  ناگتشرف  ادخ و  نایم  اهدونش  تفگ و  هرقب  هروس  ات 34  هیآ 30  زاغآ  زا  هک  ارچ  .تسا 

تـسخن ینعی  دنا ، هتفرگ  راص »  » ینعم هب  ریخا  هیآ  رد  ار  ناک »  » نارّـسفم ضعب  هک  تسا  هتکن  نیمه  يارب  دیاش  و  نایّنج ، هن  دـندش 
( هیآ نیمه  لیذ  نایبت ،  ) .دـش یمن  هدجـس  هب  رومأم  دوبن  هتـشرف  رگا  تسا  هتفگ  ساـبع  نبا  .دـش  ناـیّنج  هرمز  زا  سپـس  دوب  هتـشرف 

.تسا فورعم  نآ  کشُم  .دنا  هتفگ  نتخ  ار  ناتسکرت  نیمزرس  همه  هاگ  و  نیچ ، ناتسکرت  رد  یگرزب  رهش  نَتُخ :

عویش ثیدح  ناونع  هب  هاوفا  رد  هچ  نآ  اما  تسا ، يزیرغ  هکلب  یعیبط  یتسود  نطو  نَطَولا : ُّبُح 

512 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اب لمالا  لـما  فلؤم  زا  ص 668 ) ج 2 ،  ) راحبلا هنیفـس  رد  تراـبع  نیا  .تسین  ثیدـح  ًارهاـظ  .ِناـمیالا » َنِم  ِنَطَولا  ُّبُح   » هک دراد 
: تسا طبض  دنا » هدرک  تیاور   » ناونع

رود هداتفا  شیوخ  لصا  هیاپ ز  هیاپ  روبع  هدرک  نوگن  رس  بتارم  رب 

نز درم و  ریفن  ّرس  دوب  نیا  نطولا  ّبح  ناشریگ  ندرگ  هتشگ 
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نادنزرف نتخاس  هارمگ  یگدنار  نیا  رثا  رب  و  دش ، هدنار  ینامرفان  نیا  هانگ  هب  دز و  زاب  رـس  یهلا  نامرف  زا  سیلبا  يراوزبس ) حرـش  )
.داد تلهم  ناهج  نایاپ  ات  ار  وا  ادخ  تفرگ و  هدهع  هب  ار  مدآ 

.تسوا هنارعاش  نشور و  عبط  هتخادرپ  انالوم و  نالوج  رپ  هشیدنا  هدـیئاز  هیواعم  سیلبا و  ياهدونـش  تفگ و  تسا  مولعم  هک  نانچ 
ندیـشک نایم  هب  هلئـسم و  نیا  حرط  زا  انالوم  ضرغ  تفگ  ناوت  یم  تسا ، تسرد  دوخ  ياج  رد  اه  هرقف  اه و  هلمج  یخرب  دنچ  ره 

ینایب اب  انالوم  هدوب و  حرطم  هراب  نیا  رد  نامّلعتم  ناملاع و  هزوح  رد  هتسویپ  هک  تساهشسرپ  یخرب  هب  میقتسم  ریغ  خساپ  ثحب  نیا 
: دزادرپ یم  اه  ههبش  نآ  عفد  هب  هداس 

زور دـنا  هدـیراک  ام  ناج  رد  وا  قشع  دـنا  هدـیربب  وا  رهِم  رب  ام  فان  میا  هدوب  يو  هگرد  ناقـشاع  میا  هدوب  یم  نیا  ناتـسم  زا  مه  ام 
هتـشادرب وا  هن  ار  ام  مدع  زا  تسا  هتـشاک  شلـضف  تسد  ار  ام  هک  ین  راهب  ردـنا  میا  هدروخ  تمحر  ِبآ  راگزور  زا  میا  هدـید  وکین 

یم ام  زا  فطل  ياه  همـشچ  داهن  یم  تمحر  تسد  ام  رـس  رب  میا  هدیدرگ  اضر  ناتـسلگ  رد  میا  هدید  شزاون  يو  زک  اسب  يا  تسا 
وا ریبدت  زج  درورپ ؟ ارم  هک  وا  ریـش  ریغ  ریـش ؟ مدروخ  هک  زا  وا  دینابنج ؟ هک  ار  ما  هراوهاگ  وج  ریـش  مدوب  هک  ما  یلفط  تقو  داشگ 

تیانع لومشم  زا  تیانک  ندوب : یم  تسم   2607 دوشگ ب 2615 - او  مدرم  ار ز  نآ  ناوت  یک  دوجو  ردنا  تفر  ریش  اب  نآک  يوخ 
.ندوب فطل  دروم  ندوب ،

.یتداع ای  يوخ  قلخ و  ای  تریس  ِندوب  هنیرید  زا  تیانک  ندش : هدیرب  يزیچ  رب  فان 

ج 3، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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513 ص :

( مکح لاـثما و  زا  لـقن  هب  يدـحوا ، ( ؟ رگد مهارکا  هب  ندـیربب  قشع  زا  ناوت  نوـچ  یکدوـک  زا  فاـن  دنتـسدیرب  مقـشع  رب  هک  نم 
.نتشاک ندیراک :

یم قح  تیانع  هیاس  رد  و  مدوب ، هتـشرف  مه  نم  يراگزور  هک  نآ  زا  تیانک  ندرب ، رـس  هب  یـشوخ  رد  ندید : راگزور  زا  وکین  زور 
.مدوسآ

 ...: تفر ریش  اب  نآک  يوخ 

اهتیب نیا  نومـضم  مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  ادیعـس ،  ) دوش رد  هب  ناج  اب  دش و  نوردـنا  ریـش  اب  ملد  رد  وت  رهم  منورد و  رد  وت  قشع 
وا فطل  هب  هدید  .وا و  تمحر  هدرورپ  دنا و  قح  هدیرفآ  ناگدـنب ، هکنیا  نآ  .تسا و  یتقیقح  رگنایب  تسا ، سیلبا  نابز  زا  دـنچ  ره 

دورطم میرک  نآرق  ّصن  بجوم  هب  وا  هچ  تسا ، تسردان  سیلبا  هراب  رد  راظتنا  نیا  قّقحت  اـما  .دـنراد  تمحر  راـظتنا  دـنا و  هتخود 
و دـنا ، هدرک  ریـسفت  دوخ  هقیلـس  هب  ار  اهتیاور  اه و  هیآ  زورما  ات  زابرید  زا  مالـسا  نافراع  ضعب  .تسا  هدـش  هتخانـش  يدزیا  هاـگرد 

تفات یمن  رب  هک  دـنا  هتـسناد  راگدرورپ  رب  وا  تریغ  زا  یـشان  مدآ  هدجـس  زا  ار  وا  یچیپرـس  .دـنا و  هدـناوخ  تسرپ  ادـخ  ار  سیلبا 
( .دوش عوجر  اهنادب  دنا ، هتشون  اهتلاقم  هراب  نیا  رد   ) .دنک هدجس  ار  وا  زج  یسک 

زا يرابغ  نوچ  يو  رب  رهق  تسا  شـشخب  فطل و  داد و  شدـقن  ِلصا  مرک  ياهرد  دـندرک  یک  هتـسب  مرک  ياـیرد  درک  یباـتع  رگ 
نتـسناد وا  لصو  ردق  رهب  تسا  نتـسبآ  رگا  شرهق  زا  تقرف  تخاون  وا  باتفآ  ار  اه  هّرذ  تخاسب  ار  ملاع  فطل  يارب  زا  تسا  شغ 

، هیامرس دقن : لصا   2616 لاصو ب 2620 - ماّیا  ردق  دنادب  ناج  لامشوگ  شقارف  ار  ناج  دهد  ات  تسا 
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، دمحا دنسم  « ) .ِیبَضَغ ِیتَمحَر  تَقَبَس  : » دومرف لج  ّزع و  دنوادخ  هک  هریره  وبا  زا  لوقنم  تسا  یثیدح  زا  هتفرگ  تیب  ینعم  .هیام و 
 ... تسا هیآ  رد  باوج  تفگ  قارو  رکب  وبا  ِمیِرَْکلا » َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای   » » ریسفت رد  ( 397 ، 258 ص 242 ، ج 2 ،

514 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا تیانک  شغ : زا  يرابغ  هیآ 6 ) لیذ  راطفنا ، هروس  يزار ، حوتفلا  وبا  ریـسفت  « ) .َکُمَرَک ِینَّرَغ   » دیوگ ات  تخومآ  ار  لئاس  يرادنپ 
.شوپ ور 

.ددرگ زاب  وا  يوس  هب  دنادب و  ار  لصو  ردق  هدنب  هک  تسا  نآ  ضرغ  اما  تسا ، ییادج  بجوم  وا  تیراهق  تفـص  شرهق : زا  تقرف 
: فنحا سابع  زا  تسا  تیب  نیا  هب  کیدزن  تیب  ینعم  و 

یم کشا  مناگ  هدید  دییآ و  کیدزن  ات  موش  یم  رود  امـش  زا   ) ادمجَِتل َعُومُّدـلا  َيانیَع  ُبُکـسَت  اُوبَرقَِتل َو  مُکنَع  ِراَّدـلا  َدـُعب  ُُبلطأَس 
( .دوش کشخ  ات  دزیر 

قلَخ زا  نم  دـصق  تسا  هدومرف  قح  هک  ربـمغیپ  تفگ  موش  رت  کـیدزن  وت  هب  دروخ  هرگ  دـیاش  منک  یم  هراـپ  وـت  تبحم  هتـشر  نم 
ییابق نم  هنهرب  زو  منک  يدوس  ات  هک  نآ  يارب  هن  دننک  يدولآ  تسد  مدهـش  ات ز  دـننک  يدوس  نم  ات ز  مدـیرفآ  تسا  هدوب  ناسحا 
ََحبرِأل مُهُقلخأ  َمل  َّیَلَع َو  اوُجرَِیل  َقلَخلا  ُتقَلَخ  امَّنإ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  ُلوُقَی   » ثیدح هب  تسا  تراشا  مدیرفآ :  2621 منَک ب 2623 - رب 

و ص 58 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .مرب دوس  ناشیا  زا  ات  ار  ناـنآ  مدـیرفاین  و  دـنرب ، دوس  نم  زا  اـت  مدـیرفآ  ار  ناگدـیرفآ  اـنامه  مِهیَلَع :
ام دومرف ...«  دروآ  دیدپ  ار  ناگدیرفآ  ادخ  مدیسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  هراّمع  زا  یثیدح  ینعم  نیدب 
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راحب ص 9 ، عیارـشلا ، لـلع  « ) .ِدـَبالا ٍمیِعَن  یلإ  مُهَلِـصُوی  مُهَعَفنَِیل َو  مُهَقَلَخ  لـَب  ًهَّرَـضَم  مِِهب  َعَفدَِـیل  ـال  ًهَعَفنَم َو  مُهنِم  َبـِلجَِیل  مُـهَقَلَخ 
.ندرب كدنا  يا  هرهب  زا  تیانک  ندرک : دهش  زا  دولآ  تسد  ص 313 ) ج 5 ، راونالا ،

.نتساوخ دقن  سلفم  زا  ندنک : رب  ابق  هنهرب  زا 

2 ورگ 2397 / ندُرب  ناوت  یک  هنهرب  زا  ور  راذگب و  بستحم  يا  تسم  تفگ 

لوغـشم یـسک  ره  بجع  يا  رهق  نینچ  ییور  نانچ  زک  تسا  هدنام  شبوخ  يور  رد  نم  مشچ  تسا  هدنار  مشیپ  هک ز  يزور  دـنچ 
ص: ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  ثعاب  ار  یثداح  ثداح  هک  نآ  تسا ز  ثداح  نآک  مرگنن  ار  ببس  نم  ببـس  رد  هتـشگ 

515

ناهج نیا  رمع  هک  نآ  زا  تیانک  يزور : دنچ   2624 منک ب 2627 - یم  هراپ  ود  ثداح  نآ  هچ  ره  منک  یم  هراظن  ار  قباـس  ِفطل 
ار وا  تمایق  ات  هک  دراد  سیلبا  هب  ادخ  هدـعو  هب  تراشا  و  تسا ، ترخآ  تسا  یقاب  هچ  نآ  دـسر و  یم  رـس  هب  دوز  تسا و  كدـنا 

.داد تلهم 

.ندش هریخ  ندنام ، تفگش  هب  ندنام : يور  رد  مشچ 

(. مدآ ندرکن  هدجس   ) دیدرگ ندش  هدنار  سیلبا و  رب  ادخ  رهق  بجوم  هچ  نآ  ببس :

.ندرب نایم  زا  ندرک ، دوبان  ندرک : هراپ  ود 

داد رارق  تیانع  دروم  ارم  فطل  نآ  بجوم  هب  وا  .دراد  یـشیپ  وا  بضغ  رب  تسوا و  یتاذ  یلاعت  قح  تمحر  فطل و  دـیوگ  سیلبا 
هچ نادب  نم  .دیدرگ  ندش ) هدـنار   ) رگید یثداح  ببـس  و  ثداح ، تسا  يرما  ندرکن ) هدجـس   ) دـیدرگ يو  رهق  بجوم  هچ  نآ  و 

َتَبَث ام   » هک ارچ  مرگن  یمن  ثداح  هب  و  هَبَضَغ » ُُهتَمحَر  تَقَبَس   » هک مرگن  یم  تسا  نیا  زا  سپ 
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هچ نآ  .تباث » نآ  لاوز  تسا  ثداح  هچ  نآ  و  تسا ، عنتمم  نآ  مدع  تسا  میدق  هچ  نآ  ُُهلاوَز : ُُهثودُح  َتَبَث  ام  ُهُمَدَع َو  عَنَتما  ُهُمَِدق 
.ینتشگ دوبان  تسا  ثداح  هچ  نآ  تسا و  یندشن  لیاز  تسا  میدق 

يریغ تسود  اب  دوش  هک  نیقی  دزیخ  یتسود  زا  دسح  ره  دوحُج  زا  هن  دزیخ  قشع  زا  دسح  نآ  دوب  هک  مریگ  دـسح  زا  هدجـس  كرت 
تفگ دوبن  يزاـب  نیا  زج  شعطن  رب  هک  نوـچ  يز ! رید  نتفگ  هسطع ، « 69  » طرش وچمه  يزپ  تریغ  یتسود  طرش  تسه  نیـشنمه 
میوا ِتام  وا  تّذل  مشچ  یم  مه  الب  رد  متخادنا  الب  رد  ار  نتـشیوخ  متخاب  نم  دـُب  هک  يزاب  یکی  نآ  دوزف ؟ رد  مناد  هچ  نک  يزاب 

؟ دهر او  نوچ  شش  ِّلک  زا  شش  ِوزُج  هردشـش  زا  تهج  شـش  رد  سک  چیه  هرـس  يا  ار  نتـشیوخ  دناهر  نوچ  وا  ِتام  میوا  ِتام 
تسا و رفک  رگا  دوخ  تسا  شش  ِقاّلخ  هک  دناهرب  شوا  تسا  شتآ  نورد  وا  شش  رد  هک  ره  دهن  ژک  ار  وا  رم  نوچ  یب  هک  هصاخ 

2628 وا ب 2637 - ِنآ  تسا و  ترضح  ِفاب  تسد  وا  ِنامیا  رگ 

__________________________________________________

دعب ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 69)

516 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک راکنا  دوحُج :

.ندرب کشر  نتشاد ، تریغ  ندوب ، رویغ  يزپ : تریغ 

: ُهَّللا ُمُکُمَحرَی  َُهل  ُلاُقیَف  ُسِطعَی  ُلُجَّرلا   » تسا تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  .دـنیوگ  ار  هدـننک  هسطع  هک  تسا  ییاـعد  هلمج  يز : رید 
هب بآ  نآ  راخب  دیشک ...  رب  درـس  یهآ  ص 203 ...« ) ج 2 ، راحبلا ، هنیفـس  « ) .دازرمایب ناتیادخ  دنیوگ  ار  وا  دنک  یم  هسطع  یمدآ 

مدآ رب  يا  هسطع  لاح  رد  دمآ ، رب  وا  غامد  ماب 
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ار اه  هرهم  هک  جنرطش  هحفص  عطن : ص 90 ) دابعلا ، داصرم  « ) .َکُّبَر َکُمَحرَی  هک  دیـسر  رد  تزع  باطخ  ِهَِّلل  ُدمَحلا  تفگ  داتفا ... 
.تسا هتفرن  راک  هب  درن  يارب  عطن  ًارهاظ  دننیچ و  نآ  رد 

.تسا فیرح  ندش  بولغم  يزاب  ود  ره  رد  هجیتن  نوچ  تسا ، هتفرگ  درن  يزاب  زا  ار  هردشش  و  جنرطش ، يزاب  زا  ار  عطن  انالوم 

.بوخ هرَس :

وا دـشاب و  هتفرگ  رگید  فیرح  ياه  هرهم  هلیـسو  هب  فیرح  هناخ  شـش  شیپ  اـشیپ  هک  تسا  ناـنچ  درن  يزاـب  رد  ردشـش  هردـشش :
.دناسر يا  هناخ  هب  دهد و  تکرح  ار  دوخ  هرهم  دناوتن 

.تسا دودحم  هک  نآ  دراد ، رارق  تهج  شش  رد  هک  نآ  شش : وزج 

.تسا ملاع  ّلک  رب  طیحم  هک  یلاعت  قح  تردق  زا  هراعتسا  شش : ِّلُک 

.یلاعت قح  زا  تیانک  نوچ : یب 

.ندیرفآ تخب  دب  زا  تیانک  نداهن : ژک 

.هدیرفآ هتخاس و  زا  تیانک  فاب : تسد 

وا زج  متـسناوتن  قوشعم  رب  تریغ  تیاغ  زا  هک  تسا  قح  هب  نم  قشع  هداز  ار ، مدآ  نم  ندرکن  هدجـس  دـیوگ  هرظانم  نیا  رد  سیلبا 
دـسر یم  تسود  زا  هچ  ره  تسوا و  تساوخ  هک  ارچ  رادـیرخ ، لد  هب  ار  يراـتفرگ  نیا  مراـتفرگ و  قارف  هب  نونکا  .منک  هدجـس  ار 

: تسوکین

ربز ریز و  ناج  ِرحب  ِجوم  وچمه  رت  قرغ  دشاب  هک  دهاوخ  قح  ِقرغ 

هب ( 1 / 1565 ياهتیب 1570 - حرـش  هب : دینک  هاگن  و   ) 1 / 1745 رپس 1746 - ای  دـیآ  رت  شک  لد  وا  ِریت  ربز  ای  دـیآ  رتشوخ  ایرد  ِریز 
هتشاد رظن  جاّلح  هتفگ  هب  اهتیب  نیا  ندورس  هرظانم و  نیا  حرط  رد  انالوم  دسر  یم  رظن 

517 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

عنم هچ  تفگ  یسوم  .دندیسر  مه  هب  روط  هبقع  رد  سیلبا  اب  ع )  ) یسوم : » تسا
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کی دندرک  ادن  ار  وت  هک  اریز  یمدوب ، وت  لثم  ار  مدآ  یمدرک  دوجس  رگا  دحاو و  دوبعم  هب  نم  يوعد  تفگ  دوجـس ؟ زا  ار  وت  درک 
: تفگ ارم  ینعم  نم  يوعد  مدرکن ، دوجـس  َمَدِآل » اوُدُجـسُأ   » هک راب  رازه  دندرک  ادن  ارم  و  يدیرگنب ، ِلَبَجلا » َیلإ  رُظنا  : » دـنتفگ راب 

 ... دننکن دای  دای  یسوم ، يا  تفگ : ار ؟ وا  ینک  دای  نونکا  تفگ : یسوم  رما ...  هن  دوب  التبا  نآ  تفگ : .یتشاذگب  رما 

شخب هاضقلا ، نیع  ياه  همان  هب : دـینک  هاـگن  رتشیب  لیـصفت  يارب  و  ( ) 47 ص 45 - نیـساوط ، « ) .تسا رت  یفاص  نونکا  نم  تمدـخ 
(315 ص 313 - لوا ،

ار وا  رکم  سیلبا  اب  هیواعم  ندرک  ریرقت  زاب 

ار وا  رکم  سیلبا  اب  هیواعم  ندرک  ریرقت  زاب 

رد يدرک  هرفح  يدز  هر  وت  نم  وـچ  ار  نارازه  دـص  تسا  تساـک  اـهنیا  زا  وـت  شخب  کـیل  تسا  تسار  اـهنیا  هک  ار  وا  ریما  تفگ 
ات تسا  یندـینازوس  وچ  شتآ  يا  تعبط  تسین  هراپ  شا  هماج  وت  تسد  زک  تسیک  تسین  هراچ  مزوسن  وت  زا  یـشتآ  يدـمآ  هنیزخ 
هچ نم  وربور  يدینـش  یتفگ  ادخ  اب  دنک  تنادزد  هلمج  داتـسوا  دـنک  تنازوس  هک  دـشاب  نیا  تنعل  تسین  هراچ  يزیچ  وت  ینازوسن 
هدز هر  نآ  ار  غرم  نارازه  دـص  ریگ  غرم  نکیل  تسا  ناغرم  گـناب  ریفـص  گـناب  نوچ  وت  ياـهتفرعم  ودـع  يا  ترکم  شیپ  مشاـب 

زا تیانک  ریما :  2638 ریسا ب 2646 - اجنیا  دوش  دیآ  اوه  زا  ریفص  ِگناب  دونشب  نوچ  اوه  رد  تسا  هدمآ  ییانـشآک  هّرغ  غرم  تسا 
.هیواعم

.نارسخ یمک ، شهاک ، تساک :

تـسا ثیدح  رد  و  دیاشگ ، یمدآ  لد  نورد  هب  هار  ناطیـش  دیآ ، رد  هنازخ  هب  دنک و  یخاروس  نورب  زا  دزد  هک  نانچ  ندرک : هرفح 
ِنبا نِم  يِرجَی  َناطیَّشلا  َّنإ   » هک
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وت زا  ( 76 ص ، « ) .ٍران نِم  ِینَتقَلَخ   » تفگ ناطیش  هچ  نادب  تسا  تراشا  یـشتآ : ص 49 ) ج 67 ، راونالا ، راحب  « ) .ِمَّدـلا يَرجَم  َمَدآ 
هدـمآ نم  ندرک  هارمگ  يارب  وت  راچان  سپ  تسا ، ندرک ) هارمگ   ) ندـنازوس وت  تعیبط  ياـضتقم  نوچ  .موشن ) هتخوس   ...: ) مزوسن

.يا

هارمگ يارب  تسا  یماد  نانخـس  نیا  .مدـنب » ياـپ  وا  رهم  هب  مقح و  قشاـع   » ییوـگ هک  نـتفگ  ِهناـفراع  نانخـس  زا  تیاـنک  تـفرعم :
.دنرآ رب  ناغرم  راکش  يارب  ناداّیص  هک  غرم  گناب  نوچمه  ندرک ،

519 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ریگ غرم  نآ  ار  غرم  دبیرف  ات  ریفص  گناب  دروآ  داّیص  هک  نآ  ز 

ناهج رد  هچ  نآ  هک  دریذـپ  یم  سیلبا  زا  هیواعم   1 / 317 شین 318 - ماد و  دبایب  دـیآ  اوه  زا  شیوخ  ِسنج  ِگناب  غرم  نآ  دونـشب 
وت راک  ینادب  دـیاب  یفرتعم  قح  ياضق  هب  نوچ  وت  دـیوگ  یم  ودـب  لدـج  قیرط  هب  و  تسا ، هتفر  نآ  رب  یهلا  ياضق  دـیآ  یم  دـیدپ 

زیخاتسر زور  ات  وت  رب  ِنیِّدلا : ِمْوَی  یلِإ  َهَنْعَّللا  َْکیَلَع  َّنِإ  َو   » دومرف درک و  وت  رب  یلاعت  قح  هک  تنعل  نآ  تسا و  نامدرم  ندرک  هارمگ 
.تسا ندرک  هارمگ  نیمه  يارب  ( 35 رجح ، « ) .تسا تنعل 

ناهدنا باذع و  رد  يدنکف  رد  ناهج  رد  يداد  داب  وت  ار  داع  دنا  هحرَش  هحرَـش  هنیـس  بابک و  لد  دنا  هحون  رد  وت  ِرکم  زا  حون  ِموق 
لقع هتخیگنا  اـه  هنتف  نارازه  يا  هتخیر  دـمآ  وت  زا  دورمن  زغم  طوغ  دـندروخ  وت  هبآ ز  هایـس  رد  طول  موق  ِراسگنـس  نآ  دوـب  وـت  زا 

وت زا  مه  مَکَحلا  ُوب  هدش  یلهاان  وت  زا  مه  بَهل  وب  فوقو  وا  دیباین  وت  زا  تشگ  روک  فوسلیف  ِّیکَذ  نوعرف 
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هتـشگ هیـس  اهلد  هتخوس  تلکـشم  ياهدنب  نیزرف  يا ز  ار  داتـسا  رازه  دص  هدرک  تام  ار  دای  رهب  جنرطـش  نیا  رب  يا  هدش  یلهج  وب 
نم اـّلا  میناـفوط  قرغ  مِصَتُخم  يا  وت  رکم  زا  دـهر  یک  يا  هّرذ  نامیلَـس  نیو  یهوک  وـچ  وـت  يا  هرطق  قیـالخ  وـت  يرکم  رحب  تلد 

.هراپ هراپ  هحرش : هحرش   2647 قِرتفم ب 2657 - وت  زا  عمج  هاپس و  سب  قِرتُحم  وت  زا  دعس  هراتس  سب  مِصُع 

دنتسیز و یم  تومَرْضَح  نامُع و  نایم  ینیمزرس  رد  هریت  نیا  .تسا  هدش » دوبان  تسین و   » ینعم هب  هدئاب  و  هدئاب ، برع  يا  هریت  داع :
داع موق  .تسا  هدمآ  میرک  نآرق  زا  هروس  دنچ  رد  داع  مان  .داتـسرف  نانآ  ییامنهار  يارب  ار  دوه  دنوادخ  .دندوب  یتسرپ  تب  نید  رب 

.درک ناشکاله  دیزو و  نانآ  رب  دنت  يداب  دندرک ، ینامرفان  ار  دوه  نوچ 

هّرد رد  مودُس  مان  هب  ینیمزرس  رد  يو  .تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  تاروت و  رد  وا  مان  طول :

520 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

باذع .دنتفریذپن  یلو  درک  تحیـصن  ار  نانآ  طول  .دندوب  هرابمالغ  دش  رومأم  نانآ  ییامنهار  هب  طول  هک  یمدرم  .تسیز  یم  ندرا 
رد دندوب  هدروآ  نامیا  طول  هب  هک  یناسک  زج  یگمه  و  لگ ، گنـس و  ناراب  نآ  زا  سپ  و  یگناب ، تسخن  .دمآ  دورف  نانآ  رب  یهلا 

.تسا هدمآ  زین  نآرق  هروس  دنچ  رد  طول  مان  .دندش  كاله  هبآ  هایس 

: هبآ هایس 

وگن دینادرگ و  رد  ار ) طول  مدرم  رهش   ) ار نآ  هگ  نآ  و   » 4 طوغ 788 / دندروخ  هیس  ِبآ  رد  هک  ات  طول  يادعا  رب  دیراب  یم  گنس 
ار همه  دیراب  گنس  نارفاسم  ناشیا و  ناگدنکارپ  رب  درب و  ورف  هایس  بآ  هب  راس 
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: دورمن ص 84 ) يدابآ ، روس  دیجم ، نآرق  صصق  « ) .درک كاله 

.شوه زیت  یکَذ : ( 1 تیب 1189 / حرش  هب : دینک  هاگن  و   ) 1 رس 1189 / ِزرد  اباُحم  یب  دفاکش  یم  رَپ  ِمین  اب  ار  دورمن  يا  هّشپ 

فرح : ) ار رهب  ( 1 تیب 782 / حرـش  هب : دـینک  هاگن   ) .لهج وبا  تسخن  هینک  مَکَحلا : ُوب   2 تیب 418 / حرـش  هب : دینک  هاگن  بَهل : وب 
.تسا هدمآ  ناوارف  ناینیشیپ  رثن  مظن و  رد  ار  رهب  زا  ار و  رهب  بکرم ) هفاضا 

.دنناد یم  رهب »  » دیکأت ار  ار »  » یضعب و  هفاضا ، فرح  ار  بیکرت  یضعب 

.هدنزرو ینمشد  ماصتخا ): زا  لعاف  مسا  : ) مصتخم  2 تیب 130 / حرش  هب : دینک  هاگن  دنب : نیزرف 

هدمآ مِصُع ) نَم   ) لوهجم نوسلکین  هخسن  طبـض  رد  و  مِصَع ) نَم   ) مولعم هغیـص  هب  هینوق  هخـسن  طبـض  رد  هیلعف ) هلمج  : ) مِصُع نَم 
َعَم ْنُکَت  انَعَم َو ال  ْبَکْرا  َّیَُنب  ای  : » تفگ ار  دـنزرف  حون  .میرک  نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .دوش  هتـشاد  هاگن  هک  یـسک  دـیامن ،) یم  رتهب  )

(43 - 42 دوه ، « ) .ِهَّللا ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  ال  : » تفگ حون  و  .ِءاْملا » َنِم  ِینُمِصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَس  : » تفگ خساپ  يو  .َنیِِرفاْکلا »

521 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیا هک  .خـیرم  لـحز و  نوچ  سحن »  » ار یـضعب  و  يرتشم ، هرهز و  نوچ  دـنناد  دعـس »  » ار ناگراتـس  یخرب  ناـمّجنم  دعـس : هراـتس 
.دنا سحن  هاگ  دعس و  هاگ  ناگراتس  یضعب  .دنا و  یگشیمه  سحن  ای  دعس  ناگراتس 

، لحز ینعی  هَرِّیَحتم  هسمخ  زا  یکی  اب  تسا  باتفآ  هنراـقم  ناـمّجنم  حالطـصا  رد  قارتحا : .هتخوس  قارتحا ) زا  لـعاف  مسا  : ) قِرَتُحم
دننام ار  نآ  دوش  دـیدپان  دیـشروخ  شبات  رطاـخ  هب  هراتـس  نوچ  .جوربلا  کـلف  زا  هجرد  کـی  رد  دراـطع  و  هرهز ، خـیرم ، يرتشم ،

هاگن  ) .دنیوگ شا  هتخوس  دنرادنپ و  هتخوس 
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.دوش عمج  باتفآ  اب  هراتس  هک  تسا  نآ  قارحا : ص 82 ) میهفتلا ، هب : دینک 

.هدنکارپ قرتفم : يرونا )  ) قارحا زا  قارتحا  ینعم  دنسانشن  هک  هفیاط  نآ  زا  هن 

ار هیواعم  سیلبا  نتفگ  باوج  زاب 

ار هیواعم  سیلبا  نتفگ  باوج  زاب 

بلق قح  درک  مبلق  دقن و  ناحتما  قح  درک  مبلک  ریش و  ناحتما  ار  دقن  ار و  بلق  مَّکَِحم  نم  « 70  » ار دقَع  نیا  ياشگ  شسیلبا  تفگ 
اهفلع نیا  منک  یم  رب  ار  کشخ  ياه  هخاش  منک  یم  ییامنهر  ار  ناوکین  ما  هدرک  وا  تمیق  ما  یفریَـص  ما  هدرک  ور  هیـس  یک  نم  ار 

ییوهآ شیگرگ و  رد  تسه  یکدوـک  دـیاز  وـچ  وـهآ  زا  گرگ  تسیک  سنج  ناوـیح  هک  دـیآ  دـیدپ  اـت  تسیچ ؟ رهب  زا  مهن  یم 
نیقی دهاوخ  ایگ  رو  تسا  گس  دیآ  ناوختـسا  يوس  هب  رگ  زیت  ماگ  وا  دنک  وس  نیمادک  ات  زیرب  شـشیپ  ناوختـسا  هایگ و  وت  یکش 

.دنب هرگ ، دقَع :  2658 تسا ب 2665 - گر  وهآ 

ص 8) رارسالا ، نزخم  یماظن ،  ) ياشگ او  ناهج  ار ز  ناهج  دقع  يامن  او  کلف  هب  ار  کلَف  زجع 

رگرز هک  یگنس  ندیشارخ ) ندوس ، کح : زا  تلآ  مسا  : ) ّکحم  4 ادخ 3197 / يداتسرف  یک  ار  ایبنا  اهلقع  ار  وا  ِدقَع  يداشگ  رو 
.دنک مولعم  نآ  رایع  ات  دیاس ، ار  رز  نآ  اب 

.هرسان بلق :

.كوکسم رز  میس و  دقن :  1 ار 3531 / زیمآ  بلق  دقن  ار و  دقن  ار  زیخاتسر  ِزار  میامن  او 

__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  اه »  » يالاب ار »  » هملک .اهدقع و  ساسا : هخسن  رد  ( 70)

523 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.گس بلک :

.فاّرص دراد ، مولعم  هرسان  زا  ار  هرس  هک  نآ  هدننک ، هرس  رز  میس و  یفریص :

نادنزرف اب  ناطیش  هک  ییاهرکم  ایند و  رویز  زا  تراعتسا  اهفلع :
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.دنک مدآ 

نینمؤملا ریما  ءاضق  باتک  ّفلؤم  .دروآ  یم  رطاخ  هب  ار  ع )  ) یلع ياهیرواد  زا  یکی  تیب  ود  نیا  نومـضم  ناوختـسا :...  هایگ و  وت 
ندروخ رد  ار  وا  دومرف : تسیچ ؟ نآ  مکح  داز ، یناویح  شیم  زا  تسج و  یـشیم  رب  یگـس  دیـسرپ  ع )  ) یلع زا  یبرع  : » دسیون (ع )

ندیماشآ رد  تفگ : .نآ  مه  دروخ و  نیا  مه  هک  منیب  تفگ  .دنفـسوگ  دروخ  فلع  رگا  تسا و  گس  دروخ  تشوگ  رگا  يامزایب 
دـنک و نینچ  هاگ  تفگ  .تسا  گس  دروخ  نابز  اب  رگا  تسا و  دنفـسوگ  دروخ  بآ  ناهد  اـب  دـشک و  ندرگ  رگا  نک  شـشیامزآ 
دور و نینچ  هاگ  تفگ  .تسا  دنفـسوگ  دـتفا  شیپ  رگا  تسا و  گس  دـتفا  یپ  رگا  يامزایب  هّلگ  اب  نتفر  رد  ار  وا  تفگ  .نانچ  هاگ 

نینچ هاگ  تفگ  .گس  دهن  نیمز  رب  نمیـشن  رگا  تسا و  دنفـسوگ  دتفخ  هنیـس  هب  رگا  يامزایب  نتـسشن  رد  ار  نآ  تفگ  .نانچ  هاگ 
رد يرواد  نیا  زا  برع  .تسا  گس  دراد  هدور  رگا  تسا و  دنفـسوگ  دوب  هبنکـشا  ار  نآ  رگا  ُربب  رـس  ار  وا  دومرف  .نانچ  هاـگ  دـنک 

تیب رد  دوش  یم  هدـید  هک  نانچ  تسا : گس  دـیآ  ناوختـسا  يوس  هب  رگ  ( 53 ص 52 - ع ،)  ) نینمؤملا ریما  ءاضق  « ) .دـنام تفگش 
نارعاـش لامعتـسا  رد  رگیدـکی  ياـج  هب  ناروناـج  زا  ریبعت  .تسا  گـس  زا  نخـس  تیب  نیا  رد  دوب ، وهآ  گرگ و  زا  نخـس   2663

.تسا هدوب  ناوارف  نیشیپ 

دنامن گس  نآ  رگ  وت  ياقب  داب  دنامن  کت  رنه  هب  ناک  مونش  یم 

دش ریگ  مدع  درک و  یکت  زیت  دش  ریجخن  هب  وت  شیپ  هک ز  يد 

مغ نیا  تسا  نتسبآ  بش  تفگ  شرگدیص 
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تسا نم  يارب  هزور  کی 

شیپ ياهتیب  نومـضم  دسر  یم  رظن  هب  ص 103 ) رارـسالا ، نزخم   ) دیرد مهاوخن  هماج  مین  گرگ  دیـسر  فسوی  تلاح  ارم  گرگ 
هک دـناوت  نوچ  ترـضح ...  بّرقم  دوب و  مرک  هدرورپ  هک  سیلبا   » .تسا هدروآ  همان 522  رد  هاـضقلا  نیع  هچ  نآ  زا  دـشاب  يریبعت 

برق هار  سیلبا  هک  اریز  دشک  دقن  ٍرُرُغب » امُهّیلَدَف   » دنک وا  ثیدح  او  شوگ  کلاس  رگا  َنیِحِـصاَّنلا » َنَِمل  امَُکل  یِّنإ   » دنکن تحیـصن 
رد یلاح  برق  هار  ار  وا  اما  تحیصن ، نیا  رد  دور  یم  دوخ 

524 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دقن و نورد  دوخ  هسوسو  اب  دـیوگ  سیلبا  ص 314 ) لوا ، شخب  هاضقلا ، نیع  ياه  هماـن  « ) .دـنکن وا  نخـس  او  شوگ  هک  تسا  نآ 
.دقن تفریذپن  هک  نآ  تسا و  بلق  درک ، راک  نم  تفگ  هب  هک  نآ  مزاس  یم  راکشآ  ار  بلق 

ار ناج  ِتوق  سفن و  ِتوق  نک  هضرع  ار  ناوختسا  هایگ و  وت  رـش  ریخ و  یناهج  ود  ره  نیا  زا  داز  رگدمه  اب  دش  تفج  یفطل  رهق و 
رحب رد  دور  رو  رخ  تسه  نت  تمدخ  وا  دنک  رگ  تسا  رورـس  دهاوخ  حور  ياذغ  رو  تسا  رتبا  دیوج  سفن  ِياذـغ  رگ  نک  هضرع 

نانمـشد دـننک  یم  هضرَع  تاعاط  ایبنا  دـنردنا  راک  کی  هب  ود  ره  نیا  کـیل  دنرـش  ریخ و  فلتخم  ود  نیا  هچ  رگ  رهگ  دـبای  ناـج 
ار تشز  ما  هن  بر  مزاس  تشز  نم  ار  بوخ  مین  ناشیا  ِقلاخ  نم  مَیعاد  مَین  نادزی  منک  دـَب  نوچ  ار  کین  دـننک  یم  هضرع  تاوهش 

«71  » ار درم  دیامن  یم  ور  هیس  نیک  ار  درد  زا  هنیآ  ودنه  تخوس  ما  هنییآ  ار  بوخ  و 

درد زا   2666 ب 2674 -
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.تسا هدورـس  هدمآ  هقیقحلا  هقیدح  سمـش و  تالاقم  رد  هچ  نادب  هجوت  اب  انالوم  ار  ناتـساد  نیا  يوق  لامتحا  هب  .درد  يور  زا  ار :
(75 ص 74 - يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  هب : دینک  هاگن  )

دیر هنییآ  رب  تشز و  ار  دوخ  يور  دید  هنییآ  رد  هک  یگنز  نآ  وچمه 

ناربمیپ نداتسرف  اب  دوخ ، فطل  هب  راگدرورپ   4 / 2490 سخ 2491 - ِروک  يا  تسا  وت  ِنآ  مَیتشز  سب  ینیا و  قیـال  یتـشز  هچ  هک 
دناسرب لزنم  هب  شادـخ  فطل  تفر  ناربمیپ  هار  هب  هک  نآ  هدوشگ ، ناشیور  هب  راـیتخا  رد  تسا و  هدومن  ناگدـنب  هب  ار  تیادـه  هار 

.دراذگ او  دوخ  هب  ار  وا  درک  سفن  ياوه  يوریپ  هک  نآ  تسا و  نایوج  هار  يداه  وا  هک 

تـساوگ دزیا  متـسین  نادنز  ِلها  تساجک  نادنز  هاوگ  رب  مهاوگ  نم  وک  بوخ  وک و  تشز  میوگب  ات  وگتـسار  درک و  زاّمغ  ارم  وا 
__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 71)

دودز نم  يور  هک  هن  ار  وا  مرُج  دوبن  نم  زا  هانگ  هنییآ  تفگ 

525 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

کـشُم کُشپ  زا  دـهر  ات  نم  مُرب  یم  کشخ  خـلت و  تخرد  منیب  اجک  ره  راو  هیاد  نم  منک  یم  اهتیبرت  راد  هویم  لاهن  منیب  اـجک  ره 
مرُج وت  یکـشخ  دشابن  سب  وخ  تشز  يا  شمخ  دیوگ  نابغاب  اطخ  یب  رَـس  يُرب  یم  هچ  ارم  رم  یَتف  ياک  ار  نابغاب  دـیوگ  کشخ 

ییدوب رَت  ییدوب  ژک  یکـشاک  ییدوعـسم  رگا  دـیوگ  ناـبغاب  مَیپ  يُّرب  یم  مرُج  یب  ارچ  وـت  مَین  ژک  نم  متـسار  دـیوگ  کـشخ  وـت ؟
تخرد اب  وت  ِلصا  تسا و  هدوب  َدب  وت  مخت  ییتشغآ  یگدنز  بآ  ردنا  ییتشگ  یتایح  بآ  بذاج 
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هب تغل  رد  زاّـمَغ :  2675 دنز ب 2685 - رب  شداهن  ردـنا  یـشوخ  نآ  دـنک  تلـصو  یـشوخ  اب  را  خـلت  خاش  وت  ِلصو  هدوبن  شوخ 
: تسا هدمآ  زین  فافش  هدننک و  سکعنم  ینعم  هب  نکیل  .تسا  ماّمن  نیچ و  نخس  ینعم 

.راوازس روخ ، رد  لها :  1 تسین 34 / زاتمم  شخُر  زا  راگنز  هک  نآ  تسین ز  زاّمغ  ارچ  یناد  تا  هنیآ 

.لکشپ کُشپ :

زا هرس  زا  تیانک  ندیهر : کُشپ  زا  کشُم   2 کشخ 214 / ِكاخ  يو  رب  زیر  رَت  دوب  رو  کُشپ  گنـس و  زا  بورب  ار  شیاج  تفگ 
.ندش هتخانش  یقش  زا  دیعس  ندش ، دیدپ  هرسان 

.شوخ دمآ ، راک  زا  تیانک  يدوعسم :

.هدنشک بذاج :

.ندش دنویپ  ندرک : تلصو 

.ندروآ دیدپ  نآ  رد  ینوگرگد  ندرک ، رثا  ندز : رب 

دیوگ سیلبا  .تسا  یتاذ  تواقش  تداعس و  هک  تسا  نایرعشا  تدیقع  ساسا  رب  دش ، هدورس  سیلبا  نابز  زا  هک  اهتیب  نیا  نومـضم 
دنویپ ار  یتخرد  نابغاب  .مزاس  یم  راکشآ  ار  نانآ  نورد  دوخ  هسوسو  اب  هکلب  .مرادن  یتلاخد  نامدرم  یهارمگ  ای  ییامنهار  رد  نم 

دنز یم 

526 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درب یم  تسین  دنویپ  روخ  رد  ای  تسا  کشخ  هک  ار  یتخرد  و  ددرگ ، نیریش  نآ  خلت  هویم  ات 

تا هشیب  رد  ار  خاش  دفاکش  یم  تا  هشیت  اّما  میناش  ات  هجاوخ 

دنک یم  لّطعم  ار  رگید  ِخاش  دنک  یم  لَّصَُوم  ار  یخاش  زاب 

1 / 2456 ین 2458 - تسَج ؟ هشیت  ِتسد  زا  خاش  چیه  ین  تسه ؟ یتسد  هشیت  رب  ار  خاش 

سیلبا اب  هیواعم  ندرک  فنُع 

سیلبا اب  هیواعم  ندرک  فنُع 

مرخ یک  يرآ  هک  یتاـسابل  ره  مرجاـت  بیرغ و  نم  ینز و  هر  وجم  هر  نم  رد  تسین  هر  ار  وت  رم  وگم  تّجح  نز  هار  يا  ریما  تفگ 
زا درگم  نم  تخَر  ِدرِگ 
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دوسح نیا  دراد  هچ  اـت  نف  تسا و  رکم  يرتشم  دـیامن  رو  نز  هار  ار  یـسک  دوبن  يرتشم  يرتـشم  ار  یـسک  تخر  يا  هن  وت  يرفاـک 
: فنُع  2686 دمن ب 2691 - نز  هر  نیا  نم  زا  دیابُر  رد  دمد  نم  رد  رگد  یلصف  یکی  رگ  ودع  نیز  ار  ام  دایرف  ادخ  يا  ودک  ردنا 

.یتشرد

ایوگ .تسا  هتفرگ  تیب  نیمه  زا  ار  ینعم  نیا  هک  تسادـیپ  هدرک و  ینعم  یـسولپاچ  ّقلمت و  ار  نآ  تاـغّللا  ثاـیغ  فـلؤم  تاـساِبل :
: دهد یم  ار  ینعم  نیمه  مه  ورسخ  رصان  تیب  رد  .تسا  يراک  هابتشا  بیرف و  فدارم  اجنیا  رد  تاسابل » »

هب و  ص 521 ) ققحم ، يونیم ، ورـسخ ، رـصان  ناوید   ) بیرف تاسابل و  ینادـن ز  زاب  ار  دـنپ  نخـس  يریگن ز  دـنپ  ات  هک  زومآ  نخس 
.دراد ماهیا  زین  اه  سابل  ینعم  هب  يرتشم  ندیرخ و  هنیرق 

.ندوب بیرف  یپ  زا  تیانک  .يرادیرخ  يارب  ندرک  زادنارب  ار  الاک  تخر و  ندیدرگ : تخر  درِگ 

.یمحر یب  يراکمتس ، يرفاک :

یخرب رد  زین  .دنتخیر  یم  ار  اه  هناد  نآ  رد  دـندرک و  یم  هدافتـسا  فرظ  ياج  هب  ودـک  یعون  زا  هتـشذگ  رد  نتـشاد : ودـک  رد  هچ 
یم هک  تروص  ره  هب  دنتـشاک و  یم  دندناوخ و  یم  درو  نآ  رب  دـندروآ و  یم  نوریب  همخت  ودـک ، زا  نارگوداج  هک  تساهناتـساد 

.تسا هدمآ  نالسرا » ریما  وداج و  هناحیر   » ناتساد رد  هچ  نآ  ریظن  دییور ، یم  دنتساوخ 

تیانک ندوبر : دمن  .دندرک  یم  هدامآ  دنفسوگ  هدز  مشپ  زا  هک  شوپ  الاب  ای  شرف  یعون  دمن :

528 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتخاس هارمگ  نتفیرف ، زا 

بیرف نـم  دـیوگ  یم  ودـب  ور ، نـیا  زا  .تـسا  ناـمدرم  ندرک  هارمگ  ناـمیا و  ندرب  سیلبا  راـک  هـک  دیـشیدنا  یم  دوـخ  اـب  هیواـعم 
يدزد نوچمه  وت  .مروخ  یمن  ار  وت  ياهگنرین 
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رادـیب زامن  يارب  زا  ارم  هک  وت  .دربب  وا  يـالاک  اـت  دـشاب  یتصرف  یپ  رد  نکیل  ماوت ، يـالاک  يرتشم  نم  دـیوگب  ار  یبیرغ  هک  یتسه 
.يا هدیشیدنا  يرکم  هکلب  یتسین ، نم  ندرب  باوث  ناهاوخ  يدرک 

نتساوخ ترصن  سیلبا و  زا  یلاعت  قح  ترضح  هب  هیواعم  ندیلان 

نتساوخ ترصن  سیلبا و  زا  یلاعت  قح  ترضح  هب  هیواعم  ندیلان 

ره فیرش و  ره  هنتف  تسوک  سیلب  اب  میاین  رب  تّجُح  هب  نم  هایـس  دش  ممیلگ  هن  را  ریگ  تسد  هلا  يا  تسا  دود  وچمه  شثیدح  نیا 
نوچ كاخ  يور  رب  شتخادـنا  تشهب  زا  تسا  گت  یب  گـس  نیا  ِقرب  نوچ  گـت  رد  تسا  گـَب  امـسالا  َمَّلَع  وک  یمدآ  سیـسخ 

دص تسا  رش  وا  ثیدح  ره  ِنوردنا  يدح  ار  شنوسف  ناتسد و  تسین  يدز  یم  انمَلَظ  اَّنإ  هحون  كامِس  زا  دش  وا  تسـش  رد  کمَس 
مَیچ رب  وج  هنتف  ِزوس  قلخ  ِسیلب  يا  سوه  دزورفا  درم  رد  نز و  رد  سفن  رد  ددنبب  نادرم  يدرم  تسا  رَمضُم  يو  رد  رحـس  نارازه 
همان یهایـس  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  ندـش ، تخب  دـب  زا  تیاـنک  ندـش : هایـس  میلگ   2692 وـگ ب 2699 - تسار  يدرک  رادـیب 

.لامعا

يارب زا  ردصم  : ) هنتف مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  ظفاح ،  ) درک ناوتن  دیفس  رثوک  مزمز و  بآ  هب  هایـس  دنتفاب  هک  ار  یـسک  تخب  میلگ 
.هدننک هارمگ  لعاف )

هضرع سپ  ار  اهمان  همه  ار  مدآ  تخومآ  و  ِهَِکئالَْملا : یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ءامـسألا : َمَّلَع 
.ریما گب : ( 31 هرقب ، « ) .ناگتشرف رب  ار  اهنآ  درک 

.یهام کَمَس :  1 تسا 1234 / گر  ره  ردنا  شملِع  نارازه  دص  تسا  گب  امسألا  َمّلَع  وک  رَشَْبلا  ُوب 

.يریگیهام باّلق  تسش :

.تشهب نامسآ  زا  تیانک  كامس :

يونثم حرش 
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530 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  ) 

دنتفگ َنیِرِـساْخلا : َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحْرَت  اَنل َو  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  انَـسُْفنَأ َو  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  ( » اوح مدآ و  هتفگ   ) هیآ زا  تسا  ذوخأـم  اـنمَلَظ : اَّنإ 
تفگ نیا  ( 23 فارعا ، « ) .دوب میهاوخ  ناگ  هدید  نایز  زا  انامه  ییاشخبن  يزرماین و  ار  ام  رگا  میدرک و  متـس  دوخ  رب  ام  راگدرورپ 

.دنوش یم  ناطیش  يوه و  رکم  راتفرگ  هک  تسا  یناسک  نادجو  نابز  اما  تسا ، ساسا  یب  میتشون  هک  نانچ  دنچ  ره  اهوگ  و 

ار دوخ  سیبلت  سیلبا  ریرقت  زاب 

ار دوخ  سیبلت  سیلبا  ریرقت  زاب 

شیب شلایخ  يرآ  لیلد  نوچ  دش  شیدنا  لایخ  هک  ینورد  ره  ناشن  دص  اب  ار  تسار  وا  دونشن  نامگ  دب  دشاب  هک  يدرم  ره  تفگ 
نخـس هلبا  اـب  تسه  نوکـس  تسا و  توکـس  وا  باوج  سپ  دوش  تلآ  ار  دزد  يزاـغ  غیت  دوش  ّتلع  دور  يو  رد  نخـس  نوچ  دـش 

وت عبط  دریگب  بت  دوش  لـبنُد  ار  وت  اولح  يروخ  وت  میئل  سفن  نآ  ِّرـش  زا  لاـنب  وت  میلَـس  يا  یلاـن  هچ  قح  اـب  نم  وت ز  نوـنج  نتفگ 
.ندرک نایب  نتفگ ، زاب  ریرقت :  2700 دوش ب 2705 - لتخم 

.گنرین رکم ، ندرک  ناهنپ  سیبلت :

.يرامیب ّتلع :

.هدننک گنج  يزاغ :

.نادان میلس :

.تسپ میئل :

.نتشگ نوگرگد  ندش : لتخم 

رتشیب شدب  نامگ  نآ ، ندینـش  زا  هکلب  دونـش  یمن  ار  زردنا  اهنت  هن  نامگ  دب  .تسا  وت  ینامگ  دـب  زا  نم  رب  وت  راکنا  دـیوگ  سیلبا 
دب زا  وت  .درب  راک  هب  ناشیا  لام  ندوبر  نامدرم و  نتشک  يارب  ار  نآ  دتفیب و  دزد  تسد  هب  رگداهج  درم  ریشمش  هک  نانچ  دوش ، یم 

.تسا یشوماخ  ناهلبا  خساپ  هک  ارچ  تسین  ینخس  وت  اب  ارم  سپ  يونش ، یمن  ارم  زردنا  ینامگ 

زا ینیبن  نوچ  ار  سیلبا  ینک  تنعل  هنُگ  یب 
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532 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يور  یم  هبنُد  يوس  هبور  وچ  هک  يوغ  يا  تسوت  زا  سیلبا ، زا  تسین  ار  سیبلت  نآ  دوخ 

تلقع مشچ و  هبند  لـیم  درک  رود  شناد  تِک ز  ینادـن  نآ  ز  ارچ ؟ وت  ینادـن  نیا  دـشاب  ماد  « 72  » اـه هبند  ینیبب  هزبس  رد  هک  نوچ 
زا مرازیب و  دـب  نم ز  نیبم  « 73  » ژک ژک  هنم  نم  رب  هنگ  وت  مِصَتخَت  تَنَج ال  ادوَّسلا  َکُـسفَن  ّمُِصی  َکـیِمُعی  ءایـشألا  َکُّبُح  درک  روک 

«74  » زور هب  دیآ  مبش  ات  مراظتنا  زونه  منامیشپ  مدرک  يدب  نم  نیک  صرح و 

هَنَطنَط رد  وا  هک  دـشاب  مهّتم  تسا  هنـسرگ  هچ  رگا  هراچ  یب  ِگرگ  نز  درم و  ره  دـهن  نم  رب  دوخ  لعف  نم  قلخ  نایم  متـشگ  مهّتم 
.هارمگ يوغ :  2706 تفَز ب 2715 - ِتول  زا  تسا  همخت  دیوگ  قلخ  تفر  هار  دناوتن  نوچ  یفیعض  زا  تسا 

ار يو  ندـنکفا  ماد  هب  ار و  یگرگ  هابور  نتفیرف  هابور و  راکـش  يارب  يو  نداهن  ماد  نابغاب و  ناتـساد  نتفر : هبند  يوس  هابور  نوچ 
: تسا نیا  نآ  نیتسخن  تیب  هک  تسا  هدروآ  هابور » گرگ و   » لیذ هعیرذلا  ّفلؤم  ار  یکی  .دنا  هدروآ  رد  مظن  هب  نت  دنچ 

رد دوخ  هک  یموظنم  ناتـساد  يرگید  و  ص 206 ) ج 8 ، هعیرذـلا ،  ) راد نم  يوس  شوگ  وت  هظحل  کـی  رادرک  هتـسجخ  رنه  رپ  يا 
: تسا نیا  نآ  زاغآ  هدش و  پاچ  اهراب  ما و  هدناوخ  هناخ  بتکم 

زاغآ تیاکح  هنوگ  نیا  درک  زاسمد  نانخس  نیا  يوار 

يا هبند  ٍهَّیَِّرب : ِیف  ٌهَیلإ  : » لثم تروص  هب  زین  هابور ) گرگ و  ناتساد   ... ) یمرا تشهب  وچ  یغاب  تشاد  یمـشتحم  یکی  غاب  نیردناک 
عمجم رد  نابایب » رد 
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.تسا هدمآ  نیدلوم ) لاثما  لصف   ) لاثمالا

نیمک يدـــــــــید  یمن  يدـــــــــید  یم  تــــــــشد  نیبـــــــــب  کـــــــــنیا  وـــــــــک  هــــــــک  یتـــــــــفگ  یم  هــــــــک  نآ 
__________________________________________________

( ار هبند   ) .تسا هدش  هتشون  نآ  يالاب  ار »  » هملک و  اه ،) هبند   ) اهبند ساسا : هخسن  نتم  رد  ( 72)

( ژم ژک   ) .تسا هدش  هتشون  ژک »  » يالاب ژم »  » و ژک ، ژک  ساسا : هخسن  نتم  رد  ( 73)

زومت ددرگ  مید  ات  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 74)

533 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

َکُّبُح  » يوبن ثیدح  زا  تسا  ذوخأم  ءایـشألا : َکُّبُح   3 / 271 رازتشک 272 - نایم  دـشاب  یک  هبنُد  رایع  يا  داّیـص  ماد و  نیمک و  یب 
جهن « ) ِِرئاـصَبلا َُنیعأ  یِمُعت  ُِّیناـمالا   » هک تـسا  ع )  ) ناـنمؤم ریما  نانخـس  زا  و  ص 25 ) يوـنثم ، ثیداـحا  « ) .ّمُِـصی یِمُعی َو  ْیَّشلا َء 

.نکم لادج  درک ، تیانج  وت  دیلپ )  ) هایس سفن  ادوَّسلا :...  َکُسفَن  ( 275 راصق : تاملک  هغالبلا ،

.تسا سیلبا  دعوم  نایاپ  هک  ندیسر  نایاپ  هب  ناهج  زا  تیانک  ندمآ : زور  هب  بش 

.ییامن دوخ  رف ، ّرک و  زاوآ ، هَنَطنَط :

.دوش هدناوخ  دناتن »  » نزو تیاعر  يارب  دیاب  دناوتن :  4 دروخب 1072 / ار  ناتسرپ  وداج  هنطنط  درَد  وک ز  ُدب  اصع  مه  نافوط  ِجوم 

.دیآ دیدپ  يروخ  رپ  زا  هک  يرامیب  همُخت :

.ناوارف رپ ، تفز :

نکمم رگا  دنیامن و  ریبعت  يدب  هب  ار  نآ  دنک ، هک  راک  ره  تفای  ترهـش  يراک  دب  ای  یتنیط  دب  هب  يا  هدیرفآ  رگا  دـیوگ  یم  سیلبا 
نآ دور  ناگنل  ناگنل  یگنـسرگ  زا  رگا  هتفای  ترهـش  یگدـنرد  هب  نوچ  گرگ  .دـنهن  وا  ندرگ  هب  ار  دوخ  يدـب  مه  نارگید  دوش 
زا يدب  نآ  هک  یلاح  دنهد  یم  تبـسن  نم  هب  ار  دوخ  دب  رادرک  ما  هدش  مهتم  هانگ  هب  نوچ  نم  .دنناد  وا  ندروخ  رایـسب  زا  ار  یگنل 

دب سفن 
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.تسا نانآ 

ار سیلبا  هیواعم  ندرک  حاحلا  زاب 

هراشا

ار سیلبا  هیواعم  ندرک  حاحلا  زاب 

«75»

تفگ نم  گنج  ِرابُغ  دـناشنن  رکم  نم  ِگنچ  زا  یهر  او  ات  وگ  تسار  تدـناوخ  یم  یتسار  ِيوس  داد  تدـناهرن  یتسار  ِریغ  تفگ 
تـسا هداهنب  کَِحم  ار  وکین  بلق و  تسا  هداد  یناشن  ربمغیپ  تفگ  اه  هشیدـنا  ُرپ  شیدـنا  لاـیخ  يا  ار ؟ تسار  غورد و  یناد  نوچ 

رد غورف  دزورفن  چیه  نغور  بآ و  غورد  راتفگ  دماراین ز  لد  بوُرَط  ٌنِینأَمُط  ُقدِّصلا  تفگ  بولُقلا  ِیف  ٌبیَر  ُبذِـکلا  تسا  هتفگ 
زا دوش  نوچ  نآ  نیا و  ینـشاچ  دنادن  هک  ناهد  َدب  دـشاب  روجنر  رگم  لد  تسا  لد  ِماد  هناد  اهیتسار  تسا  لد  ِمارآ  تسار  ِثیدـح 

غورد سپ  دوبُر  ار  یمیلس  مدآ  ِلد  زا  دوزف  مدنگ  يوس  نوچ  مدآ  ِصرح  میلع  دشاب  ار  تسار  بذِک و  معط  میلس  لد  ّتلع  جنر و 
قلخ سوه  ِتسم  زا  زییمت  درَپ  یم  سفن  نآ  تسنادن  مدـنگ  زا  مدژک  درک  شون  لتاق  ِرهز  تشگ و  هّرغ  درک  شوگ  ار  تا  هوشع  و 

درک ب 2729- زار  يانـشآ  ار  دوخ  ِمشچ  درک  زاـب  وخ  اوه  زا  ار  دوخ  هک  ره  ار  وـت  ِناتـسد  دـنااریذپ  نآ  اوـه ز  دـناوزرآ و  ِتسم 
.تلادع داد :  2716

ندرب نایم  زا  نتشادرب ، زا  تیانک  ندناشن :

رد هک  یسک  كاّکـش ، شیدنا : لایخ  ص 114 ) هنمد ، هلیلک و   ) يا هتخیگنا  وت  هک  ار  الب  درگ  نیا  دـناشنن  ورف  هلاس  دـص  ود  ناراـب 
.دنک دیدرت  رایسب  اهراک 

__________________________________________________

سیلبا زا  ار  ضرغ  تقیقح  هیواعم  نتسج  زاب  تسا : هدمآ  ناونع  نیا  ساسا ، هخسن  هیشاح  رد  ( 75)

535 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یتالایخ هشیدنا : رپ 

َبذِکلا َّنإ  هنینأمط َو  َقدِّصلا  َّنإ   » يوبن ثیدح  زا  تسا  ذوخأم  بیر :...  ُبذِکلا 
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هنیفس « ) .ٌهَنایِخ ُبذِکلا  ٌهَنامأ َو  ُقدِّصلا  : » هک تسا  ع )  ) نانمؤم ریما  نانخـس  زا  و  دمحا ) دنـسم  زا  ص 65 ، يونثم ، ثیداحا  « ) .ٌهَبیِر
.داش رایسب  نامداش ، هتسویپ  بورَط : ص 473 ) ج 2 ، راحبلا ،

ار رظن  دروم  تیب  یسراف  همان  تغل  رد  نغور : بآ و   3 بورَط 3309 / يا  هن  نم  دروخ و  یناوت  یم  بوبُح  یقاب  ار و  وج  مدـنگ و 
رد بآ  صلاخ  نغور  ياـج  هب  رگا  هک  تسا  نیا  تیب  ینعم  تروص  نیا  رد  نغور .) بآ و  طولخم   ) دـنا هتفرگ  نآ  يوغل  ینعم  هب 

تیانک رتشیب  ریبک ، ناوید  يونثم و  رد  بیکرت  نیا  لامعتسا  زین  ماقم ، هنیرق  هب  یلو  .دیآ  یمن  یغورف  دنزیر  غارچ  رد  دننک و  نغور 
.تسا ییارآ » رهاظ   » زا

3 ار 111 / شوه  لقع و  تسین  تلیح  هار  ار  شوپ  ور  رم  تسین  نغور  بآ و 

دب ب 7789 ) ریبک ، ناوید   ) دـنک وم  نوچ  نت  يور ، نآ  مغ  ردـناک  نآ  مرخ  زادـگ  یم  نغور  وچ  شماخ  نک و  مک  نغور  بآ و 
.هقئاذ دب  درادن ، تسرد  ییاشچ  يورین  هک  یناهد  ناهد :

.تسا هزم  ینعم  هب  اجنیا  رد  ینشاچ :

.رامیب لباقم  بیع ، یب  ملاس ، میلس :

.هظحل لاح ، مد ، سفن :

.دشن يوه  وریپ  درک ، زاب  يوه  زا  ار  دوخ  يوخ  هک  ره  تسا ) هداد  خر  بلق  تیب  مین  رد  : ) درک زاب  وخ 

.ندید ار  تقیقح  ندش : زار  يانشآ 

ای میوگ  یم  تسار  نم  یناد  اـجک  زا  دـهد  یم  خـساپ  سیلبا  .یهرب  نم  گـنچ  زا  اـت  ییوگ  تسار  دـیاب  دـیوگ ، ار  سیلبا  هیواـعم 
.هن ار  غورد  تسا و  رثا  لد  رد  ار  تسار  نخس  دیوگ  یم  وا  و  غورد ،

ار وا  بیان  نتفگ  باوج  اضق و  تفآ  زا  یضاق  تیاکش 

ار وا  بیان  نتفگ  باوج  اضق و  تفآ  زا  یضاق  تیاکش 

هیرگ ایضاق  بیان  تفگ  تسیرگ  یم  دندناشنب و  ییضاق 
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ود نآ  نایم  رد  یلد  یب  دـنار  مکُح  نوچ  ها  تفگ  تسوت  داب  كرابم  يداـش و  تقو  تسوت  داـیرف  هیرگ و  تقو  هن  نیا  تسیچ ؟ ز 
ناشلاح زا  تسا  لفاغ  تسا و  لهاج  دـنب ؟ ود  نآ  دـناد ز  هچ  نیکـسم  یـضاق  دـنا  فقاو  دوخ  هعقاو  زا  مصخ  ود  نآ  یلهاج  ِملاع 

نایم رد  يرادـن  ّتلع  وت  هک  نآ  یتّلم ز  عمـش  کیل  وت  یلهاج  یتّلع  دـنا و  ِملاع  نامـصخ  تفگ  ناشلام ؟ ناشنوخ و  رد  دور  نوچ 
ملاع یتّلع  یب  ار  لهج  درک  روگ  ردـنا  ّتلع  ار  ناـشملع  درک  روک  ناشـضرغ  ار  ِملاـع  ود  نآ  ناـگ و  هدـید  ِرون  تسه  تغارف  نآ 

ما هدرک  او  ار  يوخ  نم  اوه  زا  يا  هدنب  ریرض و  يدرک  عمط  نوچ  يا  هدننیب  يدتسن  توشر  وت  ات  دنک  ملاظ  ژک و  ّتلع  ار  ملع  دنک 
دوصقم بیان :  2730 غورد ب 2741 - زا  تقیقح  دـناد  ار  تسار  غورف  اب  دـش  ملد  ِریگ  ینـشاچ  ما  هدروخ  مک  یتوهـش  ياه  همقل 

.دهد تلاکو  ودب  اهراک  يا  هراپ  رد  یضاق  هک  نآ  .دنیوگ و  بتاک »  » ودب یهقف  حالطصا  رد  هک  تسا  یسک 

.ندرک بصن  ندرامگ ، ندناشن :

یب دوـش ، یم  هضرع  ودـب  هک  يا  هعقاو  زا  ربـخ  یب  هاـگآان ، اـجنیا : رد  تسا ، هـتفر  راـک  هـب  دـنچ  ییاـهینعم  هـب  یـسراف  رد  لد : یب 
.تریصب

، هعزاـنم ًازاـجم : .هداد  خر  هچ  نآ  هعقاو : هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  یـسودرف ،  ) یتفاتـشب زیت  دـب  رادرک  هب  یتفاـی  درخ  یب  لد و  یب  ارم 
.يوعد

537 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درب یم  راک  هب  دوخ  ّتیناقح  يارب  فرط  ود  زا  کی  ره  هک  یتلیح  زا  تیانک  دنب : ود 

.نداد هراب  نیا  رد  مکح  نتفر : لام  نوخ و  رد 

.دوش نشور  تقیقح  دهاوخن  هک  نآ  ضرغم ، ینعم  هب  اجنیا  رد  .رامیب و  یتّلع :

: غارف
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.نآ نیا و  يرادفرط  زا  هدوسآ  .یضرغ  یب 

.ندناشوپ زا  تیانک  ندرک : روگ  رد 

.ملاع لهاج و  لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) ملع لهج و 

.نتسیرگن ناسکی  ار  وس  ود  ره  .ندوب  ضغب  ّبح و  نودب  یتّلع : یب 

.انیبان ریرض :

.نتفر توهش  ياضرا  یپ  ندروخ : یتوهش  ياه  همقل 

.شچ هزم  ریگ : ینشاچ 

ینعم هب  تـیب  نـیا  رد  و  ص 148 ) نیریـش ، ورـسخ و  یماـظن ،  ) هد نم  هب  يریگ  ینـشاچ  ار  تبل  هد  نـم  هـب  يریم  ار  هسوـب  میوـگن 
( .دهد یم  صیخشت  غورد  زا  ار  تقیقح  تسا  كردم  نشور و  ملد  نوچ   ) .تسا هتفر  راک  هب  صیخشت  هوق  هدنبایرد ،

ار سیلبا  هیواعم  ندروآ  رارقا  هب 

ار سیلبا  هیواعم  ندروآ  رارقا  هب 

يرب ار  شناد  لقع و  يرمخ  وچمه  يروآ  باوخ  همه  یـشاخشخ  وچمه  اـغَد  يا  وت  ییرادـیب  نمـشد  ارم  رم  يدرک  رادـیب  ارچ  وت 
ردنا دشاب  نآ  ِبحاص  وا  هک  مراد  « 76  » عمط نآ  سک  ره  نم ز  وجم  اهتلیح  وت  مناد  ار  تسار  وگ  تسار  نیه  ما  هدرک  تخیم  راچ 

قح زا  دوخ  ای  قح  دوب  وک  یُتب  زا  میوجن  نم  ناربگ  وچمه  يرکشل  مریگن  ار  ّثنخم  رم  يرّکش  میوجن  یم  هکرـس  نم ز  وخ  عبط و 
ارم هک  ریغ  تسوک  میوجن  نیا  ناطیـش  نم ز  کـشخ  ِتشخ  میوجن  وج  بآ  رد  نم  کـشُم  يوب  میوـجن  یم  نیگرـس  نم ز  یتـیآ 

، تساران اغَد :  2742 ربـص ب 2750 - زیتـسا و  درک  دینـشن  وا  زا  ریم  ردَـغ  رکم و  زا  سیلب  نآ  رایـسب  تفگ  ریخ  هب  دـنادرگ  رادـیب 
.لغد

.دروآ باوخ  دنشونب  دننک و  مد  نوچ  ار  نآ  تسوپ  شاخشَخ :

.نتخاس هدنامرد  زا  تیانک  .دنک  تکرح  دناوتن  هک  نانچ  نتـسب  خیم  هب  وس  راهچ  زا  ار  یـسک  ياپ  ود  تسد و  ود  ندرک : خیم  راچ 
راوتسا ياهلیلد  اب  )
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.تسرپ تب  رفاک ، قلطم  ینعم  هب  ربگ : .ما ) هتسب  وت  رب  ار  هار  تهج  ره  زا 

.نتفرگ شیپ  هدوه  یب  راک  ندوب ، نکممان  نتفای  یپ  رد  نتسج : کشخ  تشخ  وج  بآ  رد 

.نید دض  نمشد ، هناگیب ، ریغ :  5 وج 2138 / کشخ  خولک  ناشیا  یکی ز  ره  وج  ِبآ  نورد  هدرک  رد  تسد 

__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  عمط »  » يالاب بلط » ، » ساسا هخسن  رد  ( 76)

539 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تجاجل زیتسا :

.تسا ندرک  هارمگ  وت  تشرـس  دننام ، زاب  تدابع  زا  دنـشاب و  تلفغ  باوخ  رد  هتـسویپ  ناگدنب  یهاوخ  وت  دـیوگ  ار  سیلبا  هیواعم 
.دراد رگید  یببس  زامن  يارب  نم  ندرک  رادیب  سپ 

هیواعم هب  ار  دوخ  ریمض  سیلبا  نتفگ  تسار 

هراشا

هیواعم هب  ار  دوخ  ریمض  سیلبا  نتفگ  تسار 

زا زامن  رگ  زارف  تلود  ربمغیپ  یپ  زا  زامن  رد  تعامج  ردنا  یـسر  ات  نالف  يا  ناد  یم  رادـیب  تمدرک  نآ  ِرهب  شتفگب  نادـند  ُنب  زا 
یسک ره  دراد  قوذ  اهکشَم  لاثم  وت  مشچ  ود  زا  اهکشا  یتفر  درد  نیبغ و  زا  ایض  یب  یتشگ  کیرات  ناهج  نیا  ار  وت  رم  یتفر  تقو 

نب زا   2751 زاین ب 2756 - نآ  غورف  وک  زامن و  وک  زاـمن  دـص  يدوب  درد  نیبغ و  نآ  یتعاـس  يو  زا  دبیکـشن  مرجـال  یتعاـط  رد 
رد نکیل  هتفر ، راک  هب  ینعم  نیمه  هب  مه  ریبک  ناوید  و  ( 2 / 3057  ) يونثم رگید  ياج  رد  .تعاط  يور  زا  تبغر ، اضر و  هب  نادند :

.دهد یم  ینعم  یتسار » يور  زا   » ماقم هنیرق  هب  اجنیا 

.نآ زا  نتفای  مارآ  يزیچ : زا  ندیبیکش 

ینعم هب  تیب  نیا  رد  نیبـغ »  » ًارهاـظ نکیل  يونثم ) تاریبـعت  تاـغل و  گـنهرف   ) .تسا هدـش  ینعم  يار  فیعـض  وخ ، تسـس  نیبَـغ :
موحرم .تسا  هتفر  راک  هب  ندرب » نایز   » و ندوب » نوبغم   » يردصم
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.تسا هدرک  رایتخا  ار  ینعم  نیمه  ریبک  ناوید  تاحلطصم  تاریبعت و  تاغل و  رداون  گنهرف  رد  رفنازورف 

سیلبا ماجنارس  ب 20876 ) ریبک ، ناوید   ) نآ تسا  ینام  رزآ و  دـص  ترـسح  نیبغ و  ناک  یخر  نآ  لاـمج  ّرف و  زا  تسا  زیربت  ّرف 
ناهج يدروخ و  یم  غیرد  یتفای  یمن  قیفوت  ص )  ) لوسر اـب  تعاـمج  هب  یتفخ و  یم  رگا  هک  تسا  نیا  تندرک  رادـیب  ّرـس  دـیوگ 

.دش یم  کیرات  تمشچ  شیپ 

541 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسین یباوث  ار  وت  زامن  هن  رو  تشاد  زامن  دص  باوث  وت  يارب  نیا  يدروخ و  یم  سوسفا  یتخیر و  یم  کشا 

تعامج زامن  توف  رب  صلخم  نآ  ندروخ  ترسح  تلیضف 

تعامج زامن  توف  رب  صلخم  نآ  ندروخ  ترسح  تلیضف 

نورب یم  دجـسم  هک ز  دوب  هچ  ار  تعامج  هک  ناسُرپ  تشگ  نورب  دمآ  یمه  دجـسم  زا  مدرم  نورد  دجـسم  رد  تفر  یم  یکی  نآ 
ربمغیپ هک  نوچ  ماخ  ِدرم  يا  يور  یم  رَد  اجک  وت  زار  دـش ز  غراف  درک و  تعاـمج  اـب  زاـمن  ربمغیپ  هک  شتفگ  یکی  نآ  دوز  دـنیآ 

نم زامن  نیو  ار  هآ  نآ  هدب  اتفگ  یکی  نآ  نوخ  ِيوب  لد  زا  داد  یم  وا  ِهآ  نورب  دـش  ها  نآ  زا  دود  هآ و ، تفگ  مالَـسلا  تسا  هدادـب 
بآ يدـیرخ  هک  یفتاه  شتفگب  ردـنا  باوخ  هب  بش  زاین  دـص  اب  ار  هآ  نآ  دتـس  وا  زامن  متفریذـپ  هآ و  مداد  تفگ  اطع  اداـب  ار  وت 

ندرک مامت  زا  تیانک  نداد : مـالَّسلا   2757 لوبق ب 2765 - ناقلخ  هلمج  زامن  دـش  لوخُد  نیا  راـیتخا و  نیا  ِتمرُح  افِـش  ناویح و 
.دبای یم  نایاپ  هتاکََرب » ُهَّللا َو  ُهَمحَر  مُکیَلَع َو  ُمالَّسلا   » هلمج اب  هک  زامن 

زوس زا  نآ ، ندوب  نازوس  تخس  زا  تیانک  ندش : نورب  هآ  زا  دود 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 925 

http://www.ghaemiyeh.com


.هآ ندمآ  رب  لد 

.دناوخ یفِش )  ) لامُم دیاب  ار  افش :

راطع هچ  نآ  تسا  تیاکح  نیا  بسانم  .تسا و  نارازگ  زامن  هرمز  رد  ندمآ  رد  دوصقم  اجنیا  رد  .ندـمآ و  رد  ندـش ، رد  لوخد :
زور همه  .هن و  يزیچ  تسد  رد  تفر و  یم  هناخ  هب  ماـش  زاـمن  دوب  يراد  لاـیع  هک  تسا  لـقن  : » تسا هدروآ  مهدا  میهاربا  هراـب  رد 

و مور ، یم  تسد  یهت  هک  میوگ ؟ هچ  لایع  لافطا و  هب  هک  هدـش  گـنت  لد  تیاـغب  هنـسرگ و  هدرواـین و  تسد  هب  چـیه  دوب و  هتفر 
نکاـس و نینچ  وت  هک  دـیآ  یم  تریغ  وت  زا  ارم  میهاربا ، اـی  تفگ  .هتـسشن  نکاـس  دـید  ار  میهاربا  .تفر  یم  هودـنا  درد و  رپ  میظع 

هچ ره  تفگ  میهاربا  .يا  هتسشن  غراف 

543 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، ءایلوألا هرکذـت  « ) .هد هام  هب  دوخ  هودـنا  تعاس  کی  نیا  میداد  وت  هب  ار  هلمج  نآ  روربم ، تاریخ  لوبقم و  ياهتدابع  زا  میدرک  اـم 
ص 116)

ار دوخ  رکم  هیواعم  هب  سیلبا  رارقا  هّمتت 

ار دوخ  رکم  هیواعم  هب  سیلبا  رارقا  هّمتت 

ناغف هآ و  لد  ِدرد  زا  يدز  یم  نامز  نآ  دش  یم  توف  تزامن  رگ  داهن  دیاب  نایم  ردـنا  دوخ  ِرکم  دار  ِریم  يا  تفگب  شلیزازع  سپ 
باجح یهآ  نانچ  دنازوسن  ات  بیهن  زا  مدرک  رادیب  ار  وت  نم  زامن  رکذ و  دـص  ود  زا  یتشذـگ  رد  زاین  نآ  ناغف و  نآ  فّسأت و  نآ 

نیک تسا و  رکم  نم  راک  مّودع  نم  نینچ  مدرک  دسح  زا  مدوسح  نم  ار  وت  رم  دشابن  یهار  نآ  دب  ات  ار  وت  رم  دـشابن  یهآ  نانچ  ات 
نم راکش  يراد  سگم  وت  یتوبکنع  یقیال  ار  نیا  وت  دیآ  نیا  وت  زا  یقداص  یتفگ  تسار  نونکا  تفگ 
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يوس اله  یناوت  ات  ریگ  یم  سگم  ور  دنت  ام  ِدرِگ  هب  یک  یتوبکنع  دنک  هش  مراکـش  مدیپسا  ِزاب  رایم  تمحز  سگم ، گس ، يا  مَِین 
وت دوب  باوـخ  يدرک  رادـیب  ارم  وـت  نیقی  نآ  دـشاب  غود  غورد و  مه  نیبـگنا  يوـس  هب  وـت  یناوـخب  رو  الـص  ار  اهـسگم  نز  یغود 

، سیلبا مان  لیزازع :  2766 يدـنار ب 2778 - رتهب  ِریخ  زا  ارم  ات  يدـناوخ  یم  نآ  ریخ ز  رد  ارم  وت  دوب  بادرگ  نآ  یتشک  يدومن 
.تسا هدمآ  ( 26 ، 10 ياه 9 ، هیآ  لصف 16 ،  ) نایوال رفس  رد  راب  هس 

ینابرق ات  تفرگ  زب  ود  لیئارـسا  ینب  زا  نوراه  : » تسا ناطیـش  رهظم  اهنآ  زا  یکی  هتفر ، راک  هب  ینعم  دنچ  رد  باتک  نیا  رد  لیزازع 
دیاب باجح : نایوال ) رفـس  « ) .لیزازع يارب  يرگید  راگدرورپ و  يارب  یکی  دنکفا  هعرق  زب  ود  نآ  رب  دوش و  ناهانگ  هرافک  دـنک و 

کیدزن ادـخ  هب  ار  وت  هآ  نآ  یـشک و  یهآ  لد  زوس  زا  زامن  ندـش  توف  مغ  رد  اداـبم  مدرک  رادـیب  ار  وت   ) .دوش هدـناوخ  بیجح » »
.دوش هدناوخ  ینات »  » نزو تیاعر  يارب  یناوت : .دنک )

545 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ایند هدنبیرف ي  ياهتمعن  زا  تیانک  غود :

.باوخ زا  ندرک  رادیب  زا  تیانک  .نداد  زاوآ  ندناوخ :

تسا لصا  یب  ناتساد  میتشون  هک  نانچ  هتبلا  و   ) تفر سیلبا  هیواعم و  نایم  انالوم  هدورـس  زا  هک  زارد  ياهخـساپ  شـسرپ و  زا  سپ 
یم رادیب  رگا  هکنیا  نآ  دیوگ و  یم  ار  تقیقح  سیلبا  ماجنارـس  تسین ) هیواعم  نآ  قادصم  اما  تسا  یتقیقح  هدـننک  نایب  دـنچ  ره 

.تشاد باوث  زامن  زا  شیب  ار  وت  ندروخ  غیرد  نآ  يدروخ و  یم  غیرد  هدش  توف  زامن  يدید  یم  يدش و 

دریگب دبایرد و  ار  دزد  هک  دوب  هدمآ  کیدزن  هک  ار  هناخ  بحاص  صخش  نآ  نداد  زاوآ  هب  دزد  ندش  توف 

زاوآ هب  دزد  ندش  توف 
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دریگب دبایرد و  ار  دزد  هک  دوب  هدمآ  کیدزن  هک  ار  هناخ  بحاص  صخش  نآ  نداد 

ردنا بَعَت  نآ  دنکفا  رد  ات  شَیپ  ردنا  دیود  نادیم  هس  ود  ات  دیود  یم  وا  یپ  ردنا  قاثو  رد  دـید  دزد  یـصخش  هک  دـنام  نآ  دـب  نیا 
الب تامالع  نیا  ینیبب  ات  ایب  هک  شدرک  گناب  رگید  ِدزد  شدبایرد  دهج  ردـنا  ودـب  ات  شدـمآ  کیدزن  هک  هلمح  نآ  ردـنا  شَیوُخ 

رد دور  نم  رب  نیا  دوز  مدرگن  رگ  دوب  يدزد  فرط  نآک  دـشاب  تفگ  راز  راز  اجنیا  لاح  ینیبب  ات  راک  ِدرم  يا  درگ  زاب  شاب و  دوز 
دیما رب  مدن  دیآ  شیپ  دوز  مدرگن  رگ  مدناوخ  یم  مرک  زا  ناملـسم  نیا  دنک  یک  مدوس  دزد  نیا  نتـسب  دنز  یتسد  نم  دـنزرف  نز و 

تـسیک تسد  زا  وت  گناب  ناغف و  نیا  تسیچ  لاوحا  وکن ، رای  يا  تفگ  هار  هب  دـمآ  زاـب  تشاذـگب  ار  دزد  هاوخ  کـین  نآ  ِتقفش 
ناشن شقن و  نیدـب  ور  وا  یپ  رد  نابتلق  دزد  ياپ  ناشن  کـن  دزُمب  نز  ِدزد  تسا  هتفر  فرط  نیا  دزد  ياـپ  ناـشن  نیب  کـنیا  تفگ 

هچ نیا  متـشادنپ  یمدآ  ار  رخ  وت  نم  متـشاذگب  وت  ِگـناب  زا  ار  دزد  ار  رم و  رِخآ  مدوب  هتفرگ  نم  ارم  ییوـگ  یم  هچ  هلبا  يا  تفگ 
مهگآ تقیقح  زا  تسا  ناشن  نیا  مهد  یم  تناشن  قح  زا  نم  تفگ  ناشن  دوب  هچ  متفای  تقیقح  نم  نـالف  يا  هزره  هچ  تسا و  ژاژ 
کنیاک ار  يدـیناهر و  وت  ناشک  نم  مدیـشک  یم  ار  دوخ  مصخ  یهگآ  لاح  نیز  يدزد و  وت  هکلب  یهلبا  دوخ  ای  وت  يراّرط  تفگ 

.قاتا قاثو :  2779 ناشن ب 2796 -

 ) يونثم حرش 
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547 ص : ج 3 ، يدیهش ،) 

.قرع يوخ :

.ندرب هلمح  ندیهج : ردنا 

.ندرک ریگتسد  نتفرگ ، نتفایرد :

.ندیدرگ زاب  نتشگ :

.هک دُوب  دیاش ، دشاب :

.ندش وا  نایز  هب  یسک : رب  نتفر 

.ندرک زواجت  ندز : تسد 

.نتشگ زاب  ندیدرگ :

.ینامیشپ مَدَن :

.يزوس لد  ینابرهم ، تقفش :

.ثوید قاسمرق ، دزمب : نز 

.قاسمرق داوق ، نابتلق :

.مدوب هدیسر  دزد  هب  هک  نآ  زا  تیانک  متفای : تقیقح 

ص دابعلا ، داصرم  « ) .کنیا شا  یپ  هک  نک  اهر  شیاپ  دنیوگ  هک  تسا  لثم  نآ  نیا  : » ریظن دیآ  یم  راک  هچ  هب  ناشن  ناشن : دوب  هچ 
.دوش ّطلـسم  يو  رب  ات  دشوک  یم  کلاس  و  دـبای ، یم  هار  کلاس  لد  رد  هک  تسا  ناطیـش  تسخن  دزد  دـسیون : يورقنا  « 77 ( » 115

وا تسا ، هداتفا  تلالض  هب  يو  دنرادنپ  دنا  تروص  ملاع  ریسا  هک  نانآ  دسر ، قح  هب  دنک و  روهقم  ار  وا  تسا  کیدزن  هک  یماگنه 
یم کلاس  .دننک  یم  يربهر  اه  هناشن  هب  ار  يو  نانآ  دوش  یم  ایوج  ار  لاح  تقیقح  دور و  یم  نانآ  یپ  وا  .دـنناوخ  یم  دوخ  هب  ار 

.تسا یفّلکت  الاب  ياـهتیب  يارب  لـیوأت  نیا  هک  تسا  نشور  یلو  تسا ؟ راـک  هچ  هب  مناـشن  مدوب ، هتفاـی  ار  لاـح  تقیقح  نم  دـیوگ 
دوخ ياه  هسوسو  اب  ناطیـش  هک  دهد  ناشن  ات  دروآ  یم  ار  ناتـساد  نیا  نیـشیپ ، ناتـساد  تبـسانم  هب  تسوا  تداع  هک  نانچ  انالوم 

.دزاس یم  شراتفرگ  يرگید  دنب  هب  دهجب  نآ  دنب  کی  زا  دهاوخب  رگا  و  تسا ، یمدآ  ندز  هار  یپ  رد  هتسویپ 

تاــــــــنّیب اــــــــی  وــــــــک  تاـــــــــیآ  لاـــــــــصو  رد  تاـــــــــهج  زا  مــــــــنورب  نــــــــم  وــــــــگ  تــــــــهج  وــــــــت 
__________________________________________________
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يداجس دمحم  یلع  رتکد  رکذت  ( 77)

548 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ردنا دننک  یک  رـسپ  يا  دـنا  تاذ  قرغ  نوچ  نالـصاو  تاذ  درک  مگ  وک  تسا  نآ  تافـص  رد  تافـص  زا  بوجحم  درم  دـنیب  عنص 
رظن وا  ِتافص 
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وت يداد  يدتـسب  یـسالپ  سپ  رعق  ییآ ز  زاب  بآ  گنر  هب  رو  ترظنم  دتفا  بآ  گنر  هب  یک  ترـس  دـشاب  وج  ِرعق  ردـنا  هک  نوچ 
مه بُِحم  دوبن  دوب  وا  ِّوُدَـع  هش  بستحم  هش  دـنک  ار  يریزو  رم  ناد  صاخ  باجح  هماع  ِتلـصَو  ناگـصاخ  هانگ  هماع  تعاط  رعَش 

ادـتبا زا  تسدـُب  نآ  يزور  تخب و  ار  دوخ و  دـُب  بستحم  لّوا  هک ز  نآ  ریزگاـن  رُّیغَت  دوبن  ببـس  یب  ریزو  نآ  دـشاب  هدرک  یهاـنگ 
زاب هناتـسآ  يوس  زاب  دـناوخ  شیپ  هناتـسآ  هش ز  ار  وت  نوچ  تسا  دـَب  لعف  ببـس  ندرک  بستحم  تسدـُب  هش  ریزو  لّوا  کنآ  کیل 

تدوب يد  ارچ  سپ  تسُدب  نیا  تمسق  يزور و  ارم  هک  يا  هدروآ  شیپ  لهج  زا  ار  ربج  يا  هدرک  یمرُج  هک  ناد  یم  نیقی  وت  دنار 
تفـص : ) وگ تهج   2797 لـها ب 2810 - درم  دـیازف  ار  دوخ  تمـسق  لـهج  وت ز  يدـیُرب  دوخ  دوـخ  تمـسق  تسد  هب  تلود  نآ 
نکیل دنا ، هتفرگ  رما  لعف  ار  وگ »  » یـضعب .دیوگ و  نخـس  دودحم  زا  هک  نآ  زا  تیانک  .دهد  ناشن  ار  یتهج  هک  نآ  بکرم ) یلعاف 

نیا رد  دنچ  ره  دنایامن ، یم  وا  ياپ  ناشن  يور  زا  ار  دزد  نتفر  تهج  هک  تسا  یـسک  هب  باطخ  هک  ارچ  دـسر  یمن  رظن  هب  تسرد 
.تسا هملک  يوغل  ینعم  زج  يرگید  ینعم  تاهج »  » و وگ » تهج   » زا دوصقم  اهتیب 

.هناشن هیآ : عمج  تایآ :

.هاوگ نشور ، لیلد  هَنِِّیب : عمج  تانَِّیب :

.دهد یم  عونصم  ینعم  تسا و  لوعفم  يارب  زا  ینبم  ردصم  اجنیا  رد  نکیل  نتخاس ، ردصم ) : ) عنُص

.تسا مورحم  یلاعت  قح  تخانش  زا  هک  یسک  تافص : زا  بوجحم 

نادب هچ  نآ  تسا و  تمالع  ناشن و  ینعم  هب  تغل  رد  تفص : عمج  تافص :
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دشاب و شناد  ياراد  هک  تسا  یسک  دنمشناد »  » ینعم هک  نانچ  .تساهنآ  زا  یئزج  نکمم  تادوجوم  رد  تافص  .دنیاتسب  ار  يزیچ 
يراب رد  اما  .تسین  نکمم  فوصوم  نودب  جراخ  رد  تفص  ققحت 

549 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار یبلس  تافص  دنیوگ و  یلامج  ار  یتوبث  تافص  یبلس و  ای  دشاب  یتوبث  راگدرورپ ، تافص  تاذ  نیع  تسا و  طیسب  اهتفص  یلاعت 
.یلالج

.اهب مک  هماج  تشرد ، نیمشپ  سابل  سالپ :

.العا كزان  نیمشیربا  هماج  یعون  رعش :

ص 259) یمسای ، دیشر  ناملس ، دعس  دوعسم  ناوید   ) رب نارود  رد  هتفرگ  ار  بش  يوسیگ  هتسب  یلحک  رعش  هب  اوه  يور 

ذوخأم هماع : تعاط  ص 60 ) ققحم ، يونیم ، ورسخ ، رصان  ناوید   ) یناگرگ رعـش  يوطـش و  برـش  یـشخب  نابرطم  هب  یمه  زورما 
هاگن بستحم : ص 65 ) يونثم ، ثیداـحا   ) .تسا زارخ  دیعـس  وبا  هب  بوسنم  هک  َنِیبَّرَقُملا » ُتائِّیَـس  ِراربَـألا  ُتانَـسَح   » هلمج زا  تسا 

.نتفرگ مشخ  رُّیَغَت :  2 تیب 2375 / حرش  هب : دینک 

.تسا هداس  نارازگتمدخ  هبتر  هک  تسا  هاگرد  رب  هداتسیا  دوصقم  و  هاگرد ، هناتسآ :

.تسا رایتخا  لباقم  تیب  نیا  رد  ربَج :

.زورید يد :

.دنسم تسد :

.روخ رد  هتسیاش ، لها : درم 

و دـناوخ ، زاب  نیتسخن  دزد  ندرک  لاـبند  زا  ار  وا  ـالاک ، دـنوادخ  ندرک  هارمگ  يارب  هک  تفر  يدزد  زا  نخـس  هتـشذگ  ياـهتیب  رد 
زا ار  نامدرم  دوخ  رازاب  یمرگ  يارب  نارادـیوعد  ضعب  هک  دـناشک  اج  نادـب  ار  وگ  تفگ و  هلابند  انالوم  دـنایامن و  يو  هب  ار  ناشن 

یلاعت يراب  تاذ  تافـص و  زا  ثحب  هک  دننک  یم  تراشا  هتکن  نیدب  اهتیب  نیا  رد  .دنناشک  یم  زاجم  هب  دـننادرگ و  یم  زاب  تقیقح 
دنا تاذ  رد  قرغ  نانچ  دنا  هدیسر  تفرعم  لامک  هب  هک  نانآ  اما  دنا ، تفرعم  يدابم  رد  هک  تسا  یناسک  يارب 
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كرادت هب  دیاب  تخادرپ  تافص  هب  دنام و  بوجحم  تاذ  زا  رگا  تسا  هدیسر  هلحرم  نیدب  هک  یکلاس  .تسین  ناشتافص  ياورپ  هک 
.دزادنا ریدقت  هدهع  هب  ار  ندنام  بوجحم  نیا  هک  نآ  هن  دزاس  كاپ  ار  دوخ  تسا  هدرک  هک  یمرج  زا  و  دزادرپ ،

ناشیا نتخاس  رارِض  دجسم  ناقفانم و  هّصق 

هراشا

ناشیا نتخاس  رارِض  دجسم  ناقفانم و  هّصق 

زک قافن  لها  دنتخاب  یم  یبن  اب  قاط  تفج و  رد  ییزاب  ژک  نینچ  نیا  يونـشب  نآرق  لقن  زا  را  دیاش  يور  ژک  ردـنا  رگید  لاثم  کی 
فقس و دنتخاس  وا  دجسم  زج  يدجـسم  دنتخاب  یم  ییزاب  ژک  نینچ  نیا  يدترم  نآ  دوب  میزاس و  يدجـسم  يدمحا  نید  ِّزِع  يارب 

قح لوسر  ياک  دـندز  وناز  وا  شیپ  رتشا  وچمه  دـندمآ  هبال  هب  ربمغیپ  دزن  هتـساوخ  تعاـمج  قیرفت  کـیل  هتـسارآ  شا  هُّبق  شرف و 
زور تسا و  لِگ  زور  دجسم  وت  ِمان  اداب  هزات  تمایق  ات  وت  ِمادقا  زا  ددرگ  كرابم  ات  ینک  هجنر  مدق  دجـسم  نآ  يوس  ینِـسُحم  يارب 

ُرپ ز رایسب و  دوش  نید  ِراعش  ات  ارس  تمدخ  نیا  ددرگ  ناوارف  ات  اج  ریخ و  اج  نآ  دبای  یبیرغ  ات  رقف  تقو  ترورض  زور  دجـسم  ربا 
زاون ار  دجسم  ِباحصا  دجسم و  هد  فیرعت  ام  نک ز  نام  هیکزت  هِد  فیرشت  هگیاج  نآ  یتعاس  ُرم  ِراک  شوخ  دوش  نارای  اب  هک  نآ 

: ناقفانم هّصق   2811 زورف ب 2824 - ناج  باتفآ  تلامج  زا  زور  وچمه  تلامج  زا  بش  دوش  ات  زاسب  ام  اـب  یمد  بش ، اـم  یهم  وت 
ام دنتفگ  دندمآ و  وا  دزن  یعمج  دش ، یم  كوبت  هوزغ  هدامآ  ص )  ) لوسر هک  یماگنه  .داد  خر  ترجه  زا  مهن  لاس  رد  هثداح  نیا 

میهاوخ یم  امش  زا  میا و  هتخاس  يدجسم 
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لوسر .دـنرب  هانپ  نادـب  ناگدـنام  هار  رد  نادنمتـسم و  ات  میا  هتخاس  ار  دجـسم  نیا  يرازگ  زامن  اـم  دجـسم  رد  و  يراد ، هجنر  مدـق 
زا نت  هدزاود  نانیا  .دمآ و  مهاوخ  دهاوخ ، ادـخ  رگا  تشگ  زاب  زا  سپ  میوش ، یم  هدامآ  كوبت  گنج  هب  نتفر  يارب  نونکا  دومرف 

ُلیسَغ هلظنح  ردپ  رماع  وبا  نیا  .دنتشاد  يّرس  رس و  بهار  رماع  وبا  اب  هک  دندوب  ناقفانم 

551 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رماع وبا  .دومن  نیرفن  ار  وا  لوسر  درک و  ینمـشد  ص )  ) لوسر اب  زاغآ  زا  وا  ردپ  اما  .دش  دیهـش  دحا  گنج  رد  هک  تسا  هِکئالملا 
هب اج  نآ  زا  و  تفر ، ماش  هب  تخیرگ و  زین  وا  دنتخیرگ  نزاوه  نوچ  نینح  هوزغ  رد  و  داتـسیا ، ادـخ  لوسر  يوربور  هوزغ  دـنچ  رد 

منک و رازراک  دمحم  اب  میایب و  مریگ و  يرکشل  رصیق  زا  نم  ات  دیزاسب  يدجسم  دینک و  هدامآ  گرب  زاس و  هک  داتسرف  مایپ  ناقفانم 
هک يدجـسم  هب  ات  دـندرک  تساوخرد  دـندمآ و  وا  دزن  ناقفانم  تشگ ، زاب  ص )  ) لوسر نوچ  يراـب ، .منکفا  نوریب  هنیدـم  زا  ار  وا 

.دندرک ناریو  ار  دجـسم  ات  داتـسرف  ار  هباحـص  زا  نت  دـنچ  تفرن و  دجـسم  نادـب  لوسر  دروآ و  تیآ  لیئربج  .دورب  دـندوب  هتخاس 
ینعم هب  و  هلعافم ) باب  ردـصم  : ) رارِـض هیآ 107 ) لیذ  هبوت ، هروس  اهریـسفت ، و  مهن ، لاس  ثداوح  مالـسا ، خـیرات  هب : دـینک  هاگن  )
ْنَِمل ًاداصْرِإ  َنِینِمْؤُْملا َو  َْنَیب  ًاقیِْرفَت  ًاْرفُک َو  ًارارِـض َو  ًادِجْـسَم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .ندناسر و  نایز  تسا ، تّراضُم 

يور زا  ار و  ناناملسم  ندناسر  نایز  دنتخاس  يدجسم  هک  نانآ  و  َُهلوُسَر : َهَّللا َو  َبَراح 
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تفج و ( 107 هبوت ، « ) .دننک دربن  وا  لوسر  ادخ و  اب  دنهاوخ  هک  نانآ  يارب  نتخاس  هاگنیمک  نانمؤم و  نایم  ندنکفا  ییادج  رفک و 
ناهن تشم  رد  قدـنف  ای  شمـشک  ای  دوخن  نوچ  درخ ، زیچ  دـنچ  هک  ناکدوک  نایم  تسا  ییزاـب  اـت ، تفج و  تفج ، قاـط و  قاـط :
يارب قاط  تفج و  زا  هاـگ  دوب و  هتخاـب  هن  رگ  هدرب و  تفگ  یم  تسار  وا  رگا  و  قاـط ، اـی  تسا  تفج  دنـسرپ ، يرگید  زا  دـننک و 

تقیقح هک  تسا  نآ  يارب  تیب  نیا  رد  قاط  تفج و  لامعتسا  .دندرک  یم  هدافتسا  دنتشاد  يزیچ  رس  رب  هک  يا  هرجاشم  نداد  نایاپ 
یم ربمغیپ  رای  ناملـسم و  ار  دوخ  نانآ  .دومن  نشور  ص )  ) لوسر يارب  ار  نآ  یحو  نابز  دنچ  ره  دوبن ، راکـشآ  هماع  يارب  ناقفانم 

يورجک قافن و  يارب  ییاج  هک ، یلاح  .میزاـس  یم  ناناملـسم  يارب  يدجـسم  دـنتفگ  یم  .دـندوب و  وا  نمـشد  ناـهن  رد  دـندومن و 
.دندرک یم  هدامآ 

.نتفر نورب  نید  زا  يدَتُرم :

، هبوت « ) ٍمْوَی ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل   » دـیوگ شا  هراب  رد  نآرق  هک  دجـسم  نآ  .تسا  فالخ  نارّـسفم  نایم  وا : دجـسم 
: هب دینک  هاگن   ) .ابق دجسم  ای  تسا ، هنیدم  دجسم  (، 108

( دعب هب  ص 60  مالسا ، یلیلحت  خیرات 
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.ییوج لد  ندرک ، ناسحا  ینِسُحم :

.ماگ مدق : عمج  مادقا :

هاگهانپ ار  نآ  یناراب  ياهزور  رد  نارازگ  زامن  ات  میا  هتخاـس  ار  دجـسم  نیا  دـنتفگ  یم  ناـقفانم  ناگدـنیامن  لـگ :...  زور  دجـسم 
.دنریگ شیاسآ  هناخ  ار  نآ  نابیرغ  دننک و  شیاسآ  اج  نآ  رد  نارامیب  دننک و 

.دنزاسب ییاهاج  نینچ  دنوش و  قیوشت  نارگید  دجسم ، نیدب  وت  ییامرف  فیرشت  اب  ات  نیا :...  ددرگ  ناوارف 

درگ تسا و  ناذا  گناب  دوصقم  نید : راعش 
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.تعامج يارب  ناناملسم  ندمآ 

تیعمج ناناملـسم و  ندمآ  مه  درگ  اب  هک  تسا  راوشد  راک  زا  تراعتـسا  تیب  نیا  رد  رم » راک   » و تسا ، خـلت  ینعم  هب  تغل  رد  ُّرم :
.دوش یم  ناسآ  نانآ  راک  ياهیتخس  ندرک ،

فیرعت ( 2 هعمج ، « ) .َهَمْکِْحلا َباـتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو   » تسا ص )  ) لوسر ياهتفـص  زا  نآ  هک  نتخاـس ، هزیکاـپ  ندرک : هیکزَت 
.نارگید مشچ  شیپ  نداهن  تمرح  زا  تیانک  .ندناسانش  نداد :

يا دوب  نوت  هزبس  وچمه  ناـبز  رد  ناـج  لد و  یب  دـیآک  فطل  يدـش  لـصاح  رفن  نآ  دارم  اـت  يدـُب  لد  زا  نخـس  نآـک  اـغیرد  يا 
وکین دوب  ناریو  لپ  نآک  ورم  نیه  نایافو  یب  فطل  يوس  رـسپ  يا  دیاشن  ار  وب  ندروخ و  رذـگ  ردـنا  رگنب و  شرود  مه ز  ناتـسود 

دوب یم  ّثنخم  تسس  هس  ود  زا  دوش  یم  هتسکش  رکشل  اجک  ره  دنکشب  ار  مدق  نآ  لپ و  دنکشب  دنز  يو  رب  یلهاج  ار  مدق  رگ  ونش 
نیا ار  وت  تشپ  دنکـشب  وا  نتفر  ار  مخز  دـنیب  وچ  دـنادرگب  ور  راغ  رای  کنیاک  دـنهنب  وا  رب  لد  راو  درم  وا  حالـس  اب  دـیآ  فص  رد 

.عمج هورگ ، رفن :  2825 دوش ب 2833 - یم  ناهنپ  تسا  دوصقم  هچ  نآ  دوش و  یم  ناوارف  تسا و  زارد 

.نخلگ نُوت :

فیرش ثیدح  زا  تسا  ذوخأم  ریبعت  نیا  و  دیور ، نخلگ  ای  نیگراپ  رب  هک  يا  هزبس  نوت : هزبس 

553 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

؟ ِنَمِّدلا ُءارضَخ  ام  ِهَّللا َو  َلوُسَر  ای  َلِیق  ِنَمِّدلا  َءارضَخ  مُکاَّیإ َو  (: » ص  ) ادخ لوسر  زا  يورم 

؟ تسیچ هبورکاخ  هزبس  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : .تساـه  هبورکاـخ  رب  هک  هزبس  زا  دـیزیهرپب  ِءوّسلا : ِِتبنَم  ِیف  ُءانـسَحلا  ُهَأرَملا  لاـق :
نم ال « ) .دوب دب  نادناخ )  ) هاگنتسر زا  هک  ابیز  نز  دومرف :
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: هک تسا  هدورس  ورسخ  هب  باطخ  میرم  نابز  زا  یماظن  هچ  نآ  و  ص 248 ) ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی 

نکیل تسا  نومـضم  نیمه  زا  هتفرگ  ص 197 ) نیریـش ، ورـسخ و   ) دنلامج وس  نوریب  ثبخ و  وس  نورد  دنلافـس  ناحیر  دننام  نانز 
تبث لاـثما  هعومجم  زین  قئاـقحلا و  زونک  ار  نآ  ذـخأم  يونثم  ثیداـحا  رد  رفنازورف  موـحرم  .تسا  هدرک  قـالطا  ماـع  رب  ار  صاـخ 

.تسا يورم  ثیدح  دش  هتشون  هک  نانچ  نکیل  هدرک ،

.ندش شوخ  لد  ندرک ، دامتعا  يو  رب  نداهن : یسک  رب  لد 

.هبوت هروس  هیآ 40  زا  ذوخأم  قفاوم ، تسود  زا  تیانک  راغ : رای 

ار نایافو  یب  يافو  .دناشک  یم  نادرمان  نایافو و  یب  هب  ار  نخس  تسوا ، هویـش  هک  نانچ  ناقفانم  راتفگ  زا  ثحب  ماگنه  اهتیب  نیا  رد 
رد هک  ینالد  دـب  نینچمه  دنکـشب ، زین  هدـنرذگ  ياپ  دوش و  ناریو  دـهن  ماگ  نآ  رب  ینادان  رگا  هک  دـنک ، یم  دـننامه  ناریو  لپ  هب 

.ددرگ یم  رکشل  نتسکش  بجوم  نانآ  زیرگ  دنزیرگ و  یم  بیسآ  میب  زا  زیتس  ماگنه  دنور  یم  يرکشل 

دنرب شرارض  دجسم  هب  ات  مالّسلا  هیلع  ار  ربماغیپ  ناقفانم  نتفیرف 

دنرب شرارض  دجسم  هب  ات  مالّسلا  هیلع  ار  ربماغیپ  ناقفانم  نتفیرف 

شیپ دروان  یلب ، زج  مّسبت ، زج  شیک  محر  ِنابرهم  ِلوسر  نآ  دـندنار  یم  لَیِح  ناتـسد و  ِشخَر  دـندناوخ  اـه  نوسف  قح  لوسر  رب 
ردـنا هک  ناس  نآ  کی ز  هب  کی  وا  شیپ  ناشیا  ِرکم  نآ  دومن  یم  درک  داش  ار  نادـصاق  تباجا  رد  درک  دای  تعامج  نآ  ِياهرکش 

نآ دیناباوخ  مشچ  همدمد  رکم و  ِيوم  نارازه  دص  فیرظ  نآ  تفگ  یم  شاباش  ار  ریش  فیطل  نآ  درک  یم  هدیدان  ار  يوم  وم  ریش 
غورف اب  یشتآ  رانک  رب  هتسشن  نم  مرت  قفشم  امش  زا  نم  امش  رب  مرک  رحب  نآ  دومرف  یم  تسار  همه  نآ  مد ز 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 937 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر ددرگ  ناور  اـت  دـش  نآ  رب  نوچ  نار  هناورپ  هدـش  نم  تسد  ود  ره  ناوَد  وـس  نآ  امـش  هناورپ  وـچمه  یـشوخان  سب  هلعـش  و 
هیـس زج  ناشیا  دـصق  دـنا  هدروآ  چـنآ  تسا  بولقم  هلمج  دـنا  هدرک  تلیح  رکم و  ناثیبخ  نیک  لوغ  ونـشم ز  دز  گناب  قح  ِتریغ 

باحصا قیرفت  ناشدصق  دنتخاب  اهاغد  درن  ادخ  اب  دنتخاس  خزود  ِرسِج  رب  يدجـسم  دوهج  اسرت و  تسُج  یک  نید  ِریخ  دوبن  ییور 
دـنا ب 2848- شوخ  رـس  نادوهج  وا  ظعو  هب  هک  دنـشک  اـجنیا  ماـش  ار ز  يدوهج  اـت  لوضف  ره  دسانـش  یک  ار  قح  لـضف  لوسر 
و دندرک ، وا  نتفیرف  دصق  دوخ  معز  هب  هکلب  دـنتفیرفن ، ار  لوسر  ناقفانم  .تسا  بیرف  دـصق  ینعم  هب  ترابع  نیا  رد  نتفیرف :  2834

.تسا ینعم  نیا  دیؤم  دعب  ياهتیب 

.نتفگ زیمآ  بیرف  نانخس  ندناوخ : نوسف  .نوسفا  نوسف :

.دننک دننامه  نادب  ار  يوق  ور و  زیت  بسا  ره  هک  متسر ، بسا  مان  شخر :

.تلیح رکم و  ناتسد :
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.هبشم هب  تسا  هب  هبشم  هفاضا  لیح » ناتسد و  شخر   » و تلیح ، عمج  لَیِح :

.تسا نتخاسن  راکشآ  ار  نانآ  غورد  ندرکن ، ضارتعا  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  نتفگ ، ساپس  رکش : ندرک  دای 

.نتفرگن هدرخ  نانآ  ینورد  رکم  رب  و  نداد ، شوگ  ار  نانآ  نانخس  رهاظ  زا  تیانک  نتفگ : شاباش  ار  ریش  نتفرگ و  هدیدان  ار  يوم 

نَم ُهُءاـضَق َو  َّیَلَعَف  اًـنیَد  َكَرَتَف  َنینِمؤُملا  َنِم  َیِّفُُوت  نَمَف  مِهِـسُفنأ  نِم  َنِینِمؤُملاـِب  َیلوأ  اـَنَأ   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأـم  نم :...  امـش  رب 
مرازگ و ماو  نآ  هک  تسا  نم  رب  دشاب  هتشاد  یماو  دریمب و  نانمؤم  زا  هک  ره  مرت  یلوا  نانآ  زا  نانمؤم  رب  نم  ِِهتَثَرَِولَف : ًالام  َكَرَت 
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رانک رب  هتـسشن  نم  هرکذـت ) زا  ص 383 ، ج 16 ، راونالا ، راـحب  ص 66 ، يونثم ، ثیداحا  « ) .تسوا ناـثراو  نآ  زا  دـهنب  یلاـم  رگا 
اَنأ اهنَع َو  َّنُهُّبُذَی  َوُه  اهِیف َو  َنعَقَی  ُشارِفلا  ُبِدانَجلا َو  لَعَجَف  ًاران  َدَـقوأ  ٍلُجَر  ِلَثَمَک  مُُکلَثَم  ِیلَثَم َو   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأم  یـشتآ :
رد اه  هناورپ  اهخلم و  دزورفا و  شتآ  هک  تسا  يدرم  نوچمه  امـش  نم و  ناتـساد  يِدَی : نِم  َنُوُتلفَت  ُمتنأ  ِراّنلا َو  ِنَع  مُکِزَجُِحب  ٌذِخآ 
یم نم  تسد  زا  امـش  و  دیتفین ، شتآ  رد  ات  مریگ  یم  ار  امـش  ياههاگرمک  نم  دزاس و  رود  شتآ  زا  ار  اهنآ  وا  دـنتفیب و  شتآ  نآ 

ثیدـح ربتعم  ياهباتک  رد  ظافلا ، رد  فالتخا  رـصتخم  اب  ثیدـح  نیا  و  ص 66 ) يونثم ، ثیداحا  يورقنا ، ریبک  حرـش  « ) .دـیزیرگ
.دوش یم  هدید 

ِهَّللا َو َنِم  يْوقَت  یلَع  ُهَناـْیُنب  َسَّسَأ  ْنَمَف  َأ  : » تسا هدـش  لزاـن  دروم  نیمه  رد  هک  يا  هیآ  زا  تسا  ذوخأـم  خزود : رـسج  رب  يدجـسم 
ناینب هک  یـسک  ایآ  َنیِِملاَّظلا : َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َمَّنَهَج َو  ِراـن  ِیف  ِِهب  َراـْهناَف  ٍراـه  ٍفُرُج  افَـش  یلَع  ُهَناـْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ٍناوْضِر 
ناریو شریز  هک  تسا  هداهن  يدور  هرانک  رب  ار  دوخ  ناینب  هک  نآ  اـی  تسا ، رتهب  تسا  هداـهن  يدونـشخ  ادـخ و  زا  سرت  رب  ار  دوخ 

.هلیح رکم ، اغد : ( 109 هبوت ، « ) .دنک نوگن  رس  خزود  شتآ  هب  ار  وا  تسا و 

.ندرک تلیح  رکم و  نتخاب : اغد  درن 

 ... رد ندنکفا  فالتخا  ندرک ، هدنکارپ  قیرفت :

.دش تراشا  ودب  شیپ  ياهتیب  حرش  رد  هک  تسا  رماع  وبا  دوصقم  ماش : دوهج 

556 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ازغ  مزع  رب  میهار و  رس  رب  ام  کیل  يرآ  هک  ربمغیپ  تفگ 

نیز
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يدرن اغد  زا  نایاغد  اب  تخاـت  وزغ  يوس  هب  تفگ و  ناـشعفد  ناور  مدرگ  ناور  دجـسم  نآ  يوس  ناـهگ  نآ  مدرگ  زاـب  نوچ  رفس 
! شاب دشاب  گنج  ار َو ر  رذُع  وگ  شاف  ربمیپ  يا  شّقح  تفگ  دندز  یضام  هدعو  ردنا  گنچ  دندمآ  زاب  ازغ  زا  دمایب  نوچ  تخابب 

ناشراک دش  َدب  دروآ  نایب  رد  ناشرارـسا  زا  دـنچ  یناشن  نوچ  دـینز  نت  ناتاهزار  میوگن  ات  دینمـشد  نورد و  دـَب  سب  ناشتفگ  وگ 
رهب لـغد  زا  درواـیب  ربـمغیپ  يوس  لـغب  ِریز  یفَحـصُم  قفاـنم  ره  ناـنز  مَد  هَِّلل  َشاـح  هَِّلل  َشاـح  ناـمز  نآ  دنتـشگ  زاـب  وز  نادـصاق 

.گنج ازَغ :  2849 تسا ب 2858 - یتّنُس  ار  ناژک  نآ  دنگوس  هک  نآ  تسا ز  یتّنُج  نامیا  هک  نادنگوس 

رهاظ هب  نانآ  هب  ( ) 54 نارمع ، لآ  « ) .َنیِرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  ُهَّللا َو  َرَکَم  اوُرَکَم َو  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ًارهاظ  نتخاب : اغد  درن  نایاغد  اب 
، ندیشک ناشخر  هب  ار  ناشیا  رکم  نتخاس و  راکشآ  ار  ناقفانم  نورد  زار  زا  تیانک  نتفگ : شاف  .درک ) ناش  یـضار  داد و  یخـساپ 

.دشک گنج  هب  راک  دیاین و  شوخ  ار  نانآ  دنچ  ره 

.نتشگ شوماخ  ندز : نت 

.هدنیامن هداتسرف و  دصاق :

.دنگوس نیمی : عمج  نامیا : .دشاب ) نینچ  هک  ادابم   ) .ادخ رب  هانپ  هَّللا ، ذاعم  هَِّلل : شاح 

يرپس ار  دوخ  ياهدـنگوس  ٌنیِهُم : ٌباذَـع  ْمُهَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـصَف  ًهَّنُج  ْمُهَناْمیَأ  اوُذَـخَّتا   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ناـمیا : ندوب  هّنُج 
ناشیا تشگ  زاـب  لوسر  نوچ  ( 16 هلداجم ، « ) .هدـننک راوخ  تسا  یباذـع  نانآ  يارب  سپ  دـندش  نادرگ  ور  ادـخ  هار  زا  دـنتفرگ و 

رهش رد  زونه  دوب  هنیدم  رد  رب  ص )  ) لوسر و  ییآ ...  ام  دجسم  هب  ات  میهاوخ  یم  ام  دنتفگ  دندمایب و 
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ناشیا قافن  رفک و  زا  تفگ  زاب  هک  نآ  دروآ ...  تایآ  نیا  دـمآ و  لیئربج  .دور  اج  نآ  دـشوپ و  رد  ات  تساوخب  ینهاریپ  دوب ، هتفرن 
هک دندروخ  دنگوس  نیا  رب  و  میهاوخ ...  یمن  ییوکین  ریخ و  ّالا  ام  دنروخ  یم  دنگوس  ناشیا  هک 

557 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( تایآ نیمه  لیذ  يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت   ... ) ار ناشیا  درک  بیذکت  یلاعت  قح  تسین  حالص  ریخ و  زج  باب  نیا  رد  ام  ضرغ 

ینشور مشچ  ود  ار  ناشیا  هک  نآ  تسین ز  دنگوس  ِتجاح  ار  ناتسار  ار  دنگوس  دنکـشب  ینامز  ره  افو  نید  رد  ژک  ِدرم  درادن  نوچ 
هک ای  مریگ  تسار  امـش  دـنگوس  هک  ربمغیپ  تفگ  تسا  یقت  راـک  اـفَو  ناـمیا و  ظـفح  تسا  یقمحا  زا  دوهع  قاـثیم و  ِضقن  تسا 

يانب نآک  تسار  ِكاپ  مالک  نیا  ِّقح  هب  هک  موَص  ِرهُم  بل  رب  تسد و  ردنا  فحـصُم  موق  دندروخ  رگد  يدنگوس  زاب  ادخ  دنگوس 
ادخ زاوآ  هک  ربمغیپ  تفگ  تسا  یبر  ای  قدص و  رکِذ و  اج  نآ  ردنا  تسین  رکم  هلیح و  چیه  اج  نآ  ردـنا  تسادـخ  ِرهب  زا  دجـسم 

وچمه مدیآ  یم  قح  ِزاوآ  حیرص  کن  قَبَس  درآن  ادخ  زاوآ  هب  ات  قح  داهنب  امش  شوگ  رب  رهُم  ادص  نوچمه  نم  شوگ  رد  دسر  یم 
دینش یم  هَّللا  اَنأ  یِّنإ  تخرد  زا  تخب  دوعسم  ياک  دینشب  قح  گناب  تخرد  ِيوس  زا  یسوم  هک  نانچمه  مدیالاپ  یم  درُد  زا  فاص 

یک رپس  دناوخ  ار  دنگوس  ادخ  نوچ  دندناوخ  یم  اهدنگوس  ون  زاب  دـندنام  یم  رد  یحو  رون  نوچ ز  دـیدپ  دـمآ  یم  راونا  مالک  اب 
ُمتبِذَک دَق  حیرص  ِبیذکت  هب  ربمغیپ  زاب  رگراکیپ  فک  رپسا ز  دهن 
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.تسین دـهع  دـنب  ياپ  هاگ  چـیه  قفانم  .تسا  قفانم  زا  تیانک  ژک » : » ژک درم  نتـشادن  اـفو   2859 حیـصف ب 2873 - ناشیا  اب  تفگ 
تخاس دوخ  یجنایم  ار  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  لمج  گنج  زا  سپ  يو  : » دومرف مکح  ناورم  هراب  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  هک  ناـنچ 

.درک اهر  ار  وا  ع )  ) یلع دنتفگ و  نخس  ماما  اب  نانآ  و 

يور ناـهن  رد  دـنک  تعیب  اراکـشآ  رگا  تسا  يدوـهی  تسد  نوـچ  وا  تسد  دوـمرف ...  دـنک ؟ تـعیب  وـت  اـب  ناورم  دـنتفگ  نینـسح 
.نتسکش ضقن : هبطخ 73 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دنادرگب

.نامیپ قاثیم :

.دنگوس نیمی : ِعمج  نامیا :

558 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راکزیهرپ یقت :

(107 هبوت ، « ) .دنیوگ یم  غورد  نانآ  هک  دهد  یم  یهاوگ  ادخ  و  َنُوبِذاَکل : ْمُهَّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  َو   » هیآ هب  تسا  تراشا  ادـخ : دـنگوس 
.ندوب راد  هزور  زا  تیانک  موص : رهُم 

.ادخ هاگرد  هب  ندرک  اعد  عرضت و  زا  تیانک  قدص و :...  رکذ و 

(7 هرقب ، « ) .داـهن رهم  ناشاهـشوگ  اـهلد و  رب  ادـخ  ْمِهِعْمَـس : یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  ندوب : شوگ  رب  رهُم 
.ندروآ يور  نتفرگ ، یشیپ  ندروآ : قَبَس 

هَّللا نـم  اـنامه  َنیَِملاـْعلا : ُّبَر  ُهَّللا  اـَنَأ  یِّنِإ  : » هَّللا اــَنأ  یِّنإ   1 قبـس 1951 / درآ  یم  ماـّیا  نیا  ردـنا  قـح  ياـهتحفن  هک  ربـمغیپ  تفگ 
.یهلا یحو  ربارب  نخس  رد  ندنامرد  زا  تیانک  ندنامرد : یحو  رون  زا  ( 30 صصق ، « ) .منایناهج راگدرورپ 

.دنتفگ غورد  انامه  ُمتبِذَک : دَق   2 تیب 2858 / حرش  هب : دینک  هاگن  ندناوخ : رپس  ار  دنگوس 

دنک یمن  يراّتس  ارچ  لوسر  هک  راکنا  هب  هباحص  زا  یکی  ندیشیدنا 

هراشا

دنک یمن  يراّتس  ارچ  لوسر  هک  راکنا  هب  هباحص  زا  یکی  ندیشیدنا 

ناشدنک یم  راقَو  بیَش و  اب  ِناریپ  نینچ  هک  لوکن  نآ  دمآ ز  راکنا  شلد  رد  لوسر  نارای  يرای ز  یکی  ات 
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ددرگن ز ات  درک  رافغتـسا  دوز  لد  رد  زاـب  اـیبنا  دنـشوپ  بیع  نارازه  دـص  اـیح ؟ وک  یـشوپ ؟ رتس  وک  مرک ؟ وک  راسمرـش  ربمیپ  نیا 
راذگم ارم  رم  ّرِس  ِماّلع  ياک  دیراز  یم  زاب  قاع  تشز و  ناشیا  وچ  ار  نمؤم  درک  قافن  باحـصا  ِّيرای  ِیموش  درز  يور  وا  ضارتعا 

، یشوپ هدرپ  يراّتس :  2874 مشخ ب 2880 - مد ز  نیا  یمزوس  ار  لد  هن  رو  مشچ  ِدید  نوچمه  تسین  متسد  هب  لد  ّرِـصُم  نارفک  رب 
َّزَع َو َهَّللا  َّنا   » تسا ثیدح  رد  تسا و  دنوادخ  ياهتفص  زا  يراّتـس  .تسا  ندیـشکن  نانآ  خر  هب  ار  ناقفانم  غورد  ینعم  هب  اجنیا  رد 
ج 1، یشایع ، ریـسفت  « ) .َرتَّسلا ُّبُِحی  ٌراّتَـس  َهَّللا  َّنِکل  َو  ( » ص 200 ج 1 ، یئاسن ، ننـس  « ) .َرتَّسلا َءایَحلا و  ُّبُِحی  ٌرِیتَس  ٌِّییَح  ٌمیلَح  َّلَـج 

.نتفریذپن ندادن ، خساپ  لوُکن : ص 220 ) ج 77 ، راونالا ، راحب  « ) .رتَسلا بُِّحی  ٌرِیتَس  َهَّللا  َّنِکل  َو  ( » ص 243

.دیپس يوم  بیش :

.هدنمرش درز : يور 

.تسا نامرفان  رِکنُم و  قلطم  ینعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  ردام  ردپ و  نامرفان  ینعم  هب  تغل  رد  قاع :

.یناهنپ زار و  ياناد  رس : ِماّلع  .اناد  رایسب  ماّلَع :

.نتشادن رایتخا  دوخ  زا  ندوبن : تسد  هب  لد 

هایس ِدود  اهگنس  زا  دیمد  یم  هابت  ِياج  ثدَح  ردنا  شاهگنـس  دومن  نیگرـس  ُرپ  شناشیا  ِدجـسم  دوبر  رد  شباوخ  هشیدنا  نیا  ردنا 
560 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناشن اهنیا  ادخ  ياک  تسیرگ  یم  داتف و  ور  رد  نامز  رد  تسَج  باوخ  زا  خلت  ِدود  بیهن  زا  تسَخب  شقلح  دـش و  شقلح  رد  دود 
.يدیلپ ياج  زَربَم ، ياج : ثَدَح   2881 ادج ب 2885 - منامیا  رون  زا  دنک  هک  ادخ  يا  ملح  نینچ  زا  رتهب  ملِخ  تسا  يرکنُم 

زا
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.دمآ یم  رب  اج  نآ  زا  هک  مدید  يدود  متـشذگ ، رارِـض  دجـسم  هناریو  زا  نوچ  هک : تسا  تیاور  هّللا  دـبع  رباج  زا  خـلت : ِدود  بیهن 
ادیپ وا  يارب  هک  يدـیدرت  زا  تیانک  اهنیا : ص 279 ) ج 3 ، روثنملا ، ّرد  ریـسفت  هبوت ؛ هروس  هیآ 107  لیذ  يزار ، حوتفلا  وبا  ریـسفت  )

.دنک یمن  يراّتس  ص )  ) لوسر ارچ  هک  دش 

.بضغ مشخ ، ملِخ :

دـص رتزغن  رگید  کی ز  ار  ناقداص  رتزغم  یب  رگیدـکی  زا  یکی  ره  زایپ  نوچمه  دوب  هدـنَگ  وتب  وت  زاجم  ِلها  ِشـشوک  يواـکب  رگ 
هبعک دصق  شدز  شتآ  قح  دندرک ، يا  هبعک  شَبَح  ردنا  لیف  باحصا  نآ  وچمه  اُبق  لها  ِدجسم  ِمدَه  رهب  ابَق  رب  هتـسب  موق  نآ  رمک 

یباحص ره  زیتس  رکم و  تلیح و  ّالا  تسین  زاِهِج  دوخ  ار  نید  نایور  هیس  رم  مالک  زا  ناوخ  ورف  دش  نوچ  ناشلاح  ماقتنا  زا  دنتخاس 
کش لها  رب  افص  ددرگ  نیقی  « 79  » سپ کیب  کی  میوگ  زاب  را  تاعقاو  نآ  ّرِس  ناشنیقی  دش  ات  هعقاو  « 78  » نایع دجسم  نآ  دید ز 

دنا هتفرگب  ار  دـقن  نآ  ّکحم  یب  دـنا  هتفرذـپ  یم  دـیلقت  یب  عرـش  ناشزان  دـبیز  دـنا و  نانینزان  ناـشزار  ِفشک  مسرت ز  یم  کـیل 
.ناقفانم زا  تیانک  زاجم : لها   2886 تسا ب 2896 - نقوم  دوخ  ّهلاض  رد  یسک  ره  تسا  نمؤم  ّهلاض  وچ  نآرق  تمکح 

.ندش هدامآ  زا  تیانک  نتسب : ابق  رب  رمک 

__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  نایع »  » يالاب ناشن »  » هملک ساسا ، هخسن  نتم  رد  ( 78)

.تسا هدش  هتشون  سپ »  » يالاب ات »  » هملک ساسا ، هخسن  نتم  رد  ( 79)

561 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک ناریو  مدَه :

یناناملسم .دندوب  اج  نآ  رد  فوع  نب  ورمع  ینب  هک  رهش  نآ  يرتم  ولیک  راهچ  رد  ًابیرقت  هنیدم  کیدزن  يا  هدکهد  اُبق :
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رد تسا  فورعم  ابق » دجسم   » مان هب  زورما  هک  يدجسم  دنتـسیز و  یم  اج  نآ  رد  دنتفر  یم  هنیدم  هب  هکم  زا  هبَقَع  نامیپ  زا  سپ  هک 
.تسا هدش  هنیدم  وزج  اهلاس  نیا  رد  ابق  .دش  هتخاس  اج  نآ 

ههَربا هک  ییاسیلک  هب  تسا  تراشا  ندرک : هبعک  لیف ) هروس  لیذ  اهریسفت ، هب : دینک  هاگن   ) .تسا فورعم  نآ  ناتساد  لیف : باحصا 
زا نت  کی  نکیل  .دناوخب  جـح  ندرازگ  اسیلک و  نادـب  نتفر  هب  ار  مدرم  ات  تساوخ  یعازخ  نب  دـمحم  زا  تخاس و  نمی  ءاعنـص  رد 

.دمآ رب  هبعک  ندرک  ناریو  ددص  رد  تفرگ و  مشخ  دینش  نوچ  ههربا  درک و  يدیلپ  اسیلک  رد  تفر و  اج  نادب  هنانک  نب  کلام  ینب 
.وا نارای  ههربا و  ندش  هتشک  زا  تسا  تیانک  ندز : شتآ  ( 936 ص 935 - ج 2 ، يربط ، خیرات  )

.نآرق مالَک :

.دوش هدناوخ  زیهج »  » دیاب و  تلیسو ، زاهج :

: تسا باوخ »  » ینعم هب  رتشیب  انالوم  ِریبعت  رد  هعقاو :

نورد یگزیکاپ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  ینـشور ، افـص :  2 هعراقلا 224 / وا و  دـناوخ  یم  هحتاف  هعقاو  شوخان  دـید  یم  نوگ  هنوگ 
.تسا باحصا ) )

ناملاع و زا  ار  يوتف  هباحـص  رـصع  زا  سپ  هک  یتروص  رد  ص ،)  ) لوسر هتفگ  زا  نتفرگ  ارف  زا  تیاـنک  دـیلقت : یب  عرـش  نتفریذـپ 
.دشابن قباطم  عقاو  اب  تسا  نکمم  تسا و  یّنظ  نانآ  ياوتف  دنتفرگ و  یم  ارف  ثیدح  هقف و  زا  ناهاگآ 

حرش هب : دینک  هاگن   ) .هدشمگ ّهلاض : .تسادخ ) هتفگ  دنریگ  یم  ارف  ص )  ) لوسر زا  هچ  نآ  دنتـسناد  یم   ) .ندومزآ یب  کَِحم : یب 
ارف هچ  نادـب  دریگ و  یم  هرهب  نآ  زا  دوـخ  مهف  هزادـنا  هب  دـنک و  یم  وـج  تسج و  نآرق  رد  ار  تـقیقح  سک  ره  ( ) 2 تیب 1670 /

رارض دجسم  زا  نخس  .دراد ) نیقی  هتفرگ 
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نآ زا  و  دوب ، ایر  گنرین و  رب  ناقفانم  دجـسم  هیاپ  .دش  هداهن  يوقت  هیاپ  رب  زور  تسخن  زا  هک  يدجـسم  و  دنتخاس ، ناقفانم  هک  دوب 
يور زا  ناقفانم  راک  .دناشک  یم  ناراک  ایر  نازاس و  رهاظ  هب  ار  نخس  تبسانم  هب  هاگ  نآ  .افص  صالخا و  رب  نانمؤم 

562 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يا هتکن  هب  سپـس  .زایپ  نوچ  زغم  یب  نورد  و  زاسب ، هتـسارآ و  رهاظ  .تسا  یهت  نورد  هتـسارآ و  شرهاـظ  .تسین  تقیقح  اـفص و 
یباحص نآ  صاخ  ص )  ) لوسر هراب  رد  دب  نامگ  .دندوبن و  نامیا  زا  تجرد  کی  رد  یگمه  هباحـص  هک  دنک  یم  تراشا  کیراب 

.دیدرگ فرط  رب  باوخ  ندید  اب  ای  لوسر  داشرا  اب  ای  هک  دمآ  لد  هب  اهدیدرت  نینچ  زین  ار  نارگید  دوبن ،

.تسین تسرد  ناشزار  ندرک  راکشآ  دنراد و  دنمجرا  یماقم  ص )  ) لوسر ادخ و  دزن  نانآ  هک  دیازفا  یم  هاگ  نآ 

، لمج هفیقس ، رد  هک  نانچ  دنا ، هتفرگ  ص )  ) لوسر زا  سپ  ناناملسم  نایم  فالخ  هب  تراشا  ار  هباحـص  ياه  هعقاو  ناحراش  یخرب 
.دیامن یم  رود  نکیل  دراد  یهجو  دنچ  ره  داد و  خر  ناورهن  و  نیفص ،

دیسرپ یم  تسُج و  یم  دوخ  هَّلاض  رتشا  هک  صخش  نآ  هّصق 

دیسرپ یم  تسُج و  یم  دوخ  هَّلاض  رتشا  هک  صخش  نآ  هّصق 

رد هتخیرگب  تفک  زا  يا  هدرک  مگ  هقان  دوب  هچ  هلاـض  تسوت  ِنآـک  ینادـن  نوچ  یباـیب  نوچ  تسُچ  شیتسُج  يدرک و  مُگ  يرتشا 
رود و دـش  ناوراک  بل  کشخ  وس  نآ  وس و  نیا  يود  یم  ناهن  هتـشگ  ناـیم  نآ  وت ز  رتشا  ناوراـک  ندرک  راـب  رد  هدـمآ  يا  هدرپ 

يرتشا تسا  هدـید  هک  ناناملـسم  ياـک  فوط  هب  هتـشگ  ناود  رتـشا  یپ  وت  فوخ  ِهار  رد  نیمز  رب  هدـنام  تخر  بش  تسا  کـیدزن 
يرُخآ زا  دادماب  نوریب  هتسَج 
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ره نیز ، دنک  یم  تدـنخ  شیر  یـسک  ره  زا  ناشن  ییوج  یم  زاب  مَرِد  نیدـنچ  مهد  یم  یناگدژم  مرتشا  زا  ناشن  دـیوگ  رب  هک  ره 
دیوگ رگد  نآ  دوب و  شوگ  هدیرب  دیوگ  یکی  نآ  فلع  نآ  يوس  هب  یخرـس  يرتشا  فرط  نیا  تفر  یم  میدید  يرتشا  هک  یـسخ 
هفازگ زا  ناشن  دـص  یناگدژم  يارب  زا  دوب  مشپ  یب  رگ  دـیوگ ز  رگد  نآ  دوب و  مشچ  کی  رتش  دـیوگ  یکی  نآ  دوب  شوقنم  شلُج 

، درب یم  دوخ  اب  يرتش  يدرم  دنیوگ  هک  تسا  يا  هناسفا  ناتساد  نیا  أشنم  صخش : نآ  هّصق   2897 نایب ب 2908 - هدرک  یسخ  ره 
دیـسر نت  هس  هب  تفر  یم  رتشا  سپ  رد  نانک  وج  تسج و  .دیدن  ار  رتش  دش  رادیب  نوچ  دوبر ، رد  شباوخ  تسـشن و  یهاگارچ  رد 
تـشپ رب  هک  يراب  يات  کی  دیـسرپ  يرگید  .يرآ  تفگ  دوب ؟ روک  وت  رتش  مشچ  کی  دیـسرپ  یکی  .دش  دوخ  رتش  يایوج  نانآ  زا 

ار وت  رتش  اـم  دـنتفگ  .يرآ  تفگ  دوب ؟ رتش  تشپ  رب  هلماـح  ینز  تفگ  یموس  .يرآ  تفگ  هکرـس ؟ رگید  ياـت  دوب و  هریـش  تشاد 
، ماجنارـس میا ؟ هدـیدن  ار  نآ  دـییوگ  یم  هاگ  نآ  دـیهد  یم  ارم  رتش  یناشن  همه  امـش  هک  تفرگ  ار  ناـنآ  ناـبیرگ  درم  .میا  هدـیدن 
ار ینز  هجنپ  رثا  نیمز  يور  رب  تفگ  یکی  میتفایرد  ار  اه  هناشن  نیا  تسارف  هب  ام  دنتفگ  نت  هس  نآ  .داتفا  یضاق  رـضحم  هب  ناشراک 

نآ متسناد  مدید 

564 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هتفر رتش  هک  یهار  تمـسق  کی  فلع  تفگ  يرگید  .دـتفین  ات  هداهن  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  ندـش  راوس  ماگنه  هدوب و  رابنارگ  نز 
کی هک  متسناد  دوب  یقاب  رگید  فرط  کی  هدیرچ و  دوب 
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ياوه هب  ناروبنز  هک  متـسناد  درخ ، ياه  هشپ  وس  کی  دـندوب و  ناروبنز  وس  کـی  اوه  رد  تفگ  یموس  .تسا  هدوب  روک  رتش  مشچ 
.تسا هتفرگ  تأشن  هناسفا  نیمه  زا  يدیدن » يدید  يرتش   » ِلَثَم ًارهاظ  .هکرس و  ياوه  هب  اه  هشپ  دندوب و  هدمآ  هریش 

.ندوب ناهنپ  ندوب : هدرپ  رد 

.هدنام هتسخ و  زا  تیانک  بل : کشخ 

.دنشاب نآ  رد  نادزد  هک  كانمیب  هار  فوخ : ِهار 

.ندیدرگ درگ  فوَط :

نیا نخس  هب  نداد  شوگ  يرهاظ و  ياه  هناشن  يور  زا  دهاوخ  هک  تسا  ییوج  تقیقح  تلاح  نایب  ناتـساد ، نیا  ندروآ  زا  روظنم 
.دنک یم  نایب  رتنشور  ار  عوضوم  نیا  دعب  ياهتیب  رد  و  درب ، هار  تقیقح  هب  نایعدم  ياه  هتفگ  ندینش  و  نآ ، و 

نتفای صَلخَم  وش و  نوریب  فلاخم و  ياهبهذم  نایم  رد  ندش  دّدرتم 

نتفای صَلخَم  وش و  نوریب  فلاخم و  ياهبهذم  نایم  رد  ندش  دّدرتم 

هدرک ار  وا  ِتفگ  رم  یثحاب  حرش  هدرک  رگید  عون  زا  یفـسلف  تفـص  ار  یبیغ  فوصوم  دنک  یم  تفرعم  رد  یـسک  ره  هک  نانچمه 
هک دیآ  نامگ  ات  دنهد  نآ  اهناشن ز  نیا  هر  زا  کی  ره  دنک  یم  یناج  قرَز  زا  رگد  نآ  دـنز و  یم  هنعط  ود  ره  رد  رگد  نآ  حرَج و 

ار بلق  دیدپ  دیان  یلطاب  قح  یب  هک  نآ  همر ز  نیا  دنا  ناهرمگ  یّلکب  هن  همه  نیا  دـنا  ّقح  هن  ناد  تقیقح  نیا  دـنا  هد  نآ  ناشیا ز 
زا غورد  نآ  غورد  دشاب  یک  تسار  دشابن  ات  ناوت  یک  ندرک  جرخ  ار  اهبلق  ناور  يدقن  ناهج  رد  يدوبن  رگ  دیرخ  رز  يوب  هب  هلبا 

تـسرد تسار و  هار  دوصقم  اجنیا  رد  .ندـمآ و  نورب  هار  صلخم ، وش ، نورب  وش : نوریب   2909 غورف ب 2916 - دریگ  یم  تـسار 
.تسا

.ادیپ شا  هناشن  تسا و  ناهن  نآ  تقیقح  هچ  نآ  یبیغ : فوصوم 

دهاوخ هک  نآ  یفسلف :
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.دسرب تقیقح  هب  یقطنم  ياهسایق  يریگراک  هب  هار  زا 

.نخس رد  رگشواک  حالطصا  رد  و  تسا ، نیمز  هدنواک  لصا  رد  ثحاب :

.هدننک ثحب  لیلد  نتسناد  صقان  ای  ندرک  در  حالطصا  رد  و  تسا ، تحارج  ندروآ  دراو  ینعم  هب  تغل  رد  حرَج :

.ییور ود  ریوزت ، قرز :

.بلطم هب  ندوب  انشآ  زا  تیانک  ندوب : هد  نآ  زا 

.دیما يوب :

: نانز هنعط  يرگید  هب  کی  ره  و  ناشیا ، راکش  هدامآ  ییامنهار  نایعدم  و  دنا ، نادب  ندیسر  یپ  رد  تقیقح  ناگدنیوج 

566 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، دنتـسین قح  رب  همه  هک  نانچ  ظفاح )  ) میزادـنا رواد  شیپ  هب  ار  اه  يرواد  نیاک  ایب  دـفاب  یم  تاماط  یکی  دـفال  یم  لـقع  زا  یکی 
.دومن یمن  ار  دوخ  لطاب  دوب ، یمن  یتقیقح  رگا  هچ  دنا ، لطاب  رب  همه  تفگ  ناوت  یمن 

؟ شورف وج  يامن  مدنگ  دََرب  هچ  شون  بوبحم  ِمدنگ  دشابن  رگ  دنروخ  هگ  نآ  دور  يدنق  رد  ره  دنرخ ز  یم  ار  ژک  تسار  دـیما  رب 
رد تسین  تقیقح  یب  لالـض  تسا و  لایخ  هلمج  وگم  سپ  دـنا  لد  ِماد  قح  ِيوب  رب  نـالطاب  دـنا  لـطاب  اـهمَد  هلمج  نیک  وگم  سپ 

دوب اهبـش  همه  هن  ناوج  يا  ردـق  دوب  اهبـش  همه  هن  ناحتما  ار  یبش  ره  ناج  دـنک  ات  ناهن  اهبـش  رد  تسا  ردـق  بش  قح  لایخ  ملاـع 
دناد زاـب  اـت  هک  وـک ؟ زِّیَمُم  سِّیک  نمؤـُم  ریگب  نآ  تسا  قـح  هک  نآ  نک و  ناـحتما  ریقف  کـی  ناـشوپ  قـلد  ِناـیم  رد  نآ  زا  یلاـخ 
یبیع هک  نوچ  لهـس  تخـس  یـسانش  الاک  دوب  سپ  ناهلبا  هلمج  دنـشاب  نارجات  ناهج  رد  دـشاب  تابویعم  هن  رگ  یَتف  زا  ار  ناکزیح 

تسین دوع  اجنیا  تسا  بوچ  همه  نوچ  تسین  دوس  شناد  تسا  بیع  همه  رو  لها  لهاان و  هچ  تسین 
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وب گنر و  نارجات  دوس  دندرک  ایبنا  ِنارجات  تسا  یقـش  وا  لطاب  هلمج  دـیوگ  هک  نآ  تسا و  یقمحا  دـنا  ّقح  هلمج  دـیوگ  هک  نآ 
ِرـسُخ ردـنا  رگنب  دوس  عیب و  نیا  هطبِغ  ردـنا  رگنم  لامب  وکین  ار  شیوخ  مشچ  ود  ره  لام  مشچ ، ردـنا  راـم  دـیامن  یم  دوبک  روک و 

زا تیانک  نتفر : دنق  رد  رهز   2917 رََـصب ب 2932 - عِجرا  َُّمث  دومرف  قح  هک  نآ  رظن ز  نک  رّرکم  نودرگ  نیا  ردنا  دومث  نوعرف و 
( .دنریذپ یم  ندوب  تسرد  نامگ  هب  ار  ناشتـسردان  نخـس  دنروخ و  یم  ار  نایوگ  غورد  بیرف   ) .ندش هدیـشوپ  تسار  رد  یغورد 

.دنسپ هقئاذ  كاروخ ، شوخ  شون : بوبحَم 

قبط رب  و  (، 3 ردق ،  ) تسا رتهب  هام  رازه  زا  تلیضف  رد  هک  لاس  ياهبش  زا  یکی  ردق : بش 

567 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

بش  » ار متفه  تسیب و  یضعب  تسا و  ناضمر  هام  موس  تسیب  ای  مکی  تسیب  مهدزون ، ياهبـش  زا  یکی  ناماما ، زا  هدیـسر  ياهتیاور 
.دنا هتفگ  زین  ار  رگید  ياهبش  یضعب  دنا و  هتسناد  ردق »

: ناشوپ قلد  نایم  ریقف  ص 177 ) ناتسلگ ، يدعس ، « ) .يدوب ردق  یب  ردق  بش  يدوب ، ردق  همه  اهبش  رگا  : » ردق دوب  اهبش  همه  هن 

نمؤم ٌرِذَح : ٌنِطَف  ٌسِّیَک  ُنِمؤُملا   » .كریز سِّیَک :  1 سانـش 315 / ور  تمدخ  وت ز  يدرگ  هکوب  ساپ  راد  یم  رگن  یم  کی  ره  ِيور 
یف بانطالا  كرت  هب : دـینک  هاگن  و  ص 67 ، يونثم ، ثیداـحا  ص 976 ، ج 3 ، يورقنا ، حرـش  « ) .تسا هدنزیهرپ  رایـشوه ، كریز ،

.درمناوج یتف : ص 38 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ص 98 ، باهشلا ، حرش 

تخرد بوچ  دوع : .دومن ) یم  یناـگرزاب  یهلبا  ره  دوبن  بویعم  تسرد و  اـهالاک  رگا   ) .بوـیعم ثنؤـم  هبوـیعم : عـمج  تاـبویعم :
شوخ يوب  دننازوسب و  هک  ناسلب 
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.دهد

.دنتفریذپ ار  ناربمیپ  هتفگ  هک  نانآ  ایبنا : ِنارجات 

.تفرگ هدید » نایز   » ینعم هب  ناوت  یم  اجنیا  رد  و  ( 1 تیب 518 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .صقان تشز و  دوبک : روک و 

ص 83) ج 5 ، يوقلا ، جـهنملا  ص 152 ؛ يونثم ، ثیداحا  « ) .ُهنِم ُّرَـضأ  ُهاجلا  ٌهَّیَح َو  ُلاملا   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأم  راـم : دـیامن  یم 
ار تا  هدید  سپ  رََـصب : عِجرا  َُّمث  .درب ) هچ  دوخ  اب  نوعرف  هک  تسیرگن  دیاب  دروخ و  دیابن  ار  ایند  لام  کشر   ) .ندرب کشر  هطبِغ :

مشچ نک  زاب  سپ  ٌریِسَح : َوُه  ًائِـساخ َو  ُرَـصَْبلا  َْکَیلِإ  ِْبلَْقنَی  ِْنیَتَّرَک  َرَـصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .رگنب  رگید  راب  نادرگ ، رب 
رـس نآ  یپ  رد  هدـنیوج  تسا و  ناهن  اهلطاب  ناـیم  قح  دومرف  شیپ  ياـهتیب  رد  ( 4 کلم ، « ) .هدـناماو وت  هب  ددرگ  زاب  ات  هراـب ، ود  ار 

نایز دنیزگ و  یم  ار  لطاب  نخس  تسار ، نخس  دیما  هب  تقیقح  هدنیوج  دیامرف  اهتیب  نیا  رد  .نادرگ 

568 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اهنخـس همه  هک  تسین  نانچ  اما  درآ  یم  رامـش  هب  لالـض  لایخ و  ار  ناـنآ  هتفگ  دراـگنا و  یم  وگ  غورد  ار  همه  مرجـال  دـنیب ، یم 
دراد نیب  قح  هدید  هک  نآ  دزیخرب و  نآ  بلط  هب  هدنیوج  ات  دـنام  ناهنپ  قح  هک  تسا  هدرک  اضتقا  یلاعت  قح  تمکح  .دـشاب  لطاب 

.درآ یم  تسد  هب  ار  قح  نخس 

تسا يو  رد  هک  يّرش  ریخ و  دوش  رهاظ  ات  يزیچ  ره  ناحتما 

تسا يو  رد  هک  يّرش  ریخ و  دوش  رهاظ  ات  يزیچ  ره  ناحتما 

بیع درم  وچ  رگنب  اهراب  وکن  ِفقـس  نیردـناک  تتفگ  هک  نوچ  روُُطف  نِم  لَه  نیبب  رگنب  اهراب  رون  ِفقـس  نیز  وشم  عناق  رظن  کـی 
نافاص مییالاپب  ات  دنسپ  رد  دیاب  زییمت  ندید و  دنچ  هک  یناد  ار  هریت  نیمز  سپ  وج 
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دیدـپ ات  اهقرب  اهربا و  اهداب و  ناج  وچمه  ِراهب  ناتـسبات ، ِبات  نازخ  ناتـسمز و  ِياهناحتما  دُرب  جـنر  ار  ام  ِلقع  دـیاب  دـنچ  درُد  ار ز 
تراعتسا رون : فقس   2933 گنس ب 2939 - لعل و  دراد  بیج  ردنا  هچ  ره  گنر  كاخ  ِنیمز  درآ  نورب  ات  اه  قرف  ضراوع  درآ 

.نامسآ زا 

یم ییاهفاکش  ایآ  ار  هدید  نادرگ  زاب  سپ  ٍروُُطف : ْنِم  يرَت  ْلَه  َرَـصَْبلا  ِعِجْراَف  هیآ  زا  تسا  ذوخأم  تسا ؟ یناصقن  ایآ  ٍروُُطف : نِم  لَه 
(3 کلم ، « ) .ینیب

.ندروآ نورب  هرسان  زا  ار  هرس  ندرک ، فاص  ندولاپ :  1 ٍروُُطف 3629 / اهِیف  يَرَت  لَه  میوگب  نوچ  روهظ  رد  ار  نامسآ  مفاکش  نوچ 

.دوش یم  اهینتسر  رد  ینوگرگد  بجوم  دیآ و  یم  دیدپ  نوگانوگ  ياه  لصف  رد  هک  ییاهفالتخا  هضراع ) عمج  : ) ضراوع

ومب وم  هِد  او  حرـش  يدُرب  هچ  نآ  وگ  تسار  دیوگ  ریدقت  هنحِـش  مرک  ِيایرد  ّقح و  هنازخ  زا  مژُد  ِكاخ  نیا  تسا  هدـیدزد  هچ  ره 
ره دنک  دزیوآ  رب  هگ  رکـش  نوچ  دیوگ  فطل  شهاگ  هنحـش  چیپ  چیپ  رد  دشک  رد  ار  وا  هنحـش  چیه  چـیه  دـیوگ  كاخ  ینعی  دزد 

570 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اجر  فوخ و  شتآ  دیآ ز  رهاظ  اه  هیفُخ  نآ  فطل  رهق و  نایم  ات  رتب  هچ 

رهاظ یفخ  ِدزد  يا  وت  ات  يونعم  خیم  راچ  ناتسمز  نآ  تسادخ و  فیوخت  دیدهت و  نازخ  نآ  تسایربک و  هنحـش  ِفطل  ناراهب  نآ 
ِدزد رِکنُم و  تسام  ِنادباک  یلگ  بآ و  نیا  هک  نآ  لغ ز  ّشغ و  درَد و  ضبق و  ینامز  کی  لد  ِطسب  ینامز  ار  دـهاجم  سپ  يوش 

ام نت  رب  درد  جنر و  درس و  مرگ و  یلاعت  قح  تساهناج  يایض 
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رهب تسا  هتخیگنا  اه  هدعو  دیعو و  نیا  ندش  رهاظ  ناج  ِدـقن  رهب  هلمج  ندـب  لاوما و  ِصقن  عوج و  فوخ و  درم  ریـش  يا  دـهن  یم 
هدیزگب شدیاب  یم  کحم  سپ  دنتخیر  نادمرح  ردنا  بلق  دقن و  دنتخیمآ  یلطاب  ّقح و  هک  نوچ  تسا  هتخیمآک  يدـب  کین و  نیا 

بآ ردـنا  ار و  یـسوم و  ردام  يا  هِد  ریـش  اهریبدـت  نیا  ِروتـسد  دوب  ات  اهریوزت  نیا  ِقوراف  دوش  ات  يا  هدـید  اهناحتما  قیاـقح  رد  يا 
نامز نیا  یَعلوم  تلفط  زییمت  رب  وت  رگ  درک  زییمت  ار  ریش  یـسوم  وچمه  دروخ  ریـش  نآ  تسلا  زور  رد  هک  ره  الب  زا  شیدنیم  نکفا 

.هایس هریت ، مَژُد :  2940 شرس ب 2958 - َدب  هیاد  هب  دیان  ورف  ات  شردام  ِریش  ِمعط  دنیبب  ات  یِعضرا  یسُوم  َّما  ای 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  ریدقت : هنحش  .دوب  رهش  روما  طبض  رومأم  ناطلس  بناج  زا  هک  نآ  .هغوراد  هنحِش :

.ندرک ییوجزاب  نوگ  هنوگ  ندیشک : چیپ  چیپ  رد 

.ناتسمز نادنبخی  امرس و  زا  تسا  تیانک  نآ  .تسا و  نتشاد  هاگن  یتخس  رد  ینعم  هب  اجنیا  رد  نکیل  نتخیوآ ، راد  هب  نتخیوآ : رب 

.تسا هتفهن  نیمز  لد  رد  هچ  نآ  زا  تیانک  .اهیناهن  اه : هیفُخ 

تلاح ردـنا  بولق  طسب  زا  تسا  ترابع  طسب  : » دـیوگ يریوجه  طَسب : ( 2 تیب 2744 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .خیم راهچ  خیم : راچ 
راـگزور ردـنا  ضبق  .هدـنب و  فّلکت  یب  تسا  قح  زا  ود  ره  نیا  .باـجح و  تلاـح  رد  نآ  ضبق  زا  تسا  تراـبع  ضبق  و  فـشک ،

راگزور ردنا  طسب  نادیرم و  راگزور  ردنا  دشاب  فوخ  نوچ  نافراع 

571 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تبتر هک  دننآ  رب  یهورگ  خیاشم  زا  و  نادیرم ...  راگزور  ردنا  دشاب  اجر  نوچ  نافراع 
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یقرت زا  سپ  هک  دنا  تلاح  ود  طسب  ضبق و  : » دـیوگ يریـشق  ص 489 ) بوجحملا ، فشک  « ) .طـسب تبتر  زا  تسا  رت  عـیفر  ضبق 
اجر فوخ و  هک  تسا  نیا  اجر  فوخ و  طـسب و  ضبق و  ناـیم  اـه  قرف  هلمج  زا  دـهد و  تسد  ودـب  اـجر  فوخ و  تلاـح  زا  هدـنب 

یگریت ترودـک ، ّشِغ : ص 35 ) هیریـشق ، هلاـسر  زا  همجرت  صیخلت و  « ) .لاـح هب  تبـسن  طـسب  ضبق و  تـسا و  هدـنیآ  هـب  تبـسن 
(. نورد )

.هنیک کشر ، ّلِغ :

.ددرگ یم  هتساک  ناج  ینشور  زا  دوش  تیانع  رتشیب  نادب  هچ  ره  تسا و  ناج  باجح  یکاخ  ندب  دزد :...  رکنم و 

ِرَِّشب ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْـجلا َو  ِفْوَْـخلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  َو   » هیآ زا  تـسا  ذوخأـم  عوـج : فوـخ و 
هد هدژم  و  اـهلوصحم ، اـهناج و  اـهییاراد و  رد  شهاـک  یگنـسرگ و  میب و  زا  یکدـنا  هب  مییاـمزآ  یم  ار  امـش  هنیآ  ره  و  َنـیِِرباَّصلا :

.نتشگ راکشآ  تسا  یمدآ  نورد  هچ  نآ  ندش : رهاظ  ناج  ِدقن  ( 155 هرقب ، « ) .ار نایابیکش 

.دنراذگ رگید  ياهزیچ  لوپ و  نآ  رد  هک  نیمرچ  يا  هسیک  نادمرُح :

.دوب دامتعا  وا  هتفگ  رب  هک  یسک  ملاع ، يامنهار  روتسد :

ِیفاخَت َو ال ِّمَْیلا َو ال  ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیِعِـضْرَأ  ْنَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  یـسوم : رداـم  يا  هد  ریش 
رد ار  وا  يدیسرت  وا  رب  نوچ  هد و  ریش  ار  وا  هک  ار  یسوم  ردام  میداتـسرف  یحو  و  َنِیلَـسْرُْملا : َنِم  ُهُولِعاج  ِْکَیلِإ َو  ُهوُّداَر  اَّنِإ  ِینَزْحَت 

: تسلا ِزور  ( 7 صـصق ، « ) .مینک یم  شناربمیپ  هلمج  زا  مینادرگ و  یم  زاب  وت  هب  ار  وا  ام  .شاـبم  نیگهودـنا  سرتم و  نکفا و  اـیرد 
يراگدرورپ رب  ادخ  هک  يزور 
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تراشا ندرک : زییمت  ار  ریـش  یـسوم  وچمه  ( 2 تیب 1658 / حرـش  هب : دـینک  هاگن   ) .تفرگ نامیپ  مدآ  نادـنزرف  ياـهناج  زا  شیوخ 
، صصق « ) .میدرک مارح  وا  رب  شیپ  زا  ار  ناگدنهد  ریـش  همه  ناتـسپ  ُْلبَق : ْنِم  َعِضارَْملا  ِْهیَلَع  اْنمَّرَح  َو   » هیآ ریـسفت  رد  هچ  نادب  تسا 

(12

572 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تشاذگ وا  ناهد  رد  ناتسپ  دندروآ و  ار  وا  ردام  هک  نآ  ات  دروخن  ریش  ناگیاد  ناتسپ  زا  ع )  ) یسوم .تسا  هدمآ 

.صیرح دنمزآ ، َعلوم :

هیاد هب  ( 7 صصق ، « ) .ِهیِعِضْرَأ ْنَأ  یسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .هد  ریش  ار  وا  یسوم  ردام  يا  یعِـضرا : یـسُوم  َّما  ای 
.نتفرگ ار  وا  يوخ  و  نتفای ، شرورپ  نآ  زا  و  ندروخ ، ار  وا  ریش  زا  تیانک  ندروآ : دورف  رس  دب 

یب دوب و  شیاـمزآ  یپ  رد  دـیاب  لـطاب  زا  قح  نتفاـی  يارب  دوشگ : شیپ  رد  هک  تسا  یثحب  هلاـبند  ات 2958  ياهتیب 2932  نومضم 
یفاص و نیدب  ینامسآ  رد  هک  یماکحتسا  نداد  ناشن  يارب  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  نانچ  .دونـش  دیابن  ار  نایعدم  نخـس  ندومزآ 
رد هک  ییاج  .تسین  نآ  تقلخ  رد  یناصقن  ینادب  ات  .دوش  هتـسخ  تا  هدـید  هک  نادـنچ  رگنب ! نآ  رد  اهراب  دـیامرف  هداهن ، ینـشور 

هنوگچ دیوگ ، یناسنا  هچ  نآ  نتفریذپ  شیامزآ ، یب  دیاب ، یشیامزآ  نینچ  تسا ، میکح  دنوادخ  هتخاس  هک  ینشور  نیدب  نامـسآ 
راب دنچ  دیاب  ار  نیمز  تسیرگن ، اهراب  دیاب  ار  نامـسآ  هک  ییاج  دـیوگ : هنارعاش  فطل  اب  هتخیمآ  هنافراع ، يریبعت  اب  سپـس  دـیاش ؟

و ناراب ، نتخیر  قرب و  ششخرد  و  ناتسمز ، نازخ و  ناتسبات و  ندروآ  زا  دنک  نیمز  رد  راگدرورپ  تردق  هچ  نآ  .تسیچ  هک  دید 
يارب ناراهب ، ندمآ 
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درـس داب  دـننامه  دـهد  تسد  ار  کلاس  هک  ضبق  تلاح  نآ  .دـیآ  رب  هدرک  ناـهن  لد  رد  هچ  نآ  اـت  دـیامزایب  ار  نیمز  هک  تسا  نآ 
.دریمن شناج  ات  دراد  رب  اعد  هب  تسد  عرـضت  اب  درآ و  ادـخ  هب  ور  ات  دریگ  ار  يو  ضبق  تلاح  دزو ، رازتشک  رب  هک  تسا  یناتـسمز 

هک نانچ  يریگ  شوگ  رد  ار  وا  نانخـس  یبایب و  تسوت  ییامنهار  هتـسیاش  هک  ار  سک  نآ  اـت  دوب ، شیاـمزآ  رد  هتـسویپ  دـیاب  سپ 
وا شوغآ  رد  تفای و  ار  ردام  هک  نآ  ات  تفریذپن ، ار  کی  چیه  ِنآ  زا  وا  اما  دنداهن ، ع )  ) یسوم ناهد  رد  ار  دوخ  ناتسپ  دنچ  ینانز 

2 تیب 1661 / حرش  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب   ) .تسا یسوم  ردام  نوچمه  ار  هدنیوج  ِِکلاس  یقیقح ، يامنهار  نآ  .تفخ 
( دعب هب 

هدنیوج رتش  صخش  نآ  تیاکح  هدیاف  حرش 

هدنیوج رتش  صخش  نآ  تیاکح  هدیاف  حرش 

اهیناـشن نیک  یناد  کـیل  تساـجک  رتشا  نآ  هک  یناد  یمن  وت  دـهد  یم  تناـشن  رتشا  یـسک ز  ره  دَـمتعم  يا  يا  هدرک  مگ  يرتـشا 
دباـی هک  ره  ما  هدرک  مگ  رتـش  مه  نم  یلب  هک  يرتـشا  دـیوج  هدرک  مگ  نآ  وـچمه  يِِرم  زا  وا  درکن ، مگ  رتـشا  هک  نآ  تساـطخ و 

ار دِّلقم  نآ  تتفگ  کیل  تسار  دسانشنب ز  ژک  ناشن  وا  دنک  يزاب  نیا  رتشا  عمط  رهب  دنک  يزابنا  وت  اب  رتشا  رد  ات  ما  هدروآ  شترجا 
وت ددرگ  نیقی  سپ  هیبش  دنیوگ و  تسار  ِناشن  نوچ  نامه  دـیوگ  یم  وت  دـیلقت  هب  وا  ناشن  نآ  دوب  اطخ  ییوگ  ار  هچ  ره  تساصع 

ناود تیاپ  دوش  نشور  وت  مشچ  دوش  تروز  تّحص و  يور و  ِگنر  دوش  تروجنر  ِناج  يافش  نآ  ِهِیف  َبیَر  ار ال 
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یتاَرب نیا  تانَِّیب  ٌتاِقث  ٌتایآ  ِهِیف  نیبُم  دمآ  غالَب  اهیناشن  نیا  نیما  يا  یتفگ  تسار  ییوگب  سپ  ناور  تناج  ددرگ و  ناج  وت  مسج 
يدُرب يوب  وگتـسار  يا  منک  وت  ّيوریپ  وش  گنهآ  شیپ  تسا  گنهآ  تقو  ور  شیپ  ییوگ  داد  نوچ  ناشن  نیا  تاجن  ِردق  دـشاب و 

.يزابجل لادج ، .ءارم  يِرم :  2959 وک ب 2972 - هک  امنب  مرتشا  ز 

.نتسج تکرش  يزابنا :

اب دـیوگ و  ار  اهناشن  نامه  مه  دـّلقم  هک  دوش  یم  بجوم  یهد  یم  وت  هک  اهیناشن   ) .ندـش لمع  كرحم  نخـس  ندوب : اـصع  تفگ 
.تسار ناشن  نآ : ( 2 هرقب ،  ) .تسین یکش  نآ  رد  ِهِیف : َبیَر  ال  .دهد ) همادا  بلط  هب  وت  راتفگ  هب  هیکت 

574 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یناویح حور  ناج :

.یناسنا حور  يونثم ،) تاریبعت  تاغل و  گنهرف   ) هقطان سفن  ناور :

.اراکشآ مایپ  نشور ، مایپ  نِیبُم : ٌغالَب  .مایپ  ندناسر  غالَب :

.تسا راکشآ  تسار  ياه  هناشن  نآ  رد  تانَِّیب : ٌتاِقث  ٌتایآ  ِهِیف 

.تسا هدمآ  تیآ  دنچ  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  ذوخأم  دش  ینعم  نآ  زا  شیپ  هک  يا  هلمج  هلمج و  نیا 

(. تسا راتفگ  یتسرد  هناشن  ای  دنس  دوصقم  و   ) مکح طختسد و  دنس ، .دور  یم  راک  هب  دقن  لوپ  دروم  رد  رتشیب  هک  هلاوح ، تارب :

تارب دنا  هدرک  هبوت  هانگ  زا  ای  دنا  هدرکن  یهانگ  هک  نانآ  يارب  ردق  بش  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  ردق .) بش   ) هدش رّدـقم  ردـق :
.دوش یم  هداد  شتآ  زا  يدازآ 

ات ياهتیب 489  رد  هلمج  زا  تفگ ، نخـس  زین  نیا  زا  شیپ  ود  نیا  هراب  رد  .تسا  دّلقم  ققحم و  زا  نخـس  دعب ، ياهتیب  اهتیب و  نیا  رد 
نآ نیا و  سلجم  هب  .ددرگ و  یم  دوخ  هدشمگ  لابند  هناهاگآ  ققحم  .تسا  نامه  ًابیرقت  تیب  نیا  نومضم  493 و 
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ناشن وا  راتفگ  رد  هک  دسر  یـسک  هب  ماجنارـس  ات  دنک ، یم  یـشسرپ  يرادیوعد  ره  زا  و  دونـش ، یم  ینخـس  یـسک  ره  زا  دور ، یم 
نوچ اما  .دینش  یم  شوگ  اب  و  تفگ ، یم  نخـس  نابز  اب  و  تفر ، یم  اپ  اب  نامز  نآ  ات  .دبای  یم  ناج  مارآ  ناشن  نآ  زا  .دنیب  یتسار 

اج نآ  زا  .ددرگ  رادروخرب  هتفای  هچ  نآ  زا  دیاب  هک  تسوا  لد  ناج و  هکلب  درادن ، يراک  مسج  مادنا و  اب  رگید  تفای  ار  اهناشن  نآ 
.دزات یم  وا  یپ  رد  دزاس و  یم  دوخ  ياوشیپ  ار  هدنهد  ناشن  .درادن  يراک  وج  تسج و  اب  رگید 

.دش دهاوخ  هتفگ  وا  لاح  حرش  ناسچ ؟ دّلقم  اما  تسا  نینچ  قّقحم 

سکع زج ز  نیقی  شدوزفن  تسار  ناـشن  نیز  تسا  يِرم  رهب  رتـش  ِتسُج  نیا  رد  وـک  تسا  يرتـشا  بحاـص  هن  هک  سک  نآ  شیپ 
هدرک مگ  يرتشا  یلو  قح ، شدوبن  رتشا  نیا  ردنا  وا  ِياهیَه  نیا  تسین  هفازگ  هک  وا  ِياهیمرگ  ّدِـج و  زا  دُرب  يوب  نیتسار  يوج  هقان 

مه عمط  زا  دود  یم  نیا  دود  یم  وا  اجک  ره  هدش  شـشومارف  دش  مگ  وا  زا  چـنآ  هدـش  شـشوپ  ور  ریغ  هقان  عمط  یلب  مه ؟ وا  تسا 
575 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناهگان  دش  یتسار  شغورد  نآ  ناور  دش  نوچ  یقداص  اب  یبذاک  دوش  یم  بحاص  ِدرد 

رای نآ  ِرتشا  دش ز  عمط  یب  شیوخ  ِنآ  دروآ  دای  شدیدب  نوچ  تفایب  رگید  نآ  زین  دوخ  رتشا  تفاتش  رتشا  نآ  هک  ارحـص  نآ  ردنا 
دیدن ات  شتـسُجن  یم  تشگ  هظحل  نآ  رتش  راکبلط  وا  دیرچ  یم  اج  نآ  هک  ار  دوخ  رتشا  دیدب  نوچ  قِّقَُحم  دـش  دِّلقم  نآ  شیوخ  و 

زا دعب  تشد  هب  ار  وا 
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ات تفگ  یتشاد  یم  نم  ِساپ  نونکا  هب  ات  یتشاذـگب  ارم  قداص  نآ  تفگ  درک  زاب  دوخ  هقاـن  يوس  مشچ  درک  زاـغآ  يور  اـهنت  نآ 
وت زا  نت  هب  متـشگ  ادج  وت  زا  بلط  رد  نم  هک  متـشگ  وت  درَد  مه  نامز  نیا  ما  هدوب  یـسولپاچ  رد  عمط  زو  ما  هدوب  یـسوُسف  نونکا 

متائّیـس شبلاغ  رز  دش  بولغم  نونک  سِم  شبلاط  مدوبن  مدیباین  ات  ُرپ  مشچ  دـش  دوخ  ِنآ  دـید  نم  ناج  رتش  ِفصو  یمدـیدزد  یم 
ار وت  رم  قَد  چیه  متائّیَـس  رب  نزم  سپ  قح  هب  دش  تلیـسو  نوچ  متائّیـس  رکـش  تابثا  دِج  ّیناف و  دـش  لزه  رکـش  تاعاط  همه  دـش 

مخت ارم  یقدـص  رد  دروآ  منتـسُج  ار  وت  نتـسُج  رد  دروآ  وت  قدـص  دوشگ  یقدـص  بلط  ّدِـج و  ارم  رم  دوب  هدرک  بلاط  وت  ِقدـص 
دزد تسُرب  دص  متـشک  هک  هناد  یکی  ره  تسُچ  دوب  یبسک  راگیب  ُدبَن  نآ  متـشادنپ  یم  راگیب  هرخُـس و  متـشاک  یم  نیمز  رد  تلود 

یمرن ات  زاس  یتشرد  اب  دـسر  یمرگ  ات  درـس  يا  شاب  مرگ  تسا  دوخ  هناخ  نآک  دـید  دـمآ  رد  نوچ  تسد  ریز  دـش  يا  هناخ  يوس 
دَق تفگ  ربمیپ  نآ  ناسران ز  هشیمه  ینعم  رد  ظفل  تسا  ُرپ  سب  ینعم  ظفل  دمآ  گنت  تسا  رتشا  کی  نآ  تسین  رتشا  ود  نآ  دـسر 
زا باتفآ  تسا  يا  هّرپ  وز  کلف  نیک  یخرچ  هصاخ  باتفآ  خرچ و  دـناد ز  رَدَـق  هچ  باـسح  رد  دـشاب  بالرطـصا  قطن  ناـِسل  َّلَـک 

.نتسُج مخرم ) ردصم  : ) تسُج  2973 تسا ب 3001 - يا  هّرذ  شباتفآ 

.تسا شالت  ششوک و  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  ادص ، رس و  اهیَه :

نآ زا  ار  وا  يرگید  رتش  هب  عمط   ) .نتخاس لفاغ  زا  تیانک  ندش : شوپ  ور 
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هب هتشاد  دوخ  هچ 

576 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوب لفاغ  نآ  زا  هک  یتقیقح  دش : مگ  وا  زا  چنآ  .دوب ) هتخادنا  رد  تلفغ 

.ندرک تکرش  وج  تسج و  رد  وا  اب  ندش : بحاص  درد  مه 

.ققحم بحاص :

راکبلط وا  ص 253 ) بوجحملا ، فشک  « ) .تسا تدهاجم  هرمث  تدـهاشم  : » دـیوگ يرتست  لهـس  هک  نانچ  دـش : یتسار  شغورد 
.تفای ار  دوخ  هدشمگ  زین  وا  تفر  یم  قّقحم  یپ  رد  دج  هب  نوچ  رتش :... 

.داتفا قیقحت  یپ  درک و  اهر  ار  دیلقت  درک : زاغآ  يور  اهنت 

.هدش شومارف  تقیقح  زا  تراعتسا  دوخ : هقان 

.هدننک هرخسم  هرخسم ، تبسن ) ءای » + » سوسف : ) یسوسف

یب ریـس ، ُرپ : مشچ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  ورـسخ ، رـصان   ) یهدن ناسآ  زج  رانید  ار  یـسوسف  رم  یهد ؟ راوشد  ینان  نوچ  ار  نّذؤم  رم 
.زاین

.تشگ لدب  قیقحت  هب  دیلقت  دش : بولغم  سم 

ُهَّللا َناک  ٍتانَـسَح َو  ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  اًلَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  اَّلِإ   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  دـش : تاعاط  متاـئّیس 
ادخ دنک و  یم  لدـب  کین  راک )  ) هب ار  ناشناهانگ  ادـخ  نانیا  .درک  کین  راک  دـیورگ و  درک و  هبوت  هک  یـسک  رگم  ًامیِحَر : ًاروُفَغ 

.دیلقت زا  تیانک  لزَه : ( 70 ناقرف ، « ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ 

.هنعط قَد :

.قیقحت زا  تیانک  دج :

ثیداحا « ) .دش دنک  شنابز  دیسرت  ادخ  زا  هک  ره  ُُهناِسل : َّلَک  َهَّللا  یَقَّتا  نَم  : » ناِسل ّلک  دَق   2 تیب 732 / حرش  هب : دینک  هاگن  بسَک :
ص 226) ج 75 ، راونالا ، راحب  ص 129 ؛ ج 8 ، یفاک ، غورف  « ) .ُُهناِسل َّلَـک  َهَّللا  َفاَـخ  نَم  : » دومرف ص )  ) لوسر و  ص 67 ) يونثم ،

راک هب  ناگراتس  عافترا  يریگ  هزادنا  يارب  هک  يرازبا  .بالرطسا  بالرتسا ، بالرطصا :

577 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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.تفر یم 

: باتفآ خرچ و 
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.دجنگن نایب  رد  هک  راگدرورپ  تمظع  ماقم  زا  تیانک 

نآ ات  دهد ، یم  یناشن  ودب  سک  ره  ددرگ ، یم  دوخ  هدشمگ  ِیپ  هتسناد  هک  تسا  یسک  وا  .دناسانـش  ار  ققحم  هتـشذگ  ياهتیب  رد 
.دبای یم  ار  نیتسار  ياه  هناشن  ماجنارس  هک 

، دنیب یم  ار  وا  يوج  تسج و  رتش و  دنوادخ  یمرگ  هدرک ،) شومارف  ار  دوخ  رتشا   ) تسین رتشا  دنوادخ  انالوم  ریبعت  هب  هک  دّلقم  اما 
یم رب  رتش  يوج  تسج و  هب  هناروکروک  مه  وا  سپ  .دومن  یمن  وپاـکت  همه  نیا  يو  دوبن  يزیچ  رگا  هک  دور  یم  ورف  هشیدـنا  هب  و 

.دزیخ

.میدید دّلقم  رگ  هحون  و  هدید ، تبیصم  ناتساد  رد  هک  نانچ  .هن  وا  دهاوخ و  یم  هچ  دناد  یم  ققحم  هک  تسا  نیا  ققحم  اب  وا  قرف 
يرگنب کین  نوچ  اما  .هداتفا  اون  رد  وا  دیلقت  هب  رگ  هحون  و  هداد ، تسد  زا  يزیزع  هک  نآ  رطاخ  هب  هدید  تبیصم  .دنیرگ  یم  ود  ره 

: دـنا هتفگ  هک  دـناسر  یم  رتـشا  هب  ار  وا  قـقحم  يوریپ  هـک  نآ  اـت  دـناد  یمن  دوـخ  تـسا و  يرتـشا  زین  ار  دـّلقم  هـک  دـید  یهاوـخ 
َلَمَع ُعیِـضُأ  یِّنَأ ال   » هک دنادرگ  یم  ترـضح  تیانع  لومـشم  زین  ار  وا  موادم  يوج  تسج و  .دناشک » یم  تدهاشم  هب  تدـهاجم  »

رد ( 195 نارمع ، لآ  « ) .مزاس یمن  زیچان  درم  هچ  نز و  هچ  ار  امـش  زا  يرگراک  چـیه  راک  نم  انامه  یْثنُأ : ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلـِماع 
اجنیا رد  .تسا  هدومیپ  هار  يرگید  لابند  هب  هدوه  یب  تسا و  هدوب  يرتشا  زین  ار  وا  هک  دوش  یم  هاـگآ  دـّلقم  هک  .تسا  تقو  ناـنچ 
هاـگآ نونکا  مدوب و  ربخ  یب  نونک  اـت  دـیوگ  .ییآ  یمن  نم  یپ  رد  ارچ  دـیوگ  یم  ودـب  قّقحم  .دوش  یم  ادـج  قّقحم  هار  زا  وا  هار 

.دناشک قیقحت  هب  ارم  وت ، زا  دیلقت  .متشگ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 962 

http://www.ghaemiyeh.com


ود ره  هک  یتقیقح  اما  دش ، ادج  دوب  شَیپ  رد  هک  نآ  هار  زا  وا  هار  دنچ  ره  هک  دـنک  یم  تراشا  قیقد  يا  هتکن  هب  انالوم  نایاپ ، رد  و 
.تسین قیقد  ینعم  نیا  نتفرگ  ارف  شیاجنگ  ار  ظفل  نکیل  ِِقئالَخلا » ِساـفنأ  ِدَدَِـعب  ِهَّللا  َیلا  ُقُرُّطلا   » هک تسا  یکی  دـندوب  نآ  یپ  رد 

.دناد هچ  ار  هام  باتفآ و  تقیقح  اما  دناوت ، رگیدکی  زا  ار  اهنآ  هلصاف  و  ناگراتس ، يریگ  هزادنا  بالرطصا  هک  نانچ 

تسه رارض  دجسم  هنتف  یسفن  ره  رد  هک  نآ  نایب 

تسه رارض  دجسم  هنتف  یسفن  ره  رد  هک  نآ  نایب 

دننُک رتسکاخ  كاشاخ و  هحَرطَم  دننَک  رب  ار  نآک  دومرف  یبن  سپ  دوهج  ِماد  ُدب و  تلیح  هناخ  دوبن  دجـسم  نآ  هک  دمآ  دیدپ  نوچ 
هن همقل  نانچ  نآ  تسابُر  یهام  وت  تسـش  ردـناک  تشوگ  دوج  تسین  يزیر ، ماد  رب  اه  هناد  دوب  بلق  دجـسم  وچ  دجـسم  بحاـص 
نآ رد  دز  تفرن  یفیَح  نینچ  نیا  تادامج  رد  دادن  شهار  ُدبَن  وا  وفک  هچ  نآ  دامَج  ُدب  نآک  اُبق  لها  دجـسم  تساخـس  هن  شـشخب 
هن دوب  وا  تایح  نوچ  شتایح  هن  تساه  لصف  اه و  قرف  اـج  نآ  هک  ناد  تساهلـصا  ِلـصا  هک  ار  قیاـقح  سپ  تفَن  داد  ِریما  وفکاـن 
ِدرم يا  دوخ  راک  نز  کَِحم  رب  ناهج  نآ  ِقرف  ِلاـح  میوگ  هچ  دوخ  نادـم  وا  روگ  وچ  زگره  وا  روگ  دوب  وا  تاـمم  نوچ  شتاـمم 

ماد  3002 يُدب ب 3012 - ناشی  دوخ ز  وت  يدرک  رظن  نوچ  يدز  رَخسَت  نانُک  دجسم  نآ  رد  سب  رارِض  لها  ِدجسم  يزاسن  ات  راک 
هتخاس اسرت  رماع  وبا  يارب  ار  دجـسم  نآ  دش ، هتـشون   2 تیب 2848 / حرـش  رد  هک  نانچ  .تسا  ناملـسمان  دوهج ، زا  دوصقم  دوهج :

.دندوب

ندنکفا ياج  هَحَرطَم :
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(. يزیچ )

.رماع وبا  دجسم : بحاص 

.دوب دوخ  يارب  ینارای  ندروآ  درگ  دجسم  نآ  نتخاس  زا  رماع  وبا  دصق  هک  نادب  تسا  تراشا  نتخیر : ماد  رب  هناد 

.تسا تواخس  هن  دنهن ، یهام  نتفرگ  يارب  تسش  رب  تشوگ   ) .يریگیهام باّلق  تسَش :

ٌدِجْـسََمل هیآ  دنیوگ  نارّـسفم  ضعب  . 2 تیب 2888 / حرـش  هب : دـینک  هاگن  اُبق : لها  دِجـسَم  .دـیآ ) یمن  باـسح  هب  يزیچ  ور ، نیدـب 
َسِّسُأ

579 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هنیدم  دجسم  هراب  رد  دنیوگ  رتشیب  تسابق و  دجسم  هراب  رد  ( 108 هبوت ، « ) ٍمْوَی ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع 

.دنتخاس ار  رارض  دجسم  نآ  ربارب  دنتفرن و  ابق  دجسم  هب  هک  تسا  یناقفانم  دوصقم  و  اتمه ، وفک :

مرکا لوسر  زا  تیاـنک  داد : ریما  .تفریذـپن ) دـندوبن  ناـنمؤم  وفک  هک  ار  ناـقفانم  دوب  يداـمج  هک  اـبق  دجـسم   ) .روج متـس ، فیَح :
(. (ص

نآ ًارهاظ  هدمآ ، دیدپ  نآ  زا  اهتقیقح  رگید  هک  یتقیقح  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  دـنا ، هتفرگ  هتباث  نایعا  ار  نآ  ناحراش  یـضعب  قیاقح :
.هدمآ دیدپ  نآ  زا  تادوجوم  رهوگ  هچ 

: اهلصا لصا 

نادب ار  نیا  ناهج  لصا  تفص  زو  ناهج  عرف  یمدآ  تروص  هب  سپ 

ُربـُقلا  » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  وا : روگ   4 / 3766 خرچ 3767 - تفه  طـیُحم  دـشاب  شنطاـب  خرچ  هب  درآ  يا  هّشپ  ار  شرهاـظ 
.دجسم هدنزاس  نُک : دجسم  قودص ) لاصخ  زا  ص 159 ، ج 6 ، راونالا ، راحب  « ) .راّنلا ِرَفُح  نِم  ٌهَرفُح  وَأ  ِهَّنَجلا  ِضایِر  نِم  ٌهَضوََرل 

.نانمؤم تدابع  ياج  دوب و  نارجاهم  هاگن  دمآ  مهارف  ابق  دجسم  میتشون  هک  نانچ 

ناریو لوسر  رما  هب  دندنکفا و  یپ  ار  رارـض  دجـسم  نانآ  تفریذپن و  ار  نانآ  ابق  دجـسم  انالوم  ریبعت  هب  ای  دـنتفرن ، اج  نادـب  ناقفانم 
دهاوخ هنوگچ  اهناسنا  رد  دشاب ، نینچ  تادامج  رد  راک  هک  یلاح  .دیدرگ 
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دجنـسب کین  ار  دوخ  راک  دـشاب و  دوخ  بقارم  هتـسویپ  هک  دـیاب  ار  کلاس  .تساـهتوافت  رهوگ  رد  ار  اـهناسنا  هک  تسا  مّلـسم  .دوب 
.دنیبن دوخ  بیع  دریگ و  بیع  نارگید  راک  زا  هک  نآ  هصاخ  .ادخ  يارب  هن  دوب  يوه  يارب  دنز  یم  رس  وا  زا  هچ  نآ  ادابم 

تسالتبم نآ  دب  مه  وا  هک  تشادن  ربخ  يراک و  رب  درک  یم  گنج  دوخ  رای  اب  هک  ودنه  تیاکح 

تسالتبم نآ  دب  مه  وا  هک  تشادن  ربخ  يراک و  رب  درک  یم  گنج  دوخ  رای  اب  هک  ودنه  تیاکح 

درَد ینیکـسم و  هب  دمآ  زامن  رد  درک  ریبکت  یتّین  رب  یکی  ره  دـندش  دـجاس  عکار و  تعاط  ِرهب  دـندش  دجـسم  یکی  رد  ودـنه  راچ 
لطاب یتفگ و  نخـس  یه  زاین  زا  رگید  يودنه  نآ  تفگ  تسه ؟ تقو  يدرک  گناب  نِّذَُؤم  ياک  تسَجب  یظفل  یکی  زا  دمآ  نذؤم 

هَچ هب  مداتفین  رد  نم  هک  هّللا  ِدمح  تفگ  مراهچ  نآ  وگب  ار  دوخ  وا  رب  هنعط  ینز  هچ  ومع  يا  ار  مود  نآ  تفگ  میـس  نآ  زامن  دـش 
هک ره  دـید  شیوخ  بیع  هک  یناج  کـنخ  يا  هار  هدرک  مگ  رتشیب  ناـیوگ  بیع  هاـبت  دـش  ناراـهچ  ره  زاـمن  سپ  نت  هس  نآ  نوچ 
هد ار  وت  رم  رس  رب  هک  نوچ  تسُدب  ناتـسبیغ  شمین ز  رگد  نآ  تسُدب و  ناتـسبیع  وا ز  ِمین  هک  نآ  دیرخ ز  دوخ  رب  نآ  تفگ  یبیع 
رگ تسا  اومَحرا  ياج  تشگ  هتـسکش  نوچ  تسوا  يوراد  ار  شیوخ  ندرک  بیع  تسب  راک  دیاب  شیوخ  رب  تمهرم  تسه  شیر 

شوخ نمیا و  ار  دوخ  هچ  سپ  يا  هدینـشن  ادـخ  زا  اُوفاـخَت  ـال  شاـف  زین  ددرگ  وت  زا  بیع  نآ  كوب  شاـبم  نمیا  دوبن  تبیع  ناـمه 
وا هک  نیب  اوسر  تشگ  تسیز  مان  وکین  سیلبا  اهلاس  يا  هدید 
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فوخ زا  يوشب  ور  وجم  یفورعم  وت  نمیا  يا  هن  ات  وا  ياو  يا  سکعب  یفورعم  تشگ  وا  ِيایلَع  ُدب  فورعم  ناهج  رد  تسیچ  مان  ار 
دـش ات  داتفا  یهچ  رد  وا  ناج  دـش  التبم  هک  رگن  نیا  نزم  هنعط  خـن  هداس ز  رگد  رب  نم  ِبوخ  يا  وت  شیر  دـیورن  ات  ور  يامنب  سپ 

3013 وا ب 3031 - ِدنق  روخ  وت  دیشون  وا  رهز  وا  ِدنپ  یشاب  هک  يداتفین  وت  وت  ِدنپ 

581 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ياهباتک رابخالا و  نویع  زا  هک  رگید  ناتـساد  زین  .دنا  هدروآ  ص 305 ) ج 2 ،  ) سمش تالاقم  زا  رفنازورف  موحرم  ار  ناتـساد  ذخأم 
.تسا هتشاد  هجوت  سمش  تالاقم  هب  ناتساد  نیا  مظن  رد  انالوم  ًانئمطم  یلو  تسا  رگید 

یم .دوب  زامن  رد  مه  رگید  يودنه  نآ  .تفگ  نخـس  زامن  رد  ییودنه  : » تسا نینچ  سمـش  تالاقم  ترابع  دندش : دجاس  عکار و 
تقو هک  ییودـنه  ندیـسرپ  نّذؤم و  نتفگ  گناب  ندـش و  دـجاس  عکار و  .نتفگ » دـیابن  نخـس  زامن  رد  شاب  شوماـخ  یه  دـیوگ 
نّذؤم دوجس و  عوکر و  ناودنه  زامن  رد  هک  تسا  مولعم  .تسا و  هدوزفا  ناتساد  هب  انالوم  هنارعاش  عبط  ار  اه  هلمج  نیا  همه  تسه ،

نت هس  زا  نخـس  دـنا  هدروآ  ناـمزلا  راـبخا  راـبخالا و  نویع  زا  رفنازورف  موحرم  هک  يرگید  ناتـساد  رد  اـما  .تسین  تقو  تیاـعر  و 
هب يرگید  زا  سپ  یکی  یناهنپ  رد  نکیل  ندـش ، ناهنپ  رگید و  سانـسن  ود  نتخیرگ  و  نانآ ، زا  یکی  ندـش  راتفرگ  تسا و  سانـسن 

عضاخ زا  تیانک  درد : ینیکـسم و  ( 77 ص 76 - يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذخآم   ) .نتـشگ هتـشک  ندش و  راتفرگ  ندمآ و  نخس 
.ندرک يراز  ندش و 

رب نتسَج :
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.ندمآ نابز 

.ندید دوخ  رد  ار  بیع  ندیرخ : دوخ  رب  بیع 

ینعم ملاع  زا  هک  تسا  نادب  ّقلعتم  هچ  نآ  حور و  زا  تیانک  ناتسبیغ : تسا  نادب  قلعتم  هچ  نآ  یناویح و  ناج  زا  تیانک  ناتسبیع :
.تسا

.دیآ رب  نآ  ندودز  یپ  رد  هک  دوش  یم  بجوم  ندش  هاگآ  دوخ  بیع  هب  ار :...  شیوخ  ندرک  بیع 

.نداتفا عرضت  هب  ندمآ ، ّتقر  هب  ندش : هتسکش 

يِردَی َو ٌلُجَر ال  َو   » تسا هدـمآ  نآ  نایاپ  رد  هک  عاونا ،» ِهََعبرأ  یَلَع  ُلاجِّرلا   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأم  .دـیرآ  تمحر  وا  رب  اومَحرا :
ریبک حرـش  « ) .دـیرآ تمحر  وا  رب  تسا  ناوتان  دـناد  یمن  دـناد  یم  دـناد و  یمن  هک  نآ  هوُمَحراَف : ٌزِجاع  َوُهَف  يِردَـی  ـال  ُهَّنأ  يِردَـی 

اَّلَأ ُهَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  دیـسرتم ! اُوفاـخَت : ـال  تیب ) نیمه  لـیذ  يورقنا ،
دیـسرتم و هک  دنیآ  یم  دورف  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندنام ، رادـیاپ  سپـس  تسا  هَّللا  ام  راگدرورپ  دـنتفگ  هک  نانآ  اُونَزْحَت : اُوفاخَت َو ال 

(30 تلصف ، « ) .دیشابم نیگهودنا 

582 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ُموُقَت َمْوَی  َو   » .تسادخ تمحر  زا  يدیمون  ینعم  هب  سالبا »  » دنا و هتفرگ  سالبا »  » زا قتـشم  ار  سیلبا  برع  نایوغل  تسیچ : مان  ار  وا 
.تسوا رب  راگدرورپ  زا  هک  یتنعل  زین  و  ( 12 مور ، « ) .َنُومِرْجُْملا ُسِْلُبی  ُهَعاَّسلا 

.ندوب روهشم  ندوب ، فورعم  یفورعم :

.باذع زا  ندوب  نمیا  زا  تیانک  نتسش : فوخ  زا  ور 

نتفگ زا  نتسب  ورف  بل  دوخ و  بیع  هب  تسا  نداد  هجوت  تسا ، هدورس  نآ  زا  سپ  هک  ییاهتیب  دافم  ناتساد و  نیا  ندروآ  زا  ضرغ 
- يا هدنب  چیه  .تسا  هدرک  ریبعت  ناتسبیع »  » و ناتسبیغ »  » هب نآ  زا  انالوم  و  تسا ، توهش  درخ و  زا  هتشرس  یمدآ  .نارگید  بیع 
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ادخ هب  دید  دوخ  رد  یبیع  رگا  درگنب و  ار  دوخ  هک  هب  نامه  هدـنب  سپ  .تسین  یهت  بیع  زا  هداد - تمـصع  ناشادـخ  هک  نانآ  زج 
هک ارچ  ددرگ ، بویعم  یبیع  هب  هک  دوب  هچ  دـشابم  نمیا  هدولاین ، یبیع  هب  ار  دوخ  هدوب و  شلاح  لماش  یهلا  تیانع  رگا  .درب و  هانپ 

اهلاس هک  دنز  یم  لثم  سیلبا  هب  و  دندیدهت ، ضرعم  رد  هلمج  دندینـش ، ادخ  زا  اُوفاخَت » ال   » دـندیزرو و تماقتـسا  هک  نادـحوم  زج 
نابز رب  ار  يرگید  بیع  ات  رگنب  ینام ، ناما  رد  یهاوخ  رگا  .تشارفا  ینامرفان  مچرپ  ماجنارس  اما  تشاد ، الاو  هاگیاج  دوب و  هتـشرف 

زا هتفرگ  انالوم  هتفگ  نومـضم  .يدـیدرگن و  وا  دـنپ  هیام  يدـیهر و  وت  داد و  دـنپ  ار  وت  وا  نداـتفا  هک  يوگ  ساپـس  ار  ادـخ  .ینارن 
دنک ششنزرس  تسا  راتفرگ  نادب  هچ  نآ  هب  دنک و  شهوکن  ار  شردارب  هک  ییوج  بیع  هب  دسر  هچ  ات  : » تسا ع )  ) یلع هدومرف ي 

رب دنـشخبب و  وا  رب  ار  هانگ  نآ  هک  دور  یم  دیما  هچ  نکم ، باتـش  تسا  هدرک  یهانگ  هک  یـسک  بیع  نتفگ  رد  ادـخ ، هدـنب  يا  ... 
، دنارن نابز  رب  تسناد  ار  يرگید  بیع  یسک  امـش  زا  رگا  سپ  .دننک  باذع  نآ  رب  ار  وت  هک  دوب  هچ  شابم  نمیا  شیوخ  ِدرُخ  هانگ 

تـسا راتفرگ  هانگ  هب  هک  ار  يرگید  هک  نآ  زا  دراد  زاب  ار  وا  هانگ ، زا  ندنام  رانک  رب  ِرکـش  .دـناد و  یم  دوخ  رد  هک  یبیع  رطاخ  هب 
دریگ دنپ  امـش  زا  ادابم  درک و  هابت  ار  يوقت )  ) نآ هک  یـسک  نآ  زا  دیریگ  دنپ  و  : » دیامرف زین  و  هبطخ 140 ) هغالبلا ، جهن  « ) .درازایب

سک نآ 
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.دیوگ یم  زاب  ار  ریز  ناتساد  تبسانم  نیدب  و  هبطخ 191 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دروآ رد  يوقت  هقلح  رد  ندرگ  هک 

دسرتب رگد  نآ  ات  يدرم  کی  نتشک  هب  نازُغ  ندرک  دصق 

دسرتب رگد  نآ  ات  يدرم  کی  نتشک  هب  نازُغ  ندرک  دصق 

تـسد دنتفاتـشب  یکی  نآ  كاله  رد  دنتفای  هِد  نآ  ِنایعا  زا  سک  ود  دندز  هگان  یهِد  رب  امغی  رهب  دـندمآ  زیر  نوخ  كُرت  ِنازغ  نآ 
تـسیچ دـینم ؟ نوخ  هنـشت  رخآ  هچ  زا  دـینکفا  یم  ارچ  مگرم  ِهَچ  رد  دـنلب  ِناکرا  ناهاش و  يا  تفگ  دـننک  شناـبرق  هک  شدنتـسب 

تفگ دنک  ادیپ  رز  وا و  دسرتب  ات  دنز  ترای  نیا  رب  تبیه  ات  تفگ  منت  نایرع  مشیورد و  نینچ  نوچ  منتـشک  رد  ضرغ  هچ  تمکح 
لامتحا و ماـقم  رد  میکی  ود  ره  اـم  تسا  مهو  نوچ  تفگ  تسا  رز  ار  وا  تسا ، هدرک  دـصاق  تفگ  تسا  رت  نیکـسم  نم  وا ز  رِخآ 

اهتنا رد  نامز  رخآ  میدمآ  ام  هک  نیب  یهلا  ياهمرک  سپ  ناشن  ار  رز  مهد  نم  مسرتب  ات  ناهش  يا  لّوا  دیـشکب  ار  دوخ و  میکـش  رد 
دومن ام  ناـج  هب  تمحر  ِضراـع  دوه  موق  حون و  ِموق  ِكـاله  اـت  نوُِقباّـسلا  نورِخآ  تسا  ثیدـح  رد  نورق  زا  شیپ  اـهنرق  ِنیرخآ 

هک یقرش  ناکرت  ياه  هفیاط  زا  نازُغ :  3032 وت ب 3044 - ياو  يدرک  سکع  رب  نیا  دوخ  رو  وا  زا  میـسرت  ام  هک  ار  ناشیا  تشک 
نالماع يراتفر  دـب  رثا  رد  اما  دـنتفریذپ  ار  ناریا  يرازگ  جارخ  دـندمآ و  ناسارخ  هب  رهنلا  ءارو  اـم  زا  يرجه  مشـش  هدـس  زاـغآ  رد 
روباشین هب  ور  سپس  .دندرب  تراغ  ورم  رب  رجنس ، ناطلس  ندرک  ریسا  زا  سپ  .ه ق  لاس 548  رد  دنتخات و  ناسارخ  هب  نانآ ، اب  رجنس 

.دندروآ
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ِدّمُحم هلمج  زا  مالـسا  ياملع  زا  یهورگ  .دـندروآ  راـب  هب  رایـسب  یبارخ  دنتـشک و  ار  نآ  مدرم  دـندرک و  تراـغ  زین  ار  رهـش  نآ  و 
.دنک یم  تیاکح  ار  نانآ  عیاجف  زا  یکدنا  يرونا  یناقاخ و  ياه  هدیصق  یخرب  .دندناسر  لتق  هب  ار  ییحَی 

یضاق هتفگ  زا  يدعس  هک  يا  هلمج  هب  تسا  کیدزن  تسا  هدروآ  انالوم  هک  یناتساد 

584 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. مریگ تربع  نم  ات  دزادنیب  ار  يرگید   ) هدروآ نادمه 

.ندرب هلمح  ندز :

.وا ندیسرت  یسک : رب  ندز  تبیه 

زور هک  میناینیـسپ  ام  مِهِدـَعب : نِم  ُهانِیتوا  اِنلبَق َو  نِم  َباتِکلا  اُوتوا  مُهَّنأ  َدـَیب  ِهَمایِقلا  َموَی  َنوُِقباَّسلا  َنوُرِخـآلا  ُنَحن  : » نوُِقباَّسلا َنوُرِخآ 
ج راونالا ، راحب  ص 67 ، يونثم ، ثیداحا  « ) .نانآ زا  سپ  ار  ام  دـنداد و  باتک  ام  زا  شیپ  ار  نانآ  هک  زج  میتفا ، یم  شیپ  زیخاتـسر 

ًاضِراع ُهْوَأَر  اَّمَلَف   » تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دشاب ، ربا »  » ینعم هب  تسا  نکمم  تمحر »  » هنیرق هب  ضراع : ( 120 ص 118 - ، 16
يارب از  ناراـب  يربا  نیا  دـنتفگ  هداـهن  ناـشاهیداو  هب  يور  هک  ار  يربا  دـندید  نوچ  اـنُرِطْمُم : ٌضِراـع  اذـه  اُولاـق  ْمِِهتَیِدْوَأ  َِلبْقَتْـسُم 

(24 فاقحا ، « ) .تسام

ناینیشیپ سپ  زا  ادیپ  درک  ناهج  رد  ار  ام  هک  ار  وا  ساپس  سپ 

1 / 3117 قبس 3118 - ردنا  هیضام  ِنورق  رب  قح  ياهتسایس  نآ  میدینش  ات 

مالّسلا مهیلع  ایلوا  ایبنا و  دوجو  ِتمعن  رد  نارکشان  ناتسرپ و  دوخ  لاح  نایب 

مالّسلا مهیلع  ایلوا  ایبنا و  دوجو  ِتمعن  رد  نارکشان  ناتسرپ و  دوخ  لاح  نایب 

وا يادرف  مغ  زا  تغارف  زو  وا  ِياه  نامرف  ِيراد  کبـس  زو  هایـس  ناج  زو  گنـس  نوچ  لد  زو  هانگ  بیع و  زا  تفگ  ناشی  هک ز  ره 
رارف نآ  نوبز و  ندوب  ار  سفن  رم  نانز  نوچ  نود  ِيایند  نیا  ِقشع  زو  سوه  زو 
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ار نامـشچ  ریـس  یگناش  هبور  ریوزت و  ناهـش  اب  یگناگیب  لد  لها  اب  لد و  اب  ناحلاص  ياِقل  زا  ندـیمر  نآ  ناحـصان و  ياه  هتکن  زا 
رد رگ  تساغد  تسا و  رکم  قرز و  ییوگ  هن  رو  تسادگ  ییوگ  وت  زیچ  دریذپ  رگ  نتشاد  نمشد  هیفُخ  ناشدسح  زا  نتشادنپ  ادگ 
ارم هن  نز  دـنزرف و  هقفن  رد  ما  هدـنام  نم  هک  يرآ  رذـع  راو  قفانم  ای  تسا  َعلوم  ّربکت  رد  ییوگ  هن  رو  تسا  عماـط  ییوگ  وت  دزیمآ 
ین نخس  نیا  راک  نایاپ  ایلوا  زا  میوش  ات  راد  دای  تّمه  هب  ار  ام  نالف  يا  تسا  ندیزرو  نید  ياورپ  ارم  هن  تسا  ندیراخ  رـس  ياورپ 

هچ لـالح  بسک  منک  نادـند  ُنب  زا  لاـیع  ِتوق  زا  تسین  هراـچ  چـیه  تفخ  زاـب  تفگ و  هزره  یکاـنباوخ  تفگ  زوس  درد و  مه ز 
توغاط زا  نید و  زا  تسا  شا  هراچ  ین  توق  زا  شتس و  هراچ  ادخ  زا  لالح  منیب  یمن  وت  نوخ  ریغ  لالَض  ِلها  زا  هتـشگ  يا  لالح 

.تسایلوا ای  ناربمیپ  دوصقم  ناشیا » : » ناشی هک ز  ره   3045 ین ب 3059 -

.ندرک ضرف  تیمها  یب  نداهنن ، شزرا  يراد : کبس 

.تسا هدماین  ظفل  رد  دنچ  ره  داد ، عاجرا  هدنب »  » هب ار  مود  ریمض  ناوت  یم  تفرگ و  ادخ »  » ناوت یم  ار  ریمض  ود  ره  عجرم  وا :

.ندیشوین دنپ  نانآ  زا  ادخ و  ناصاخ  رادید  ناحلاص : ياقل 

586 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ایلوا ناربمیپ و  زا  تیانک  ناهش :

.یناش هبرگ  ریظن  ریوزت ، يزاس و  رهاظ  زا  تیانک  یگناش : هبور 

لباقم ناهج ، نیا  تمعن  هب  انتعا  یب  زا  تیاـنک  مشچ : ریـس   5 یگناش 774 / هبور  ریـش  روضح  رد  یگناگیب  رد  قرغ  يرمع  هصاـخ 
.مشچ هنسرگ 

.نورد یناهن ، یناهنپ ، هَیفُخ :

.ریوزت قرَز :

رد
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.ندومن ییانشآ  یتسود و  زا  تیانک  .نتشاد  شزیمآ  نتخیمآ :

.دنمزآ َعلوم :

.هنازور جرخ  هنیزه ، هقفن :

.تسا باوخ  رد  هک  دولآ ، باوخ  كانباوخ :

.تبغر اضر و  هب  رطاخ ، ياضر  زا  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نادند : نب  زا 

.یهارمگ لالض :

.نتشذگ رد  ندرک ، رظن  فرص  ندوب ، ریزگ  ندوب : هراچ 

تسا یناسک  شهوکن  رد  اهتیب  نیا  همان ) تغل  زا  لقن  هب  يرصنع ،  ) الالز بآ  دوب ز  هراچ  ار  هک  تسا  لالز  بآ  شتمدخ  ار  ناهج 
زا دنیوگ و  یم  نخـس  نانآ  اب  هناقفانم  هاگ  دنرامـش و  یم  کبـس  ار  نانآ  زردـنا  و  دـنراد ، یم  راوخ  ار  ادـخ  يایلوا  ناربمیپ و  هک 

، هتـشاد صاخ  یتیانع  هلیلک  هب  هک  انالوم  تسین  رود  .راوخ  هقفن  يارب  شالت  رد  مناریح و  دوخ  راک  رد  هک  دـنیوج ، یم  يرای  نانآ 
تواخـس رگا  و  دـتفا ، لمح  قمح  رب  دـشاب  ریلد  شیورد  رگا  : » هدروآ رطاخ  هب  باتک  نآ  زا  ار  اه  هلمج  نیا  اـهتیب  نیا  ندورـس  رد 

رگا و  دیامن ، لهاک  دیارگ  راقو  هب  رگ  دنرمش و  فعـض  ار  نآ  دشوک  ملح  راهظا  رد  رگا  دوش و  بوسنم  ریذبت  فارـسا و  هب  دزرو 
و ص 175 ) هنمد ، هلیلک و  « ) .دـنناوخ مَحفُم  دزیرگ  یـشوماخ  نمأم  هب  رگ  دـننک و  مان  يوگ  رایـسب  دـیامن  تحاصف  يروآ و  ناـبز 

( .متفاین یعفاش  ناوید  رد  دنچ  ره   ) دنا هدروآ  یعفاش  زا  یشنم  هَّللا  رصن  زا  شیپ 

587 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ُرّهَطُملا  ُِّیبَّنلا  َكاذ  ُهَّنأ  َول  ًاِملاس َو  ِساَّنلا  ِنُسلأ  نِم  ٌدَحأ  ام  َو 

ٌِرثکُم نُولوُقَی  ًاقیِطنَم  َتنُک  نأ  ٌمَکبأ َو  نُولوُقَی  ًاتیِّکِس  َتنُک  نِإف 

: تسار يدعس  يورقنا ) ریبک  حرش   ) ُرُکمَی یئاُری َو  ٌقاّرَز  َنُولوُقَی  ًاِمئاق  ِلیَّللا  ِیف  ًاماّوَص َو  َتنُک  نإ  َو 

اهنابز روج  تسد  زا  سک 
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تسرپ قح  رگ  تسا و  يامن  دوخ  رگا  تسرن 

( ناتسوب  ) نامگ دب  تدزیوآ  رد  نماد  هب  نامسآ  کلم ز  نوچ  يرپ  رب  رگا 

ِهَّللا زا  يراد  نوچ  ربص  میعن  زاـن و  زا  تسین  تربص  هک  يا  نوُدِـهاملا  َمِعن  يراد ز  نوچ  ربص  نود  ياـیند  زا  تسین  تربص  هک  يا 
ناه ِّبر  اذه  تفگ  راغ  دمآ ز  نورب  وک  یلیلخ  وک  دیرفآ  نیک  نآ  زا  يراد  نوچ  ربص  دیلپ  كاپ و  زا  تسین  تربص  هک  يا  میرک 

رد نان  مروخ  رگ  ادـخ  ياهتفـص  ياشامت  یب  تسیک  ِنآ  سلجم  ود  نیا  منیبن  اـت  تسیرگنب  ملاـع  ود  رد  مهاوخن  نم  راـگدرک  وک 
کی دروخ  یک  روخ  بآ و  نیز  ادـخ  دـیموا  رب  زج  وا  رازلگ  لـگ و  ياـشامت  یب  وا ؟ رادـید  یب  همقل  دراوگ  نوـچ  ارم  دـنام  وـلگ 

دـش ریزرـس  وا  ریز و  رـس  وا  رکم  لـغب  هدـنگ  نآ  تسا  رکم  رپ  هـچ  رگ  َلَـضا  مُـه  لـَب  دـُب  ِماَْـعنَْألاَک  هـک  نآ  رخ  واـگ و  ریغ  هـظحل 
نیا رد  دیوگ  یم  هچ  نآ  فلا  نوچ  درادن  يزیچ  دش  رمُع  فِرَخ  شلقع  دش  دـنُک  شهاگ  رکف  دـش  رید  شزور  دُرب و  كراگزور 

مغ يا ز  میئل  سفن  هلیح  زج  نآ  تسین  میحر  تسا و  روـفغ  دـیوگ  یم  هچ  نآ  مه و  تسا  سفن  نآ  ناتـسد  زا  مـه  نآ  ما  هشیدـنا 
رب اناوت  نتـشاد : يزیچ  زا  ربص   3060 ب 3073 - تسیچ ؟ سرت  نیا  میحر  تسا و  روـفغ  نوـچ  تسا  یهت  ناـن  زا  تسد  هـک  هدُرم 

.ندوب نآ  كرت 

« .میناگدـنرتسگ وـکین  هچ  میدـینارتسگ و  ار  نیمز  و  َنوُدِـهاْملا : َمـِْعنَف  اهانْـشَرَف  َضْرَأـْلا  َو   » هـیآ زا  تـسا  ذوخأـم  َنوُدِـهاملا : َمـِعن 
دوصقم راگدرورپ  تیانع  تیب ، رد  نودِهاملا » َمِعن   » زا و  ( 48 تایراذ ، )
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.تسا

588 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

بآ ( 78 ياه 77 - هیآ  ماعنا ، هروس  هب : دینک  هاگن   ) .تسا ع )  ) میهاربا ترضح  نخس  .تسا  نم  راگدرورپ  نیا  یِّبر : اذه  ِّبَر : اذَه 
.نآ ياهتمعن  ایند و  زا  هیانک  روخ : و 

ْمُه ْنِإ  ( » 179 فارعا ، « ) .دـنرت هارمگ  هکلب  دـنیاپ ، راچ  دـننامه  نانآ  ُّلَضَأ : ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  ِماعنألاک :
، نورد هریت  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .دـشاب  وب  دـب  وا  لـغب  ریز  من  هک  نآ  لـغب : هدـنگ  ( 44 ناقرف ، « ) .اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  ْلـَب  ِماـْعنَْألاَک  اَّلِإ 

.لد ثیبخ 

.نتفر نایم  زا  ندش ، دوبان  ندش : ریز  رس 

رمع هک  ور  نآ  زا  دنک ، ریغصت  هدافا  فاک » : » كراگزور  3 دش 3999 / ریز  رس  وت  گرم  هک  نمیا آ  دش  ریش  تشیم  یلادبا و  رو ز 
هرهب یب  زیچان و  دزادرپ  باوخ  روخ و  هب  اپ  راچ  نوچ  هک  نآ  رمع  هچ  دنک ، ریقحت  هدافا  ای  تسا  هاتوک  رایـسب  ناهج  نیا  رد  یمدآ 

.تسا

: تیب رد  نکیل  (، 1 تیب 17 / حرش   ) دنا هدرک  ینعم  لالم » يریس و  لد   » رفنازورف موحرم  ار  بیکرت  نیا  ندش : رید  زور 

زا تسا  يریبعت  تسا و  ندنام » مورحم   » ینعم هب  ًارهاظ  دـش  رید  شزور  تسا  يزور  یب  هک  ره  دـش  ریـس  شبآ  یهام ز  زج  هک  ره 
: َقزِّرلا ُعنمَت  ُهَحبُّصلا   » ثیدح

زا لقن  هب  يونثم  تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  و  ندـش ،» هابت  عیاـض و  ، » تاـغّللا ثاـیغ  رد  .دوش » یم  يزور  عناـم  يدادـماب  باوخ 
ینعم هب  زین  اجنیا  رد  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  اما  .هصغ  مغ و  ّتلع  هب  زور  ندـیدرگ  زارد  زین  .تسا و  هدـمآ  زور » ندـش  عیاض   » فیاـطل

.تسا ندنام » مورحم  »

.تسا هدمآ  نزو  تیاعر  رطاخ  هب  هاگ »  » دنوسپ ًارهاظ  هاگرکف :

هاگن فلا : نوچ 
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.بیرف رکم ، ناتسد :  1 تیب 1514 / حرش  هب : دینک 

تسا و ساپـسان  نـالفاغ  هیبنت  رد  اـهتیب  نیا   2 / 3045 ياـهتیب 3059 - حرـش  هب : دـینک  هاـگن  ما : هشیدـنا  نیا  رد  دـیوگ  یم  هچ  نآ 
زا هک  سانشان ، يادخ  ناتسرپ  ایند  شهوکن 

589 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ادخ هب  زج  دنزارفا و  تماق  راو  میهاربا  دـهاوخ  یم  نانآ  زا  .ناوتان  ناهج  نیا  میعن  زان و  زا  ندـیرب  رد  دـنا و  نادرگ  ور  راگدرورپ 
تسا و ناوتان  شدوخ  هک  نآ  هصاخ  .نایمدآ  تریـس  هن  تسا ، نایاپ  راچ  راک  ندیرچ  ناهج  نیا  رد  ندیرب و  ادخ  زا  هک  دـنزادرپن 

يادخ هب  دامتعا  یب  .ناور  وس  نآ  وس  نیا  نان  هشیدنا  رد  .میرک  دنوادخ  زا  لفاغ  و  تسا ، میئل  سفن  ریـسا  .نایاپ  هب  ور  شیناگدنز 
.تسا تبسانم  نیدب  دعب  ناتساد  .نابرهم و  هدنشخب و 

ار وا  بیبط  نتفگ  باوج  اهیروجنر و  زا  بیبط  هب  يدرم  ریپ  نتفگ  تیاکش 

ار وا  بیبط  نتفگ  باوج  اهیروجنر و  زا  بیبط  هب  يدرم  ریپ  نتفگ  تیاکش 

تسه تملظ  ممشچ ز  رب  تفگ  غامد  فعض  نآ  تسا  يریپ  زا  تفگ  نتشیوخ  غامد  زا  مریحَز  رد  نم  هک  ار  یبیبط  رم  يریپ  تفگ 
مروخ یم  هچ  ره  تفگ  رازن  ِخیش  يا  تسا  يریپ  زا  تفگ  میظع  دیآ  یم  درد  متشپ  تفگ  میدق  خیـش  يا  تسا  يریپ  زا  تفگ  غاد 

ود يریپ  دسر  نوچ  دوب  مد  ِعاطقنا  يرآ  تفگ  تسا  يریگمَد  ارم  مَد  تقو  تفگ  تسا  يریپ  زا  مه  هدعم  فعـض  تفگ  راوگ  دوبن 
ار جنر  ره  ادخ  هک  دادن  شناد  نیا  تلقع  غَّمدم  يا  یتخومآ  نیمه  وت  یبیبط  زا  یتخود  رب  نیا  رب  قمحا  يا  تفگ  دوش  ّتلع  دـص 

تفگ شبیبط  سپ  یگیاپ  هتوک  يدنام ز  نیمز  رب  یگیام  كدنا  قمحا ز  ِرخ  وت  داهن  نامرد 
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دـش تربـص  يرادنتـشیوخ و  فیحن  دـش  ازجا  فاـصوا و  همه  نوـچ  تسا  يریپ  زا  مه  مشخ  نیو  بضغ  نیا  تصـش  وـت  رمع  يا 
ریبعت رد  نکیل  تسا ، هدعم  يرامیب  ریحز :  3074 دنک ب 3085 - یق  درادن  هعرج  کی  بات  دنک  یَه  وز  نخس  ود  دباتن  رب  فیعض 

: دهد یم  ینعم  تمحز » جنر و   » اجنیا رد  .تسا  هتفر  راک  هب  يرگید  ياهینعم  هب  انالوم 

ندـش مک  زا  تیانک  تملظ : زا  ندوب  مشچ  رب  غاد   1 ریحز 481 / رد  نکفیم  رد  ار  نتـشیوخ  ریگب  ار  نآ  شوخ  درک و  ناـسآ  وت  رب 
.ییانیب

.رغال رازن :

.سفن گنت  يریگمد :

.یگنت سفن  سفن ، ندیرب  مد : عاطقنا 

591 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نداد رارق  هناهب  ار  نآ  ندش ، لّسوتم  نادب  يزیچ : رب  نتخود  رب 

.توخن رپ  ّربکتم ، رس ، نارگ  غامد ) زا  نانابز  یسراف  هتخاس  غیمدت ، زا  لوعفم  مسا  : ) غَّمَدُم

.ندرکن لمحت  ندیباتن : رب 

.دوز وز :

.ندروآ رب  دایرف  ندش و  نیگمشخ  زا  تیانک  ندرک : یه 

هدیـشک و ازارد  هب  شرمع  ناـیلاس  هک  دروآ  یم  ناـیم  هب  ار  يریپ  ناتـساد  ناـنآ ، نتفاـین  هُّبنت  ناتـسرپ و  دوخ  زا  نخـس  تبـسانم  هب 
يوخ و نیا  ناگ  هدروخلاس  هماع  .درازآ  یم  ار  وا  تسار  نخـس  ندینـش  درادـن و  يرادنتـشیوخ  تّوق  هدیـسر ، تیاـهن  هب  شیورین 

: دیوگ هک  نانچ  دنرادروخرب  قح  تیانع  زا  هک  یناریپ  زج  دنراد  ار  تلصخ 

؟ نآ تسا  زیچ  هچ  دوخ  یبَـص  نطاـب  رد  تسا و  ریپ  نورب  زا  تسا  هَبِّیَط  ِتاـیح  وا  نورد  رد  تسم  تسا  ّقـح  زا  هک  يریپ  رگم  زج 
ضغب نیا  تسیچ  نیقیلا  ُملع  ناشدنناد  یمن  رو  دسح  نیا  ار  ناسخ  ناشیا  اب  تسیچ  دب  کین و  شیپ  دـناادیپ  هن  رگ  یبن  نآ  ّیلو و 

نیک يزاس و  لَیِح  و 
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ناهن شتـسنورَد  رد  تمایق  دص  نانچ  ار  وا  نیبم  ددنخ  یم  وت  رب  زیت  ریـشمش  رب  شیوخ  يدـننز  نوچ  زیختـسر  يازج  يدـننادب  رو 
نآ دیان  هشیدنا  رد  هک  نآ  تسانف  ياریذـپ  یـشیدنا  هچ  ره  تسوا  يالاب  وا  وت ، یـشیدنا  هچ  ره  تسوا  يازجا  همه  ّتنج  خزود و 
لد لها  يافج  رد  دننک  یم  دجسم  میظعت  ناهلبا  تسیک ؟ هناخ  ردناک  دنناد  یمه  رگ  تسیچ  یخاتسگ ز  هناخ  نیا  رد  رب  تسادخ 
هاگ هدجس  تسایلوا  نوردنا  نآک  يدجـسم  نارورـس  ِنورد  زج  دجـسم  تسین  نارخ  يا  تقیقح  نیا  تسا  زاجم  نآ  دننک  یم  دِج 

مـسج دنتـشاد  یم  ایبنا  ِگنج  ِدصق  درکن  اوسر  ادخ  ار  ینرق  چـیه  « 80  » درد هب  دـمان  ادـخ  درم  لد  ات  تسادـخ  اج  نآ  تسا  هلمج 
ناــــمه یــــشاب  وــــت  هــــک  یـــــسرت  یمن  نوــــچ  ناینیـــــشیپ  نآ  قــــالخا  تــــسه  وــــت  رد  دنتـــــشادنپ  یمدآ  دــــندید 

__________________________________________________

درد هب  دمان  یلد  لها  لد  ات  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 80)

592 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، شوخ هزیکاپ و  یگدنز  هَبِّیَط : تایح   3086 تسرب ب 3101 - یهاوخ  اجک  یناشی  وت ز  نوچ  تسه  وت  رد  نوچ  همه  اـهیناشن  نآ 
دنک وکین  يراک  هک  ره  ًهَبِّیَط : ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  .شمارآ  زا  تیاـنک 

زا تیانک  اجنیا  رد  و  كدوک ، یبَص : ( 97 لحن ، « ) .هزیکاپ یناگدنز  ار  وا  تشاد  میهاوخ  هدنز  هنیآ  ره  دـشاب  نمؤم  درم و  نز و  زا 
.تسا باداش  ناوج و 

.نتخانش نتسناد :

.هتخانش اسانش ، ادیپ :

.دیاب هک  نانچ  یتسردب ، نیقیلا : ملع  ع ))  ) یلع نینمؤملا  ریما  هب  بوسنم  « ) .ٌءادعأ ِملِعلا  ِلهِأل  َنُولِهاجلا  َو  : » ناسخ ندرک  دسح 

ندرک ینامرفان  زا  تیانک  ندز : زیت  ریشمش  رب  ار  دوخ 
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.ندیدرگ باذع  قحتسم  و 

: دناد یم  لماک  یلو  زا  تیانک  ار  تمایق »  » اهتیب یخرب  يواطم  رد  انالوم  تمایق : دص 

زیختسر زا  شیپ  زاس  يزیختسر  زیخ  تسار  یتقو  ِلیفارسا  وت  نوچ 

منم کن  تمایق  هک  امنب  شیوخ  منص  يا  تمایق ؟ وک  دیوگ  هک  ره 

4 / 1479 هدش 1481 - نوزفا  ناهج  دص  تمایق  نیز  هدز  تنحم  ِلیاس  يا  رگن  رد 

دای لحم  هک  نانآ  لد  زا  تیانک  ایلوا : نورد  ِدجسم   6 دقع 750 / ّلح و  يانف  رد  دش  لح  هک  نآ  دقن ز  دوب  تمایق  دص  دّمحم  سپ 
.تسادخ

 ...: ادخ درم  لد  ات 

تدرآ ریز  نیمز  متفه  گت  رد  تدوخ  زا  رت  نینزان  رب  ینز  رگ 

(1 / 3307 ياهتیب 3309 - حرش  هب : دینک  هاگن   ) 1 / 3306 تسا 3307 - یکزان  ار  ایبناک  ینادـب  ات  تسیچ ؟ رهب  زا  دومث  داع و  هّصق 
(98 میرم ، «* ) .ٍنْرَق ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  : » هلمج زا  میرک ، نآرق  ياه  هیآ  زا  تسا  ذوخأم  نرق :

593 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رهاظ هب  هک  دنک  فصو  ار  ادخ  يایلوا  اهتیب  نیا  رد  .دومرف  نایب  ار  ناساپسان  ناتسرپ و  دوخ  ياهتفص  زا  یکدنا  هتـشذگ  ياهتیب  رد 
.دنسانش یم  کین  ار  قح  نادرم  نآ  نانمـشد ، .ناهج  نیا  ياهتمعن  هب  انتعا  یب  دنا و  تسم  رـس  ادخ  دای  هب  .ناوج  نورد  هب  دنریپ و 

تمایق رد  دنناد  یمن  دننک و  یم  يزاب  زیت  ریشمش  اب  هک  یلاح  .دنرورپ  یم  لد  رد  ار  ناش  هنیک  دنرب و  یم  دسح  نانآ  هب  ور ، نیا  زا 
ار ناربمیپ  دـنپ  هک  شابم  نیـشیپ  ياهتّما  نوچمه  شاـب و  ار  دوخ  هک  دـهد  یم  زردـنا  سپـس  .تسا  هداـمآ  ناـنآ  يارب  یباذـع  هچ 

نانینزان نیا  اب  زین  ار  وت  رگا  .دندید  هچ  نآ  دندید  دندینشن و 
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.تسا ینتفر  وت  رب  تفر  هتشذگ  ناتّما  رب  هچ  نآ  هک  نادب  تسا  ینمشد  دسح و  قح ،

درک یم  هحون  شیوخ  ردپ  هزانج  شیپ  هک  كدوک  نآ  یحوج و  هّصق 

درک یم  هحون  شیوخ  ردپ  هزانج  شیپ  هک  كدوک  نآ  یحوج و  هّصق 

یم دنروآ  یکاخ  ریز  رد  ار  وت  ات  دنرب  یم  تیاجک  رخآ  ردپ  ياک  رـس  تفوک  یم  رب  دیلان و  یم  راز  ردپ  توبات  شیپ  رد  یکدوک 
ین ناشن  هن  ماعط و  يوب  وا  رد  هن  نان  زور  هن  بش و  رد  یغارچ  ین  ریـصح  يو  رد  هن  ّیلاق و  وا  رد  ین  ریحز  گنت و  هناـخ  تدـنرب 
هناخ دوبک  روک و  هناخ  رد  دوش  نوچ  دوب  قلخ  هاگ  هسوب  هک  وت  مشچ  هانپ  دـشاب  وک  هیاـسمه  یکی  ین  هار  ماـب  رب  ین  رومعم  شرد 
یم نینوخ  کشا  هدید  ود  زو  درمـش  یم  هناخ  ِفاصوا  قسن  نیز  گنر  هن  دـنام  یم  يور  هن  وا  رد  هک  گنت  ياج  راهنیز و  یب  يا 
نیا ونش  اهیناشن  اباب  يا  تفگ  وشم  هلبا  ردپ  ار  یحوج  تفگ  دنرب  یم  ام  هناخ  ار  نیا  هَّللا  دنمجرا َو  يا  ردپ  اب  یحوج  تفگ  درـشف 

هن نحـص و  هن  رومعم و  شرد  هن  ماعط  هن  غارچ و  هن  ریـصح و  هن  کش  دـیدرت و  یب  تسار  ام  هناخ  کیب  کی  وا  تفگ  هک  اهیناشن 
یناکاز دیبع  فیاطل  يواسملا و  نساحملا و  بغار ، تارـضاحم  یناغالا ، زا  رفنازورف  موحرم  ار  ناتـساد  نیا   3102 ماب ب 3113 -

هدنراگن هک  يا  هخـسن  رد  تسا و  يواسملا  نساحملا و  ذخأم ، نیرت  میدق  ص 77 ) يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذخآم   ) .دنا هدروآ 
یلع تسا  هدـمآ  یناغالا  رد  اما  .تسا  جارد  نبا  حیحـص  تسا و  یعبطم  ياطخ  ًارهاظ  و  تسا ، حاور  نبا  هدنـسرپ  دراد ، رایتخا  رد 

نبا زا  نومأم ، نب  سابع  بتاک  دیز ، نب 
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یم ار  نآ  نیع  تسا  رخأتم  هک  نآ  اب  تسا  یسراف  دیبع  هتـشون  نوچ  لاح ، ره  هب  يراد ؟ هچ  نم  يارب  اه  هردان  زا  دسرپ : یم  جارد 
؟ تسیچ اجنیا  رد  اباب  هک  دیسرپ  ردپ  زا  رسپ  .دندوب  هداتـسیا  هار  رـس  رب  رـسپ  اب  یـشیورد  دندرب ، یم  یهار  رب  ار  يا  هزانج  : » میروآ

ییاج هب  تفگ  دنرب ؟ یم  شیاجک  تفگ  .یمدآ  تفگ 

595 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هناخ هب  رگم  اباب  تفگ  .میلگ  هن  ایروب ، هن  میس ، هن  رز ، هن  شتآ ، هن  مزیه ، هن  بآ ، هن  نان و  هن  یندیـشون ، هن  دشاب و  یندروخ  هن  هک 
دوب هرازف  هلیبق  زا  دنیوگ  هتشادنپ و  یعقاو  یتیصخش  ار  وا  یـضعب  .یحج  .احج  یحوج : ص 144 ) اشگلد ، هلاسر  « ) .شدنرب یم  ام 

.تسا لثم  تقامح  رد  یحُج  .رصاعم  یناسارخ  ملسم  وبا  اب  تشاد و  تینک  نصُغلا » وبا   » و

رصن الم  اب  ار  وا  یضعب  تسا و  يا  هناسفا  یتیصخش  دنیوگ  یـضعب  و  ینادیم ) لاثمالا  عمجم  « ) .یحُج نِم  ُقَمحأ  : » دنیوگ هک  نانچ 
هدافتـسا اب  هدنراگن - هک  ذخأم  نیرت  میدق  .تسا  هدمآ  ناوارف  یـسراف  روثنم  موظنم و  تایبدا  رد  احج »  » مان .دنناد  یم  یکی  نیدـلا 

احج رداون  تسین  مولعم  نآ  ّفلؤم  هک  ییاهباتک  لیذ  يو  .تسا  میدن  نبا  تسرهفلا  هدید  نآ  رد  ار  احُج »  » مان نوسلکین - حرش  زا 
شیپ كدوک  ندـیلان  .تسا  نز  هدـننک  هحون  ذـخأم ، ود  ره  رد  توباـت : شیپ  رد  یکدوک  ص 375 ) تسرهفلا ،  ) .تـسا هدروآ  ار 

.تسانالوم ياهفرصت  زا  توبات 

.کیرات گنت و  دب ، تشز ، ریحَز :

.تسا یندروخ  اج  نآ  دنایامنب  هک  يزیچ  .رثا  ناشن :

.دابآ رومعم :

.تسا دنسپان  گنت  کیرات و  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  دوبک : روک و 

.تسین ناما  ياج  نآ  رد  هک  راهنیز : یب 

.هنوگ طمن ، قَسَن :

نانامیا یب  فصو  اهتیب  نیا  نومضم 
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ياهتذـل زا  هرهب  یب  و  تسا ، کیرات  ناشاهلد  دـنرادن  لد  رد  نامیا  رون  نوچ  هک  دـش  تراشا  اهنادـب  هتـشذگ  ياهتیب  رد  هک  تسا 
.يونعم ياهکاروخ  یناحور و 

بیس لیربج  دروآ  تتشهب  زک  باسح  یب  وج و  جنر  یب  يزور 

3 / 2540 تشِک 2541 - ِجنر  یب  نابغاب  ِعادص  یب  تشهب  دنوادخ  زا  یقزر  هکلب 

گنت و ایربک  باتفآ  عاعـش  زا  ایـض  یب  دـنام  هک  لد  نآ  هناخ  نایغاط  ار  نآ  دـننیب  یک  کیل  ناـشن  دـص  دوخ  رب  دـنراد  طـمن  نیز 
596 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دودَو  ِناطلس  قوذ  زا  اون  یب  دوهج  ِناج  نوچ  تسا  کیرات 

هدنز رترب آ  دوخ  لد  ِروگ  زا  رخآ  ار  وت  رم  لد  نینچ  زا  رتشوخ  روگ  باب  حـتف  هن  هصرع و  داشگ  هن  باتفآ  رون  تفات  لد  نآ  رد  هن 
ور رب آ و  نادنز  هَچ و  نیز  امـس  دیـشروخ  یتقو و  ِفسوی  گنت ؟ ِروگ  نیز  ار  وت  دریگ  یمن  مد  گنـش  خوش و  يا  داز  هدنز  ّيا و 

نُوثَعُبی ات  يُدب  شنادنز  سبح و  نُون  ِنطب  حِّبَسُم  وا  يدوبن  رگ  ُدب  حیبست  زا  تسین  ار  شصلخَم  دش  هتخپ  یهام  نطب  رد  تسنوی  امن 
نایهام ياهحیبست  نیا  ونـشب  ناج  حیبست  نآ  دـش  تشومارف  رگ  تسلا  زور  ِتیآ  حـیبست ؟ تسیچ  تسَجب  یهام  نت  زا  حـیبست  هب  وا 
تـسود ادـخ ) ياهمان  زا  یکی  : ) دودَو  3114 تسا ب 3125 - یهاـم  نآ  ار  رحب  نآ  دـید  هـک  ره  تـسا  یهّللا  ار  هَّللا  دـید  هـک  ره 

.تلاح قوذ و  زا  تیانک  هصرع : داشگ  ( 14 جورب ،  ) .هدنراد

يافص روهظ  بلق و  ماقم  زا  دبع  رب  دوش  حتفنم  هچ  نآ  حالطصا ...  رد  و  تسا ، ندرک  زاب  ینعم  هب  تغل  رد  حتف » : » باب حتف 
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اریز .دسر  یم  دیرم  لد  هب  خیـش  لد  هچیرد  زا  ادتبا  ینابر  فاطلا  تاحفن  میـسن  یبیغ و  تاحوتف  ( » افرع تاحلطـصم  گنهرف   ) .نآ
حرش هب : دینک  هاگن  ( ) ص 284 دابعلا ، داصرم   ...« ) درک دناوتن  طرـشب  تزع  ترـضح  هب  هجوت  دراد و  رایـسب  بجح  لوا  دـیرم  هک 
نایم زا  نت  نوچ  تسا و  هدش  هدیمد  يو  نت  رد  رما  ملاع  زا  تسا و  ناسنا  تایح  أشنم  هک  حور ، هدـنراد  داز : هدـنز  ( 1 تیب 1399 /

.تسا هدنز  نانچمه  حور  دور 

.تسا نادب  قلعتم  هچ  نآ  یکاخ و  مسج  رد  هک  حور  زا  تراعتسا  نادنز : هَچ و 

.تسا ینادنز  مسج  رد  هک  حور  زا  تراعتسا  سنوی :

.نتساوخ هانگ  رذع  ندرک و  يراز  یلاعت و  قح  تیانع  هب  لسوت  زا  تیانک  حیبست :

.َنیِضَحْدُْملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف  .ِنوُحْشَْملا  ِْکلُْفلا  َیلِإ  ََقبَأ  ْذِإ  َنِیلَـسْرُْملا  َنَِمل  َُسنُوی  َّنِإ  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  حِّبَـسُم : وا  يدوبن  رگ 
نادب نوچ  .دوب  ناربمایپ  زا  سنوی  انامه  و  َنُوثَْعُبی : ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  .َنیِحِّبَسُْملا  َنِم  َناک  ُهَّنَأ  ْوَلَف ال  .ٌمِیُلم  َوُه  ُتوُْحلا َو  ُهَمَقَْتلاَف 

درب و ماک  هب  ار  وا  یهام  سپ  دش ) ایرد  رد   ) ناگداتفا زا  وا  دندز و  هعرق  سپ  تخیرگ ، ُرپ  یتشک 

597 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.مکش نطب : ( 144 - 139 تافاص ، « ) .دنام یم  یهام  لد  رد  زیخاتسر  زور  ات  دوب  نایوگ  حیبست  زا  هن  رگا  دوب و  شنزرس  روخ  رد  وا 

.یهام نون :

.زیخاتسر زور  دنوش ، یم  هتخیگنا  رب  هک  يزور ) : ) نوثَعُبی

.ناشن تیآ :

.وا نامرف  تعاطا  راگدرورپ و  تیبوبر  هب  رارقا  زا  تیانک  تسلا : زور  تیآ   2 تیب 1658 / حرش  هب : دینک  هاگن  تسلا : زور 

.تسانشآ قح  اب  هک  نآ  هَّللا ، هب  بوسنم  یِهلا :

ناگدنب هک  یهلا  فاطلا  زا  تراعتسا  رحب :
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.دندنم هرهب  نآ  زا  صاخ 

ناشنطاب هدـید  تسا و  رون  یب  ناشلد  هناـخ  ناطیـش ، ياـه  هسوسو  هتفیرف ي  دـنا و  نادرگ  يور  يادـخ  زا  تلفغ ، رثا  رب  هک  ناـنآ 
روخ رد  دـنوش و  اهر  نت  نادـنز  زا  هبوت  حـیبست و  اب  دـنناوت  هک  یلاح  .راگدرورپ  فطل  رون  زا  مورحم  راـتفرگ و  نت  روگ  رد  .روک 

: دیامرف هک  نانچ  دندرگ ، ادخ  فطل 

تشگ و مضه  يو  رد  هن  رو  دیهر  یهام  زا  دشاب  حِّبسُم  رگ  حوبَـص  ِرون  زا  بوجحم  سنوی  حور  ّیهام و  نت  تسایرد و  ناهج  نیا 
ناش ینیبب  ات  اشگب  مشچ  نایهام  نآ  دننز  یم  ار  دوخ  وت  رب  دنژن  يا  يروک  هک  ینیب  یمن  وت  دـنُرپ  ایرد  نیا  رد  ناج  نایهام  دـیدپان 

حیبست تسا  نآک  نک  ربص  تسوت  تاحیبست  ِناج  ندرک  ربص  دینـش  رخآ  ناشحیبست  وت  شوگ  دـیدپ  ینیب  یمن  رگ  ار  نایهام  نایع 
کی بوخ  ره  اب  تسه  تشهب  وس  نآ  طارـص  لوپ  نوچ  ربص  جَرَفلا  ُحاتفِم  ُربَّصلا  نک  ربص  جرَد  نآ  درادـن  یحیبست  چـیه  تسرد 

هـصاخ لد  هشیـش  يا  ربص  قوذ  یناد  هچ  وت  تسین  لصف  دـهاش  ار ز  الال  هک  نآ  تسین ز  لصو  يزیرگ  یم  الال  ات ز  تشز  يـالال 
لفـسا يوس  وا  رکِذ  وا و  نید  هن  رکذ  زج  رَکَذ  زا  قوذ  دوب  ار  ثَّنَُخم  رم  رف  ّرک و  ازغ و  زا  قوذ  ار  درم  لـگچ  ِشقن  نآ  رهب  زا  ربص 

598 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وا  ِرکف  ار  وا  دُرب 

سرَج دنابنج  ولع  يوس  هچ  رگ  سرف  دنار  یم  لفِس  يوس  هب  وا  سرد  دیزومآ  لفِـس  قشع  هب  وک  سرتم  يو  زا  کلف  ات  دیآ  رب  رگ 
ار نان  همقل  اهملع  نآک  تسیچ  سرت  نایادگ  ياهملع  زا 
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: هب دینک  هاگن   ) .دوجو رون  .يونعم  ییانـشور  زا  تیانک  .يدادـماب  رون  حوبـص : رون  .دادـماب  حوبـص :  3126 تـسا ب 3140 - یهر 
دای هب  هک  یحور  تسا ، طابترا  رد  ادـخ  اب  هک  تسا  یحور  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .هدـنیوگ  حـیبست  حِّبَـسُم : لوا ) رتفد  زاغآ  ياهتیب 

.درادن يا  هقالع  مسج  هب  تسادخ و 

.دنا ناکلاس  يریگتسد  رومأم  هک  ایلوا  زا  تراعتسا  ناج : نایهام 

.دننایامن یم  وت  هب  ار  دوخ  ياه  هناشن  دننز : یم  ار  دوخ  وت  رب 

.یناسفن ياهاوه  زا  ندیرب  زا  تیانک  ندرک : ربص 

.هیاپ تبتر ، جرد :

.تسا شیاشگ  دیلک  ییابیکش  جَرَفلا : ُحاتفِم  ُربَّصلا 

.دندش یم  هدرامگ  ناسورع  ناگچب و  رتخد  تمدخ  رد  دندوب و  ناهایس  زا  رتشیب  اه  الال »  » .هدنب مالغ ، الال :

.ور ابیز  زا  تیانک  دهاش :

.درادن تضایر  لّمحت  بات  هک  تقاط  مک  زا  تیانک  لد : هشیش 

.دندوب فورعم  نآ  نایابیز  هک  ناتسکرت  رد  دوب  يرهش  لگچ  و  لگچ ، يابیز  زا  هیانک  لگچ : شقن 

.یتسپ زا  تیانک  نیدورف ، لفسا : يرهچونم )  ) راهدنق لگچ و  ناکرت  اب  دنتخاب  ناور  ناج و  ناکلد  یب 

.نتخات زا  تیانک  ندنار : سرف 

.ندرک دایرف  گناب و  زا  تیانک  ندنابنج : سرج 

نز لبط  اب  رادملع  یهاگ  .دندیدرگ  یم  رهـش  درگ  ییادگ  يارب  دـنتفرگ و  یم  شود  رب  ناشیورد  هک  ییاهملع  نایادـگ : ياهملع 
.دوب هارمه 

599 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

عرضت اب  زج  تسا  راتفرگ  نت  یهام  لد  رد  هک  وت  حور  تفای  تاجن  نتفگ  حیبست  اب  دش و  راتفرگ  یهام  مکـش  رد  سنوی  هک  نانچ 
.دش دهاوخن  اهر  نایامنهار  نماد  هب  ندز  تسد  و 

.دنادرگ تبیـصن  ار  قیفوت  ات  یهاوخب  ادخ  زا  تضایر  ربص و  اب  دـیاب  یـسانش  یمن  دـناوت  يریگتـسد  هدامآ  هشیمه  هک  ار  نانآ  رگا 
.تسا تقشم  نیا  لمحت  اب  هارمه  تمعن  نادب  ندیسر 
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دومیپ هار  دیاب  هنادرم  هار  نیا  رد 
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و َنیِعِشاْخلا : یَلَع  اَّلِإ  ٌهَرِیبََکل  اهَّنِإ  ِهالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  َو  : » دیامرف میرک  نآرق  هک  نانچ  .دونش  دیابن  ار  ناتسرپ  ایند  نانخـس  و 
(45 هرقب ، « ) .نانتورف رب  زج  تسا  نارگ  انامه  نآ  زامن و  ربص و  زا  دیهاوخ  يرای 

مدرمان نم  هک  سرتم  كدوک  يا  هک  صخش  نآ  نتفگ  هّثُج و  بحاص  صخش  نآ  زا  كدوک  ندیسرت 

مدرمان نم  هک  سرتم  كدوک  يا  هک  صخش  نآ  نتفگ  هّثُج و  بحاص  صخش  نآ  زا  كدوک  ندیسرت 

نم يالاب  رب  دوب  یهاوخ  وت  هک  نم  ِيابیز  يا  شاب  نمیا  تفگ  درم  ِدصق  میب  كدوک ز  دش  درز  درف  تفای  ار  یکدوک  یتفز  گنک 
نآ نیعل  ِوید  نورد  مدآ ، نورب  زا  نینچ  نیا  ینعم  نادرم و  تروص  ارم  نار  یم  نیـشن  رب  رتشا  وچمه  ارم  ناد  ّثنُخم  ملوه  رگا  نم 
داب رپ ز  کیخ  وچمه  یلبط  رهب  داد  داب  ار  دوخ  ِراکـشا  یهبور  داب  تفوک  یم  ار  خاش  نآ  وا  رب  هک  داع  وچ  تفز  يا  ینام  ار  لـهد 

لُقَت ب هک ال  دنز  نادنچ  شلقاع  لهد  ِزاوآ  دنـسرت ز  ناهبور  یهت  کیخ  نیا  زا  ِهب  یکوخ  تفگ  یهبرف  وا  لهد  ردنا  دـیدن  نوچ 
.هّثج يوق  درما  گنِک :  3141 - 3148

.هدنناسرت لوه :

هب نیرتمک  ناشیا  يالاب  دق و  يوق  و  بیکرت )  ) گرزب دندوب  ینامدرم  : » دندوب مادنا  تشرد  نایداع  دنا  هتفگ  هک  تهج  نآ  زا  داع :
زا تسا  ذوخأم  هابور : لـهد و  ص 379 ) يروباشین ، نآرق  صـصق  « ) .شرا تسیب  دـص و  نیهم  يدوب و  شرا  تصـش  ناـشیا  شرا 
ره هدنکفا و  یتخرد  يولهپ  دید  یلبط  اج  نآ  تفر ، يا  هشیب  رد  یهابور  هک  دنا  هدروآ  : » تسا هدمآ  هنمد  هلیلک و  رد  هک  یناتـساد 

دیدب هّثج  تماخض  هابور  نوچ  .يدمآ  هابور  شوگ  هب  كانمهس  يزاوآ  يدیسر ، لبط  رب  تخرد  خاش  یتسجب  داب  هک  هاگ 
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رتـشیب يوبرچ  قحلا  دـیردب  ار  نآ  اـت  دیـشوک  یم  .دـشاب  زاوآ  روخ  ارف  تسوپ  تشوگ و  هک  تسب  رد  عمط  دینـشب  زاوآ  تباـهم  و 
! يوگم لقت : ال  ( 71 ص 70 - هنمد ، هلیلک و  « ) .تفاین

601 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا یهت  ینعم  زا  شزغم  هک  ایوگ  روآ  نابز  اسب  .تسین  ینزو  ار  لاق  باحصا  يوهایه  هک  تسا  نیا  اهتیب  لصاح 

تفر یم  هشیب  رد  هک  يراوس  زا  وا  ندیسرت  يزادنا و  ریت  هّصق 

تفر یم  هشیب  رد  هک  يراوس  زا  وا  ندیسرت  يزادنا و  ریت  هّصق 

رد ار  نامک  وا  ِفوخ  سپ ز  دیدب  ار  وا  مکحب ، يزادنا  ریت  بیجن  یبسا  رب  هشیب  ردـنا  دـش  یم  بیهَم  سب  حالـس و  اب  يراوس  کی 
گنج تقو  رد  ممک  هک  نم  یتفز  رد  وت  رگنم  ناه  ناه و  دسج  متستفز  هچ  رگ  مفیعض  نم  دز  گناب  شراوس  يریت  دنز  ات  دیـشک 

ّتیلوجر یب  تشک  راکیپ  تلآک  ار  ناسک  سب  شیوخ  ِسرت  زا  متخادـنا  یم  وت  رب  شین  هن  رو  یتفگ  کین  هک  ور  تفگ  نز  ریپ  زا 
ذخآم رد  ار  نآ  رفنازورف  موحرم  هک  سمـش  تالاقم  رد  تسا  سمـش  هتفگ  ناتـساد  ذخآم   3149 تشم ب 3154 - هب  یغیت  ناـنچ 

.تسا هدروآ  ( 79 ص 78 -  ) يونثم تالیثمت  صصق و 

.دنکن اطخ  وا  ریت  هک  رهام ، مکُِحب :

.ندز تبرض  زا  تیانک  نتخادنا : شین 

نآ دنناد  یمن  دوب و  دـنهاوخ  رتهب  شیاسآ  رد  دـنروآ  درگ  يوایند  دـنرب و  راک  هب  نف  رکم و  رتشیب  هچ  ره  هک  دـنرب  نامگ  یناسک 
درادـن ار  نآ  ندرب  راـک  هب  يورین  نوچ  دراد ، رب  دوخ  اـب  یگنج  یحالـس  یلد  زب  هک  ناـنچ  دوبر ، دـهاوخ  ناـنآ  زا  ار  تحار  لاـم 

.دزادنا رد  اپ  زا  ار  وا  دزاتب و  وا  رب  دروامه 

نامتسُر حالس  وت  یشوپب  رگ 
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رکم هلیح و  تحالس  نآ  رس  درب  هش  نیا  زا  دوب  رـس  یب  هک  ره  رـسپ  يا  راذگب  غیت  نک  رپس  ناج  نآ  ِدرم  یـشابن  نوچ  تناج  تفر 
یکی نوچ  لَوِد  دیآ  شیپ  هک  نک  تلیح  كرت  لَیِح  نیز  يدوس  چـیه  يدرکن  نوچ  تسَخ  وت  ناج  مه  دـییاز و  وت  مه ز  تسا  وت 

رذـگب ز نک و  یلوگ  نتـشیوخ  مولع  نیا  وت  رب  تسین  كراـبم  نوـچ  نَنِملا  ُّبر  بلط  یم  وـگ  نف  كرت  نف  ز  َرب ، يدروـخن  هظحل 
603 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  موش 

تیب نیا  رد  اما  .ناروآ  گنج  ناریلد و  زا  تیانک  نامتسر :  3155 انَتمَّلَع ب 3161 - ام  َریَغ  یهلإ  ای  اَنل  َملِع  هک ال  وگ  کیالم  نوچ 
.تسا ندروآ  رد  نانآ  تروص  هب  ار  دوخ  زا  تیانک  ندیشوپ » ار  نانآ  سابل   » و تسادخ ، نادرم  دارم 

.ندراذگاو ادخ  هب  ار  دوخ  ندرک و  اهر  ار  يدوخ  نتشک و  ار  سفن  زا  تیانک  ندوب : رس  یب 

.ناحبس يادخ  ناهج ، کلملا  کلام  زا  تراعتسا  هَش :

.دنلب تبتر  نتفای  ناطیش و  رکم  زا  نتفای  تاجن  زا  تیانک  ندرب : رس 

.شیوخ یئزج  لقع  هب  دوخ و  هب  ندرک  دامتعا  زا  تیانک  حالس :

.لابقا تلود : عمج  لَوِد :

.اهییوکین ناسحا و  راگدرورپ  نَنِملا : ُّبَر 

نآ زج  تسین  یشناد  ار  ام  ایادخ  كاپ  دنتفگ  ناگتشرف ) : ) انَتْمَّلَع ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  اَنل :...  َملِع  ال 
دیاب ادـخ  هب  ار  دوخ  سپ  .دـنادرگ  كاله  ار  وا  هک  دوب  دـناسرن و  قح  هب  ار  بلاـط  یئزج  ملع  ( 32 هرقب ، « ) .یتخومآ ار  اـم  وت  هچ 

.تشاد یکین  مشچ  ادخ  زا  تشاگنا و  چیه  ار  شیوخ  شناد  تشاذگاو و 

ار وا  فوسلیف  نآ  ندرک  تمالم  ندرک و  لاوج  رد  گیر  یبارعا و  هّصق 

رد گیر  یبارعا و  هّصق 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 988 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  فوسلیف  نآ  ندرک  تمالم  ندرک و  لاوج 

نطو زا  لاؤس  ار  وا  درک  زادنا  ثیدح  کی  لاوج  ود  ره  ِرـس  رب  هتـسشن  وا  يُرپ  هناد  زا  تفز  لاوج  ود  يرتشا  هدرک  راب  یبارع  کی 
وگب هدـنگآ  تسیچ  لاوـج  ود  ره  نیا  هک  شتفگ  نآ  زا  دـعب  تفُـسب  اـهرُد  یـسب  شـسرپ  نآ  ردـنا  تفگ و  هب  شدروآ  دیـسرپ و 

ات تفگ  لامِر  نیا  يدرک  راب  نوچ  وت  تفگ  تسا  مدرم  توق  هن  یگیر  رگد  رد  تسا  مدنگ  ملاوج  کی  ردنا  تفگ  لاح  ِقودصم 
يا شاباش  تفگ  رتش  مه  لاوج و  ددرگ  کبس  ات  ار  گنهرف  یپ  زا  زیر  رگد  رد  ار  گنَت  نآ  ِمدنگ  ِمین  تفگ  لاوج  نآ  دنامن  اهنت 

رب شِک  درک  مزع  میکح و  رب  دـمآ  شمحر  بوُُغل  رد  هداـیپ  ناـیرع  نینچ  وت  بوـخ  يار  قـیقد و  رکف  نینچ  نیا  ّرُح  لـها و  ِمیکح 
وت هک  تیافک  لقع و  نینچ  نیا  نک  حرـش  مه  دوخ  ِلاح  زا  يا  هّمـش  نخـس  شوخ  میکح  يا  شتفگ  زاب  درم  کین  دـناشن  رب  رتشا 

يراد دـنچ  رتشا  تفگ  ما  هماج  ردـنا  لاح و  ردـنا  رگنب  ما  هماع  زا  مین  ود  ره  نیا  تفگ  تسار  يوگ  رب  یهـش  ای  يریزو  وت  تسار 
زا سپ  تفگ  ناکم ؟ وک  ناکدوک و  ار  ام  تفگ  ناکد  رد  يراب  تسیچ  تتخر  تفگ  واکم  ار  ام  نآ  هن  نیا و  هن  تفگ  واـگ  دـنچ 
هّللا تفگ َو  تسا  وت  رب  وت  رهگ  ار  شناد  لقع و  تسا  وت  اب  ملاع  ّسم  يایمیک  دنپ  بوبحم  ور و  اهنت  يوت  هک  دنچ  دقن  مسرپ  دـقن 

هنهرب اپ  بش  ِتوق  هوجو  مکُلم  همه  رد  برَعلا  َهجَو  ای  تسین 
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سپ رـس  درد  لاـیخ و  زج  لـصاح  تسین  رنه  لـضف و  تمکح و  نیز  ارم  رم  مور  اـج  نآ  دـهد  یم  یناـن  هک  ره  مود  یم  هنهرب  نت 
605 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مرس  رب  وت  یموش  درابن  ات  مرب  زا  رود  ور  هک  شتفگ  برع 

سپاو نم  شیپ  هر  ار  وت  رو  مود  یم  وس  نیا  نم  ور  وس  نآ  وت  ای  نَمَز  لها  رب  تسا  موش  وت  قطن  نم  تموش ِز  تمکح  نآ  َرب  رود 
گرب و اب  ملد  هک  تسا  یقمحا  كرابم  سب  ما  یقمحا  گیر  هدُرم  ياه  هلیح  نیز  دوب  هب  گیر  رگید ز  مدـنگ و  ملاوج  کی  مور 
تشاد و دامتعا  دیابن  یئزج  لقع  هب  هک  تسا  شیپ  نخـس  دـییأت  رد  ناتـساد  نیا  یبارعا : هّصق   3162 تسا ب 3186 - یقّتم  مناج 
صـصق و ذـخآم   ) .دـنا هدروآ  بادـآلا » رهز   » لـیذ راـبخالا و  نویع  زا  ار  هّصق  رفنازورف  موحرم  .تشاذـگاو  دـیاب  ادـخ  هب  ار  دوـخ 
ار اصع  هدنکفا و  اصع  فرط  ود  رد  لیبنز  ود  هک  تسا  يدرم  ناتـساد  هدمآ  باتک  نآ  رد  هچ  نآ  نکیل  ص 79 ) يونثم ، تالیثمت 

درم هکنیا  نآ  دراد و  زین  يا  هلابند  تسا و  روهـشم  هماع  ناـیم  هدروآ  اـنالوم  هک  تروص  نیدـب  ناتـساد  اـما  .تسا  هداـهن  ندرگ  هب 
يا هبلک  هب  ماگنه  بش  داتفا و  هار  هب  درک و  رپ  مدـنگ  گیر و  زا  ناـنچمه  ار  دوخ  راـب  ياـت  ود  تسبن و  راـک  ار  هدـنهد  دـنپ  هتفگ 

رد رب  دوب  گیر  زا  رپ  هک  ار  راب  يات  کی  دوبن  اج  وا  راب  ود  ره  يارب  نوچ  تفر و  هبلک  هب  راچان  تفرگ و  ورف  ار  يو  ناراب  .دیـسر 
داهن و هبلک 
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.درب دوخ  اب  ار  راب  يات  دیسر و  اج  نادب  يدزد  .تفخب  تسب و  ار  رد 

زا ار  ممدنگ  مین  مدوب  هتسب  راک  ار  دنمشناد  درم  نآ  راتفگ  رگا  تفگ  دوخ  اب  دیدن  ار  راب  يات  دمآ و  رد  هبلک  زا  ییاتسور  نادادماب 
.مدوب هداد  تسد 

ار دوخ  هک  نآ  هدش و  ینعم  وگ » رپ   » يونثم تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  .متفاین  نآ  يارب  يدهاش  بکرم ) تفـص  : ) زادـنا ثیدـح 
زا کی  ره  .تسا  هدرک  رایتخا  ار  ینعم  نیمه  زین  نوسلکین  .دودب  نارگید  فرح  نایم  هک  نآ  دناد ، دازآ  طوبرمان  نتفگ  نخـس  رد 

زاغآ نخـس  دروخ و  رب  يرگید  هب  هار  رد  هک  تسا  یـسک  دوصقم  تفگ  ناوت  یم  اما  .تسا  لـمتحم  بیکرت  نیا  يارب  اـهینعم  نیا 
: تسا نتفگ » ، » نتخادنا ياهینعم  زا  یکی  زین  .دراد  لوغشم  ار  وا  دوخ و  ات  دنک 

( همان تغل  زا  لقن  هب  یسودرف ،  ) دنمدوس تنم  دنپ  تسین  رگا  دنپ  دمآ ز  هچ  ره  متخادنا  نم 

( همان تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) تخادنین رگد  اطخ  هب  یفرح  تخانشن  فیرح  وا  تفرح  نوچ 

606 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوشن ساسحا  نتفر  یگتسخ  ات  درآ  نایم  هب  نخس  يرگید  اب  هار ، رد  هک  تسا  یسک  تیب ، رد  زادنا ،» ثیدح   » ینعم سپ 

.هیضق عقاو  یگنوگچ ، لاح : قودصم 

.تسین نآ  رد  یندروخ  ای  مدنگ  هک  نآ  زا  تیانک  تسا : مدرم  توق  هن 

.گیر لمر : عمج  لامِر :

.لداعت ظفح  زا  تیانک  ندنامن : اهنت 

.راب يات  کی  گنت :

.تنسحا توص ) : ) شاباش

.هتسیاش لها :

ام زا  شیب  واـکم : ار  اـم  .ندرک  وج  سرپ و  زا  تیاـنک  ندـیواک : ( 35 رطاف ، « ) .ٌبوُُغل اهِیف  انُّسَمَی  ـال  َو   » .یگتـسخ .یگدـنام  بوُُغل :
.سرپم

ینعم هدنور » کت   » و مارخ » اهنت   » همان تغل  رد  ور : اهنت 
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: دراد روهظ  ینعم  نیا  رد  ریز  ياهتیب  رد  .هدش و 

( یناقاخ  ) دنتسدید باطخ  رد  یگس  اب  ار  تعیرش  ور  اهنت  ریش 

هناخ رد  ور  اهنت  ورـسخ  نوچ  روشک  هاشداپ  و  ( » یناقاخ  ) ماقم نایکاخ  هیواز  هب  دنک  هگ  هگ  سدق  رهـش  ناراد  هعموص  يور ز  اهنت 
مه ینعم  نادب  دنچ  ره  دهد  یم  ینعم  ریظن » یب   » و هناگی »  » ثحب دروم  تیب  رد  اما  ینیوج ) ياشگ  ناهج  « ) .دـش نکمتم  فرش ... 

.تفرگ ناوت  یم 

.تسا هدیدنسپ  وا  دنپ  هک  دراد ، شزرا  وا  دنپ  هک  دنپ : بوبحم 

.ینک یم  دنم  هرهب  ار  نارگید  دوخ  شناد  زا  هک  نآ  زا  تیانک  تسا : وت  اب  ملاع  سم  يایمیک 

.برع نایم  مرتحم  اه ، برع  نایم  هتخانش  برعلا : ُهجَو 

.اهب مک  شزرا ، یب  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  گیر : هدرم 

1 گیر 1968 / هدرم  راخ  ینیچ ز  لگ  هچ  ات  گیر  تسا و  نالیغُم  يوس  وت  لیم 

607 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، نیدلا مولع  ءایحا  زا  ص 103 ، يونثم ، ثیداحا  « ) .هُلبلا اـِهلها  ُرَثکأ  اذإَـف  َهَّنَجلا  ُتلَخَد  : » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  ما :...  یقمحا 
هک تسا  هدمآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  دانسالا  برق  قودص و  رابخالا  یناعم  رد  و  قئاقحلا ) زونک  ریغـصلا ، عماجلا 

يِذَّلا .ِرَّشلا  نَع  ُلـِفاغلا  ِریَخلا َو  ِیف  ُلـِقاعلا  : » دوـمرف تسیک ؟ هلبأ  دـسرپ  یم  ماـما  زا  يوار  .هُلبلا » اـِهلها  ُرَثـکأ  ُتیأَرَف  َهَّنَجلا  ُتلَخَد  »
ندوب رانک  رب  اه  هسوسو  اهتلیح و  زا  نتـسیز و  هداس  گرب :...  اب  ملد  ص 9 ) ج 67 ، راونالا ، راحب  « ) .ماّیأ هَثالَث  ٍرهَش  ِّلُک  ِیف  مُوُصَی 

.تسا هتخاس  راکزیهرپ  ار  مناج  نشور و  ار  ملد 

دیاز عبط  زک  یتمکح  دوش  مک  تمکح  وت  زا  ات  نک  دهج  دوش  مک  تواقش  تِک  یهاوخ  وت  رگ 
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نامز رخآ  كریز  ناعبوَز  کلف  ِقوف  دَرب  ینید  تمکح  کش  ّنظ و  دـیازف  ایند  تمکح  لالجلا  وذ  ِرون  ضیف  ین  یتمکح  لایخ  زو 
هداد داب  دوجو  سفن  ياخـس  راثیا و  ربص و  هتخومآ  اـهرکم  اـه و  لـعف  هتخوس  اـهرگج  نازومآ  هلیح  ناینیـشیپ  رب  شیوخ  هدوزف  رب 

هب هن  « 81  » دور هش  شیپ  هک  دشاب  نآ  هاش  یهـش  دیآ  شیپ  هک  دشاب  نآ  هار  یهر  دیاشگب  هک  دشاب  نآ  رکف  دوس  ِریـسکا  دوب  نآک 
نتفرگ دای  دوصقم  تمکح :  3187 يدمحا ب 3195 - نید  کلم  ّزع  وچمه  يدمرـس  وا  یهاش  دنامب  ات  دوش  هش  رکـشل  اهنزخم و 

ار شناد  نینچ  .تقیقح  هب  ندیـسر  هن  دـشاب  هثحاـبم  رد  فـیرح  نتخاـس  بوـلغم  لادـج و  ثحب و  نآ  زا  ضرغ  هک  تسا  یـشناد 
زا اهتیب  نیا  رد  .دزاس  یم  راکـشآ  وا  رب  ار  عقاو  دوش ، هضافا  هدـنب  رب  قح  بناج  زا  هک  یتمکح  اـما  .درادـن  ینعم  ندـناوخ  تمکح 
هک دـناوخ  ینید » تمکح   » ار مود  تمکح  تسا و  نظ  ای  کـش  نآ  هجیتن  هک  تسا  هدرک  ریبعت  اـیند » تمکح   » هب تسخن  تمکح 

.درب رترب  اهنامسآ  زا  ار  شا  هدنراد 

رد دـنیوگ  دـنهد و  تینک  هَعبوَز » وبا   » ار نآ  برع  ناکدوک  .دزو  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  هک  تسا  داب » درگ   » ینعم هب  لصا  رد  عبوز :
یناطیش تلصخ  يوخ و  هک  یسک  ثحب  دروم  تیب  رد  و  برعلا ) ناسل   ) .دندیمان ناطیش »  » ار نآ  سپس  .تسا  یشکرس  ِناطیش  نآ 

.دراد

__________________________________________________

دوب هش  دوخ  زا  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 81)

608 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوخ دراد و  ییامن  دوخ  دصق  يروص  شناد  نتفرگ  ارف  اب  هک  تسا  یتفص  ناطیش  زا  تیانک  نامز : رخآ  كریز 
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.درامش یم  رترب  یقیقح  ناملاع  زا  ار 

.دندوب هتشذگ  رد  هک  راکزیهرپ  ناملاع  .فلس  ناینیشیپ :

.ناعبوز يارب  تسا  تلاح  دیق  نازومآ : هلیح 

.ندرب جنر  زا  تیانک  نتخوس : رگج 

رد نآ  ندوب  رثا  یب  تسا و  يروص  ياـهملع  شهوکن  نآ  زا  ضرغ  و  یبارعا ، ناتـساد  زا  تسا  يا  هجیتـن  تیب  دـنچ  نیا  نومـضم 
یلاع ياهتفـص  رگید  شـشخب و  یگتـشذگ و  دوخ  زا  ربص و  هک  ار  نآ  مزال  تضاـیر و  يروص ، ياـهملع  ناوریپ  .تقیقح  فشک 

وس رگید  زا  تسا و  شیوخ  ندرمش  چیه  وس  کی  زا  تقیقح ، زا  یهاگآ  طرـش  نیتسخن  هک  یلاح  دنرامـش  یم  چیه  تسا  یناسنا 
.راگدرورپ تیانع  هب  نتخود  هدید 

هاش لضف  دریگن  یم  هتسکش  زج  هار  تسین  ندرک  زیت  رطاخ  مهف و 

تقیقح هب  دـشاب و  هار  غارچ  هک  تسا  نآ  ملع   1 / 532 واگ 533 - ِشیر  دش  ار  شیدنا  لایخ  نآک  واک  جـنک  نانگآ  جـنگ  اسب  يا 
تلاح نینچ  نوچ  دومن و  نشور  تضایر  اب  ار  نورد  دـیاب  .دـنادرگ  بولغم  ار  مصخ  لادـج  رد  اـهنت  هک  ظاـفلا  یتشم  هن  دـناسرب ،

اب دـهاوخ  هک  نآ  اما  هدرک  ریبعت  تسا » هاش  دوخ  زا  هک  یهاش   » هب تلاح  نیا  زا  اـنالوم  .دومن  دـهاوخ  یّلجت  یقیقح  ملع  داد  تسد 
تسا و هاش  دوخ  زا  هک  نآ  هنومن  .دوش  هاش  هاپـس  جنگ و  اب  دهاوخ  هک  تسا  یـسک  نوچ  دبایرد  ار  تقیقح  يروص  مولع  نتخومآ 

.تسا يدمرس  وا  تزع  هک  تسا  ص )  ) مرکا لوسر  هدیدرگ  زارفارس  تلود  نیدب  یهلا  تبهوم  اب  تسا و  هدنیاپ  وا  یهاش 

ایرد بل  رب  مهدا  میهاربا  تامارک 

هراشا

ایرد بل  رب  مهدا  میهاربا  تامارک 

نآ دمآ  يریما  کی  ناج  ناطلس  نآ  تخود  یم  دوخ  قلد  تسشن  ایرد  بل  رب  یهار  وک ز  تسا  هدمآ  مهدا  ِمیهاربا  مه ز 
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هتشگ رگید  لکـش  وا  ِقلد  ردنا  خیـش و  رد  دش  هریخ  دوز  درک  هدجـس  تخانـشب  ار  خیـش  دوب  خیـش  ِناگدنب  زا  ریما  نآ  ناهگان  اج 
یم ار  میلقا  تفه  ِکُلم  وا  درک  كرت  فرح  کیراب  سب  ِرقف  نآ  دـیزگ  رب  فرگـش  یکُلم  نانچ  نآ  درک  اـهر  وک ، وا  ِقلَخ  قلُخ و 

ار دوخ  هدـنژ  هقرخ  و  دوب ]  ] هتـسشن هلجد  بل  رب  يزور  هک  تسا  لـقن  : » تاـمارک  3196 ادـگ ب 3201 - نوچ  نزوس  قلد  رب  دـنز 
زاب منزوس  هک  درک  تراشا  نایهام  هب  .داتفا  هلجد  رد  شنزوس  یتفای ؟ هچ  خلب  کلم  نتـشاذگ  رد  تفگ : دمایب و  یکی  دز  یم  هیخب 

ندـنام هب  متفای  هک  يزیچ  نیرتمک  تفگ : میهاربا  .هتفرگ  ناهد  رد  نیّرز  ینزوس  یکی  ره  دروآ ، رب  بآ  زا  رـس  یهام  رازه  دـیهد !
هب .تسا  قاحسا  وبا  وا  تینک  .یخلب  روصنم  نب  مهدا  نب  میهاربا  مهدا : میهاربا  ص 126 ) ءایلوألا ، هرکذت   ...« ) دوب نیا  خلب ، کلم 

دهز هب  يور  دیـشوپ و  مشچ  تنکم  ماقم و  زا  .دوب  خـلب  ناـگداز  ریما  زا  دـنا  هتـشون  .تشذـگ  رد  يرمق  يرجه  ای 162  لاس 161 
اب گنج  رد  ماش  رد  .تفایرد  ار  ضایع  لیضف  يروث و  نایفس  نوچ  خیاشم  زا  دنچ  ینت  تبحـص  .دنمجرا  تسا  یماقم  ار  وا  .دروآ 

.درک تکرش  نایمور 

.هقرخ دنشوپ ، نایفوص  هک  هنیمشپ  هماج  قلد :

.گرزب فرگش :

ینعم ًارهاظ  نکل  .چوپ  نخـس  هطلاغم ، لاق ، لیق و  رپ  بلطم  دنا : هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  نآ  نامجرتم  ناحراش و  فرح : کیراب 
.قیقد .تفایرد  ار  نآ  ینعم  ناوت  یمن  یناسآ  هب  هک  تسا  ینخس  نآ 

610 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اجر نوچ  شا  هشیب  اهلد  تسا و  ریش  نوچ  خیش  شا  هشیدنا  زا  تشگ  فقاو  خیش 
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شیپ نالد  بحاص  ترـضح  ِروضح  رد  نالـصاح  یب  يا  دـیراد  هگن  لد  ناهج  رارـسا  يو  رب  یفخم  تسین  ناور  اهلد  رد  فوخ  و 
نطاف ریارـس  رب  ناشلد  هک  نآ  تسا ز  نطاب  رب  بدا  لد  لها  شیپ  تسا  رتاس  ار  ناهن  ناشی  ادـخ ز  هک  تسا  رهاظ  رب  بدا  نت  لها 
یتشگ نآ  زا  ار  توهـش  ِراـن  بدا  كرت  ینک  ناـیانیب  شیپ  هاـگیاپ  ینیـشن  ییآ  روضح  اـب  هاـج  رهب  ناروک  شیپ  یـسکعب  وت  تسا 

نینچ اب  ینک  یم  زاـن  لاـم  يور  رد  ثدـح  ناـیانیب  شیپ  ـالج  نز  یم  ار  يور  ناروک  رهب  يدـه  رون  تنطف و  يرادـن  نوچ  بَطَح 
لایخ ندیئاپ ، ار  دوخ  زا  تیانک  نتشاد : هگن  لد   1 تیب 3616 / حرش  هب : دینک  هاگن  فوخ : اجر و   3202 لاح ب 3210 - هدیدنگ 

.ندادن هار  لد  هب  هدوه  یب 

.هدربن ییاج  هب  هر  صقان ، هتفاین ، میلعت  لصاح : یب 

.دراد فارشا  اهلد  رب  هک  هاگآ  فراع  لد : بحاص 

.دننک یم  تیاعر  ار  رهاظ  هک  نانآ  نت : لها 

.هدیشوپ رتاس :

.داهن نورد ، هریرس : عمج  ریارس :

.هاگآ نِطاف :

.مزیه بَطَح :

.یکریز تَنِطف :

.ندرک یبدا  یب  نتشاد و  تسردان  هشیدنا  كاپان و  لد  زا  تیانک  ندیلام : يور  رد  ثدح 

تمرح ار  تنکم  تردـق و  نابحاص  .دـننیب  یم  مدرم  رهاظ  رد  ار  یگرزب  هوکـش و  هک  یناسک  يارب  تسا  یهیبنت  اهتیب  نیا  لـصاح 
.دننک یم  ریقحت  ار  قح  هب  هتسویپ  قلخ و  زا  هدیرب  ناشوپ  هدنژ  دنهن و  یم 

611 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ریمض  دشیدنا  هچ  ره  دنادب  وا  ریما  رارسا و  ِریش  دشاب  هک  ره 

1 / 3028 وا 3029 - ِشیپ  رد  يدب  هشیدنا  لد ز  وخ  هشیدنا  لد  يا  راد  هگن  نیه 

دص دنلب  زاوآ  هب  ار  نزوس  تساوخ  دنکف  ایرد  رد  دوز  نزوس  خیش 
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درک و ودـب  ور  قح  ياهنزوس  خیـش  يا  ریگب  هک  قح  ياـیرد  زا  دـندروآ  رب  رـس  ییهاـم  ره  بل  رد  رز  نزوس  ییهّللا  یهاـم  نارازه 
يوس تسیب  وت  ینیب  يور  رد  نطاب  هب  ات  تسین  چـیه  نیا  تسا  رهاظ  ناشن  نیا  ریقح  ِکُلم  ناـنچ  اـی  هب  لد  کـلم  ریما  يا  شتفگب 

نیا تسا و  زغم  نآ  هکلب  تسوا  گرب  کی  کلف  نیک  یغاب  هصاخ  دـنَرب  اج  نآ  اجک  ار  ناتـسب  غاـب و  دـنروآ  یخاـش  غاـب  زا  رهش 
وب نآ  هک  ات  دوش  تناج  ِبذاج  وب  نآ  هک  ات  ماکز  ِعفد  نک  يوج و  نوزفا  يوب  ماـگ  غاـب  نآ  يوس  يراد  یمن  رب  تسوپ  وچ  ملاـع 
ِیف ِینیَع  ُهَُّرق  امیاد  تاظِع  رد  دمحا  تفگ  وب  نیا  رهب  یبا  ِهجَو  یلَع  اوُقلا  وب  ِرهب  یبن  ِبوقعی  ِنبا  فسوی  تفگ  دوش  تنامـشچ  ِرون 

.دنا قح  نامرف  رّخسم  تادوجوم  همه  نارادناج و  رگید  نایهام و  .هّللا  هب  بوسنم  یهّللا :  3211 هالَّصلا ب 3221 -

رد تفگ  ناوت  یم  .دنا  هتشون  ناگتشرف »  » یضعب و  دنا ، هتفرگ  ینعم » ملاع  بیغ و  يایرد  نایهام   » ار یهّللا » نایهام   » ناحراش ضعب 
تلاح نآ  رد  ار  یهلا  نایهام  ایرد و  هدید و  تسا  رهاظ  رد  هچ  نآ  زج  ار  یتقیقح  هتفر و  رگید  یملاع  هب  هدنسرپ  خیش ، فرصت  رثا 

.تسا هدرک  هدهاشم 

قح رد  هچ  نآ  زا  دنتخانـش ، ار  فسوی  ناردارب ، نوچ  هک  میرک  نآرق  زا  تسا  ذوخأم  .مردپ  هرهچ  رب  دـینکفیب  یبا : ِهجَو  یلَع  اوُقلا 
.دنتساوخ رذع  دندش و  نامیشپ  دندوب  هدرک  وا 

« .انیب ددرگ  زاب  دینکفا و  ردپ  يور  رب  دیربب و  ارم  نهاریپ  نیا  ًاریَِصب : ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف  اذه  یِـصیِمَِقب  اُوبَهْذا   » تفگ فسوی 
.دنپ هظع : عمج  تاظِع : ( 93 فسوی ، )

ُهَُّرق
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نم دزن  شوخ  يوـب  ناـنز و  ِهـالَّصلا : ِیف  ِینیَع  ُهَّرق  َلـِعُج  ُبیِّطلا َو  ُءاـسِّنلا َو  ََّیلإ  َبِّبُح   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأـم  هـالَّصلا : ِیف  ِینیَع 
رد نم  هدید  ییانشور  تسا و  هدش  ینتشاد  تسود 

612 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک تسا  تیاور  ص )  ) لوسر زا  کـلام  نب  سنا  زا  قودـص  لاـصخ  رد  و  ص 128 ) ج 3 ، دمحا ، دنـسم  « ) .تسا هتفرگ  رارق  زامن 
رد ص 141 ) ج 73 ، راونالا ، راحب  ص 183 ؛ ج 1 ، لاصخ ، « ) .هالَّصلا یف  ینیَع  ُهّرق  بیِّطلا و  ءاسِّنلا و  ُثـالَث  اینُّدـلا  َنِم  ََّیلإ  َبِّبُح  »

هراب نیا  رد  ار  يریوجه  .تسا » هدـش  کیدزن  ادـخ  هب  دتـسیا ، زامن  هب  هک  نآ  و  تسا ، نمؤم  جارعم  زامن   » هک تسا  هدـمآ  ثیدـح 
تحار همه  ینعی  دـنا ، هداهن  زامن  ردـنا  نم  مشچ  ییانـشور  ِهالَّصلا : ِیف  ِینیَع  ُهَُّرق  تَلِعُج  تفگ  ص )  ) لوسر : » تسا فیطل  يریبعت 

هب دندرب  جارعم  هب  ار  ص )  ) لوسر نوچ  هک  دوب  نانچ  نآ  .دوب و  زامن  ردـنا  تماقتـسا  لها  برـشم  هچ  نآ  زا  .تسا  زامن  ردـنا  نم 
، ناج هجرد  هب  لد  دیسر و  لد  هجرد  هب  سفن  .دوب  شلد  هک  دیسر  هجرد  نادب  .دش  هتسسگ  نوَک  زا  شسفَن  دندیناسر ، برق  لحم 

تدهاشم زا  تدهاشم  ردنا  و  دنام ، ناشن  یب  اهیناشن  زا  دش و  وحم  تاماقم  زا  و  تشگ ، یناف  تاجرد  زا  رس  و  رِس ، لحم  هب  ناج  و 
ردنا ینّابر  دهاوش  تشگ ، تسین  یعیبط  تّوق  تخوسب ، یناسفن  تدام  دش ، یشالتم  یناسنا  ِبرـش  .دیمرب  تبیاغم  زا  و  دش ، بیاغ 

درک رایتخا  یقّوشت  هب  دوخ  رایتخا  یب  دـش ، وحم  لَزَی  َمل  فشک  ردـنا  و  دیـسر ، ینعم  هب  ینعم  دـنامن ، دوخ  هب  دوخ  زا  دوخ  تیالو 
راب تفگ 
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رم ایند ، اب  يدرگ  زاب  هک  تسا  نینچ  ام  مکح  هک  دـمآ  نامرف  نکفم ! يوه  عبط و  دـنب  ردـنا  و  ربم ، زاب  الب  يارـس  نادـب  ارم  ایادـخ 
یّلَعُم و ماقم  نآ  قاتـشم  شلد  هک  هاگ  ره  دمآ  زاب  ایند  هب  نوچ  .میهدـب  مه  اج  نآ  میا  هدادـب  هچ  نآ  اجنیا  ار  وت  ات  ار  عرـش  تماقا 

.یتبرق يدوب و  یجارعم  ار  يو  يزامن  ره  سپ  .هالَّصلاب  لِالب  ای  انحِرأ  یتفگ  یتشگ  یلاعم 

يو ِینیَع  ُهَُّرق  ات  زادگ ، ردنا  شـسفن  زاورپ و  ردنا  شرـس  و  زاین ، ردنا  شلد  يدوب و  زامن  ردنا  يو  ناج  يدید  زامن  ردنا  ار  قلخ و 
ص 389- بوجحملا ، فشک  « ) .سنا لحم  ردنا  شناج  دوب و  یـسنا  شنت  توکلم  ردنا  ناج  يدوب ، کُلم  ردنا  شنت  يدش ، زامن 

نیا رد  هچ  نآ  دنناد  یمن  دنا  هاگآان  ناهج  نآ  ياهتمعن  زا  هک  تسا  نآ  زا  دنا ، هدرک  هدنـسب  ناهج  نیا  ياهتمعن  هب  هک  نانآ  ( 390
.تسا ناهج  نآ  رد  هچ  نآ  زا  تسا  يدرخ  هنومن  تسا  ناهج 

ِندید دوش  یقاس  یکی  ره  ار  یقب  ام  دوش  یقاب  ِتَُّوق  کی ، ِتَُّوق  دنلب  یلـصا  زا  جنپ  ره  نیا  هتـسُر  دنا  هتـسویپ  رگدمه  اب  سح  جنپ 
613 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  قدص  دیازف  هدید  رد  قشع  ار  قشع  دیازف  هدید 

ره .تسا و  ینطاب  سح  جنپ  دوصقم  سح : جنپ   3222 دوش ب 3225 - یم  سنوم  قوذ  ار  اهسح  دوش  یم  سح  ره  يرادیب  قدص 
.دنمان سح  ار  نطاب  كردم  ياوق  زا  کی 

.هدننک باریس  یقاس :

تراشا ریبعت  نیدـب  .دـهد و  رون  ار  تنامـشچ  .دـنک و  بذـج  ار  تناج  وب  نآ  ات  ازفیب  ار  يوب  دومرف   2 ات 3221 / ياهتیب 3218  رد 
هک درک 
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همه هقطان  سفن  ياوق  : » تسا هتشون  اهتیب  نیا  حرش  رد  يراوزبس  .تسا  يونعم  هکلب  تسین  يرهاظ  سح  هرصاب ، هماش و  زا  دوصقم 
هیعمج تدحو  هکلب  تسین  هیددع  تدحو  تسا  دیحوت  لکیه  هک  هیـسنا  سفن  تدحو  هچ  .دنا  تقیقح  کی  بتارم  دنا و  هتـسویپ 

« .تسا هَّللا  ُّلظ  هک  هیِّلِظ  هّقح  تدحو  هکلب  تسا ،

ندش دناد  یم  مشچ  ینیب  شوگ و  ندب  زا  یتسَر  هک  نوچ  ینادب  سپ 

ُلُجَّرلا ُریِـصَی  ال  : » تسا دیزیاب  هتفگ  نیا  4 و  / 2400 نافراع 2401 - يومب  وم  ددرگ  مشچ  ناـبز  نیریـش  ِهش  نآ  تسا  هتفگ  تسار 
: ًهَرِظان ًانیَع  ُهنِم  ٍرعَش  ُّلُک  َریِصَی  یَّتَح  َنِیفِراعلا  َنِم 

ص 193) روپناک ، پاچ  يونثم ، حرش  « ) .دوش انیب  یمشچ  وا  يوم  ره  هک  نآ  ات  دوشن  فراع  رم 

شنماریپ راخ  یکی  هتشگن  شنت  سگرن  وچ  هتشگ  هدید  همه 

نیا رد  تسار  ضراف  نبا  زین  ص 24 ) همان ، فرش  یماظن ،  ) تشاد غاز  ام  رهم  وک  غاز  وگم  تشاد  غاب  ناک  فرح  نیسگرن  نآ  رد 
: ینعم

یم نابز  درک و  یم  اوجن  ممـشچ  ( ) ص 101 ضراف ، نبا  ناوید   ) ِتَغـصأ ُدَیلا  ُعمَّسلا َو  یِّنِم  ُقِطنَی  ٌدِـهاشُم َو  ُناسِّللا  تَجان َو  َِینیَعَف 
( .دینش یم  تسد  تفگ و  یم  نخس  مشوگ  دید و 

نیب بیغ  رون  هب  فراع  ندش  رّونم  زاغآ 

نیب بیغ  رون  هب  فراع  ندش  رّونم  زاغآ 

همه رب  یبیغ  تشگ  دید  تاسوسحم  ِریغ  سح  یکی  نوچ  دـنوش  لَدـبُم  همه  اهـسح  یقب  ام  دـنب  داشگب  شور  رد  سح  یکی  نوچ 
زا ارَچ  رد  ناِرب  ار  تساوح  ِنادنفـسوگ  دنهَج  رب  وس  نآ  هلمج ز  یپایپ  سپ  دنفـسوگ  کی  هلگ  زا  تسَج  وج  نوچ ز  دـیدپ  اهـسح 

اهسح ربمغیپ  تسح  ره  دنرب  هر  قیاقح  رازلگ  هب  ات  دنرچ  ناحیر  لبنس و  اج  نآ  رد  ات  نارچ  یعرَملا  َجَرخأ 
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تـساهلیوأت لباق  تقیقح  نیک  زاجم  یب  نابز و  یب  تقیقح  یب  زار  دـنیوگ  وت  ّسح  اب  اهـسح  دور  ّتنج  نآ  يوس  کیاکی  ات  دوش 
.هَّللا یلا  ریس  شور :  3226 نایم ب 3234 - رد  دجنگن  یلیوأت  چیه  نایع  زا  دشاب  هک  ار  تقیقح  نآ  تساهلییخت  هیام  مّهوت  نیو 

.ندش جراخ  ندوب  دودحم  زا  نتشگ ، اهر  ینامسج  مسج و  دیق  زا  نداشگ : دنب 

.ندرک ادیپ  رگید  تیصاخ  نتفای ، رییغت  ندش : لدبم 

.سوسحمان ناهج  هب  بوسنم  بیغ ، ملاع  هب  بوسنم  یبیغ :

یمدآ هچ  نآ  ( 4 یلعا ، (.« ) نیمز زا   ) ار هاگارچ  دروآ  نورب  هک  نآ  و  یعْرَْملا : َجَرْخَأ  يِذَّلا  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  یَعرَملا : َجَرخأ 
تسین و قلطم  تقیقح  هب  ندیسر  تسا و  صقان  یفـشک  دسر  یم  نادب  لالدتـسا  سایق و  هار  زا  ای  دبای ، یم  رد  يرهاظ  ياهـسح  اب 

یم تقیقح  نیع  دوخ  دـسر ، تدـهاشم  هبترم  هب  رگا  اما  .دـشابن  تقیقح  درادـنپ و  تقیقح  ار  يزیچ  ساوح  كاردا  هار  زا  هک  اسب 
.دزاس اهر  دراد  ّقلعت  مسج  اب  هک  یتاکِردم  سح و  دنب  زا  ار  دوخ  کلاس  هک  تسا  رسیم  یتروص  رد  نیا  دوش و 

615 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نیتشوگ  نینج  وا  دوب  محر  رد  نیقی  لّوا  دوبن  یمشچ  ار  مشچ 

روص سک  يدیدن  ردنا  باوخ  هن  رو  رسپ  يا  هیپ  نادم  ندید  ِّتلع 

هیپ ود  ره  هاگدید  ردنا  تسین  هیبش  دنیب  یم  وید  يرپ و  نآ 

یتوق تسا  ییانیب  ییاشچ و  ییایوب ، هیام  هچ  نآ  سپ   4 / 2402 دودَو 2405 - ِقاّلخ  دیشخب  شتبسن  دوبن  تبـسن  دوخ  هیپ  اب  ار  رون 
دیقم اه  هّوق  نیا  زا  کی  ره  تسا  نت  راصح  رد  ات  یمدآ  .تسا  مشچ  ماک و  غامد و  رد  هچ  نآ  زج  تسا 
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هب سپ  .درک  دناوت  ار  رگید  راک  کی  ره  ای  دنک  ار  همه  راک  هّوق  نآ  دورب  نایم  زا  دح  نوچ  نکیل  .دودـحم  تسا و  شیوخ  راک  هب 
تقو نآ  تساهتقیقح ، هاگشیور  هک  دناسر  یهاگارچ  هب  و  دنار ، دیاب  نورب  دودحم  هاگارچ  نیا  زا  ار  سح  نادنفسوگ  انالوم  ریبعت 

: تسا هتفگ  ضراف  نبا  هک  نانچ  دوش  یم  مکاح  ساوح  رب  دوخ  کلاس  هک  تسا 

ص 89) ضراف ، نبا  ناوید   ) تَمِیقا دودُحلا  ِّسِحلا  یلع  یّنِم  تمَّکحت َو  ُدوقعلا  ِسفَّنلا  یَلَع  یِّنَعَف 

ِنآ رِشق  دوب  یک  ِنآ  زغم  تسوپ  ِکلم  رد  دور  ییوعد  هک  نوچ  ُدب  وت  زا  دشابن  ار  اه  کلف  رم  دش  وت  ّسح  هدنب  سح  ره  هک  نوچ 
نآ تسا  دیدپ  نیا  زغم  حور  ِرون  تسا و  رـشق  کلف  سپ  هاگن  نک  ار  نآ  تسیک ؟ ِنآ  هناد  هاک  ِگنَت  رد  دتف  رد  عزانت  نوچ  تسوا 
درپ رت  یفخم  حور  زا  لـقع  زاـب  تسد  وچمه  ناـج  نیتسآ  نوچمه  مسج  تسا  هدـمآ  یفخم  حور  رهاـظ  مسج  زغلم  ور  نیز  یفَخ 
دنک رـس  نوزوم  ياهـشبنج  هک  ات  تسا  هدنگآ  لقع  هک ز  ینادن  نیا  تسا  هدنز  ینادب  ینیب  یـشبنُج  درب  هر  رتوز  حور  ِيوس  ّسح 

: سح  3235 تسه ب 3243 - لـقع  هک  ار  وـت  رم  دـیآ  مهف  تسد  ِلاـعفا  ندـمآ  بساـنم  نآ  دـنک ز  رز  شناد  هـب  ار  سم  شبنج 
.ینالقع كرد  رگید ) سح  و  ، ) ینامسج سح  تسخن ) سح  )

.تیکلام ندوب ، بحاص  کلم : .تسا ) وت  يوریپ  زا  راچان  اهخرچ   ) .هراچ ُّدب :

( .تسار وا  مه  تسوپ  دوب ، سک  ره  نآ  زا  زغم   ) .تسوپ رشق :

616 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راب هگنل  کی  گنت :

هرهب لقع  زا  هک  ییاهتکرح  بسانتم ، ياهتکرح  نوزوم : ياهشبنج 
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.هنادنمدرخ ياهراک  دریگ ، یم 

.ینامسج تکرح  زا  تراعتسا  سم : شبنج 

.نتخاس ناج  ار  مسج  زا  تراعتسا  ندرک : رز 

ره ِكَردُم  شیحو  حور  دشن  ناهنپ  یسک  زا  دمحا  ِلقع  دوب  رـس  نآ  وا ز  تسا  یبیغ  وا  هک  نآ  دوب ز  رت  ناهنپ  لقع  زا  یحو  حور 
ات تسا  فوقوم  هک  نآ  دوش ز  ناریح  یهگ  دنیب  نونج  هگ  زیزع  دمآ  نآک  لقع  دباین  رد  زین  تساهبـسانم  ار  ییحو  ِحور  دشن  ناج 

شدوبن نوچ  یـسوم  شیپ  وا  ِلاعفا  دومن  یم  بسانمان  رِدَک  شدـید  رد  دوب  یـسوم  ِلقع  رـضَخ  لاعفا  ياهبـسانم  نوچ  دوش  نآ  وا 
توـق و یحو : حور   3244 دـنمجرا ب 3250 - يا  تسا ؟ یک  دوخ  یـشوم  ِلـقع  دـنب  بیغ  رد  دوش  نوچ  یـسوم  ِلـقع  وا  ِلاـح 

.ددرگ یم  یلاعت  قح  بطاخم  حور  نآ  ندوب  اراد  رطاخ  هب  هک  تسا  ربمیپ  رد  هک  يدادعتسا 

.یبیغ ناهج  زا  ینامسج ، ریغ  ملاع  زا  يرس ، نآ  رس : نآ  4 ز  یمَد 410 / نآ  ِّیلو  رد  یناج  تسه  یمدآ  لقع  ناج و  ِریغ  زاب 

.هتسناد هتفایرد ، كَردُم :

.دباین رد  ار  راک  نآ  تمکح  لقع  هک  دوب  دنز و  یم  رس  نآ  زا  هک  ییاهراک  اهبسانم :

.یحو حور  هب  تراشا  نآ :

.تسین سک  ره  دح  رد  نآ  كرد  هک  دوشن ، كرد  یناسآ  هب  هچ  نآ  تفای ، راوشد  زیزع :

.هریت رِدَک :

.فیعض لقع  یشوم : لقع 

راتفگ راتفر و  زا  تخانش و  ناوت  مسج  شبنج  زا  ار  حور  تفایرد ، دناوت  سح  ار  مسج  .تسا  یحو  و  لقع ، حور ، مسج ، زا  نخس 
ار نآ  دنوادخ  هک  تسناد  ناوت  تسرد 

617 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار وا  لقع  .دندید  یم  مشچ  هب  ناگمه  ار  ص )  ) لوسر .تسیچ  دنادن  دسانشن و  سک  همه  ار  یحو  حور  اما  .تسا  يدرخ 
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َنوُرُْظنَی ْمُهارَت  َو   » تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دـیدن  سک  همه  دوب  وا  رد  هک  ار  وا  یحو  حور  اما  .دندیجنـس  یم  شیاه  هدرک  زا 
مخز نآ  : » دیوگ يدـبیم  ( 198 فارعا ، « ) .دـننیب یمن  ار  وـت  دـنرگن و  یم  وـت  هب  هک  ار  ناـنآ  ینیب  یم  َنوُرِْـصُبی : ـال  ْمُـه  َکـَْیلِإ َو 

تیدوبع دـندید ، تیمدآ  دـندیدن ، توبن  دـندید ، تیناسنا  ص )  ) یفطـصم زا  تزع  ترـضح  ناگتـسیابان  لزا و  ِلدـع  ناـگدروخ 
هارمه رب  ع )  ) یـسوم هک  نانچ  دـشابن  رودـقم  زین  ناـصاخ  يارب  حور  كرد  هک  دوب  و  ص 821 ) ج 3 ، رارـسالا ، فشک  « ) .دندیدن
ناوج نتشک  یتشک و  ندرک  خاروس  زا  کی ، ره  رد  هک  دنامهف  ودب  هارمه  ماجنارـس  و  تفرگ ، هدرخ  درک  هک  راک  هس  ره  رد  دوخ 

حور و نآ  تخانش  رد  یـسوم  هاگ  ره  دعب ) هب  هیآ 65  لیذ  فهک ، هروس  هب : دـینک  هاـگن   ) .تسا هدوب  یتمکح  راوید ، ندروآ  رب  و 
.دناوت یک  وا  رِس  كرد  یئزج  ياهلقع  دنامرد  وا  ياهبسانم 

بل تسا  قنور  اب  وا  ِرازاب  امیاد  تسا  قح  یقیقحت  ِملع  يرتشم  تخورف  رب  شوخ  يرتشم  دبایب  نوچ  تخورف  ِرهب  دوب  يدـیلقت  ِملع 
مدآ يرپ  تسا و  وید  هن  شـسرد  ِمرحم  يرتشم  هتـشرف  ار  مدآ  ِسرد  يَرَتـشا  ُهّللا  هک  دـح  یب  يرتـشم  يرـش  عیب و  رد  تسم  هتـسبب 

دوب ب نیکمت  یب  قرغ و  نُّوَلَت  رد  دوب  نیب  هتوک  هک  ار  سک  ناـنچ  نآ  ومب  وم  ار  قـح  ِرارـسا  نک  حرـش  وـگ  سرد  امـسأب  مُهِئبـنأ 
زا ضرغ  .دنرب و  راک  هب  نارگید  هب  هضرع  يارب  و  دنریگ ، ارف  داتسا  باتک و  زا  هک  یملع  .يرهاظ  ملع  يدیلقت : ملع   3251 - 3256

ار مّلعتم  ملع  نینچ  .دشابن  تقیقح  فشک  قح و  ياضر  نآ 
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.دناسرن نیقی  هلحرم  هب 

: یقیقحت ملع  ( 1 تیب 2128 / حرش  هب : دینک  هاگن  و   ) 2 تسام 2327 / نآک  هتـسشن  ام  تسا و  هیراع  تسام  ِناج  ِلاب  يدیلقت و  ِملع 
.ددرگ لصاح  دوهش  قیرط  زا  هک  یملع  .دوش  هضافا  ادخ  يوس  زا  هک  یملع 

618 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اـهناج و ناـنمؤم  زا  دـیرخ  ادـخ  َهَّنَْجلا : ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  يَرَتـشا : ُهّللا 
، مدآ يا  ْمِِهئامْـسَِأب : ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  َلاـق  هیآ  هب  تسا  تراـشا  مُهِئبنأ : ( 111 هبوت ، « ) .تسا ناـنآ  يارب  تشهب  هک  نادـب  ار  ناـشاهلام 

نتشگ رگید  لاح  هب  یلاح  زا  نیولت ، نُّوَلَت :  1 تیب 1234 / لیذ  هب : دینک  هاگن  و  ( 33 هرقب ، « ) .زاس هاگآ  نانآ  ياهمان  زا  ار  ناگتشرف 
هجرد لامک و  لـحم  رد  تسا  يرادـیاپ  نیکمت  .ندوب و  رادـیاپان  تسـس ، نیکمت : یب  ( 2 تیب 2484 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .هدـنب

.یلعا

راک هس  نآ  ِّرس  و  درک ، تسردان  رهاظ  هب  راک  هس  دوب و  هدومرف  تضافا  یملع  ار  وا  ادخ  هک  سک  نآ  اب  ع )  ) یسوم ملع  هسیاقم  زا 
یم ارف  رگیدـکی  زا  نارگید  هک  ییاهملع  دـباین ، رد  ار  تقیقح  هاگ ، یـسوم  ملع  نوچ  هک  دریگ  یم  هجیتن  دوب ، هدیـشوپ  یـسوم  رب 
هراب رد  ع )  ) نانمؤم ریما  .دنریگ  ارف  دوخ  راک  قنور  يارب  ار  نآ  ملع ، نابلاط  ضعب  هک  صوصخب  دراد ؟ دوس  هچ  و  دوب ؟ هچ  دنریگ 

، هغالبلا جـهن  « ) .درکن يدوس  ار  وا  دوب و  وا  اب  وا  شناد  دروآ و  رد  اپ  زا  ار  وا  يو  ینادان  هک  يدنمـشناد  اسب  : » دـیامرف ناـملاع  نیا 
بسک ایند  يارب  ار  ملع  هک  تسا  یملاع  دوصقم  و  ( 107 راصق : تاملک 
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ادخ يارب  ار  ملع  دوب و  صلاخ  تین  هک  ار  نآ  اما  .شیرپ  شرطاخ  رادیاپان و  يار  رد  تسا و  شیوشت  رد  هتسویپ  سک  نینچ  .دنک 
.دنادرگ ناور  وا  لد  رد  ار  تمکح  ياه  همشچ  ادخ  دناوخ ،

ار كاخ  وا  فرط  ره  كاخ  ِریز  رد  یلو  دناد  اههار  شاعم  ِياج  ار  شوم  دشاب  كاخ  شاج  تسا  كاخ  رد  هک  نآ  متفگ ز  شوم 
یم زیزع  ِدـنوادخ  تجاـح  یب  هک  نآ  دـنهد ز  یلقع  ار  شوم  تجاـح  ردـق  دـنَر  همقل  اـّلا  تسین  یـشوم  ِسفن  كاـچ  تسا  هدرک 

رگ هوک  جاتحم  برطـضم  ِنیمز  نیو  نیملاعلا  ّبر  چـیه  يدـیرفان  نیمز  ملاع  ِتجاـح  يدوبن  رگ  زیچ  چـیه  ار  سک  چـیه  دـشخبن 
هب زج  ناگراتـسا  نیا  هاـم و  باـتفآ و  مدـع  زا  يدـیروان  نودرگ  تفه  مه  كـالفا  تجاـح  يدوبن  رو  هوکـش  ُرپ  يدـیرفان  يدوـبن 
ات دوز  جاتحم  يا  تجاح  ازفیب  سپ  دـهد  تلآ  ار  درم  تجاح  ِردـق  دوب  تجاح  اهتـسه  ِدـنمک  سپ  نایع  دـمآ  دـیدپ  یک  تجاـح 

619 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوج  ِيایرد  مرک  رد  دشوجب 

چیه درم  ِمحر  دبنجب  تجاح  نیا  زا  ات  درد  يرامیب و  یّلش و  يروک و  ار  قلخ  دیامن  یم  دوخ  تجاح  التبم  ره  هر و  رب  نایادگ  نیا 
هیبشت .شاعم  لقع  زا  تراعتسا  یشوم : سفن   3257 ناوخ ب 3269 - تسا و  رابنا  تسا و  لام  ارم  هک  نامدرم  يا  دیهد  نان  دیوگ 
مهارف دوخ  توق  كاخ  رد  ندز  بقن  يدزد و  اب  دراد و  ياج  كاخ  لد  رد  شوم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  شوم ، هب  شاـعم » لـقع  »

.درآ

.دزاس مهارف  ار  یکاخ  مسج  شیاسآ  بجوم  هار  ره  زا  ات  دشوک  زین  شاعم  لقع 

: دنَر همقل 
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تـسپ یتمه  یـشوم  سفن  ای  شاعم  لقع  هک  نادب  تسا  تراشا  دنر » همقل   » هب ریبعت  رد  ندیرب ) يزیچ  زا  كدنا  كدنا  ندـیدنر : )
.درآ مهارف  نآ  نیا و  زا  يدزد  اب  ار  ایند  كدنا  عاتم  ات  دشوک  یم  دراد و 

ات راوتسا  ياههوک  نیمز  رب  دنکفا  و  ْمُِکب : َدیِمَت  ْنَأ  َیِساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یْقلَأ  َو   » تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  برطضم : نیمز  نیو 
ياههوک راوتسا و  ياهگنسرخ  اب  دنادرگ  مّظنم  ار  نیمز  شبنج  و  : » تسا ع )  ) نانمؤم ریما  نانخـس  رد  ( 15 لحن ، « ) .ار امش  دنازرلن 

انالوم هبطخ 1 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دیشک راهم  رد  ار  نیمز  هزرل  اهگنسرخ  اب  و  : » زین و  هبطخ 91 ) هغالبلا ، جهن  « ) .رادیاپ هتشارفا  رب  رس 
زاـین و یب  دوـخ  تاذ  هب  هک  نآ  دـنریقف و  یگمه  تادوـجوم  هکنیا  تسخن  تسا : هدـش  روآ  داـی  ار  مهم  هـتکن  دـنچ  اـهتیب  نـیا  رد 

.تسادخ تسا  تادوجوم  رگید  هب  هدنشخب 

ياضاقت دوخ  دادعتـسا  بسح  رب  دندوب و  یلاعت  قح  ملع  رد  دنیآ ، دـیدپ  یتسه  ناهج  رد  هک  نآ  زا  شیپ  تادوجوم  هک  نآ  رگید 
ار نیمز  .دیـشخب  دوـجو  تسا  نآ  رد  هک  یترورـض  تحلـصم و  بسح  رب  ار  زیچ  ره  راـگدرورپ  هـکنیا  رگید  .دـندومن  یم  دوـجو 

ساـپ يارب  ار  اهنامـسآ  دراد ، زاـب  شبنج  زا  اـت  داـهن  نآ  رد  ار  هوـک  دوـب  نازرل  نـیمز  دـهد ، ياـج  نآ  رد  ار  نارادـناج  اـت  دـیرفآ 
هدومرف ي زا  هتفرگ  هلمج  نیا  و   ) .تشامگب تشاد  نادـب  ناهج  نیا  هک  یتجاـح  يور  زا  ار  نودرگ  تفه  و  تشارفا ، رب  ناگتـشرف 

ادخ دهاوخب ، ادخ  زا  دنیب و  رتدنمزاین  ار  دوخ  یمدآ  هک  هزادنا  ره  دیوگ  سپـس  .هغالبلا ) جهن  زا  هبطخ  نیتسخن  رد  تسا  ع )  ) یلع
.دیامرف اطع  ودب 
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راچان دننک  یم  تعانق  ناهج  نیا  باوخ  دروخ و  هب  تسپ  ياهتّمه  ِنادنوادخ 

620 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ادـخ زا  دنرامـش و  جاتحم  ار  دوخ  دـننکن و  تعانق  نیدـب  دـنراد ، دـنلب  یتّمه  هک  نانآ  اما  .تسا  یـشوم  یگدـنز  ناـنآ  یناگدـنز 
.دشخبب نانآ  هب  ادخ  دنهاوخب و 

زا تسا  غراف  رـصب  مشچ و  یب  تسیز  دـناوت  یم  شون  ِرهب  شمـشچ  تسین  تجاح  هک  نآ  شوم ز  روک  رد  قح  تسا  هداهنن  مشچ 
نوچ دوش  یغرم  دبای و  رَپ  نآ  زا  دعب  كاپ  شیدزد  نآ  زا  قلاخ  دنک  ات  كاخ  دـیان ز  نورب  وا  يدزد  هب  زج  رت  ِكاخ  رد  وا  مشچ 

يا تشز  ِفصو  زا  ارم  هدـنناهر  ياک  اون  دـص  لبلب  وچمه  درآ  رب  وا  ادـخ  ِرکـش  ِنشلگ  رد  نامز  ره  دور  نودرگ  بناـج  کـیالم 
رد شوم : روـک   3270 ینغ ب 3276 - يا  عمـس  یهد  ار  یناوختـسا  ینـشور  وـت  یهن  یهیپ  یکی  رد  تشهب  وـت  ار  یخزود  هدـننُک 

یخرب رد  ص 112 ) ج 2 ، ناویحلا ، « ) .دوشن نوریب  هنال  رد  زا  تسا و  دیلب  رک و  روک و  : » دسیون ظحاج  .تسا  دـلُخ »  » نآ مان  یبرع 
: تسا هدورس  شوم  روک  هراب  رد  دعب  ياهتیب  رد  انالوم  هچ  نآ  اما  همان ) تغل   ) .تسا هدش  هتـسناد  یکی  شافخ  روک و  شوم  اهباتک 

یـسانش روناج  ياهباتک  زا  کی  چـیه  رد  ندرک ، ادـص  نالبلب  نوچ  نتفر و  نامـسآ  هب  ناگتـشرف  دـننام  ندـش و  غرم  نتفای و  رپ  زا 
شافخ ای  شوم  روک  يارب  اهفـصو  نینچ  نمؤم ، میکح  هفحت  و  هیودالا ، نزخم  يریمد ، ناویحلا  هایح  ظحاج ، ناویحلا  نوچ : میدـق 

يوغل ینعم  هب  شوم  روک  اب  دعب  هب   2 ياهتیب 3272 / هک  تسادیپ  .تسا  هدماین 
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زا دوصقم  تسا و  طوبرم  دعب  هب   2 تیب 3250 / اب  اهتیب  نیا  رد  شوم  روک  هکلب  تسا ،) نینچ  رهاظ  هب  دـنچ  ره   ) درادـن طابترا  نآ 
، دریگ تیبرت  یپ  نوچ  سک  نینچ  .تسا  هدرک  هدنـسب  شاعم  لـقع  هب  هدـیبسچ و  يواـیند  تسپ  یناگدـنز  هب  هک  تسا  یـسک  نآ 

.دیوگ حیبست  ادخ  نشلگ  رد  دوش و  یغرم  دزاس  ربهار  ار  داعم  لقع  دنک و  اهر  ار  شاعم  لقع 

ناهایگ خیب  زا  دراد  نیمز  رد  هک  ییاه  هناخ  يالبال  رد  روک  شوم  .تسا  ندروخ »  » قلطم ینعم  هب  اجنیا  رد  نکیل  ندیـشون ، شون :
.دروخ یم 

هب ار  لقع  نیا  اهنت  هک  نآ  .تسا  فیعـض » سفن  بحاص   » ای شاعم » لقع  دـنوادخ   » زا تراعتـسا  شوم  روک  دـش  هتـشون  هک  ناـنچ 
یم قیقحت  هب  ار  وا  دیلقت  نیا  ماجنارـس  اما  .درب  یم  یبیـصن  كدنا  قح  تمعن  ناوخ  زا  دیز و  یم  دـّلقم  نتخومآ  رد  دراد ، یم  راک 

ار مسج  دناسر 

621 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دناسر تمعن  نیدب  دناهر و  شمیلا  باذع  نآ  زا  هک  دیوگ  یم  ساپس  ار  ادخ  .دزادرپ و  یم  ناج  هب  دزاس و  یم  اهر 

تیب 2439/ حرش  هب : دینک  هاگن  نداهن : ینشور  هیپ  رد   2 دیرچ 2996 / یم  اج  نآ  هک  ار  دوخ  ِرتشا  دیدب  نوچ  قّقحم  دش  دّلقم  نآ 
2

ریاس ِبآ  حور  يوج و  مسج  تسا  ریاط  ینعم  تسا و  رکَو  نوچ  ظفل  مسا  هب  ار  ایـشا  مهف  ّقلعت  هچ  مسج  هب  ار  یناعم  نآ  ّقلعت  هچ 
ون يو  رب  تسیچ  اهکاچ  زا  بآ  ِریس  ینیبن  رگ  تسا  فکاع  ییوگ  وت  تسا و  ناود  وا  تسا  فقاو  ییوگ  وت  تسا و  ناور  وا  تسا 

رد ونب  ون  رکف  ياهتروص  وت  ِكاشاخ  تسه  اهکاشاخ  ونب 
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زا ناور  ِبآ  نیا  يور  رب  اهرـشق  شِحَو  بوبحم و  ِكاـشاخ  یب  تسین  شور  ردـنا  رکف  ِيوـج  بآ و  يور  رِکب  ِلاکـشا  دـسر  یم 
يوج ردنا  رگنب  تایح  ِبآ  ِنتفر  ینیبن  رگ  وج  هب  دیآ  یم  غاب  زا  بآ  هک  نآ  وج ز  غاب  ردنا  زغم  ار  اهرشق  ناود  دش  یبیغ  ِغاب  رامث 

رد دیاپن  مغ  ناور  وج  نیا  دش  زیت  تیاغ  هب  نوچ  رذـگ  رتوز  روُص  رـشق  دـنک  وز  رذـگ  رد  دـیآ  رت  ُهبنا  نوچ  بآ  تابن  ریـس  نیا  و 
.هنال رکَو :  3277 بآ ب 3288 - هک  ّالا  وا  ردنا  دجنگن  سپ  باتش  دوب و  یلتمم  تیاغ  هب  نوچ  نافراع  ِریمض 

.يراج ناور ، ِریاس :

.نکاس میقم ، فِکاع :

.رطاخب يارب ، زا :

.اهیوج زا  تیانک  اهکاچ :

.هزات ون ، رکب :

.هبشم هب  هب  هّبشم  هفاضا  رکف : يوج 

.ینتشاد تسود  بوبحم :

622 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.بوبحم دض  كانسرت ، شِحَو :

.تسوپ رشق :

: ریظن هبشم ، هب  هب  هّبشم  هفاضا  تایح : بآ 

رد ار  اه  هشیدنا  راکفا و  لّدبت  تابن : ریـس  ظفاح )  ) سب ار  ام  نارذـگ  ناهج  تراشا ز  نیاک  نیبب  رمع  رذـگ  يوج و  بل  رب  نیـشنب 
.دریگ یم  ار  نآ  ياج  يرگید  درذگ و  یم  یکی  هشیمه  هک  تسا  هدرک  دننامه  وج  بآ  يور  رب  تاتابن  نتفر  هب  لد 

.رپ یلتمم :

.هدنباتش ناباتش ، باتش :

شوگ مشچ و  اهینعم  كرد  تلیسو  هک  تسا  تسرد  .دش  نایب  دعب  هب   2 ياهتیب 2439 / نمض  هک  تسا  نامه  ًابیرقت  اهتیب  نیا  دافم 
هکلب تسین ، ناوختـسا  هیپ و  دبای  یم  رد  ار  ینعم  هچ  نآ  اما  یناوختـسا ، درُخ  يرگید  یهیپ و  هراپ  یکی  دـنا ، مسج  ود  نیا  تسا و 

اب ار  ینعم  نیا  .تسا و  مسج  ناهج  زج  یناهج  زا  ورین  نآ  تسا و  هتفهن  ود  نآ  رد  هک  تسا  ییورین 
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نادب تسا  ییامنهار  هکلب  تسین ، یّمـسم  هدننامهف  مسا  اما  دراد  یمـسا  یتقیقح  ره  هک  تسا  تسرد  دـنک : یم  رت  نشور  ییاهلاثم 
هدنرپ و دنا و  نکاس  ود  ره  مسج  هنال و  .هدنرپ  يارب  تسا  هنال  نوچمه  ینعم  هب  ظفل  تبـسن  دنک و  یم  لقتنم  ینعم  هب  ار  نهذ  هک 

.دیامن یم  نکاس  حور  ام  نهذ  رد  دنچ  ره  ریاس ، حور 

اقب ردنا  ندش  ون  زا  ربخ  یب  ام  ایند و  دوش  یم  ون  سفن  ره 

دسج رد  دیامن  یم  يّرمتسم  دسر  یم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع 

: هب دینک  هاگن  رتشیب  حیـضوت  يارب   ) 1 / 1144 تسد 1146 - هب  ینابنج  زیت  شک  ررـش  نوچ  تسا  هدـمآ  لکـش  رمتـسم  يزیت  نآ ز 
یپ نتـشذگ  زا  دشاب ، دـنک  یبآ  نایرج  هاگ  ره  .دروآ  یم  رگید  یلاثم  ریـس ، نیا  نتخاس  نشور  رتهب  يارب  و  ( 1 تیب 3458 / حرش 

هزات و ياهتروص  اهلکش و  ندمآ  یپ  رد  یپ  زا  نینچمه  .تسا  ناور  بآ  هک  تفایرد  ناوت  یم  تسا  نآ  يور  هک  یکاشاخ  یپ  رد 
رد اهتروص  هچ  نآ  يرکف و  ياهتروص  دـش  هتفگ  هک  نانچ  اما  .دـید  ناوت  یم  ار  حور  ریـس  شوخان ، شوخ و  نوگانوگ  ياـهرکف 

رد شا  هشیر  دیآ  یم  دیدپ  نآ 

623 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم نانچ  ماجنارـس  درذـگ و  یم  نآ  زا  رتدوز  كاشاخ  سخ و  دـشاب  رتشیب  بآ  نایرج  هزادـنا  ره  هک  نانچ  تسا و  رگید  یناـهج 
رتدوز يدام  ياهتروص  دوب  رتشیب  یناحور  تّوق  هزادـنا  ره  تسا ، نینچ  زین  یناحور  ریـس  .دـنامن  يوج  رد  یفاص  بآ  زج  هک  دوش 

.دوش ینعم  همه  دنامن و  نآ  رد  یتروص  رگید  هک  دوش  نانچ  درذگ ، یم  نآ  زا 

ار وا  خیش  ِدیرُم  نتفگ  باوج  خیش و  رد  هناگیب  ندز  نعط 

ار وا  خیش  ِدیُرم  نتفگ  باوج  خیش و  رد  هناگیب  ندز  نعط 

یکی نآ 
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نآ ثیغُم  دـشاب  اجک  ار  نادـیُرم  رم  ثیبخ  سولاس و  تسا و  رمخ  براش  داـشر  ِهار  رب  تسین  تسا و  دـَب  وک  داـهن  تمهت  ار  خـیش 
فاص ددرگ  هریت  یلیـس  هک ز  وا  ِفاصوا  نآ  زا  رود  وا و  زا  رود  راـبک  رب  نظ  نینچ  نیا  دوبن  درُخ  راد  شوه  ار  بدا  شتفگ  یکی 

هچ يرادرم  ار ز  مزلق  رحب  كاخ  غرم  يا  دوب  رو  دـشابن  نیا  قرو  نادرگ  رب  تسوت ، لایخ  نیک  قح  ِلها  رب  هنم  ناـتهب  نینچ  نیا  وا 
.ندوب هارمگ  ندوبن : داشر  هار  رب   3289 دُرب ب 3295 - راک  زا  شیا  هرطق  دناوت  هک  درُخ  ِضوح  نیتَّلُقلا و  َنوُد  تسین  كاب ؟

.داّیش راک ، بیرف  سولاس :

.سردایرف هثاغا ) زا  لعاف  مسا  : ) ثیغُم

.ندوب بظاوم  نتشاد : شوه 

.ارتفا تمهت ، ناتُهب : .دوشن ) كاپان  اهتمهت  نینچ  يدیلپ  اب  وا  دوجو  یفاص  يایرد   ) .كاپ یفاص ، فاص :

.ندیشیدنا رگید  يا  هنوگ  هب  زا  تیانک  ندنادرگ : رب  قرو 

.تفر دناوتن  بآ  رد  هک  یغرم  كاخ : غرم 

زا مزلق  هژاو  .دـنا  هتفگ  مزلق »  » زین ار  ایرد  دراد ، رارق  نآ  راـنک  رد  ماـن  نیمه  هب  هک  يردـنب  تبـسانم  هب  و  خرـس ، ياـیرد  مُزُلق : ِرَحب 
زا و  هتـسویپ ، دنه  يایرد  ندـع و  جـیلخ  هب  بونج  زا  .تسا  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  برغ  رد  مزلق  يایرد  تسا ، هدـش  هتفرگ  ینانوی 

.تسا دوصقم  ایرد »  » قلطم مزلق  رحب  زا  اجنیا  رد  .تسا و  لصتم  هنارتیدم  يایرد  هب  زئوس  هعُرت  هلیسو  هب  لامش 

رد و  هیاهن )  ) .تسا هدرک  ینعم  گرزب » ّبُح   » ریثا نبا  ار  هّلق  .هّلق  ود  زا  رتمک  نیَتَّلُقلا : َنوُد 

625 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اذِإ  » ثیدح زا  تسا  ذوخأم  نیتلقلا » نود   » بیکرت هیاهن )  ) .فورعم دوب  هزوک  هَّرَج  .تسا و  هَّرَج »  » ینعم هب  بح »  » سوماق
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ج 2، دمحا ، دنسم  « ) .دنکن كاپان  ار  نآ  يزیچ  دوب  هّلق  هس  ای  هّلق  ود  ِدنچ  رگا  بآ  یش ٌء : ُهسِجَُنی  َمل  ثالَث  وأ  نیَتَُّلق  َردَق  ُءاملا  َناک 
ص 23)

.دتفین يوقت  زا  ارتفا  تمهت و  نیا  اب  خیش  نیَتَّلُقلا : نود  تسین   6 يا 2175 / هّلُظ  ِباذع  هّصق  زا  لفاغ  يا  هّلق  کی  یتسین  هّلق  ود  وت 

.نتخاس هدولآ  ندرک ، سجن  زا  تیانک  ندرب : راک  زا 

، دنتفا وا  رد  دیاین  شوخ  ار  نانآ  هک  دننیب  يراتفر  ای  دنونش  ینخس  ناگرزب  زا  نوچ  هک  تسا  ینانیب  هتوک  هّبنت  يارب  ناتساد  ندروآ 
اج نآ  ات  تفرگ و  تسرد  ار  نامیا  اب  ردارب  راک  دیاب  هک  دنناد  دنا ، هتفرگ  ارف  عرـش  زا  بدا  هک  نانآ  اما  .دـنیوگ  دـنهاوخ  هچ  ره  و 

رتشیب حیـضوت  يارب   ) .دـنناد نارگید  زا  رتهب  ار  عرـش  مسر  هار و  هک  ار  املع  ناگرزب  هصاخ  .درک  تّحـص  رب  لـمح  دوب ، دـناوت  هک 
( دعب هب   1 تیب 1579 / حرش  هب : دینک  هاگن 

تسا و نیع  رد  حور  لیلخ  ناج  لقع و  تسا و  دورمن  سفن  نآ  زا  سرت  یم  وگ  تسا  يدورمن  هک  ره  ناـیز  دوبن  ار  میهاربا  شتآ 
ناشهار لیلد و  زا  غارچ  مشچ و  زج  تسین  ار  نالـصاو  دوش  مگ  نابایب  رد  مد  ره  هب  وک  دوب  ار  ورهر  هار  لیلد  نیا  لیلد  ردنا  سفن 
هـسدنه شلقع  هچ  رگ  دـنک  یت  یت  ردـپ  ون  لفط  رهب  لادِـج  باحـصا  ِمهف  ِرهب  تفگ  لاـصو  ِدرم  نآ  تفگ  یلیلد  رگ  غارف  دـشاب 

ندش دیاب  نوُرب  دوخ  ِنابز  زا  نهد  هتـسب  نآ  ِمیلعت  یپ  زا  وا  دیوگ  درادن  يزیچ  فلا  رگ  ُولُع  زا  داتـسا  لضف  ددرگن  مک  دنک  یتیگ 
دزومایب ات  ندمآ  دیابب  وا  نابز  رد 
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«82  » دنپ تقو  رد  ار  ریپ  نیا  تسا  مزال  دنا  يو  نالفط  وچ  ناقلخ  همه  سپ  نف  ملع و  وا  وت  ز 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 82)

ار هدنکآ  یهرمگ  رفک و  هب  نآ  ار  هدنیوگ  ُدب  خیش  دیرم  نآ 

زیتس ناطلس  اب  هاش و  اب  نکم  نیه  زیت  غیت  رب  نزم  وت  ار  دوخ  تفگ 

دنک رب  یتسه  خیب  زا  ار  شیوخ  دنز  ولهپ  رگا  ایرد  اب  ضوح 

امش رادرم  وا ز  ددرگ  هریت  ات  هک  دراد  نارک  وک  يرحب  تسین 

626 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هَّللا هجو  ریغ  یـش ٍء  ّلک  تسال  تسا  دودحم  هچ  ره  دح  یب  شیپ  نارک  دوبن  ار  خیـش  رون  خیـش و  نادب  هزادنا  تسا و  ّدح  ار  رفک 
تـشگ هجو  نآ  هدرپ  اهانف  نیا  تسوپ  گـنر و  ود  نیا  تسا و  زغم  وا  هک  نآ  تسوا ز  هک  ییاـج  نآ  تسین  ناـمیا  رفک و  تساـنف 

3296 تسا ب 3310 - رفاـک  نت  رـس  نیا  رَـس  نآ  شیپ  تسا  رـس  نآ  باـجح  نت  نیا  ِرَـس  سپ  تشط  ِریز  ردـنا  هیفخ  ِغارچ  نوچ 
.دش ناتسلگ  وا  رب  شتآ  اما  دندنکفا ، شتآ  رد  ار  ع )  ) میهاربا تفگ  دورمن  میناد  یم  هک  نانچ  میهاربا : شتآ و 

ياه هصق  و  ءاـیبنا ، هروس   69 ياه 68 - هیآ  ریـسفت  هب : دـینک  هاگن   ) 1 ار 547 / مـیب  دزاــس  حور  ینمیا  ار  مـیهاربا  شتآ  رد  درورپ 
.دزوس یم  هراّمأ  ِسفن  شتآ  رد  هک  نآ  زا  تیانک  يدورمن : نآرق )

دورمن نوچ  دـنا ، هدرک  هیبشت  خزود »  » هب نافراع  ار  سفن » ، » تسا هدـش  تراشا  اهتیب  حرـش  نمـض  رد  هک  نانچ  سفن : ندوب  دورمن 
، داد ار  ع )  ) میهاربا ندنازوس  شتآ و  نتخورفا  روتسد 
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.تسا هدومرف  دننامه  دورمن »  » هب ار  سفن » »

.دبایرد هطساو  یب  ار  تقیقح  هک  یلقع  زا  تیانک  حور :

.ندش یکی  عقاو  اب  ندوب ، نیع  رد  تسه ، هک  نانچ  تقیقح ، نیع :

.تسا يریگتسد  دنمزاین  هتسویپ  هک  .هدیسرن  لامک  هب  زونه  هک  نآ  ورهَر :

.تسا هتفایرد  ار  تقیقح  هک  نآ  تسا ، هدیسر  تقیقح  هب  هک  نآ  لصاو :

.نادب ندیسر  نیقی و  تدهاشم  زا  تیانک  غارچ : مشچ و 

َتنأ َو ُلِیلَّدلا  َمِعن  : » تفگ دیعـس  وبا  هچ  نادب  تسا  تراشا  اًلمتحم  .امنهار  دشرم ، تسا ، هدیـسر  تقیقح  هب  هک  يدرم  لاصو : درم 
دنهاوخ هک  نانآ  .نایقطنم  هب  تراشا  لادج : باحصا  ص 43 ) لوا ، شخب  دیحوتلا ، رارسا  « ) .ٌلاحَم ِلوُصُولا  َدَعب  لِیلَّدلاب  ُلاِغتشالا 

.دنسرب تقیقح  هب  ناهرب  لیلد و  اب 

.دنهد رس  ناغرم  يارب  هاگ  و  دنناوخ ، شیپ  ار  ناکدوک  نادب  هک  يزاوآ  توص ) ِمسا  : ) یت یت 

627 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نییعت ار  ناهج  تحاـسم  ندرک : یتیگ  هسدـنه   1 دـنک 1625 / یم  یتیگ  ِگـنُگ  ار  نتـشیوخ  دـنک  یم  یت  یت  شوگ و  دـشابن  رو 
.نتشاد ناوارف  شناد  تطاحا و  زا  تیانک  .ندومن 

.ردق یگرزب  تبتر ،)  ) يدنلب ولع :

ودب ار  یجهت  ياهفرح  دننک و  انشآ  ابفلا »  » ندناوخ اب  ار  كدوک  دنتـساوخ  یم  نوچ  میدق  ياه  هناخ  بتکم  رد  درادن : يزیچ  فلا 
نتـشادن يزیچ  فـلا   » .نینچمه و  دراد ، رـس  هـب  اـت  ود  ت » ، » دراد ریز  هـب  یکی  ب »  » .درادـن یچیه  فـلا »  » دـنتفگ یم  دنناسانـشب ،

.ندش نابز  مه  ناصقان  اب  و  ندوشگ ، هناکدوک  نابز  زا  تیانک  نتفگ :»

.دنریگ یم  میلعت  لماک  خیش  زا  هک  تسا  یناصقان  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  كدوک ، نهد : هتسب 

رد رفک » : » تسا دـح  ار  رفک  .ندرب ) راک  هب  كدوک  نابز  ندـش و  نورب  دوخ  ناـبز  زا   ) 2 تیب 3303 / مود  عارـصم  هب  تراشا  نیا :
ملع ناملاع  حالطصا 
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هزادنا ینعم  هب  تغل  رد  دح »  » .تسوا هتفگ  قیدـصت  نامیا »  » هک نانچ  دومرف ، هچ  نآ  رد  تسا  ص )  ) لوسر ندرکن  قیدـصت  مالک 
تیاکح یحالطصا  يوغل و  ِینعم  ود  ره  هب  رفک  سپ  .لصف  سنج و  هب  تسا  يزیچ  فیرعت  نایقطنم  حالطـصا  رد  تسا و  هنارک  و 

هدنب رب  فیلکت  هک  نآ  .تسا و  فّلکم  هدنب  فاصوا  زا  نامیا  رفک و  یمالک  حلطـصم  ینعم  رد  نآ ، رب  هوالع  .دنک  تیدودـحم  زا 
نآ زا  رتارف  تسا ، هدـش  یکی  قح  اب  هتـشذگ و  نامز  ناکم و  زا  هک  یـسک  انالوم  هتفگ  هب  .الع  ّلج و  تسا  قح  ترـضح  دـهن  یم 
ره یش ء : ُّلُک  ( 1 تیب 1579 / حرـش  هب : دینک  هاگن  تیب  ینعم  ندـش  رت  نشور  يارب   ) .دوش ثحب  وا  نامیا  رفک و  هراب  رد  هک  تسا 

« هجو ( » 88 صصق ، « ) .وا هجو  زج  تسا  هابت  زیچ  ره  ُهَهْجَو : اَّلِإ  ٌِکلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُک   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .تسا  ءانف  هَّللا  ُهجَو  زج  زیچ 
اهنیا زج  یینعم  نافراع  حالطـصا  رد  هَّللا » هجو   » اما .تهج  حلاص ، رادرک  راگدرورپ ، تاذ  تسا : هدش ، ددـعتم  ياهینعم  هیآ  نیا  رد 

: تسین چیه  نآ  زج  هکلب  هتفرگ ، ارف  ار  اج  همه  هک  تسا  قح  ترضح  ضیف  نآ  دراد و 

628 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش   41 / 3053 ازج ؟ دوبن  ٌکلاه  یش ٍء  ُّلُک  انف  دشاب  ام  ِهجو  ردنا  هک  ره 

ناقشاع قشع  ناتسب  لد  غاب  ناتب  نسح  عمجم  دوب  هچ  هجو 

ص 412) ءافرع ، تاحلطصم  گنهرف  زا  لقن  هب  ینامرک ، رفظم   ) دوش قِرغُم  ُِینفُم و  ار  اه  هدید  دوش  قرـشم  نوچ  هدرپ  یب  وا  هجو 
.تسا یتسه  ناهج  نیا  رد  هچ  نآ  همه  اه ، یندش  یناف  اهانف :

.هدش ناهنپ  یفخم ، هیفُخ :

، نگل تشط :
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.تسا هدروآ  نگل » ، » تشط ياج  هب  ریبک  ناوید  رد  انالوم  .سوناف  هماج 

ب 20701) ریبک ، ناوید   ) نگل يریگرب  وت  يو  زک  ینشور  غارچ  نوچ  رای  يور  زا  ار  فلز  نآ  دوبر  داب و  دش  تسم 

زا تیانک  نت : نیا  ِرَـس  ب 10824 ) ریبـک ، ناوید   ) رتـخا دـنامن  خرچ  رب  وا  رون  تلجخ  زک  یعمـش  نگل  ریز  زا  نودرگ  نورب  دروآ 
.دنهاوخ تقیقح  فشک  نآ  هلیسو  هب  هک  يوزج  لقع 

.دبایرد ار  تقیقح  هطساو  یب  هک  یلقع  زا  تیانک  رس : نآ 

شناج ربخ  نوزفا  ار  هک  ره  نومزآ  رد  ربخ  زج  دـشابن  ناج  خیـش  ناج  زا  ربخ  یب  هدُرم  تسیک  خیـش  ِنامیا  زا  لـفاغ  رفاـک  تسیک 
ِّسِح دـش ز  هّزنم  وک  کَـلم  ناـج  اـم  ناـج  زا  نوزف  سپ  ربخ  دراد  نوزف  هک  ور  نآ  ز  هچ ؟ زا  رتشیب  ناویح  ناـج  زا  اـم  ناـج  نوزف 

زا تسا  رتـنوزفا  وا  ناـج  ناشدوجـسم  دوب  مدآ  ببـس  نآ  لـِهب ز  ار  ّریحت  وت  نوزفا  دـشاب  لد  نادـنوادخ  ناـج  کـلم  زو  كرتـشم 
رد دنک  هدجس  یلُگ  هک  راگدرک  فطل  لدع و  ددنسپ  یک  يروخ  رد  دوبن  چیه  ندرک  رما  يرت  نود  دوجـس  ار  رتهب  هن  رو  ناشدوب 

تـسا شیب  وا  هک  نآ  یمدآ ز  يرپ و  یهام و  غرم و  اهزیچ  هلمج  ناج  شعیطم  دش  اهتنا  زا  تشذگ  دش  نوزفا  وچ  ناج  راخ  شیپ 
3311 دندوب ب 3321 - عبات  اه  هتشر  ار  نانزوس  دنوش  شقلَد  رگنزوس  نایهام  یمک  رد  ناشیا  و 

629 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درب دب  نامگ  ودب  دسانشن و  دیاب  هک  نانچ  ار  وا  هک  نآ  دنادن ، ار  وا  ماقم  هک  نآ  خیش : نامیا  زا  لفاغ 

ینعم دنچ  رد  انالوم  ریبعت  رد  ناج :
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.تسا كاردا  هطاحا و  هّوق  دوصقم  تیب  نیا  رد  .تسا  هتفر  راک  هب 

.تقیقح زا  یهاگآ  ربخ :

ناج  ) .شیامزآ ماـقم  نومزآ : « 83 ( » ص 105 رارـسالا ، نزخم   ) یتشادـنپ وت  هک  دـش  نآ  زا  رترب  یتشاد  ربخ  هک  اـج  نآ  وت ز  راـک 
ِنادنوادخ  2 2 و 65 / تیب 49 / حرـش  هب : دینک  هاگن  كرتشم : ّسح  .دتفین ) اطخ  هب  دـشاب و  هاگآ  شیامزآ  ماگنه  هک  دراد  یـسک 

رارسا نزخم  و  تسا ، هقطان  سفن  لد »  » نافراع حالطصا  رد  .تسا و  هدش  ریبعت  بابلالا » ولوا   » هب نانآ  زا  میرک  نآرق  ناسل  رد  لد :
.دیُِری اِمل  ٌلاّعَف  هب  لصا  دوخ و  و  تسا ، دیجم  شرع  نانآ  ياهلد  هک  دنا  لماک  ياهناسنا  لد » نادنوادخ   » .قح

.كالفا نودام  تادودحم و  ملاع  زا  تیانک  اهتنا :

.ناتساد هدنیآ  تمسق  و  ، 2 تیب 3212 / حرش  هب : دینک  هاگن  قلد : رگنزوس  نایهام 

قح يایلوا  ردق  تخانش  درادن و  ار  تقیقح  كرد  تردق  هک  نآ  .تسا  قح  ِيایلوا  و  هتشرف ، یمدآ ، تبتر  نایب  اهتیب  نیا  نومـضم 
نیا رطاـخ  هب  یمدآ  .رت  نشور  وا  ناـج  رتـشیب ، كاردا  ار  هک  ره  .تسا  كاردا  ناـج  تقیقح  هک  ارچ  تسا ، ناـج  یب  دـناوت ، یمن 

تاسوسحم زا  ار  تامدقم  هک  تسا  یئزج  لقع  یمدآ  نینچ  كرد  هلیسو  هک  ارچ  .رترب  وا  زا  هتشرف  و  تسا ، ناویح  زا  رترب  كاردا 
ولوا ماقم  رترب  هتـشرف  زا  .تسا  دودـحم  ناـنآ  شناد  نکل  تسا  هداد  وا  هب  تلیـسو  یب  ادـخ  دـناد  هچ  نآ  هتـشرف  اـما  دریگ ، یم  ارف 

ناگتـشرف شیامزآ  ماگنه  هب  تهج  نیدب  .دنریگ  یم  ارف  راگدرورپ  زا  تلیـسو  یب  ار  تقیقح  هک  تسا ، لد  نادـنوادخ  ای  بابلالا 
ام هب  وت  هچ  نآ  تسین ، یشناد  ار  ام  ادنوادخ  كاپ  انَتْمَّلَع : ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال   » دنتفگ
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دوب نوزفا  ناگتشرف  ملع  زا  وا  ملع  هک  ارچ  دیدرگ ، ناگتشرف  دوجـسم  مدآ  هک  دوب  يرترب  نیا  رطاخ  هب  و  ( 32 هرقب ، « ) .يا هدیشخب 
ار ناگتشرف  ادخ  دوبن ، رترب  ناگتشرف  زا  مدآ  رگا  و  ( 33 هرقب ، « ) .زاس هاگآ  اه  مسا  زا  ار  نانآ  ْمِِهئامْسَِأب : ْمُْهِئْبنَأ  دومرف : ار  وا  ادخ 

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  تشاددای  ( 83)

630 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.صقاـن اـهزیچ  رگید  تسا و  لـماک  وا  هچ  دوب  وا  ناـمرف  رد  زیچ  ره  دـسر  ماـقم  نیدـب  یـسک  نوچ  .دوـمرف  یمن  وا  ندرک  هدـجس 
لاح هک  تسا  ترورـض  نیا  دومرف و  مدآ  ندرک  هدجـس  هب  ار  هکیالم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  ایبنا  لضف  رب  لیلد  و  : » دیوگ يریوجه 

ص 307) بوجحملا ، فشک  « ) .دوب دجاس  لاح  زا  رت  یلاع  َُهل  ٌدوجسم 

ایرد نآ  بل  رب  مَهدا  میهاربا  هّصق  هّیقب 

ایرد نآ  بل  رب  مَهدا  میهاربا  هّصق  هّیقب 

هگرد نیعل  وک  ار  ینَت  هُش  تسا  هگآ  ناریپ  یهام ز  ها  تفگ  دـیدپ  يدـجو  شدـش  یهام  ِدـمآ  دـید ز  ریم  نآ  خیـش  رما  ذافن  نوچ 
ِحتف ِقشع  هناوید ز  تشگ  بارخ  نایرگ و  تفر  درک و  هدجس  دیعـس  ناشیا  تلود و  نیز  یقـش  ام  دیعب  ام  هگآ  ریپ  زا  نایهام  تسا 

یم يزاتکُرت  کیالم  رب  ینک  یم  يزاب  وت  يریـش  مُد  اـب  یتسیک ؟ اـب  دـسح  رد  عازن و  رد  یتسیچ ؟ رد  ور  هتـسُشان  يا  وت  سپ  باـب 
يایمیک دوب ؟ هک  خیـش  ناهُم  جاتحم  ِّسِم  دشاب ؟ هچ  َدب  ار  ضفخ  نآ  رمـش  مک  عُّفرَت  نیه  ار  ضحم  ریخ  وت  ییوگ  یم  هچ  َدب  ینک 

.ندش ارجا  یئاور ، ذافَن :  3322 نارک ب 3329 - یب 

دوهش زا  ار  کلاس  هک  تسا  يداش  روش و  تلاح  افرع  حالطصا  رد  تسا و  هودنا  ای  ینامداش  تغل  رد  دجو :
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.دهد یم  تسد  قح 

.دوش یم  هتفگ  نیسحت  بجعت و  يارب  هک  توص ) مسا  : ) ها

.وفت فت ، هُش :

: باب حتف 

نوچ يزاتکُرت : ( 1 تیب 1399 / حرـش  هب : دـینک  هاگن  و   ) 1 باتفآ 1399 / دـنیبب  يرهـش  ره  وا ز  باب  ِحـتف  هنیـس  دـشاب ز  ار  هک  ره 
.تمصاخم هزیتس ، زا  تیانک  .نتخات  دنت  ناکرت 

.نتسج يرترب  عّفرت :

.ندومن یتسپ  ندش ، تسپ  ضفخ :

632 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راوخ تناها ) زا  لوعفم  مسا  : ) ناهُم

هک اج  نآ  ات  هدیـسر ، یقیقح  یهاشداپ  هب  يرهاظ  یهاشداپ  ندرک  اهر  اب  يو  تسناد  و  دـش ، هاـگآ  میهاربا  ماـقم  زا  هدنـسرپ  نوچ 
يرامش یم  راوخ  ار  یسک  وت  تفگ  دوخ  اب  تشگ و  هدنمرـش  ادخ  ناصاخ  تبترم  هب  یهاگآان  زا  تسا  هدروآ  نامرف  رد  ار  نایهام 

.دنا نالماک  دوخ  هکلب  دنا ، لماک  ياهناسنا  رهظم  یگمه  ایلوا  هک  دزاس  یم  هاگآ  ار  ناصقان  انالوم  سپس  .تسا  رترب  هتـشرف  زا  هک 
وت هچ  نآ  .ناتـسلگ  ار  راز  هروش  دننک و  ناج  ار  مسج  دـنناوت  ناریپ  .ایمیک  میهاربا  نوچ  نالماک  و  اهب ، یب  دـنا  سم  نوچ  ناصقان 

ربارب ار  خیـش  ضفخ  .وا  تبتر  يدنلب  ببـس  ینیب  یم  بیع  وا  رب  هچ  نآ  تسوت و  يدرخ  بجوم  يرامـش  یم  گرزب  نادب  ار  دوخ 
رهاظ فالخ  نکیل  دـنا ، هتفرگ  هدـننک  بیع  تفـص  ار  ضفخ  عّفرت و  ناـحراش  ضعب  .رامـشم  دوخ  عّفرت  بجوم  تیاـهیریگ  هدرخ 

.تسا

میاد لزا  يایرد  نیع  دوب ؟ هک  خیـش  لمع  شتآ  یـشکرس  دشاب ؟ هچ  دب  دشن  سم  زگره  سم  زا  ایمیک  دبن  لباق  ایمیک  زا  رگا  سِم 
تشهب رگ  ینک  یم  ینیچراخ  یتشهب  رد  ینک  یم  ینیب  بیع  هم  خر  رد  باهتلا  زگره ز  دیـسرت  یک  بآ  بآ  زا  دنناسرتب  ار  شتآ 

یباین اج  نآ  راخ  چیه  وج  راخ  وت  يور  ردنا 
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زا اهبیع  ناهن ؟ ددرگ  اجک  یشاّفخ  رهب  ناهج  رد  دباتب  هک  یباتفآ  یلماک  ردب  ییوج ز  یم  هنخر  یلِگ  رد  یباتفآ  یشوپب  یم  وت  ِریغ 
.ندوب اریذپ  نتفریذپ ، ندوب : لباق   3330 دش ب 3337 - بیغ  ناشیا  ِکشر  زا  اهبیغ  دش  بیع  ناریپ  ِّدَر 

.تسا یناسفن  ياهتوهش  ریسا  هک  نآ  زا  تیانک  لمع : شتآ  شکرس 

.لماک یلو  زا  تراعتسا  تشهب :

.ییوج بیع  زا  تراعتسا  ینیچراخ :

ار ایلوا  هک  یلاح  دـنراد ، یم  مورحم  ناشیا  تکرب  زا  ار  دوخ  راکنا ، اب  نارکنم  هکلب  تسین ، یکاب  نارکنم  راکنا  زا  ار  ادـخ  ياـیلوا 
دننک هچ  نآ  تسا و  هانگ  دندنسپن  ناریپ  هچ  نآ  .تمحر  يایرد  ناریپ ، دنا و  توهـش  شتآ  فیعـض  ياهـسفن  .دنناسر  یمن  ینایز 

نیع

633 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.باجح رد  دنراد  نآ  نامتک  رد  هک  یتریغ  رطاخ  هب  یهلا  رارسا  و  باوص ،

زا يدنب  هچ  ار  تمحر  ِبآ  دسر  یم  یمیـسن  تهار  نآ  زا  ات  شاب  راک  رب  کباچ و  تمادن  رد  شاب  رای  تمدـخ ، يرود ز  را  يراب 
يارب دـبنج  مَدـِب  مَد  زیت  ِماگ  زا  دـتف  لِگ  رد  يرخ  نوچ  مُکَهجَو  اوُّلَوَف  ُمتنُک  اـم  ُثیَح  مُد  وت  ناـبنج  یم  رود  يرود  هچ  رگ  دـسح ؟
اهلَحَو نیز  وت  لد  هک  تسُدب  رتمک  رخ  ّسح  زا  وت  ِّسح  شاعَم  ياج  نآ  تسین  هک  وا  دناد  شاب  ِرهب  دنکن  راومه  ار  ياج  زیخ  ِمزع 
دریگن قح  مرطـضم  نم  ارم  دـشاب  اور  نیک  ینک  رب  لد  نآ  زک  یهاوخ  یمن  نوـچ  ینک  یم  تصخر  لـیوأت و  لَـحَو  رد  تسَجن  رب 

نورب زا  تسین  راتفک  هگیاـج  نیا  دـنَوُگ  یم  رورغ  زا  ینیبن  ار  نتفرگ  نیا  روک  ِراـتفک  نوچ  وت  تتـستفرگ  دوخ  مرک  زا  ار  يزجاـع 
شدنب دنیوگ و  یمه  نیا  تسین  راغ  ردناک  دییوج 
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رب  3338 وک ب 3349 - راتفک  نآ  هک  يدرک  ادـن  یک  ودـع  نیا  يدوب  هاگآ  نم  رگ ز  دـنهگآ  یب  نم  دـیوگ ز  یمه  وا  دـنهن  یم 
.ندوب اشوک  ندوب : راک 

.ندرک عضاوت  ندومن ، ینتورف  زا  تیانک  ندینابنج : مد 

نآ يوس  هب  ار  دوخ  ياـهور  سپ  دـیدوب  اـج  ره  و  ُهَرْطَـش *: ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  اـم  ُْثیَح  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  ُمتنُک : اـم  ُثیَح 
.نتفر دنت  ندیود ، زیت : ماگ  ( 144 هرقب ، « ) .دینادرگ رب  هبعک ) )

.ندوسآ ياج  ندنام ، ياج  شاعم : ِياج 

.تسا كان  ههبش  ياهراک  زا  تراعتسا  اهلَحَو  اجنیا  رد  و  لگ ، لَحَو :

تسا و تمیزع  تصخر  لباقم  يرذع و  ببـس  هب  فلکم  زا  تسا  مکح  ندـش  هتـشادرب  لوصا  ملع  ياملع  حالطـصا  رد  تصخُر :
.رذع عفر  زا  سپ  تسا  مکح  هب  عوجر  نآ 

« .ِْهیَلَع َْمثِإ  الَف  ٍداع  ٍغاب َو ال  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  دننام : میرک  نآرق  زا  یتایآ  هب  تسا  تراشا  .يراچان  رارطـضا ) زا  لوعفم  مسا  : ) رطـضُم
.ندرک هذخاوم  نتفرگ : ( 173 هرقب ، )

634 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دـنور و وا  هنال  رد  رب  راتفک  نتفرگ  يارب  هک  تسا  روهـشم  .تسا  لـثم  تقاـمح »  » رد یبرع  یـسراف و  بدا  رد  راـتفک  روک : راـتفک 
ياه هدومرف  زا  .دـندنبب  شیاپ  تسد و  هک  نآ  ات  دـننیب ، یمن  ار  وا  هک  نآ  نامگ  هب  دبـسخ  یمه  وا  تسین و  هنال  رد  راـتفک  دـنیوگ 

هبطخ 6) هغالبلا ، جهن  « ) .ِمدَّللا ِلوُط  یَلَع  ُمانَت  ُِعبَّضلاَک  ُنوُکأ  ِهَّللا ال  َو  : » تسا ع )  ) یلع

هک دوش  هریچ  یمدآ  رب  نانچ  سفن  ياوه  رگا  ورـسخ ) رـصان   ) راتفک تسین  اجنیاک  دنیوگ  یمه  ادمع  هب  شدندنب  هک  يراتفک  وچ 
، دشخب دوس  ار  وا  ینامیشپ  هک  دوب  درآ ، تمدخ  هب  يور  دریگ و  شیپ  ینامیشپ  دیاب  دراد ، زاب  تعاط  زا  ار  وا 
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دوخ يارب  ار  ناهانگ  باکترا  دـنز و  اپ  تسد و  یناـمرفان  هطرو  رد  ناـنچمه  هک  نآ  هن  .دـشک  دوخ  يوس  هب  ار  قح  تمحر  رظن  و 
هک یلاـح  دراذـگ ، یم  ورف  شدـنیب و  اـی  دـنیب  یمن  ار  وا  ادـخ  هـک  دـشیدنا  نـینچ  و  درادـنپ ، رطـضم  ار  دوـخ  درامـش و  یتـصخر 

.دناهرب تبوت  اب  ار  شیوخ  ات  هن ، هاگآ  وا  دناشک و  یم  شخزود  هب  تسا و  هتسب  ار  وا  ياپ  تسد و  باذع  ياهنامسیر 

ار وا  رم  مالّسلا  هیلع  بیعش  نتفگ  باوج  هانگ و  هب  دریگ  یمن  ارم  یلاعت  يادخ  هک  صخش  نآ  ندرک  يوعد 

ار وا  رم  مالّسلا  هیلع  بیعش  نتفگ  باوج  هانگ و  هب  دریگ  یمن  ارم  یلاعت  يادخ  هک  صخش  نآ  ندرک  يوعد 

دریگ یمن  نادزی  مرک  زو  اهمرج  هانگ و  نم  زا  دید  دنچ  بیع  تسا  هدید  یـسب  نم  زا  ادخ  هک  بیعـش  دهع  رد  تفگ  یم  یکی  نآ 
ممرج رد  تفرگن  مرک  زو  هانگ  نم  مدرک  دـنچ  یتفگب  هک  بیغ  هار  زا  حیـصف  وا  ِباوج  رد  بیعـش  شوگ  رد  تفگ  یلاعت  قح  ارم 

ات اپ  يا  هدنام  لسالـس  رد  ربخ  یب  وت  مریگ و  تدنچ  دـنچ  هیت  هتفرگب  هر و  هدرک  اهر  يا  هیفـس  يا  بولقم  ییوگ و  یم  سکع  هلا 
رگ اهرارسا  دش ز  روک  ات  دش  عمج  اهراگنز  رب  راگنز  تلد  رب  هابت  ار  تنورد  يامیس  درک  هایـس  ِگید  يا  تُوت  رب  ُوت  ِگنز  رـس  هب 

نوچ دوش  اوسر  هیـس  نآ  يدیپس  رب  دوش  ادیپ  دض  هب  يزیچ  ره  هک  نآ  يوج ز  دشاب  را  دـیامنب  رثا  نآ  يون  گید  رب  دود  نآ  دـنز 
ِدرم دوب  یگنر  مه  شور  اب  ار  دود  دوب  یگنز  وا  هک  رگنهآ  درم  دوز  دوز  دنیب  هک  يو  رب  نیا  زا  دعب  دود  ِریثأت  سپ  گید  دـش  هیس 

شیور يرگنهآ  دنک  وک  یمور 
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مـشچ ردنا  كاخ  دنک  هشیپ  َدب  رارـصا و  دنک  نوچ  هلا  يا  دیوگ  دوز  دـلانب  ات  هانگ  ریثأت  دوز  دـنادب  سپ  يروآ  دود  زا  ددرگ  قلبا 
هنییآ رب  تسِـش  وا  زا  تفر  بر  ای  ینامیـشپ و  نآ  دوش  نید  یب  ات  مرج ، نآ  شلد  رب  دوش  نیریـش  رگد ، دشیدنن  هبوت  دـنک  هشیدـنا 

هدناوخ هتشبن  نآ  رب  دیپسا  ِذغاک  یـسیون  نوچ  تفرگ  ندرک  مک  گنز  ار  شرهوگ  تفرگ  ندروخ  اهگنز  ار  شنهآ  وت  جنپ  ِگنز 
636 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  طلغ  ددرگ  شندناوخ  دیان  مهف  طخ  هتشونب  رس  رب  یسیون  نوچ  رظن  رد  دیآ 

شرش ُرپ  ِناج  وچ  يدرک  هیس  سپ  شرس  رب  یسیون  هراب  میس  رو  دادن  یّینعَم  روک و  دش  طخ  ود  ره  داتفوا  یهایـس  رب  یهایـس  نآک 
دیهج ب 3373- نوریب  اود  یب  ِدرد  ات ز  دیهن  وا  شیپ  هب  اهیدـیماان  رظن  شریـسکا  ّسم و  يدـیماان  رگ  هراچ  هانپ  زج  هراچ  هچ  سپ 
؟ ینکن باـقع  ارم  منک و  یناـمرفان  ار  وت  دـنچ  ایادـخ ، تفگ  یم  هک  دوب  دوهی  ناـملاع  زا  یکی  صخـش : نآ  ندرک  يوـعد   3350
؟ متفرگن وت  زا  ار  دوخ  تاـجانم  ینیریـش  .یتسنادـن  مدرک و  رفیک  ار  وت  دـنچ  وـگب  ارم  هدـنب  هک  داتـسرف  یحو  يربـمیپ  هب  دـنوادخ 

مدرم رب  هک  يربمیپ  ع :)  ) بیعـش سنألا ) تاحفن  ءایلوألا ، هیلح  ءابدالا ، تارـضاحم  زا  ص 80 ، يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذخآم  )
ضرع هجرد  نیب 27 و 28  هبقع  جیلخ  يارو  ام  رد  كوبت  ربارب  ناتسبرع  هریزج  هبش  رد  تسا  ینیمزرس  نیدم  و  دش ، ثوعبم  نَیدَم 

.تسردان هنوگژاب ، بولقم : ( 2 تیب 1639 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا یقاب  نآ  ياه  هناریو  هک  یلامش 

رد و  ههار ، یب  زا  تیانک  هیت :
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: هلسلس عمج  لِسالَـس : ( 1 تیب 3733 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .دـندش نادرگ  رـس  نآ  رد  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  ینیمزرـس  مان  لصا 
.ریجنز

.دنک لفاغ  ادخ  زا  ار  لد  دتفا و  لد  رب  هک  یباجح  زا  تراعتسا  وت : رب  وت  ِگنز 

.دریذپن تظعوم  دشابن و  هاگآ  هک  کیرات  نورد  هدنراد  زا  تراعتسا  هایس : گید 

.هتفرگن ارف  ار  نآ  هانگ  یگریت  زونه  تسا و  نشور  هک  یلد  زا  تراعتسا  ون : گید 

.هرهچ دیپس  زا  تراعتسا  یمور : درم 

.نتشادن هانگ  ياورپ  نتسیرگنن ، تبقاع  هب  ندرک : هشیدنا  مشچ  رد  كاخ 

.نتسشن نتسِش :

.دتفا هلصاف  قح  وا و  نایم  و  ددرگ ، کیرات  يو  لد  دنیشن ، وا  لد  رب  يدرگ  دنک  یهانگ  نوچ  هدنب  هک  دش  هتـشون  مه  نیا  زا  شیپ 
ثیدح رد  دنیوگ و  نیغ »  » ار باجح  نیا  و  دناردب ، ار  باجح  ینامیـشپ  نآ  درآ ، ادخ  هب  يور  دوش و  نامیـشپ  رگا  لاح  نینچ  رد 

شیپ ینامرفان  رد  نانچمه  رگا  و  .هَّرَم » نیعبَس  ِموَیلا  ِیف  َهَّللا  َرِفغَتسأ  یَّتَح  ِیبلَق  یلَع  ُناُغَیل  ُهَّنإ   » تسا

637 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

باجح نیا  درب و  تذل  هانگ  زا  هک  دوب  هکلب  دوشن  نامیشپ  هانگ  زا  لاح  نینچ  رد  .ددرگ  تخس  باجح  دیازفیب و  یگریت  نآ  دور ،
هریره وبا  زا  هیآ  نیا  لیذ  حوتفلا  وبا  .َنُوبِـسْکَی » اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک   » تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دـنیوگ ، نیَر »  » ار

ددرگ و هتخورفا  یهایـس  نآ  دنک  هبوت  رگا  دوش  رهاظ  شلد  رب  هایـس  هتکن  دنک  یهانگ  هدنب  نوچ  مدینـش : ص )  ) لوسر زا  هک  درآ 
.دوش هایس  شلد  هلمج  ات  دوش  هدایز  یهایس  نآ  دوش  هانگ  ِرس  اب  رگا 

تفگب ز وا  اب  اه  هتکن  نیا  بیعش  نوچ 
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دیوگ یم  نم  عفد  بر  ای  تفگ  ناشن  وک  ار  ام  تفرگب  رگا  تفگ  نامسآ  یحو  دینشب  وا  ِناج  تفُگـش  لُگ  وا  لد  رد  ناج  ِمد  نآ 
ار مریگ و  یم  هک  نآ  ِناشن  کی  شالتبا  يارب  زا  زمر  یکی  زج  شاهزار  میوگن  مراّتـس  تفگ  وا  دـیوج  یم  ناـشن  ار  نتفرگ  نآ  وا 

ینَـس لاعفا  تاعاط و  دـنک  یم  ناج  ِقوذ  درادـن  هّرذ  کی  کیل  نآ  ریغ  تاکز و  زا  زامن و  زو  اعد  موص و  دراد و  تعاـط  هک  نآ 
زغم َرب  تاعاط  دـهد  ات  دـیاب  قوذ  ین  زغم  يو  رد  رایـسب و  اهزوج  ین  زغن  ینعم  تسا و  زغن  شتعاط  ینـشاچ  درادـن  هّرذ  کی  کیل 

، ینامحر سفن  ناج : مد   3374 لایخ ب 3383 - زج  دشابن  ناج  یب  تروص  لاهن  ددرگ  یک  زغم  یب  هناد  رجـش  هناد  دـهد  ات  دـیاب 
.دبایرد ار  تقیقح  ات  دنک  هدنز  ار  هدرم  لد  هک  یمد  .یهلا  مد 

.كدنا يرایشه  ندش  ادیپ  زا  تراعتسا  نتفکش : لگ 

.ندومرف باذع  ندرک ، باقع  نتفرگ :

.هدنشوپ رایسب  راّتس :

.ندومزآ شیامزآ ، التبا :

ندـمآ ادـیپ  فشک و  ياـه  هجیتـن  یّلجت و  تارمث  زا  دـنبای  ناـشیا  هک  نآ  زا  دوب  یتراـبع  : » دـیوگ يریـشق  .یناـحور  تذـل  قوذ :
.هتسیاش بوخ ، ینَس : ص 114 ) هیریشق ، هلاسر  همجرت  « ) .یهیدب ياهدراو 

.یناحور تذل  تذل ، ینشاچ :

تقیقح و  نداد ، ماجنا  عوشخ  اب  ار  تعاط  تسا و  ندومن  یگدنب  تدابع ، تقیقح 

638 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دیآ دیدپ  يو  رد  قوذ  دبای و  تذل  تدابع  زا  هدننک  تدابع  دوب ، نینچ  رکذ  تدابع و  رگا  .ندروآ  دای  ار  ادخ  لد  میمص  زا  رکذ ،
.درآ يور  قح  هب  دربب و  قلخ  زا  هرس  کی  هک  نانچ 

هک یقوذ  دیاز  نت  ِیتسه  وز  دیآ  قلخ  هک ز  یقوذ 
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ماما هک  نانچ  .دورب  لد  زا  ادـخ  دای  دوش ، شومارف  یگدـنب  رگا  و  ب 19693 ) ریبک ، ناوید   ) ناج يا  ناج  لد و  دـیاز  دـیآ  قح  ز 
: ُُهتَوالَت ُهُمایِص َو  ُُهتالَص َو  تَُرثَک  نإ  َهَّللا َو  َیِسَن  دَقَف  َهَّللا  یَصَع  نَم   » هک دنک  تیاور  ص )  ) لوسر زا  قداص 

زا ص 156 ، ج 90 ، راونالا ، راحب  « ) .دوب رایسب  وا  توالت  هزور و  زامن و  هک  دنچ  ره  دربب ، دای  زا  ار  ادخ  دنک ، ادخ  ینامرفان  هک  نآ 
( قودص رابخالا  یناعم 

خیش رد  هناگیب  درم  نآ  ندز  هنعط  هّصق  هّیقب 

خیش رد  هناگیب  درم  نآ  ندز  هنعط  هّصق  هّیقب 

رو یسلفم  تسا و  يراع  يوقت  وا ز  یسلجم  نایم  مدید  شنم  هک  ژاک  ِلقع  هشیمه  دشاب ، رگن  ژک  ژاژ  دییال  یم  خیـش  زا  ثیبخ  نآ 
رگنب یندرک  ترشع  قسف و  رگنب  تفگ  ینزور  کی  ِرَس  رب  شدربب  بش  نایع  ار  تخیش  قسف  ینیبب  ات  نابـشما  زیخ  تتـسین  رواب  هک 

دید ماج  تسد  رد  هّللِاب و  ذوعن  بش  مان  هتشگ  ار  وا  هّللا  دبع  زور  بهل  وب  بش  یفطصم  نوچمه  زور  بش  ِقسف  زور و  ِسولاس  نآ 
تفگ باتشان  ناباتش  دزیم  یم  وید  بارـش  ماج  رد  هک  یتفگ  یمن  وت  رُغ  تسه  مه  ار  وت  رم  اخیـش  تفگ  ُرپ  ریپ  نآ  ِفک  رد  هشیش 

يا ب هّرغ  هدینـش  ژک  ار  نخـس  نیا  يا  هّرذ  دجنگ  چـیه  اجنیا  رگنب  دنپـس  کی  دـجنگن  ردـنا  وردـناک  دـنا  هدرک  ُرپ  نانچ  ار  مماج 
ره دـنیوگ  .هنمَرِد  هب  هیبش  تسا  یهایگ  ژاژ :  2 تیب 3289 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  نآ  زاغآ  زا  عـالطا  يارب  هّصق : هّیقب   3384 - 3393

: تسا هتفر  راک  هب  هدوه » یب  راتفگ   » ینعم هب  هژاو  نیا  سپس  .دوشن  مرن  دیاخب  ار  نآ  رتش  دنچ 

تسا ژاژ  هچ  نیا 
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.نتفگ هوای  ندییال : ژاژ   2 راشف 1728 / دوخ  ناهد  ردنا  يا  هبنپ  راشف  تسا و  رفک  هچ  نیا 

.درگن تقیقح  فالخ  هک  نیب ، دب  رگن : ژک 

( یناقاخ  ) تسا رگن  ژک  لعف ، تسار  نم  هب  تخب  هک  تفای  لاوز  شناد  زور 

640 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شیدنا جک  ژاک : لقع 

نوچ رگنب .) ار  بش  قساـف   ) دـناوخ فصو  ار  نآ  ناوت  یم  و  رگنب ،) ار  خیـش  بش  قسف   ) تفرگ مسا  ار  قسف  ناوـت  یم  بش : قـسف 
.تفرگ نآ  فرظ  ار  بش »  » و قساف ، ینعم  هب  ار  قسف »  » هک نآ  رتهب  تسا  هتفر  راک  هب  یفصو  ینعم  رد  سولاس »  » رتشیب

.ادخ هدنب  هّللا : دبع   2 تیب 418 / حرش  هب : دینک  هاگن  بهل : وب 

.هدش لامعتسا  راک ) دب  قساف   ) یفصو ینعم  رد  یلعف  هلمج  تیب  نیا  رد  نکیل  .ادخ  رب  میرب  یم  هانپ  هّللاب : ذوُعَن 

یـضعب .ضرم و  بیع ، سامآ ، اضعا ، رد  یگدـمآ  رب  فورعم ، يرامیب  دـنا : هداد  اـهلامتحا  هژاو  نیا  ینعم  رد  يونثم  ناـحراش  رُغ :
هب بئاص  يونثم  ِتاریبعت  تاغل و  گنهرف  فلؤم  سدح  اهلامتحا  همه  نیا  زا  .دـنا  هتفرگ  رورغ »  » ینعم هب  و  ءار »  » دـیدشت هب  ار  نآ 

رتفد رد  .نآ و  دننام  و  يراد ، مُس  مه  وت  هلب ، مه  وت  ریظن : تسا  هدوب  یتیانک  نیا  ایوگ  و  دوش ،) یم  يزیچ  مه  ار  وت   ) دسر یم  رظن 
.تسا يرامیب  تفآ  یگتسکش و  ینعم  هب  مراهچ 

نیا هک  دنا  هتفگ  : » دسیون يدبیم  وید : ندیزیم   4 تسا 3107 / هَچ  اهمدژک  ُرپ ز  یماگ  ود  ره  تسا  هر  هناخ  نیا  رد  اهرُغ  همه  نآ  ز 
خلت ات  دزادنا  وا  رد  نهد  بآ  سپ  دشوجب ، دنک  زارد  تسد  نوچ  .تسا  ناطیـش  تسد  زاوآ  شوج ، نآ  .تسا  تنعل  نوجعم  رمخ 

رد لوب  سپ  ددرگ ،
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: باتشان ناباتش  ص 586 ) ج 1 ، رارـسالا ، فشک   ...« ) دروخ یم  ناطیـش  لوب  دروخ  یم  رمخ  هک  نیکـسم  نآ  ددـنگب  اـت  دـنک  وا 
.تسا هتفرگ  بیکرت  کی  ار  هملک  ود  ره  يوقلا  جهنملا  زا  يوریپ  هب  نوسلکین 

یـسراف رعـش  رد  .ِهِدوُصقَم » ِمامتا  ِهجَو  یَلَع  ُلَّوَبَتَی  َلب  ُُهلُّوَبَت  ُّرَخَُؤی  يَأ ال  ِلُّوَبَّتلا  یف  لـجاع  هلَجَع  ـالب  : » تسا نینچ  جـهنملا  تراـبع 
: تسا هدمآ  اتشان »  » ینعم هب  باتشان » »

ص 659) ج 2 ، نایرون ، رتکد  ناملس ، دعس  دوعسم  ناوید   ) وت باتشان  نم  هدرک و  ریس  وت  دوج  دارم  رهب  منیب  ار  یملاع  هک  هگ  ره 

6 بابک 718 / هن  بارش و  هن  ییوگب  وت  باتشان  يدروخ  هچ  مدیسرپب  ای 

641 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا دوصقم  دادماب »  » نآ زا  و  تس ، اتشان »  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  باتشان »  » ًارهاظ

وید ِلوب  دجنگن  ردنا  وردناک  ویلَف  يا  تسا  خیش  ِّیتسه  یم  ِماج  نیب  بیغ  خیـش  ار ز  نیا  راد  رود  نیا  تسین  رهاظ  رمخ  رهاظ  ماج 
ثبخ دریذپن  تسا  رون  نامه  وا  ثدـح  رب  دـتفیب  را  دیـشروخ  رون  تسا  قلطم  رون  تسکـشب  نت  ماج  تسا  قح  رون  زا  لامالام  ُّرپ و 

.تسا هلبا »  » و هناوید »  » فدارم انالوم  لامعتسا  رد  ویلَف :  3394 ب 3397 -

4 دنت 1172 / هیدک  يزجاع  یلیخب  رب  دنک  نیا  يویلف  هناوید  چیه 

.تسا هدش  ینعم  هدـیاف » یب   » و هدوه » یب  ، » اهگنهرف رد  نکیل   2 هدکـشتآ 2302 / ِبناج  ناویلف  نآ  هدمآ  دنـشاب  شیوخ  ياپ  هب  ات 
.هبشم هب  هب  ٌهَّبشم  هفاضا  نت : ِماج  هملک ) نیا  لیذ  همان ، تغل  هب : دینک  هاگن  )

.يدیلپ ثَبَخ :

5 دب 1258 / کین و  ره  رب  رون  نآ  دنز  رگ  دبا  ددرگ  یک  هدولآ  هَم  ِرون 

تفگ خیش 
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دوبک روک و  ِنمـشد  نآ  دـش  روک  دوب  صاخ  نیبگنا  دـید  دـمآ و  يو  هب  رگنب  ارِکنم  ریز آ  هب  نیه  یم  هن  تسا و  ماج  هن  دوخ  نیا 
هتشذگب هصَمخَم  زا  جنر  نم ز  ما  هتشگ  رطـضم  تسا  یجنر  ارم  هک  ایک  يا  یم  وجب  نم  يارب  ور  ار  شیوخ  دیرم  مد  نآ  ریپ  تفگ 

یم وا  یمُخ  ره  زا  خیـش  رهب  دیرم  نآ  دـمآ  رب  هناخمخ  ِدرِگ  كاخ  داب  تنعل  رِکنم ز  رـس  رب  كاپ  رادرم  ره  تسه  ترورـض  رد  ما 
رد یّمُخ  چیه  راک  هچ  نیا  تسا  لاح  هچ  نادنر  يا  تفگ  دیبن  ِّمُخ  لسع  زا  رپ  دـُب  هتـشگ  دـیدن  یم  وا  اه  هناخمُخ  همه  رد  دیـشچ 

642 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دندز  یم  رس  رب  تسد  نایرگ  مشچ  دندمآ  خیش  نآ  دزن  نادنر  هلمج  راقُع  منیب  یمن 

زا نک  لدـب  مه  ار  ام  ناج  ثدـح  زا  ار  یم  وت  لَدـبُم  يا  هدرک  لسع  دـش  تمودـق  زا  اه  یم  هلمج  لجا  خیـش  يدـمآ  تاـبارخ  رد 
.لسع نیبگنا :  3398 لالح ب 3409 - ّالا  ادخ  هدنب  دروخ  یک  لام  لام  نوخ  زا  رپ  ملاع  دوش  رگ  ثبخ 

.لد هداس  لوگ ، دوبک : روک و 

.رتهم گرزب ، ایک :

رد هک  ره  سپ  ٌمیِحَر : ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْمثِِإل  ٍِفناجَتُم  َْریَغ  ٍهَصَمْخَم  ِیف  َّرُطْـضا  ِنَمَف   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  .تخـس  یگنـسرگ  هصمخم :
.یم راقُع : ( 3 هدئام ، « ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  انامه  دشابن ، هانگ  هب  لیام  ددرگ و  راچان  تخس  یگنسرگ 

هزات نوخ  ناهج  همه  رگا  ًالالَح : اَّلإ  ِنِمؤملا  ُتُوق  ُنوُکَی  ـال  ًاـطِیبَع  ًاـمَد  اینُّدـلا  َِتناـک  َول   » هلمج زا  تسا  ذوخأـم  ملاـع :...  دوش  رگ 
دبع نب  لهس  هب  بوسنم  « ) .دشابن لالح  زج  نامیا  اب  درم  شروخ  دوش ،
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تسا و هدروآ  ءایلوألا  هرکذـت  رد  راطع  هک  تسا  یناتـساد  روآ  دای  اهخـساپ  شـسرپ و  نیا  ص 69 ) يونثم ، ثیداـحا  يرتست ، هّللا 
كرت یکزینک  یناگرزاب  روباـشین  رد  هک  تسا  لـقن  : » تسا هتـشاد  رظن  ناتـساد  نادـب  اـهتیب  نیا  ندورـس  رد  اـنالوم  هک  تسین  رود 

رب رظن  رایتخا  یب  يزور  ار  نامثع  وبا  .درپس  يریح  نامثع  وبا  هب  ار  كزینک  دـمآ ، شیپ  يرفـس  ار  وا  .دـیرخ  راـنید  رازه  هب  تشاد ،
تفگ ار  يو  صفح  وبا  .تفر  دادح  صفح  وبا  دزن  .دنک  هچ  تسنادـن  تشگ و  تقاط  یب  هک  نانچ  دـش ، وا  قشاع  داتفا و  كزینک 
قیدنز نیا  اب  ار  وت  دنتفگ  ار  وا  دیـسرپ ، صفح  وبا  هناخ  زا  تفر و  ير  هب  نامثع  وبا  .نیـسح  نب  فسوی  دزن  تفر  دیاب  ير  هب  ار  وت 
دیـسرپ هن  تفگ  يدید  ار  نیـسح  دیـسرپ  صفح  وبا  دیـسر  روباشین  هب  نوچ  .تشگ  زاب  دـش و  نامیـشپ  يو  تسا ؟ راک  هچ  یحابم 

؟ ارچ

.تفر وا  هناـخ  هب  تشگ و  زاـب  ير  هب  ناـمثع  وبا  .نیبب  ار  وا  درگ و  زاـب  تفگ  صفح  وب  تسا ، ناـنچ  نینچ و  يدرم  مدینـش  تفگ 
تسا یلاح  هچ  نیا  دیسرپ  خیش  .تسشنب  درک و  مالس  .هداهن  يا  هلایپ  یحارص و  وا و  شیپ  لامج  بحاص  يرسپ  .هتسشن  دید  يریپ 

مدرک بآ  رپ  متسشب و  دوب  هداتفا  نخلگ  رد  یحارص  نیا  .مزومآ  یم  شنآرق  تسا  نم  رسپ  نیا  تفگ 

643 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نم هب  دوخ  كزینک  دنرامشن ، نیما  ارم  ات  تفگ  فسوی  دنیوگ ؟ نانچ  مدرم  ات  ینک  نینچ  ارچ  تفگ  نامثع  وبا  .متـشادن  هزوک  هک 
( نیسح نب  فسوی  لاح  حرش  ءایلوألا ، هرکذت  « ) .دنراپسن

تسا نوچ  ینک  یم  زامن  اج  ره  هب  یّلصُم  یب  وت  هک  مالّسلا  هیلع  ار  یفطصم  اهنع  هَّللا  یضر  هشیاع  نتفگ 

یفطصم اهنع  هَّللا  یضر  هشیاع  نتفگ 
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تسا نوچ  ینک  یم  زامن  اج  ره  هب  یّلصُم  یب  وت  هک  مالّسلا  هیلع  ار 

هچ رگ  ینَد  كاپان و  هناخ  رد  دود  یم  ینک  یم  يزامن  یبای  اجک  ره  تفهن  ادـیپ و  وت  هَّللا  َلوسر  ای  تفگب  ربمغیپ  هب  يزور  هشیاع 
هدجس نادب  دنادرگ  كاپ  ار  سجن  قح  ناهم  ِرهب  زا  هک  ربمغیپ  تفگ  دیسر  هک  اج  ره  هب  لمعتـسُم  درک  دیلپ  لفط  ره  هک  یناد  یم 

وک ناهج  ردنا  يوش  یـسیلبا  هن  رو  ناهـش  اب  نک  دسح  ِكرت  ناه  ناه و  قبط  متفه  ات  دینادرگ  كاپ  قح  ِفطل  ور  نآ  زا  ار  مهاگ 
ِران ره  دش  رون  تشگ و  فطل  وا  ِراک  دش  لدب  تشگ و  لََدب  وک  دوب  يرهز  يروخ  يدهـش  رگا  وت  دوش  يدهـش  دروخ  يرهز  رگا 
قح زا  تبالَـص  نآک  ینادب  ات  تسکـش  يدنچ  یکغرم  ار  يرکـشل  ار  لیپ  رم  دشُک  نوچ  یغرم  هن  رو  ار  لیباب  رم  دوب  قح  تّوق  وا 

ناشیا وت ز  رگ  ناد  مرفاک  يرـسمه  يرم و  وا  اب  ینک  رو  لیف  باحـصا  هروس  وت  ناوخب  ور  لـیبق  نیز  دـیآ  ساوسو  ار  وت  رگ  تسا 
، دـمحا دنـسم  هلمج  زا  ثیدـح  ياهباتک  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ  دنتـسم  دور  یم  نامگ  هشیاـع : نتفگ   3410 يرب ب 3421 - رس 
هشیاع و نایم  يوگ  تفگ و  صوصخ  رد  اّما  .ًادِجسَم » ًاروُهَط َو  ُضرَألا  َِیل  تلعُج   » هک تسا  هدمآ  يراخب  حیحـص  و  یمراد ، ننس 

.متفاین نآ  يارب  يدنتسم  ناوارف  عّبتت  اب  ص )  ) لوسر

.نانآ مشچ  زا  رود  ای  نامدرم  روضح  رد  تفهن : ادیپ و 

.ندوب سرتسد  رد  ندیبای :

.كاپان تسپ ، ینَد :

645 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هتفر راک  هب  ندرک  كاپان  دیلپ و  ینعم  هب  اجنیا  رد  لمعتسم :
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.تسا

.گرزب هم : عمج  ناهم :

.نیمز متفه  قبط : متفه 

.قح یلو  هاش ) هب  تراشا  : ) وک

: دروخ يرهز 

هب لدـبم  تیناویح  زا  .نتفای  تیهام  رییغت  نتـشگ : لدـب   1 نایع 1603 / ار  لـتاق  ِرهز  وا  دروخ  رگ  ناـیز  نآ  درادـن  ار  لد  ِبحاـص 
.تسر سفن  ياوه  زا  تسویپ و  ادخ  هب  .دش  تیناسنا 

.دیدرگ دیدپ  وا  رد  میلست  اضر و  تفر و  وا  توهش  دش : رون  وا  ران 

.دنتشک ار  نانآ  دندنکفا و  گنس  ههربا  هاپس  رب  هک  یناغرم  لیبابا :)  ) لیباب

.یتخس تبالَص :

هک نانچ  .هدش  ههربا ) نایهاپـس   ) لیف نادنوادخ  هب  تراشا  نآ  رد  هک  دیجم ، نآرق  زا  جـنپ  دـص و  کی  هروس  لیف : باحـصا  هروس 
دوخ اب  دش  هبعک  هناخ  ندرک  ناریو  مزاع  دوب  هدرک  تناها  اعنـص  دبعم  هب  زاجح  مدرم  زا  یکی  هک  نآ  ماقتنا  هب  ههربا  تسا  روهـشم 

.دـندنکفا هزیر  گنـس  وا  نایرکـشل  رب  دـندش و  دـیدپ  اوه  رد  یناـغرم  دیـسر  رِّسَُحم ) يداو   ) ینم یکیدزن  هب  هک  نیمه  دروآ  لـیف 
.لادج ءارم ، يرم : لیف ) هروس  لیذ  اهریسفت ، هب : دینک  هاگن   ) .درمب دیسر  کی  ره  هب  گنس 

يراک هاگ  ادخ  يایلوا  .دنا  نینچ  زین  ناربمیپ  رگید  دنک ، یمن  هدجـس  هدولآ  ياج  رد  دراد ، اهتقیقح  رب  هک  یفارـشا  اب  ص )  ) لوسر
عرـش هجو  رب  ناشیا  راک  هک  دنتـسناد  یم  دـندوب  هاگآ  تقیقح  زا  نانآ  رگا  اما  تسین ، عرـش  قفاوم  ناـنادان  هدـید  رد  هک  دـننک  یم 

رتـش و ناتـساد  ینعم  نیا  نتخاـس  رت  نشور  يارب  .دوب و  ناـشیا  تبترم  رد  هک  نآ  زج  دـنک ، يربارب  ناـنآ  اـب  دـسرن  ار  سک  .تسا 
.دروآ یم  ار  شوم 

دوخ رد  شوم  ندش  بِجعُم  ار و  رتش  راهم  شوم  ندیشک 

هراشا

دوخ رد  شوم  ندش  بِجعُم  ار و  رتش  راهم  شوم  ندیشک 

یتسُچ زا  رتشا  يرم  زا  وا  ناور  دش  دوبر و  رد  يرتشا  راهَم  فک  رد  یکشوم 
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بل رب  دـمایب  ات  شوخ  شاب  وت  ار  وت  میامنب  تفگ  شا  هشیدـنا  ِوترپ  دز  رتش  رب  ناولهپ  متـسه  هک  دـش  هّرغ  شوم  ناور  دـش  وا  اب  هک 
فقوت نیا  تشد  هوک و  قیفر  يا  رتشا  تفگ  تشگ  کشخ  داتـسیا و  اج  نآ  شوم  گرتس  ِلیپ  نوبز  یتشگ  وردناک  گرزب  يوج 

بآ نیا  تفگ  نزم  نت  شاـبم و  هر  ناـیم  رد  نم  ِگـنهآ  شیپ  يزوـالق و  وـت  رد آ  وـج  ردـنا  هنادرم  هنب  اـپ  ارچ ؟ یناریح  تسیچ ؟
ات تفگ  باتـش  رتـشا  نآ  داـهنب  وا  رد  اـپ  بآ  ِّدـح  منیبـب  اـت  رتـشا  تفگ  قیفر  يا  باـقرغ  مسرت ز  یمه  نم  قیمع  تسا و  فرگش 

قرف وناز  هب  اـت  وناز  هک ز  تساـهدژا  ار  اـم  تسوت و  روم  تفگ  شوه  یتفر ز  یتـشگ و  ناریح  هچ  زا  شوم  روک  يا  بآ  تسوناز 
مسج و دزوسن  اـت  رگد  راـب  نکم  یخاتـسگ  تفگ  رـس  ِقرف  زا  تشذـگ  زگ  دـص  ارم  رم  رنه  رپ  يا  تسا  وناز  اـت  ار  وـت  رگ  تساـه 

ِبآ نیز  نارذـگب  ادـخ  رهب  زا  مدرک  هبوت  تفگ  نخـس  دوبن  ار  شوم  رم  رتش  اب  نکب  ناشوم  دوخ  ِلثم  اب  يرم  وت  ررـش  نیز  تناج 
نارازه دص  منارذگب  ارم  رم  مّلـسم  دش  نتـشذگ  نیا  نیـشن  نم  نابدوک  رب  هج و  َرب  نیه  تفگ  ار  رتش  رم  دـمآ  محر  ارم  رم  کلهُم 

هب يرتشا  راهم  یشوم  : » تسا هدمآ  سمـش  تالاقم  رد  هک  تسا  یناتـساد  نآ  ذخأم  شوم : ندیـشک   3422 ار ب 3438 - وت  نوچ 
شوم .دـنوادخ  هزیتـس  زا  دـش  شوم  داـقنم  دوب ، هدرک  ینورح  دوخ  دـنوادخ  اـب  هک  نآ  هّصغ  زا  رتـشا  .دـش  ناور  تفرگ و  نادـند 

تّوق زا  هک  تشادنپ 
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نآ وترپ  .تسوا  تسد 

647 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

گرزب بآ  يوج  تفگ  تسیچ ؟ فقوت  بجوم  تفگ  داتـسیا  شوم  دندیـسر ، بآ  هب  نوچ  .تمیامنب  تفگ  دز ، رتشا  رب  تشادنپ 
.درک سپاو  تفرب و  دـنچ  یماگ  داهن  بآ  رد  ياپ  نوچ  .تسیا  سپاو  وت  تسا ، دـح  هچ  بآ  هک  مرگنب  ات  تفگ  رتشا  دـمآ ، شیپ 

یخاتـسگ نیا  هک  يدرک  هبوت  تفگ  .وناز  هب  اـت  وناز  زا  اـما  يرآ  تفگ  شوم  .تسین  شیب  وـناز  اـت  تسا  لهـس  بآ  هک  اـیب  تفگ 
.ریگ متسد  اما  مدرک  هبوت  تفگ  ینک ؟ دوخ  يوناز  مه  اب  ینک  رگا  ینکن و 

ج سمـش ، تالاقم  « ) .مرادـن كاب  منک  تحابـس  تسایرد  رگا  هک  نوحیج  هچ  يوج و  هچ  رب آ  نم  نابدوک  رب  اـیب  هک  تفخب  رتشا 
شتعباتم زا  ندرگ  درب ، گنسرف  دص  دریگ و  شراهم  یلفط  رگا  تسا  مولعم  هک  نانچ  رتش  ملح  : » تسا ناتسلگ  رد  و  ص 134 ) ، 1

شفک زا  ماـمز  نتفر  دـهاوخ  یناداـن  هب  اـج  نآ  لـفط  دـشاب و  كـاله  بجوـم  هک  دـیآ  شیپ ]  ] كاـنلوه يا  هّرد  رگا  اـّما  دـچیپن ،
.نتشگ رورغم  ندیلاب ، دوخ  هب  ندش : بجعُم  ص 185 ) يدعس ، ناتسلگ  « ) .دنکن تعواطم  شیب  دنالسگرد و 

رطاخ رد  هچ  نآ  زا  ندز : هشیدـنا  وترپ  .دـش ) ناور  وا  اب  یتسچ  زا  رتشا   ) .تسا بولقم  نزو  تیاـعر  ّتلع  هب  هلمج  یتسُچ : زا  رتشا 
.ندنام تکرح  یب  نتشگ : کشخ  ( 1 تیب 3233 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .ندیدرگ هاگآ  تسا  يرگید 

(: زووالق  ) زوالق زوفتب ) لیذ  سرفلا ، حاحـص  یکدور ،  ) گر چـیه  دـبنجن  شک  هتـشگ  کـشخ  گـس  زوفتب  اـب  وت  ینیب  گـس  ِّمُد 
.ربهار یکرت ) )

.ندرک گنرد  ندز : نت 

وچ گنج  رد  رد آ  مه  وت  دنیزگ  گنج  فیرح 
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.بیجع تخس ، فرگش : ب 14051 ) ریبک ، ناوید   ) گنس روآ  رب  نزم  نت  دهد  عادص  گس 

2 طیحم 3669 / يایرد  یناویح ز  ِبآ  طیسب  سب  فرگش و  سب  دنلب و  سب 

648 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ناباتش باتش :

، درُخ زا  تیانک  روم : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یناقاخ ،  ) زیرب باتـش  یم  هرهچ  لگ  یقاس  ماج  هب  باکر  هب  اپ  رهپـس  رب  دوب  دـیع  لـاله 
.كدنا

.زاهج بوچ  رتش ، زاهج  نابدوک :

لیذ ریبک ، ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون  گنهرف   ) اجک نابدوک ز  نالاپ و  مغ  اجک  زا  نم  ناج  يا  متـسین  هدنب  رخ  مرادـن و  رخ  وچ 
دننک ناشیا  هب  ناـنآ  هک  یتیاـنع  كدـنا  زا  و  دـنهنن ، لـماک  نادرم  فیدر  رد  ار  نتـشیوخ  هک  ار  ناـصقان  تسا  یهیبنت  ناـبدوک )» »

.دنهاوخ رذع  دندش  هاگآ  دوخ  ياطخ  هب  نوچ  و  دنوشن ، هتفیرف 

نابیتشک ِدرم  نوچ  نارم  دوخ  يا  هن  ناطلس  نوچ  شاب  ّتیعر  وت  هاج  يوس  يزور  هاچ  زا  یسر  ات  هار  هب  ور  سپ  یتسین  ربمیپ  نوچ 
قح نابز  نوچ  شاب  شوماخ  نک  شوگ  ار  اُوتِصنأ  ریمخ  يدرگ  ات  شاب  یم  شوخ  تسد  ریگم  اهنت  ناکد  لماک  يا  هن  نوچ  يا  هن 

یخسار تسا  توهـش  زا  نیک  ربک و  يادتبا  وگ  راو  نیکـسم  وت  ناهاشنهـش  اب  وگ  راسفتـسا  لکـش  ییوگب  رو  شاب  شوگ  یتشگن 
ره یتشگ  راوخ  لِگ  وت  هک  نوچ  دشک  او  تِک  یـسک  رب  دیآ  مشخ  َدب  يوخ  مکحم  تشگ  تداع  نوچ ز  تسا  تداع  زا  تتوهش 
وخ سیلبا  درک  هک  نوچ  دنا  نمـشد  ار  دوخ  ِهار  ِناعنام  دننت  تب  درِگ  هک  نوچ  ناتـسرپ  تب  ودع  دشاب  ار  وت  لِگ  زا  دشک  او  وا  هک 

وا ریقح  ار  مدآ  دید  يرورس  اب 
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، نتفر رـس  تشپ  نتفر : سپ   3439 ب 3449 - دوـش ؟ سک  نم  نوـچ  دوجـسم  وا  هک  اـت  دوـب  رگید  يرورـس  نم  زا  هب  هک  يرخ  زا 
.ندرک تعباتم 

ُلهَس دیآ ، تسد  هب  ناسآ  هک  دوسرف ، تسد  هلمج : زا  تسا ، هتفر  راک  هب  ینعم ، دنچ  هب  یـسراف  مظن  رد  بیکرت  نیا  شوخ : تسد 
ینعم رد  ریز  تیب  رد  .يوـش و  نتخپ  روـخ  رد  ریمخ  نوـچ  اـت  شاـب  مرن  نکم و  یتـشرد  هک  تسا  نیا  تیب  مـین  ینعم  .لوـصولا و 

« میلست  » و رّخسم » »

649 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا رترهاظ 

فّلکت هب  تیب  نیا  حرش  همجرت و  رد  ناحراش  ضعب   6 شوختـسد 376 / يا  یهر  نوچ  وا  فک  زا  شفک  زا  یتسرن  يدوب  مدع  رد 
: دسیون يورقنا  .دنا  هتخادرپ 

ذوخأم .دیشاب  شوماخ  اوتِـصنأ : ینک »!؟ ریمخ  یناوتب  ات  نک  ّبیط  هزیکاپ و  یکاپان  تساجن و  زا  ار  تتـسد  ینعی  شاب ، شوختـسد  »
(204 فارعا ، « ) .دیشاب شوماخ  دیهن و  نادب  شوگ  دنناوخ  نآرق  نوچ  اُوتِْصنَأ : َُهل َو  اوُعِمَتْساَف  ُناءْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو   » هیآ زا  تسا 

.نتساوخ ندرک  نشور  ریسفت ، بلط  راسفتسا :  2 وگ 3692 / تفگ و  رد  موش  نم  ناتنابز  ات  اُوتِصنأ  دیشاب  شوماخ  امش  سپ 

.تابث يراوتسا ، یخسار :

.ندنادرگ زاب  .نتشاد  زاب  ندیشک : او 

و دنـسر ، لامک  هب  نانآ  میلعت  تکرب  زا  ات  دنوش  نالماک  میلـست  دیاب  ناصقان   2 تیب 2429 / حرش  هب : دینک  هاگن  نتـشگ : راوخ  لگ 
رد یهاوخ  دوخ  رگا  .دـننیب  راوخ  نانآ  شیپ  ار  دوخ  دننیـشن  نانآ  اب  رگا  و  هرباکم ، هن  دـشاب  مّلعت  هار  زا  دنـسرپ  يزیچ  نانآ  زا  رگا 

نمشد ار  نانآ  دراین و  باسح  هب  ار  ناحصان  دنپ  درامش و  رترب  ار  دوخ  تفرگ ، ياج  یسک  ریمض 
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.درادنپ دوخ 

راز قاـیرت  نورد  ردـنا  دوب  وک  رادـم  یکاـب  دـش  راـم  ُرپ  رگا  هوک  ادـتبا  ینـال ز  قاـیرت  دوب  وک  ار  حور  نآ  زج  تسا  رهز  يرورس 
وا اب  ار  وت  دزیخ  اه  هنیک  یسک  دیوگ  وت  يوخ  فالخ  نوچ  میدق  مصخ  دوش  تتـسکشب  هک  ره  میدن  ار  تغامد  دش  نوچ  يرورس 
زا دزورف  یک  وا  رد  شکرـس  دـَب  يوخ  دـشابن  نوچ  دـنک  یم  رورـس  وچ  نم  رب  ار  شیوـخ  دـنک  یم  رب  نم  يوـخ  زا  ارم  هک  یـسب 

توهش ِروم  راوتسا  تسا  هتشگن  َدب  يوخ  هک  نآ  دنک ز  ییاج  ار  شیوخ  وا  لد  رد  دنک  ییارادُم  وا  فلاخم  اب  وا  رد  شتآ  فالخ 
650 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رام  وچمه  تداع  دش ز 

راسفتـسا نک  لد  بحاص  وت ز  شیوخ  رام  دنیب  روم  سک  ره  کیل  اهدژا  ترام  تشگ  کنیا  هن  رو  التبا  رد  شُکب  ار  توهـش  ِرام 
لد زا  لد  يا  شک  یم  روج  وت  راو  سم  نک  ریـسکا  تمدخ  مسلفُم  دنادن  لد  هش  دـشن  ات  مسم  نم  دـنادن  سم  رز  دـشن  ات  شیوخ 
هب نک  مک  مهّتم  ار  هَّللا  هدـنب  وگ  مک  بیع  ناـهج  زا  دـنا  ناـهَج  بش  زور و  وچ  هک  نادـب  وکین  لد ، ِلـها  راد ؟ لد  تسیک  وـت  راد 

، دلب لها  قایرت  يوره ، قایرت  : » تسا هدروآ  ار  نآ  عون  دنچ  هندیصلا  رد  ینوریب  .رهزداپ  ای  قایرت :  3450 ار ب 3463 - هاش  يدزد 
نـسوس نوچ  نآ  مخت  تسا و  نسوس  دننام  نآ  گرب  دـنرآ ، تسد  هب  تسا  تاره  رد  هک  یهایگ  زا  ار  يوره  قایرت  .یکرت  قایرت 

ص 144) هندیصلا ، « ) .تسا یعفا  ندیزگ  قایرت  نآ  .دراد و  وکین  ییوب  .دیپس 

دوب هوک 
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، تسا هنوگ  ود  رهزداپ  هک  تسا  هدـمآ  یناخلیا  هماـن  خوسنت  رد   6 دـش 1345 / رارـضا  یب  تسا و  قایرت  ِناک  دـش  رام  ُرپ  رگا  مدآ 
: هب دـینک  هاگن   ) .تسا گنـس  اهرهزداپ  نآ  و  قایرت ، هن  تسا  رهزداـپ  قلطم  هدـمآ  هماـن  خوسنت  رد  هچ  نآ  یلو  .یندـعم  یناویح و 

.تسا هتفر  راک  هب  مه  سنوم »  » و نیشنمه »  » قلطم ینعم  هب  نکیل  تسا  هلایپ » مه   » ینعم هب  لصا  رد  میدن : ص 130 ) همان ، خوسنت 

.نتفای تّوق  فیعض  سفن  ندش : اهدژا  رام  دعس ) دوعسم   ) باتک میدن  ارم  لد  ینشور  رهب  غارچ ز  قیفر  ارم  بش  ِیگریت  رهب  ز 

ریظن تسا ، قـلطم  یفن  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  مک :  1 تساهدژا 772 / تب  نیا  رام و  تب  نآ  هک  نآ  تسامـش ز  سفن  ِتب  اهتب  رداـم 
.رازآ یب  رازآ :» مک  »

رگا ار  سک  نینچ  .دـبای  یتبتر  هک  هاگ  نآ  هصاخ  تسا ، یهاـبت  داـسف و  ضرعم  رد  هظحل  ره  تسا ، ینیب  دوخ  راـتفرگ  هک  یناـسنا 
رد دنیوگ  ینخس  يو  يار  فالخ  رب  ای  دنهد  زردنا 

651 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار يدوخ  رگا  اما  .دشورفب  يرترب  ودب  دهاوخ  ای  دراد  زیتس  رـس  وا  اب  هک  درادـنپ  دریگ و  دوخ  مصخ  ار  هدـنهد  زردـنا  دوش و  مشخ 
اما .دنک  لمحت  دیوگ  ینخس  ای  دنز  ییار  وا  فلاخم  یـسک  رگا  دناسرن و  بیـسآ  ار  وا  زیچ  چیه  دیـسر ، ادخ  هب  تشک و  دوخ  رد 
وگ تحیصن  هک  نادنچ  .تسا  هدش  لدب  اهدژا  هب  توهش  رام  هدرک و  هشیر  نانآ  لد  رد  دب  يوخ  دنا ، تسخن  هورگ  زا  مدرم  رتشیب 

يوخ دنزگ  زا  هکنیا  يارب  .درادن  مرش  دوخ  دب  يوخ  زا  درامش و  نمشد  ار 
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.دنوش لیدبت  رز  هب  نانآ  لثم  ات  دنشوکب  نادنچ  دنریگ و  شیپ  ار  امنهار  تمدخ  دیاب  دنهرب  دب 

نارک یب  يایمیک  دوب ؟ هک  خیش  ناهُم  ِجاتحم  ِّسم  دشاب ؟ هچ  دب 

2 / 3343 دشن 3344 - سم  زگره  ّسم  زا  ایمیک  ُدبن  لباق  ایمیک  زا  رگا  ّسم 

دندرک شمهّتم  یتشک  رد  هک  شیورد  نآ  تامارک 

دندرک شمهّتم  یتشک  رد  هک  شیورد  نآ  تامارک 

نیک دومن  مه  ار  وا  دنتـسُج و  ار  هلمج  دوب  هتفخ  وا  رز  ِنایمه  دـش  هوای  ییتُشپ  يدرم  ِتخر  زا  هتخاس  ییتشک  ِنورد  یـشیورد  دوب 
وت یناوتن  میتـسُج  ار  هلمج  تسا  هدـش  مگ  نادـمُرُح  یتـشک  نیا  رد  هک  مرد  بحاـص  مغ  شرادـیب ز  درک  مه  مییوج  ار  هتفخ  ریقف 
رد نامرف  دـندرک  مهّتم  ناـسخ  ار  تمـالغ  رم  بر  اـی  تفگ  قلخ  ِماـهوا  دوش  غراـف  وت  اـت ز  قلد  وش ز  هنهرب  نُک  نوریب  قلد  تسر 

یکی ره  ِناهد  رد  فرَژ  يایرد  زا  یهام  نارازه  دص  نامز  رد  وس  ره  دندرک  نورب  رس  نآ  زا  شیورد  لد  دمآ  درد  هب  نوچ  ناسر 
درادـن نیا  تسا  هلا  زک  یتَکُلم  جارخ  يّرُد  یکی  ره  رُد  هچ  ّرُد و  یکی  ره  ِناهد  رد  ُرپ  ِيایرد  زا  یهام  نارازه  دـص  فرگـش  يّرُد 

زارف وا  شیوخ  ِتخت  رب  ناهش  نوچ  ّعبرم  شوخ  تسـشن  یـسرُک و  تخاس  ار  اوه  رم  تسَج  یتشک و  رد  تخادنا  دنچ  ِّرُد  یتکرش 
مشوخ نم  قارف  نیز  تراسخ  دشاب  ار  هک  ات  ادگ  ِدزُد  امش  اب  دشابن  ات  ارم  قح  ار  امـش  یتشک  وَر ! تفگ  شیپ  هب  شا  یتشک  جوا و 

نیا شیورد : نآ  تامارک   3464 دهد ب 3478 - يزاّمغ  هب  ار  مراهم  هن  دهن  يدزد  تمهت  وا  ارم  هن  قاط  قلخ  اب  قح و  تفج 
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تمهت نآ  ندرب  هب  ار  يو  .دش  بیاغ  یتشک  ردنا  يرهوج  .دوب  هتـسشن  یتشک  رد  یتقو  دنا : هداد  تبـسن  رانید  کلام  هب  ار  تمارک 
.درک نامسآ  هب  رس  .دنداهن 

نادب دتـسب و  یکی  هلمج  نآ  زا  .هتفرگ  ناهد  رد  يرهوج  کی  ره  دندمآ و  بآ  رـس  رب  همه  دوب  یهام  ایرد  ردنا  هچ  ره  تعاس  رد 
ذخآم هب : دینک  هاگن  و  ص 109 ، بوجحملا ، فشک  زا  راصتخا  هب   ) .دیـسر لحاس  هب  ات  تفرب  داـهن و  بآ  رب  مدـق  دوخ  داد و  درم 

صصق و

653 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هنب راب و  تخَر : ص 81 ) يونثم ، تالیثمت 

دنا هدرک  ضرف  يردصم  يدرم »  » رد ار  ءای »  » ناحراش ضعب  و  .دوب ) هداد  یتشک  مدرم  زا  یکی  هنب  راب و  هب  هیکت   ) .هاگ هیکت  یتشپ :
.راکشآ تسا  یفلکت  یلو  .دوب ،) هتخاس  یتشپ  دوخ  يارب  يدرم  زا  )

.مگ هوای :

.یمرچ هسیک  نادمُرُح : هنیرق ) هب  ریمض  فذح   ) .دنداد ناشن  دندومن ، دومن :

: دـنا هتـشون  مه  رگید  ياـهتروص  هـب  ار  هژاو  نـیا   2 دـنتخیر 2966 / نادـمُرُح  ردـنا  بلق  دـقن و  دـنتخیمآ  یلطاـب  ّقح و  هک  نوـچ 
رد .تسا و  هدمآ  ح »  » اب هیّکم  تاحوتف  رد  هملک  نیا  هک : تسا  هدمآ  هیف  ام  هیف  رب  رفنازورف  موحرم  تاقیلعت  رد  نادمرخ : نادمَرَچ ،

دینک هاگن  و  نادـمرچ ،»  » لیذ عطاق ، ناهرب  « ) .دوش یم  قالطا  مرچ  زا  یعون  هب  نونکا  مرخ   » هک درآ  يزد  زا  عطاق  ناهرب  تاـقیلعت 
.دربن دب  نامگ  وت  هب  یسک  دوش : غراف  وت  زا  قلخ  ماهوا  نادمرچ )»  » لیذ همان ، تغل  هب :

.تساتمه یب  یتکرش : درادن  ییاهب ! نارگ  ّرد  هچ  بجعت ) تادا  زا  : ) هچ

.وناز راچ  ّعبرم :

.دیدنار دوخ  زا  ارم  هک  تسا  یتشک  مدرم  امش  نایز  تراسخ : دشاب  ار  هک  ات 

زا قح : تفج 
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.ما هتسویپ  ادخ  هب  هدیرب و  قلخ 

( تاغّللا ثایغ   ) .هدننز هنعط  زاّمغ :

يزیچ ِیپ  يرازآ  قح  زو  ریقف  رب  نداهن  تمهت  زا  تفگ  ماقم  یلاـع  نینچ  تدـنداد  هچ  زا  ماـمُه  ياـک  یتشک  لـها  دـندرک  گـناب 
نآ سبع  دمآ  ناشمیظعت  یپ  زک  سفن  شوخ  فیطل  ِناریقف  نآ  نامگ  دب  ناریقف  رد  مدوبن  هک  ناهش  ِمیظعت  لب ز  هَِّلل ! شاح  ریقح ؟

654 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسین  چیه  قح  زجب  هک  نآ  یپ  لب  تسین  چیپ  اچیپ  رهب  يریقف 

فیطل ِروـن  هن  تسا  ّسح  مهّتم  فیرـش  ِلـقع  ین  تسا  سفن  مهّتم  قـبط  متفه  نزخم  ِنیما  درک  قـح  هک  ار  اـهنآ  مراد  نوـچ  مـهّتم 
نآ دوب  یلایخ  دیوگ  نآ  زا  دعب  نامز  نآ  دزورف  دنیب  هزجعم  شنتفگ  تّجح  هن  دزاس ، ندز  شِک  شنز  یم  دمآ  ییاطسَفوس  سفن ،
دوش یم  ناویح  مشچ  نیرق  ین  دوب  یم  ناـکاپ  ِمشچ  ِمیقم  نآ  بش  زور و  دـمان  مشچ  میقم  نوـچ  بجع  ِدـید  نآ  دوـب  تقیقح  رو 

نآ میوگ و  کی  دـص  نم ز  وگ  رایـسب  ارم  رم  ییوگن  ات  گنت  هاچ  ردـنا  سواط  دوب  یک  گنن  راـع و  دراد  ّسِح  نیز  بجع  نآـک 
.رتهم مامُه :  3479 وم ب 3491 - وچمه 

.ناگدنسرپ رب  تسا  يا  هنعط  زنط و  يرازآ : قح  ریقف و  رب  نداهن  تمهت 

.دنیوگ راکنا  ماگنه  ار  هلمج  نیا  و  ادخ ، رب  هانپ  هَّللا ، ذاعم  هِّلل : شاح 

.ایلوا ناریپ ، زا  تیانک  ناهش :

.اهیراوشد ایند ، ياهیراتفرگ  زا  تیانک  چیپ : اچیپ   2 تیب 2056 / حرش  هب : دینک  هاگن  سَبَع :

.تسا مصخ  رب  هبلغ  شدصق  درادن و  هجوت  تقیقح  ِندش  نشور  هب  ثحب  رد  هک  نآ  ییاطسفوس :

: دندوب هورگ  هس  ناییاطسفوس 

، دنتفریذپ یمن  ار  زیچ  چیه  دندوب و  فقوتم  ءایشا  تخانش  رد  هک  نانآ  ( 1

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1042 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنیوگ هَّیِردأ » ال   » ار نانآ  و 

.دندش هدیمان  هَّیِدانِع »  » نانآ و  تسین ، دوجوم  زیچ  چیه  دنتفگ  یم  هک  نانآ  ( 2

.دنتفرگ بقل  هیدنِع »  » نانآ و  دنتسناد ، یم  داقتعا  عبات  ار  زیچ  ره  تقیقح  هک  یناسک  ( 3

.تسا رحس  تفگ  سپس  دش ، تفگش  رد  دینش  ار  نآرق  ياه  هیآ  نوچ  هریغم ، رـسپ  دیلو ، هک  نانچ  ندمآ ، رد  ناجیه  هب  ندیزورف :
.دش هدید  هچ  نآ  هدید ، دید : رثدم ) هروس   24 ياه 19 - هیآ  ریسفت  هب : دینک  هاگن  )

.هزجعم بجع :

655 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک نانچ  درک و  زیهرپ  ناشندز  تمهت  زا  تشاد و  هاگن  ار  ناـنآ  تمرح  دـیاب  هک  تسا ، قح » ناریقف   » فصو زا  يا  هّمـش  اـهتیب  نیا 
يزیچ شیوـخ  زا  هتخورف و  ادـخ  هب  ار  دوـخ  هک  تسا  یـسک  هکلب  تسین ، تسدـیهت  ریقف ،»  » زا دوـصقم  هدـمآ  يوـنثم  يواـطم  رد 

هک تخاس  مهتم  دـیاب  ار  سفن  دوش  ههبـش  راچد  نانآ  ِیگرزب  هراب  رد  شکرـس  سفن  رگا  .دـنراگدرورپ  نانیما  ناریقف  نیا  .درادـن 
هک دروآ  یم  تهبش  اما  ددرگ ، یم  رثأتم  یتخل  دنیب و  یم  ار  هزجعم  .دنک  یم  کش  نآ  رد  دنیب و  یم  ار  تقیقح  دوش ، یمن  میلـست 

یناویح دـید  هک  یناسک  ياه  هدـید  رد  هن  اـما  تسا  هشیمه  تقیقح  نآ  هک  دـناد  یمن  دـشاب و  نینچ  هشیمه  دـیاب  دوب  تقیقح  رگا 
زا کی  متفگ  ناگرزب  نیا  هراب  رد  هچ  نآ  دیوگ  سپـس  .دیایب  یـسح  ياه  هدید  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  تقیقح  نآ  ماقم  .دنراد 

.دوب دص 

دیوگ یم  رایسب  خیش  شیپ  هک  یفوص  نآ  رب  نایفوص  عینشت 

هراشا

دیوگ یم  رایسب  خیش  شیپ  هک  یفوص  نآ  رب  نایفوص  عینشت 

رخآ تفگ  اوشیپ  يا  وجب  یفوص  نیا  زا  وت  ام  ِناج  ِداد  دنتفگ  ار  خیـش  دندمآ  یهاقناخ  خیـش  شیپ  دندز  هعنُـش  ییفوص  رب  نایفوص 
هس یفوص  نیا  تفگ  نایفوص  يا  تسا  هلِگ  هچ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1043 

http://www.ghaemiyeh.com


فهک ِباحصا  نوچ  تسه  دبسُخب  رو  سک  تسیب  زا  دروخ  نوزفا  شِروُخ  رد  سَرَج  نوچمه  وگ  رایسب  نخـس  رد  نارگ  دراد  وخ 
اهُطاسوأ رومالا  ُریَخ  ربخ  رد  ریگ  طاسوأ  تسه  هک  یلاح  ره  هک ز  ریقف  نآ  يوس  دروآ  ور  خیش  فحَز  خیش  شیپ  دندرک  نایفوص 

بیع عینشت :  3492 ضرم ب 3499 - دـیآ  دـیدپ  مدرم  نت  رد  ضرع  زا  دـش  نوزف  یطلخ  یکی  رگ  اـهطالخا  لادـتعا  دـمآ ز  عفاـن 
.نتفگ تشز  نخس  ندرک ،

.ندرک بیع  ندز ) یتشز + هعنش : : ) ندز هَعنُش 

.تسا راد  هدهع  ار  ناکلاس  تیبرت  هک  یخیش  هاقناخ : میقم  خیش  .هاقناخ  هب  بوسنم  یهاقناخ :

.ارد گنز ، سَرَج :

ای نتـساخرب  ندش ، کیدزن  جیردت  هب  هدمآ : دنچ  ياهینعم  هب  تغل  رد  فحَز :  1 تیب 3187 / حرش  هب : دینک  هاگن  فهک : باحـصا 
.تسا هتفر  راک  هب  ندمآ » درگ   » ینعم هب  ثحب  دروم  تیب  رد  .ندش  وربور  نتفر ، شیپ  يدنک  اب  اپ ، ندیشک 

.هنایم طسو : عمج  طاسوأ :

هدروآ يرصب  نخس  زا  ار  هلمج  نیا  لاثمالا  عمجم  رد  طسو )»  » لیذ نیرحبلا ، عمجم   ) .دنا هتسناد  ثیدح  ار  نآ  یضعب  رومالا : ُریَخ 
رد .تفگ  ییبارعا  هب  خساپ  رد  هک  تسا 
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ِرومالا ُریَخ  : » تسا هدمآ  ع )  ) مظاک ماما  زا  راب  ود  هلمج  نیا  راونالا  راحب  رد  .تسا  هدش  یقلت  ثیدح  زین  ص 69 )  ) يونثم ثیداحا 
: طالخا لادتعا  ص 540 ) ج 6 ، یفاـک ، عورف  ( ) ص 154 ج 48 ، « ) .اهُطَـسوأ  » ظفل اـب  رگید  راـب  و  ص 103 ،) ج 48 ، « ) اهُطاسوأ

نوچ دنام و  ملاس  جازم  دوب  لادتعا  ّدح  هب  نوچ  مغلب  و  نوخ ، ارفـص ، ادوس ، هناگراهچ : ياهطلخ  هک  دندوب  دقتعم  میدـق  ناکـشزپ 
.دهد تسد  يرامیب  دروخ  مه  هب  لادتعا  نیا 

.ببس هضراع و  ضَرَع :

ای يور  هنایم 
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نیا یمدآ  رگا  .تسا  هدـش  هیـصوت  ناوارف  یمالـسا  قالخا  ملع  رد  نامدرم  اب  نتخیمآ  و  رادرک ، راتفگ ، رد  لادـتعا  بناج  تیاـعر 
جنر رد  دوخ  دراذگ ، ورف  لادتعا  بناج  رگا  و  ناما ، رد  وا  زا  نارگید  دنامب و  تمالـس  هب  دوخ  دـنادرگ ، رادـیاپ  دوخ  رد  ار  يوخ 

.يو زا  نارگید  دشاب و 

کین ِرای  ِتفگ  دمآ ز  نوزف  مه  کیل  هزادنا و  رب  دـُب  یـسوم  ِقطن  تبقاع  رد  نیقی  درآ  قارف  نآک  تفـص  رد  ازفم  شیوخ  نیرق  رب 
رو وش  روک  شاب و  گنگ  نم  اب  هن  رو  وش  رود  ییوگ  رایسب  ایـسوم  قاِرف  اذه  يِِرثکُم  وت  ور  تفگ  قاقِـش  دمآ  رـضخ  اب  ینوزف  نآ 

زاتب َو ر ور  تراهط  يوس  تدیوگ  زامن  رد  هگان  وت  يدرک  ثدح  نوچ  يا  هتسسگب  يا  هتفر  ینعم  هب  وت  يا  هتسِش  هزیتس  زو  یتفرن 
دناوت ِتفگ  هنـشت  ناقـشاع و  دـناوت  ِتفج  مه  هک  اـهنآ  َِرب  وَر  يوغ  يا  نیـشیپ  تفر  تزاـمن  دوخ  يوش  یم  ناـبنَخ  کـشخ  یتفَرن 

ای ز تسا  رویز  یّلجت  ار  نایرع  ناج  تسا  رزاگ  رب  رظن  ار  ناشوپ  هماج  دوبن  تجاح  نابساپ  ار  نایهام  دوزف  رب  ناکانباوخ  رب  نابساپ 
يور طسوا  ِهر  ات  نک  مک  هماج  يوش  نایرع  لُک  هک  یناوت  یمن  رو  وش  هماج  نت  زا  غراف  ناشیا  وچ  ای  ور  زاب  وس  کـی  هب  ناـنایرُع 

.راتفگ رد  لیصفت  زا  تیانک  تَفِص :  3500 ب 3511 -

میرک نآرق  رد  هک  نانچ  دوخ ، هارمه  هب  ع )  ) یسوم ضارتعا  هب  تسا  تراشا  یسوم : قطن 
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نآ زا  ات  دوش  رفس  مه  يو  اب  تساوخ  دنا ) هتسناد  رضخ  ار  وا  هک   ) هدنب نآ  زا  یسوم  هک : نآ  هصالخ  .تسا  هدمآ 
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نم تفگ  یـسوم  .یهاگآان  منک  هچ  نآ  ِّرـس  زا  هک  ارچ  يرادن ، ارم  يرفـس  مه  ِییابیکـش  وت  تفگ  يو  .دزومایب  ار  وا  هتخومآ  هچ 
خاروس ار  یتشک  وا  تسـشن و  یتشک  هب  وا  اـب  سپ  .میوگب  ار  وت  دوخ  اـت  سرپـم  منک  هچ  نآ  زا  سپ  تفگ  يو  .منکن  وت  یناـمرفان 

یندروـخ هد  مدرم  زا  دندیـسر و  یهد  هب  درک و  ضارتـعا  يو  رب  یـسوم  تـشک و  ار  یناوـج  زین  .تـفرگ  هدرخ  وا  رب  یـسوم  .درک 
هچ تفگ  یسوم  .درک  تّمرم  ار  راوید  نآ  یسوم  هارمه  دوب  نداتفا  لاح  رد  يراوید  اج  نآ  رد  .دندرک  تقیاضم  نانآ  دنتـساوخ و 
وا يارب  ار  دوخ  راـک  هس  ره  ّرِـس  درکن و  لـمحت  ار  وا  تبحاـصم  رگید  يو  هارمه  .یتفرگ  یم  راـک  نیا  يارب  يدزم  هک  دوب  بوخ 
نآ میب  دوب و  هارمگ  ناوج  .دریگن و  يراـگیب  هب  ار  یتشک  هاـشداپ  اـت  مدرک  خاروس  ار  نآ  دوب  نادنمتـسم  نآ  زا  یتشک  هک  تفگ ،

و دنام ، ناما  رد  جـنگ  ات  مدرک  تّمرم  ار  نآ  دوب  میتی  ود  ِنآ  زا  یجنگ  راوید  ریز  دزاس و  هارمگ  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  هک  تفر  یم 
نیا یهارمه  طرش  دش  هتـشون  هک  نانچ  ندمآ : نوزف  ( 82 ياه 65 - هیآ  فهک ، هروس   ) .دـنرادرب ار  نآ  دـنوش و  گرزب  ناکدوک 

وا زا  یپ  رد  یپ  درکن و  تیاعر  ار  طرـش  نیا  یـسوم  نکیل  .دیوگب  ار  نآ  زار  رـضخ  ات  دـسرپن  نآ  زا  یـسوم  دـنک ، هچ  ره  هک  دوب 
.دومن شسرپ 

.تفلاخم قاقِش :

.وگ رپ  ِرثکُم :

.هتسشن هتسِش : ( 78 ( 78 فهک ، « ) .ًاْربَص ِْهیَلَع  ْعِطَتْسَت  َْمل  ام  ِلیِوْأَِتب  َُکئِّبَنُأَس  َِکْنَیب  ِیْنَیب َو  ُقاِرف  اذه  َلاق   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  قاِرف :

نیا ندش : نابنخ 
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: هدمآ ینابنج » کشخ   » ییانس هقیدح  رد  هک  تسا  نامه  ًانئمطم  بیکرت 

ینابنج کشخ  هک  دیآ  هب  نآ  یناحور  زامن  هر  نیا  ردنا 

زا نابنخ : .تسا  نابنخ  هژاو  تسرد  اما  ص 141 ) هقیقحلا ، هقیدح   ) يادگ هشیمه  دوب  نابنج  کشخ  يادخ  راب  زامن  دزادـگ  ناج 
زامن نتخاسن  وضو  ندرک و  ثدح  اب  هک  ارچ  .رثا  یب  دوجس  عوکر و  نتشگ ، مخ  هدوه  یب  ندش : نابنخ  کشخ  .ندیمخ  ندیبنخ ،

تراهط یب 
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.هدروآ اج  هب 

.دندازآ ّقلعت  گنر  همه  زا  هک  ناگتسراو  زا  تیانک  نانایرع : .دش ) لطاب  تزامن  شیپ  زا   ) .شیپ زا  نیشیپ :

.ندرک هدنسب  زیچ  رتمک  هب  زا  تیانک  ندرک : مک  هماج 

تسا نینچ  زین  دارم  رضحم  رد  دیرم  روضح  طرش  .تسناد  یـشوماخ  دوخ  اب  ار  يو  یهارمه  طرـش  یـسوم  هارمه  میدید  هک  نانچ 
زا رت  هاگآ  يزیچ  رد  ار  دوخ  ای  دریگ  هدرخ  دارم  رب  دیرم  رگا  .دید  دیاب  وا  زا  رتورف  ار  دوخ  دیـسرپ و  دیابن  دیوگ  دنک و  هچ  نآ  زا 
هک نانچ  .دشاب  وا  رـضحم  رد  تروصب  دنچ  ره  تسا  هدـیرب  دارم  زا  يو  تروص  نیا  رد  تسا ، هتفگ  كرت  ار  تدارا  مسر  دـنیب  وا 

.تسا هدرک  هدوه  یب  يراک  داتسیا  زامن  هب  تراهط  یب  يرازگ  زامن  رگا  تسا و  تراهط  زامن  یلوبق  طرش 

خیش هب  ریقف  نتفگ  رذع 

خیش هب  ریقف  نتفگ  رذع 

بوخ و رضخ  تاباوج  نوچ  باوج  وا  داد  ار  خیـش  لاؤس  رم  تفج  درک  تمارغ  نآ  اب  ار  رذع  تفگ  لاوحا  ار  خیـش  نآ  ریقف  سپ 
حاتفم شلکشم  ره  یپ  زا  دایز  نوزفا  و  لح ، شاهلکـشم  تشگ  میلع  ِّبر  زا  دومنب  رـضخ  شِک  میلک  ِتالاؤس  ِتاباوج  نآ  باوص 

باوج رد  تشاد  ثاریم  مه  شیورد  رضخ  زا  داد 
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.نتشاد نایب  ار  لاح  تقیقح  نتفگ : لاوحا   3512 تشامگ ب 3516 - رب  تّمه  خیش 

رب هک  رایـسب » نتفگ   » و رایـسب » ندروخ   » رب نایفوص  ضارتعا  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  و  تسا ، نداد  ناواـت  ینعم  هب  تغل  رد  تمارَغ :
.دندرک عینشت  نآ 

نانچ .ددرگ  راکـشآ  نارکنم  رب  تقیقح  ات  شیوخ  راک  ِّرـس  ندومن  اب  ماهتا ، ندرک  در  زا  تیانک  ندرک : تفج  تمارغ  اـب  ار  رذـع 
.دمآ دهاوخ  دعب  ياهتیب  رد  نآ  لیصفت  هک 

نآ ار  شوم  دشاب  کیل  مک  تسه  رتشا  هب  تبسن  وج  بآ  تسا  تبـسن  اب  مه  زین  طسوا  کیل  تسا  تمکح  هچ  را  طسوا  هار  تفگ 
ریـسا وا  تسا  طسوا  زا  رود  راچ  ره  دروخ  رو  نآ  طسوا  تسه  دروخ ، هس  ای  دروخ  ود  ناـن  راـچ  هفیظو  دـشاب  ار  هک  ره  مَی  وچمه 

وت رم  اهتشا  تسه  نان  هاجنپ  ارم  نوچ  دوب  نآ  طسوا  هک  ناد  یم  دروخ  شش  دوب  نان  هد  اهتـشا  ار  وا  هک  ره  تسا  طب  دننام  صرح 
«84  » لوُحن رد  میاین  رد  دصناپ  هب  نم  لولم  ییآ  زامن  تعکر  هد  هب  وت  ین  میتسد  مه  هدرگ ، شش  ار 

کی ات  دنک  ناج  یکی  نیو  دادب  ناج  يزابکاپ  رد  یکی  نآ  دوش  یم  دوخ  زا  دجـسم  ات  یکی  نیو  دور  یم  یفاح  هبعک  ات  یکی  نآ 
 __________________________________________________ دادب نان 

لومخ ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 84)
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تیاهن یب  نایم  ای  طسوا  دـجنگ  رّوصت  رد  نآ  رد  ات  دـیابب  رخآ  لّوا و  دوب  رخآ  لّوا و  ار  نآ  رم  هک  دور  یم  تیاهن  اب  رد  طسو  نیا 
رخآ لّوا و  فَرصنُم  هنایم  ار  وا  دوب  یک  فرط  ود  درادن  نوچ 
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رگ هشیب  غاب و  دیما  چیه  ار  ندـش  نایاپ  رم  تسین  دـیِدم  یّلک  دوش  رگ  ایرد  تفه  دادـِم  ُرحَبلا  َُهل  َناک  َول  تفگ  دادـن  سک  شناشن 
باوخ نم  تلاح  دوب  یقاب  ددع  یب  ثیدح  نیو  دوش  یناف  ملق  ربح و  همه  نآ  مک  چیه  ددرگن  زگره  نخس  نیز  ملق  رس  کی  دوش 

بآ  3517 ناد ب 3534 - راک  رب  ارم  ِراک  یب  لکـش  ناد  رادیب  ملد  هتفخ  نم  مشچ  یهرمُگ  ار  نآ  رم  درادنپ  باوخ  یهگ  دنام  ار 
.ایرد مَی :  2 تیب 3422 / حرش  هب : دینک  هاگن  رتشا : وج و 

.يرّرقم هَفیظَو :

.يواسم دننامه ، تسد : مه 

.يرامیب زا  ندش  رغال  و  يرامیب ، يرغال ، لوُحن :

.هنهرب اپ  ِیفاح :

.ندمآ رد  اپ  زا  ندش : دوخ  زا 

.دودحم تیاهن : اب 

.تشگرب تفر و  ياج  تشگ ، زاب  ياج  فَرصنُم :

نآ يارب  يا  هنایم  دـشابن  ماجنا  زاـغآ و  ار  يزیچ  نوچ   ) 5 فَرَـصنُم 1030 / درادـن  اـیرد  یب  ّفک  فرط  ره  هناور  ینیب  یمه  فک 
لوا و تیاهن  یب  .دادن  ار  تیاهن  یب  رخآ  لوا و  ناشن  یسک  رخآ :...  لوا و  .تشگ ) زاب  نایاپ  زاغآ و  فرط  ود  هب  نآ ، زا  ات  تسین 

.درادن رخآ 

دوش دادم  ایرد  رگا  وگب  یِّبَر : ُتاِملَک  َدَْفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدـِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادـِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  َناک : َول 
زا شیپ  دبای  نایاپ  ایرد  انامه  ارم ، راگدرورپ  تاملک 
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.تسا نایاپ  یب  نم  راگدرورپ  تاملک  ( 109 فهک ، « ) .دبای نایاپ  نم  راگدرورپ  تاملک  هک  نآ 

ِهَّللا ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَـس  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی  ُرْحَْبلا  ٌمْالقَأ َو  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو   » هیآ هب  تسا  تراشا  هشیب : غاب و 
رد هچ  نآ  رگا  و  ٌمیِکَح : ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ 
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، يوق ادخ  .دباین و  نایاپ  ادخ  تاملک  رگید  يایرد  تفه  ایرد )  ) نآ سپ  زا  ار  نآ  دهد  ددم  ایرد  دوب و  ملق  تسا  ناتخرد  زا  نیمز 
دوبک یگنر  ربح »  » ایوگ نکیل  دادم ،) دننام   ) دـنا هدرک  ینعم  تاود  یهایـس  ار  نآ  ربِح : ( 27 نامقل ، « ) .تسا رادرک  تسرد  ياناد 

لیذ همان ، تغل  هب : دینک  هاگن   ) .دنتـشون یم  نآ  اب  اهفحـصم  تاّلجـس و  دـننام  دوب  دـیاب  یندـنام  هک  ار  اهزیچ  یخرب  هک  تسا  هدوب 
: دنام ار  باوخ  نم  تلاح  هملک ) نیمه 

مَرَم نیز  ٌدوقُر  مه  دزیا  تفگ  مه  باوخ  یب  دوب  نیا  فراع  ِلاح 

1 / 392 بر 393 - ِبیلقت  هجنپ  رد  ملق  نوچ  بش  زور و  ایند  ِلاوحا  زا  هتفخ 

رم باب  ِحـتف  رد  ملد  هتفخ  نم  ِمشچ  باوخ  هب  هتفخ  لد  رادـیب و  وت  مشچ  مانألا  ِّبَر  نَع  ِیبلَق  ُماَنَی  ماـنَت ال  َياـنیَع  هک  ربمغیپ  تفگ 
بش نامه  نم  رب  بش  وت  رب  هاگن  نم  رد  نکم  دوخ  فعـض  وت ز  تسا  رظنم  ملاع  ود  ره  ار  لد  ّسح  تسا  رگید  ّسح  جنپ  ار  ملد 

ارم متام  ار  وت  رم  لُگ  هتشگ  لِگ  ارم  لِگ  رد  وت  ياپ  غارف  هتـشگ  ارم  یلوغـشم  ِنیع  غاب  وچ  نادنز  نآ  نم  رب  نادنز  وت  رب  هاگتـشاچ 
اه هشیدـنا  زا  رترب  تسا  نم  هیاس  مین  نم  تنیـشنمه  لحُز  نوچ  متفه  خرچ  رب  مود  یم  لحم  رد  نکاس  وت  اب  منیمز  رد  لهد  روس و 

مکاح اَّنب  هک  نآ  ین ز  موکحم  ما  هشیدنا  مکاح  ما  هتشگ  نایوپ  هشیدنا  جراخ  ما  هتـشذگب  اه  هشیدنا  نم ز  هک  نآ  تسا ز  نم  هیاپ 
هب ار  دوخ  ادصاق  دنا  هشیپ  مغ  لد و  هتسخ  ببس  نآ  دنا ز  هشیدنا  هرخس  ناقلخ  هلمج  اِنب  رب  دمآ 
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 ) يونثم حرـش  سرتسد  ار  سگم  نم  رب  دوب  یک  سگم  هشیدـنا  مجوا  غرم  وچ  نم  مهج  رب  ناـشنایم  زا  مهاوخب  نوچ  مهد  هشیدـنا 
663 ص : ج 3 ، يدیهش ،) 

نم ّرپ  تافاّصلا  ُرویُط  نوچمه  مرپ  رب  تافص  یلفـس  زا  دریگ  ملالم  نوچ  دننت  نم  رب  ناگیاپ  هتـسکش  ات  دنلب  جوا  زا  میآ  ریز  ادصاق 
نآ دزن  تسا  هیراع  رپ  ار  راّرط  رفعج  تسا  هیراج  رَپ  ار  راّیط  رفعج  شیرس  اب  نم  رپ  ود  مناسفچن  رب  شیوخ  تاذ  زا  مه  تسا  هتسُر 

بابُذ شیپ  یکی  ُرپ  یت و  گید  بارغ  شیپ  نیا  دشاب  يوعد  فال و  نیا  تسا  ینعم  قفا  ِناّکُـس  دزن  نیا  تسا  يوعد  قُذَـی  َمل  هک 
دـباوخ و یم  مشچ  ود  ِیبلَق : ُمانَی  َيانیَع َو ال  ُمانَت   » ثیدـح زا  تسا  ذوخأم  .دـباوخ  یم  نم  نامـشچ  مانت : ياَنیَع   3535 ب 3553 -
« .هَدِـحاو اُنتَظقَی  انُمانَم َو  : » هک درآ  ع )  ) اضر ماما  زا  دانـسالا  برق  زا  یـسلجم  ص 70 و 102 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .دـباوخ یمن  ملد 
« .ُُهبلَق ُمانَی  ُُهنیَع َو ال  ُمانَت  : » هک درآ  جـع )  ) رـصع ماـما  ياـهتمالع  رد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ینیلک  و  ص 302 ) ج 27 ، راونالا ، راـحب  )

ص 388) ج 1 ، یفاک ، لوصا  )

باوخ رد  ناـیمدآ  راـگدرورپ  زا  نم  لد  یبلَق :...  ُماـنَی  ـال   3 هدـش 4531 / نادرَگ  وا  درِگ  رِـس  هدـمآ  هدز  هیکت  هتفخ و  دّـمحم  نآ 
تیب 49/ حرش  هب : دینک  هاگن  ینورد : سح  جنپ   2 تیب 3117 / حرش  هب : دینک  هاگن  باب : حتَف  .تسادخ ) دای  هب  ملد  هتسویپ   ) .تسین

.دنیب یم  ار  نطاب  رهاظ و  ینورد  ياهسح  اما  .دننک  یم  كرد  ار  ینامسج  ملاع  اهنت  ینورب  ياهسح  ندوب : رَظنَم  ملاع  ود  ره   2

 ...: یلوغشم نیع 
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وا سپ  تسادخ ) دای  هب  وا  لد  شوماخ و  نابز  هب   ) تسا ناربخ  یب  عمج  رد  رگا  : » دـیامرف نیقتم »  » فصو رد  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما 
رد و  هبطخ 193 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دنراین باسح  هب  شناربخ  یب  زا  دشاب ، ناروآ  دای  عمج  رد  رگا  دنرآ و  نایوگ  رکذ  رامـش  رد  ار 

تخورف دیرخ و  هن  و  هتخاس ، ناشمرگ  رـس  یناگرزاب  هن  : » دـیامرف ( 37 رون ، « ) ِهَّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  ٌهَراِجت َو ال  ْمِهیِْهُلت  ـال  ٌلاـجِر   » حرش
هبطخ 222) هغالبلا ، جهن  « ) .هتخادنا نانآ  لد  زا  ار  ادخ  ِدای 

664 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .ما هدرک  ترخآ  بسک  تلیسو  ار  ایند  نم  يا و  هتـسب  ایند  هب  وت   ) .ناهج نیا  هب  ندوب  هتـسب  لد  تخـس  زا  تیانک  لِگ : رد  وت  ياپ 
.دیاپن رید  هک  لگ  نوچ  دزیر  یم  مه  هب  دراد و  هاتوک  ینارود  ینامسج  تایح  نتشگ : لُگ  لِگ 

نتخودـنا يارب  نم  یهاوخ و  یم  مسج  تحار  نت و  شرورپ  يارب  ار  ایند  وت  .مرذـگ  یم  دوز  نآ  زا  نم  يا و  هدـیبسچ  اـیند  هب  وت  )
شرورپ نم  هک  یلاح  یتسه  شیوخ  مسج  شرورپ  راتفرگ  تخـس  وت  .ترـشع  ینامداش و  زا  تیانک  لـهد : روس و  .ترخآ ) هشوت 

هک تسین  رود  و  تسا ، ینخـس  هراب  نیا  رد  ار  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  .مهاوخ  یم  ادخ  تدابع  يارب  نتخاس  هدامآ  رطاخ  هب  ار  مسج 
هناخ و  تشاگنا ، وگتـسار  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یتسار  هناخ  ایند  : » تسا هتـشاد  هجوت  نخـس  نادب  اه  هدورـس  نیا  رد  انالوم 

تسا دنپ  هناخ  و  تخودنا ، هشوت  نآ  زا  هک  یسک  يارب  تسا  يزاین  یب  هناخ  و  تشاد ، رواب  شتخانـش و  هک  ار  نآ  تسا  یتسردنت 
دجسم .تخومآ  دنپ  وا  زا  هک  نآ  يارب 
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: راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .وا ناتـسود  ياج  تراجت  ادـخ و  یحو  هاگن  دـمآ  دورف  و  وا ، ناگتـشرف  هاگزامن  تسادـخ و  ناّبحم 
هب تشاـگنا  زاـین  یب  ار  دوخ  هک  نآ  تسا و  موکحم  یـشیورد  هب  تشادرب  رایـسب  نآ  زا  هک  نآ  : » دـیامرف اـیند  هراـب  رد  زین  و  ( 131

يرادـنپ یم  مسج  دـنب  رد  نیمز و  رد  دوخ  نوچ  ارم  وـت  مین : نم  تنیـشنمه  ( 367 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .نورقم شیاسآ 
مـسج نادنب  ياپ  هک  تسا  نآ  زا  رترب  نم  تبتر  تسا و  هتـسویپ  ادخ  هب  نم  ناج  اما  تسا ، نم  مسج  ینیب  یم  وت  هچ  نآ  هک  یلاح 

.تفایرد دنناوت  ار  نآ  اهینامسج  و 

.دیا هن  هاگآ  نم  حور  زا  دینیب و  یم  ارم  مسج  امش  .مسج  زا  تیانک  هیاس :

وا نامرف  رد  زیچ  همه  تسویپ  ادخ  هب  هک  نآ  تسا  نم  فّرـصت  رد  تسا  ساوح  كاردا  نآ  أشنم  هک  یئزج  لقع  ما : هشیدنا  مکاح 
« .َهل ُهَّللا  َناک  ِهِّلل  َناک  نَم   » هک دوب  دهاوخ 

وا زا  ام  هن  دش  تسه  ام  زا  بلاق  وا  زا  ام  هن  دش  تسم  ام  زا  هداب 

زا تیاـنک  نداد : هشیدـنا  هب  ار  دوخ  « 85  » 1 / 1812 موم 1813 - وچ  ار  بلاـق  هدرک  هناـخ  هناـخ  موم  وچ  اـهبلاق  میروبنز و  وچ  اـم 
.یئزج لقع  زا  يریگ  هرهب  ایند و  هب  نتخادرپ  هاگهگ 

__________________________________________________

يداجس دمحم  یلع  رتکد  يروآ  دای  ( 85)

665 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندنادرگ يور  ندیهج : رب 

لیئاکیم لیئاربج و  اب  هاگ  : » تسا هتفگ  ص )  ) مرکا لوسر  هراب  رد  يدعـس  هک  نانچ  مدرم  اب  نتخیمآ  زا  تیانک  ندـمآ : ریز  ادـصاق 
هک تسا  نآ  يارب  يداع  مدرم  اب  ایلوا  ینیشنمه  .یتخاس » بنیز  هصفح و  اب  هاگ  یتخادرپن و 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1053 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنناهرب ناشتشز  يوخ  زا  دننک و  تیبرت  ار  نانآ 

.ایند مدرم  زا  تیانک  تافص : یلفس 

نم ِيوخ  نادزی  ِيوخ  زا  تفرگ  هک  نم  يوس  نادیلپ  يا  دییایب  نیه 

تسا ذوخأم  .هدیشک  فص  ناگدنرپ  تافاّصلا : ُرُویُط   5 / 204 ار 205 - تیرفع  مهد  یکاپ  کَلَم  نوچ  ار  تیتشز  هلمج  مریذـپ  رد 
ار یناگدنرپ  دنرگن  یمن  ایآ  ٌریَِصب : ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُنمْحَّرلا  اَّلِإ  َّنُهُکِـسُْمی  ام  َنِْضبْقَی  ٍتاَّفاص َو  ْمُهَقْوَف  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو   » هیآ زا 
، کلم « ) .تسانیب زیچ  ره  هب  وا  انامه  تشاد  دـناوتن  هاگن  ار  ناـنآ  یـسک  نمحر  زج  دـنا  هدروآ  مهارف  هدوشگ و  رپ  ناـشزارف  رب  هک 

مولعم وا  تدالو  خـیرات  ص .)  ) مرکا لوسر  يومع  رـسپ  و  ع ،)  ) یلع ردارب  بلطملا ، دـبع  نب  بلاط  یبا  نب  رفعج  راّیط : رفعج  ( 19
هتُؤم گنج  رد  .تشگ  زاب  اج  نآ  زا  ترجه  متفه  لاس  .دوب  هشبح  هب  مود  ترجه  نارجاهم  زا  .تسا  مالـسا  رد  ناـقباس  زا  تسین ،

تشهب رد  ات  درک  اطع  لاب  ود  ودب  ادخ  دومرف  ص )  ) لوسر .دندیرب  ار  وا  تسد  ود  .دش  دیهش  تفرگ  رد  ترجه  متشه  لاس  هب  هک 
.تسا ندرا ) ياهتلایا  زا  یکی   ) كَرَک رد  وا  رازم  .تشگ  بقلم  راّیط » رفعج   » هب ور  نیدب  .دنک  زاورپ 

: تسا هدمآ  هیراع »  » لباقم زین  رگید  ياج  رد  هژاو  نیا  هیراج :

رپ  ) .تسا هتـسویپ  لصتم و  ینعم  هب  هیراج »  » 1 تسا 3255 / هیراـع  وت  رب  تسا و  لادـبا  نآ ز  تسا  هیراـج  تمکِح  وت  رب  ردارب  يا 
يارب اهنت  .نسحلا و  وب  العلا ، وبا  هجاوخ  ریظن : تسا ، صاخ  يامسم  یب  یمسا  ًارهاظ  راّرط : رفعج  .تسوا ) هتـسویپ  وا و  یتاذ  رفعج 

.تسا هدمآ  هیفاق  تیاعر 

نَم  » .تسا هدیشچن  یفنم ) هیلعف  هلمج  : ) قُذَی َمل 
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(7 مجن ، « ) .یلْعَْألا ُِقفُْألِاب  َوُه  َو   » .نامسآ هنارک  قفا : .دناد » یمن  هدیشچن  هک  نآ  ِردَی : َمل  قُذَی  َمل 

666 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دننک یم  ریس  ینامسج  ملاع  قوف  یملاع  رد  هک  نانآ  .دنا  هتسر  نیدورف  ناهج  زا  هک  نانآ  .یَلعا  الم  ناگدنشاب  قفا : ِناّکُس 

.سدق ملاع  زا  وا  دعب  تیاغ  رطاخ  هب  تسا  یلک  مسج  نایفوص  حالطصا  رد  و  غاز ، بارغ :

تـسا یناسک  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  بارغ  یناجرج ) تافیرعت  هب : دینک  هاگن  و  همان ، تغل  زا  لقن  هب  نونفلا ، تاحالطـصا  فاشک  )
.دنبای یمن  رد  ار  يزیچ  ینامسج  زج  دنا و  مسج  رّخسم  هک 

.یلاخ یهت ، یت :

.سگم بابُذ :

نوچ تسا  ناسکی  سگم  يارب  یهت  رپ و  گید  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنا  هتـشون  ناـحراش  تسا : یکی  سگم  دزن  رپ  ِیت و  گـید 
دوخ مسج  يدرخ  هزادـنا  هب  تسا و  كدـنا  نآ  زا  سگم  هرهب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ًارهاـظ  یلو  .دراد  رب  ار  گـید  رد  دـناوت  یمن 

هدنـسب لیلق » عاتم   » هب هک  تسا  نابلط  ایند  زمر  بابذ »  » .تسا ناسکی  وا  يارب  یهت  ای  دـشاب  رپ  گـید  سپ  .دراد  رب  گـید  زا  دـناوت 
.دنا هدرک 

دـش رُد  رپ  درک  یق  نگل  رد  نظ  ءوس  عفد  رهب  يزور  خیـش  روخب  یناوتب  هک  نادـنچ  نزم  نت  رهگ  همقل  دوـش  یم  وـت  رد  هک  نوـچ 
نک ناـهنپ  قلح و  رب  هن  لـفق  دـیلپ  تکاـپ  دوش  هدـعم  رد  هک  نوچ  درم  یلقع  مک  رهب  اـنیب  ریپ  درک  سوسحم  ار  لوقعم  رهوگ  نگل 

ياهتیب 3559- رد  ندش : رهگ  همقل   3554 لالح ب 3558 - ار  وا  دروخ  ات  دهاوخ  هچ  ره  لالج  رون  دش  همقل  يو  رد  هک  ره  دیلک 
، حیضوت نآ  زا  هتشذگ  نکیل  .تسا  هدمآ  نآ  حیضوت   3576
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تدابع تعاط و  ماجنا  رد  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  يارب  دنروخ  یم  یماعط  رگا  ادـخ  نادرم  هک  تسا  نیا  زا  تیانک  ندـش  رهگ  همقل 
.دنروخ مسج  شرورپ  يارب  نارگید  هک  یلاح  دهد  ورین 

1 دنمشوه 3167 / ِمهف  ناج و  لقع و  تشگ  دنتفوک  نادند  ِریز  ار  نان  زاب 

667 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ولگ  رهب  زا  هن  دوب  نادزی  ِرهب  وا  درک  یم  دجب  نآک  ییادگ  نآک 

ولُغ دراد  قح  ِرون  زا  ولگ  نآ  ولگ  ِرهب  زا  زین  يدرکب  رو 

ریقف دص  هزور  هس  زو  هّلچ  هب ز  ریش  دهش و  نان و  ِدروخ  وا  قح  رد 

ثحب دروم  ِشیورد  تسا  نکمم  خیـش :  5 / 2703 درچ 2706 - یم  تروص  هب  دراـک  یم  هلـال  دروخ  یم  ناـن  وگم  دـشون  یم  رون 
لیـصفت اب  دعب  ياهتیب  رد  هک  نانچ  تسا ، راتفگ  یتسار  لیلد  رادرک ، هاگ  هک  تسا  نیا  دوصقم  .گرزب و  خـیاشم  زا  یکی  ای  دـشاب 

.دمآ دهاوخ  رتشیب 

.دش رُد  هب  لدب  اه  هدروخ  درک و  یق  دوب  هدروخ  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  ظفل  رهاظ  لوقعم : رهوگ 

اهتیب نیا  رد  .دوش  یم  لدـب  ناج  لقع و  هب  دروخ  یم  قح ) یلو   ) خیـش هک  ییاذـغ  تسا ، هدـمآ  اهتیب  یخرب  يواـطم  رد  هک  ناـنچ 
.دریگ تربع  دنیبب و  نادان  درم  ات  درک  لیدبت  سوسحم  هب  دوب  لوقعم  رهوگ  هک  ار  ناج  لقع و  خیش  دیوگ 

تیاکـش .دنتـشاذگ  یم  تشگنا  وا  ندروخ  و  نتفخ ، نتفگ ، رب  و  دنتـشادنپ ، یم  باوخ  رپ  و  وگ ، رپ  راوخ ، رپ  ار  شیورد  نایفوص 
اهراک رد  دیوگ  یم  ار  شیورد  ناگدننک  هوکـش  نتخاس  هاگآ  يارب  دناد  یم  ار  یفوص  ماقم  هک  نآ  اب  خیـش  دنرب ، یم  خیـش  شیپ 

زا ار  طسو  دح  و  راد ، هاگن  هزادنا 
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دودحمان و  تسا ، دودحم  هب  ّقلعتم  زین  تسا  یبسن  يرما  طسو  دیوگ  خـساپ  رد  شیورد  .اهُطَـسوأ » ِرومُألا  ُریَخ   » هک رادـم  رود  رظن 
نارگید نوچ  نم  هک  تسا  نیا  شدـصق  نخـس  نیا  زا  .دـشابن و  تیاهن  ار  هَّللا  تاملک  هک  ناـنچ  تسین ، هناـیم  ماـجنا و  زاـغآ و  ار 

.درک دیابن  سایق  نارگید  اب  ارم  میوگ  منک و  هچ  نآ  رد  تسا  نینچ  نوچ  و  ما ، هدش  یناف  وا  رد  ما و  هتسویپ  ادخ  هب  نم  متسین 

.دنیوگن يزیچ  دندنبب و  ناهد  هک  هب  نامه  دنروخ ، یم  مسج  شرورپ  يارب  اهنت  هک  نانآ 

.دشاب لالح  ار  وا  هک  دروخ  دهاوخ  هچ  ره  ات  راذگب  دوش  یم  لدبم  رون  هب  يو  رد  همقل  هک  نآ  و 

تسا شیوخ  قدص  هاوگ  يوعد  نآ  نیع  هک  ییوعد  نایب 

تسا شیوخ  قدص  هاوگ  يوعد  نآ  نیع  هک  ییوعد  نایب 

نم هک  بش  زا  سرتـم  نیه  ماوـت  شیپ  بش  مین  میوـگب  رگ  نم  نـال  ینعم  ِتفگ  يوـعد ، تسین  نـم  ناـج  ِيانـشآ  یتـسه  وـت  رگ 
ود ره  کیل  دوب  يوعد  ود  یـشیوخ  یـشیپ و  دوخ  ِدـنواشیوخ  گـناب  یـسانش  نوچ  دوب  ینعم  وت  شیپ  يوعد  ود  نیا  ماوت  شیوخ 
رب اوگ  دش  زین  دنواشیوخ  ِزاوآ  تّذل  دـهج  یم  يرای  ِکیدزن  زا  مد  نیک  دـهد  یم  یهاوگ  شزاوآ  ِبرق  کین  مهف  شیپ  دوب  ینعم 
دـش وا  ِلهج  وا  راتفگ  دوب  يوعد  وا  شیپ  لها  هناگیب ز  ِگناب  دـنادن  یم  لهج  وک ز  قمحا  ِماـهلا  یب  زاـب  زیزع  شیوخ  نآ  قدـص 
مناد یمه  هک  نابز  يزات  کی  تفگ  يزات  هب  ای  تسار  دوب  ینعم  زاوآ  نیا  نیع  تساهرون  شنوردـناک  كریز  شیپ  وا  ِراکنا  هیام 

مناوخ و طخ  بتاک و  يذغاک  رب  یبتاک  دسیون  ای  دوب  يوعد  شنتفگ  يزات  هچ  رگ  دوب  ینعم  شنتفگ  يزات  نیع  نایزات  نابز 
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باوخ ناـیم  رد  شود  وت  يدـید  ییفوص  دـیوگب  اـی  دوب  ینعم  دـهاش  هتـشون  مه  دوب  يوـعد  دوـخ  هچ  رگ  هتـشون  نیا  يدـجما  نم 
نآ نک  شوگ  ردنا  هقلح  نوچ  نک  شوگ  رظن  حرـش  رد  باوخ  ردـنا  وت  اب  رد  باوخ  متفگ  هچ  نآ  نآ و  مدـُب  نم  شودـب  هداّجس 
یلو نیا  دیامن  یم  يوعد  هچ  رگ  نهک  ّرز  دشاب و  ون  ِزجعم  نخـس  نیا  باوخ  نآ  دـیآ  دای  ار  وت  نوچ  نک  شوه  ياوشیپ  ار  نخس 

.ینعم رسارس  نخس  نال : ینعم  ِتفگ  .راز  ینعم  نال : ینعم   3559 یلب ب 3576 - دیوگ  هعقاو  بحاص  ناج 

.ندوب وا  شیپ  يدنواشیوخ و  يوعد  يوعد : ود 

669 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندوب کیدزن  یشیپ :

.نشور مهف  بای ، دوز  مهف  کین : مهف 

.زاوآ مد :

.دزن کیدزن :

.ندیسر ندیهج : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یقیقد ،  ) منک هراز  شیوخ  کیدزن  ردنا  تولخ  هب  نم  هراز  دنونشب  منک  هراز  رازه 

.هدادن تفرعم  رون  شیادخ  هک  .هاگآان  ماهلا : یب 

زا تیانک  تسا  هدوب  يدجبا »  » دور یم  لامتحا  تسا و  درمناوج  راوگرزب و  ینعم  هب  دجما ، و  ساسا ، هخـسن  رد  تسا  نینچ  دجما :
.هتشونن تسرد  ار  نآ  بتاک  .ناد و  دجبا 

.باوخ هعقاو :

.شزرا رپ  راتفگ  زا  تیانک  .تسا  هتفای  يرتشیب  ياهب  تمدق  ّتلع  هب  هک  ییالط  نهک : ِّرَز 

نخس نابز  نادب  دنک و  ینابز  نتسناد  يوعد  یسک  نوچ  .دنایامن  یم  ار  يوعد  تقیقح  ای  تسا ، تقیقح  نیع  دوخ  اهیوعد  یخرب 
وت شیوخ  نم  دیوگ  تسا  هتفخ  وت  رانک  رد  هک  يدـنواشیوخ  ماگنه  بش  انالوم  هتفگ  هب  ای  تسا ، تقیقح  نیع  يوعد  نآ  دـیوگ ،

ای .دزاس  یم  تابثا  ار  يو  يوعد  ود  ره  ادص ، اب  ندوب  انشآ  کیدزن و  زا  وا  زاوآ  ندینش  .متسه  وت  کیدزن  و 
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راـک هب  متفگ  ار  هچ  نآ  دـیاب  متفگ ، ناـنچ  نینچ و  وت  هب  باوخ  رد  دـیوگ  وت  هب  دـهد و  ربـخ  يا  هدـید  هک  یباوخ  زا  ار  وت  یـسک 
ددـص رد  اهتیب  نیا  یط  رد  انالوم  .هدـنیوگ  يوعد  قدـص  رب  تسا  یناهرب  نشور و  تسا  یتقیقح  زین  باوخ  نآ  يروآ  دای  .يدـنب 

هک نانچ  دیامن ، لاحم  نآ  نتفریذـپ  هن  رگ  دـیاب و  هارمه  قح  تیانع  ار  اهتقیقح  نینچ  نتفایرد  هکنیا  نآ  تسا و  يرگید  هتکن  نایب 
هرهب یهلا  تیانع  زا  هک  یناسک  اما  دـنتفریذپ ، دوب ، انـشآ  يوعد  نآ  اب  ناشناج  ناشیا  اـب  هک  ناـنآ  ار  ادـخ  نادرم  ناربمیپ و  يوعد 

.دنتشگ ناشنارکنم  دنتشادن 

.تخاس ماوت  رادرک  اب  ار  دوخ  راتفگ  داد ، ناشن  هچ  نآ  اب  دندز  تمهت  ار  وا  هک  یخیش  هتشذگ  ناتساد  رد 

ار وا  دنک  نوچ  کش  دوب  نوچ  طقف  دبای  وا  شیپ  ار  دوخ  هک  نوچ  دوب  ِنقوم  دونشب  هک  رهز  نآ  دوب  نمؤم  هلاض  تمکح  وچ  سپ 
670 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  طلغ 

یعّدم يا  مرب  زا  ور  تسا  يوعد  نیک  هنـشت  دـیوگ  چـیه  بآ  دوز  ناتـسب  تسا  بآ  حدـق  رد  باتـش  وت  ییوگب  نوچ  ار  يا  هنـشت 
ناه مردام  نم  ایب  هک  دز  گناب  ردام  ریـش  لفط  هب  ای  نیعم  ءام  نآ  زا  تسا و  بآ  سنج  نیا  هک  امنب  یتّجح  هاوگ و  ای  وش ! روجهم 

هزجعم ربمیپ  زاوآ  يور و  تسا  هزم  قح  زک  یتّما  ره  لد  رد  رارق  نم  مریگب  تریـش  اب  هک  ات  رایب  تّجح  اردام  دـیوگ  لفط  دـلو  يا 
سنج هک  نآ  دنک ز  هدجس  نورد  رد  تّما  ِناج  دنز  یگناب  نورب  زا  ربمیپ  نوچ  تسا 
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بیرق ب 3587- یِّنإ  دونـش  قح  نابز  زا  بیرغ  زاوآ  قوذ  زا  بیرغ  نآ  ناج  شوگ  دـشاب  هدینـشن  یـسک  زا  ناهج  ردـنا  وا  گناب 
.هدنراد رواب  هدننک ، نیقی  نقوم :  2 تیب 2896 / حرش  هب : دینک  هاگن  نموم : هلاض   3577

.ییاهنت اهنت ، طقف :

.نتخانشن ندرک : طلغ 

.رود روجهم :

.ناور بآ  نیعم : ءام 

.تیاده ناشن  زا  تیانک  هزم :

.هداتفا كاخ  ملاع  رد  تسا و  تادرجم  ملاع  زا  هک  یناسنا  حور  زا  تراعتسا  بیرغ :

.تفگش بیرغ :

نم زا  ار  وت  نم  ناگدنب  نوچ  و  ِناعَد : اذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  بیرق : یِّنإ 
دنا و هتخانش  ار  تقیقح  هک  نانآ  ( 186 هرقب ، « ) .دهاوخب ارم  هک  یهاگ  ار  هدنناوخ  توعد  مریذپ  یم  مکیدزن  نم  انامه  سپ  دنسرپ 

توعد هک  نانچ  دنریذپ ، یم  وا  زا  دنا و  هتخانـش  ار  وا  یپ  دندید ، یـسک  رد  ار  نآ  هناشن  نوچ  دنا  هدـمآ  رب  نآ  يوج  تسج و  رد 
دنتفریذپن دندوبن  انشآ  توعد  نآ  اب  هک  نانآ  اما  دوب  هتفگ  کیبل  هدینـش و  ار  توعد  نآ  ناشاهناج  هک  دنتفریذپ  یناسک  ار  ناربمیپ 

.دندومیپ فالخ  هار  و 

مالّسلا هیلع  ار  حیسم  ردام  مکش  رد  مالّسلا  هیلع  ییحی  ندرک  هدجس 

هراشا

مالّسلا هیلع  ار  حیسم  ردام  مکش  رد  مالّسلا  هیلع  ییحی  ندرک  هدجس 

لوسر مزَعلا و  اُولوا  وک  تسا  یهـش  وت  نورد  مدـید  نیقی  هک  تفگ  شیوـخ  لـمح  عـضو  زا  رتـشیپ  تفهن  رد  میرم  هب  ییحی  رداـم 
شدوجـس زک  درک  هدجـس  ار  نینج  نآ  رم  نینج  نیا  نَطِفلا  وُذ  يا  نم  لمح  هدجـس  درک  نم  وت  اب  مداتفوا  ربارب  نوچ  تسا  یهگآ 

: ییحی ندرک  هدجس   3588 مکـش ب 3592 - لـفط  نیا  زا  مدـید  يا  هدجـس  مه  شیوـخ  نورد  نم  میرم  تفگ  درد  داـتفا  منت  رد 
صصق زا  یتیاور  هراب  نیا  رد  رفنازورف  موحرم 
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ماما ریسفت  زا  یـسلجم  ص 82 ) يونثم ، تـالیثمت  صـصق و  ذـخآم   ) .تسا هداد  يربط  ریـسفت  هب  عوجر  زین  هدروآ و  یبلعث  ءاـیبنالا 
و ص 188 ) ج 14 ، راونالا ، راحب  « ) .ِهقیِدصَت ُلّوأ  َِکلذَف  َمیرَم  ِنب  یَسیِِعل  ِهِّما  ِنَطب  ِیف  َوُه  یَیحَی َو  َدَجَس   » درآ ع )  ) يرکـسع نسح 
ع)  ) یسیِعب ٌلماح  َیِه  َمَیرَم َو  تَلَبقَتـساَف  اًِلماح  َتناک  ُهَّما  َّنأ  ِکلَذ  هَقَّدَص َو  یـسیِعب َو  َنَمآ  نَم  ُلّوَأ  ییحی  و   » هدروآ لماکلا  زا  زین 
هک دوب  سک  نیتسخن  ییحی  کنَطب : ِیف  اِمل  دُجـسَی  ِینَطب  ِیف  ام  يَرأ  یِّنا  َتلاق  ینِیلأسَت  اذ  اِمل  َتلاق  ِتنا  ٌلماحأ  ُمَیرَم  اَی  اَهل  َتلاقَف 
رد ار  ع )  ) یسیع میرم  تفر و  میرم  شیپ  دوب ، لماح  هک  ییحی  ردام  هک  تسا  نانچ  نآ  درک و  وا  قیدصت  دروآ و  نامیا  یـسیع  هب 

.تشاد مکش 

وت مکش  رد  هک  نادب  تسا  نم  مکش  رد  هک  نآ  منیب  یم  تفگ  یـسرپ ؟ یم  هچ  يارب  تفگ  یتسه ، لماح  دیـسرپ  ار  وا  ییحی  ردام 
: تساقول لـیجنا  رد  و  ( 300 ص 299 - ج 1 ، ریثا ، نـبا  لـماکلا ، ، 189 ص 188 - ج 14 ، راونالا ، راحب  « ) .دـنک یم  هدجـس  تسا 

حور زا  تبازلا  دـیبنج و  وا  مکـش  رد  نینج  دینـش  ار  میرم  مالـس  تبازلا  نوـچ  .درک  مالـس  تبازلا  هب  دـش و  اـیرکز  هناـخ  هب  میرم  »
، لوا لصف  اقول ، لیجنا  « ) .وت لد  هویم  نآ  داب  كرابم  نانز و  نایم  رد  وت  يداب  كرابم  تفگ  دیشک و  دنلب  يدایرف  دش و  رپ  سدقلا 

يارب نانآ  نید  هک  دنا  یناربمیپ  حالطصا  رد  و  يرادیاپ ، هدارا و  نادنوادخ  مزَعلا : اُولا  ( 42 هیآ 39 -

672 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و ع ،)  ) یسیع یسوم ، میهاربا ، حون ، نانآ  دوب و  ناگمه 
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.دنا ص )  ) دمحم

.هاگآ كریز ، نَطِفلا : وذ 

هّصق نیا  رب  ندروآ  لاکشا 

هّصق نیا  رب  ندروآ  لاکشا 

مه رود و  هناگیب  زا  دوب  شیوخ  ِلمح  ِعضو  تقو  میرم  هک  نآ  اطخ ز  تسا و  غورد  اریز  شکب  طخ  ار  هناسفا  نیک  دـنیوگ  ناـهلبا 
شیپ ات  دُرب  تفرگ و  رب  رانک  رب  شناهگ  نآ  شدازب  نوچ  نورد  دوخ  دماین  غراف  دشن  ات  نوسف  نیریش  نآ  رهش ، ِنورب  زا  شیوخ  ز 

3593 ارجام ب 3597 - رد  نخس  نیا  ار  وا  دیوگ  ات  هک  شدید  اجک  ییحی  ردام  رابت 

لاکشا باوج 

لاکشا باوج 

رصب زا  تسا  رود  هک  ییحی  ردام  رظن  رد  دیآ  رضاح  میرم  شیپ  تسا  رضاح  ار  وا  قافآ  ِبیاغ  تسا  رطاخ  لها  هک  نآک  دنادب  نیا 
يا ینعم  ریگ  تیاکح  زا  نوردنا  زا  هن  نورب  زا  هن  شدیدن  رو  ار  تسوپ  دـشاب  هدرک  کّبـشم  نوچ  ار  تسود  دـنیبب  هتـسب  اه  هدـید 

دش ز ون  نخس  نوچ  نابز  یب  هلیلک  نآ  تفگ  یمه  ات  دوب  هدیسفچ  نآ  شقن  رب  نیش  وچمه  دوب  هدینشب  اه  هناسفاک  نانچ  ین  نوبز 
رب دناوخ  لوسر و  دش  نوچ  هنمد  نآ  واگ  ریش و  ِنایم  رد  رشب  یقطن  یب  درک  نوچ  نآ  مهف  رگدمه  نحل  دنتسنادب  رو  نایب  یب  هنمد 
اب یک  هن  رو  تسارتفا  هلمج  هنمد  هلیلک و  نیا  لیپ ؟ تشگ  ناسرت  هام  سکع  نوچ ز  لیبن ؟ ِواـگ  دـش  ریـش  ریزو  نوچ  نوسف  ود  ره 

ج 3، يدیهش ،)  يونثم (  حرـش  تسا  يا  هناد  لاثم  يو  ردنا  ینعم  تسا  يا  هنامیپ  نوچ  هّصق  ردارب  يا  تسا  يرم  ار  کل  کل  غاز 
674 ص :

راکـشآ ب اج  نآ  تسین  یتفگ  هچ  رگ  راد  شوگ  لگ  لبلب و  يارجام  لقن  تشگ  رگ  ار  هنامیپ  درگنن  لـقع  ِدرم  دریگب  ینعم  هناد 
تیانک ندیشک : طخ   3598 - 3610
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.ندرواین باسح  هب  نتسناد ، لطاب  زا 

تعرـس اب  لد  ردـنا  دـنهاوخ  ینعم  لوصح  رطاخ ، هب  : » دـیوگ يریوجه  .دـیآ  لد  رد  هک  تسا  یباطخ  نافراع  حالطـصا  رد  رطاخ :
فـشک « ) .سدـقت یلاـعت و  دـشاب  قح  زا  نآ  هک  روما  ردـنا  دنـشاب ، لوا  رطاـخ  عباـتم  رطاـخ  لـها  و  رگید ...  يرطاـخ  هب  نآ  لاوز 

.دشاب هتفای  هار  وا  لد  رد  تقیقح  هک  نآ  دزادنا ، وا  لد  رد  ادخ  هک  نآ  رطاخ : لها  ص 502 ) بوجحملا ،

.ار يزیچ  نتفایرد  ندید و  لد  هدید  هب  ندش و  ینعم  همه  ندیسر ، ناج  هب  ندیرد و  ار  مسج  زا  تیانک  تسوپ : ندرک  کّبشم 

: دیوگ دیبع  هک  نانچ  نتخادرپ ، نآ  ینعم  هب  ندراذگاو و  ار  تیاکح  رهاظ  نتفرگ : تیاکح  زا  ینعم 

هب هک  تسا  یفرح  نیش  شقن »  » هژاو رد  ندیسفچ : شقن  رب  نیش  نوچ  اناج  رـسپ  نک  مهف  اعدم  ندناوخ  رب  هبرگ  شوم و  زا  ضرغ 
.ندیشوین ندیشون : .ندرک ) اهر  ار  ینعم  ندیبسچ و  هناسفا  رهاظ  هب   ) .تسا هتسب  شقن  هملک  رخآ 

.نابز راتفگ ، نخس ، ًازاجم : .زاوآ  نحل :  3 ایک 3215 / يا  یشونب  وج  ِبآ  ِگناب  اوه  ِروبنز  ِگناب  زا  نآ  زا  دعب 

«. واگ ریش و   » باب هنمد ، هلیلک و  هب : دینک  هاگن  واگ : ریش و  نایم  رد 

ار اهنآ  دندمآ و  رد  ناشوگرخ  نیمزرـس  هب  نالیف  هکنیا  نآ  هصالخ  .هلیلک  زا  یناتـساد  هب  تسا  تراشا  ندش : ناسرت  هام  سکع  زا 
هب تصخر  یب  وت  هکنیا  زا  هام  تفگ  ودب  دناوخ و  هام  لوسر  ار  دوخ  دش و  نالیپ  کلم  دزن  شوه  زیت  یـشوگرخ  دندناسر  بیـسآ 

ودب همشچ  رد  ار  هام  سکع  دروآ و  همشچ  رس  رب  ار  لیف  .تسا  نیگمشخ  يا  هدمآ  رد  وا  نیمز 

يدیهش يونثم (  حرش 
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675 ص : ج 3 ، (، 

ییانـس ياه  هخـسن  یخرب  رد  .رطاخ  زیت  شوه ، زیت  لیبن : ( 3 تیب 2737 / لـیذ  و  ص 202 ، هنمد ، هلیلک و  هب : دـینک  هاگن   ) .دـنایامن
: تسا هدمآ  لیبن » واگ   » بیکرت

.تمهت ءارتفا ، ارتفا ، يرتفا : هحفص 455 ) هیشاح  هقیقحلا ، هقیدح   ) لیبن واگ  شیپ  تشادرب  گناب  لیئارزع  تسه  تشادنپ  لاز 

، تسا هدمآ  غاز » فوب و   » باب رد  هنمد  هلیلک و  رد  هک  دشاب  ناموب » کلم  غاز و   » ناتساد هب  تراشا  تسا  لمتحم  کل : کل  غاز و 
نتفای رییغت  هنامیپ : نتشگ  لقن  ( 2 تیب 2092 / لیذ  هب : دینک  هاگن  « ) .دوبن وا  سنج  هک  یغرم  اب  یغرم  ندیرچ  ندیرپ و   » ناتـساد ای 

.دوش هتخیر  رگید  فرظ  هب  یفرظ  زا  فورظم  هک  نانچ  نآ ،

رد ع )  ) یسیع هب  میرم  ندش  لماح  ناتساد  .دنکن ) یهجوت  ینوگرگد  نادب  دنمدرخ  دوش  نوگرگد  ظفل  رگا  تسا و  ینعم  ضرغ  )
.دـید ناوت  ءایبنا  و  هط ، میرم ، ماـعنا ، نارمع ، لآ  ياـه  هروس  رد  ار  ییحی  دـلوت  ناتـساد  زین  .تسا  هدـمآ  میرم ) هروس   ) میرک نآرق 
هدژم دش و  دیدپ  وا  رب  حور  اج  نآ  رد  .تفر  یقرـش  یناکم  هب  دش و  ادج  دوخ  ناسک  زا  میرم  میناوخ  یم  میرم  هروس  رد  هک  نانچ 
نینچ ادـخ  مکح  تفگ  حور  .متـسین  هراـک  دـب  ما و  هدـیدن  يوش  هک  دـشاب  يدـنزرف  ارم  هنوگچ  تفگ  میرم  .داد  يو  هب  يدـنزرف 

نیا زا  شاک  تفگ  .تفر و  نب  امرخ  دزن  تفرگ و  نداز  درد  ار  وا  سپ  .یـشاب  یتیآ  راک  نیا  اـب  وت  هک  تسا  هتـساوخ  نینچ  .تسا 
ار نب  امرخ  تخاـس  ناور  یبآ  وت  ياـپ  ریز  زا  تراـگدرورپ  شاـبم ! نیگهودـنا  دیـسر  ودـب  ادـن  .هدـش  شومارف  مدوب و  هدرم  شیپ 

ورف تیارب  هزات  يامرخ  ات  نابنجب 
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.دزیر

نخـس یمدآ  چیه  اب  زورما  ما و  هدرک  رذـن  هزور  نامحر  يارب  نم  وگب  يدـید  ار  یکی  نایمدآ  زا  رگا  شاب و  داش  ماشایب و  روخب و 
ات لمح  زاغآ  زا  میرم  هک  تسا  نیا  اه  هیآ  نیا  رهاظ  ( 17 - 16 میرم ،  ) .دمآ دوخ  موق  دزن  تشادرب و  ار  كدوک  میرم  سپ  .میوگن 

لیجنا رد  رادید  نیا  زا  دش  هتـشون  هک  نانچ  اما  هدشن ، وربور  ییحی  ردام  اب  تدـم  نیا  رد  و  تسا ، هتفرگ  هرانک  دوخ  مدرم  زا  نداز 
ینامز هلـصاف  لمح  عضو  ندش و  نتـسبآ  نایم  تفگ  دیاب  تروص  نیا  رد  .تسا  هتفر  نخـس  هصاخ  هماع و  ياهتیاور  یخرب  اقول و 

.ملعا هّللا  و  .تسا - هدوب 

نیا دیوگ  یم  سپس  دروآ ، یم  ار  ناگدننک  ضارتعا  هتفگ  تسخن  اهتیب  نیا  رد  انالوم 

676 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رگید ضعب  زا  تسا  ناربمیپ  ضعب  تبتر  يدنلب  نایب  نآ  و  تقیقح ، هب  تسا  يزمر  اهتراشا 

.تساهناتساد نآ  دنلب  ياهینعم  رد  هک  دننام  هناسفا  ياهناتساد  زا  ضرغ  هک  نانچ 

نآ ندرک  مهف  لاح و  نابز  هب  نتفگ  نخس 

هراشا

نآ ندرک  مهف  لاح و  نابز  هب  نتفگ  نخس 

تسپ دغج  نوچ  رپم  رپ  الاب  هب  نیه  تسه  تفگ  ِّرِس  تسین  یتفگ  هچ  رگ  وت  هناسفا  نیزگ ز  ینعم  ونشب و  وت  هناورپ  اب  عمش  يارجام 
يوس وک  سک  نآ  خّرف  تفای  ثاریم  ای  دیرخب  ار  هناخ  تسد  هب  دمآ  شاجک  زا  هناخ  تفگ  تسا  خُر  هناخ  نیک  جنرطـش  رد  تفگ 

هنگ یب  ماخ  ِدیز  نآک  ُدب  هچ  شمرُج  ار  ورمَع  بدا  یمرج  یب  درک  شنوچ  تفگ  بَرَض  دَق  ًارمَع  دیز  يوحن  تفگ  تفاتـش  ینعم 
زا ورمَع  دیز و  در  تسا  هنامیپ  هک  ناتسب  یمدنگ  دوب  ینعم  هنامیپ  نیا  تفگ  مالغ  نوچمه  دزب  ار  وا 
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اطخ یب  هاـنگ و  یب  دز  نوچ  دـیز  ار  ورمَع  منادـن  نآ  نم  ین  تفگ  زاـس  بارعا  اـب  وت  نآ  تسا  غورد  رگ  زاـس  تسا و  بارعا  رهب 
دح ار  وا  دُرب  دح  زا  هک  نوچ  دزب  ار  شدزد  تشگ  فقاو  دیز  دوب  هدـیدزد  نوزف  ِواو  کی  ورمَع  دوشگ  رب  یغال  راچان و  زا  تفگ 

.دراد ناوارف  ترهش  یسراف  مظن  رد  لبلب  لگ و  يارجام  نوچمه  هناورپ : عمش و  يارجام   3611 دزس ب 3621 -

.دراد رظن  رد  ناتساد  هدنروآ  ای  هدنیارس  هک  یینعم  تفگ : ِّرس 

.ظفل هب  نتشادن  هجوت  و  ینعم ، نتفرگ  زا  تراعتسا  ندیرپ : الاب  هب 

.جنرطش ياه  هرهم  زا  یکی  خُر :

.دز قیقحت  هب  ار  ورمع  دیز  هیمسا ) هلمج  : ) بَرَض دَق  ًارمَع  ٌدیَز 

ندرک رهاظ  بارعا : .رذگب ) ظفل  زا  رگنب و  ینعم  هب   ) .نتشاذگ ار  تسوپ  نتـشادرب و  ار  زغم  ریظن  ندرک : در  هنامیپ  ندتـس و  مدنگ 
.برعم مسا  رخآ  فرح  رد  لماع ، ياضتقا  بسح  رب  رج  ای  بصن ، عفر ، تکرح 

678 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.حازم غال :

.دوشن هابتشا  رمع »  » اب ات  دنسیون  واو  اب  ار  ورمع »  » دوش یم  هدید  طخلا  مسر  رد  هک  نانچ  ورمع : ندیدزد  واو 

.ندش نورب  هزادنا  زا  نورب : دح  زا 

.ندش دح  راوازس  ندیزس : دح 

دزد دـح  .دزد  تسد  ندـیرب  ای  راوخیم  ای  راکانز  ندز  هناـیزات  نوچ  دـیاب ، ار  راـکهانگ  هک  تسا  يرفیک  یهقف  حالطـصا  رد  دـح :
نآ ياهب  هک  يزیچ  ای  تسا  رانید  مراهچ  کـی  دریگ  یم  ّقلعت  نآ  رب  دـح  هک  یلاـم  رادـقم  تسا و  تسد  عطق  میناد  یم  هک  ناـنچ 

.دشاب هزادنا  نیا 

اما هعبرالا ) بهاذملا  یلع  هقفلا   ) .رانید عبر  نایلبنح  نایعفاش و  دنا و  هتفرگ  صلاخ  مهرد  هد  ای  رانید  کی  ار  يدزد  باصن  نایفنح 
: انالوم هتفگ 

دیز
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.وا نتخاس  شوماخ  يارب  ار  نادان  تسا ، هنوگ  زنط  خساپ   2 دزس 3635 / دح  ار  وا  دُرب  دح  زا  هک  نوچ  دزب  ار  شدزد  تشگ  فقاو 

، همان نابزرم  هنمد ، هلیلک و  .دنا  هتفگ  ناروناج  نابز  زا  ار  دوخ  ياهدنپ  رتشیب  زاب  رید  زا  قالخا  نامّلعم  دـنناد  یم  بدا  هب  نایانـشآ 
لبلب لگ و  نابز  زا  یبوبر  هاگرد  هب  ار  دوخ  قایتشا  ناتـساد  ناـفراع  هاـگ  و  تسا ، ساـسا  نینچ  رب  تسد ، نیا  زا  رگید  ياـهباتک  و 

.دنا هدورس 

هدـعاق نتخومآ  يارب  نایوحن  .درآ  یم  ضارتعا  هدرکن  يریـس  ملاـع  نیا  رد  هک  نآ  و  دراد ، یم  رب  ار  زغم  تسا  ینعم  لـها  هک  نآ 
دـیز و دـناد  یم  تسا ، رایـشوه  هک  نآ  .دز  ار  ورمع  دـیز و  هک  دنـشک  یم  ناـیم  هب  ار  ورمع  دـیز و  نادرگاـش ، هب  ملع  نـیا  ياـه 

.دز ار  ورمع  ارچ  دیز  هک  دزیخ  یم  رب  تمصاخم  هب  تسا  نادان  هک  نآ  .تسا و  هدعاق  نتخومآ  ضرغ  تسین و  راک  رد  يورمع 

رب یماع  يرـسپ  درم و  یملاع  یـضاق  نیوزق  رد  هکنیا : نآ  هصالخ  هک  فئاوطلا ، فیاطل  رد  تسا  یتیاکح  انالوم  هدورـس  بساـنم 
بلاط ماجنارس ، .تفگ  یم  هناهاگآان  ینانخس  اهسلجم  رد  يو  .دندناشن  يو  ياج  هب  ار  وا  ردپ ، قوقح  تیاعر  يارب  .دنام  وا  ياج 

دیز ارچ  تفگ  هداز  یضاق  .ًارمَع » ٌدیَز  َبَرَـض   » هک ریگ  دای  بیکرت  نیا  تفگ  ار  يو  ملعم  .دزومایب  وحن  ار  وا  ات  دندروایب  ار  یملع 
تفگ ملعم  دوب ؟ هدرک  یهانگ  هچ  ورمع  دز ؟ ار  ورمع 

679 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دهد یم  یهاوگ  حلاص  يدرم  هک  دـنروایب  ار  دـیز  ات  دـینک  بلط  ار  الکو  تفگ  هداز  یـضاق  .هدـعاق  نتخومآ  يارب  تسا  لاثم  نیا 
تفگ ملعم  .تسا  هدز  ار  ورمع  يو 
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نیا یهاوخ  یم  يا و  هتفرگ  توشر  دیز  نیا  زا  وت  مراد  نامگ  هک  تفشآ  رب  هداز  یضاق  .تسین  راک  رد  يورمع  دیز و  هداز  یضاق 
.دنرب نادنز  هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  ار  نارکون  یچیپ و  مهرد  ار  مهم 

ص 407) فئاوطلا ، فیاطل   ) .دندناهر هداز  یضاق  گنچ  زا  ار  وا  ات  دندرب  جنر  یسب  یضاق  نادنواشیوخ 

نالطاب ِلد  رد  لطاب  نخس  ندمآ  اریذپ 

نالطاب ِلد  رد  لطاب  نخس  ندمآ  اریذپ 

رد تسود و  نیا  تدیوگ  تسا  یکی  هم  ار  یلوحا  ییوگب  رگ  ناژک  شیپ  رد  تسار  دیامن  ژک  ناج  هب  متفرذپ  تسار  کنیا  تفگ 
غورد دیآ  یم  عمج  ناغورد  رب  تساوخ  دـَب  يازـس  نیا  دراد ، تسار  تسا  ود  دـیوگ  یـسک  ددـنخ  وا  رب  رو  تسا  یکـش  تدـحو 

زا هک  نآ  تـفگ :  3622 خالگنـس ب 3626 - راـثع  ار  ناروک  مشچ  خارف  ِتسد  دوـب  ار  ناـخارف  لد  غورف  دز  نِیثـِیبَخلا  تاـثیبخلل 
.دز ار  ورمع  دیز  ارچ  دیسرپ  یم  يوحن 

.نیقی يور  زا  لد ، يور  زا  ناج : هب 

.نیب ود  لوحأ :

(. هام  ) ندوب یکی  یکی ، تدحو :

.نایوگ غورد  ناغورد :

.نتسویپ ندش ، مهارف  ندمآ : عمج 

دیلپ نانز  ِتابِّیَّطِلل : َنُوبِّیَّطلا  َنِیبِّیَّطِلل َو  ُتابِّیَّطلا  ِتاثِیبَْخِلل َو  َنُوثِیبَْخلا  َنِیثِیبَْخِلل َو  ُتاـثِیبَْخلا   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  نیثیبَخلا : تاـثیبَخلل 
لد ( 26 رون ، « ) .ار هزیکاپ  نانز  هزیکاپ  نادرم  ار و  هزیکاپ  نادرم  هزیکاـپ  ناـنز  ار و  دـیلپ  ناـنز  دـیلپ  نادرم  دـنیاش و  ار  دـیلپ  نادرم 

.تّمه دنلب  رظن ، دنلب  خارف :

گنهرف همان ) تغل  زا  لقن  هب  يدجـسع ،  ) خاـم میـس  تشم  کـی  هب  دـیرخ  نز  ریپ  کـی  خارف  لد  درمناوج و  زاـب  میکح  دـش  نوچ 
.تسا هتفرگ  ادخ  یلو  زا  تیانک  ار  خارف » لد  ، » يونثم تاریبعت  تاغل و 

.یگدنشخب تیاهن  یتسد ، هداشگ  خارف : تسد 
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داد نانچ 
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.نداتفا رد  رس  هب  و  ندیزغل ، راثِع : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یسودرف ،  ) خاش گرب و  دنک  ون  ار  درم  یمه  خارف  تسد  هک  خساپ 

هقیدح  ) ییانـس هدورـس  نومـضم  نیدب  کیدزن  .دنیزگن  دیلپ  نخـس  زج  دیلپ ، عبط  و  دنیـشنن ، لد  رد  تسار  نخـس  ار  شیدنا  جـک 
(. مراهچ باب   ) همان نابزرم  رد  نابزیم » لوحا  رسپ   » تیاکح زین  و  تسا ، ص 84 ) هقیقحلا ،

دریمن دروخ  تخرد  نآ  هویم  هک  ره  هک  تخرد  نآ  نتسُج 

هراشا

دریمن دروخ  تخرد  نآ  هویم  هک  ره  هک  تخرد  نآ  نتسُج 

درُمب زگره  ین  ریپ  وا  دوـش  ین  دُرب  دروـخ و  وا  هوـیم  زک  یـسک  ره  ناتـسودنه  رد  تسه  یتـخرد  هک  ناتـساد  يارب  ییاـناد  تـفگ 
بلط زا  درک  ناور  ناتـسدنه  يوس  بدا  ِناوید  اناد ز  يدـصاق  یقـشاع  دـش  شا  هویم  تخرد و  رب  یقداص  زا  دینـش  نیا  یهاـشداپ 

هوک و ین  دنام و  هریزج  ین  تشگ  بولطم  نیا  رهب  زا  رهش  رهش  وج  تسج و  يارب  ناتسدنه  درِگ  وا  زا  دصاق  نآ  تشگ  یم  اهلاس 
ناسک سب  حازم  ردنا  دندز  شعفـص  ناسک  سب  دنب  ِنونجم  رگم  زج  دـیوج  هک  نیک  دنخـشیر  شدرک  دیـسرپ  ار  هک  ره  تشد  ین 

عفـص یکی  شتاعارم  نیو  فازگ  دشاب  اجک  دشاب  یهت  یک  فاص  هنیـس  كریز  وت  نوچ  يوج  تسج و  حالف  بحاص  يا  دـنتفگ 
یتخرد هشیب  نالف  رد  گرتس  لوه و  سب  میلقا  نالف  رد  گرزب  ياک  رخسَت  هب  شدندوتس  یم  رت  تخس  اراکشآ  عفـص  نیو ز  رگد 

درک تحایس  سب  ربخ  یعون  یسک  ره  زا  دینش  یم  رمک  نتـسُج  رد  هتـسب  هش  ِدصاق  زبگ  شیخاش  ره  نهپ و  دنلب و  سب  زبس  تسه 
چیه بلط  زا  رمالا  رِخآ  دمآ  زجاع  بعت  تبرغ  نآ  ردنا  دید  یسب  نوچ  اهلام  هشنهش  شداتسرف  یم  اهلاس  اج  نآ 
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زاب مزع  درک  دش  هتـسُجان  تبقاع  وا  هتـسُج  دش  هتـسسگب  وا  ِدـیموا  هتـشر  دـشن  ادـیپ  ربخ  ریغ  ضرغ  نآ  دـشن ز  ادـیپ  رثا  دوصقم  زا 
، هنمد هلیلک و  هماـنهاش ، رد  هک  ناـنچ  تـخرد : نآ  نتـسج   3627 هار ب 3644 - دـیُّرب  یم  دـیراب و  یم  کـشا  هاـش  يوس  نتـشگ 

ذخآم هب : دینک  هاگن   ) .تسا شناد  تخرد ، نآ  هدمآ  رفنازورف ) موحرم  لقن  هب   ) كولسلا دئارف  و  همان ، بیاجع 
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هدـنیوج و قلطم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  .رب  همان  کیپ ، نانابز ، یـسراف  لوادـت  رد  دـصاق : ص 83 ) يونثم ، تالیثمت  صـصق و 
.تسا رومأم 

.هتشاد مان  لئاسر  ناوید  نایناریا  یناوید  حالطصا  رد  هک  تسا  نامه  بیکرت  نیا  ًارهاظ  بدا : ناوید 

.وج تسج و  يارب  بلط : زا 

عوجر هاشداپ  تخرد و  هب  ناوت  یم  ار  ریمـض  وا : زا   1 راسهوک 3013 / رد  بلط  زا  دـندوب  هتفر  راکـش  ِرهب  یهبور  گرگ و  ریش و 
(. هاشداپ يوس  زا  دصاق  ای  تخرد  دصاق   ) داد

.هناوید تخس  يدنب ، هناوید  دنب : نونجم 

.ندز افق  رب  تسد  فک  اب  یندرگ ، سپ  عفَص :

.راگتسر حالَف : بِحاص 

.ریمض یفاص  لد ، كاپ  فاص : هنیس 

.دوب رت  تخس  ندروخ  یندرگ  سپ  زا  ندوتس  نیا  دندرک و  یم  دنخشیر  ار  وا  ندوتس  نیا  اب  تاعارم :...  نیو 

.دنخشیر رَخسَت :

هک ارچ  تسه ،) زبس  یتخرد  گرتـس  لوه و  سب   ) تفرگ تخرد  يارب  مدـقم  تفـص  تسا  رتـهب  ار  هملک  ود  نیا  گرتـس : لوه و 
رظن هب  دیعب  میلقا  يارب  ار  هژاو  ود  نیا  نتفرگ  تفص  نالک و  گرزب و  ینعم  هب  گرتس »  » تسا و كانـسرت  سرت و  ینعم  هب  لوه » »

.دسر یم 

.يوق ربطس ، زبگ :

.جنر بَعَت :

.ماجنارس رمالا : رخآ 
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، ندومیپ ندیرب : .دماین ) تسد  هب  تسج  یم  هچ  نآ   ) .ندماین تسد  هب  ندش : هتسُجان  هتسُج 
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.ندرک یط 

، ظافلا زا  تسا  ناعمتسم  مهف  هجرد  نداد  ناشن  نیشیپ ، ناتساد  اب  ناتساد  نیا  طابترا 
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.دنرگن یم  نآ  تقیقح  هب  دنراد  اناد  یلد  هک  يا  هتسد  دنریگ و  یم  ار  ظفل  رهاظ  یضعب  هک  نانچ 

دّلقم بلاط  نآ  اب  تخرد  نآ  ِّرس  خیش  ندرک  حرش 

دّلقم بلاط  نآ  اب  تخرد  نآ  ِّرس  خیش  ندرک  حرش 

ات موش  ردـنا  هار  هب  وا  ِناتـسآ  مور ز  وا  شیپ  دـیمون  نم  تفگ  میدـن  دـش  سِیآ  هک  لزنم  نآ  ردـنا  میرک  یبطق  یملاع  یخیـش  دوب 
تفگ باحس  دننام  دیراب  یم  کشا  بآ  ُرپ  مشچ  اب  خیـش  شیپ  تفر  نم  هاوخ  لد  زا  نم  مدیمون  هک  نوچ  نم  هارمه  دوب  وا  ياعد 

اب ور  وت  بوـلطم  تسیچ  تتـسیدیمون  هچ  زک  وـگ  او  تفگ  تسا  تعاـس  نیا  فـطل  تقو  مدـیماان  تسا  ّتقِر  محر و  تقو  اـخیش 
اهلاس تایح  بآ  هیام  وا  هویم  تاهج  رد  ردان  تسه  یتخرد  هک  راسخاش  کی  نتسُج  يارب  زا  رایتخا  مدرک  هاشنهاش  تفگ  تتسیچ 
سب میلع  رد  دشاب  ملع  تخرد  نیا  میلس  يا  شتفگب  دیدنخ و  خیش  ناشوخ  رس  نیا  رخسَت  زنط و  هک  زج  ناشن  کی  مدیدن  متـسُج 
رتهم تسا : هدمآ  دنچ  ياهینعم  هب  تغل  رد  بطق :  3645 طیحم ب 3655 - يایرد  یناویح ز  بآ  طیسب  سب  فرگـش و  سب  دنلب و 

رد .لماک و  ِیلَو  یتسه ، ناهج  رادم  تسوا ، دوجو  هب  ملاع  ماظن  هک  یسک  تسودب ، يزیچ  ماوق  هچ  نآ  ایسآ ، ینهآ  هناوتـسا  موق ،
.تسا دوصقم  ریخا  ینعم  ثحب  دروم  تیب 

.دیمون سِیآ :

.تسا هاش » هداتسرف   » دوصقم تیب  نیا  رد  .مد  مه  نیشنمه ، میدَن :

.تقفش ینابرهم ، ّتقِر :

.تخرد زا  تیانک  راسخاش :

.بایمک ردان :

.ملاع ناهج ، زا  تیانک  تهج : عمج  تاهج :
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رس
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.مغ یب  رطاخ ، هدوسآ  زا  تیانک  شوخ :

.نادان میلس :

.تسا هدش  هدیشک  ناهج  درگ  دنتشادنپ  یم  هک  ییایرد  طیحم : يایرد 

.ملع زا  تراعتسا  طیحم : يایرد  ِناویح  بآ 

هگ تشگ و  ماـن  شرحب  هاـگ  باـتفآ  هگ  دـش  ماـن  شتخرد  هگ  َرب  راـب و  یب  ینعم  خاـش  نآ ز  ربخ ز  یب  يا  يا  هتفر  تروص  هب  وت 
دیاش مان  ار  یکی  نآ  رازه  دراد  رثا  وا  تسا  درف  هچ  رگ  تساقب  رمع  وا  راثآ  نیرتمک  تساخ  راثآ  رازه  دص  شک  یکی  نآ  باحس 

فطل دوب  رگید  قح  رد  ودع  رهق و  دوب  رگید  قح  رد  رسپ  دشاب  رگد  یصخش  قح  رد  ردپ  دشاب  ار  وت  یصخش  یکی  نآ  رامـش  یب 
وت وچمه  تسا  هِقث  بحاص  رگ  مان  دـیوج  هک  ره  یمَع  یفـصو  زا  شفـصو  ره  بحاـص  یمدآ  کـی  وا  ماـن و  نارازه  دـص  وکن  و 
ات تافـص  رد  رگنب  مان و  زا  رذگ  رد  تخب  روش  ماکخلت و  ینامب  ات  تخرد  مان  نیا  رب  یـسفچ  رب  هچ  وت  تسا  هقرفت  ردـنا  دـیمون و 

هدنسب نتفر : تروص  هب   3656 داتفوا ب 3666 - مارآ  تفر  ینعم  هب  نوچ  داتفوا  مان  زا  قلخ  فالتخا  تاذ  يوس  دـیامن  هر  تتافص 
(. ظفل  ) رهاظ هب  ندرک 

.ایرد رحب : .تسا » ملاع  رون  تسا و  رون  دوخ  ملع   » دنا هتفگ  ملع  فیرعت  رد  هک  نانچ  باتفآ :

ءام ِحوُّرلا  ِءامَـس  َنِم  َلَزنأ   » دنا هتفگ  ( 17 دـعر ، «* ) ًءام ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ   » لیوأت رد  هک  نانچ  دـنا  هتفگ  بآ »  » ار ملع  نافراع  ضعب 
« رمع ياقب   » ار اقب » رمع   » ناوت یم  و  نادواج ، یقاب ، لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) اقب يراوزبس ) حرش  هداعسلا ، نایب  ریـسفت  « ) .ِملِعلا

.درک ینعم 

.تسا نادان »  » زا تیانک  تیب  نیا  رد  و  روک ، یمعا ، یمَع :

رد نکیل  دامتعا ، دروم  هقث : بحاص 
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.تسا رترهاظ  وگتسار »  » ینعم رد  ثحب  دروم  تیب 

هب تسا  لد  ّقلعت  نآ  تسا و  عمج  لباقم  نافراع  حالطصا  رد  .ینادرگ  رس  یناشیرپ ، هقرفت :
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.هدنکارپ يراک 

.ندیبسچ ندیسفچ :

تسا ملع  ینعم  رد  اهتیصاخ  اهرثا و  نیا  دراد و  ناوارف  ياهتیـصاخ  اهرثا و  نکیل  تسا ، هژاو  کی  ملع »  » هک نآ  زا  مان : زا  رذگ  رد 
.صاخ تسا  یتفص  ار  کی  ره  تسا و  یبسن  نآ و  مان  رد  هن 

ياهگرب خاش و  اب  تسا  یتخرد  نوچ  شناد  هکنیا  یکی  تسا : هدومرف  نایب  هصالخ  روطب  ار  مهم  هتکن  ود  تیاـکح  نیا  ندروآ  اـب 
ُمتیَِقل اذِإ  : » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  .دَرب  دـیواج  یگدـنز  هب  هار  دَروُخ  تخرد  نآ  هویم  زا  هک  ره  .راد  بآ  ياـه  هوـیم  رایـسب و 
ًاِملاـع ُمِتیَقل  اذِإ  ص )  ) لاـق اینُّدـلا  ِراَد  ِیف  اذـه  ُنِکُمی  َفیَک  اُولاـق َو  اـهِرامثأ  نِم  اُولُک  اـهِّلِظ َو  ِیف  اوُدـُعقاَف  ِهَّنَجلا  ِراجـشأ  نِم  ًهَرَجَش 

حرش « ) .دیا هدید  ار  تشهب  ياهتخرد  زا  یتخرد  هک  تسا  نانچ  دیدید ، يدنمـشناد  هاگ  ره  ِهَّنَجلا : ِراجـشا  نِم  ًهَرَجَـش  ُمتیَِقل  امَّنَأَکَف 
.تسیچ تقیقح  دید  دیاب  تسیرگن ، دیابن  نآ  ِینعم  رهاظ  ظفل و  رد  هکنیا  رگید  يورقنا )

رد هک  نانچ  ینعم ، زا  تلفغ  تسا و  تروص  هب  نتخادرپ  زا  ناـمدرم  فـالتخا  رتشیب  و  نوگ ، هنوگ  اـهتروص  تسا و  یکی  تقیقح 
.تسا هدش  نشور  رتشیب  لیصفت  اب  تقیقح  نیا  هدنیآ  ناتساد 

حرش يرگید  يارب  ار  نآ  کی  ره  دنتـسناد و  یم  ار  روگنا  ياهتفـص  دندرک  یم  راکیپ  رگیدکی  اب  مان  رـس  رب  هک  نت  راهچ  نآ  رگا 
.تساخ یمرب  ناشنایم  زا  عازن  درک  یم 

ار نآ  دوب  هدرک  مهف  رگید  مان  هب  یکی  ره  هک  روگنا  تهج  سک  راهچ  تعزانم 

ار نآ  دوب  هدرک  مهف  رگید  مان  هب  یکی  ره  هک  روگنا  تهج  سک  راهچ  تعزانم 

ار سک  راچ 
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نآ اغد  يا  روگنا  هن  مهاوخ  بَنِع  نم  تفگ ال  دـُب  برع  رگید  یکی  نآ  مهد  يروگنا  هب  نیا  تفگ  یکی  نآ  مرد  کـی  يدرم  داد 
لیفاتـسا میهاوخ  نک ، كرت  ار  لـیق  نیا  تفگب  یمور  یکی  نآ  مُزا  مهاوخ  بنع  مهاوخ  یمن  نم  ُمَنب  نیا  تفگ  دـُب و  یکرت  یکی 

یهت شناد  زا  لهج و  زا  دـنُدب  رپ  یهلبا  زا  دـندز  یم  مه  رب  تشم  دـنُدب  لـفاغ  اـهمان  ِّرَـس  هک ز  دـندش  یگنج  رفن  نآ  عزاـنت  رد  ار 
یم ار  نات  هلمج  يوزرآ  مرد  کی  نیز  نم  هک  وا  یتفگب  سپ  ناش  حلـص  يدادب  اج  نآ  يُدب  رگ  نابز  دص  يزیزع  يّرـس  بحاص 
دوش یم  نمـشد  راچ  دارملا  راچ  دوش  یم  ناتمرد  کی  لمع  نیدـنچ  دـنک  یم  ناتمرد  نیا  لغد  یب  ار  لد  دیراپـسب  هک  نوچ  مهد 
موش نم  ناتنابز  ات  اوتصنأ  دیشاب  شوماخ  امش  سپ  قافّتا  ار  امـش  درآ  نم  ِتفگ  قارف  گنج و  دهد  ناتکی  ره  ِتفگ  داّحتا  کی ز 

رنه دراد  یتّیصاخ  یمرگ  رثا  دهدن  یتّیراع  ِیمرگ  طخس  تسا و  عازن  هیام  رثا  رد  طمن  کی  دیامن  یم  ناتنخس  رگ  وگ  تفگ و  رد 
«86»

يدرس شلصا  عبط  تسا  يزیلهد  وا  یمرگ  نآ  هکنآ  نامگ ز  یب  دیازف  يدرـس  يروخ  نوچ  نآ  شتآ  يدرک ز  مرگ  رگ  ار  هکرس 
زک تسام  صالخا  هب ز  خیش  يایر  سپ  رگج  رد  دیازف  یمرگ  يروخ  نوچ  رـسپ  يا  باشود  هتـسب ، خی  دوب  رو  تسا  يزیت  تسا و 

3667 دسج ب 3685 - لها  مَد  درآ  هقرفت  دسر  ّتیعمج  خیش  ثیدح  زا  تسامع  زا  نیو  نآ ، دشاب  تریصب 

__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  رنه »  » هملک ریز  رثا »  » هملک مود ، عارصم  رخآ  ساسا ، هخسن  رد  ( 86)

يدیهش يونثم (  حرش 
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689 ص : ج 3 ، (، 

.روگنا بَنِع :

.تسا نم  لوپ  ُمَنب :

.روگنا یکرت ) : ) مُزا

.نخس تفگ ، لیق :

.رگیدکی اب  ندرک  هزیتس  لعافت ) باب  ردصم  : ) عزانت همان ) تغل   ) .روگنا ( eluhpatS ینانوی : ) لیفاتسا

(. نت راهچ   ) هورگ رفن :

.ینعم زا  هاگآ  تقیقح ، ياناد  زا  تیانک  نابز : دص 

زیچ کی  ینعم  رد  تسا و  یظفل  نانآ  فالتخا  دناد  یم  تسا و  هاگآ  تقیقح  زا  ّرِس  بحاص  نآ  نوچ  راچ : دوش  یم  ناتمرد  کی 
دنا و هدرک  شخب  دوخ  نایم  دنا و  هتشاد  مرد  راچ  ییوگ  هک  نانچ  درک  دنهاوخ  دونشخ  ار  راچ  ره  مرد  نآ  اب  سپ  دنهاوخ ، یم  ار 

.هدیرخ تسوا  هاوخ  لد  هک  ار  يزیچ  کی  ره 

.دشاب نینچ  بولطملا ، وهف  دارُملا :

یم فرط  رب  امش  فالتخا  کی : دوش  یم  نمشد  راچ   2 / 983 دازن ؟ رهوج  کی  وت  ياهـضرع  نیا  دارُملا  ریگ  نینچ  هشنهاش  تفگ 
.تسا یکی  ناتدوصقم  هک  ارچ  دیوش  یم  نخس  کی  دوش و 

، دیفلتخم نآ  ریبعت  رد  نوچ  دیتسه ، زیچ  کی  ناهاوخ  همه  رگا   ) .هنوگ کی  طمن : کی   2 تیب 3443 / حرش  هب : دینک  هاگن  اوتصنأ :
نانآ رد  ملع  اما  دنا ، هتفرگ  ارف  ار  یملع  هک  یناسک  هب  تسا  یـضیرعت  .يدیلقت  ملع  یتیراع : یمرگ  .دیا ) هداتفا  رد  گنج  هب  مه  اب 

.تسا هدرکن  يرثا 

.ساسا یب  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .هناخ  نالاد  رد و  نایم  ییاج  زیلهد : هب  بوسنم  يزیلهد :

تیب حرـش  هب : دینک  هاگن  خیـش :...  يایر  سپ   4 نهک 1720 / ّرز  مه  تسا  كاـخ  هش  ِشیپ  نخـس  نیا  هَّللا  تسا و  يزیلهد  تـفگ 
1 / 1579

690 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تقیقح نتسناد  ییانیب ، تریصب :
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.يروک یمع ، امع :

.دنا مسج  شرورپ  یپ  رد  هک  .دنرادن  هرهب  تقیقح  ینعم و  زا  هک  نانآ  دسج : ِلهأ 

رهاظ هب  ندش  لوغشم  ینعم و  هب  ندرکن  هجوت  زا  مدرم  فالتخا  رتشیب 
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دوب و  دناهر ، یم  فالخ  زا  دـناسر و  یم  تقیقح  هب  ار  نانآ  تسا ، هاگآ  ینعم  زا  هک  دـننک  میلـست  ییامنهار  هب  ار  دوخ  رگا  .تسا 
زیچ نیرتمک  هب  یتقیقح و  هن  تسا  یـضراع  هک  ارچ  درادن ، يدوس  زین  قافو  نیا  دـهد ، تسد  یقفاوت  اهرهاظ  رـس  رب  نانآ  نایم  هک 

يور زا  دـیوگ  هچ  نآ  هک  تسا  خیـش  قافن ، هدـنرادرب  تسا و  قافو  هیام  شنخـس  لاح  ره  رد  هک  نآ  سپ  .دوش  لدـبم  فـالخ  هب 
.دیلقت هن  تسا  قیقحت 

دمآ نورب  تفرگب و  سنا  گنلپ  اب  وهآ  شلدع  ِنامز  رد  تخانش  ار  ناغرم  هلمج  نابز  وک  تخاتب  ترضح  يوس  زک  نامیلس  نوچ 
وت نانز  رَپ  نایم  دش  يداّحتا  نانمـشد  نایم  دش  یجنایم  وا  زارتحا  دروان  گرگ  زا  دنفـسوگ  زاب  لاگنچ  زا  نِمآ  رتوبک  دش  گنج  ز 
دوب ود  ره  ار  يوج  نامیلس  نآ  دوش و  یماد  شا  هناد  ار  وج  هناد  يوغ  یشاب  یم  هچ  وج  نامیلس  نیه  يود  یم  هناد  ِرهب  يروم  وچ 

ام روج  دنامن  حلـص و  دهد  وک  ام  رود  ردنا  تسه  نامیلـس  مه  ناما  مد  کی  رگدـمه  زا  ناشتـسین  نامز  رخآ  نیا  رد  ار  اهناج  غرم 
ار اهناج  غرم  یتّمه  بحاص  قح و  هفیلخ  زا  یتّما  تسا  هدوبن  یلاخ  دوخ  تفگ  ریِذن  اهِیف  الَخ  ّالا و  هب  ات  ریگ  دای  ار  ٍهّمأ  نِم  نإ  لوق 

دحاو سفن  هدِحاو  ٌسفَن  تفگ  ار  نوملسُم  هدلاو  نوچمه  دندرگ  ناقفـشم  دنک  لِغ  یب  شغ و  یب  ناشافـص  زک  دنک  لدکی  نانچ 
زا تیانک  ندمآ ، ادخ  بناج  زا  نتخات : ترضح  يوس  زا   3686 دنُدب ب 3698 - قلطم  نمـشد  کی  ره  هن  رو  دندش  قح  لوسر  زا 

.نتفای يربمیپ 

زا تسا  ذوخأم  نتخانش : ناغرم  نابز 
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ْنِم انِیتوُأ  ِْریَّطلا َو  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  َلاق   » هیآ

691 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(16 لمن ، « ) .يزیچ ره  زا  میدش  هداد  ناغرم و  راتفگ  ار  ام  دنتخومآ  مدرم  يا  تفگ  و  ْیَش ٍء : ِّلُک 

.ندرک زیهرپ  نتسج ، يرود  ندروآ : زارتحا   1 کیخأ 1204 / نِم  حصفا  هتشگ  نامیلس  اب  کیچ  کیچ  هدرک  كرت  ناغرم  هلمج 

.ناگدنرپ ناغرم ، نانز : رَپ 

.لماک يامنهار  زا  تراعتسا  نامیلس :

.هارمگ يوَغ :

.تسایند عاتم  یپ  رد  هک  یسک  زا  تیانک  يوج : هناد 

.تسا لماک  يامنهار  يوج  تسج و  رد  هک  نآ  زا  تیانک  وج : نامیلس 

لاس رازه  راهچ  رود »  » ره .دنا  هدیمان  نامز  رخآ  رود  تسا  رمق  رود  هک  ار  ریخا  رود  نامز : رخآ  هبشم  هب  هب  هبـشم  هفاضا  ناج : غرم 
.دوش یهتنم  تمایق  هب  تسا  رخآ  رود  هک  رود  نیا  هک  دنرادنپ  نینچ  و  لاس ، رازه  تفه  دنا  هتفگ  و  تسا ،

سفَن ( 24 رطاف ، « ) .تسا يا  هدـنناسرت  نآ  رد  هک  زج  تسین  یتّما  و  ٌریِذـَن : اهِیف  ـالَخ  اَّلِإ  ٍهَّمُأ  ْنِم  ْنِإ  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  ٍهِّما : نِم 
زا هچ  نآ  تسا  هلمج  نـیا  ریظن  و  ص 43 ،) يونثم ، ثیداحا   ) دنا هدرمـش  ثیدح  ار  نآ  یـضعب  ٍهِدَحاو » ٍسفَنَک  َنُونِمؤُملا  : » هدحاو

نوچ ص 234 ) ج 71 ، راونالا ، راحب  « ) .دَسَجلا ِلثَمَک  مهِفُطاعَت  مِهِمُحارَت َو  مِهِّرابَت و  ِیف  َنُونِمؤُملا   » هک تسا  هدمآ  ع )  ) قداص ماما 
هب دریگ و  یم  تّوق  نانآ  رد  نآ ) زج  بضغ و  توهش و   ) یناویح ياهورین  هاگ  دنا ، یناویح  ناج  یناسنا و  حور  زا  هتشرس  نایمدآ 
زا یـشان  ییوج  هزیتس  نآ  هک  یلاح  .دنزیخ  یم  رب  يریگرد  زیتس و  ای  يزوت  هنیک  هب  رگیدـکی  اب  ررـض ، عفد  ای  تعفنم  بلج  رطاخ 

ییامنهار لاح  نیا  رد  .تسا  تقیقح  هب  ییانشآان  ینادان و 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1079 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ بناج  زا  ناربمیپ  ندمآ  ِّرـس  .دیآ  رب  ناشیا  تیاده  یپ  رد  ات  دوش  یم  هداتـسرف  نانآ  رب  دراد  دوخ  نامرف  رد  ار  هبنج  ود  ره  هک 
يربمغیپ هرود  نوچ  دراد و  زاب  ناـش  يریگرد  عازن و  زا  رگید  يوس  زا  دـنک و  انـشآ  ادـخ  اـب  ار  مدرم  وس  کـی  زا  هک  تسا  نیمه 

هب ار  هفیظو  نیا  وا  بیان  ای  ماما  دیدرگ  يرپس 

692 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زین نارجاهم  اب  هکلب  دـنوش  یکی  دوخ  اهنت  هن  دزیخرب ، راصنا  ناـیم  زا  ینمـشد  اـت  دـش  بجوم  ص )  ) لوسر هک  ناـنچ  دراد ، هدـهع 
.دندرگ ردارب 

مالّسلا هیلع  لوسر  تاکرب  هب  راصنا  نایم  زا  توادع  تفلاخم و  نتساخرب 

مالّسلا هیلع  لوسر  تاکرب  هب  راصنا  نایم  زا  توادع  تفلاخم و  نتساخرب 

مالسا رون  رد  دش  وحم  یفطـصم  زا  ناش  هنهک  ياه  هنیک  تشاد  ماشآ  نوخ  ِناج  رگید  کی ز  تشاد  مان  جرزخ  سوأک و  هلیبق  ود 
دندش دحاو  نت  دنتـسکش و  رد  دنپ  هب  هَوخإ  نُونِمؤُملا  ِمَد  زو  ناتـسوب  رد  بنع  دادعا  وچمه  نانمـشد  نآ  دندش  ناوخا  الّوا  افـص  و 

« هنیدم مدرم   » مان ناناملسم  فرع  ثیدح و  نآرق و  حالطصا  رد  و  روای ،»  » ینعم هب  تغل  رد  رـصان : عمج  راصنأ :  3699 ب 3702 -
نآ هصالخ  .تسا  هدمآ  اهخیرات  رد  نآ  ناتـساد  دندمآ و  رد  وا  نامرف  رد  دندناوخ و  دوخ  رهـش  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  .تسا 
رد هک  دوب  نانچ  ص )  ) ربمغیپ هویش  دندوب ، هدرک  تخس  وا  رب  ار  راک  ناکرشم  هکم ، رد  ص )  ) لوسر ِفقوت  رخآ  ياهلاس  رد  هکنیا 

جرزخ مدرم  زا  نت  شـش  یلاس  .درک  یم  غالبا  ار  دوخ  توعد  تفر و  یم  دندوب  هدمآ  ترایز  يارب  هک  یناسک  دزن  جـح ، ياههام 
دندینش ار  وا  هتفگ  دندید و  ار  وا 
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رارقرب ام  نایم  یتشآ  وت  هلیـسو  هب  رگا  .میزاس  یم  ربخ  اب  وت  توعد  زا  ار  نانآ  میور و  یم  دوخ  مدرم  دزن  ام  دنتفگ  دندیدنـسپ و  و 
.دوب یهاوخ  ام  دزن  سک  رت  بوبحم  دوش 

ود رد  هک  دندوب  یـسک  یپ  رد  دوب ، هدش  هتـشک  نانآ  زا  دنچ  ینت  دندوب و  هدرک  یگنج  مه  اب  جرزخ  سوا و  هلیبق  هک  اهلاس  نآ  رد 
هناد بنع : دادعا  ( 59 ص 55 - مالسا ، یلیلحت  خیرات  هب : دینک  هاگن  رتشیب  لیصفت  يارب   ) .دهد یتشآ  ار  نانآ  دشابن و  ریگرد  ِفرط 

.دنا هشوخ  کی  رد  یگمه  نکیل  دنیادج  مه  زا  روگنا  ياه 

ناتاهردارب نایم  سپ  دـنردارب ، ناـنمؤم  َنوُمَحُْرت : ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  ْمُْکیَوَخَأ َو  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  : » هوخإ َنُونِمؤُملا 
هب نداد و  تسد  زا  ار  يدوـخ  ندـش ، درخ  مـه  رد  نتـسکش : رد  ( 10 تارجح ، « ) .دیوش هدرک  محر  دـیاش  دیـسرتب  دـیهد و  یتشآ 

.نتسویپ يرگید 

694 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

کین ِرای  دش  دش ، هتخپ  هروغ  هک  نوچ  کیل  دـنناّدض  روگنا  هروغ و  دوش  دـحاو  هریـش  يدرـشف  نوچ  دوب  ناوخا  اهروگنا  ِتروص 
دحلم ِسحن  تواقـش  رد  وا  دشاب  دحاو  ِسفن  هن  یخا  هن  دـناوخ  شیلـصا  رفاک  قح  لزا  رد  دـنام  ماخ  تسب و  گنـس  وک  يا  هروغ 
هروغ هب  روجهم  مَرا  زا  خزود  ِدود  ِهب  روکذَـمان  روک ، ربگ  ِّرـس  ناهج  رد  دزیخ  ماـهفا  هنتف  ناـهن  دراد  وا  هچ  نآ  میوگب  رگ  وا  دـشاب 

رد سپ  زیتس  نیک و  دزیخرب و  يوُد  ات  زیت  دننار  یمه  يروگنا  يوس  دـنا  لد  کی  رخآ  لد  لها  ِمَد  زا  دـنا  لباق  ناشیاک  کین  ياه 
چیه تسا  وُد  مه  اریا  ددرگ  نمشد  تسود  تسوا  ِفصو  تدحو  دندرگ و  یکی  ات  تسوپ  دنّرد  یمه  يروگنا 
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کی رذـگهر  رد  قِرتفُم  كاخ  وچمه  داّحتا  داد  ار  هّرذ  نارازه  دـص  داتـسوا  ِّلُک  قشع  رب  نیرفآ  تسبن  رد  یگنج  شیوخ  اب  کـی 
لاثم رد  اجنیا  میوگ  ریاظن  رگ  نیدـب  دـنام  یمن  ناج  صقان  تسه  نیط  بآ و  ياهمـسج  داّحتا  هک  رگ  هزوک  تسد  درک  ناـشوبس 

وچمه ار  درم  دراد  روک  ینیب  رود  یَمع  رد  ینیب  رود  طاـشن  زا  اـم  کـیل  نوـنکا  تسه  نامیلـس  مه  لـالتخا  درآ  هک  مسرت  ار  مهف 
.ینعم رد  دحتم  و  رهاظ ، رد  ادج  ادج  زا  تیانک  .ردارب  خا : عمج  ناوخا :  3703 ارَس ب 3718 - زا  روک  ارَس  رد  هتفخ 

: ریظن يدرشف :...  نوچ 

1 يرشفب 680 / نوچ  دوش  کی  دنامن  دص  يرمشب  یبآ  دص  بیس و  دص  وت  رگ 

تـسا تراشا  دـش : هتخپ  هروغ  هک  نوچ  ب 8696 ) ریبـک ، ناوید   ) دـکچ روگنا  زک  هریـش  رد  تسین  دوب  روـگنا  رد  هک  اهددـع  نآ 
نانچ .دوب  دنهاوخ  یکی  مه  اب  دندیـسر  لامک  هب  دندش و  هتخپ  نوچ  تساهنآ ، یماخ  زا  رگیدـکی  اب  نامدرم  هزیتس  هک  هتکن  نیدـب 

.دندحتم حور  رد  اما  دنیادج ، رگیدکی  زا  نت  هب  ایلوا  هک 

695 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا یکی  تاغّللا  ثایغ  فلؤم  .تفـس  مکحم ، ًازاـجم : .ار  هناـخدور  هراوید  هک  ناـنچ  ندروآ  رب  گنـس  هماـن  تغل  رد  تسب : گـنس 
«، تسب گنـس  هروغ   » لاح ره  هب  دـنا ، هدروآ  نورب  تیب  نیمه  زا  ار  ینعم  نیا  اـیوگ  .تسا  هتـشون  هدیـسران » هویم   » ار نآ  ياـهینعم 

.تسا هداتفین  بآ  تخس و  تفس و  زا  تیانک 

.دندوب هداد  ار  دوخ  ناتقیرط  مه  نایتف  هک  یبقل  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .نم  ردارب  یخا :

لیذ همان ، تغل  هب : دینک  هاگن  یخا »  » هراب رد  رتشیب  حیضوت  يارب  )
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.یهارمگ هب  نداتفا  رد  زا  تیانک  نتساخ : ماهفا  هنتف  .مهف  عمج  ماهفا : هملک ) نیمه 

.دندیمان مان  نادب  ار  مرخ  غاب  ره  سپس  تخاس ، داّدش  هک  یتشهب  ای  رصق  مان  مَرا :

.رود روجهم :

.ریذپ تیاده  اریذپ ، لباق :

.نتشگ یکی  ندیسر و  لامک  هب  زا  تیانک  .ندش  روگنا  يروگنا :

.نتخادرپ ناج  هب  ندرک و  اهر  ار  مسج  زا  تیانک  ندیرد : تسوپ 

: اریا ب 26608 ) ریبک ، ناوید   ) یبای نینچ  نیا  ار  ناـج  دـیحوت  بناـج  دـش  او  وچ  هلمج  دوب  کـی  یبوک  روگنا  رازه  دـص  هچ  رگا 
گنج رد  دوخ  اب  دوب  لدـکی  رگا  هچ  تسا ، هدوبن  لدـکی  تسود  هک  تسا  نآ  هناشن  دـش ، نمـشد  یتسود  رگا   ) .هکنیا يارب  .اریز 

ناناملـسم رگید  یناندـع و  یناطحق و  ياهبرع  نایم  ار  ینمـشد  هک  ص )  ) مرکا لوسر  هب  تسا  تراـشا  ًارهاـظ  داتـسوا : .دـش ) یمن 
.تخاس دحتم  دحاو  نت  کی  نوچ  ار  همه  تشادرب و 

.هدنکارپ قرتفم :

ام تسام و  کیدزن  هک  ار  نامیلس  میدرگ و  دنم  هرهب  يدام  ياهدوس  زا  ات  میا  هتخود  رود  هب  ار  مشچ  یمع : رد  ینیب  رود  طاشن  زا 
.مینیب یمن  دناوخ  یم  ینعم  تقیقح و  هب  ار 

دنا نت  کـی  نوـچ  ناـنمؤم  هک  تسا  ثیدـح  رد  هچ  نآ  اـی  دـنردارب  ار  رگیدـکی  ناـنمؤم  هک  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هـچ  نآ 
هک تسا  هدرک  دـننامه  روگنا  ياـه  هناد  هب  ار  تروص  رد  هقرفت  ینعم و  رد  تدـحو  نیا  اـنالوم  .يروص  هن  تسا ، يونعم  تدـحو 

اما فالتخا ، كدنا  اب  گنر  رد  هاگ  گرزب و  يرگید  درخ و  یکی  دنروگنا  ياه  هناد  نوچ  تروص  رد  ناوخا 

696 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا یکی  ناش  هریش  دنرشفب  ار  اهنآ  نوچ 

هک تسا  يا  هروغ  نوچمه  تسین ، اریذپ  ار  تیبرت  تسا و  یهت  رون  زا  شنورد  هک  نآ 
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نانچمه رـس  نیا  و  دیاشن ، ندرک  شاف  ار  وا  زار  نکیل  .نارین  هنیک و  زا  رپ  وا  نورد  تسا و  نارگید  نوچ  رهاظ  هب  .دریذـپن  یگتخپ 
: هک دیاب  ناهن 

ور دننادرگن  مه  تدابع  نیز  وا  ِنادیمون  هک  دهاوخ  یمه  قح 

.دنود یم  شباکر  رد  يزور  دنچ  دنوش  یم  فَّرشُم  يدیموا  هب  مه 

1 / 3612 همحرَم 3614 - ِمومع  زا  کین  دب و  رب  همه  رب  دباتب  تمحر  نآ  دهاوخ 

زارد دیآ  باوج  ات  لاؤس و  ات  زاسب  نم  ار  نیا  ثحب  مناشک  رگ 

ات دنشوک  یم  دندنمتداعـس  هک  یناماخ  اما   3 / 1374 دوـش 1375 - یم  رگید  ِشقن  تمدـخ  ِشقن  دور  یم  نم  زا  قـشع  هتکن  ِقوذ 
مـسج مرجال  .دنوش  یکی  مه  اب  همه  دندرگ و  روگنا  دنیآ و  رد  یگروغ  زا  دوخ  تضایر  اب  وا و  تیبرت  زا  دـننک و  امنهار  تمدـخ 

.دنزادرپ یم  ناج  هب  دننک و  یم  اهر  ار 

هک يرگ  هزوک  نوچمه  تسا ، هدرک  یکی  ینعم  رد  ار  اه  هدـنکارپ  تروص  نیا  هک  یهانپ  تلاسر  مد  اـی  تسا  یهلا  تردـق  تسد 
اهرس زا  نامیلس  نوچ  هک  سک  نآ  دیوگ  یم  هوکـش  هب  سپـس  دزاس  یم  يا  هزوک  نآ  زا  دنک و  یم  مهارف  ار  مه  زا  ادج  ياه  هرذ 

هک دهد  یم  تسد  ار  یسک  وا  نتفای  تداعس  اما  تسه ، مه  ام  رصع  رد  تسه و  رـصع  ره  رد  دناد  یم  ار  همه  نابز  تسه و  هاگآ 
.دشاب هتشاد  یحور  ییانشآ  وا  اب 

وچمه ازف  نییآ  باوج  رد  لاکـش و  رد  ام  مییاشگب  میدـنب و  هرگ  ات  قیـشَع  اـم  ندرک  زاـب  اـه  هِرِگ  رد  قیقد  ياهنخـس  ردـنا  میَعلوم 
يراک هرگ  ردنا  وا  رمع  جرَم  ارحص و  زا  مورحم  دوب  وا  مامت  نف  رد  دوش  ات  ددنب  هاگ  ماد  دنب  دیاشگ  وک  یغرم 
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.صیرح دنمزآ ، علوم :  3719 مادم ب 3723 - دتفا  تسکش  رد  شّرپ  کیل  ماد  چیه  ددرگن  وا  ِنوبز  دوخ  جرخ  تسا 

697 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

فـشک هن  تسا  لادـج  ثحب و  رد  يزوریپ  نآ  هجیتن  رتشیب  هک  یفـسلف  ياهلالدتـسا  ینالقع و  ياهثحب  زا  تیاـنک  قیقد : ياـهنخس 
.تقیقح

.ناهج ياهلکشم  ندوشگ  زا  تیانک  اه : هرگ  ندرک  زاب 

.قاتشم هتسب ، لد  قیشع :

.اهسایق بیترت  زا  دنرب ، راک  هب  اه  هلئسم  لح  يارب  ملع  نیا  رد  هک  ییاهشور  قطنم و  باحصا  هب  تسا  یضیرعت  ًارهاظ  ازف : نییآ 

.راز هزبس  غرم ، جرم :

.نتفرگن هجیتن  ندرب و  جنر  زا  تیانک  يراک : هرگ 

ناج ِيور  قُّمعَت  رد  دشارخ  یم  ناد  رهز  ُرپ  نخان  َدب  ِترکف 

اب .تسا  هدرک  تراشا  نادب  اهراب  هک  تسا  يا  هتکن   5 / 558 ار 559 - لیب  نیّرز  تسا  هدرک  ثیدح  رد  ار  لاکـشا  هدقع  دیاشگ  ات 
دهاوخ رود  تقیقح  زا  رتشیب  یمدآ  هکلب  دش ، دـهاوخن  هدوشگ  یلکـشم  اهنت  هن  یقطنم  ياهـسایق  زا  يریگ  هرهب  یفـسلف و  ياهثحب 

.دنام

ار ضراوع  ِهاگنیمک  نآ  تسکش و  ناشاهرپ  غرم  نارازه  دص  ترف  ّرک و  نیا  زا  کی  کی  دلُکـسَن  ترپ  لاب و  ات  شوک  مک  هرگ  اب 
روگنا و لاکشا  دشن  لح  برع  یمور و  كرت و  عازن  زا  صیِحَم  نم  لَه  نیبب  اهیف  اُوبَّقَن  صیرح  يا  ناوخ  یُبن  زا  ناشیا  لاح  تسبن 

فالتخا رایرهـش ز  زاب  ِلبط  نیا  دیونـشب  راو  زاـب  عزاـنم  ِناـغرم  هلمج  يوُد  نیا  دزیخن  رب  دـیاین  رد  يونعم  ِنیـَسل  ِنامیلـس  اـت  بنع 
میناغرم و روک  مُکَهنَی  َمل  يِذَّلا  اذَـه  ُهَوَحن  مُکَهجَو  اوُّلَوَف  ُمتنُک  ام  ُثیَح  داـش  دـیدرگ  ناور  بناـج  ره  نیه ز  داـّحتا  يوس  شیوخ 

نادغج وچمه  میتخانشن  یمد  ار  نامیلس  نآک  میتخاسان  سب 
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نامیلـس زک  ناغرم  عمج  ادخ  نازیزع  ِرازآ  ِدصق  امَع  لهج و  تیاغ  زا  مینک  یم  میدش  ناریو  هدـنام  او  مرجال  میدـش  نازاب  نمـشد 
698 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دننک  رب  یک  هنگ  یب  لاب  ّرپ و  دنا  نشور 

ار سیقلب  دص  هار  دیاشگ  یم  ار  سیدقت  یپ  ناشیا  دهده  دنا  شوخ  ناغرم  نآ  هنیک  فالخ و  یب  دنشک  هنیچ  نازجاع  يوس  هکلب 
دنز یم  کش  رد  دیحوت  شتآ  دنز  یم  کل  کل  هک  ناشیا  ِکلکل  دوب  غاز  ام  دـمآ و  تّمه  زاب  دوب  غاز  تروص  هب  رگ  ناشیا  غاز 

وا دراد  نشلگ  شیوخ  نورد  رد  وا  درآ  تلاح  هک  ناـشیا  لـبلب  دـهن  ناـشرتوبک  شیپ  رـس  زاـب  دهُکـشن  نازاـب  ناـشرتوبک ز  نآ  و 
ناریّطلا قطنم  رگد  ناّرپ  سواط  زا  رتهب  رظن  رد  ناشیا  ناسواط  ياـپ  دومن  شیور  دـبا  ِدـنق  نورد  زک  دوب  دازآ  دـنق  ناـشیا ز  یطوط 

یغرم نآ  ِّرپ  یمد  ار  نامیلـس  یتسدـیدن  نوچ  یمه  ار  ناغرم  گناب  یناد  هچ  وت  تساجک  ینامیلـس  ریّطلا  قطنم  تسادـص  یناقاخ 
ّرک و رد  شرع  ات  يرث  زو  تسا  يَرث  ات  یـسرُک  شگنهآ ز  کی  ره  تسا  برغم  تسا و  قرـشم  نورب  زا  تسا  برطم  شگناـب  هک 

ینامن تملظ  رد  هک  ات  در  ِشاّفخ  يا  نک  وخ  نامیلس  اب  دوب  یشاّفخ  وچ  تملظ  قشاع  دور  یم  نامیلـس  نیا  یبوک  غرم  تسا  يرف 
همه زا  یهج  یم  وس  نآ  كول  گنل و  هک  نآ  يوش و  یم  تحاسم  بطق  زگ  وچمه  يور  یم  وس  نآ  دـب  هک  هر  يزگ  کی  دـبا  ات 

.ندیلسگ ندیلُگُس : ندیلکس :  3724 یهر ب 3751 - یم  یکول  یگنل و 

.یفسلف ياهثحب  لادج و  زا  تیانک  رف : ّرک و 

.یقطنم ياهثحب  هفسلف و  هب  نایانشآ  زا  تراعتسا  غرم :

: ضراوع ِهاگنیمک 
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.دیآ دورف  هک  هّللا  ءاضق  زین  دیادزب ، ار  نآ  یلقع  ناهرب  اب  دهاوخ  دیآ و  یم  دیدپ  یمدآ  يارب  هک  اه  هسوسو  اه و  ههبش  زا  تیانک 

.نآرق یُبن :

نانآ زا  شیپ  اسب  و  ٍصیِحَم : ْنِم  ْلَه  ِدالِْبلا  ِیف  اُوبَّقَنَف  ًاـشَْطب  ْمُْهنِم  ُّدَـشَأ  ْمُه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  اُوبَّقَن :
(36 ق ، « ) .تسه یهاگزیرگ  ایآ  اهرهش  رد  دندیواک  سپ  .دندوب  نانآ  زا  رت  تخس  ورین  رد  هک  ییاهنرق  میدرک  هابت 

699 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدرک  لیدبت  نیسل »  » هب ار  نسل »  » نزو تیاعر  رطاخ  هب  انالوم  .غیلب  حیصف ، نسل  نیسل :

يارب نآ  ندـش  هلبق  هبعک و  هناخ  هراب  رد   ) میرک نآرق  زا  تسا  ذوخأم  متنُک : اـم  ُثیَح   2 تیب 1165 / حرـش  هب : دینک  هاگن  زاب : لبط 
دجسم يوس  هب  ار  دوخ  يور  نادرگب  سپ  ُهَرْطَش : ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  ِمارَْحلا َو  ِدِجْسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  ( » ناناملـسم

يزیچ قح ) ترـضح  هاگرد   ) نیا مُکَهنَی : َمل  يِذَّلا  اذَه  ( 150 هرقب ، « ) .وس نادب  دوخ  ياهیور  دـینادرگب  دیـشاب  هک  اج  ره  مارحلا و 
.تسا هتشادن  زاب  نآ ) زا   ) ار امش  هک  تسا 

.شاّفخ غرم : روک 

.ءایلوا ماقم  هب  انشآان  صقان و  زا  تیانک  مادنا ، یب  تخاسان :

.تسا ناصقان  میلعت  نافیعض و  يریگتسد  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و  دنروخ ، ناغرم  هک  هناد  هنیچ :

.زاب تّمه  نوچ  تّمه  ياراد  بکرم ) تفص  : ) تّمه زاب   2 تیب 1593 / حرش  هب : دینک  هاگن  سیقلب :

.ندیسرت ندیهوکش :  2 تیب 1652 / حرش  هب : دینک  هاگن  کل : کل   1 تیب 3954 / حرش  هب : دینک  هاگن  غاز : ام 

.دنرادروخرب يونعم  تردق  زا  هک  نانآ  ربارب  يرهاظ  نادنمورین  ندش  عضاخ  زا  تیانک  نداهن : رتوبک  شیپ  رس  زاب 

.دجو قوذ ، تلاح :

ملع زا  تراعتسا  ندومن : شیور  دبا  دنق 
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.نتشاد یندل 

نتفرگ ارف  اب  هک  نانآ  زا  تسا  یتیانک  زین  هن ، ناشیا  رد  يرثا  ینعم  زا  دـنراد و  هتـسارآ  يرهاظ  هک  نانآ  زا  تراعتـسا  ناّرپ : سواط 
.دنراد داشرا  يوعد  دنچ ، یتاحلطصم 

: تسا تیب  نیا  نآ  علطم  هک  یناقاخ  روهشم  هدیصق  هب  تراشا  یناقاخ : ریطلا  قطنم 

700 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  بانط  ربنعم  تشگ  نایناحور  همیخ  باقن  عَّمَُلم  حبص  رهم  هب  رس  سفن  دز 

لگ غرمیـس  دـیوگ  دـنک و  فصو  اهلگ ، نیرتهب  هراـب  رد  ار  وا  زا  نتـساوخ  يرواد  و  غرمیـس ، دزن  ار  ناـغرم  عمج  نتفر  نآ ، رد  و 
: تیب نیدب  تسا  تراشا  دیاش  زین  .داد و  حیجرت  اهلگ  رگید  رب  تسا  یفطصم  قرع  هک  ار  خرس 

: دراد رظن  رد  ار  نیدلا  ماسح  ًارهاظ  ینامیلس » ریطلا  قطنم   » زا یباین و  ییارس  یناعم  وز  هب  هک  ونشب  ریَّطلا  ُقِطنَم  نیا  یناقاخ  ز 

زاسب ناغرم  همه  اب  وش  قح  ملح  زاب  غاز و  نایم  رد  نامیلس  يا 

یتسه و ناهج  رب  لـماک  یلو  قرـشم : نورب  زا   4 / 779 نوملعی 780 - ـال  مّهنا  یموق  دـها  هک  نوـبز  ار  تملح  سیقلب  دـص  ود  يا 
.دراد هطاحا  راگدرورپ  تاذ  نودام 

.تسا دنوادخ  تردق  تمظع و  میرک  نآرق  حالطصا  رد  و  تخت ، ینعم  هب  تغل  رد  یسرک :

.كاخ يَرث :

.دودرم در :

.تسا هرگ  زگ 16  .ینونک  رتم  ياج  هب  دندیجنس و  یم  ار  يزیچ  يزارد  نآ  اب  هچ  نآ  .لوط  سایقم  زگ :

َبَّرَقَت اذِإ   » تسا یـسدق  ثیدـح  رد  هک  نانچ  .نتـشگ  زاتمم  ناگدـنب  رگید  زا  قح و  هب  ندیـسر  زا  تیاـنک  ندـش : تحاـسم  بطق 
هب یبجو  هدنب  نوچ  ًَهلَورَه : ُُهتیَتأ  یِشمَی  ِیناتأ  اذِإ  ًاعاب َو  ُهنِم  ُتبَّرَقَت  ًاعارِذ  َبَّرَقَت  اذِإ  ًاعارِذ َو  ُهنِم  ُتبَّرَقَت  ًاربِش  یِّنِم  يِدبَع 
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.موش و کیدزن  ودـب  تسد ، ود  ره  نداشگ  هزادـنا  دوش  کیدزن  عرذ  کی  نوچ  و  موش ، کیدزن  ودـب  عرذ  کی  دوش  کیدزن  نم 
ینعم نیدب  بیرق  و  نیدلا ) ماصع  نمحرلا  دبع  وبا  هیـسدقلا ، ثیداحالا  حیحـص  « ) .موش وا  دزن  ناود  دـتفا  هار  هب  نم  يوس  هب  نوچ 
نامرف هب  یکی  و  دهن ، دوخ  ياهبیـصن  رب  مدق  کی  هک  دیآ  لصاح  مدـق  ود  رد  تسه  هچ  ره   » هک تسا  لقن  دـیزیاب  زا  هچ  نآ  تسا 

.قح ياه 

وناز و اـب  هک  نآ  كول  عاـبتا ) زا  : ) كول گـنل و  ص 194 ) ءایلوألا ، هرکذـت  « ) .درادـب ياـج  هب  ار  رگید  نیا  دراد و  رب  ار  مدـق  نآ 
.دور هار  تسد  فک 

.ندیسر لامک  هب  ندیهر و  صقن  زا  .یهلا  يورین  زا  نتفرگ  ددم  زا  تیانک  ندیهر : كول  گنل و  زا 

ناشدرورپ یگناخ  غرم  هک  ناگچب  طب  هّصق 

ناشدرورپ یگناخ  غرم  هک  ناگچب  طب  هّصق 

ِلیم تسا  رپ  یکشخ  ُدب و  یکاخ  تا  هیاد  تسَُدب  ایرد  نآ  ِّطب  وت  ردام  تیبرت  هیاد  وچ  رَپ  ریز  درک  تا  هناخ  غرم  هچ  رگ  یّطب  ِمخت 
تسا هیاد  َدب  وک  راذگب  ار  هیاد  تسا  هیاد  نیز  ار  وت  رم  یکـشخ  لیم  تسا  ردام  زا  ار  تناج  تعیبط  نآ  تسا  ردنا  وت  لد  هک  ایرد 
باتـش نار  ایرد  يوس  سرتم و  وت  بآ  دناسرتب ز  ردام  ار  وت  رگ  ناطب  نوچ  ینعم  ِرحب  رد  ردنا آ  نارب  کشخ و  رد  راذـگب  ار  هیاد 
ذخآم زین  ص 77 ، ج 1 ، سمـش ، تالاقم  هب : دـینک  هاگن  ناتـساد  نیا  ذـخأم  زا  یهاگآ  يارب  ناگچب : طـب  هّصق   3752 ب 3757 -

ص 84. يونثم ، تالیثمت  صصق و 

.تسا مسج  هب  هتسباو  هچ  نآ  و  مسج ، زا  تراعتسا  هناخ : غرم 

یکشخ رد  هک  رپ : یکشخ 
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.دیرپ دناوت 

.تایونعم هب  هجوت  زا  تراعتسا  ایرد : لیم 

.شیدنا دب  يار ، دب  هیاردب :

.تسا هدش  هدیمد  یمدآ  یکاخ  دبلاک  رد  الاب  ملاع  زا  هک  تسا  حور  زمر  ندوب  طب  مخت 

نوچ .كاخ و  ملاع  رد  مه  درک و  دناوت  ریس  الاب  ملاع  رد  مه  ناسنا  حور  .تفر  دناوت  یکشخ  بآ و  رد  میناد  یم  هک  نانچ  طب ،» »
میناد یم  هک  نانچ  تسا و  یکاخ  مسج  زمر  غرم »  » .تسا شیوخ  لصا  هب  تشگ  زاب  يوزرآ  رد  هتـسویپ  تسا  رما  ملاع  زا  وا  لصا 

.تسا ملاع  نیا  رد  ندنام  ناهاوخ  هتسویپ  مسج  ور ، نیدب  .تفر  دناوت  یمن  كاخ  يور  رد  زج  غرم 

یهن اپ  ایرد  هب  مه  یکـشخ  هب  مه  یهَـش  مدآ  ینب  انمَّرَک  وت ز  يا  هدـنَگ  هناخ  هناخ  غرم  وچ  ین  يا  هدـنز  رت  رب  کشخ و  رب  یطب  وت 
702 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نار  شیپ  رَبلا  یَلَع  مُهانلَمَح  زا  ناج  هب  ِرحَبلا  یَلَع  مُهانلَمَح  هک 

رب مه  نیمز  رب  مه  يور  ات  کلم  زا  یناج  هب  ناویح  نت  هب  وت  تسین  هاگآ  رحب  مه ز  ناویح  سنج  تسین  هار  َرب  يوس  ار  کیالم  رم 
همه ام  نیرب  خرچ  نیا  رب  نادرگ  وا  حور  نیمز  رب  هداتف  یکاخ  ِبلاق  رو  هدـید  ِهَیلِإ  یَحُوی  لد  اب  رـشب  دـشاب  مُُکلثِم  رهاظ  هب  ات  کلف 

رد ياپ  نامیلـس  اب  ریـس  میراد  دبا  ات  نامیلـس  رد  ریط  وچ  ام  دـمآ  رحب  نامیلـس  سپ  مامت  ام  نابز  دـناد  یم  رحب  مالغ  يا  مینایباغرم 
لهج و ات ز  تسا  رحاس  دـنب و  مشچ  تریغ  کیل  تسا  رـضاح  هلمج  شیپ  نامیلـس  نآ  هرز  دـص  دزاـس  بآ  دواد  وچ  اـت  هنب  اـیرد 

شیپ هب  وا  لوُُضف  یکانباوخ و 
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ربخ یب  ناور  يوج  رد  تسا  هدنام  وا  مشچ  دعـس  ِربا  دناشک  وک  دنادن  نوچ  دعر  ِگناب  درآ  رـس  ِدرد  ار  هنـشت  لولم  يو  زا  ام  ام و 
رب لد  دهن  یک  نایع  ار  بِّبسم  وا  دنیب  هک  نآ  دنام  بوجحم  مرجال  بِّبسُم  زا  دنار  بابسا  يوس  تّمه  بکرم  نامـسآ  بآ  قوذ  زا 

.ینالقع ینامسج و  يورین  ندوب  اراد  زا  تراعتسا  رت : کشخ و   3758 ناهج ب 3773 - ياهببس 

هناـخ  » ار نآ  رفنازورف  موحرم  هدـش و  طبـض  هدـنک » هناـخ   » ریبک ناوید  رد  هدـمآ و  يونثم  موس  رتـفد  رد  بیکرت  نیا  هدـنگ : هناـخ 
: هدرک ینعم  بارخ » هناخ   » و زادنارب »

ص 267) ریبک ، ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون  گنهرف   ) تسا يوک  ياوسر  هدنک و  هناخ  هک  میوگ  هچ  دیآ  تفگ  هب  هشیدنا  وچ 

بارخ داینب  زا  هناخ  ار  هدنک » هناخ  ، » جرادـننآ  3 يا 1477 / هدنار  نودرگ  نود و  هدـنک  هناخ  يا  هدـنام  سپاو  ِلوذـخم  نینچ  نیا 
.تسا هتفرگ  اهدرب  راک  نیمه  زا  ار  اهینعم  نیا  هک  تسادیپ  تسا و  هدرک  ینعم  زادنارب  هناخ  فلخان و  مدرم  و  هدش ،

طبـض رگا  اما  دهد ، یم  روصحم » یکـشخ  رد   » ینعم تیب  نیا  رد  تسا و  هتخاس  هنال  هدروآ و  رب  هناخ  ینعم  هب  هدنک » هناخ   » ًارهاظ
.تسا نشور  نآ  ینعم  دشاب ، هدنگ » هناخ   » تسا ساسا  هخسن  رد  هک  نانچ 

703 ص : ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یمارگ انامه  و  ِرْحَْبلا : ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  اـْنمَّرَک  ْدََـقل  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  .میتشاد  یمارگ  ار  یمدآ  مدآ : ِیَنب  اـنمَّرَک 
(70 ءارسا ، « ) .ایرد نابایب و  رد  ار  نانآ  میدرب  ار و  مدآ  نادنزرف  میتشاد 

تسا لومحم  هک  نآ  سب  ّرَبلا و  ِیف  دوب  مُهانلَمَح  وا 
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زا تسا  هتـسب  نادـب  هچ  نآ  ینامـسج و  ملاع  زا  تسا  تراعتـسا  تیب  نیا  رد  .یکـشخ  ناـبایب ، َرب :  5 سک 1295 / تـسوا  رحب  رد 
.اهتذل اهتوهش و 

.تسا هتسب  نادب  هچ  نآ  یناحور و  ملاع  زا  تراعتسا  رَحب :

« .دوش یم  یحو  نم  هب  هک )  ) میامـش دـننام  یناسنا  نم  انامه  وگب  ََّیلِإ : یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ْلـُق   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  مُُکلثِم :
.یلو زا  تسا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و  ایرد ، رَحب : ( 110 فهک ، )

.لماک ناسنا  قح ، یلو  زا  تیانک  نامیلس :

نآ زا  تریغ : ( 10 ءابـس ، « ) .میتخاس مرن  وا  يارب  ار  نهآ  َدـیِدَْحلا : َُهل  اََّنلَأ  َو   » تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دزاس : بآ  دواد  وچ  اـت 
.دشاب راکشآ  دنرادن  ار  وا  تخانش  تقایل  هک  یناسک  رب  وا  تّجح  یلو و  دهاوخ  یمن  ادخ  هک 

.راد ناراب  ربا  دعس : ربا 

.يدام ياهتلیسو  بابسا و  زا  تراعتسا  ناور : يوج 

دور یم  روخ  رد  هک  ور  روخ  نآ  دب  وت  دور  یم  روخ  ات  راوید  زا  رون 

زا هک  یندل » ملع   » زا تراعتـسا  نامـسآ : بآ   3 / 559 نادوان 560 - رد  افو  وت  يدیدن  نوچ  نامـسآ  زا  بآ  وت  ناتـسب  سپـس  نیز 
.تسین توهش  يورین  وا  رد  تسا و  رایتخا  دقاف  تسا و  رادیاپ  تسا ، هتشرس  هچ  نآ  رب  هتشرف  میناد  یم  هک  نانچ  تسا ، قح  بناج 

یکاخ یمـسج  هک  تسا  ناسنا  تساراد  ار  هبنج  ود  ره  هک  نآ  .درادـن  يربخ  ینعم  ملاع  زا  تسا و  ینامـسج  تّوق  اـهنت  ار  ناویح 
راـیتخا ار  میرکت  ینعم  ناـفراع  .دزادرپ و  تّوق  مادـک  تیبرت  هب  دور و  وـس  مادـک  هب  اـت  تسا  راـیتخا  ار  وا  ینامـسآ و  یلد  دراد و 

: دیوگ ییانس  هک  نانچ  .دنا  هتفرگ 

ص: ج 3 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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704

روآ لعف  هب  ار  شیوخ  تّوق  رهُگ  هب  يا  هفیلخ  تّوق  هب  وت 

انمَّرَک حرش  تسا  رایتخا  اوه  لقع و  نایم  ار  یمدآ 

بیع هتسر  نایم  دش  يرهوج  بیغ  هک  راوخ  رادم  ار  یمدآ 

ار وت  هدرک  رایتخا  رایتخا  ارچ  هدرپ  يارو  نادیبع  زا 

ره رد  ناسنا  ییامنهار  يارب  لاعتم  دـنوادخ  ص 373 ) هقیقحلا ، هقیدـح  ( ؟ یـشاب يا  همیهب  ای  يدد  ای  یـشاّلق  مشخ و  هار  زا  وت  اـت 
یلاخ نامیلـس  زا  يرـصع  چـیه  .تسا و  هدـش  ریبعت  نامیلـس »  » هب وا  زا  ثحب  دروم  ياهتیب  رد  هک  هدرامگ  ییلو  اـی  يربمیپ  يرـصع 

.دیوپ وا  يوس  هب  هار  دیوجب و  ار  وا  هک  تسا  کلاس  بلاط و  رب  .تسین و 

وا دنراد  تفرعم  هدید  هک  نانآ  .دراد  یم  هدیشوپ  نامرحمان  هدید  زا  ار  وا  ادخ  نکیل  تسا  رضاح  رصع  همه  رد  ادخ  تّجح  ای  یلو 
يروص ياهملع  هب  دنرادن  ار  وا  ییاسانـش  قیفوت  هک  نانآ  اما  دندنویپ ، یم  وا  شناد  رحب  هب  دـنور و  یم  وا  يوس  هب  و  دـننیب ، یم  ار 

درخ ياهیوج  زا  بآ  ندیـشون  یپ  رد  دـننادرگ و  ور  نآ  زا  دنونـشب و  ار  از  ناراب  ربا  گناب  هک  یناگنـشت  دـننام  دـنا ، هدرک  تعانق 
.تسا يرتشیب  حیضوت  هدنیآ  ناتساد  رد  .دنشاب و 

دنتفای شاهنت  هیداب  رد  هک  دهاز  نآ  تامارک  رد  نایجاح  ندش  ناریح 

دنتفای شاهنت  هیداب  رد  هک  دهاز  نآ  تامارک  رد  نایجاح  ندش  ناریح 

ياج داتفوا  کشخ  ِدـهاز  رب  ناش  هدـید  دالب  زا  دندیـسر  اج  نآ  نایجاح  هَیِداّبَع  نوچ  قرغ  تدابع  رد  هیداـب  ناـیم  رد  دـُب  يدـهاز 
زامن رد  شتفآ  نایم  رد  تمالس  نآ  شتدحو و  زا  دندش  ناریح  نایجاح  جالع  شدوب  هیداب  مومَس  زا  جازم  رت  وا  دوب  کشخ  دهاز 

گید ِبآ  دشوجب  شّفت  زک  گیر  گیر  يور  رب  ُدب  هداتسا 
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داب زا  هب  ار  وا  مومَـس  ای  تساه  هّلُح  ریرح و  رب  شیاپ  هک  ای  تسا  لدـلُد  قارب و  رب  هراوس  ای  تسا  لگ  هزبس و  رد  تسم  رـس  ییتفگ 
يا هدـنز  تعامج  نآ  ریقف ز  دـمآ  زاب  قارغتـسا  نوچ ز  زامن  زا  غراف  شیورد  دوش  ات  زاـین  اـب  تعاـمج  نآ  دـندنامب  سپ  تساـبص 

ار تسد  تساجک  زا  تبآ  هک  شدیـسرپب  سپ  وضو  راثآ  زا  دوب  رت  شا  هماج  ور  تسد و  زا  دـیکچ  یم  شبآک  دـید  ریمـض  نشور 
ناطلـس يا  نک  لح  ام  لکـشم  دَسَم  نِم  ٍلبَح  یب ز  هاچ و  یب ز  دسر  یم  یهاوخ  هک  یهاگ  ره  تفگ  تسامَـس  ِيوس  زک  تشادرب 

نک تباجا  هک  نامسآ  يوس  دوشگب  ار  مشچ  اهرّانُز  نایم  زا  میّربب  ات  ام  هب  ترارسا  يّرِس ز  امناو  نیقی  ار  ام  وت  لاح  دشخبب  ات  نید 
هدرک مُُکقزِر  ِءامَّسلا  ِیف  ناکم  زا ال  ناکم  وت  هدومن  يا  مرد  یتسدوشگ  رب  الاب  وت ز  مَرَگ  وخ  الاب  ار ز  ییوج  قزر  ناـیجاح  ياـعد 

نآ تسا ، هدش  ینعم  هّیضابا  زا  يا  هقرف  برالا  یهتنم  زا  لقن  هب  يونثم  تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  هیداّبَع :  3774 نایع ب 3790 -
تینارـصن رب  هریح  رد  برَع  زا  هدـنکارپ  ياـه  هلیبـق  داـبِع ، زین  .خرم  هب  تسا  یهد  هّیِداـّبَع  : » تسا نیا  هدـمآ  برـالا  یهتنم  رد  هـچ 

گنهرف عجرم  ًارهاظ  .دندش » عمتجم 
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تـسرد ضرف  رب  .تسا  هَّیِداـّبَع »  » هملک طبـض  دراوملا  برقا  رد  .برـالا و  یهتنم  هن  تسا  دراوملا  برقا  يونثم ، تاریبـعت  تاـغل و 
یم لامتحا  نوسلکین  .دشاب  هّیضابا  زا  يا  هقرف  انالوم  دوصقم  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  تسا ، هتشون  دراوملا  برقا  ّفلؤم  هچ  نآ  ندوب 

دنا ناضاترم  زا  يا  هقرف  هَّیِداّبَع  هیداّبَع  دهد 
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زا هدافتـسا  سدح و  درجم  هک  دنا  هدرک  رگید  ياه  هیجوت  ناحراش  ضعب  .دنتـسج  تنوکـس  نادابآ )  ) نادابع رد  مود  هدـس  رد  هک 
.تسا دابع »  » روهشم ینعم 

دهاز تفـص  ناوت  یم  و  درب ،) یم  رـس  هب  کشخ  ياـج  رد  هک  يدـهاز   ) تفرگ ناـکم  فرظ  ناوت  یم  ار  کـشخ  کـشخ : دـهاز 
.تفگ

.باداش داش ، غامد ، رت  جازم : رت 

.مرگ داب  مومَس :

.دوب وا  نامرد  هیداب  يامرگ  هیداب :...  مومس  زا 

.ییاهنت تدحَو :

.تسشن نآ  رب  جارعم  بش  رد  ص )  ) لوسر هک  یبکرم  قارب :

.دیشخب ع )  ) یلع هب  ار  نآ  شترضح  داتسرف و  ص )  ) لوسر يارب  رصم  زا  سِقوَقُم ، هک  يرتسا  لُدلُد :

یم اج  نادب  ماش  ياهنیمزرس  و  هنارتیدم )  ) طسوتم يایرد  يور  زا  نوچ  داب  نیا  دزو ، ناتـسبرع  لامـش  بناج  زا  هک  يداب  ابـص : داب 
ص)  ) لوسر هک  تسا  یثیدح  ابص »  » هراب رد  .مرگ  تسا  يداب  هک  دزو  توم ) رضح   ) بونج زا  هک  يداب  لباقم  .تسا  کشخ  دیآ 

: دومرف

ِلد نآ  رد  هک  تسا  یتلاح  قارغتسا : ص 438 ) ج 14 ، رارـسالا ، فشک  « ) .درک كاله  روبد  داب  ار  داع  مدش و  زوریپ  ابـص  هب  نم  »
.لد هب  هن  دنک  هجوت  رکذ  هب  هن  رکذ  يانثا  رد  هدنیوگ  رکذ 

.تفرعم لها  ریمض : نشور  هدنز 

هژاو رّانز » : » ندیرب نایم  زا  رّانز  ( 5 دسم ، « ) .ٍدَسَم ْنِم  ٌْلبَح  اهِدیِج  ِیف   » هیآ زا  تسا  ذوخأم  .امرخ  فیل  زا  ینامـسیر  دَسَم : نِم  ٌلبَح 
ناناملـسم زا  ات  دنتـسب  یم  نایم  رب  نایحیـسم  هک  دوب  يدنبرمک  حالطـصا  رد  دهد و  یم  دنبرمک  ینعم  ینانوی و  زا  هتفرگ  تسا  يا 

: ندیرب نایم  زا  رّانز  .دنشاب  ادج 

.ندرک ادیپ  نیقی  زا  تیانک 
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.هتفرگ تفلا  داتعم ، رگوخ :

ییوت هک  امغی  نیک و  روج و  رگوخ  يو  ییوت  هک  اخ  رکش  نیریش  دهاش  يا 
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تـسا نامـسآ  رد  و  َنوُدَـعُوت : ام  ْمُُکقْزِر َو  ِءامَّسلا  ِیف  َو   » هیآ زا  تسا  ذوخأـم  مُُکقزر : ِءاـمَّسلا  ِیف  هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  ینزوس ، )
(22 تایراذ ، « ) .تسا هدش  هداد  هدعو  هچ  نآ  امش و  يزور 

نکـسم اهراغ  رد  وَگ و  رد  تفرگ  ندـیراب  کشم  زا  بآ  وچمه  شک  بآ  لیپ  وچ  دـش  ادـیپ  دوز  شوخ  ِربا  تاجانم  نیا  نایم  رد 
نایم زا  دـندیُرب  یم  اهراک  بیاجع  نآ  تعامج ز  کی  اهکـشم  هداـشگ  هلمج  ناـیجاح  اهکـشا  کـشم  نوچ  دـیراب  یم  ربا  تفرگ 

مالَکلا ب َّمَت  يدمرـس  ناصقان  ماخ  شرت و  اریذـپان  رگید  موق  داشَّرلِاب  ُمَلعأ  ُهّللا  بجع َو  نیز  دایدزا  رد  نیقی  ار  رگید  موق  اـهرّانز 
.تمحر ربا  .ناراب  اب  ربا  شوخ : ربا   3791 - 3796

تسا شوخ » ربا   » هب هّبشم  شک » بآ  لیپ   » هکنیا هب  هجوت  اب  نکیل  .هدش  ینعم  از » ناراب  هایس  ربا   » اهگنهرف یخرب  رد  شک : بآ  لیپ 
.شک بآ  رتش  ریظن : دنرب ، بآ  نآ  اب  هک  یلیپ  تفرگ : رگید  ینعم  هب  ار  نآ  دیاب 

.ناوارف يوق ، تسا ) ناراب  تفص  : ) کشم زا  بآ  وچمه 

.لادوگ وَگ :

.گرزب لادوگ  ای  نیمز  خاروس  راغ :

.تسین تیاده  لباق  هک  نآ  زا  تیانک  ماخ : شرت و 

مقر هک  یناسک  زا  تیانک  يدمرـس : ناـصقان   2 دـناوخ 3719 / شیلـصا  رفاک  قح  لزا  رد  دـنام  ماـخ  تسب و  گنـس  وک  يا  هروغ 
نالماک ماقم  هب  تسا  تراشا  .هِّما » ِنَطب  ِیف  ٌّیِقَـش  ُّیِقَّشلا  : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  .دنریذپ  یمن  تیاده  هتفر و  نانآ  رب  تواقش 
داقتعا رد  تسا  مدرم  هناگ  هس  لحارم  نایب  زین  .درک  دنناوت  تادوجوم  رد  وا  رما  هب  هک  ار  یفرـصت  و  قح ، ترـضح  رد  نانآ  برق  و 

تسخن .راکنا  و 
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بلق نانیمطا  هلحرم  هب  تمارک  نآ  ندـید  اب  دـنا و  نمؤم  هک  نانآ  مود  دـنروآ ، نامیا  یتمارک  ندـید  اـب  دـنا و  کـش  رد  هک  ناـنآ 
.دنراکنا رد  هک  نانآ  موس  .دنسر 

اب نیَِملاعلا » ِّبَر  ِهِّلل  دمَحلا  َو  ، » ود داتفه و  دصیس و  رازه و  هام  رهم  موس  تسیب و  هعمج  زور  نیسپ  رد  دوب ، رّدقم  هچ  نآ  دش  مامت 
يارب تسا  يدـنچ  ظـعاو  دیعـس  رتکد  .شنم  یک  ساـبع  رتـکد  يداّجـس و  دـمحم  یلع  دیـس  رتـکد  ناـیاقآ  زیزع  ناتـسود  روضح 

.دنا هتفر  یمشاه  ندرا  روشک  هب  سیردت 

مراهچ دلج 

موس رتفد 

موس رتفد  هچابید 

[ موس رتفد  هچابید  ]

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ِءایّرلا َو هبئاش  نع  مهَدوُج  ملُظلا َو  هبئاش  نع  مهلدع  لهَجلا و  هبئاش  نع  مُهَملع  هِّزنی  نیدـیرُملا و  حاورا  اهب  يِّوَُقی  هَّللا  ُدونج  مکحلا 
نم َیِه  داهتجالا و  ِهعاطلا و  نم  مهیلع  َرَـسَع  اـم  مهل  ُرِّسَُیی  هرخـآلا و  مهَف  نِم  مهنع  دـعب  اـم  مهیلإ  ُبِّرقی  هَفَّسلا و  هبئاـش  نع  مُهَملِح 

َمکاحلا يّرُدـلا  ینامحَرلا  ّینارُونلا  َکَلََفلا  هتَرادا  نیفراعلاب و  ِصوصخملا  هناطلـس  هَّللا و  ِرارـسا  نع  َِربُخت  مهلئالد  ءاـیبنالا و  ِتاـنّیب 
کلفلا کـلذ  ُنارَوَدـف  .هنطاـبلا  هرهاّـظلا و  اهّـساوَح  ِهَّیباُرتـلا و  رَوُـصلا  یلع  مکاـحلا  لـقعلا  ّنا  اـمک  ّيرُکلا  یناخدـلا  کـلفلا  یَلع 

.هدِرَّطُملا ِهایملا  ِهَّیحدملا و  یـضارالا  هئـشنملا و  حایّرلا  هرینملا و  جرُـسلا  هرهازلا و  ِبُهُّشلا  ّیناخدـلا و  کلفلا  یلع  مکاح  یناحوّرلا 
َغلبَم یتفُملا  یتفی  هِداهتجا و  هّوق  ردق  یلع  ُکسانلا  ُکِسنَی  هتیهن َو  ردق  یلع  ئراق  ُّلک  ُمَهفَی  اّمنإ  ًامهف و  مهَداز  ُهَدابِع و  اهب  ُهَّللا  عفن 
ءاملا ُدِقتفم  نکل  ِِهلـضَف و  نم  َفَرع  ام  هیلع  ُدوجملا  ینتقی  هدوجوم َو  ردقب  ُلِذابلا  ُدوُجَی  هترُدق َو  ردَـقب  قّدـصتملا  قّدـصتی  هیأر و 

راحبلا یف  ام  هتفرعم  هبلط  نع  هب  ُرصقی  هزافملا ال  یف 
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ام َنَیب  هنیب و  ُضارغَـألا  َلوُحَت  هجاـحلا َو  ُهّلِعلا و  ُهَقِّوَُعت  ُهنَع و  ِلاغتـشالاب  شاـعَملا  هَعطقَی  نَأ  لـبَق  ِهاـیحلا  هذـه  ِءاـم  بلط  یف  ُّدِـجَی  َو 
نا ّالا  ٍهشیِعمل  ٌّمتهم  هسفن و ال  یلع  ٌفئاخ  ِهبَلَط و ال  نع  ٌفرصنُم  ٍهَعَد و ال  یلا  ٌنکار  يَوه و ال  ُِرثؤم  َملِعلا  َكِرُدی  نل  هیلإ و  ُعّرستی 

َهیلجلا َراونالا  ِلاومالا و  َثاریم  ُثروت  ُدَسُکت و ال  یتلا ال  همیظعلا  َلاومالا  همکحلا  زنَک  نم  َذخأی  ُهاینُد و  یلع  ُهَنیِد  َِرثؤی  هّللاب و  َذوعَی 
ُِرثکَتـسَی ٍلهَج  نم  ِظوظحلا و  ِهَساسَخ  نم  هّللاب  ذیعتـسَی  هرَطَخل و  اًلِّلُجم  هردَـقل  ًاـمِّظَعُم  هلـضَِفل  ًارکاـش  َعایـضلا  همیرکلا و  َرِهاوجلا  و 

مل ام  مّلعتی  نأ  بلاطلا  ملعلا  یلع  ُّقحلا و  هل  نذأی  َمل  امب  هسفَنب  ُبجُعی  هریغ و  نم  َمیظعلا  َریثکلا  ُّلِقَتـسَی  ِهسفَن و  یف  يرَی  اّمم  َلیلقلا 
مهَفلا ِلـیلک  یلع  َفِّنَُعی  ـال  ِهدـالبلا و  ِلـها  هدـالب  نم  َبجُعی  ـال  نهّذـلا و  یف  ِفعـضلا  يِوَذـِب  َقفرَی  َِملَع و  دـق  اـم  مِّلَُعی  نأ  مَلعَی و 
هیبشت نیـصقانلا و  صیقنت  نیکرـشملا و  كرـش  نیدِـحلملا و  ِلیواقا  نع  َیلاعَت  هناحبُـس و  مکیلع » ُهَّللا  ّنمف  لبق  نِم  متنک  َکلذَـک  »

ماهوا ءوس  نیهّبشتملا و 
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هل لِّضَفَتُملا و  ّقفوملا  وه  یناـّبرلا و  ّیهلـالا  يونثملا  باـتکلا  قـیفلت  یلع  دـجملا  دـمحلا و  هل  نیمّهوـتملا و  تاـّیفیک  نیرّکفتملا و 
انلَّزن نحن  اـّنا   » .ِنورفاـکلا هرک  ول  ِهِرون و  ّمتم  هَّللا  مِهِهاوفاـب و  ِهَّللا  َرون  اؤفطیل  نودـیری  نیفراـعلا  هداـبع  یلع  امّیـس  ـال  ّنملا  لوَّطلا و 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  .میلع » ٌعیمـس  هَّللا  ّنا  هنولّدـبی  نیذـّلا  یلع  همثإ  امَّنإف  هعمـس  ام  َدـعب  هلّدـب  نمف  « » .نوِظفاحل هل  ّانا  رکِّذـلا و 
تمکح نانخس ] ]
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زا ار  ناشلدـع  و  دراد ، كاـپ  یناداـن  هب  نتخیمآ  زا  ار  ناشـشناد  « 1 ، » دـهد ورین  ار  نادـیرم  ياه  ناج  نادـب  هک  تسادـخ  نایهاپس 
.يراسکبس هب  یگدولآ  زا  ار  ناش  يرابدرب  و  يراک ، وکین  هب  رهاظت  زا  ار  ناششخب  و  يراکمتس ، هب  شزیمآ 

تـسا راوشد  نانآ  رب  داهتجا  تعاط و  زا  هچ  نآ  و  دـیامرف ، کیدزن  ناشیدـب  تسا  رود  نانآ  زا  ترخآ  راک ]  ] نتـسناد زا  هچ  نآ  و 
- دهد ربخ  وا  ییاورنامرف  ادخ و  رارـسا  زا  هک  نانآ ، ياه  لیلد  و  تسا ، ناربمیپ  نشور  ياه  تجح  زا  تمکح  نیا  .دـیامن و  ناسآ 

.تسا نافراع  صاخ  هک 

هک نانچ  نآ  ناخد ، زا  هدمآ  دیدپ  ِيورک  کلف  رب  تساورنامرف  هک  ار ، ناشخرد  ِینامحر  ِناشخر  نامسآ  وا  ندنادرگ  درگ  زا ]  ] و
.نآ ناهن  اراکشآ و  ساوح  یکاخ و  ياهدبلاک  رب  تساورنامرف  لقع 

و ناشخرد ، غارچ  نوچ ] ياـه  هراتـس   ] ناـبات و ياـه  باهـش  رب  یناـخد و  کـلف  رب  تساورناـمرف  یناـحور  کـلف  نآ  شدرگ  سپ 
.ناور ياه  بآ  هدرتسگ و  ياه  نیمز  نازو و  ياهداب 

و دبای ، یم  دوخ  درخ  هزادنا  هب  هدنناوخ  ره  انامه  و  دایامرف ، نوزفا  ار  نانآ  مهف  داشخب و  تدیاف  ار  شناگدنب  تمکح ]  ] نادب ادـخ 
نادنچ هدنهد  هقدص  و  دـسر ، وا  يار  هک  اج  نآ  ات  هدـنهد  يوتف  و  دزادرپ ، یم  تدابع  هب  شداهتجا  توق  رادـقم  هب  هدـننک  تدابع 

دوب شیئاناوت  هک 

__________________________________________________

يوق دوب  هتسکش  لد  رگا  ار  دیرم  نادب  هک  یلاعت  يادخ  ياهرکشل  زا  تسا  يرکشل  ناشیا  نخس  : » تسا دینج  نخس  زا  هتفرگ  ( 1)
موس رتفد  همدقم ي  نوسلکین ، حرش  ص 7 ، ءایلوألا ، هرکذت  « ) .دبای ددم  رکشل  نآ  زا  ددرگ و 

3 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب دنشخب  ودب  هک  نآ  و  دشخب ، دراد  هک  يا  هزادنا  هب  هدنشخب  و 
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.دروآ تسد  هب  دناد  وا  ششخب  زا  هچ  نآ  رادقم 

دـشوک یم  یگدنز  بآ  نیا  یپ  رد  و  دراد ، یمن  زاب  شیوخ  بلط  زا  ایرد  بآ  زا  يو  یهاگآ  ار  رازکـشخ  رد  بآ  هدـنیوج  نکیل 
راک يدنمزاین  يرامیب و  و  دراد ، زاب  نادـب  نتخادرپ  زا  ار  وا  یگدـنز  نارذـگ  هب  نتخادرپ  هک  نآ  زا  شیپ  درآ ] تسد  هب  ار  نآ  ات  ]

.دیآ رد  دباتش  یم  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هچ  نآ  يو و  نایم  یناهن  ياه  شهاوخ  و  دنکفا ، قیوعت  هب  ار  يو 

یگدنز ندنارذگ  يارب  ای  دـسرتب ، دوخ  رب  ای  دتـسیا ، زاب  بلط  زا  ای  درآ ، يور  شیاسآ  هب  ای  دراد ، مدـقم  ار  سفن  ياوه  هک  نآ  و 
رب رایـسب  ياه  لام  تمکح  جنگ  زا  دنیزگب و  شیایند  رب  ار  دوخ  نید  درب و  هانپ  ادخ  هب  هک  نآ  زج  دباین ، تسد  ملع  نادب  دشوکب ،

اـهب و نارگ  ياـهرهوگ  تمکح و  راوـنا  زا  دورن و  ثرا  هـب  اـه  لاـم  رگید  نوـچ  .دوـشن و  داـسک  نآ  رازاـب  هـک  ییاـه  لاـم  دراد ،
هب ار  نآ  یگرزب  و  هدـنراد ، گرزب  ار  نآ  ردـق  دـشاب و  هدـنیوگ  ساپـس  ار  نآ  لـضف  هک  یلاـح  دوش ، رادروخرب  نآ  ياـهرازتشک 

رایـسب و و  درامـش ، رایـسب  ار  دوخ  لمع ]  ] كدـنا نادـب  هک  یلهج  زا  اه و  هرهب  ندوب  ریقح  زا  درب  هانپ  ادـخ  هب  .هدـنروآ و  باـسح 
ار بلاط  ياناد  .درادـن و  ار  نآ  تزاجا  قح  زا  هچ  نآ  رد  دـیآ ، تفگـش  هب  دوخ  زا  و  « 2  » .درآ باـسح  هب  درخ  ار  يرگید  گرزب 
هب نامهف  دـنک ، ارادـم  دـنراد ، دـنک  یمهف  هک  نانآ  اب  .دـهد  میلعت  تسا  هتـسناد  هچ  نآ  و  دزومایب ، دـناد  یمن  هچ  نآ  تسا  بجاو 

و  ] دیاین رد  تفگش 
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.دنکن یتشرد  مهف  دنک  رب  و  دلابن ] دوخ  هب 

كرـش نادـحلم و  ياـه  هتفگ  زا  ادـخ  تسا  هزنم  كاـپ و  ( 94 ءاـسن ، « ) .امـش رب  ادـخ  داـهن  تنم  سپ  شیپ ، نیا  زا  دـیدوب  نـینچ  »
لاـیخ ياـه  یگنوگچ  ینوـچ و  و  ناگدنـشیدنا ، تسرداـن  ياهرادـنپ  و  ناهِّبـشم ، هیبـشت  ناـصقان و  نتـشاگنا  صقاـن  و  ناکرـشم ،

.ناشیدنا

ار وا  تسا و  هدـننک  یکین  هدـنهد و  قـیفوت  وا  و  یناـبر ، یهلا  يوـنثم  باـتک  ندـش  مهارف  رب  تسا  تشاد  گرزب  ساپـس و  ار  وا  و 
، وا فراع  ناگدنب  رب  هصاخ  تسا  تنم  ناسحا و 

__________________________________________________

(150 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .هریغ هعاط  نم  رقحی  ام  هتعاط  نم  رثکتسی  : » تسا نانمؤم  ریما  هدومرف ي  زا  هتفرگ  ًارهاظ  ( 2)

4 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

« .دوب دنیاشوخان  ار  نارفاک  دنچ  ره  تسا ، شیوخ  رون  هدننک  مامت  ادخ  دـنزاس و  شوماخ  دوخ  ياه  نهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  »
ار نآ  دینـــش  هـــک  نآ  زا  سپ  سک  ره  سپ  ( » 9 رجح ، « ) .مـینآ ناـبهاگن  اـنامه  ار و  نآرق  میداتــسرف  ورف  اـم  اـنامه  ( » 8 فص ، )

(180 هرقب ، « ) .تساناد ياونش  ادخ  انامه  دننک ، یم  نوگرگد  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  رب  شهانگ  دزاس ، شنوگرگد 

5 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا ِتُّوق  ار  راذعا  لهب  رتفد  موس  رد  ار  رارـسا  هنیجینگ  اشگ  رب  راب  هس  دش  ّتنـس  هک  رتفد  موس  نیا  رایب  نیدلا  ماسح  قحلا  ءایـض  يا 
ِفقـس دوـب  نغور  هبنپ و  لـیتف و  زا  هن  دوـب  نشور  وـک  سمـش  غارچ  نیا  دـهج  یم  ترارح  زک  یقورع  زا  هن  دـهز  یم  قـح  ِتّوـق 

رادید زا  دوب  دوبن  خبطم  زا  لیربج  ِتُّوق  دوب  مئاق  یُنتسا  بانط و  زا  هن  دوب  مئاد  نینچ  وک  نودرگ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1101 

http://www.ghaemiyeh.com


زا حور و  ات ز  دـنا  هتـشرسا  رون  مه ز  ار  ناشمـسج  قبط  زا  ماعط و  زا  هن  ناد  قح  مه ز  قح  لادـبا  تّوق  نیا  نانچمه  دوجو  ِقاـّلخ 
هک تسا  یسک  رادرک  ای  راتفگ  نتفریذپ  ریرقت »  » و تسا ، ص )  ) ربمغیپ ریرقت  ای  رادرک  ای  راتفگ  ّتنـس :  1 دنا ب 8 - هتشذگب  کلم 
رد هک  .بوجو  لباقم  تسا ، بابحتسا  تنس »  » رگید ینعم  .دریگن و  هدرخ  وا  رب  ربمغیپ  و  دنک ، يراک  ای  دیوگ  يزیچ  وا  رضحم  رد 

.تسا دوصقم  ینعم  نیمه  تیب  نیا 

رد رفنازورف  موـحرم  ار  تیاور  تفه  .دـنا  هدروآ  اـه  تیاور  ص )  ) لوـسر زا  هلمج ، نیا  حرـش  رد  ناـحراش  ّتنـس : ندـش  راـب  هس 
ياه تیاور  .دروخ  یم  اذـغ  تشگنا  هس  اب  ص )  ) ربمغیپ دـنا  هتـشون  ناـحراش  ضعب  .تسا  هتـشون  ( 72 ص 71 -  ) يونثم ثیداـحا 

يونثم ثیداحا  ریخا  تیاور  نامه  تیب ، نیا  رد  نآ  ینعم  هب  اهنآ  نیرتکیدزن  دـیاش  و  مینیب ، یم  هراب  نیا  رد  ینعم  نیمه  رد  رگید ،
.درک قاشنتسا  هضمضم و  راب  هس  تخیر و  تسد  ود  رب  بآ  راب  هس  دریگ  وضو  تساوخ  نوچ  ص )  ) لوسر هک  تسا 

دنناروخ یم  ناکدوک  هنتخ  رد  هک  دنا  هتفرگ  یماعطا  ار  نآ  یـضعب  یلو  ندروآ ، رذع  هزمه ) رـسک  هب   ) ای .هناهب  رذع : عمج  راذعا :
، نآ همادا  يارب  سپ  .دیارسب  ار  يونثم  تساوخ  انالوم  زا  دوخ ، نیدلا  ماسح  هک  ارچ  تسین  تسرد  رذع »  » دنیوگ و 

6 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیدـب تراشا  ایوگ  نداهن ،» وس  کی  هب  ار  اهرذـع   » .دـیامن یم  دـیعب  هیجوت  نیا  دـعب  ياه  تیب  هب  هجوت  اـب  نکیل  .دَرَوآ  یمن  رذـع 
مهد تیب  هب  هجوت  اب  نآ  ّتلع  هک  ورین ، ندش  مک  جازم و  یفیعض  اب  هتشاد و  تیاکش  يرامیب  زا  نیدلا  ماسح  هک  تسا 
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.دشاب لوغشم  نتشون  راک  هب  نانچمه  تسا  هتسناوت  یمن  هدوب ، بت  ًارهاظ 

دیوگب نادیرم  هب  رگید  يوس  زا  و  دروآ ، راک  رـس  رب  دـهد و  يراد  لد  ار  وا  دـهاوخ  یم  وس  کی  زا  اه  تیب  نیا  ندورـس  اب  انالوم 
اه جازم  رگید  .دتفیب  راک  زا  اه  يرامیب  اب  دریگ و  ورین  یعیبط  ياه  لماع  اب  وا  جازم  هک  تسین  نامدرم  رگید  نوچمه  نیدـلا  ماسح 

كرد تردق  يداع  ِمدرم  دیوگ  یم  ًاحیولت  سپس  .تسین  اه  جازم  نآ  نوچ  نیدلا  ماسح  جازم  اما  تسا ، هدش  بیکرت  اهرـصنع  زا 
.دنرادن ار  وا  ماقم 

.ندمآ دیدپ  ندش ، ّدلوتم  ندییاز ، ندیهز :

رتـگرزب و یکی  تسا  هدـمآ  رب  گر  ود  پچ  فـیوجَت  زا  و  : » دـسر یم  نت  همه  هب  بـلق  گر  زا  هـک  یترارح  ندـیهج : ترارح  زا 
يزیرغ و ِترارح  هک  تسا  نآ  رهب  زا  نیا  تسا و  رت  بلص  نایرش  زا  نینوردنا ، زا  يا  هقبط  و  تسا ...  نایرش  نآ  رتکچوک و  یکی 

.نوتس ُنتسا : ( 45 ص 44 - یهاشمزراوخ ، هریخذ  « ) .دسر یم  نت  همه  هب  اه  گر  نیا  زا  حور 

اه نامسآ  تشارفا  رب  هک  ییادخ  اهَنْوَرَت : ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاومَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهَّللا  تسا  میرک  نآرق  زا  ذوخأم  تیب  نومضم  .هداتسیا  مئاق :
هب هتفرگ  ياج  يدـنمورین  ٍنیِکَم : ِشْرَْعلا  يِذ  َدـْنِع  ٍهَُّوق  يِذ  هیآ  لـیذ  یطویـس  لـیربج : تّوق  ( 2 دعر ،  ) .شدـینیبب هک  ینوتـس  یب  ار 
هوق يذ  : » تسا هتفگ  انث  ار  وت  بوخ  هچ  تراگدرورپ  تفگ  ار  لـیئربج  ص )  ) لوسر دـسیون : ( 20 ریوکت ،  ) .شرع بحاص  هاگرد 
رهـش راهچ  متفر  طول  ياهرهـش  هب  هک  تسا  نآ  نم  توق  تفگ  .تسیچ  وت  تناما  توق و  .نیما » مث  عاطم  .نیکم  شرعلا  يذ  دـنع 

ّرد ریسفت   ) .مدنکفا نیمز  هب  مدرب و  الاب  ار  اهنآ  .وج  گنج  رازه  دص  راهچ  رهش  ره  رد  دوب ،
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.تسا لیئربج  دوصقم  يوقلا » دیدش   » زا ( 5 مجن ،  ) .يوُْقلا ُدیِدَش  ُهَمَّلَع  هیآ  رد  زین  ص 321 ) ج 6 ، روثنملا ،

هدومرف رگید  ياج  رد  هک  نانچ  تسا ، یلاعت  قح  رون  زا  تسا  هدرک  ریبعت  لادبا »  » هب نانآ  زا  انالوم  هک  قح  يایلوا  ِشنیرفآ  لادـبا :
: تسا

7 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دب کین و  ره  بش  مین  دنیبب  هک  دوخ  رون  رگید  يور  ردنا  دهنب 

6 / 3057 رودُّصلا 3058 - ُتاذ  رد  راسخر و  خر و  رد  رون  دندرب  قح  یسوم ز  فسوی و 

جارس نیا  كالفا  شرع و  رب  هتفات  جاجُز  ناشلد  ناد  تاکشم  ناشمسج 

، دنا هدـش  ناج  هدرک و  اهر  ار  مسج  نوچ  نانآ   6 / 3069 هدش 3070 - یناف  یَحُض  نیز  هراتـس  نوچ  هدمآ  رون  نیا  ِناریح  ناشرون 
.تسا هدیدرگ  لّدبم  ینّابر  يورین  هب  ناش  ینامسج  توق  .دنرون  اپارس 

رگید ای  بوچ  زا  هتخاس  درگ  یناوخ  قَبَط : ظفاح )  ) يوش رـس  اپ و  یب  وچ  لالجلا  وُذ  هار  رد  دوش  ادـخ  رون  همه  رـس  هب  اـت  ياـپ  زا 
.دنروآ یم  نامهم  دزن  دنهن و  یم  نآ  رد  یندروخ  هرفس ، ياج  هب  هک  زیچ 

( رارسالا فشک   ) .دنا ناگتشرف  زا  يا  هتسد  دنا  هتفگ  و  نایبت )  ) .تسا لیربج  حور :

ار تجازم  رم  رصانع  يا  مالس  دَرب و  مه  وت  رب  شتآ  ددرگ  لیلخ  نوچ  رذگب  ضارمأ  شتآ  لیلج ز  ِفاصوا  هب  یفوصوم  هک  نوچ 
دـش نونک  ار  تدحو  فصو  طِسبنُم  ِناهج  زا  تجازم  نیا  تسا  هیاپ  ره  زا  رترب  تجازم  نیو  تسا  هیام  رـصانع  ار  یجازم  ره  مالغ 

ياولح ار  گنس  دشخب  قلح  وت  يار  ِقذَح  هب  قحلا  ُءایض  يا  قلَح  قلخ  درادن  دمآ  گنت  تخـس  قلخ  ماهفا  هصرع  اغیرد  يا  طِقَتُلم 
ردنا روط  هوک  وت 
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9 لَمَجلا ب 16 - َصقَر  لَبَج  نِم  ُمتیأَر  لَـه  لَـبَجلا  َّقَشنا  ُهنِم َو  ًاّـکَد  َراَـص  تفاـتن  رب  ار  یَم  دیـشون و  یَم  هک  اـت  تفاـی  قلح  یّلجت 
.نتشذگ ینامسج  ياه  تفص  مسج و  هب  ّقلعت  هبترم  زا  .نتشگ  یهلا  قالخا  هب  ّقلختم  ندوب : لیلج  فاصوا  هب  فوصوم 

نآ رد  .تسا و  هدوـب  نیدـلا  ماـسح  رد  بت  ًاـصوصخم  يراـمیب و  تدـش  زا  هک  تسا  ییمرگ  ًاـنئمطم  هکلب  اـًلامتحا  ضارمأ : شتآ 
زاب قح  هب  ندیسر  زا  ار  یمدآ  هک  اه  ضرم  هب  تسا  تراشا 

8 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیا تـفگ  دـید و  ار  هراتـس  تـسخن  ع )  ) مـیهاربا هـک  تـسا  هدـمآ  مـیرک  نآرق  رد  .تـسا  كرــش  اـه  ضرم  نآ  نیرتدـب  و  دراد ،
.دیسر ادخ  هب  تشذگ و  اهنآ  زا  دید  رادیاپان  ار  هس  ره  نوچ  و  ار ، باتفآ  سپس  و  ار ، هام  راب  رگید  تسا ، نم  راگدرورپ 

همادا زا  ار  وا  هدش و  نیدلا  ماسح  ضراع  هک  دشاب  دوصقم  بت  ِیمرگ  شتآ ، زا  تسین  رود  دـش  تراشا  هک  نانچ  شتآ :...  ددرگ 
.دوب هتشاد  زاب  راک 

.درس دَرب :

نآ و  رصنُع ، عمج  رـصانع : ( 69 ءایبنا ،  ) .َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَـس  ًادَْرب َو  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق  هیآ  زا  تسا  ذوخأـم  .ناـمأ  شیاـسآ و  مـالَس :
تراشا ای  .شتآ  و  داب ، بآ ، كاخ ، تسا : هدـمآ  دـیدپ  رـصنع  راهچ  نآ  زا  تعیبط  ِملاع  تادوجوم  دنتـشادنپ  یم  هک  تسا  راهچ 

.دیامن یم  رت  بسانم  نیا  تسوبی و  و  تبوطر ، تدورب ، ترارح ، ای  نوخ  و  مغلب ، ادوس ، ارفص ، عبط : راهچ  هب  تسا 

.تطاسب هب  ندیسر  اه و  بیکرت  اه و  ینامسج  زا  نتشذگ  دیرجت و  هلحرم  هب  تسا  تراشا  جازم : نیا 

.تسین بکرم  هک  .طیسب  طِسَبنُم :

نتسبآ زاب  ار  ینت  ره  دنک  نت  ار  طسبنم  ياه  حور 
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.هدنرادرب هدننیچ ، رب  طِقَتُلم :  1 دنک 399 /

.تراهم یکریز ، قذح :

.کلاس ییامنهار  بجوم  تسا و  تقیقح  نایب  ینافرع و  یناعم  نمضتم  هک  ینانخس  زا  تراعتسا  اولح :

.ششخرد یّلَجَت :

: اکَد ُهَلَعَج  ِلَبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلَجَت  اَّمَلَف  تسا  هدمآ  ع )  ) یسوم ناتساد  رد  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  نتفاتن : رب  یم و  ندیشون 
مهرد هوـک  دـش و  زیر  زیر  هتفوـک و  ًاّـکَد :...  َراَـص  ( 143 فارعا ،  ) .تخاـس درخ  ار  نآ  درک ، یّلجت  هوـک  رب  شراــگدرورپ  نوـچ 

.دیآ صقر  هب  رتش  نوچ  هوک  دیا  هدید  ایآ  .تفاکش 

9 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد اهرصنع  تفر ، دهاوخ  كالفا  هب  كاخ  زا  دیآ ، لامک  هب  ات  دیاپب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  یتعیدو  قح  ترـضح  بناج  زا  یمدآ  رد 
ریبدـت اب  هک  دـنا  يادـخ  يایلوا  .تسین  تقایل  نینچ  ار  سک  ره  اـما  .دومن  دـهاوخ  رثا  تعیبط  ملاـع  رد  وا  دوب و  دـهاوخ  وا  ناـمرف 

ار یهوک  راگدرورپ  یّلجت  هک  نانچ  .دنناسر  لامک  هب  و  دنناهرب ، ناصقن  زا  ار  قلخ  دننادرگ و  نوگرگد  ار  اه  جازم  دنناوت  شیوخ 
.دروآ رد  شبنج  هب  دنکارپب و 

1 دش 25 / كالاچ  دمآ و  صقر  رد  هوک  دش  كالفا  رب  قشع  زا  كاخ  مسج 

ب 21713) ریبک ، ناوید   ) نامز ردنا  دش  هرهش  تسیز ، قشع  زا  دش  هدنز  تسیرگنب  وت  هب  هک  نوچ  تسیچ ؟ هوک  زا  رت  تخس 

ره رهب  دـشخب  قـلح  ار  حور  ار و  مسج  دـشخب  قـلح  سب  تسا و  نادزی  راـک  یـشخب  قـلح  سک  هب  سک  ره  زا  دـیآ  یـشخب  همقل 
ار دـنق  يزیرن  ات  سک  هب  ار  ناطلـس  ّرـس  ییوگن  ات  يوش  یلاخ  لَغَد  زا  اغد و  زو  يوش  یلالجا  هک  دـشخب  یهگ  نیا  ادـج  توضع 

شیپ
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كدنا لوادـت  رد  یـشخب : همقل   17 لـال ب 21 - داـتفا و  ناـبز  دـص  نسوس  وچ  وک  لـالج  ِرارـسا  دـشون  سک  نآ  ِشوـگ  سگم 
هتخاس ناسک  رتشیب  زا  هک  تسا  يروص  ياـه  شزومآ  یئزج و  مولع  میلعت  زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  نکیل  نداد ، یـسک  هب  یندروخ 

.تسا

.دیامن تیاده  ار  ناهرمگ  دناوت  و  دیاش ، ار  قیاقح  نتفرگ  ارف  هک  تسا  يدادعتسا  ندیشخب  زا  تیانک  یشخب : قلَح 

هب تسا  ندوب  هدنز  دوخ و  زا  تسا  ندش  یناف  نآ  و  ندش ، قح  ترـضح  هتـسیاش  ندـیدرگ ، تلالج  ماقم  روخ  رد  ندـش : یلالجا 
.قح

یم وت  هب  قلح  یماگنه  « ) .ُهناِسل َّلَک  َهَّللا  َفَرَع  نَم   » َو .ِلُّسرلا » ُءاـنَما  ِهَّللا َو  ُءاـنَما  ُءاـمَلُعلا  : » دـنا هتفگ  هک  ناـنچ  نتفگن : ناطلـس  ّرس 
( .یشاب هتفای  یگتسیاش  هک  دنشخب 

5 دوب 2908 / ناریح  وا  دید  ایرد  هک  نآ  دوب و  نایوگ  ِرس  دید  ار  فک  هک  نآ 

10 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دراد گرب  هد  نآ  دیفس  و  نوگانوگ ، ياه  گنر  هب  تسا  یلگ  نسوس :

( ظفاح  ) دمآ شومخ  نابز  هد  اب  هک  درک  شوگ  هچ  دازآ  ِنسوس  هک  منادن  حبص  غرم  ز 

بلط ردنا  دروخ  ار  شهایگ  ات  بل  قلح و  دشخبب  ار  یکاخ  زاب  ایگ  دـص  دـیورب  بآ و  دروخ  ات  ادـخ  ِفطل  ار  كاخ  دـشخب  قلح 
رـشب زا  دش  ادـج  نوچ  رـشب  ِلاّکا  دـش  دـمآ  كاخ  زاب  تفر  ناسنا و  همقل  ناویح  تشگ  تفز  تشگ  ناویح ، دروخ  شهایگ  نوچ 
ِفطل هیاد  ار  ناگیاد  وا  ماعنا  زا  گرب  ار  اه  گرب  زارد  ددرگ  ناشدروخ  میوگب  رگ  زاب  هلمج  ناشناهد  مدـید  اه  هّرذ  رـصب  حور و 

نیا حرش  تسین  دهز  نوچ  ییاذغ  یب  مدنگ  هکنآ  دهد ز  یم  وا  اه  قزر  ار  اه  قزر  وا  ماع 
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.هبرف تشرد ، تفَز :  22 اه ب 29 - هراپ  ینادب  متفگ  يا  هراپ  یهَتنُم  ار  نخس 

.هدنروخ رایسب  لاَّکا :

.هدید ییانیب ، رََصب :

.كاروخ دروخ :

.یگدنز تلیسو  بابسا ، زاس ، گرب :

ناراب و بآ  اب  وا  ار  مدـنگ   ) .تساذـغ نآ  تیوقت  بجوم  هچ  نآ  مود ) قزر   ) .تسا یمدآ  ياذـغ  هچ  نآ  تسخن ) قزر  : ) اه قزر 
تعیبط ناهج  رد  لماکت  لدـبت و  هناگ  هس  ياـه  هلحرم  راـصتخا  هب  اـه  تیب  نیا  رد  .دوش ) یمدآ  قزر  اـت  دـهد  یم  يزور  باـتفآ 

.دیآ نیا  زا  سپ  بلطم  لیصفت  تسا و  هدمآ 

نیا رِمَتـسُم  شناکلاس  ناهج و  نآ  رـشتنُم و  شنانکاس  ناهج و  نیا  ناد  لوبقم  لـِبقُم و  ار  ناـیقاب  ناد  لوکأـم  لِـکآ و  ملاـع  هلمج 
حرـش دـبا  ات  دـنام  هک  یناویح  بآ  دـهد  ار  دوخ  وک  تسا  نآ  میرک  سپ  عِمتجم  دـّلُخم  ملاع  نآ  لـها  عطقنم  شناقـشاع  ناـهج و 

11 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

شیدنا ددع  یتالایخ  نوچ  تسین  شیب  سک  کی  دنا  نارازه  رگ  میب  راطخا و  تفآ و  دص  زا  هتـسَر  میرک  دـمآ  تاِحلاّصلا  ُتایقاب 
دروخ و یم  ار  بآ  كاخ  .تعیبط  ناهج  رد  تسا  لّدـبت  هب  تراشا  نیا  .هدروخ و  هدـنروخ و  لوکأم : لـکآ و   30 تسین ب 35 -

.نینچمه و  ار ، یمدآ  نت  كاخ  زاب  دروخ و  یم  ار  دنفـسوگ  ناسنا  دوش ، یم  هبرف  دروخ و  یم  ار  هایگ  دنفـسوگ  .دنایور  یم  هایگ 
ار نآ  ياج  يا  هشیدنا  دوش و  یم  وحم  يا  هشیدـنا  .تسا  نینچ  زین  اه  هشیدـنا  هکلب  تسین ، ینامـسج  مسج و  رد  اهنت  لّدـبت  نیا  و 

.دریگ یم 

دوبر رد  ار  وا  تفای  تصرف  هبرگ  دوب  مرک  راکش  ردنا  یکغرم 

5 / 719 رگد 720 - يداّیص  دوخ ز  راکش  رد  ربخ  یب  دوب و  لوکأم  لکآ و 

یپ رد  شناویح  هدعم  دروخ  یم  ییاوه  بآ و  شیشح  رگ 
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درچ یم 

نافوسلیف هک  تساه  ههبـش  زا  یکی  لوکأم  لکآ و  ههبـش   5 / 724 هلا 725 - ریغ  ییتسه  ره  نینچمه  هایگ  نآ  دـمآ  لوکأم  لـکآ و 
، ناویح هب  هایگ  زا  و  هایگ ، هب  كاخ  زا  هدش و  لیدبت  كاخ  هب  یمدآ  ندـب  ءزج  ءزج  هکنیا  نآ  و  دـنا ، هدرک  داعم  هراب  رد  یهلا  ریغ 
هب  ) زیخاتـسر زور  ِتساوخ  زاب  يارب  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  اـه  یتسه  هدـش و  تسین  راـب  نارازه  هک  نت  نیا  هنوگچ  سپ  .نینچمه  و 

یش ء ّتیئیش  هک  تسا  نیا  دنا  هداد  ههبش  نیدب  یهلا  يامکح  هک  یخساپ  .دش  دهاوخ  دوجوم  هتـسیز ) یم  ایند  رد  هک  هنوگ  نامه 
: دیامرف هَّللا  ُهمحر  يراوزبس  یجاح  .هدام  هب  هن  تسا  نآ  تروص  هب 

ٍلوُُحف نِم  َناک  نَم  اهُعَفدَی  ِلوُکاَملا  ِلِکآلا َو  ُهَهبُش  َو 

ندب هب  هن  تسوا  سفن  هب  ناسنا  ره  صخشت  دسیون  یم  نآ  حرش  رد  بِحَـسنُم و  ُظافِحنالا  یلُویَهلا  یَلَع  ِبلَقنَت  هَروُِصب ال  هَروُص  ذِإ 
نآ هچ  نآ  دیاین  مزال  ندـب  ندـش  روشحم  رد  .تباث و  یتاذ  هن  تسا و  ینیعت  هن  ار  نآ  ثیح  نیا  زا  تسا و  مهبم  يزیچ  ندـب  و  وا ،

ّقلعت نادب  سفن  هچ  نآ  هکلب  دوش  روشحم  نامه  هدروخ  یناویح  اًلثم  ار 

12 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنچ ره  وا  یناگدـنز  لوط  رد  یمدآ  ندـب  نیمه  يازجا  هکنیا  رتشیب  حیـضوت  هموظنم ) حرـش  زا  صیخلت   ) .تسوا ندـب  نامه  دریگ 
وا همه ، نیا  اب  دهد و  یم  لیکشت  ار  وا  ندب  هتفر ، لیلحت  ِيازجا  نآ  ياج  هب  يرگید  يازجا  دور و  یم  نایم  زا  یلکب  راب  کی  لاس 

دبای یم  رشح  رد  یمدآ  هک  مه  یندب  .دروآ  یمن  دیدپ  يرییغت  وا  ِتیصخش  رد  ندب  يازجا  رییغت  تسا و  نامه 
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.هن هدننک  بیکرت  يازجا  رد  تسا و  نامه  صیخشت  رد  .تسا  نیمه  دننام 

.دنا هدش  یکی  قح  اب  هک  نانآ  .دنیوا  ياقب  هب  یقاب  هدرک و  یناف  قح  رد  ار  دوخ  هک  نانآ  نایقاب :

يایلوا .تسین  رییغت  لّدـبت و  تادرجم  ملاع  رد  اما  تسا  هدام  تعیبط و  ملاع  رد  اه  لیدـبت  هک  نادـب  تسا  تراـشا  لوبقم : لـبقم و 
.وا ياقب  هب  یقاب  تسا و  یلاعت  قح  هاگشیپ  هتفریذپ  قح 

.ّریغتم ریغ  رادیاپ ، رِمَتسُم : .دنداسف ) نوک و  لاح  رد  هتسویپ  هک  نانچ   ) .هدنکارپ رِشتنُم :

.یندش تسین  زا  تیانک  .هدیرب  عطقنم :

.دعب هب   2 تیب 182 / حرش  هب : دینک  هاگن  عمتجم : دَّلخم 

هَیاغ یـصقأ  ِسفَّنلِاب  ُلذَبلا   » قادـصم هب  انالوم  نکیل  يرگید ، هب  تسا  يزیچ  هدنـشخب  تغل  رد  میرک »  » ینعم تسا : نآ  میرک  سپ 
َراَّدلا َّنِإ  هک َو  دهد  شیوخ  هب  هنادواج  یناگدنز  ات  دـنک  انف  ناهج  نیا  رد  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  یقیقح  هدنـشخب  دـیوگ  دوُجلا »

ُتاـِیقاْبلا میرک َو  نآرق  زا  تسا  ذوخأـم  .دـنام  رادـیاپ  هک  کـین  رادرک  تاـحلاصلا : تاـیقاب  ( 64 توبکنع ،  ) .ُناوَـیَْحلا َیَِهل  َهَرِخآـْلا 
ینادواج رمتسم  یگدنز  هب  ات  دنک  یم  اهر  ار  ینامـسج  ریذپ  رییغت  یگدنز  هک  نآ  ( 46 فهک ، « ) .ًاباَوث َکِّبَر  َْدنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا 

.تسوا یقیقح  میرک  دسرب 

: دنا نارازه  رگ 

دوب یناسنا  حور  دحاو  سفن  دوب  یناویح  حور  رد  هقرفت 

راتفرگ هک  نآ  .درادـن  تسرد  شنیب  هک  نآ  یتـالایخ :  2 / 188 وا 189 - رون  ددرگن  زگره  قرتـفم  ُهَرُون  مهیلع  َّشَر  قـح  هک  نوـچ 
هک ار  قح  يایلوا  سک  نینچ  .تسا  مهو 

13 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درامش یم  ددعتم  دنا  کی  همه 

لدع ياصع  وا  دیشخب  قلح  يار  تسا و  لقع  ار  بولغم  بلاغ و  يان  تسا و  قلح  ار  لوکأم  لکآ و 
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نوچ ار  نیقی  رم  لکـش  لکا و  شدوبن  یناویح  هکنآ  لکا ز  هلمج  نآ  دشن ز  نوزفا  وا  ردـنا  ار و  لبَح  اصع و  نادـنچ  نآ  دروخ  ار 
هم سپ ز  تسادـخ  مه  یناعم  ِقلح  ِقزار  تساه  قلح  نایعا  وچ  ار  یناعم  سپ  داز  هک  ار  یلایخ  ره  وا  دروخب  ات  داد  قلح  مه  اـصع 

دوش یلالجا  شیزور  ناهگ  نآ  دوش  یلاخ  نت  رکف  زا  ناج  ِقلح  تسین  قلح  ار  وا  هیام  ِبذـج  هب  هک  تسین  قلخ  زا  چـیه  یهام  اـت 
نوچ دش  راوخ  میقس و  گنر و  دب  درز و  دش  راوخ  لِگ  یمدآ  جازم  نوچ  نادب  گرم  دوب  ِجازم  زک  نادب  دمآ  جازم  لیدبت  طرش ،

دَپ دـنک  شوخ  تمعن  هب  ات  ار  زومآ  ریـش  ِلفط  وک ؟ يا  هیاد  تفات  عمـش  نوچ  شخر ، زا  یتشز  تفر  تفاـی  لیدـبت  وا  تشز  جازم 
تمعن و نارازه  زا  فیعـض  نآ  باجح  دش  ناتـسپ  هک  نآ  وا ز  رب  ناتـَسب  دص  هار  دـیاشگ  رب  وا  رب  ناتـسپ  نآ  هار  ددـنبب  رگ  ار  زوف 

تیب رد  هک  نانچ  بولغم : بلاغ و   36 مالَکلا ب 49 - َّمَت  نک  دهج  كدنا  كدنا  ماِطف  ِفوقوم  تسام  تایح  سپ  فیغَر  ناوخ و 
هدروخ ندروخ و  هک  دـنک  یم  تراشا  هتکن  نیا  هب  اه  تیب  نیا  رد  دـنا ، لوکأم  لکآ و  ناهج  تادوجوم  همه  دومرف  هتـشذگ  ياه 

.دنک یم  بولغم  ار  رت  فیعض  ریبدت  لقع و  اب  هتفای ، ادخ  زا  ینالقع  یبیصن  هک  نآ  .تسین  ینامسج  مسج و  رد  اهنت  ندش 

ار یعمج  راک  نیا  اب  تخاس و  لطاب  ار  نارحاس  رحس  هک  تهج  نآ  زا  لدع »  » و ع ،)  ) یـسوم ياصع  هب  تسا  تراشا  لدع : ياصع 
.دناهر یهارمگ  زا 

.نامسیر لبَح :

نآ ینعم : عمج  یناعم :

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1111 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیاینرد سح  هب  هچ  نآ  درک ، ناوت  نآ  كرد  لقع  هب  هچ 

.اه ینامسج  نیع : عمج  نایعا :

هاوخ دشاب  يدام  هاوخ  تسودب  هدیرفآ  ره  ماوق  هچ  نآ  كاروخ ، زا  تیانک  هیام : بذج 

14 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يونعم

.دعب هملک  هب : دینک  هاگن  جازم : لیدبت 

نت دوش و  یم  لصاح  رگیدکی  رد  تسوبی  و  تدورب ، تبوطر ، ترارح ، داضتم  تایفیک  لعافت  زا  هک  تسا  یتیفیک  جازم  دب : جازم 
.دهد تسد  يرامیب  دوش و  دب  جازم  هن  رگ  دشاب و  بسانت  هب  لعافت  نیا  هک  تسا  راوتسا  یماگنه  یمدآ 

.2 تیب 2429 / حرش  هب : دینک  هاگن  راوخ : لگ 

.رامیب میقَس :

.راوخ ریش  زومآ : ریش 

.ناهد درگادرگ  زوفتپ : زُوفدَپ :

.نان هدرگ  فیغَر :

.ندیرب ریش  زا  ماِطف :

.تفای نایاپ  راتفگ  لعاف ) لعف و  هیلعف  هلمج  : ) مالکلا َّمَت 

اهدوجوم يدام  ناهج  رد  .تسا  یـضیف  وا  ِشـشخب  زا  دادعتـسا ، رادـقم  هب  ار  کی  ره  و  دـنراگدرورپ ، رما  رّخـسم  تادوجوم  مامت 
هدنروخ و اه  سوسحم  هک  نانچ  تسا  لامک  ياه  هلحرم  ندومیپ  تروص  هب  لیدبت  نیا  ینعم  ملاع  رد  اما  دنروخ ، یم  ار  رگیدکی 

تردـق .تسا  ییاذـغ  زین  ار  یناعم  تالوقعم و  تسا ، ییاذـغ  دوخ  دادعتـسا  بسح  رب  ار  کی  ره  و  دـنا ، لوکأم ) لکآ و   ) هدروخ
ندیماشآ ندروخ و  یپ  رد  هک  دنچ  و  دربب ، ینامـسج  توق  مسج و  زا  هک  دهد  یم  تسد  یماگنه  ناسنا  يارب  ینالقع  ِتُوق  مضه 

لد َبلَقلا : ُتیُِمت  َهَنِطبلا  َّنإَف  ِبارَّشلا  ِماعَّطلا َو  ِهَرثَِکب  َبُولُقلا  اُوتیُِمت  ال   » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  دیـسر ، دهاوخن  تُوق  نادـب  تسا 
« .دناریم یم  ار  لد  یگراب  مکش  هک  دیناریمم  یماشآ  رپ  يراوخ و  رپ  اب  ار  اه 

ص 95) يدعس ، ناتسلگ   ) ینیب تفرعم  رون  وا  رد  ات  راد  یلاخ  ماعط  زا  نوردنا 
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نوخ ُدب  یمدآ  ُدب  نینَج  نوچ 
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بلاط دوش  ینامقل  همقل  ماطف  زو  دش  ریگ  همقل  ریـش  ماطف  زو  دـش  ریـش  شااذـغ  نوخ  ِماِطف  زا  اذَـک  نمؤم  درب  یکاپ  سجن  زا  اذـغ 
15 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوش  یناهنپ  راکشا 

تمعن و دـص  وا  ردـنا  لوـط  ضرع و  اـب  یمّرخ  ینیمز  کـی  مظتنم  سب  یملاـع  نوریب  تسه  مـحر  رد  یتـفگب  سک  ار  نـینَج  رگ 
اهُس دص  باتهام و  باتفآ و  ایـض  رپ  دنلب و  سب  ینامـسآ  اه  تشک  اه و  غاب  اه  ناتـسوب  اه  تشد  اهرحب و  اه و  هوک  لوکا  نیدنچ 

رد يا  هچ  تملظ  نیا  رد  وت  نآ  ياـه  بیاـحع  دـیآن  تفـص  رد  روس  اـه و  یـسورع  دراد  اـه  غاـب  روبَد  زا  لامـش و  زا  بونج و  زا 
ضِرعُم و تلاسر  نیز  يدـُب  رکنُم  دوخ  لاح  مکح  هب  وا  انَع  ساجنأ و  سبح و  نایم  رد  انگنت  خـیم  راـچ  رد  يروخ  نوخ  ناـحتما ؟

دونـشن وا  ِكاردا  دـیدن  نوچ  يزیچ  سنج  روک  مهو  درادـن  يریوصت  هکنآ  رورغ ز  تسا و  بیرف  تسا و  لاحم  نیک  يدـش  رفاک 
کیرات و سب  تسا  یهاچ  ناهج  نیک  ناشدـنیوگ  یم  لادـبا  ناهج  نآ  ناهج ز  ردـنا  ماع  قلخ  هک  نانچمه  وا  كانرکنم  كاردا 

ددنب ار  شوگ  تفز  فرژ و  باجح  دمآ  عمط  نیک  تفرن  ناشیا  یـسک ز  شوگ  رد  چیه  گنر  وب و  یب  یملاع  نوریب  تسه  گنت 
ثیدـح زا  نود  ِناطوا  رد  تسوا  ياذـغ  نآک  نوخ  ِعمط  ار  نینَج  نآ  هک  نانچمه  عـالّطا  زا  ضرغ  ددـنب  ار  مشچ  عامتـسا  زا  عمط 

.نینچ نینچمه ، اذک :  50 دروَخ ب 68 - تشاچ  دنادن  یم  وا  نوخ  ریغ  درک  بوجحم  ناهج  نیا 

.ندیرب ردام ، ریش  زا  ندیرب  ماِطف :

.میکح دنمشناد ، زا  تیانک  (، 1 / 3584  ) نامقل هب  بوسنم  ینامُقل :

تیانک یناهنپ : راکشا 
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.دوش هضافا  لد  رب  هک  ییناعم  .یبیغ  ياهدراو  زا 

لقن هب  همان  تغل  .تسا  لوکا )  ) مض هب  نوسلکین  هخـسن  رد  اّما  لوکا ،)  ) هدش طبـض  هزمه  حتف  هب  ساسا  هخـسن  رد  .هدنروخ  لوکا :
.تسا هدروآ  دهاش  ار  تیب  نیمه  هتفرگ و  اه ، یکاروخ  لُکا : عمج  ار  نآ  نیعم  گنهرف  زا 

.تسا هراتس »  » قلطم زا  تیانک  اجنیا  رد  و  ربکا ، ِّبُد  لابند  رد  درخ  يا  هراتس  اهُس :

.قرش ای  لامش  داب  لباقم  دزو ، بونج  بناج  زا  ناتسبرع ) هریزج  هبش  رد   ) هک يداب  روبَد :

16 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

قلطم ینعم  هب  ثحب  دروم  تیب  رد  روـبد »  » اـما  4 تسابواب 3055 / روبَد  برغم  زا  هک  نآ  تسابـص و  نآ  دـیآ  قرـشم  زا  نآک  رکف 
.تسا هتفر  راک  هب  تهج » »

.ینامهم روس :

تسد و رب  ار  اه  خیم  هاگ  و  دیبنج ، دـناوتن  هک  نانچ  دنتـسب  یم  اهنادـب  ار  وا  .دـنتفوک و  یم  راکهنگ  يوس  راهچ  رد  هک  خـیم : راچ 
.دنتفوک یم  وا  ياپ 

.ردام محر  زا  تیانک  انگنت : ِخیم  راچ 

.يدیلپ سجن : عمج  ساجنأ :

.جنر انَع :

.نادرگ يور  ضِرعُم :

.هدننکن رواب  رکنم ، رفاک :

.سوسحم ناهج  لباقم  دودحمان ، ناهج  زا  تیانک  گنر : وب و  یب  ملاع 

گنت تسا  ینادنز  هک  دمآ  رت  گنت  گنر  ّسح و  ناهج  ِّیتسه  زاب 

دشک یم  اه  سح  بیکرت  بناج  ددع  بیکرت و  تسا  یگنت  ّتلع 

ْیَّشلا َء َکُّبُح  ضرغ :...  ددـنب  ار  مشچ   1 / 3097 نارب 3099 - بناج  نادـب  یهاوخ  یکی  رگ  ناد  دـیحوت  ملاـع  سح  يوس  نآ  ز 
.ّمُِصی یِمُعی و 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1115 

http://www.ghaemiyeh.com


.ردام مِحَر  زا  تیانک  نود : ناطوا 

.1 تیب 3104 / حرش  هب : دینک  هاگن  .ییاتشان  دروَخ : تشاچ 

ياه كاروخ  زا  ناهج  نیا  رد  زین  نمؤم  ناج  تفرگ ، یم  ورین  دوب  سجن  يا  هداـم  هک  نوخ  زا  رداـم  مکـش  رد  كدوک  هک  ناـنچ 
نآ دیلپ  اما  دریگ  یم  ورین  يدام 
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ياه تمعن  زا  ار  وا  نوچ  دناد ، یمن  دنیب  سوسحم  ناهج  رد  هچ  نآ  زج  تسا و  دودحم  یمدآ  كاردا  .دنک  یم  لیدبت  كاپ  هب  ار 
نوریب ناهج  زا  درب ، یم  رـس  هب  ردام  محر  رد  هک  ار  یکدوک  رگا  هک  نانچ  .دریذـپ  یمن  دـنهد  ربخ  یناـحور  ملاـع  بیغ و  ناـهج 

.دزیخ یم  رب  راکنا  هب  دنیوگ  يزیچ 

حصان تحیصن  كرت  صرح و  زا  هچب  لیپ  ناگدنروخ  هّصق 

هراشا

حصان تحیصن  كرت  صرح و  زا  هچب  لیپ  ناگدنروخ  هّصق 

رود هار  زا  رفس  زا  دندیسر  یم  روع  گرب و  یب  هدش  هدنام  هنسرگ  ناتـسود  یهورگ  ییاناد  دید  ناتـسودنه  رد  هک  وت  يدینـش  نآ 
البرک نیز  ناتجنر  دمآ  عمج  الَخ  زو  عُّوجَت  زک  مناد  تفگ  تفگش  نبلگ  نوچ  ناشیمالس و  شوخ  تفگب  دیشوج و  شییاناد  ِرهم 

لیپ دیونـشب  دینکـشم و  هداز  لیپ  دیور  یم  نونکا  هک  وس  نیا  تسه  لیپ  لیپ  ِدنزرف  ناتدروخ  دشابن  ات  لیلج  ِموق  يا  هَّللا  هَّللا  کیل 
رد بلاط  تسه  ردام  کیل  نیمـس  سب  فیطل و  دنا و  فیعـض  سب  ناتهاوخ  لد  سب  تسه  ناشیا  دیـص  ناتهار  ردـنا  دـنا  ناگچب 

وا ب ِموحرم  كدوک  نآ  رذَحلا ز  وا  موطرخ  زا  دیآ  دود  شتآ و  هآ  هآ  نینَح و  رد  ددرگب  وا  هار  گنسرف  دص  دنزرف  یپ  زا  نیمک 
هایح نوچ  اهذـخأم  رگید  هب  سپـس  هدروآ ، ءایلوألا ، هیلح  زا  ار  ناتـساد  نیا  رفنازورف  موحرم  لـیپ : هچب  ناگدـنروخ  هّصق   69 - 78

هـصالخ اجنیا  رد  .تسا  هداد  عاجرا  هدـشلا  دـعب  جرفلا  و  هطوطب ، نبا  هلحر  تاـیاکحلا ، عماوج  هرـضاحملا ، راوشن  يریمد ، ناویحلا 
نایفوص زا  یعمج  اب  دیوگ : صاّوخ  میهاربا  میروآ : یم  یناتسهد ) دعسا  نب  نیـسح  همجرت   ) هدشلا دعب  جرفلا  همجرت  زا  ار  ناتـساد 

هک ییاج  هب  .میداتفا  لحاس  هب  ام  تسکشب و  ار  یتشک  ایرد  جوم  .میدوب  یتشک  رد 
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ره .دوش  یجرف  دیاش  مینک  يرذن  کی  ره  میتفگ  رگیدکی  اب  میداهن  گرم  رب  لد  میتشادن و  یندروخ  چیه  .تساجک  میتسناد  یمن 
رب هک  ادخ  هب  متفگ  .تسا  نخـس  نینچ  تقو  هچ  دـنتفگ  نارای  مروخن  لیف  تشوگ  هک  مدرک  رذـن  متفگ  نم  درک  رذـن  يزیچ  کی 

ار نآ  دنتـساوخ  دـنتفای  یلیپ  هچب  .دـندش  یتُوق  یپ  رد  نارای  سپ  .دـشاب  یتمکح  نآ  رد  هک  متفگن  لزه  يور  زا  دـمآ و  نم  ناـبز 
متفگ .منک  تقفاوم  نانآ  اب  دنتساوخ  نم  زا  دنروخب و  دنشکب و 

18 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یلیپ ناـهگان  .تفر  یتخرد  ریز  هب  سک  ره  دـندش  غراـف  ندروخ  زا  نوچ  .مروخن  لـیپ  تشوگ  هک  تفر  نم  ناـبز  رب  هظحل  نیمه 
.دـیلامب اپ  ریز  دینـش  تشوگ  يوب  هک  کی  ره  زا  دـییوب و  ار  نانآ  کی  کی  سپ  .دـنداهن  گرم  رب  لد  یگمه  نارای  .دـمایب  ناّرغ 

تـشپ رب  تشادرب و  ارم  دیدن  نم  رد  دوخ  هچب  يوب  نوچ  دـییوب و  ارم  لیف  .متفگ  یم  تداهـش  حـیبست و  نم  دیـسر و  نم  هب  تبون 
.داهن نیمز  رب  ارم  .دیسر و  هداشگ  یهار  هب  ات  تفر  ناباتش  سپ  .تشک  دهاوخ  مرگید  يا  هنوگ  هب  متـشادنپ  داتفا  هار  هب  تشاذگ و 

ات ییوگ  یم  وت  هک  اج  نآ  زا  دـنتفگ  .متفگب  مدرم  اب  دوخ  لاح  مدیـسر و  يرهـش  هب  متفر  گنـسرف  ود  کـی  رادـقم  اـج  نآ  زا  نم 
نکیل .تخل  هنهرب ، نانابز : یسراف  لوادت  رد  روُع : ( 944 ص 940 - ج 2 ، تدش ، زا  دعب  جرف  همجرت   ) .تسا هار  زور  نیدنچ  اجنیا 

.تسا یندروخ  نودب  ینعم  هب  تیب  نیا  رد 

.یگنسرگ عُّوَجَت :

.مکش ندوب  یهت  الَخ :

.رفس یتخس  جنر و  زا  تیانک  البرک :

.هبرف نیمَس :

: نینَح
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.يراز هلان ،

( .دنا محرت  لباق  هک  دیناسرب  بیسآ  نالیپ  هچب  نآ  هب  ادابم   ) .محرت لباق  تمحر ، روخ  رد  موحرم : دیزیهرپب )! ! ) زیهرپ رَذَحلا :

لافطا تفگ  ناشناج  يارب  زا  نیک  دشک  وک  ناشناصقن  زا  شیدنم  یبیاغ  ربخ  اب  سب  يرضاح  یبیاغ و  رسپ  يا  دنا  ّقح  لافطا  ایلوا 
تمـصع هلمج ، راد  تشپ  میدن  رای و  منم  رِـس  ردنا  کیل  میتی  راوخ و  ناحتما  يارب  زا  ایک  راک و  زا  درف  یبیرغ  رد  ایلوا  نیا  دنا  نم 

يدرک یـسک  هن  رو  دنا  نت  کی  رازه و  ردنا  رازه  دص  دـنا  نم  ناشوپ  قلد  نیا  ناه  ناه و  نم  يازجا  دوخ  دنتـسه  اییوگ  نم  ياه 
يونثم حرش  دوخ  باقرغ  ار  برغ  قرش و  خون  َدب  ِنیرفن  کی  هب  يدرک  یک  هن  رو  ربز  ریز و  ار  نوعرف  ییـسوم  رنه  یبوچ  کی  هب 

19 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  ) 

ناـشن نیب  ور  هیـس  بآ  هلجد  ناشـسودرف  نوچ  ناتـسرهش  تشگ  داُرم  یب  ار  ناشناتـسرهش  هلمج  دار  ِطول  ياـعد  کـی  يدـنکن  رب 
اه تسایـس  ینرق  ره  هب  دوخ  تسرپ  قح  ِيایبنا  نارازه ز  دـص  رذـگ  رد  ینیبب  شـسُدق  هر  رد  ربخ  نیا  ناشن و  نیا  تسا  ماش  يوس 

نوخ ینیبن  وت  درـسفب  نآ  زاب  اه و  هُک  دوش  نوخ  دوش  نوخ  اه  هُک  هک  دوب  هچ  رگج  دوخ  دوش  نوزفا  نایب  نیو  میوگب  رگ  تسدـُب 
یب صقر  سنا  صرح ، هفرـص  دـنیب ز  ومب  وـم  مشَپ  ریغ  دـنیبن  رتـشا  زا  کـیل  مشچ  زیت  ِنیب  رود  يروـک  هفرط  دَر  يروـک و  ندـش ؟

نادـیم رـس  رب  نـالوج  صقر و  ینک  رب  توهـش  شیر  زا  ار  هبنپ  ینکـشب  ار  دوخ  هک  نک  اـج  نآ  صقر  سرخ  وچمه  دراد  دوصقم 
دنهر نوچ  دننک  نادرم  دوخ  نوخ  ردنا  صقر  دننک 
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یم فک  ناشروش  رد  اهرحب  دننز  یم  فد  نورد  زا  ناشنابرطم  دننک  یـصقر  دوخ  ِصقن  زا  دنهج  نوچ  دننز  یتسد  دوخ  ِتسد  زا 
شوگ نیا  هن  دیاب  لد  شوگ  ندز  فک  ار  اه  گرب  ینیبن  وت  نانز  فک  مه  اه  خاش  رب  اه  گرب  ناشـشوگ  رهب  کیل  ینیبن  وت  دـننز 

وُه قح  ِیُبن  رد  دیوگب  شِک  نخُـس  رد  دّمحم  شوگ  دشک  رِـس  غورف  اب  ِناج  رهـش  ینیبب  ات  غورد  لزه و  زا  دنب  رب  رـس  شوگ  ندـب 
لیپ لها  يوس  نار  زاب  درادن  نایاپ  نخس  نیا  یبَص  ام  وا  تسا  عِضُرم  ام ، وز  هزات  یبن  نیا  تسا  مشچ  تسا و  شوگ  رـسب  رَـس  نُذا 
لایع همه  ناگدـیرفآ  هَّللا : ُلایِع  مُهُّلَک  ُقلَخلا   » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  نانچ  دـنا : ّقح  لافطا  ایلوا   79 نار ب 104 - زاـغآ  رب  و 

.تسا صاخ  یتبترم  ادخ  دزن  ار  ایلوا  اما  ص 118 ) ج 93 ، راونالا ، راحب  « ) .دنا يادخ 

.رتشیب هلئاع  رگید  زا  ناشیا  هب  ادخ  تیانع  و  دنا ، ياه  لایع  نیا  هدیزگ  نانآ 

ای دنراد  فارشا  اهرطاخ  رب  روضح  تبیغ و  رد   ) تفرگ يردصم  ای  تدحو  ناوت  یم  هملک  ود  ره  رد  ار  ءای »  ...: » يرضاح یبیاغ و 
روضح رد  هاوخ  دنراد ، فارشا  ناگدنب  ریمـض  رب  ایلوا  تسا  هدمآ  يونثم  رد  ررکم  هک  نانچ  .دنرـضاح ،) مه  دنا  بیاغ  هک  اج  نآ 

.تبیغ رد  هاوخ  و 

رطاخ هب  تسا ، دوخ  زا  ندنام  ربخ  یب  تبیغ »  » .تسا ینافرع  حالطصا  ود  روضح  تبیغ و 

20 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ینعم ثحب ، دروم  تیب  رد  نکیل  .تساـیلوا  تفـص  زا  ینعم  نیدـب  روـضح  تبیغ و  .تسا و  نآ  لـباقم  روـضح »  » .لد و رب  يدراو 
.دنربخ یب  رادنپم  دنا  بیاغ  رگا  دیامرف : دعب  تیب  رد  هک  نانچ  تسا  دوصقم  تسخن 

تفگ
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ِدَقَف اِیلَو  ِیل  يَذآ  نَم  : » دومرف هک  درآ  ص )  ) لوسر زا  هشیاع  زا  دوخ  دنـس  هب  وا  و  فسوی ، نب  هزمح  زا  يریـشق  دـنا :...  نم  لافطا 
رفنازورف موحرم  ص 128 ) هیریـشق ، هلاسر  « ) .تسا هدرمـش  اور  ارم  گنج  دـهد  رازآ  نم  نآ  زا  ار  ییلو  هک  ره  ِیَتبَراـُحم : َّلَحَتـسا 
.دیامن یم  رت  بسانم  يریشق  ثیدح  نکیل  دنا ، هتفرگ  ذخأم  ار  قحلا » رجح  یف  لافطا  هیفوصلا   » و هَّللا » لایع  مهلک  قلَخلا   » ثیدح

.2 1 و 1391 / تیب 220 / حرش  هب : دینک  هاگن  ایک : راک و 

یـسک هچ  ار  نانآ  ردق  دوش  مولعم  ات  دنرادقم  یب  ناتـسرپ  ایند  هدید  رد  و  شوپ ، هدـنژ  تروص  هب  ادـخ  يایلوا  ناحتما :...  يارب  زا 
.هانپ راد ، هاگن  راد : تشپ  ( 91 دوه ، « ) .مینیب یم  ناوتان  دوخ  نایم  رد  ار  وت  ًافیِعَض : انِیف  َكارََنل  اَّنِإ  دنتفگ : یم  ار  بیعش  .دسانش  یم 

: رازه ردنا  رازه  دص   6 ریس 803 / مشچ  راپس و  ناج  راد و  تشپ  ریلد  دوبن  ارچ  دنیب  یمه  رو 

.ییامن تردق  ندرک : رنه   2 رازه 184 / دصشش  مه  دنشاب و  یکی  مه  رای  ود  ینیب  عمتجم  ناشیا  زا  نوچ 

.تسا هدمآ  میرک  نآرق  ياج  دنچ  رد  هک  وا  ياصع  و  ع ،)  ) یسوم هب  تسا  تراشا  ندرک : رنه  بوچ  کی  هب 

.دمآ رب  نافوط  و  ( 26 حون ،  ) .ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  تفگ : هک  دب : نیرفن 

رادرک نم  َنُولَمْعَی : اَّمِم  ِیلْهَأ  ِینَِّجن َو  ِّبَر  .َنِیلاْقلا  َنِم  ْمُِکلَمَِعل  یِّنِإ  تفگ : طول  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  طول : ياـعُد  .نیرفن  اـعُد :
هک دش  بجوم  يو  نیرفن  و  ( 169 - 168 ءارعش ، !« ) ناهرب دننک  یم  هچ  نآ  زا  ارم  ناسک  ارم و  اراگدرورپ ، .مناد  یم  تشز  ار  امش 

ریز موق  نآ  رهش 

ص: ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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یبآ نآ  تسا و  طول  يایرد  رهش  بونج  يوس  و  : » دسیون ورسخ  رصان  هیس : بآ  هلجد  ( 82 دوه ،  ) .اهَِلفاس اهَِیلاع  اْنلَعَج  .دوش  ربز  و 
، تسا طول  يایرد  هک  خلت ، يایرد  رد  تفگ  هک  مدینش  یصخش  زا  تسا ...  هّیرَبَط  بونج  بناج  زا  هک  طول  يایرد  ینعی  دراد  خلت 
اه تسایـس  ینرق  ره  هب  ( 30 ص 29 - ورـسخ ، رـصان  همان  رفـس   ...« ) هایـس هدمآ  مهارف  ایرد  فک  زا  يواگ  دـننام  دـشاب  یم  يزیچ 

.ناربمیپ نیرفن  هب  دومرف  باذع  ار  نارفاک  ادخ  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  ياج  ياج  رد  هک  نانچ  تسُدب :

: اه هُک  دوش  نوخ 

دوش نوخ  اراخ  هک  دوب  هچ  رگج  نوخ  دوش  نوزفا  نخس  نیا  رگ  منک  سب 

.ندش دمجنم  ندرسف :  1 / 3820 تسا 3821 - یتخب  دب  یلوغشم و  تلفغ و  تسا  یتخس  زا  هن  دشن  نوخ  اهرگج  نیا 

: يروک هفرط 

روم ياپ  هدید  روک و  نامیلس  زا  روک  هدید  نیب و  رود  سب  یکی  نآ 

.3 / 2609 رز 2610 - گنس  وج  کی  تسین  يو  رد  جنگ و  رک  تخس  شوگ و  زیت  سب  رگد  نآ  و 

یم هاـقناخ  رد  هک  عامـس  ياـه  سلجم  رد  تسا  نتـشگ  وس  نآ  وـس و  نیا  و  ندـیدرگ ، درگ  ندرک ، صقر  اـج :...  نآ  نک  صقر 
.دندش یم  دوخ  یب  دوخ  زا  ناجیه  روش و  زا  .دندرک و 

: نتـسکش ار  دوخ  ب 4645 ) ریبک ، ناوید   ) تسوزرآ مناد  یم  هنایم  نینچ  یـصقر  راـی  دـعج  تسد  کـی  هداـب و  ماـج  تسد  کـی 
.ندرک اهر  ار  يدوخ  .سفن  نتسکش 

انالوم .دور  نورب  هدمآ  مهارف  نآ  ریز  هک  دساف  نوخ  كرچ و  ات  دنراد  یم  رب  تحارج  يور  زا  ار  هبنپ  ندنک : توهش  شیر  زا  هبنپ 
يور زا  ار  سوه  يوه و  هبنپ  دیوگ :
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.دور نورب  تلد  زا  نآ  دساف  هشیر  ات  رادرب  توهش  مخز 

يربک نیدلا  مجن  هب  ترابع  نیا  رد  وا  هجوت  تسین  رود  دوخ : نوخ  ردنا  صقر 

22 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ار سفن  ياوه  نتشک  .ندراذگاو  ار  يدوخ  ندیهر : دوخ  تسد  زا  نوسلکین ) يونثم  حرش  همجرت  رب  یتوهال ، هیشاح   ) .دشاب

یم او  طاشن  صقر و  هب  دراد و  یم  شوخ  ار  نانآ  طاشن  روش و  نیا  .ینورد  طاـشن  روش و  زا  تیاـنک  نورد : زا  ناـبرطم  ندز  فد 
.دراد

و َنِینِمْؤُْمِلل : ُنِمُْؤی  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  تسا َو  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نُذا : وُه 
نانمؤم ادـخ و  هب  ار  امـش  تسا  یبوخ  شوگ  وگب  .تسا  شوگ  اپ  ارـس  وا  دـنیوگ  یم  و  دـنهد ، یم  رازآ  ار  ربمیپ  یناـسک  ناـنآ  زا 

حیرـصت تراشا و  اهرتفد  يواطم  رد  اهراب  هک  ناـنچ  .هدـننک  تیبرت  زا  تیاـنک  هدـنهد ، ریـش  عِضُرم : ( 61 هبوت ،  ) .دروآ یم  ناـمیا 
هدنب نیرت  بَّرقم  قح  دزن  رد  دـنا  هدـنژ  راوخ و  رهاظ  رد  رگا  .دـنراد  گرزب  یجرا  وا  دزن  دـنا و  يادـخ  نابّرقم  ایلوا  تسا  هدومرف 

.دشک رفیک  ناگدنهد  رازآ  زا  ادخ  دسر ، یجنر  نابدا  یب  زا  ار  نانآ  رگا  .دنا 

.تدرآ ریز  نیمز  متفه  گت  رد  تدوخ  زا  رت  نینزان  رب  ینز  رگ 

.تسا یکُزان  ار  ایبناک  ینادب  ات  تسیچ  رهب  زا  دومث  داع و  هّصق 

ادـخ قشع  زا  ناشاه  لد  تسا و  شومخ  ناشرهاظ   1 / 3306 هقطان 3308 - سفن  ّزع  نایب  دـش  هقعاص  فذَـق و  فسخ و  ناشن  نیا 
.ادخ هب  دنا  هدنز  دنا و  هتشک  ار  سفن  انشآ ، قح  اب  دنا و  هناگیب  ناتسرپ  ایند  اب  شوج ، رد 

تسد زا  هک  دهد  ییانشآ  نآ  قح  اب  ار  وت 
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دهد ییاهر  تشیوخ 

تسین هاگآ  دوخ  یب  زج  هتکن  نیا  تسین و ز  هار  تدوخ  رد  يدوخ  اب  ات  هک 

روش يراد و  قشع  رگا  تسا  عامس  روتس  ياپ  زاوآ  هک  برطم  هن 

ص 111) يدعس ، ناتسوب   ) دزن رس  رب  تسد  سگم  نوچ  وا  هک  دزن  رپ  لد  هدیروش  شیپ  سگم 

ناگچب لیپ  ناضّرعتم  هّصق  هّیقب 

ناگچب لیپ  ناضّرعتم  هّصق  هّیقب 

«3  » شیوخ روز  ماقتنا و  دیامن  ات  شیوخ  روپ  بابک  دبای  اجک  ات  دنت  یم  رب  رشب  ره  هدعم  ِدرِگ  دنک  یم  ییوب  لیپ  ار  ناهد  ره 

قداص وک  نآ  ریغ  ناج  دَرب  یک  تسا  قلاخ  ناتناهد  يایوب  هک  ناه  يَرب  رفیک  ینک  ناشیا  تبیغ  يروخ  قح  ناگدنب  ياه  تشوگ 
زا ندرک  شوخ  ناهد  هن  ناهِم  نآ  ناکما ز  ندیدزد  ناهد  هن  ریکن  ای  رَکنُم  روگ  ردنا  دشاب  ریگ  يوب  شِک  ییسوسفا  نآ  ياو  تسا 

اخژاژ و ره  رس  رب  ناشزرُگ  ياه  مخز  دبوک  دنچ  ار  شوه  لقع و  تسین  تلیح  ِهار  ار  شوپ  ور  رم  تسین  نغور  بآ و  ناهِد  وراد 
دـشاب روجنر  ناـمه  نآ  یهگ ز  هگ  دـیامن  یم  تروص  هب  مه  رَوُص  رد  نهآ  بوچ و  ینیبن  رگ  رثا  رگنب  ار  لـیئارزع  ِزرُگ  ناـشِزُرم 

نیا هک  نیا  تسا  لایخ  هچ  لایخ  نیا  دـشاب  مینیب  یمن  ام  نم  ِناراس  رب  ریـشمش  نیا  تسیچ  نم  ناراـی  يا  روجنر  نآ  دـیوگ  یهگآ 
رامیب و شیپ  دـش  سوسحم  اه  غیت  اهزرُگ و  نونک  دـش  یلایخ  نیا  بیهن  زا  نوگن  خرچ  نیا  هک  نیا  تسا  لایخ  هچ  لاحترا  تسه 

دش زیت  شمشچ  تفر و  ایند  صرح  تسود  ِمشچ  نآ و  هتسب ز  نمشد  مشچ  تسوا  رهب  زا  نآ  هک  دنیب  یمه  وا  دش  سوکنم  شرَس 
ِهَگ نشور  وا  مشچ 
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ارَد دنابنج  تقو  ریغ  هب  وک  ار  غرم  دیآ  بجاو  ندیُرب  رَـس  وا  مشخ  وا و  ربک  هجیتن  زا  وا  مشچ  نآ  دش  ماگنه  یب  غرم  دش  زیر  نوخ 
ار تناــــــــــــــمیا  ناــــــــــــــج  عزن  ردـــــــــــــــنا  رگنب  ار  تناـــــــــــــــج  وزج  تــــــــــــــسا  یعزن  ناـــــــــــــــمز  ره 

__________________________________________________

شین مخز و  دص  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 3)

24 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآرق زا  هتفرگ  قح :...  ناگدـنب  ياـه  تشوگ   105 تسا ب 124 - رَمـشا  رانید  دـننام  بش  زور و  تسا  رز  ناـیمه  دـننام  وت  رمُع 
، دروخب شیوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  دراد  تسود  یسک  امش  زا  ایآ  ُهوُُمتْهِرَکَف : ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  تسا َأ  میرک 

.هدننک وب  هدنیوب ، ایوب : ( 12 تارجح ، « ) .دیراد یم  شوخان  ار  نآ  سپ 

.غیرد روخ  رد  هراچ ، یب  دنروخ ، غیرد  وا  رب  هک  نآ  یسوسفا :

نآ یلعاف  ینعم  هب  ار  یـسوسفا »  » ناوت یم  1 و  تسیرگ 2561 / دـیاش  نایـسوسفا  نانچ  رب  تسیچ  هیرگ ز  نیک  تفگ  یم  وا  لـقع 
هتفر راک  هب  يونثم  رد  زین  ینعم  نیدب  .دنتفرگ و  دنخـشیر  هب  دروخن  هک  ار  نآ  لیپ ، ناگدنروخ  هک  نانچ  هدـننک .) ازهتـسا   ) تفرگ

: تسا

یناسک زا  تیانک  یسوسفا »  » ثحب دروم  تیب  رد  3 و  دروخب 780 / وا  ار  نایسوسفا  هدجس  درک  هدجس  شلام  هاج و  نآ  دید  هک  ره 
.دندرزآ ار  ایلوا  .دندرک  وا  مکح  تفلاخم  دنداتفا و  رود  قح  هار  زا  هک  تسا 

.دنور ناراکهانگ  تقو  رس  هب  هک  ناگتشرف »  » زا تیانک  دسانش ، ار  یسک  وب  زا  هک  ریگ : يوب 

.دنریگ شسرپ  وا  زا  دنیآ و  رد  هدرم  روگ  هب  ربق  لوا  بش  رد  هک  هتشرف  ود  ریکن : رکنم و 

یلو هتفرگ ، نغور  نهُد  عمج  ار  ناهد »  » نوسلکین ناهد : وراد 
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وراد  » ار نآ  ناوت  یم  دشاب ، نآ  زا  رثأتم  لصف  نیا  رد  انالوم  هدورـس  تسین  رود  میا ، هدروآ  هغالبلا  جـهن  زا  هک  یترابع  هب  هجوت  اب 
.درک ینعم  ناراد  رامیت  ناگدنهد ، وراد  ناهِد :»

.يزاس رهاظ  يرهاظ ، شیارآ  زا  تیانک  نغور : بآ و 

.دعقم هاگنمیشن ، زُرم :  2 غورف 2735 / دزورفن  چیه  نغور  بآ و  غورد  راتفگ  دماراین ز  لد 

25 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رس ناراس :

.ندرم نتسب ، رب  تخر  لاِحترا :  5 مدق 2022 / ات  ناراس  وت ز  زا  مُرپ  هک  مدش  یناف  نانچ  وت  رد  نم  تفگ 

.نوگن هتشهورف ، سوُکنَم :

.ندید ار  تقیقح  زا  تیانک  ندش : زیت  مشچ 

.ندرم زا  تیانک  يزیرنوخ ، زیر : نوخ 

.1 تیب 943 و 1159 / حرش  هب : دینک  هاگن  .دناوخ  تقو  یب  هک  غرم  ماگنه : یب  غرم 

.نداد زاوآ  زا  تیانک  ندینابنجارد : .گنز  ارَد :

.ندنک ناج  عزن :

.دوش یم  مک  عومجم  زا  دراد  رب  هک  رانید  ره  و  درامش ، رانید  هک  رَمشا : رانید 

كاخ هرهم  زبس و  هّقح  نیز  كانمغ  ناگراظن  مییام 

نامدرم َِدب  هک  ار  نایوج  بیع  تسا  يرادشه  نیقارعلا ) هفحت  یناقاخ ،  ) دنیاشگ یم  رمع  هسیک  رس  دنا  ياج  هب  ات  هرهم  هّقح و  نیک 
ربخ هاگ  نآ  .دـنرآ و  رتفد  رد  کی  هب  کی  دـننک  هچ  نآ  و  دنرامـش ، یم  ار  ناشاه  سفن  ناگتـشرف  هک  دـننادن  و  دـنیوگ ، ناهن  رد 

.دنوش رد  هب  ناهج  نیا  زا  دنهاوخ  هک  دنوش 

.تسیرگن ودب  کیدزن  زا  اهالب  : » تسا ع )  ) یلع نانخس  روآ  دای  ریخا  ياه  تیب  نومضم 

تسج و یم  ار  نآ  وا  تفاکـش و  یم  ار  وا  ِنورد  ِناهن  هک  یهودنا  و  تسیچ ؟ اجک و  زا  تسناد  یمن  هک  دروآ  يور  ودـب  ییرامیب 
يرامیب زا  یناشن  دوب و  رت  تسردنت  تقو  همه  زا  هک  یلاح  دیدرگ ، دیدپ  وا  رد  اه  یتسس  .تفای و  یمن 
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هب ار  يدرس  ندرک و  مارآ  يدرـس  هب  ار  یمرگ  .درک  راک  ناشروتـسد  هب  دروآ و  ناکـشزپ  هب  يور  ناساره  سپ  .دید  یمن  دوخ  رد 
رتـشیب ار  يدرـس  تفر  راـک  هب  یمرگ  يارب  هچ  نآ  و  تخادـنین ، راـک  زا  ار  یمرگ  يدرـس ، يوراد  اـّما  .ندروآ  راـک  ِرـس  هب  یمرگ 

اهر تسا و  ناهج  نیا  زا  ییادج  هدامآ  يو  هک  هاگ  نآ  و  نادرگ ...  رـس  راد  رامیب  دـش و  ناوتان  راوخ  رامیت  هک  نادـنچ  تخاس ... 
اّما دناد  هک  اه  خساپ  رایسب  هچ  درآ ...  موجه  وا  رب  دراد  هک  یهودنا  ناهگان  ناتسود ، ندرک 

26 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هبطخ 221) هغالبلا ، جهن  « ) .دناوتن نتفگ 

نداد ز نآ  هوک ز  دیآ  ردنا  ياج  هب  یهنن  یناتسب و  هُک  رگ ز  فوسُخ  دیآ  ددرگ و  یلاخ  هک  ات  فوقُو  یب  رز  دهد  یم  درامش  یم 
رد دوب  هک  يراک  هب  زج  شوکم  نیدنچ  اهراک  یمامت  رد  ضرغ  یبای  بِرَتقا  دُجسا َو  ات ز َو  ضوع  ار  مد  ره  ياج ، رب  هنب  سپ  ياپ 
هب تسا و  گنـس  هب  هن  دـَحل  روگ و  ندرک  ترامع  نآ  ماخ و  وت  ِنان  رَتبأ و  تیاهراک  مامتان  یهاوخ  تفر  وت  تبقاـع  شوکم  نید 

اهددم دبای  تمَد  ات  شمغ  ِنوفدم  يدرگ و  وا  كاخ  ینم  نفد  ینک  وا  ِّینِم  رد  ینک  يروگ  افـص  رد  ار  دوخ  هکلب  دَُـبل  هن  بوچ و 
دریگ تسد  سلطا  چـیه  ار  شوپ  سلطا  هدـنز  نونکا  رگنب  هرَـس  نآ  ینعم  ِباحـصا  زا  دوبن  هرگنک  اـه و  هّبق  هناـخروگ و  شمَد  زا 

شقن شرهاظ  رب  نورب  زا  وا  ِنادمغ  لد  رد  مغ  ِمدژک  وا  ناج  نآ  تسا  رکنُم  باذع  رد  ار  شوه 
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125 نخـس ب 137 - رّکـش  هشیدـنا و  تاـبن  نوـچ  نـهک  قـلد  نآ  رد  ینیب  یکی  نآ  راز و  راز  وا  اـه  هشیدـنا  نورد ز  زو  راـگن  و 
.تسا هتفر  راک  هب  عالطا  یهاگآ و  ینعم  هب  رتشیب  يونثم  رد  فوقُو :

نودـب هفقو ، یب  ینعم  هب  فوـُقُو » یب   » تیب نیا  رد  نکیل   2 فوقو 2665 / وا  دـیباین  وت  زا  تشگ  روک  فوسلیف  ِّیکَذ  نوعرف  لـقع 
.دش هتشون  رمشا )» رانید   » لیذ  ) هحفص 25 رد  هک  یناقاخ  هدورس  هب  تسا  کیدزن  .تسا و  گنرد 

ياـهزور نتفاـی  ناـیاپ  تسا و  نت  زا  ناـج  نتفر  زا  تراعتـسا  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، هاـم » نـتفرگ   » ینعم هـب  تـغل  رد  فوـسُخ :
.یگدنز

ناهج رد  نآ  تمیق  دنادن  سک  نآ  زا  يزور  ره  هک  يرمع  قح  داد 

: ریظن یناتسب : هُک  رگ ز   1 / 2190 مب 2191 - ریز و  رد  ار  هلمج  مدیمد  رد  مدب  مد  ار  دوخ  رمع  مدرک  جرخ 

27 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تعاط و زا  تیانک  نداـهن : ضوع  ص 156 ) يدعـس ، ناتـسلگ   ) يدور کشخ  ددرگ  هلجد  یلاس  هب  درابن  ناتـسهوک  هب  ناراب  رگا 
هب ْبِرَْتقا : ْدُجْسا َو  َو  .هنب ) تعاط  زا  یضوع  ار  رمع  زا  هتفر  زور  ره  ( ) 2 / 892 تیب 895 - حرش  هب : دینک  هاگن   ) .ادخ هب  تسا  برقت 

.هدیرب مد  مامتان ، رتبا : ( 1 تیب 3607 / حرش  هب : دینک  هاگن  ( ) 19 قلع ،  ) .يوج یکیدزن  يآ و  رد  هدجس 

.نتخاسن ار  ترخآ  راک  زا  تیانک  ندنام : ماخ  نان 

: دَُبل هچب » شیورد  هداز و  رگناوت  هرظانم   » ناتساد تیاکح 18 ، متفه ، باب  يدعس ، ناتسلگ  هب : دینک  هاگن  ندرک :...  ترامع  نآ  و 
هچ نآ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  تسا ، هداهن  مه  رب  لام 
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.نآ زج  لگ و  تشخ و  زا  دنهن  مه  رب 

نایم تسا  بجاو  ار  نایجاح  و  تسا ، هَورَم  نآ  لباقم  مارحلا و  دجـسم  یقرـش  بناج  رد  سیق  وبا  هوک  نماد  رد  تسا  يدـنلب  افَص :
.دنیوگ یعس »  » ار نآ  دنیایب و  دنورب و  راب  تفه  يدنلب  ود  نیا 

هک رِّسَُحم ، يداو  ات  هبقع  هرمَج  زا  مین ، رتم و  ولیک  ود  لوط  رتم و  دـص  تفه  ًاـبیرقت  ضرع  هب  هکم ، یقرـش  بناـج  رب  يا  هّرد  ینِم :
رد  » و ندـنک » روگ  افـص  رد   » تیب نیا  رد  .دـننامب  هّرد  نیا  رد  مهدزاود  زور  رهظ  ات  مهد  زور  دیـشروخ  ندز  رـس  زا  دـیاب  نایجاح 

.ادخ رد  دوخ  نتخاس  یناف  تسا و  سفن  نتشک  زا  تراعتسا  ندرک ،» ِینَم  نفد  ِینم 

.نتشاد ّتبحم  ساپ  .ندیرخ  ناج  هب  ار  مغ  ندش : مغ  ِنوفدم 

.يوش دنم  هرهب  وا  ضیف  زا  دبای : ددم  وا  مد  زا  تمد 

 ...: هناخروگ و

دیآ رابکبس  هک  انامه  گرم  ِرد  هب  دیشک  هقاف  متس  ِراب  هک  شیورد  درم 

ج 4، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  دـیآ  راوشد  هک  تسین  کش  همه ، نیز  شندرم  تسیز  یناـسآ  تمعن و  رد  تلود و  رد  هک  نآ  و 
28 ص :

.هدیدنسپ کین ، هَرَس : ص 162 ) يدعس ، ناتسلگ   ) دیآ راتفرگ  هک  يریما  لاح  زا  رتهب  دهرب  يدنب  هک ز  يریسا  لاح  همه  هب 

.ندرک يرای  نتفرگ : تسد 

.گرم شوه :

.دیآ روگ  رد  گرم  لوا  بش  هک  يا  هتشرف  مان  زین  و  دنسپان ، تشز  يوغل : ینعم  هب  .تفرگ  ناوت  یم  ینعم  ود  ره  هب  رکنم :

.مغ زا  رپ  مغ ، ياج  نادمَغ :

: ریظن نورب :...  زا 

لج َّزع و  ادخ  ِرهق  نوردنا  لَلُح  نوریب  نارفاک  روگ  وچمه 

5 / 417 دنا 418 - هدروآ  شیپ  رادنپ  هدرپ  دنا  هدرک  صَّصَُجم  ار  نآ  روبق  نوچ 

نوچ
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ثیدـح رد  هک  نانچ  ینیب : یکی  نآ  و  ییانـس )  ) دـنا نیزم  يراـگن  گـنر و  هب  نورب  هچ  رگ  دـنا  تبوقع  رپ  نورد  نارفاـک ز  روگ 
هب رگا  دنرامـشن ، شیزیچ  هب  هک  شوپ  هدـنژ  دولآ  درگ  اسب  ُهَُّربََأل : ِهَّللا  یَلَع  َمَسقأ  َول  َُهل  َُهبُؤی  ـال  ِنیَرمِط  يِذ  ٍرَبغأ  ٍثَعـشأ  َّبُر   » تسا

ص 642) هیریشق ، هلاسر  همجرت  « ) .درآ رب  شتجاح  دروخ ، دنگوس  ادخ 

لیپ تیاکح  هب  نتشگ  زاب 

لیپ تیاکح  هب  نتشگ  زاب 

نم دیور  مک  ناگچب  لیپ  راکش  رد  دیوش  عناق  اه  گرب  هایگ و  اب  نَحتمم  ددرگن  ناتناناج  لد و  ات  نم  دنپ  نیا  دیونشب  حصان  تفگ 
ادابم نیمه  مدن  زا  ار  امـش  رم  مناهر  ات  مدمآ  تلاسر  غیلبت  هب  نم  حُصن  ماجنأ  دوب  یک  تداعـس  زج  حـُصن  ماو  ندرگ  مدرک ز  نورب 
تفَز هار  رد  ناشعوج  طحق و  تشگ  تفر  درک و  يداـب  ریخ  تفگب و  نیا  دـنک  رب  ناـتاه  خـیب  زا  گرب  ِعمط  دـنز  ناـتهر  عبط  هک 
تسد دنتـسش  ورف  شدندروخ  كاپ  هک  تسم  ِناگرگ  نوچ  دنداتفا  ردنا  يا  هدازون  یهبرف  یلیپ  ِروپ  يا  هداج  يوس  دندید  ناهگان 

نهک ِلقع  ار  وت  دـشخب  ون  تخب  نخـس  نآ  دـمآ  عنام  شبابک  زا  دای  دوب  شریقف  نآ  ثیدـح  هک  داد  دـنپ  دروخن و  هرمه  یکی  نآ 
يوب دیود  سِراح  يوس  دمآ  الّوأ  دیسر  یم  یکانمهس  یلیپ  دید  همر  ردنا  نابش  نوچ  هنسرگ  نآ  همه و  نآ  دنتفخ  دنداتفیب و  سپ 

رم تفز  لیپ  هش  نآ  درُزان  ار  رم و  تفرب  تشگ و  وا  ِدرِگ  يراب  دـنچ  راوگان  دـماین  وز  ییوب  چـیه  راـب  هس  ار  شناـهد  نآ  درک  یم 
دوب هدروخ  هداز  لیپ  بابک  زا  درم  هتفخ  نآ  ار ز  دمآ و  یم  يوب  درک  يوب  ار  يا  هتفخ  ره  بل 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1130 

http://www.ghaemiyeh.com


ار کی  ره  تخادنا  اوه  رب  هوکـش  نآ  شدوبن ز  دینارد و  یم  هورگ  نآ  ار ز  کیب  کی  وا  نامز  رد  دوز  لیپ  شتـشکب  دـینارد و  رب 
نآ رد  و  ( 3 تیب 69 / حرـش  هب : دینک  هاگن  ، ) هدنهد زردـنا  حـصان :  138 فاکـش ب 155 - دـش  یم  نـیمز  رب  دز  یمه  اـت  فازگ 

.دنناسرت یم  هانگ  زا  ار  ناگدنب  هک  ادخ  يایلوا  هب  تسا  یماهیا 

30 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدرزآ نَحتمُم :

.ندیدرگ نامیشپ  زا  تیانک  .ندمآ  مهارف  یگدرزآ  نتشگ : نَحتمم  ناج  لد و 

نبا زا  و  نامیا ) باتک  يراخب ، حیحـص  « ) .نیِِملـسُملا ِهَِّمئِأل  ِِهلوسَِرل َو  ِهَِّلل َو  ٌهَحیـصن  ُنیّدـلا   » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  حـُصن : ماو 
ص 351) ج 1 ، دمحا ، دنـسم  « ) .نینِمؤُملا اِنتَِّمئِأل  ِِهلوُسَِرل َو  ِهَِّلل َو  َلاق  نَِمل  اُولاَق  ُهَحیِـصَّنلا  ُنیّدلا  ص )  ) ِهَّللا ُلُوسَر  َلاق  : » تسا سابع 

.ینامیشپ مَدَن :

.دنک مسج  شرورپ  هچ  نآ  يوایند و  زا  تیانک  هشوت ، گرب :

.ندرک راتفرگ  یهلا  باذع  هب  هجیتن  رد  و  نتخاس ، هارمگ  زا  تراعتسا  ندنک : رب  خیب  زا 

.شوخ رفس  دوردب ، داب : ریخ 

زا لقن  هب  يولهد ، ورـسخ  ریما   ) نیا تسا  داب  ریخ  تقو  هک  رذگب  اورـسخ  شوخ  تبـش  شیوک  رد  رمع  زور  تفر  یمالـس  دـیما  هب 
.یشیدنا تبقاع  تسارف ، زا  تیانک  نهک : لقع  جاردننآ )

.ندوب رادیب  زا  تیانک  ندوب : همر  ردنا  نابش  نوچ 

.نابهگن سراح :

.سرت میب ، هوکش :

.تسا هتفر  راک  هب  كاب  یب  اورپ و  یب  ینعم  هب  ًارهاظ  فازگ :

نیمی رد  دیآ  روز  زا  لام  هک  نآ  نیقی ز  ناد  ناشیا  نوخ  ناشیا  لام  دربن  تناشیا  نوخ  درآ  هن  ات  دَرب  هار  زا  قلخ  نوخ  هدنروخ  يا 
راوخ هراپ  يا  يروخ  یم  هّچب  لیپ  دشک  رفیک  ار  هراوخ  هّچب  لیپ  دشک  نیک  ناگچب  لیپ  نآ  ردام 
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نمی زا  ار  قح  يوب  دـبای  هک  نآ  ار  شیوخ  لفط  يوب  دـناد  لیپ  ار  شیدـنا  رکم  درک  اوسر  يوب  راـمد  وت  زا  لـیپ  مصخ  درآ  رب  مه 
يوب ام  دـناشوپ ز  کیل  دـبایب  مه  روخب  ام  ناهد  زا  دـباین  نوچ  رود  هار  زا  يوب  درب  نوچ  یفطـصم  نم  ار ز  لطاب  يوب  دـباین  نوچ 

31 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ماف  زبس  نامسآ  رب  دنز  یم  مارح  نآ  يوب  ّیپسُخ و  یمه  وت  امس  رب  دیآ  رب  دب  کین و 

رگ زایپ  نوچ  دیایب  نتفگ  نخس  رد  زآ  يوب  صرح و  يوب  ربک و  يوب  دور  یم  نودرگ  ناریگوب  هب  ات  دوش  یم  تتشز  سافنأ  هرمه 
اهاعد سپ  دنز  رب  نانیـشنمه  غامد  رب  دنک  يزاّمغ  دنگوس  مد  نآ  ما  هدرک  يوقت  ریـس  زایپ و  زا  ما  هدروخ  یک  نم  دـنگوس  يروخ 

دوب ژک  تثیدح  رگ  اغد  ره  يازج  دشاب  در  بوچ  اعد  نآ  باوج  دـیآ  اُوئَـسخا  نابز  رد  دـیامن  یم  ژک  لد  نآ  نآ  يوب  زا  دوش  در 
.وش رود  رما ) لعف  ینعم  هب  تسا  مسا  : ) درب  156 تسادخ ب 171 - لوبقم  ظفل  ّيژک  نآ  تسار  تینعم 

.نتساوخ نیک  ندش : ریگ  ندرگ  زا  تیانک  ندروآ : دربن   6 درب 2467 / هار  زا  ورب  هک  یهانگ  یب  دروخ  بوچ  هَد  یلد  یب  هناـیم  رد 
زا هتفرگ  ناشیا : لام  .دننکن ) ضرعت  نانآ  ناج  لام و  هب  دنـشکب و  قلخ  تیذا  زا  تسد  ات  ار ، مدرم  ناگدـنهد  رازآ  تسا  يراذـنا  )
زا ع )  ) قداص ماما  زا  ص 360 ) ج 2 ،  ) یفاک لوصا  رد  ص 72 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .هِمَد ِهَمرُحَک  ِِملـسُملا  ِلام  ُهَمرُح   » تسا ثیدح 

ُلکأ رفُک َو  ُُهلاتق  قوُسف َو  ِنِمؤُملا  ُبابِس  : » تسا هدمآ  ادخ  لوسر 
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.هِمَد ِهَمرُحَک  ِِهلام  ُهَمرُح  هَیِصعَم َو  ِهِمَحل 

.تسا تیکلم »  » زا تیانک  تیب  نیا  رد  و  تسار ، تسد  تسار ، بناج  نیمی :

.یهلا ماقتنا  زا  تیانک  ار : ناگچب  لیپ  رد  ام  ندیشک  نیک 

.توشر هراپ :

.ینمشد تموصخ ، مصخ :

ُدِجََأل ّینا   » .تسا هدمآ  ینرق  سیوا  هراب  رد  تسا و  ص )  ) لوسر زا  دـنیوگ  هک  تسا  یثیدـح  هب  تراشا  قح :...  يوب  دـبای  هک  نآ 
ص ج 12 ، لامعلا ، زنک  هب : دینک  هاگن  اه  ثیدح  نینچ  زا  عالطا  يارب  ( ) ص 73 يونثم ، ثیداحا  « ) .ِنَمَیلا ِِبناج  نِم  ِنمْحَّرلا  َسَفَن 

.تسا وب »  » قلطم ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  .شوخ  يوب  دهد ، شوخ  يوب  ات  دنزادنا  شتآ  رد  هچ  نآ  روُُخب : ( 52 - 47

32 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دنسر یم  او  ار  ناهانگ  هک  تسا  لَّکُوم  يا  هتشرف  ار  نامسآ  تفه  زا  کی  ره  .دنتسه  نامـسآ  رد  هک  ناگتـشرف  نودرگ : ناریگوب 
نامسآ ار ، دسح  مجنپ  نامـسآ  ار ، ینیب  دوخ  مراهچ  نامـسآ  ار ، ربک  موس  نامـسآ  ار ، قافن  مود  نامـسآ  ار ، ارتفا  تسخن  نامـسآ 

.ندیزگ يرود  ندرک : يوقت  نوسلکین ) حرش  زا  همجرت   ) .ار یبلط  هاج  متفه  نامسآ  و  ار ، یمحر  یب  مشش 

.دـییوگم نخـس  نم  اـب  و  خزود )  ) نآ رد  دـیوش  مگ  دـیوگ  ِنوُـمِّلَُکت : ـال  اـهِیف َو  اُؤَـسْخا  َلاـق  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اوئـسخا :
(108 نونمؤم ، )

بوبحم ِرَب  ناگناگیب  باوص  زا  تسا  رتهب  ناّبحم  ياطخ  هک  نآ  نایب 

بوبحم َِرب  ناگناگیب  باوص  زا  تسا  رتهب  ناّبحم  ياطخ  هک  نآ  نایب 

تـسانب زاغآ  هک  نونکا  اطخ  نیا  تسین  تسار  ربمیپ  يا  دنتفگب  ات  زاین  زا  دـناوخ  یمه  َّیَه  ار  َّیح  زامن  گناب  رد  قدـص  لِالب  نآ 
مـشخ حالف  لع  َّیح  ظفل  ندناوخ  نحل  حالـص  نید و  لّوا  دشاب  بیع  رایب  حصفا  دوب  وک  نّذؤم  کی  راگدرک  لوسر  يا  ّیبن و  يا 

دیشوجب ربمغیپ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1133 

http://www.ghaemiyeh.com


نم ات  دـیناروشم  او  لاق  لیق و  ّیخ و  ّیح و  دـص  زا  رتهب  لالب  ّیه  ادـخ  دزن  ناسخ  ياک  تفهن  تایانع  زا  يزمر  ود  کـی  تفگب  و 
ناّبحم ياطخ   172 افـص ب 179 - ناوخا  هاوخ ز  یم  اعد  ور  اـعد  رد  شوخ  مد  وت  يرادـن  رگ  ناـتزاغآ  رخآ و  میوگن  او  ناـتزار 

.2 1 و 1790 و 1720 / تیب 1579 / حرش  هب : دینک  هاگن  باوص : زا  رتهب 

ناکرـشم زا  .دوب  همامح  شردام  مان  هّللا و  دـبع  وبا  وا  هینک  تسا ، مالـسا  رد  قباس  ياه  هباحـص  زا  حابر  نب  لِالب  قدـص : لالب  نآ 
رد نوعاط  يرامیب  هب  ترجه  زا  متـسیب  لاس  هب  لالب  .دیوگ  ناذا  ات  دومرف  ار  وا  ص )  ) ربمیپ هکم  حتف  زور  .دید  رایـسب  بیـسآ  هکم 

.تشذگ رد  قشمد 

لالب هک  تسا  یعیبط  .تسوا  هنارعاش  عبط  هداز  اه  ناتـساد  زا  يرایـسب  دـننام  ًارهاظ  هدروآ  یه »  » و یح »  » هراب رد  انالوم  هچ  نآ  اما 
اما .دـیوگب  حیـصف  تسا ، برع  صاخ  نآ  تسرد  ظفلت  هک  ار  یفورح  تسا  هتـسناوت  یمن  ناـبرع  دـننام  تسا  هشبح  مدرم  زا  نوچ 

.تسین نآ  زا  یناشن  ربتعم  ياه  باتک  رد  مدرک  وج  تسج و  هک  اج  نآ  ات  ترـضح  نآ  خـساپ  لوسر و  اـب  ناـقفانم  يوگ  تفگ و 
: دسیون هعیشلا  نایعا  رد  یلماع  نسحم  دیس  موحرم 

ِلِالب ُِنیس   » هک تسا  یثیدح  ساسا  رب  ترهش  نیا  ایوگ  تسا و  نیـش  ادخ  دزن  لالب  نیـس  دومرف  ادخ  لوسر  هک  تسا  هتفای  ترهش 
، يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) .دنک یم  حیرـصت  نآ  ندوب  عوضوم  رب  هدروآ و  ار  ثیدح  نیا  رفنازورف  موحرم  .ٌنیـش » ِهَّللا  َدنِع 

رد ص 88 )

34 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص 167) ج 3 ،  ) دعس نبا  تاقبط 
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ار يرگید  یکی  .دندوب  هتسشن  هَّیما  نب  ناوفـص  ماشه و  نب  ثراح  تفگ  ناذا  هبعک  ماب  رب  لالب  هکم  حتف  زور  نوچ  هک  تسا  هدمآ 
.دهد یم  شرییغت  دراد ، یم  شوخان  ار  وا  ادخ  رگا  تفگ  وا  .رگنب  یشبح  نیدب  تفگ 

ار مردپ  ادخ  تفگ  لهج ، وبا  رتخد  هیریوج ، ِهَّللا ، ُلوُسَر  ادَّمَُحم  َّنأ  ُدَهـشأ  تفگ  لالب  نوچ  درآ : يرزج  لماک  زا  يرتشوش  هماّلع 
ص ج 2 ، لاجرلا ، سوماـق   ) .مدوب هدرم  زور  نیا  زا  شیپ  شاـک  تفگ  ماـشه  نب  ثراـح  .دـیدن و  ار  زور  نینچ  هک  تشاد  یمارگ 

.ُملاعلا ُهَّللا  و  .دشاب - ثیدح  نانچ  عویش  أشنم  اه  هتفگ  نیا  تسا ، هدرک  تراشا  رفنازورف  موحرم  هک  نانچ  تسین  رود  ( 398

.تفرگ زامن ) گناب  رد   ) دیق ناوت  یم  تسا و  لالب »  » تفـص تروص  نیا  رد  تفرگ ، لعاف  يارب  زا  ینبم  ردـصم  ناوت  یم  قدـص :
.دنک ادا  جرخم  زا  تسرد  ار  فرح  هک  رت  نابز  هداشگ  تحاصف ) زا  یلیصفت  تفص  : ) حصفا .تفگ ) یم  ناذا  هناقداص  )

.تقیقح ینعم و  هب  نتشادن  هجوت  ظفل و  یتسرد  هب  ندوب  دنب  ياپ  زا  تیانک  ّیخ : ّیح و 

.ندرک وگ  تفگ و  نتخیگنا ، رب  ندیناروشاو :

.تسین ینایز  ار  راتفگ  ياطخ  دوب  لد  يافـص  رگا  دومرف ، هک  تسا  هتـشذگ  ياه  تیب  زا  ریخا  ياـه  تیب  حیـضوت  رد  اـه  تیب  نیا 
يرـصب و نسح  ناتـساد  دومرف  انالوم  هچ  نآ  ریظن  و  دعب ) هب   2 / 1720 نابش ، یسوم و  ناتـساد  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیـضوت  يارب  )
ار دمحلا »  » .دوب و هتسویپ  رد  زامن ، بیبح  دیـسر و  بیبح  هعموص  هب  يرـصب  نسح  یماش  زامن  هک  تسا  لقن  : » تسا یمجع  بیبح 

تفگ .دید  باوخ  هب  ُُهلالَج  َّلَج  ار  يادخ  بش  نآ  .درک  زامن  اهنت  دشابن ، تسرد  وا  یپ  زا  زامن  تفگ : نسح  .دناوخ  یم  دمهلا » »
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زا زامن  تفگ : دوب ؟ هچ  نآ  ایادخ ! راب  تفگ : .یتسنادن  شردق  يدوب  هتفای  ام  ياضر  نسح ! يا  تفگ  تسیچ ؟ رد  وت  ياضر  یهلا 
هرکذـت « ) .تشاد زاب  ّتین  تحـص  زا  ترابع  یتسار  ار  وت  اـما  دوب  تساوخ  وت  رمع  ياـهزامن  ِرهُم  زاـمن  نآ  هک  .ندرازگ  بیبح  یپ 

(63 ص 62 - ءایلوألا ،

يا هدرکن  هانگ  ناهد  نآ  دب  هک  ناوخ  یناهد  هب  ارم  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  قح  رما 

يا هدرکن  هانگ  ناهد  نآ  دب  هک  ناوخ  یناهد  هب  ارم  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  قح  رما 

ناوخ ریغ  ناهد  زا  ار  ام  تفگ  ناهد  نآ  مرادن  نم  یـسوم  تفگ  هانگ  وت  يدرکن  هک  یناهد  اب  هانپ  وج  یم  نم  یـسوم ز  يا  تفگ 
زا اعد  درآ  اهزور  رد  بش و  رد  ار  وت  رم  اه  ناهد  هک  نک  نانچ  نآ  هلا  ياک  ناوخ  رب  ریغ  ناهد  زا  هاـنگ  يدرک  یک  ریغ  ناـهد  زا 

رکذ نک  كالاچ  کباچ و  ار  دوخ  حور  نک  كاپ  ار  نتشیوخ  ناهد  ای  هاوخ  رذع  دشاب  ریغ  ناهد  نآ  هانگ و  یتسدرکن  هک  یناهد 
نوچ ایض  دزورفا  رب  نوچ  دزیرگ  بش  اهّدض  زا  اهّدض  دزیرگ  یم  دیلپ  دیآ  نورب  ددنب  رب  تخر  دیـسر  یکاپ  نوچ  تسا  كاپ  قح 
يزار رخف  ماما  ریـسفت  زا  رفنازورف  موحرم  یلاعت : قح  رما   180 ناهدنا ب 188 - هن  دنام و  يدیلپ  هن  ناهد  ردـنا  كاپ  مان  دـیآ  رد 

ٍضْعَِبل مکُضَعب  وُعدَی  َلاق  ِهَنِسلالا  َکلِتب  اَنل  نَم  هَّللا َو  َلوُسَر  ای  اُولاق  .اِهب  ُهوُُمتیَـصَع  ام  هَنِـسلأب  َهَّللا  اوُعدا  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  لاق  : » دنا هدروآ 
: درآ ص )  ) لوسر زا  عقسأ  نب  هلثاو  ص 89 ) يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  « ) .ِکناِسلب یَصَع  ام  َوُه  ِهناِسِلب َو  َتیَـصَع  ام  َکَّنَِأل 

بیاغ هک  دوخ  ناملسم  ردارب  يارب  یناملسم  ياعد  دوش ...  یمن  در  هک  تساعد  راهچ  »
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ناملـس .یتخرد  ریز  رد  دوب  ناملـس  اب  نامثع  وبا   » هک تسا  ثیدـح  رد  نتـسب : رب  تخر  ص 502 ) ج 1 ، رارـسالا ، فشک  « ) .تسا
؟ يدرک ارچ  متفگ  .مدرک  نینچ  ارچ  یـسرپن  تفگ  سپ  .تخیرب  نآ  ياه  گرب  همه  اـت  داد  ناـکت  تفرگ و  ار  کـشخ  يا  هخاـش 

نیا ياـه  گرب  هک  ناـنچ  دوش  هتخیر  وا  ناـهانگ  دـناوخب  هناـگجنپ  ياـهزامن  و  دـیاب ، هک  ناـنچ  دریگ  وضو  نوچ  ناملـسم  تفگ 
ج 4، رارسالا ، فشک  « ) .هخاش

36 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دزیرگ بش  ( 454 ص 453 -

( ظفاح  ) دیآ رد  هتشرف  دور  نوریب  وچ  وید  دادضا  تبحص  ياج  تسین  لد  تولخ 

تسا قح  نتفگ  کیّبل  نیع  دنمزاین  نتفگ  هَّللا  هک  نآ  نایب 

تسا قح  نتفگ  کیّبل  نیع  دنمزاین  نتفگ  هَّللا  هک  نآ  نایب 

؟ وک کیَّبل  ار  هّللا  همه  نیا  « 4  » وگ رایسب  يا  رخآ  ناطیش  تفگ  یبل  شرکذ  زا  دش  یم  نیریـش  هک  ات  یبش  یتفگ  یم  هَّللا  یکی  نآ 
رد ار  رِضَخ  وا  باوخ  رد  دید  رس  داهنب  دش و  لد  هتسکش  وا  تخـس  يور  اب  ینز  یم  هّللا  دنچ  تخت  شیپ  زا  باوج  کی  دیاین  یم 

یمه نآ  باوج ز  دـیآ  یمن  مکیّبـل  تفگ  يا ؟ هدـناوخ  شک  نآ  زا  ینامیـشپ  نوچ  يا ؟ هدـنام  او  نوچ  رکذ  زا  نیه  تفگ  رـضُخ 
وت ياه  ییوج  هراچ  اه و  هلیح  تسام  کـیپ  تزوس  درد و  زاـین و  نآ  تساـم و  کـیّبل  وت  هّللا  نآ  تفگ  باـب  ّدر  مشاـب  هک  مسرت 
زج اعد  نیز  لهاج  ناج  تساه  کیّبل  وت  ّبر  ای  ره  ریز  تسام  فطل  دـنمک  وت  قشع  سرت و  وت  ياـپ  نیا  داـشگ  دوب و  اـم  بذـج 

رم داد  دنزگ  تقو  ادخ  اب  دلانن  ات  دنب  تسا و  لفق  شلد  رب  ناهد و  رب  تسین  روتسد  شنتفگ  بر  ای  هک  نآ  تسین ز  رود 
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ار وا  داد  رهگ  دب  نآ  قح  يوس  دلانن  ات  رـس  درد  وا  دیدن  شرمع  همه  رد  لالج  ّزع و  يوعد  وا  درکب  ات  لام  کلم و  دص  ار  نوعرف 
ناهن ب 203- رد  ار  ادـخ  رم  یناوخب  ات  ناهج  کُلم  زا  رتهب  دـمآ  درد  ناهدـنأ  جـنر و  درد و  شدادـن  قح  ناهج  نیا  کلم  هلمج 

.هَّزِعلا ّبر  ترضح  هاگرد  زا  تیانک  تخت : شیپ   189

.ماربا تجامس ، تخس : يور 

.1 تیب 224 / حرش  هب : دینک  هاگن  رضخ :

__________________________________________________

ور تخس  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 4)

38 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راز هزبس  هزبس ، هرضخ : عمج  رَضُخ :

.تباجا هناشن  زاین  اعد و  تسا و  لوبق  هناشن  قح  هاگرد  هب  ندروآ  يور  لد و  روضح  .رد  زا  هدنار  باب : ّدَر 

روضح زا  ار  هدنب  ات  درآ  هسوسو  سفن  ِناطیش  هک  دوب  نکیل   2 دیشچ 1191 / یناوتب  ياپ  ات  رس  کیل  دینش  یناوتن  هک  یکیّبل  تسه 
ُنینأ .دراز  نم  رد  دلانب و  هدنب  هک  مراد  تسود  دیوگ  راگدرورپ  : » درآ تاره  ریپ  زا  فارعا ) هروس  هیآ 54 ، لیذ   ) يدبیم .دراد  زاب 

هاگرد هب  تسا ، هتـساوخ  ناگدنب  زا  اهراب  میرک  نآرق  ص 640 ) ج 3 ، رارسالا ، فشک   ) .َنیِِحبَـسُملا ِلَجَز  نِم  ََّیلِإ  ُّبَحأ  َنِیِبنذملا 
هک ار  نآ  و  دهد ، خساپ  شیادخ  دشاب ، یـصالخا  قدص و  هک  ار  نآ  .مریذپب  امـش  زا  ات  دیناوخب  ارم  تسا  هدومرف  دـننک و  اعد  قح 

امَّنَأ اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َو ال  دومرف : هک  دیازفیب  وا  تمعن  رب  یلاعت  قح  لاح  نیا  رد  هک  دوب  دوش و  کیرات  يو  لد  دشابن ، نینچ 
دنرادنپم دندش  رفاک  هک  نانآ  ٌنیِهُم : ٌباذَع  ْمَُهل  ًاْمثِإ َو  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن 
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هدـننک راوخ  یباذـع  ناشیارب  دـنیازفیب و  ناهانگ  رب  اـت  میهد  یم  تلهم  ار  ناـنآ  .تسا  کـین  ناـشیا  رب  میهد  یم  اهنادـب  هک  یتلهم 
(178 نارمع ، لآ   ) .تسا

نآ ار  زاغآ  أدبم و  ندرک  دای  ار  زاوآ  بل  ریز  ندیشک  نآ  تسا  یگدرب  لد  زا  درد  اب  ندناوخ  تسا  یگدرسفا  زا  درد  یب  ندناوخ 
ینز هر  ریـسا  بغار  ره  هک  نآ  تسین ز  هبذج  یب  شهر  رد  گس  هلان  نیعم  يا  ثاغتـسم و  يو  ادخ  يا  نیزح  ّیفاص و  زاوآ  هدش 

هنافراع تمحر  بآ  راغ  شیپ  وا  دروخ  یم  تمایق  ات  تسـشن  ناهاشنهـش  ناوخ  رـس  رب  تسر  رادرم  زا  هک  یفهک  گس  نوچ  تسا 
ربص داهج و  یب  رسپ  يا  ماج  نیا  رهب  زا  هدب  ناج  تسین  ماج  نآ  یب  هدرپ  ردنا  کیل  تسین  مان  ار  وک  تسوپ  گس  اسب  يا  راغت  یب 

ار مزح  تسرن  سک  یمزح  ربص و  یب  نیمک  نیز  جَرَفلا  ُحاـتفِم  ُربَّصلاَـک  نک  ربـص  جرح  دوبن  نیا  رهب  ندرک  ربـص  رفظ  دـشاب  یک 
39 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسد  اپ و  دمآ  ربص  دوخ 

رد اـما  تسا ، مولعم  نآ  يوغل  ینعم  درد :  204 تساـیبنا ب 214 - رون  روز و  ندرک  مزح  تساـیگ  نیرهز  نیک  دروخ  زا  نک  مزح 
ار نآ  لمحت  تقاط  بحم  دوش و  راکـشآ  بوبحم  زا  هک  یتلاح  ریثات  زین  .بولطم  هب  ندیـسرن  زا  تسا  جنر  یگدرزآ و  حالطـصا ،

.قشع ندش ، بوذجم  یگدُرب : لد  ص 180 ) ءافرع ، تاحلطصم  گنهرف   ) .دشاب هتشادن 

(55 فارعا ،  ) .ًهَیْفُخ ًاعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  ندناوخ ، يراز  اب  ار  ادخ  ناهن  رد  ندیشک : زاوآ  بل  ریز 
.ادخ زا  تیانک  زاغآ : أدبم و 

نیا حیضوت  رد  ناحراش  گس :...  هلان 
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رد نز  هار  نوچمه  زیچ  نآ  تسا و  شیوخ  شهاوخ  ریـسا  دیوج ، ادخ  زج  ار  يزیچ  سک  ره  دنا : هتفر  فّلکت  هب  يا  هزادنا  ات  تیب 
زگره هن  رگ  و  دـشک ، دوخ  يوس  هب  دـهد و  تاجن  ار  وا  ادـخ  هک  نآ  رگم  دراد  یم  شزاب  ادـخ  يوج  تسج و  زا  تسوا و  نیمک 

.دزیرگب دوخ  مسج )  ) رادرم زا  دناوت  یمن 

: تسا هتـشاد  هجوت  دینج  نخـس  هب  رتشیب  تیب  نیا  ندورـس  رد  انالوم  دسر  یم  رظن  هب  اما  تسا ، تسرد  دوخ  ياج  رد  حیـضوت  نیا 
؟ تسا لاح  هچ  نیا  تفگ : دـیرم  .کیّبل  .کیّبل  تفگ : دـینج  .درک  گناب  یگـس  تفر  یم  هار  رد  يدـیرم  اـب  یبش  هک  تسا  لـقن  »

کیّبل مرجال  .مدیدن  هنایم  رد  ار  گس  مدینـش و  یلاعت  قح  تردق  زا  وا  زاوآ  مدید و  یلاعت  قح  رهق  زا  گس  همَدمَد  تَُّوق َو  تفگ :
.ششک َهبذَج : ص 427 ) ءایلوألا ، هرکذت  « ) .مداد باوج 

زا ار  یسک  هچ  نآ  ای  هک  نآ  دراد : رگید  ینعم  تیب  نیا  رد  نکیل  ددنب ، رفاسم  رب  ار  هار  هک  یسک  دزد و  ینعم  هب  لوادت  رد  نَزهَر :
.دراد زاب  بولطم 

.تسا هدمآ  اهریسفت  فهک و  هکرابم  هروس  رد  نآ  ناتساد  فهک : گس 

.ندمآ رد  یناویح  زا  تیانک  نتسر : رادرم  زا 

دوخ ناتسود  اب  هک  دنک  تمارک  همه  نآ  فهکلا  باحصا  گس  اب  و   » .ندش ادخ  يایلوا  نیشنمه  نتسشن : ناهاشنهش  ناوخ  رـس  رب 
و ِدیِـصَْولِاب : ِْهیَعارِذ  ٌطِساب  ْمُُهْبلَک  تسا َو  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  راغ : شیپ  ص 671 ) ج 5 ، رارسالا ، فشک  « ) .دراد دوخ  هار  ارف 

نانآ گس 

40 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک نآ  زا  تیانک  تسوپ : گس  ( 18 فهک ،  ) .راغ رد  رب  ار  دوخ  عارذ  ود  تسا  هدرتسگ 
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.دنراگنا شراوخ  مدرم  هک  نآ  دراد ، هدنژ  يرهاظ 

.یلاعت قح  تیانع  زا  تیانک  ماج :

.یتخس جَرَح :

.تسا شیاشگ  دیلک  ییابیکش  جرَفلا : ُحاتفِم  ُربَّصلا 

.ایند لام  زا  تراعتسا  ایگ : نیرهز 

هزادنا دادعتـسا و  بسح  رب  ناگدـیرفآ  زا  کی  ره   4 دنرچ 1074 / یم  يزور  دـنچ  ات  نک  كرت  دـنمرهز  يایگ  نیریـش  نیز  کیل 
بش دنیوج و  ار  ادخ  یضعب  و  دنا ، ناود  نآ  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  دنا و  ناهاوخ  ار  ایند  یـضعب  .تسا  يزیچ  یپ  رد  دوخ  لامک 

نادرم یپ  دشاب  رای  تداعـس  هک  ار  سک  نآ  .هدرک  دوخ  ریـسا  ار  نانآ  هدرب و  يربلد  ار  هتـسد  ره  لد  .دنیوگ  نابز  رب  وا  مان  زور  و 
.دریذپ زیچ  نیرتمک  ایند  زا  دزرو و  تدهاجم  دریگ و  ادخ 

.دننک دای  ار  گس  نآ  نآرق  رد  ناناملسم  بش  زور و  دروآ و  میرک  نآرق  رد  تفر ، نانمؤم  هارمه  هک  ار  یگس  ناتـساد  یلاعت  قح 
؟ دیسر دهاوخ  یماقم  هچ  هب  دور  قح  يایلوا  یپ  رد  هک  یکلاس  سپ 

هر ایب  نیه  یهاوخ  هار  ردارب  ياک  ار  وت  دناوخ  یمه  یلوغ  فرط  ره  دهن  ینزو  ار  داب  رم  یک  هوک  دـهج  يداب  ره  هب  وک  دـشاب  هاک 
مزح وخ  گرگ  نآ  يوس  ور  مک  افـسوی  وا  دـناد  هر  هن  تسا و  زووالق  هن  قیقد  هار  نیا  رد  مزووالق  نم  قیفر  مشاب  تهرمه  میاـمن 

وا شوگ  رد  دمد  یم  دناوخ  رحـس  وا  شون  هن  دراد و  شبرچ  هن  هک  ارـس  نیا  ياه  ماد  شون و  برچ و  ار  وت  دـبیرفن  هک  دـشاب  نیا 
ياه تیب  تیب و  نیا  رد  دـناوخ : یمه  یلوغ  فرط  ره   215 ینم ب 221 - نآ  وت  تسوت و  نآ  هناخ  ینـشور  يا  ام  نامهم  اـیب  هک 

یحیملت دعب 
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.مجنپ میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  گنر و  هزوریپ  دبنگ  ناتساد  .رکیپ  تفه  رد  یماظن  هدورس  يرـصم ، ناهام  ناتـساد  هب  تسا 
ناطیش بیرف  هک  ار  ینالد  هداس  تسا  يریذحت  اه  تیب  نومضم  و 

41 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدومرف  رما  قیقحت  هب  ار  نانآ  عرش  هک  یلاح  دنتفا  رادیوعد  ره  یپ  رد  دنروخ و 

ُمِْهیَلَع ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اـنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنا   » هک دـناهجن  ياـج  زا  ناطیـش  هسوـسو  دـنام ، رادـیاپ  دـیوگ و  هَّللا  هـک  سک  نآ 
رپ دناشک ، ییوس  هب  شناطیش  مدب  مد  هک  نآ  و  ( 30 تلصف ، « ) .َنوُدَعُوت ُمتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَجلِاب  اوُرِْشبأ  اُونَزْحَت َو  اُوفاخَت َو ال  اَّلأ  ُهَکئالَْملا 
هب هدنور  یناگیامورف  ٍحیِر : ّلُک  َعَم  َنُولیِمَی  ٍقِعان  ّلُک  ُعابتأ  ٌعاعَر  ٌجَمَه  : » دومرف نانآ  هراب  رد  ع )  ) یلع .دـنام  داب  ریـسم  رد  ار  یهاک 
مد ره  ( 147 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دنزیخ ییوس  هب  داب  ره  اب  دنریگ و  ار  یگناب  ره  یپ  دنزیمآ و  مه  رد  هک  تسار  پچ و 

.دبیزن هک  دنور  نآ  یپ  دبیرفب و  ایند  هب  ناشناطیش 

رسپ ز ولاخ  نآ  تسا  هدناوخ  ارم  ای  ربب  رس  ِدرَد  تسا  درد  مرَس  ای  ما  همخد  نیا  هتـسخ  ممیقَـس  ای  ما  همُخت  ییوگ  هک  دشاب  نآ  مزح 
تتسش رد  تشوگ  وا  ایهام  دهد  تتـصش  رگا  هاجنپ  رگا  رز  اه  شیر  شـشون  وت  رد  دراکب  هک  اه  شین  اب  دهد  تشون  کی  هک  نآ 

کی ار  لقع  نارازه  دص  درب  ار  تزغم  لقع و  نآ  غژغژ  لغد  ِراتفگ  تسا  هدیـسوپ  ِزوَج  لَیِح  رپ  نآ  دهد  یَک  دوخ  دهد  رگ  دـهد 
قوشعم هسیو و  تا  هسیِو  زُج  وجم  ینیمار  وت  رگ  تا  هسیک  تسوت و  نیجرُخ  وت  ِرای  درمشن 
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دنا نم  ناـهاوخ  تسم و  ییوگن  وت  دـننک  توعد  نوچ  هک  دـشاب  نآ  مزح  تسوت  تاـفآ  همه  اـه  ینورب  نیو  تسوـت  تاذ  مه  وـت 
غرم نینح  زاوآ و  گناب و  نیا  دنک  یم  نیا  هک  هداهنب  شیپ  هدرم  ِغرم  ناهن  نَمکَم  رد  داّیص  دنک  هک  ناد  غرم  ِریفَـص  ناشیا  توعد 
قَلَم هناد و  نآ  جـیگ  ددرگن  اـت  قح  داد  شمزح  هک  یغرم  رگم  زج  وا  تسوـپ  ناـشدرد  رب  دـیآ  عـمج  وا  تسوا  ِسنج  هک  درادـنپ 

.طایتحا یشیدنا ، رود  مزح :  222 نیا ب 235 - حرش  رد  ار  هناسفا  نیا  ونشب  نیقی  ینامیشپ  یمزح  یب  تسه 

.دهد تسد  ندروخ  رایسب  زا  هک  ییرامیب  هَمُخت :

.رامیب میقس :

42 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا نآ  دننام  و  ارس ، هناخ  ینعم  هب  ثحب  دروم  تیب  رد  نکیل  تسا ، ناربگ  هناخروگ  تغل  رد  هَمخَد :

.ندرک تمحازم  كرت  زا  تیانک  ندُرب : رس  درد 

.هدننک توعد  دنواشیوخ  زا  تیانک  ییاد ، رسپ  رسپ : ولاخ 

كدـنا اب  نتفیرف  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .یهام  نتفرگ  يارب  ندـنکفا  بآ  هب  نداـهن و  بـالق  رد  تشوگ  نداد : تسـش  رد  تشوگ 
.يویند عاتم 

.ودرگ زوج :

.نآ دننام  ودرگ و  زین  و  اه ، نادند  ندروخ  مه  هب  زاوآ  توص ) مسا  : ) غَژغَژ

.دنهن رخ  تشپ  رب  دننک و  رپ  راب  زا  دنزود و  مه  هب  هک  هربوت  ود  نیجرُخ :

.دنک هریخذ  تضایر  زا  ای  رکذ  زا  ای  تدابع  زا  کلاس  هچ  نآ  زا  تراعتسا  هسیک : نیجرخ و 

.تسا هدروآ  رد  مظن  هب  ار  ود  نآ  ناتساد  یناگرگ  دعسا  نیدلا  رخف  هک  فورعم  قوشعم  قشاع و  ود  هسیو : نیمار و 

زاوآ نوچمه  نایچراکش  هک  یگناب  غرم : ریفـص   4 سیوا 1828 / زا  مه  دـسر  یم  نادزی  يوب  سیو  ناـج  زا  دـسر  یم  نیمار  يوب 
دنرآ رب  غرم 
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.دنرآ دوخ  يوس  هب  ار  غرم  ات 

.سولپاچ قَلَم :

نایعدم هتـسارآ  رهاظب  نانخـس  و  دنرادنپن ، ربهار  ار  یعدم  ره  و  دنرادن ، رب  ماگ  توعد  ره  یپ  رد  هک  ار  ناهاگآان  تسا  يرادشه 
لقن ع )  ) قداص ماـما  زا  هک  ناـنچ  .دـنراد  هاـگن  ار  مزح  بناـج  دـننام ، لد  ود  نآ  غورد  تسار و  رد  رگا  دـنهنن و  یعقو  ار  داـشرا 
راحب « ) .تکـاله هب  نداـتفا  رد  زا  تسا  رتهب  تهبـش  ماـگنه  نداتـسیا  رد  ِهَکَلَهلا : یف  ِماـِحتقالا  نِم  ٌریَخ  ِهَهبُّشلا  دـنِع  ُفُوقُولا  : » تسا

نتـسنادن ماگنه  نداتـسیا  زاب  نوچ  ییاسراپ  چیه  ِهَهبُّشلا : َدنِع  ِفُوقُولاَک  َعَرَو  ال  : » دیامرف ع )  ) نانمؤم ریما  ص 259 ) ج 2 ، راونالا ،
.هدنیآ ناتساد  رد  ییاتسور  هک  نانچ  دتفا  جنر  هب  دنکن  فقوت  رگا  و  ( 113 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .تسین

رایسب حاحلا  هبال و  هب  ندناوخ  توعد  هب  ار و  يرهش  ییاتسور  نتفیرف 

هراشا

رایسب حاحلا  هبال و  هب  ندناوخ  توعد  هب  ار و  يرهش  ییاتسور  نتفیرف 

هم و ود  يدز  يرهش  نآ  يوک  ردنا  هگرخ  يدمآ  رهش  يوس  نوچ  ییاتسور  انشآ  ییاتسور  اب  ییرهش  یـضَم  ام  ردنا  دوب  ردارب  يا 
هب ور  ناگیار  يرهـش  درم  يدرک  تسار  نامز  نآ  شدوب  هک  ار  جـیاوَح  ره  يدـب  شناوخ  رب  وا و  ناکد  رب  يدـُب  شنامهم  هاـم  هس 

راهب ون  تسا و  نشلگ  ِنامز  نیک  رایب  نادـنزرف  هلمج  هَّللا  هَّللا  وُج  هجرف  هِد  يوس  ییان  یم  چـیه  وت  هجاوخ  يا  تفگ  درک و  يرهش 
ناراهب هک  راهچ  هام و  هس  شاب  ام  هِد  رد  رایب  ار  تموَق  نادـنزرف و  لیخ و  رمک  نم  ار  تتمدـخ  مدـنبب  ات  رمَث  تقو  ایب  ناتـسبات  هب  ای 

دعب دمآ  رب  ات  لاح  ِعفَد  ار  وا  « 5  » يرهش يداد  هدعو  دوب  شک  لد  هلال  رازتشک و  دوب  شوخ  هِد  هّطِخ 
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هّطخ نالف  زا  نام  لاسماک  یتخاس  هناهب  وا  يِد  هام  دـمآک  درک  یهاوخ  مزع  یَک  هک  یتفگ  یمه  یلاس  ره  هب  وا  لاـس  تشه  هدـعو 
يا وت  نادـنزرف  رهب  رظتنم  ملایع  نآ  دنتـسه  تفگ  دـیود  مهاوخ  فرط  نآ  تاّمهُم  زا  دـیهراو  مناوت  رگ  رگید  ِلاس  ناـمهیم  دـمایب 
ِلاب يداشگ  يدرک  وا  جرخ  شیوخ  لام  ّرز و  یلاس ز  ره  هجاوخ  يدش  يرهـش  هّبق  میقم  ات  يدمآ  کلکل  وچ  یلاس  ره  زاب  َِرب  لها 

یبیرفب دنچ  هدعو  دنچ  ار  هجاوخ  وا  تفگ  زاب  تلاجخ  زا  نابش  نادادماب و  شداهن  ناوخ  ناولهپ  نآ  هام  هس  تّرک  نیرخآ  شیوخ 
تــــــسوه مـــــکح  ردــــــنا  لــــــیوحت  ره  کــــــیل  تسوــــــج  لــــــصو  مناــــــج  مــــــسج و  هجاوــــــخ  تــــــفگ  ارم 

__________________________________________________

هجاوخ ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 5)

44 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسد میعن  رگنب  ایب  نادنزرف  ریگ  میرک  ياک  شدادب  نادنگوس  زاب  نار  داب  نآ  ار  داب  درآ  یک  ات  نابداب  تسا و  یتشک  نوچ  یمدآ 
ءالخبلا باـتک  ار  ناتـساد  نیا  ذـخأم  رفنازورف  موحرم   236 دـهَج ب 257 - ياـمنب  اـیب  وز  هَّللا  هَّللاَـک  دـهع  هب  تّرک  هس  تفرگب  وا 

ار نآ  همجرت  ور ، نیدب  .دراد  کیدزن  یتهابـش  هدورـس ، انالوم  هچ  نآ  اب  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ظحاج  هچ  نآ  .دـنا  هتـشون  ظحاج 
: میروآ یم 

یم یمارگ  ار  وا  یقارع  دش و  یم  قارع  هب  هتسویپ  جح  تراجت و  ِیپ  رهـش  نآ  زا  يدرم  هک  تسا  نیا  ورم  مدرم  ياه  یتفگـش  زا  و 
داتفا و یتجاح  ورم  هب  ار  یقارع  هک  دیـسر  ینامز  .مهد  وت  یکین  يازج  ات  يدمآ  یم  ورم  هب  هک  دش  یم  هچ  تفگ  یم  وا  و  تشاد ،

جنر زا  ار  يو  يزورم  هک  دوب  نیا  وا  یشوخ  لد  همه 
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.دناهر یم  تبرغ  ِتشحو  رفس و 

تسشن مارآ  دوخ  ياج  رد  يزورم  اما  تخادنا ، شندرگ  رد  تسد  .هتـسشن  دوخ  نارای  اب  دید  ار  وا  دش ، وا  دزن  رفـس  سابل  اب  نوچ 
ار نیچ  قرع  همامع و  سپ  .دسانـشن  ساـبل  نیا  رد  ارم  دـیاش  تفگ  دوخ  شیپ  یقارع  .تسا  هدـیدن  ار  يو  زگره  ییوگ  هک  ناـنچ 

.مسانشن ار  وت  ییایب  نوریب  تسوپ  زا  رگا  تفگ  ماجنارس  و  درکن ، ییانتعا  ودب  يزورم  اما  .تشادرب  کی  کی 

.هتشذگ تشذگ ، هچ  نآ  یَضَم : ام 

.ندرک لزنم  زا  تیانک  ندز : هگرخ  ناکم .) اج ، هاگ : گرزب + رخ :  ) هاگرخ هگرَخ :

.تجاح عمج  جیاوَح :

.نتخاس هدامآ  ندرک : تسار 

.جرفت حیرفت و  يارب  هاوخ ، شیاسآ  وُج : هَجُرف 

.هویم لصف  رمث : تقو 

.نتخادنا سپاو  .ندرک  زاب  رس  زا  لاح : عفد 

.راک وکین  ِّرب : لها 

.تسا هدرک  تیاعر  ار  ناـمهم  هکنیا  زا  ندرک  هدوسآ  رطاـخ  ندوشگ » لاـب   » تسا و رطاـخ  ینعم  هب  یبرع  رد  لاـب » : » ندوشگ لاـب 
یلو دنا  هتفرگ  تسد  ینعم  هب  ار  لاب  ناحراش  ضعب 

45 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسین تسرد 

.ندش اج  هب  اج  لیوحت :

.دوز ففخم  وز :

ّقح رفس  دراد  مه  هیاس  ربا و  هام و  ردپ  يا  دنتفگ  هجاوخ  ناکدوکب  نیرّکـش  ياه  هدعو  اه و  هیال  نینچ  یلاس  ره  هب  لاس و  هد  دعب 
نامهیم وت  يوش  نوچ  درازگاو  نآ  ّقح  یـضعب  هک  دـهاوخ  یمه  وا  يا  هدُرب  سب  وا  راک  رد  اه  جـنر  يا  هدرک  تباـث  وت  يو  رب  اـه 

هَیلا تنَسحأ  نَم  ّرَش  نِم  ِقَّتا  هیوبیِس  يا  یلو  نیا  تسا  ّقح  تفگ  نانک  هب  هِد ال  يوس  شدیـشک  هک  ناهن  وا  ار  ام  درک  ّتیـصو  سب 
ناتسوب رد  يد  وچمه  عوطَق  ریشمش  وچ  دشاب  یتبحص  دوش  دساف  نآ  هک  تشحو  زا  مسرت  دوب  رِخآ  ِمد  ِمخت  یتسود 
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زا يوش  يزیرگ و  ات  يرب  َدب  ّنظ  هک  دـشاب  نآ  مزَح  رامـش  یب  ِلخد  اه و  ترامع  وز  راهب  ون  لصف  وچ  دـشاب  یتبحـص  عورُز  رد  و 
یماد مدـق  ره  خارف  راومه و  تسه  ارحـص  يور  لوضف  يا  ناد  یم  ماد  ار  مدـق  ره  لوسر  نآ  تسا  هتفگ  نّظلا  ُءوس  مزح  يَرب  دـَب 
تـشد نیبب  کنیا  وک  هک  یتفگ  یم  هک  نآ  ولگ  رد  دـتفا  شماد  دزاـتب  نوچ  وک  ماد  هک  دود  یهوک  ُِزب  نآ  خاتـسوا  نار  مک  تسا 

نیمز ردـنا  دـندمآ  خاتـسگ  هک  نآ  رازتشک  ناـیم  دـشاب  یک  هبند  راـیَع  يا  داّیـص  ماد و  نیمک و  یب  نیمک  يدـید  یمن  يدـید  یم 
روک ِناتسم  نآ  ینیب  رهاظ  هب  ات  نیبب  ار  ناشاه  هّلک  ناوختـسا و  اضترم  يا  يور  ناتـسروگ  هب  نوچ  نیبب  ار  ناشاه  هّلک  ناوختـسا و 
نوچ ار  لالدتـسا  مزح و  ِياصع  نآ  اصع  روآ  تسد  مشچ  يرادن  رو  ایم  هناروک  وت  يراد  رگا  مشچ  رورغ  هاچ  رد  دنتفر  ورف  نوچ 
دهن انیبان  هک  هن  ناس  نآ  ماگ ز  تسیا  هم  هر  ره  رس  رب  شک  اصع  یب  تسین  لالدتـسا  مزح و  ياصع  رو  اوشیپ  نک  یم  دید ، يرادن 

ص: ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرـش  طابُخ  رد  دتفین  ات  اپ  دهن  یم  طایتحا  سرت و  هب  نازرل و  زرل  دهراو  گس  زا  هاچ و  زا  اپ  هک  ات 
46

.ندرک ادا  ندرازگاو :  258 هدش ب 281 - يرام  همقل  هتسُج  همقل  هدش  يران  رد  هتسَج  يدود  يا ز 

رد لاس 180 ه ق  هب  دـلوتم و  لاـس 148  هب  .دوب  سراـف  ءاـضیب  مدرم  زا  يو  .تسا  ناـمثع  نب  ورمَع  روهـشم  يوحن  بقل  هیوـبیس :
اه باطخ  نیا  ریظن  و  تسا ، دوصقم  بطاخم  قلطم  اجنیا  رد  نکیل  .تشذگ 
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، ... نسحلا وب  يا  العلا ، وب  هجاوخ  يا  نوچ : .تسا  ناوارف  يونثم  رد 

هک تسادیپ  تارابع  قایس  زا  نکیل  دنا ، هتسناد  ع )  ) یلع ياه  هدومرف  زا  ناحراش  ضعب  ار  هلمج  نیا  هَیلا : َتنَـسحأ  نَم  ِّرَـش  نِم  ِقَّتا 
.تسا هدرک  طبض  رئاس  لثم  ار  نآ  یناد  یم  .دنام  یمن  ماما  هدومرف ي  هب 

اما تسین ، طابترا  یب  دنچ  ره  دنا  هتفرگ  گرم  ماگنه  نیتداهـش  ار  نآ  ناحراش  ضعب  .دوب  نآ  نایاپ  رظتنم  دـیاب  هک  رخآ : ِمَد  ِمُخت 
، دوش هتشاک  تقو  نیا  رد  هک  یمخت  رمث  هب  هک  تسا ، هدش  هیبشت  رخآ » مد  مخت   » هب ور  نآ  زا  و  تسا ، دوصقم  یتسود  قلطم  ًارهاظ 

.تشاد دیابن  نانیمطا 

یم زییاپ  رخآ  ار  هجوج  ریظن : ص 734 ) هقیقحلا ، هقیدح  ییانس ،  ) هاگ نمرخ  هب  يروخ  یک  وا  زا  رب  هام  هس  دنامن  نیمز  رد  ات  مخت 
.هدنرب عوُطَق : .تشاد ) رظن  رد  ار  نایاپ  دیاب  .دوب  شوخ  ینایاپ  ار  یخرب  دشک و  نابز  هب  اه  یتسود  یخرب   ) .دنرامش

نانخـس زا  دنیوگ  نکیل  دنا ، هتفرگ  ثیدح  ار  نآ  یـضعب  .تسا » ندرب  دـب  نامگ  یـشیدنا  رود  نّظلا : ُءوُس  ُمزَحلا  : » نّظلا ُءوس  ُمزَح 
.تسا یفیص  نب  مثکا 

.خاتسگ خاتسوا :

یهابور .دوش  یم  هدناوخ  اه  هناخ  بتکم  رد  هک  يا  هموظنم  هابور » گرگ و   » ناتـساد هب  تسا  تراشا  دایـص : ماد  نیمک و  یب  هبند 
ار هبند  نوچ  هابور  .داد  اج  ماد  نآ  رد  يا  هبند  داهن و  وا  رذـگهر  رد  یماد  نابغاب  .دروخ  یم  ار  اه  هویم  دوب و  هدرک  هنال  یغاـب  رد 

گرگ درب  هبند  رس  رب  دیبلط و  ینامهم  هب  ار  یگرگ  دشاب ، هبند  ریز  یماد  دیسرت  نکیل  داتفا ، عمط  هب  دید 

47 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دروخ ار  نآ  هابور  دیرپ و  نورب  هبند  داتفا و  شماک  رد  ماد  دوشگ ، ناهد  نوچ 
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.تسا مزح »  » زمر هابور  و  باتش »  » زمر گرگ 

.كریز راّیع : رایع :

.هبشم هب  هب  هّبشم  هفاضا  رورغ : هاچ 

.هبشم هب  هب  هّبشم  هفاضا  مزح : ياصع 

، يدعـس ناتـسلگ  « ) .دنهنن ياپ  دـننیبن  ياج  ات  هک  نایانیبان  زا  تفگ  یتخومآ ؟ هک  زا  تمکح  دـنتفگ  ار  نامقل  : » هن ناس  نآ  ماگ ز 
.تسا نآ  دننام  هلاچ و  هاچ و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  .تسا  نونج  لقع ، یناشیرپ  تغل  رد  طابُخ : ص 56 )

ار مزح  هتـسویپ  دوب و  دـیابن  هّرغ  ناسولپاچ  نادـنمزاین و  ِندومن  یتسود  هب  هک  نآ  تسخن  تسا : دـنچ  ییاـه  هتکن  اـه  تیب  نیا  رد 
تسا و ندرب  دـب  نامگ  یـشیدنا و  رود  مود  هتکن  .ِتاهَبُّشلا » َدـنِع  ُفُوقُولا  ُمزَحلا  : » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  دومن  دـیاب  تیاـعر 
رد ندرب  دب  نامگ  زا  هدش و  شرافس  ناناملسم  هراب  رد  ندرب  وکین  نامگ  هب  اه  تیاور  يرایـسب  رد  اّما  .نتفریذپن  ار  سک  ره  نخس 

ص 110) ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  « ) .ءوُسلا َّنَظ  ِِهب  َّنَُظی  نأ  َُهلام َو  ُهَمَد َو  ِِملـسُملا  َنِم  َمَّرَح  َیلاعَت  هَّللا  َّنإ   » .تسا هدیدرگ  عنم  نانآ  قح 
رهاظ مییوگ ، هک  تسا  نینچ  رظن  ود  نیا  نایم  عمج  دـهد و  یم  میلعت  ار  نآ  فالخ  انالوم  هدورـس  ًارهاظ  مینیب  یم  هک  یتروص  رد 

ع)  ) نانمؤم ریما  .دومن  دـیاب  طایتحا  هن  رگا  درب و  دـیابن  دـب  نامگ  ودـب  تسا  حالـص  لها  زا  هدـنیوگ  رگا  .دوش  تیاعر  دـیاب  لاح 
یلَع ُداسَفلا  َیلوَتـسا  اذِإ  َمَلَظ َو  دَقَف  ٌّهَیزَخ  ُهنِم  رَهظَت  َمل  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  لُجر  َءاسأ  َُّمث  ِِهلهأ  ِنامَّزلا َو  یَلَع  ُحالَّصلا  َیلوَتـسا  اذِإ  : » دـیامرف

لاوحا راـثآ و  رد  دـیاب  هکنیا  موس  هتکن  ( 114 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .َرَّرغ دَـقَف  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌّلُـجَر  َنَسحأَـف  ِِهلهأ  ِناـمَّزلا َو 
هک تسیرگن  ناگتشذگ 
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.تسیچ نانآ  راک  نایاپ 

(137 نارمع ، لآ   ) .َنِیبِّذَکُْملا ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اورُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَف  ٌنَنُس  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ 

شیب میراد  دوخ  ساپ  هبور  وچمه  شیپ  ناگرگ  نآ  ِلاح  زا  ام  هک  ات 

48 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نایب  رد  قداص  ّقح و  لوسر  نآ  نامدناوخ  ور  نیز  هموحرم  ِتّما 

تـسد رد  ییاصع  نوچ  ار  مزح  دیاب  هتـسویپ   1 / 3119 ناهم 3121 - يا  دیریگ  دـنپ  دـیرگنب و  نایع  ناگرگ  نآ  مشپ  ناوختـسا و 
رد .دوب و  نمیا  تسا  رورش  یگس  هک  سفن  دنزگ  تسا و  رورغ  عاتم  هک  ایند  هاچ  هب  نداتفا  رد  زا  ات  دومیپ  ار  یگدنز  هار  تفرگ و 

نانآ رب  ادخ  باذع  دـنتفرگ و  شیپ  ینامرفان  دنتـسنادن و  ار  ادـخ  تمعن  ردـق  هک  دروآ  یم  هنومن  ار  ابـس  مدرم  بلطم  نیا  حیـضوت 
.دمآ دورف 

ار ناشیا  تمعن  ندرک  یغاط  ابس و  لها  هّصق 

هراشا

ار ناشیا  تمعن  ندرک  یغاط  ابس و  لها  هّصق 

«6»

وا تسین  هار  ار  هُک  شوه  ینعم  يوس  تسین  هاگآ  دوخ  هوک  نآ  ادص  زا  ادص  زج  يدیدن  يدناوخب و  ای  ابس  لها  هّصق  يدناوخن  وت 
رـصق و نارازه  دص  غارف  سب  ار  ابـس  لها  قح  داد  شومخ  دش  مه  وا  وت ، يدرک  شمخ  نوچ  شوه  شوگ و  یب  دنک  یگناب  یمه 
هک دندوب  يا  هلسلس  نایئابس  ابس : لها   282 ناگس ب 286 - زا  رتمک  دندوب  افو  رد  ناگر  دب  نآ  دندرازگن  نآ  رکش  غاب  اه و  ناویا 

هنماد اـّما  دـندرک ، یم  تموـکح  دـهد ) یم  لیکـشت  ار  یبوـنج  یلامـش و  نمی  ود  زورما  هک  اـج  نآ   ) ناتـسبرع یبوـنج  ِتیحاـن  رب 
رطاخ هب  دنا  هداهن  مان  نمی  ار  نآ  هک  هقطنم  نیا  مدرم  .دوب  رت  هدرتسگ  نانآ  تموکح 
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نیمزرس نآ  مهم  لوصحم  هک  ردنُک  .دندرب  یم  رـس  هب  هافر  رد  يرایبآ ، هکبـش  رطاخ  هب  مه  و  یمـسوم ، ياه  ناراب  زا  يرادروخرب 
رثا رب  سپـس  .دش  یم  هتخوس  اهدـبعم  رد  تفر و  یم  اپورا  هب  خرـس  يایرد  هار  زا  و  ناتـسودنه ، روشک  هب  دـنه  سونایقا  هار  زا  دوب 

راچان .تسب  رب  تخر  اج  نآ  زا  تینمأ  نیمزرـس  نادب  نایـشبح  يزادـنا  تسد  رثا  رب  زین  دروخ و  مه  هب  يرایبآ  هکبـش  دـس  یناریو 
، مالـسا یلیلحت  خیرات  ًاصوصخم  مالـسا ، خـیرات  هب : دـینک  هاگن   ) .دـنتفر ماش  و  زاجح ، قارع ، نیمزرـس  هب  نآ ، مدرم  زا  ییاههورگ 

.تسا نآرق  مراهچ  یس و  هروس  ءابس ، هروس  هدش و  تراشا  میرک  نآرق  رد  لیس  رثا  رب  دس  یناریو  ابس و  مدرم  هب  هدنراگن ) فیلأت 

رثأت ادص  زا  دوصقم  تیب  نیا  رد  .كاوژپ  .نآ  دننام  و  دبنگ ، هوک ، رد  زاوآ  ساکعنا  ادص :

__________________________________________________

تلیضف نایب  ناشیا و  رد  نارفک  نایغط و  یموش  ندیسر  رد  و  تسا : هدش  هتشون  ناونع  نیا  یلصا ، ناونع  ریز  ساسا ، هخسن  رد  ( 6)
افو رکش و 

50 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نآ دمآ  یپ  ارجام و  هب  ندیشیدنین  و  ناتساد ، زا  تسا  يرهاظ 

.رطاخ یگدوسآ  غارف :

.راک دب  تشرس ، دب  گَر : دب 

ناتـساد هلمج ، زا  .دـنریگ  دـنپ  تسا ، هتفر  ناگتـشذگ  رب  هچ  نآ  زا  ناـمدرم  هک  تسا  نآ  يارب  یگمه  مـیرک  نآرق  ياـه  ناتـساد 
دناوخ و دیاب  ار  نآرق  .دوب  یهلا  باذع  نانآ  راک  نایاپ  دندرک و  یساپسان  دندیزرو و  تلفغ  دنتسنادن ، تمعن  ردق  هک  ابـس » مدرم  »
، درادـن یهجوـت  نادـب  تفاـیرد ، رگا  اـی  دـبای ، یمن  رد  ار  نآ  ینعم  دـناوخ و  یم  نآرق  هک  نآ  .درب  راـک  هب  تسناد و  ار  نآ  ینعم 

نآ رد  گناب  هک  تسا  یهوک  نوچمه 
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.تسین یهاگآ  گناب  ینعم  زا  ار  هوک  اما  دوش  یم  سکعنم 

دور یم  یتخس  روج و  يو  رب  هچ  رگ  دوش  یم  رد  سراح  نابـساپ و  رمک  ددنب  یمه  رد  رب  دسر  نوچ  رَد  ینان ز  همقل  ار  یگـس  رم 
مد نآ  دـننک  یم  شناگـس  نآ  بش  زور و  یبیرغ  دـیآ  یگـس  رو  رایتخا  يریغ  درک  دراد  رفک  رارق  شاـب و  شدـشاب  رد  نآ  رب  مه 
ورف تمعن  نآ  ّقح  شیوخ  ياج  رب  ورب  هک  شدنزگ  یم  تسا  لد  ِناگورگ  تمعن  نآ  ّقح  تسا  لزنم  لّوا  هک  اج  نآ  ورب  هک  بدا 
لها ِرد  زا  يدوخ  یب  دجو و  رکُـس و  ياذغ  سب  تاه  مشچ  دشاو  يدیـشون و  دـنچ  تایح  بآ  لد  ِلها  لد و  ِرَد  زا  شیب  راذـگم 

یم گید  برچ  ِناـمعنُم  نآ  ِرَد  رب  صرح  يدرگ ز  یمه  ناّـکد  ره  درِگ  صرح  يدرک ز  اـهر  ار  رد  نیا  زاـب  يدز  ناـج  رب  نـالد 
زا تیانک  نتـسب : رمک   287 دوش ب 297 - هب  اجنیا  دـیمواان  ِراک  دوش  هبرف  ناج  هک  ناد  اـجنیا  شبرچ  گـیر  هدرم  ِدـیَرث  رهب  يود 

.ندش تمدخ  هدامآ  .ندش  مزالم 

.نابهگن سراح :

.نتشگ نکاس  ندوب ، شاب :

.دناد یم  یتمعن  رفاک  ار  ندیزگ  يرگید  درک :...  دراد  رفک 

: تسا رثأتم  انالوم  هدورس  زا  ایوگ  هک  تسا  یناتساد  ار  ییاهب  خیش 

51 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ندوب لد  ناگورگ  تمعن  قح  اولح ) نان و  هموظنم  هب : دینک  هاگن   ) میقَّرلا باحـصأ  وچ  يراغ  نب  رد  میقم  ُدب  نانبل  هوک  رد  يدباع 
.ندرازگ ار  میدق  تمعن  قح  تسا  ضرف 

تغل رد  رکُس : .دننک ) یم  هدنز  ار  هدرم  ياه  لد  یناگدنز  بآ  نوچ  ِنانخـس  اب  لد  لها   ) .ینافرع نانخـس  زا  هراعتـسا  تایح : بآ 
تلاح نایفوص  حالطصا  رد  و  یتسم ، ینعم  هب 
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.دهد تسد  قوشعم  لامج  هدهاشم  رد  هک  دوخ ، زا  تسا  يربخ  یب 

.دیآ دیدپ  کلاس  يارب  دوهش  رد  هک  تسا  یبرط  تلاح  دجَو :

.اراوگ ياه  یندروخ  نتشاد  زا  تیانک  گید : برچ 

.دیرت دیَرث :

.ثاریم گیر : هدرم 

.لیلق عاتم  .كدنا  دوس  زا  تیانک  گیر : هدرم  دیرث 

و دننیشن ، ناشهاگرد  رب  دننیزگ و  ار  نانآ  تمزالم  هک  تسا  نآ  تّورم  افو و  طرش  .دنا  حور  هدنهد  اذغ  رکف و  یبرم  قح ، يایلوا 
نانآ زا  یمـسج  ياه  تذل  زا  يدـنم  هرهب  نت و  شرورپ  یپ  رد  هک  یناسک  دـنا  ساپـسان  .دـندرگ  دـنم  هرهب  ناش  يرکف  ِتبهوم  زا 

.دنناباتش نادنمتلود  رد  هب  دننادرگ و  یم  يور 

وا ياعد  هب  افش  بلط  تهج  مالّسلا  هیلع  یسیع  هعموص  رد  رب  یحابص  ره  تفآ  لها  ِندمآ  عمج 

وا ياعد  هب  افش  بلط  تهج  مالّسلا  هیلع  یسیع  هعموص  رد  رب  یحابص  ره  تفآ  لها  ِندمآ  عمج 

ّلش و گنل و  ریرَض و  زا  قلَخ  فارطا ، ره  يدنتـشگ ز  عمج  لِهَم  رد  نیا  التبم  يا  ناه  ناه و  لد  لها  ِناوخ  تسا  یـسیع  هعموص 
يدش نوریب  هگتشاچ  شیوخ  ِداروا  زا  یتشگ  غراف  وچ  وا  حانُج  زا  دناهر  ناشوا  مَد  هب  ات  حابَـص  یـسیع  هعموص  نآ  ِرد  رب  قلَد  ِلها 

نیا تجاـح  ادـخ  زا  تـفآ  ِباحـصا  يا  یتـفگ  راـظتنا  دـیما و  رد  رد  رب  هتــسِش  رازن  يدـید  ـالتبم  یقوـج  قوُـج  شیک  بوـخ  نآ 
ِيوناز ییاشگ  هک  ياپ  هتـسب  نارتشا  نوچ  ناگلمج  ادخ  مارکا  يراّفغ و  يوس  انَع  جنر و  یب  دیدرگ  ناور  نیه  اور  دش  ناتناگلمج 

هیآ نآ  ذخأم  تفآ : لها  ندمآ  عمج   298 ناود ب 306 - اپ  يدـندش  وا  ياعد  زا  ناخ  يوس  هنامداش  ناود و  شوخ  يار  هب  ناشیا 
.تسا هدئام  هروس  نارمع و 110  لآ  هروس  ياه 49 

ناریسا و نارامیب و  نیا  زا  يدرک  تاوادم  سک  رازه  هاجنپ  هک  يدوب  زور  هک  تفگ  هّبنم  نب  بهو  »
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فـشک « ) .یتـفر دوخ  وا  رب  یـسیع  یتـفر ، یتـسناوتن  هک  نآ  یتـفر و  یـسیع  َِرب  یتـشاد  تقاـط  هک  سک  ره  .ناـگناوید  ناـیانیبان و 
.انیبان ریرض : ( 9 ياه 1 - هیآ  مجنپ ، لصف  انحوی ، لیجنا  هب : دینک  هاگن  و  ص 123 ، ج 2 ، رارسالا ،

.دور یم  راک  هب  ود  ره  اپ  تسد و  يارب  لَش »  » و هداتفا ، راک  زا  ِياپ  يارب  گنل :

.دنمتسم شیورد و  زا  تیانک  قلد : لها 

.اعد سفن ، ندیمد ، مَد :

.تسا جنر  تفآ و  ینعم  هب  تیب  رد  نکل  .هانگ  حانُج :

53 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.اعد درو : عمج  داروا :

.هتسد هورگ ، یکرت ) : ) قوُج

.دنباتن رب  يور  ادخ  يایلوا  هاگرد  زا  ات  ار  ینورد  يرامیب  هب  نایالتبم  تسا  یهیبنت 

ج 2، راحبلا ، هنیفـس   ) .تسا تکرب  نامدرم  نایم  ادخ  يایلوا  دمآ  تفر و  هک  تسا  ثیدح  رد  .دنبای  افـش  ات  دننک  يراز  دنهاوخب و 
ص 691)

؟ دش رازآ  مغ و  یب  تناج  دنچ  دش ؟ راوهر  وت  ّیگنل  نآ  دنچ  شیک  ِناهاش  نیا  زا  تّحـص  یتفای  شیوخ  ِتافآ  یـسب  وت  يدومزآ 
نآ مرجال  وت  یشون  لسع  نآ  دروان  دای  وت  ِّیشومارف  یـساپسان و  دنََول  يا  يدرگن  مگ  مه  دوخ  ات ز  دنب  ياپ  رب  يا  هتـشر  لَّفغم  يا 

ناشناتسلگ ات  نک  راز  ياه  هیرگ  يربا  وچمه  نک  رافغتسا  بایرد و  ناشدوز  دش  هتسخ  وت  زا  لد  لها  لد  نوچ  دش  هتسب  وت  رب  هار 
شات هجاوخ  یتسدُـش  را  فهک  ِگس  اب  شابم  گـس  زا  مک  درگ ، رد  نآ  رب  مه  دـفَکاو  دوخ  رب  هتخپ  ياـه  هویم  دفکـشب  وت  يوس 

ار نآ  رازگ  قح  ریگ و  تخس  ناوختسا  يدروخ  هک  لّوا  ِرد  نآ  دنبب  لّوا  هناخ  ردنا  لد  هک  دنا  حصان  ار  ناگس  رم  مه  ناگس  نوچ 
ات شدنزگ  یم  نامم 
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وچمه رد  نامه  رب  وشم  یغای  تتمعن  ّیلو  اب  ورب  یغاـط  ِگـس  ياـک  شدـنزگ  یم  دوش  حـلفُم  نیلّوا  ماـقم  زو  دور  اـج  نآ  بدا  ز 
نوچ ار  ناگس  رم  شاف  هدوه  یب  نکم  ار  ییافو  یب  شابم  ام  يافو  ِضقن  تروص  شاب  هتسجرب  کباچ و  نابساپ و  شاب  هتسب  هقلح 

307 ب 322 - دومن ؟ يراد  اور  نوچ  ییافو  یب  دوب  راع  ار  ناگس  نوچ  ییافو  یب  رایم  یمان  دب  گنن و  ار  ناگس  ور  راعش  دمآ  افو 
.جنرطش يزاب  رد  نآ  ینعم  هب  تسا  یحیملت  شیک »  » رد و  حور ، نابیبط  بهذم ، نایاوشیپ  شیک : ناهاش 

.ندیسر یناسآ  هب  یتخس  زا  تیانک  ندش : راوهر  یگنل 

.يراک شومارف  تسا ، دوصقم  تفص  مزال  تیب  نیا  رد  و  نادان ، لوگ ، لَّفغُم :

54 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یپ رد  هک  ار  يراک  ات  دنتسب  یم  دوخ  ياپ  ای  تسد  رب  يا  هتشر  هک  ار ، ناراک  شومارف  ضعب  تسا  هدوب  مسر  نتـسب : ياپ  رب  هتـشر 
.دنربن دای  زا  ار  قح  يایلوا  تمدخ  هک  ار  نالفاغ  تسا  یهیبنت  اجنیا  رد  .دننکن  شومارف  دنتسه  نآ  ماجنا 

.هراک یب  لبنت ، دنول :

.ایلوا ییامنهار  داشرا و  زا  يدنم  هرهب  زا  تیانک  یشون : لسع 

.نتفاکش ندش ، زاب  مه  زا  ندیفکاو :

.ندنادرگ دنم  هرهب  زا  تراعتسا  ندیفکاو : هتخپ  ياه  هویم 

.هجاوخ مه  کیرش ، شاد ) یکرت :)  ) شات هجاوخ + : ) شات هجاوخ 

.ندرک اهر  ندراذگاو ، ندنام :

.نتشگ رادروخرب  .ندیسر  ییاج  هب  ندش : حلفم  .راگتسر  حلفُم :

.کباچ كالاچ ، هدنهج ، هتسجرب :

رـصع و ره  رد  قح  هب  نایامنهار  ای  فهک  باحـصا  تسناد  دـیاب  تفرگ و  مان  تفر و  ادـخ  ناگدـیزگ  یپ  فهک  باحـصا  گـس 
.دندوجوم نامز 

دـنریگ و نانآ  تمزالم  هک  تسا  نآ  افو  طرـش   1 نامز 405 / نیا  تسه  وت  شیپ  وت  يولهپ  ناهج  ردـنا  فهک  ِباحـصا  یـسب  يا 
و دنریذپب ، ناشدنپ 
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ُْمتْرَکَـش ِْنَئل  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  .دـیدرگ  دـنهاوخ  هرهـش  یـساپسان  هـب  دـیرب و  دـهاوخ  ناـشیا  زا  ناـش  تـکرب  هـن  رگ 
نم باذع  انامه  دیدرک  یـساپسان  رگا  ار و  امـش  تمعن ]  ] مییازفا یم  دیتفگ  ساپـس  رگا  ٌدیِدََشل : ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو 

(7 میهاربا ،  ) .تسا تخس 

دعب ردام  ّقح  قَبَـس  سک  درادن  قح  ِقوقح  رب  قح  ِّدَر  اب  افو  ناد  ییافو  یب  انَریَغ  ٍدـهَِعب  یَفوأ  نَم  تفگ  افو  زا  دروآ  رخف  یلاعت  قح 
وزج وـچمه  وـخ  مارآ و  ار  شلمح و  رد  داد  وا  ِمسج  نورد  تدرک  یتروـص  میرغ  وـت  نینَج  زا  ار  وا  درک  مـیرک  نآـک  دـش  نآ  زا 
سپ تسا  هتخادـنا  رهم  وت  رب  ردام  هک  ات  تسا  هتخاس  نف  تعنـص و  نارازه  قح  ادـج  شریبدـت  درک  ار  لصّتم  ار  وت  وا  دـید  لصّتم 

55 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوب  رخ  دنادن  ار  قح  نآ  هک  ره  دوب  ردام  زا  قباس  قح  ِقح 

ْنَم تسا َو  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  یفوأ : نـم   323 ریگم ب 330 - دوخ  نآ  نیرق  شدرک  ردپ  اب  ریـش  عرـض و  دیرفآ و  ردام  هک  نآ 
ینعم هب  ار  بیکرت  نیا  ناحراش  ضعب  قح : در  ( 11 هبوت ،  ) .دوخ دهع  هب  ادخ  زا  تسا  رت  هدننک  افو  یسک  هچ  ِهَّللا : َنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ 

رگا .تسا  قح  قح  ندرکن  ادا  اـی  قح ، در  قح » در   » ینعم هک  تسا  نشور  مود  تیب  مین  هب  هجوـت  اـب  نکیل  دـنا ، هتفرگ  قـح  دودرم 
.تسا مدقم  اه  قح  همه  رب  قح  قح  هک  ارچ  ینک ، ادا  مه  ار  ردام  قح  دنچ  ره  ییافو ، یب  يزادرپن )  ) ینک در  ار  قح  قح 

.یشیپ قبس :

.هاوخ ماو  میرغ :

زا هتفرگ  تدرک :...  یتروص 
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.دهاوخ هک  ناس  نآ  اه  نادهز  رد  ار  امـش  ددـنب  یم  شقن  هک  تسوا  ُءاشَی  َْفیَک  ِماحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  تسا  میرک  نآرق 
.ناتسپ عرض : ( 6 نارمع ، لآ  )

َناْسنِْإلا اَْنیَّصَو  دومرف َو  هک  نانچ  ردـپ  ردام و  قح  هاگ  نآ  .تسادـخ  قح  همه  زا  رتمهم  تسخن و  تسا ، هدـهع  رب  اه  قح  ار  یمدآ 
هراب رد  ار  یمدآ  میدرک  شرافـس  و  ُریِـصَْملا : ََّیلِإ  َْکیَِدلاِول  ِیل َو  ْرُکْـشا  ِنَأ  ِْنیَماع  ِیف  ُُهلاِصف  ٍنْهَو َو  یلَع  ًانْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ِْهیَدـِلاِوب 

ساپـس ار  تردـپ  ردام و  ارم و  هک  لاس  ود  رد  ریـش  زا  وا  ندـیرب  یپ و  رد  یپ  یناوتان  اب  تشادرب  ار  وا  راب  شردام  .شردام  ردـپ و 
اما : » دـیامرف ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  .دوب  قح  قح  نارازگ  یپ  رد  دـیاب  تسخن  سپ  ( 14 نامقل ،  ) .تسا نم  هب  تشگ  زاـب  راد و 
قح و  : » دـیامرف یم  وا  مه  .ردام » قح  نآ  زا  سپ  .يزاسن  وا  کیرـش  ار  يزیچ  یتسرپب و  ار  وا  هک  تسا  نآ  وت  رب  ادـخ  گرزب  قح 
هب یـسک  هک  هداد  وت  هب  دوخ  لد  هویم  زا  دراد و  یمن  رب  ار  سک  یـسک  هک  هتـشادرب  ییاج  رد  ار  وت  وا  یندـب  هک  تسا  نیا  تردام 

یهاوخن رب  وا  ساپـس  هدهع  زا  وا  قیفوت  ادخ و  يرای  هب  زج  سپ  هدرک ...  ینابهاگن  دوخ  ياضعا  همه  اب  ار  وت  .دهد و  یمن  يرگید 
دـمآ و ص )  ) لوسر دزن  يدرم  : » درآ ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دوـخ  دانـسا  هب  يراـخب  ص 180 ) نیـسحلا ، نب  یلع  یناگدنز  « ) .دـمآ

سپ دیسرپ  .تردام  دومرف  .تسا  نم  هب  رتراوازس  یتسود  رد  سک  هچ  ادخ ، لوسر  يا  دیسرپ 

ص: ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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56

ثیدـح بدا ، باتک  يراخب ، حیحـص  !« ) تردـپ دومرف  .وا  زا  سپ  دیـسرپ  تردام ! دومرف  .وا  زا  سپ  دیـسرپ  ترداـم ! دومرف  .وا  زا 
( بدالا باب  دواد ، وبا  ننس  هجام ، نبا  ننس  هب : دینک  هاگن  و  مود ،

ددرگ یمن  نم  ّقح  هک  نآ  نک ز  دای  ار  قح  هک  يدومرفب  وت  وت  ِنآ  مه  هن  هک  نآ  مناد و  هک  نآ  وت  ناـسحا  میدـق  يا  دـنوادخ  يا 
شجوم زا  نافوط و  زا  مداد  نامز  نآ  ار  ناتنایاباب  هلیپ ، حون  ِیتشک  رد  ظفح ، زا  امـش  اب  حوبَـص  نآ  مدرک  هک  یفطل  نک  داـی  نهک 

ناتّدـج ّدـج  ّدـج  دوجو  رد  ناـتّدر  مدرکن  نم  مدرک  ظـفح  دوبر  یم  ار  هُک  جوأ  رم  وا  جوم  دوب  هتفرگب  نیمز  وخ  شتآ  ِبآ  ناـما 
نآ دـب  دـب  نامگ  زا  يوش ؟ یم  نایافو  یب  يادـف  نوچ  منک ؟ نوچ  عیاض  شیوخ  ِهاگراک  منز ؟ نوچ  تیاپ  ِتشپ  رـس  يدـش  نوچ 

ِشیپ رد  يوش  یم  وت  هک  رب  اج  نآ  رب  دـب ، نامگ  نیا  يرب  دـب  ِنامگ  ییآ  نم  يوس  يَرب  اه  ییافو  یب  وهـس و  نم ز  يور ؟ یم  وس 
راـی نیرب  خرچ  رب  تفر  تکین  ِراـی  تفر  هک  ییوگ  وک  هک  مسرپ  ار  وت  رگ  تفَز  ناـهارمه  راـی و  یتـفرگ  سب  وت  ود  دوخ  نوچمه 

نانخس رد  میدق : ناسحا   331 ناوراک ب 343 - زا  یـشتآ  نوچ  ددم  یب  نانچ  نآ  هنایم  رد  يدـنامب  وت  نیمز  ِرعق  رد  تفر  تَقـِسف 
دیـس زا  هفرَع  يداع  رد  هلمج ، زا  .دـنا  هدرک  باطخ  ناـسحإلا » ُمیِدَـق   » ار وا  هدـش و  داـی  دـنوادخ  ناـسحا  یگنیرید  زا  ع )  ) ناـماما

ارم : » تسا هدـمآ  ناوارف  میرک  نآرق  رد  نک : دای  ار  قح  .َّیلإ » ِمیِدَـقلا  َِکناسحإ  ّیَلَع َو  ِمَظعألا  ِمیِظَعلا  َکِّنَِمب  : » تسا ع )  ) ادهـشلا
« .دینک دای 
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.نادادماب دادماب ، حوبص : ( 152 هرقب ،  ) .مینک یم  دای  ار  امش  دینک  دای  ارم  ْمُکْرُکْذَأ : ِینوُرُکْذاَف  هلمج  زا 

تاغل و گنهرف   ) .دـج گرزب ، ردـپ  اـباب : هلیپ   2 حوبـص 3140 / رون  زا  بوجحم  سنوـی  حور  یهاـم و  نت  تساـیرد و  ناـهج  نیا 
( يونثم تاریبعت 

57 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدننک دوبان  .شکرس  زا  تیانک  وخ : شتآ 

تفگ ِهَّللا : ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  َلاق ال  ِءاْملا  َنِم  ِینُمِـصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَـس  َلاـق  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  ندوبر : ار  هُک  جوا 
.تسین هدـنراد  هاگن  زیچ  چـیه  ادـخ  نامرف  ربارب  زورما  حون )  ) تفگ دراد  زاب  بآ  زا  ارم  ات  مرب  هاـنپ  یهوک  هب  هک  ادوز  حون ) رـسپ  )

(70 ءارـسا ،  ) .ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  تسا َو  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .نتـشگ  هدـیزگ  ندـش : رـس  ( 43 دوه ، )
.ندرک شومارف  .ندراذگاو  زا  تیانک  ندز : اپ  تشپ 

 ... شوهدم ِنوفدم  هفطن  يدوب  هک  لاح  نآ  رد  دزیا  درکن  تشومارف 

یلع نانمؤم  ریما  نانخس  رد  و  « 7 ( » ص 157 يدعس ، ناتـسلگ   ) شومارف يزور  تندرک  دهاوخ  هک  تّمه  زیچان  يا  يرادنپ ، نونک 
نامگ زا  لیمک ) ياـعد  زا  « ) .ینادرگ هاـبت  ار  دوخ  هدرورپ  هک  ینآ  زا  رتراوگرزب  وت  ُهَتیَّبَر : نَم  َعِّیَُـضت  نأ  نِم  ُمَرکأ  َتنأ   » تسا (ع )

شدرگ داب  نانآ  رب  دـب ، نامگ  ادـخ  هب  ناگدـنرب  نامگ  ِءْوَّسلا : ُهَِرئاد  ْمِْهیَلَع  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دـب :
.راک دب  قساف ، قسف : ( 1 تیب 3037 / حرش  هب : دینک  هاگن  ( ) 6 حتف ،  ) .دب

یم نانآ  زا  هناشن  هب  شتآ  نآ  دـنتفر ، یم  دنتـسب و  یم  راب  نوچ  دـنتخورفا و  یم  اه  لزنم  رد  نایناوراک  هک  یـشتآ  ناوراک : شتآ 
.دنام

نوچ رهم  لعشم  وت  يربهر  یب 
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( همان تغل  زا  لقن  هب  جاردننآ ، ییانث ، نیسح   ) دبنجن ناوراک  شتآ 

.روای یب  اهنت و  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  لزنم و  هب  یشتآ  زج  دنام  هچ  ناوراک  زا  لد  رب  هدنام  هچ  ار  ام  وت  نتفر  یناد ز 

، دنکن شومارف  ار  هدنب  هاگ  چیه  وا  .دیوپن  یهار  وا  هار  زج  دیوج و  ار  وا  هتـسویپ  هدنب  هک  دنک  یم  باجیا  یلاعت  قح  تمعن  موادـت 
زا ار  وا  هدنب  رگا  تسا  یساپسان  سپ 

__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 7)

58 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درب دای 

وت اـب  دور  ردـنا  نیمز  رد  نوراـق  وچ  هن  دوش  رب  نودرگ  يوس  یـسیع  وچ  هن  ریز  ـالاب و  زا  دـشاب  هّزنُم  وک  ریلد  راـی  يا  ریگ  وا  نماد 
افج نوچ  افو  دریگ  ار  وت  ياهافج  رم  افـص  اه  ترودـک  زا  درآ  رب  وا  ناکد  زا  ارَـس و  زا  یناـمب  نوچ  ناـکم  یب  ناـکم و  رد  دـشاب 

ع)  ) ناـنمؤم ریما  هدومرف ي  هک  ناـنچ  ریز : ـالاب و  زا  هّزنم   344 لامک ب 348 - يوس  يوَر  او  ناصقن  اـت ز  لامـشوگ  دتـسرف  يرآ 
تـساجک رد  دیوگ  هک  نآ  .درامـش و  شدودعم  دراگنا ، شدودحم  هک  نآ  و  دراگنا ، شدودحم  دـناشن  شتهج  رد  هک  نآ  : » تسا

ندش رب  هبطخ 1 ) هغالبلا ، جـهن  « ) .دراد یلاخ  وا  زا  ار  اـه  ياـج  رگید  تسا ، يزیچ  هچ  زارف  دـیوگ  هک  نآ  و  درآ ، رد  شیزیچ  رد 
.تفرگ ياج  مراهچ  خرچ  رد  تفر  نامسآ  هب  ع )  ) یسیع نوچ  تسا ، روهشم  هک  نانچ  نودرگ : يوس 

ع)  ) یـسوم نوچ  .دننک  یگدنز  وا  نوچ  دندرک  یم  وزرآ  مدرم  هک  يو ، دنواشیوخ  و  ع )  ) یـسوم رـصاعم  فورعم ، رادلام  نوراق :
نآ هنیک  دناوخ ، شتسار  هار  هب  داد و  زردنا  ار  وا 
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تفگ ار  تقیقح  نز  نکیل  .دهد  یهاوگ  وا  هیلع  ات  داد  لام  ار  ینز  .درک و  مهتم  يراک  تشز  هب  ار  وا  تفرگ و  لد  هب  ار  ترـضح 
ياه 76- هیآ  لیذ  اهریسفت ، هب : دینک  هاگن   ) .دش ورف  نیمز  هب  شا  هتخودنا  اب  ات  درک  نیرفن  ار  نوراق  تفرگ و  مشخ  ع )  ) یـسوم و 
ارس و زا  ( 4 دیدح ،  ) .ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  ُْمْتنُک َو  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دـشاب : وت  اب  صـصق ) هروس   79

.ندیدرگ هدنامرد  زا  تیانک  ندنام : ناکد  زا 

.ندرک یشوپ  مشچ  تمحرم  فطل و  اب  نتفرگ : افو  ار  اهافج 

اطع رد  دیآ  رد  شیاشخب  ضحم  اطخ  ار و  دوخ  ِمرج  درامش  نوچ 

اجَر يوس  لد  مشچ  شتسَُدب  هک  ام  هب  شدیرآ  زاب  کیالم  ياک 

59 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مینز  رب  طخ  همه  ار  اهاطخ  نآ  مینک و  شدازآ  راو  یلاباال 

نآرق رد  هک  نانچ  نداتسرف : لامشوگ   5 / 1844 - 1846 مک 1848 ، شیب و  تَّلز  مرج و  دـنامن  ات  مرک  زا  میزورف  رب  شوخ  یـشتآ 
(155 هرقب ،  ) .ِتارَمَّثلا ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  تسا : میرک 

دهع نآ  زا  یلیوحت  چـیه  نکم  ینعی  دوب  ندرک  بدا  نآ  شِبَت  جـنر و  زا  دـیآ  یـضبق  وت  رب  شِوَر  رد  يدرک  كرت  يدرِو  وت  نوچ 
نیا يریگن  ات  شاف  سوسحم و  دوش  تلوقعم  ِجنر  دوش  يریگ  اپ  تسا  يریگلد  هک  نیا  دوش  يریجنز  ضبق  نیک  نآ  زا  شیپ  نهک 

ًهَشیِع انِرکِذ  نَع  انُه  ضَرعأ  نَم  ِطُعن  دش  ریجنز  لجا  زا  دعب  اه  ضبق  دش  ریگلد  اه  ضبق  یصاعم  رد  شِالب  ار  تراشا 
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ضبق نـیا  بـجع  دـیوگ  یمه  وا  دــلخ  یم  ار  شلد  یگنت  لد  ضبق و  درب  یم  ار  ناـسک  ِلاـم  نوـچ  دزد  یمَعلاـِب  يِزَجن  ًاـکنَض َو 
ناوع ضبق  لد  ضبق  دنک  مد  ار  ششتآ  رارـصا  داب  دنک  مک  یتافتلا  ضبق  نیدب  نوچ  تسیرگ  تّرـش  زک  مولظم  نآ  ِضبق  تسیچ 
ناهنپ خیب  خیب  خاش  دیورب  تسا و  خیب  هّصغ  خیم  راچ  تسا و  هدش  نادـنز  اه  هّصغ  ملع  دز  یناعم  نآ  سوسحم  تشگ  مرجال  دـش 
ضبق نمچ  رد  يراخ  تشز  دـیورن  ات  نزب  شدوز  دوب  دـَب  خـیب  هک  نوچ  رامـش  یخیب  نوردـنا  ِطسب  ضبق و  راکـشآ  دـش  همه  دوب 

هِد باحصا  اب  هویم  دیآ  رب  نوچ  هد  بآ  ار  دوخ  طسب  يدید  طسب  ُنب  دیور ز  یم  هلمج  اهرَـس  هک  نآ  نک ز  ضبق  نآ  هراچ  يدید 
.دناوخب ار  نآ  دیاب  کلاس  هک  بجاو  ای  بحتسم  تدابع  زین  رکذ ، ای  نآرق  ای  اعُد  زا  رادقم  نآ  درِو :  349 ب 363 -

.تضایر كولس ، شور :

تاریبعت تاغل و  گنهرف  زا  لـقن  هب  ص 180 ، راطع ، ریّطلا  قطنم   ) ار وت  دوبن  شور  يور  نیا  زا  دـعب  اـنف  تسا و  رقف  يداو  نیمتفه 
رد لد  تلاح  نآ  رد  هک  تسا  یتلاح  هیفوص  حالطصا  رد  .لد و  یگتفرگ  نتفرگ ، ضبق : يونثم )

60 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رب لیوحت : ص 94 ) هیریـشق ، هلاـسر  همجرت  « ) .ار يدـتبم  فوخ  هک  دوب  ناـنچ  مه  ار  فراـع  ضبق  : » دـیوگ يریـشق  .دوب  باـجح 
.نتشگ

: ندـش ریگ  اپ  ( 60 سی ،  ) .ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناـْطیَّشلا  اوُدـُبْعَت  ـال  هدـش : هتفرگ  ناـیمدآ  زا  تسلا  زور  رد  هک  يدـهع  نهک : دـهع 
یبیع هانگ  رد  تروص  نآ  رد  هک  یمدآ  لد  رد  دب  يوخ  ندش  خسار  زا  تیانک 
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.دنیبن

.لد یگتفرگ  ینورد ، جنر  لوقعم : جنر   4 وت 3663 / ياضعا  بضغ  زا  دننارد  یم  وت  ياهوخ  کیب  کی  ناگرگ  هتشگ 

.چیه هب  یبرع ) یش ء » ال   » زا ًارهاظ  .چیه  شال : ب + : ) شِالب

نم دای  زا  هک  نآ  یمْعَأ : ِهَمیِْقلا  َمْوَی  ُهُرُشَْحن  ًاْکنَض َو  ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  تسا َو  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ضَرعأ : نَم 
مد .ندیمد  ندرک : مد  ( 124 هط ،  ) .مینازیگنا یم  رب  روک  ار  وا  زیخاتـسر  زور  تسا و  يراوشد  یناگدـنز  وا  يارب  دـنادرگ ، رب  يور 

.یناوهش لیم  ندش  نوزفا  زا  تیانک  شتآ : ندرک 

.تلود رومأم  ناوید ، گنهرس  ناوَع :

.ندش اراکشآ  زا  تیانک  ندز : مَلَع 

(. دنایور یم  خاش  خیب   ) .ندینایور ندییور :

لد رب  تسا  يدراو  طسب  ص 94 ) هیریـشق ، هلاسر  همجرت  « ) .ار يدتبم  دوب  اجر  تلزنم  هب  ار  فراع  نآ  و   » .تسا ضبق  لباقم  طَسب :
.دنک سنا  فطل و  تمحر و  لوبق  هب  تراشا  هک 

يو لد  رد  تسخن  دوش ، لفاغ  ادـخ  دای  زا  هدـنب  نوچ  .دـیآ  لـصاح  نورد  زا  فارـصنا  نورب و  هب  هجوت  ار  کـلاس  تلاـح  نیا  رد 
نآ رب  هن  رگ  و  دوـش ، فرط  رب  یگتفرگ  دروآ ، يور  ادـخ  هب  و  تشگ ، زاـب  رگا  .ار  وا  تـسا  يراذـنا  نـیا  و  دـیآ ، دـیدپ  یگتفرگ 
اطخ .ددرگ  یم  ناوع  گنچ  راتفرگ  ماجنارس  درکن ، كرت  رگا  دوش و  یم  لد  یگتفرگ  راتفرگ  راب  نیتسخن  رد  هک  نانچ  .دیازفیب و 

.دش دهاوخ  ترخآ  باذع  راتفرگ  درکن  هبوت  درادن و  تیمها  لد  ضبق  هب  رگا  زین  راک 

61 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نارگ باوخ  نیا  زا  يزیخرب  گرگ  نایفسوی  نیتسوپ  هدیرد  يا 

.4 / 3662 وت 3663 - ياضعا  بضغ  زا  دننارد  یم  وت  ياهوخ  کیب  کی  ناگرگ  هتشگ 

ابس لها  هّصق  یقاب 

ابس لها  هّصق  یقاب 

نآ
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هک لادج  وت  دوخ  ِنسُحم  اب  ینک  هک  لاثم  رد  تمعن  نارفک  نآ  دشاب  مارِک  اب  تمعن  ِنارفک  ناشراک  ماخ  دـندوب و  ابـص  ِلها  ابس ز 
مدوز « 8  » مشچ مهاوخن  نم  نک  رود  ار  يوکین  نیا  نک  فطل  يوـش ؟ یم  مجنر  هچ  نیز ، مجنر  هب  نم  يوـکین  نیا  ارم  دـیاب  یمن 

اهرهـش غارف  نمأ و  هن  بوخ و  نانز  هن  غاب  ناویا و  نیا  میهاوخ  یمن  ام  انَنیَز  ذُخ  اَنل  ٌریَخ  اُننیَـش  اَنَنَیب  دِعاب  دنتفگ  ابـس  سپ  نک  روک 
َوهَف ال اذ  َرَکنأ  اتِّشلا  َءاَج  اذإَف  اتِّشلا  ِفیَّصلا  ِیف  ُناسنإلا  ُُبلطَی  تسا  دد  اـجنآک  شوخ  تسا  ناـبایب  نآ  تسا  دـَب  رگیدـمه  کـیدزن 

اُوُلتقا ینتشک  دش  نآ  تسا ز  ناس  نیز  سفن  ُهَرَکنأ  ًيدُه  َلان  امَّلُک  ُهَرَفکأ  ام  ُناسنإلا  َِلُتق  اَدَغَر  ٍشیَِعب  ٍقیِضب ال  اَدبأ ال  ٍلاِحب  یَضرَی 
نز راـخ  رد  اوه  كرت  ِشتآ  یهج  یک  وت  وا  مخز  زو  دَـلَخ  رد  یِهن  شِک  نوچ  ره  تسا  هیوس  هس  ِراـخ  ینَـس  نآ  تفگ  مُکَـسُفنأ 

.سوه يوه و  یکدوک ، ابِص :  364 نز ب 376 - راک  وکین  رای  ردنا  تسد 

.هدننک ییوکین  نسُحم :

؟ ینکفا یم  جنر  هب  ارم  یهد و  یم  مزردنا  ناوارف  ارچ  يوش : یم  مجنر  هچ 

(19 ءابس ،  ) .ام ياهرفس  نایم  نکفا  يرود  ام  راگدرورپ  انِرافْسَأ : َْنَیب  ْدِعاب  انَّبَر  اُولاقَف  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  انَنَیب : دِعاب 

__________________________________________________

روجنر تیفاع  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 8)

63 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ار ام  تنیز  ریگب  .تسا  رتهب  ار  ام  ام ، یتشز  اُننیَش :... 

.ددنسپ یمن  ار  نآ  دیآ  ناتسمز  نوچ  و  دیوج ، یم  ار  ناتسمز  ناتسبات  رد  یمدآ  ُناسنإلا :...  ُُبلطَی 

یگدنز هب  هن  یگنت ، هب  هن  .تسین  دونشخ  یلاح  چیه  هب  وا  هشیمه  سپ  یضرَی :...  َوهَف ال 
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.خارف

رد ود  نآ  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  حرش  يوقلا و  جهنملا  رد  ( 17 سبع ،  ) .تسا ساپسان  هچ  یمدآ ! داب  هتشک  ُهَرَفکأ : ام  ُناسنإلا  َِلُتق 
: تسا َسیَقلا  ُءرما  زا  هتفرگ  انالوم  تیب  ود  نیا  هک  تسا  هدمآ  اه  حرش  یخرب  و  نوسلکین ، حرش 

اذ رَکنأ  اتّشلا  َءاَج  اذإَف  اتّشلا  ِفیَّصلا  ِیف  ُناسنإلا  ُبلطَی 

هن تسا ، مالسا  زا  سپ  اه  لاس  هدورس ء  اهرعش  نیا  دنناد  یم  برع  بدا  هب  نایانشآ  ًاَدبَأ  ِلاَِحب  یَضرَی  َوهَف ال  ُهَرَفکأ  ام  ُناسنإلا  َِلُتق 
.تسا هدورسن  ار  اهرعش  نیا  یلهاج  دهع  رعاش  چیه  هن  سیقلا و  ءرما 

.دریگ یم  هدیدان  ار  نآ  دوش  لئان  ییراگتسر  هب  نامز  ره  .دوش  رکنم  ار  نآ  دسر  یتیاده  هب  نامز  ره  َلان :...  امَّلُک 

ْمُِکئِراب یلِإ  اُوبُوتَف  َلْجِْعلا  ُمُکِذاخِّتِاب  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق  ْذِإ  تسا َو  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مُکَـسُفنأ : اُوُلتقا 
رب ییادـخ ] هب   ] هلاسوگ ندـیزگ  اب  امـش  نم ، مدرم  يا  تفگ  ار  دوخ  مدرم  یـسوم  هک  یماگنه  و  ْمَُکل : ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقاَف 

: ِینَس ( 54 هرقب ،  ) .ناتراگدیرفآ دزن  ار  امـش  تسا  رتهب  نیا  ار  دوخ  دیـشکب  سپ  نات  هدیرفآ  هب  دیدرگ  زاب  سپ  دـیدرک  متـس  دوخ 
.هدیزگ هتسجرب ،

هب ار  وس  هس  راخ  هک  نانچ  دشابن ، يراومه  نآ  رد  هک  دشاب ، هتـشادن  یمرن  هک  یناسر  بیـسآ  زا  تیانک  .کسخ  راخ  وس : هس  راخ 
.تسا هدنُرب  دنهن  هک  بناج  ره 

نانآ نکیل  يزار ،) حوتفلا  وبا  ریسفت   ) داتسرف نانآ  ییامنهار  يارب  ربمیپ  هدزیـس  ادخ  دنا  هتفگ  .دندرک  قح  تمعن  نارفک  ابـس  مدرم 
جاردتـسا ینعم  و  تسا ، جاردتـسا  نیا  و  دـننک ، نایغط  ینامرفان  رد  اـت  دـیربن  ناـشیا  زا  ار  تمعن  یلاـعت  قح  و  دـندوزفا ، نارفک  رب 

حرش هب : دینک  هاگن   ) .دش هتشون 
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ناربمیپ ص 449 ) مود ، رتفد  زا  مود  وزج  يونثم ،

64 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ياضق نیا  .دندید و  زاین  یب  نانآ  تحیصن  زا  ار  دوخ  و  دنتفریذپن ، مدرم  نآ  اما  دندیـشوک ، نانآ  راذنا  رد  دنتـشاد  ناوت  هک  نادنچ 
دوب ناشتمعن  هیام  هک  يّدس  تسخن  .داتـسرف  باذع  نانآ  رب  ادخ  ماجنارـس  .دنتفای  یمن  رد  رورغ  زا  يرایـسب  زا  نانآ  نکیل  دوب ، دـب 

.دیشک مدرم  يردب  رد  اهرهش و  یناریو  هب  ناشراک  نایاپ  دروآ و  يور  اهنآ  هب  نمشد  سپس  .تسکش  مه  رد 

ِدصق دندش  یم  عنام  رفک  قوُسف و  زا  دندمآ  تحیصن  رد  ناشناحصان  ابص  زا  هب  اب  ام َو  شیپ  هب  هک  ابس  باحـصا  دندرب  دح  نوچ ز 
تفگ ناهد  جنر  دوش  اولح  اضق  زا  ناهج  نیا  گنت  دوش  دیآ  اضق  نوچ  دنتشاک  یم  يرفاک  قسف و  مخت  دنتشاد  یم  ناحصان  نوخ 

نآ رکم  ار  مشچ  لحک  مشچ  دـنیبن  ات  اضق  تقو  دوش  یم  هتـسب  مشچ  اضَقلا  َءاج  ذإ  ُراـصبالا  ُبَجُحت  اـضَفلا  َقاَـض  اـضَقلا  َءاـج  اذِإ 
قح تفگ  راوس  رکم  نآ  دبوک  وت  رب  هن  رو  رابغ  يوس  ورم  ور  سراف  يوس  درک  رود  تثاغتسا  ترابغ ز  نآ  درگ  دزیگنا  وچ  سراف 

؟ ارَچ وا  درک  ارچ  شناد  نینچ  اـب  ار  گرگ  ِدرَگ  تسناد  یمن  وا  درکن  يراز  نوچ  گرگ  درگ  دـید  دروخب  شگرگ  نیا  هک  ار  نآ 
يوب ارَچ ؟ دیوگ  یم  كرَت  دنادب  یم  ار  ریـش  يوب  تاناویح  زغم  دنزخ  یم  وس  ره  هب  دننادب و  یم  دنزگ  اب  گرگ  ِيوب  نادنفـسوگ 

رب گرتس  دمآ  درَگ  دعب  تنحم  ِگرگ  گرگ  درَگ  زا  هورگ  نآ  دنتـشگناو  درگ  زابنأ  رذح  تاجانم و  اب  درگ  زاب  يدید  مشخ  ریش 
هک ز مشخ  هب  ار  نادنفسوگ  نآ  دیرد 
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میرت ناپوچ  دوخ  وت  زا  ام  ورب  هک  دندز  یم  ناپوچ  مشچ  رد  مغ  كاخ  دندمان  دناوخب و  ناشناپوچ  دـنچ  مشچ  دنتـسب  درخ  ِناپوچ 
یموش گناب  غامد  رد  ّتیلهاج  ُدب  یتیمح  هن  راع  نآ  میران و  مزیه  هن  رای  نآ  میگرگ و  همعط  میرورـس  کی  ره  میدرگ ؟ عبت  نوچ 
دندرک یم  هچ  نآ  دنتفاکـشب  نافـسوی  نیتسوپ  هآ  دنتفگ  یم  دـنداتفا و  هَچ  رد  هاچ  دـندنک  یمه  نامولظم  رهب  غاز  درک  ناشنمد  رب 

65 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنتفای  کی  کی 

هتسخ اج  دص  هب  ار  شلاب  ّرپ و  يا  هتسب  ُنتسا  رب  ار  یلیئربج  وت  يوک  ردنا  هتسب  يریـسا  نوچ  وت  يوج  قح  لد  فسوی ؟ نآ  تسیک 
هَّللا ُءاقل  زج  ار  وا  تسین  توپ  تول و  ار  ام  تسا  نیا  روخب  هک  يروآ  نادـهک  هب  ار  وا  یـشک  هگ  يروآ  نایرب  هلاسوگ  وا  شیپ  يا 
دمآ تقو  کَن  شدیوگ  نهک  گرگ  نیا  زا  ناغفا  ادخ  ياک  ادخ  اب  تیاکـش  وت  زا  دنک  یم  التبم  نآ  ناحتما  هجنکـش و  نیز  توق 
انَّبَر ای  وت  يور  قارف  رد  انف  دش  مربص  هک  دیوگ  یمه  وا  رگداد ؟ يادخ  زج  دـهد  هک  داد  ربخ  یب  ره  زا  مهاوخ  او  وت  ِداد  نک  ربص 

تقارف اب  ایب  ای  مناوخ  زاب  ای  شُکب  ای  ایبنا  ناج  ِشخب  تداعـس  يا  دومث  سبح  رد  هداـتفا  محلاـص  دوهی  تسد  رد  هدـنام  رد  مدـمحا 
تسا وت  ِنآک  یسک  وت  یب  دوب  نوچ  تسا  وُس  نآ  دوخ ز  وک  تسا  نیا  وا  لاح  باُرت  ُتنُک  ِینَتَیل  ای  دَوُگ  یم  بات  تسین  ار  نارفاک 

یپ مشوک  یمه  نم  شورخ  مک  شماخ ! تسا  کیدزن  حبص  هب  ربص  رآ و  ربص  ونشب  کیل  هَِزن  يا  يرآ  هک  دیوگ  یمه  قح 
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تیاکش يولَس  ّنَم َو  ندیـسر  زا  ع )  ) یـسوم موق  هک  نانچ  .تمعن  نارفک  زا  تیانک  ابـص : زا  هب  اب  377 و  شوکم ب 411 - وت  وت ،
.دندش نادرگ  رس  هیت  رد  درک و  رفیک  یساپسان  نیا  هانگ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  .دنتساوخ  سدع  ریس و  زایپ و  دندرک و 

.دندوب هدمآ  نانآ  داشرا  يارب  هک  یناربمیپ  ناحصان :

.ندرک یشکرس  دندش ، نوریب  ادخ  نامرف  زا  قوسف :

: دیآ اضق  نوچ 

جنر دوش  اولح  ( 1 تیب 1232 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 1 باتفآ 1232 / دریگب  ددرگ  هیـس  هَم  باوخ  هب  شناد  دوش  دـیآ  اـضق  نوچ 
هبطخ 35) هغالبلا ، جهن  « ) .ناهد جنر  اولح  دش و  نامگ  دب  دوخ  هراب  رد  وگ  تحیصن  هک  نآ  ات  دنتفر ، نایصع  هار  هب  : » ناهد
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.هتسناد ص )  ) لوسر زا  ار  هلمج  نیا  يورقنا  .دوش  گنت  اضف  دیآ  اضق  هاگ  ره  اضَقلا : َءاج  اذِإ 

.تسین راوگرزب  ود  نآ  زا  اهظفل  نیدب  هرقف  ود  نیا  نکیل  .ُرَصَبلا » َیِمَع  ُرَدَقلا  َءاج  اذِإ  : » تسا هدمآ  ع )  ) یلع زا  مکح  لاثما و  رد 

ص 906) مکحلا ، ررغ  ظافلا  مجعم  « ) .ِرَصَبلا یِمُعی  ِرَدَقلا  ُلوُُزن  : » نینچمه .ُرَذَحلا » لََطب  ُرَدَقلا  َلََزن  اذِإ  : » تسا ع )  ) یلع نانخس  رد 
.دوش هتسب  اه  هدید  دیآ  اضق  نوچ  راصبألا : ُبَجُحت  ص 13 ) يونثم ، ثیداحا   ) .تسا هدمآ  زین  رگید  ياه  ترابع  هب  و 

.همرس لحُک :

.امنهار .قح  درم  زا  تیانک  سراف :

هتشادنپ قح  ِدرم  وت  ار  درگ  هتشارفا  رس  درگ  سراف  درگ 

.جاردتسا زا  تسا  تراعتسا  ندیزیگنا : درگ   1 / 3960 نیبج 3961 - شتآ  نم  رب  دیازف  نوچ  نیط  عرف  نیا  تفگ  سیلبا و  دیدرگ 

.دزاس لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  یمدآ  هک  يوایند  ياه  توهش  یناسفن و  ياهاوه  زا  تیانک  رابغ :

: گرگ
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.تیصعم هب  لیم  تسا و  لد  یگتفرگ  زاغآ  رد  هک  یهلا ، بضغ  زا  تراعتسا 

ُمِِهبُوُلق ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هّیِمَح  تَیمَح : .ُراَـعلا » اـَل  ُراَّنلا َو  : » فورعم لـثم  هب  تراـشا  هنراـع : نآ 
: هنمد عمج  نَمِد : ( 26 حتف ،  ) .ّتیلهاج بّصعت  دندرک ، بّصعت  دوخ ، ياه  لد  رد  ناگدش  رفاک  هک  یماگنه  ِهَِّیلِهاْجلا : َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا 

: ندنک نامولظم  رهب  هاچ  .تشادرب ) گناب  ناشاه  هناخ  ياه  هبارخ  رب  غاز   ) .هناخ راثآ 

نیتسوپ ( 1 تیب 1308 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 1 دوب 1308 / هدـنیآ  شرـس  رد  شملظ  هک  نآ  دوب ز  هدـنک  وک  یهچ  ردـنا  داـتف  رد 
.نداد رازآ  ار  نانآ  و  ندرک ، ناربمیپ  ینامرفان  نتفاکش : نافسوی 

: ریظن نتسب : ُنتسا  رب  لیئربج 
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ار نآ  نوسلکین  ندروآ : نایرب  هلاسوگ  ص 146 ) يدعس ، ناتـسلگ   ) يرورپ رخ  هک  ینآ  دنب  رد  وت  يرغال  زا  یـسیع  تدریم  یمه 
رد تفگ  دیاب  .دـندوب  طول  موق  باذـع  رومأم  هک  ناگتـشرف  دزن  ع )  ) میهاربا ندروآ  نایرب  هلاسوگ  ناتـساد  هب  تسا  هتفرگ  تراشا 

.یتهباشم هن  تسا  ناتساد  نادب  یحیملت  نآ 

تسا نادهک  رد  هاک  هک  ارچ  .دیامن  یم  رت  تسرد  هگ » ، » ینعم رد  تقد  اب  یلو  ار .» وا  یشک  هک   » نوسلکین هخسن  رد  ندیـشک : هَگ 
: هب دینک  هاگن   ) .دنشک یمن  نادهک  هب  ار  نآ  نورب  زا  و 

اب نایدوهی  تفلاخم  هب  تسا  تراـشا  دوهی : تسد  رد  هدـنامرد  دـعب ) هب   5 / 833 نازخ ،» رخآ  رد  هچب  وهآ  ندش  ینادـنز   » ناتـساد
.دندرک هک  ییاه  ینکشراک  اه و  ییوج  هناهب  ترجه و  نیزاغآ  ياه  لاس  رد  ص )  ) لوسر

ُهادَی ْتَمَّدَق  ام  ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْوَی  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ینتَیل : ای  ( 1 / 3307  ) .وا موق  حلاص و  ناتساد  هب : دینک  هاگن  دومث : سبح 
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شاک دـیوگ  رفاک  درگنب و  تسا  هداتـسرف  شیپ  زا  دوخ  تسد  ود  اب  هچ  نادـب  یمدآ  هک  يزور  ًاباُرت : ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاـْکلا  ُلوُقَی  َو 
.بوخ هزیکاپ ، هَزن : ( 40 أبن ،  ) .مدش یمن  روشحم  شاک   ) مدوب یم  یکاخ 

ایآ تسا  دادـماب  ناـنآ  هاـگ  هدـعو  ٍبیِرَِقب : ُحـْبُّصلا  َْسَیل  ُحـْبُّصلا َأ  ُمُهَدِـعْوَم  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  تسا : کـیدزن  حـبص 
(81 دوه ،  ) .تسین کیدزن  نادادماب 

هِد يوس  ییاتسور  توعد  هب  هجاوخ  نتفر  ناتساد  هّیقب 

هراشا

هِد يوس  ییاتسور  توعد  هب  هجاوخ  نتفر  ناتساد  هّیقب 

دمآ نوچ  هجاوخ  نآک  وگب  نآ  هن  هشوگ  کی  ابس  لها  هّصق  دُرب  هناخ  نیب  ار  هجاوخ  ییاتـسور  درُگ  ِرای  يادرگ  زاب  نیه  دح  دش ز 
دـش هریت  هجاوخ  مزَح  لالُز  ات  دش  هریخ  وا  مایپ  ردـنا  مایپ  زا  درک  هویلاک  ار  هجاوخ  مزح  هک  ات  درک  هویـش  قُّلمَت  رد  ییاتـسور  هد  هب 
با ِّلِظ  زا  دربب  بَعَلن  عتَرن و  بجع  ریدقت  شِک ز  فسوی  وچمه  دندز  یم  يداش  هب  بَعَلن  عَتَرن و  دنـسپ  رد  شناکدوک  اجنیا  زا  مه 
نایز نآک  ار  نآ  ونـشم  نآ  دزادنا  ادـج  ترای  زا  هچ  ره  نآ  تسا  يزاس  اغد  رکم و  هلیح و  نآ  تسا  يزاب  ناج  هکلب  يزاب ، هن  نآ 
یبن باحصا  تفگ  درک  رجَز  نادزی  دنچ  هک  ونـش  نیا  ریقف  روجنگ  لسگم ز  رز  ِرهب  ریگم  دص  رد  دص  دوس  نآ  دوب  رگ  نایز  دراد 
بَلَج نآ  دـنرخ ز  نازرا  نارگید  دـیابن  ات  گنرد  یب  لطاب  دـندرک  ار  هعمج  گنت  ِلاس  رد  لهد  گناب  رب  هک  نآ  درـس ز  مرگ و  ار 
دیرُبب ناتنوچ  ییناگرزاب  وهل و  لبط و  تفگ  زاین  ُرپ  تباث  شیورد  هس  ود  اب  زامن  رد  تولخ  هب  ربمغیپ  دـنام  دـنرب  ناشیا  ام  هفرص ز 

دَق یینّابر ؟ زا 
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وَهل نم  ُریَخ  وا  تبحـص  دیتشاذگب  ار  ّقح  لوسر  نآ  دـیتشاک و  لطاب  مخت  مدـنگ  رهب  امئاق  ًاِّیبَن  ُمتیّلَخ  َُّمث  امئاه  ٍحـمَق  َوَحن  ُمتـضَضَف 
ار ز مدنگ  هک  نآ  َنِیقِزاّرلا  ُریَخ  قاّزَر و  منم  هک  نیقی  نیا  ار  امـش  صرح  دشن  دوخ  لامب  یمـشچ  یتشاذگب  ار  هک  نیب  لام  تسا و 

412 نامسآ ب 431 - مدنگ ز  تسا  هداتسرف  هک  نآ  زا  یتشگ  ادج  مدنگ  یپ  زا  دهن  عیاض  ار  تاه  لّکوت  یک  دهد  يزور  دوخ 
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.روالد ریلد ، درُگ : .دش ) ینالوط  ناتساد   ) .ندیشک ازارد  هب  ندش : دح  زا 

.نتفگن نآ  زا  يزیچ  ندراذگاو ، زا  تیانک  نداهن : هشوگ  کی 

.ندنارذگ هزادنا  زا  عطاق ) ناهرب   ) .ندرک ییامن  دوخ  ندرک : هویش 

.هداتفا راک  زا  رثا ، یب  ناشیرپ ، هویلاک :

.نتفریذپ لوبق ، دنسپ : .دنام ) زاب  راک  زا  هجاوخ  مزح   ) .هبشم هب  هب  ٌهَّبشم  هفاضا  مزح : ِلالُز 

( ار فسوی   ) ار وا  َنوُِظفاَحل : َُهل  اَّنِإ  ْبَْعلَی َو  ْعَتْرَی َو  ًادَغ  انَعَم  ُْهلِسْرَأ  ع )  ) فسوی ناتساد  رد  تسا ، میرک  نآرق  زا  هتفرگ  بَعَلن : عَتَرن َو 
هدنز یلد  دراد و  هدـنژ  يرهاظ  هک  نآ  ریقف : روجنگ  ( 12 فسوی ، « ) .مینابهگن ار  وا  ام  دـنک  يزاب  ددرگب و  تسرفب  ام  اب  نادادـماب 

.لماک يامنهار  ادخ ، یلَو  .دراد 

.ندرک بسک  .نتخورف  يارب  دنرب  يرهش  هب  يرهش  زا  هچ  نآ  بَلَج :

.هداتسیا دیدراذگاو  ار  ربمیپ  سپس  دیتفر  مدنگ  يوس  هب  نادرگ  رس  دیدش و  هدنکارپ  امش  انامه  ُمتضَضَف : دَق 

.ینارسوه هچیزاب و  زا  رتهب  وهَّللا : نِم  ٌریَخ 

.ناگدنهد يزور  نیرتهب  َنِیقِزاّرلا : ُریَخ 

لکوت ادخ  هب  دـیاب  هک  نادـب  تسا  تراشا  .نتخاس و  هدامآ  ار  نآ  دـشر  تلیـسو  باتفآ  بآ و  كاخ و  زا  نداد : يزور  ار  مدـنگ 
دیبلط يزور  وا  زا  درک و 
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تسا هدمآ  مدآ  ناتساد  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  نداتسرف : نامسآ  زا  مدنگ  ( 58 تایراذ ،  ) .ُنِیتَْملا ِهَّوُْقلا  وُذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  هک 
تـشهب رد  هک  مدـنگ  تخرد  نآ  زا  یلاـعت  يادـخ  .دوب  یمه  هنـسرگ  دروـخن و  يزیچ  زور  هنابـش  لـهچ  دـمآ  نیمز  هب  نوـچ  هک ،

هک راـکب  ار  نیا  دومرف  ار  مدآ  داد و  لـیئربج  تسد  رب  مدـنگ  هرذ  کـی  دوـب ، هدـنام  مورحم  تشهب  زا  ببـس  نآ  زا  دوـب و  هدروـخ 
هد هب  ار  يرهـش  وا  ندناوخ  ییاتـسور و  ناتـساد  ص 21 ) يریوج ، ءاـیبنالا  صـصق   ) .دوب دـهاوخ  نیا  زا  وت  نادـنزرف  وت و  شروخ 

هنوگ نیا  هک  دنروخن  ار  شیدنا  تلیح  نازاس  رهاظ  بیرف  دنرامش و  تمینغ  ار  قح  نادرم  تبحص  هک  ار ، ناهاگآان  تسا  يزادنا 
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نانچ .دنور  دوس  نآ  یپ  دننک و  شومارف  ار  یتسود  دندرب  يدوس  يوب  ياج  رگید  زا  نوچ  و  دـنیامن ، تسود  هرفـس  رـس  رب  نادرم 
اهر هداتـسیا  ار  ربمیپ  دندینـش  ار  ناناگرزاب  ناوراـک  زاوآ  نوچ  دـندوب  هداتـسیا  تعاـمج  هب  لوسر  یپ  رد  هک  ناناملـسم  رهاـظ  هک 
ماش زا  هک  دوب  یبلک  هیحِد  ناوراک  دنیوگ  تسا : نینچ  دراد ، تراشا  نادـب  هعمج  هروس  رد  میرک  نآرق  هک  ناتـساد  نیا  .دـندرک و 

.دنوش هاگآ  مدرم  ات  دنتخاون  یم  لبط  وا  ندیسر  هب  .دروآ و  یم  الاک 

غارس هب  لبط  يادص  هب  یگمه  دندوب  دجـسم  رد  هک  نانآ  .دوب  ربنم  رب  دنا  هتـشون  یـضعب  دوب و  زامن  رد  لوسر  درک و  نینچ  یتبون 
ْوَأ ًهَراِجت  اْوَأَر  اذِإ  هک َو  داتـسرف  ار  تیآ  نیا  دـنوادخ  .دـنام  وا  اب  سک - تشه  دـنا  هتفگ  و  سک - هدزاود  تاهنت  دـنتفر و  ناوراک 

اْهَیلِإ َو اوُّضَْفنا  ًاوَْهل 
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لیذ يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت  « ) .دنراذگاو هداتـسیا  ار  وت  و  نآ ، يوس  دنوش  هدنکارپ  دندید  ار  وهل  ای  یناگرزاب  رگا  ًاِمئاق : َكوُکَرَت 
هچیزاب زا  تسادخ  دزن  هچ  نآ  َنِیقِزاَّرلا : ُْریَخ  ُهَّللا  ِهَراجِّتلا َو  َنِم  ِوْهَّللا َو  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُْلق  دیامرف : سپـس  هعمج ) هروس  هیآ 11 

هک نآ  زا  دییایند و  عاتم  یپ  رد  امـش  دیوگ : ناتـسرپ  ایند  هب  سپـس  .تسا » ناگدنهد  يزور  نیرتهب  ادـخ  تسا و  رتهب  یناگرزاب  و 
.دیرب یم  نیرفآ  مدنگ  زا  دیور و  یم  مدنگ  یپ  رد  .ربخ  یب  هدیرفآ  ار  عاتم 

ارحص هب  بآ  زا  ار  ناّطب  زاب  توعد 

ارحص هب  بآ  زا  ار  ناّطب  زاب  توعد 

رورـس تسا و  نمأ  نصِح و  ار  ام  بآ  رود ! زاب  يا  شدـیوگ  لقاع  ِّطب  زیردـنق  ار  اه  تشد  ینیبب  ات  زیخ ! بآ  زک  ار  ّطب  دـیوگ  زاب 
ياپ يا  راد  تسد  ام  رس  زا  درگ  زاب  ور  ور  دنیوگ  ار  زاب  بآ  نصح  زا  دیور  مک  نوریب  هب  نیمه  باتش  ناّطب  يا  دمآ  زاب  نوچ  وید 

ار وت  ناتِسب  تا  هیده  مهاوخن  نم  ار  وت  ناتسدنق  دنق و  ار  ام  نصح  ارفاک  وت  مَد  نیا  میشونن  ام  ار  وت  توعد  تتوعد  زا  يرب  ام  درم 
.يزور رپ  زبس ، مرخ ، زا  تیانک  زیردنَق :  432 ملع ب 438 - دیان  مک  تسه  رکشل  هک  نوچ  مک  تول  دیاین  دشاب  ناج  هک  نوچ 

.هعلق نصِح :

.زاب تروص  رد  زاب ، لکش  هب  زاب : نوچ 

.ندروخ بیرف  زا  تیانک  ندیشوین : مد  .دولآ ) زنط  تسا  يریبعت   ) .روای راکددم ، درم : ياپ 

.ماعط كاروخ ، تُول :

هدنهانپ قح  تمحر  تیانع و  بآ  هکرب  هب  سفن ، ناطیـش  هسوسو  سرت  زا  هک  نآ  طب »  » تسا و ینامـسج  ياه  توهـش  رهظم  زاب » »
دوخ ّظح  هک  دنک  یم  هسوسو  ار  وا  سفن  .تسا 
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.میرادن مسج  ياذغ  ياورپ  تسا  هدامآ  حور  ياذغ  ار  ام  نوچ  دیوگ  دریذپ و  یمن  وا  و  ریگرب ، تذل  باوخ و  دروخ و  زا  ار 

راک هاش  مِظَتنُم  ددرگن  نآ  میایب  رگ  مهُم  مراد  اهراک  مد  نیا  تفگ  دـیرَم  ِوید  اب  درک  هناـهب  سب  دـیروآ  رذـع  یـسب  مزاـح  هجاوخ 
72 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  هدونغَن  بش  هاش  مراظتنا  تسا ز  هدومرف  مکُزان 

صانَم دیوج  یمه  نم  زا  دسر  یم  صاخ  ِگنهرس  اسم  ره  حابص و  ره  درز  يور  هش  َِرب  دش  مناتن  نم  درک  هاش  رما  ِكرت  مراین  نم 
رگم نیز  ار  دوخ  هدـنز  منک ؟ نوـچ  شمـشخ  ِناـمرد  نآ  زا  دـعب  هرگ ؟ ناطلـس  دـنکفا  وربا  رد  اـت  هِد  يوـس  میآ  هک  يراد  اور  وـت 

.شیدنا رود  مِزاح :  439 تفج ب 446 - داتفَن  قح  مکح  اب  اه  هلیح  تفگ  زاب  هناهب  دص  وا  طَمَن  نیز  منک  نوفدم 

.تشاد یم  او  هد  نتفر  هب  ار  وا  هک  يا  هسوسو  ای  تفرگ ، ییاتسور  تسا  نکمم  ار  دیرم » وید   » .نامرفان شکرس ، دیرَم :

.مهم قیقد ، كُزان :

.نتفخ ندونُغ :

.نتسناوت نتسرای :

.هدنمرش درز : يور 

.هدمآ راک » ماجنا   » ینعم هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، زیرگ  ياج  زیرگ و  ینعم  هب  تغل  رد  صانَم :

.نتخاس ناهنپ  ای  نتشک  ار  نتشیوخ  زا  تیانک  ندرک : نوفدم  هدنز 

.هنوگ طمَن :

.ندشن قباطم  ریدقت  اب  ریبدت  نداتفین : تفج  قح  مکح  اب  هلیح 

يو زا  ار  شیوخ  وا  دنک  نوچ  نامـسآ ؟ زا  نیمز  نیا  دزیرگ  نوچ  چیه  دنا  چـیه  نامـسآ  ياضق  اب  چـیپ  هلیح  ملاع  تاّرَذ  دوش  رگ 
هداهنب شـشتآ  شیپ  هب  وا  وا  رب  دراب  یم  دیـشروخ  را  شتآ  نیمک  هن  هراچ  هن  دراد  رَفم  هن  نیمز  ِيوس  نامـسآ  دیآ ز  هچ  ره  ناهن ؟

دنک نافوط  یمه  رو  ور 
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رس ینیمز  نیا  وزُج  هک  يا  رابب  یهاوخ  یم  هچ  ره  مریسا  هک  راو  بّویا  وا  ِمیلست  هدش  وا  وا  رب  ناریو  دنُک  یم  ار  اهرهـش  وا  رب  ناراب 
 ) يونثم حرـش  باتم  ور  وت  زا  تسُج  یـشاب  كاخ  باُرت  نِم  يدونـش  مُکاـنقَلَخ  نوچ  شکم  رد  نادزی  مکح  ینیب  هک  نوچ  شکم 

73 ص : ج 4 ، يدیهش ،) 

زا بآ  ریما  تناریم  هلمج  رب  منک  ات  ریگ  هشیپ  یکاخ  وت  رگید  هلمَح  متشارفا  شنم  ّیکاخ و  درک  متشاک  یمخت  كاخ  ردنا  هک  نیب 
هویم ره  هناد  دش  كالاچ  هشوخ و  وا  نآ  زا  دـعب  دـش  كاخ  ریز  هب  الاب  زا  مدـنگ  دورب  الاب  هب  یتسپ  زا  هگ  نآ  دور  رد  یتسپ  هب  الاب 

عـضاوت زا  كاپ  ناج  ياذغ  دـش  دـمآ  ریز  كاخ  هب  ات  نودرگ  اه ز  تمعن  لصا  نیفد  زا  دروآ  رب  اهرَـس  نآ  زا  دـعب  نیمز  رد  دـمآ 
ناهج زک  داش  تشگ  ناّرپ  شرع  زارف  رب  دامج  نآ  دش  یمدآ  تافـص  سپ  ریلد  ّیح  یمدآ  ِوزُج  تشگ  ریز  هب  دش  نودرگ  نوچ ز 

تاحیبست رکذ و  نوُعِجار  ِهَیلا  ّانا  هک  ناقطان  نوکـس  رد  كّرحت  رد  ازجا  هلمج  میدـش  ـالاب  يوس  یتسپ  زا  زاـب  میدـمآ  لّوا  هدـنز ز 
: هب دینک  هاگن   ) .نتشگ هلیح  رـسارس  .ندش  هلیح  رد  هدیچیپ  ندش : چیپ  هلیح   447 نامـسآ ب 465 - ردنا  دنکفا  یلغلغ  ناهن  يازجا 

باتک زا  یکی  مان  بّویا  باـتک  .تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  وا  ماـن  راـب  راـهچ  هک  ناربمیپ  زا  یکی  ع :)  ) بّویا ( 3 تیب 381 / حرش 
.تسا روهشم  اهالب  ربارب  ییابیکش  هب  بویا  .تسا  قیتع  دهع  ياه 

: يا هدش  هدیرفآ  كاخ  زا  ینیمز : نیا  وزج  هک  يا 

یکاخ و تدبیز  یمن  كالفا  تعلخ 
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.ندنادرگ يور  ندیشک : رد  ص 74 ) رارسالا ، نزخم  یماظن ،  ) تدبیز یمن  كاخ  زج 

ُْمْتنُک ْنِإ  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مُکانقَلَخ :  5 دیدپان 2765 / ناشیا  دیشروخ ز  نینچ  دش  دیشک  رد  ناشیا  درک و ز  تریغ  قشع 
كاخ ( 5 جح ،  ) .میدیرفآ كاخ  زا  ار  امـش  ام  انامه  سپ  .دینامگ  رد  زیخاتـسر  زا  رگا  ٍباُرت : ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإَف  ِْثعَْبلا  َنِم  ٍْبیَر  ِیف 

.ندومن ینتورف  زا  تیانک  ندوب ، كاخ  یشاپ :

.ندیبلط نتساوخ ، نتسُج :

74 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندومن عضاوت  ندرک : یکاخ 

دنتخاس رب  اه  هشوخ  شکاخ  سپ ز  دنتخادنا  كاخ  ریز  ار  یمدنگ 

ازف ناج  دش  نان  دوزفا و  شتمیق  ایسآ  شدنتفوک ز  رگید  راب 

.هعفد تبون ، هلمَح :  1 / 3165 دنمشوه 3167 - مهف  ناج و  لقع و  تشگ  دنتفوک  نادند  ریز  ار  نان  زاب 

.كاخ لد  زا  تیانک  .ياج  ناهن  نیفَد :

.ندیدرگ ناسنا  ءزج  زا  تیانک  ندش : یمدآ  تافص 

ناهج دعب ) هب   1 تیب 3165 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 3 روناج 4189 / دش  دـش و  رب  يدامج  زا  رـشب  ِتوق  دـش  همعط  نآک  نانچ  نآ 
.حاورا ناهج  الاب ، ملاع  هدنز :

ْنِم ْنِإ  َو  تاحیبست : رکذ  ( 156 هرقب ، « ) .میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  ام  انامه  َنوُعِجار : ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  َنوُعِجار : ِهَیلا  ّانا 
رد ار  نانآ  حیبست  امـش  نکیل  دیوگ  وا  دمح  یکاپ  هب  هک  زج  تسین  زیچ  چیه  ْمُهَحِیبْسَت : َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  ِهِدْمَِحب َو  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء 

(44 ءارسا ، « ) .دیبای یمن 

تسادص یقاب  نیا  تسا و  نآ  ادن  دوخ  تساون  گناب و  ره  لصاک  ییادن  نآ 

بل شوگ و  ییادن  نآ  هدرک  مهف  برع  وگ و  یسراپ  درُک و  كرت و 

کیجات كُرت و  ياج  هچ  دوخ 
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رد ار  وا  زیچ  همه  تسا و  ناور  ملاـع  رب  یهلا  ياـضق   1 / 2107 گنـس 2109 - بوچ و  ار  ادـن  نآ  تسا  هدرک  مهف  گـنز  تسا و 
رگید دریذـپب ، تساوخ  ادـخ  هچ  نآ  دریگ و  هشیپ  ینتورف  رگا  كالفا ، ملاع  زا  وا  حور  و  تسا ، كاـخ  زا  یمدآ  نت  .تسا  ناـمرف 

.دناشک كالفا  هب  دناهرب و  یکاخ  زا  شیادخ  راب 

75 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدش مدنگ  هناد  نآ  وت  ماد  هدش  مگ  ناج  هتشر  رس  وت  هب  يا 

بیرف مدآ  مدنگ  يروخن  ات  بیکش  یم  نکش و  یم  نیوج  صرق 

«9 ( » ص 72 رارسالا ، نزخم  یماظن ،  ) شابم نابرد  گس  يریما  ریش  شابم  ناطیش  وریپ  یلد  کیپ 

دش تافآ  ضرعم  رد  رفـس  نآ  دش ز  تام  هجاوخ  مزح  نارازه  اب  درک  تام  ار  ییرهـش  ییاتـسور  درک  تاجنران  گنهآ  اضق  نوچ 
روک و هلمج  دندرگ  نالقاع  رـس  خرچ  زا  دـنک  نوریب  اضق  نوچ  دوبر  رد  شلیـس  مین  دـُب  هُک  هچ  رگ  دوب  شیوخ  تابث  رب  شدامتعا 

یـسک زج  دور  رد  لباب  هب  یتوراه  هکلب  دوش  هشیـش  رد  وید  ّيرپ و  ات  نوبز  ار  ناّرپ  غرم  دریگ  ماد  نورب  اـیرد  زا  دـنتفا  ناـیهام  رک 
اهر ب 473- يو  زا  تدهدن  هلیح  چیه  اضق  رد  يزیرگ  رد  هک  نآ  ریغ  تخیرن  یعیبرَت  چیه  ار  وا  نوخ  تخیرگ  ردنا  اضق  ردـناک 

کـسانم ینید و  مسارم  زا  ترابع  نآ  و  یـسراف ،) « ) گنرین  » زا .هدبعـش  .مسلط  لَیِحلا ، ُملع  تاجنرین ، تاـّیجنَران ، تاـجنران :  466
ینعم سپس  .تسا  هتـشاد  دوخ  ّصاخ  یگنرین  دمآ ، شیپ  ره  .دنا و  هدوب  لئاق  یعیبط  قوف  ياهریثأت  نآ  يارب  .تسا و  هدوب  یبهذم 

ناهرب هیشاح  زا   ) .هدیدرگ نوگرگد  هملک 
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تیب 381- حرش  هب : دینک  هاگن  ندرک : نورب  خرچ  زا  رس  اضق و  ( 59 ص 58 - دواد ، روپ  اتسوا ، هدروخ  زا  جنرین ، هملک  لیذ  عطاق ،
.3 / 380

هب داهن و  یم  رب  رهم  درک و  یم  هشیش  رد  ار  شکرس  ياهوید  ع )  ) نامیلس هک  تسا  روهـشم  هماع  نایم  نتفر : هشیـش  رد  وید  يرپ و 
، دندوب التبم  عرـص  يرامیب  هب  هک  ار  یناسک  زین  ناسیوناعد  نارگنوسفا و  ضعب  .تسین  یـساسا  رب  رادـنپ  نیا  یلو  .دـنکفا  یم  ایرد 

.دننک یم  هشیش  رد  دنریگ و  یم  ار  وا  نج  هک  دندنایامن  یم  نآ  ناسک  هب  دندرک و  یم  یفرعم  هدز  نج 

5 دنک 1211 / تّجح  هشیش  رد  ار  وید  دنز  ییار  رش  عفد  رهب  عرش 

__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 9)

76 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دعب هب   1 تیب 3321 / حرش  هب : دینک  هاگن  توراه : يدعس )  ) هب هشیش  رد  وید  هچ و  رد  ودع  هدم  تصرف  هاج و  ار  شیدنا  دب 

دـشاب و ازوج  رد  هام  ای  ناطرـس  رد  هرهز  دـشاب و  لمح  رد  رمق  رگا  .رگیدـکی  هب  تسا  بکاوک  نتـسیرگن  هناخ  نیمراـچ  زا  عیبرت :
( تاغللا ثایغ   ) .تسا ینمشد  لیلد  رظن  نیا  توح ، رد  هرهز 

وا 1722- تافآ  هنیک و  لالد و  زو  وا  تاعیبرت  یلوت ز  یم  تخـس  ماود  رب  يدوب  دعـس  يدرک  غـال  مادـم  رتخاـک  يرب  یم  اـّنمت  وت 
.ددرگن هّرغ  شیوخ  ریبدت  هب  دهاوخ و  ادخ  زا  يرای  دیاب  یمدآ  تساضق  هب  هتسب  اهراک  نوچ   6 / 1721

دننک فاطِق  ار  اه  غاب  ناشیورد  تمحز  یب  ات  ناشیا  ندرک  تلیح  ناورَض و  لها  هّصق 

دننک فاِطق  ار  اه  غاب  ناشیورد  تمحز  یب  ات  ناشیا  ندرک  تلیح  ناورَض و  لها  هّصق 

ِشیورد يزور  زا  دنُرب  هک  دنچ  ِشین  مدژک  دندرک  یم  هلیح  يا ؟ هدنام  ییوج  هلیح  رد  ارچ  سپ  يا  هدناوخ  ناورَض  ِباحصا  هّصق 
همه بش  دنچ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1178 

http://www.ghaemiyeh.com


لِگ اب  نآ  دبایرد  ادخ  هک  دیابن  ات  نادب  نآ  اهرِس  دنتفگ  یم  هیفُخ  رکب  ورمَع و  نیدنچ  هدرک  ور  رد  يور  رکم  دندیلاگس  یم  بش 
لُفغَی َفیَک  قَلَم  مأ  ًاقدِص  َكاوَجن  ِیف  َّنأ  قَلَخ  نَم  َكاوَه  مَلعَی  تفگ أ ال  لد  ناهنپ ز  دنک  یم  يراک  تسد  لگ  دیلاگسا  هدنیادنا 

یکرهش ناورض :  474 ادَدَـع ب 481 - یَـصحأ  ُهّالَوَت َو  دَـق  ادِعَـص  وأ  اطبَه  دَـق  امَنیأ  ادَـغ  ُهاوثَم  َنیأ  ِنیاُعی  نَم  ادَـغ  دَـق  ٍنیِعَظ  نَع 
ناتسلخن و هک  تسا  رهش  نامه  نادلبلا ) مجعم   ) .تسا هدش  نیرفن  ِيداو  دسیون : توقای  .تسا  مان  نیمه  هب  ییداو  اعنـص و  کیدزن 

.تشاد ناوارف  ياه  غاب 

ناتسب دیسر و  غاب  هب  یتفآ  ماگنه  بش  .دننیچب  ار  اه  هویم  ناشیورد  زا  ناهنپ  ادرف  هک  دنداهن  نامیپ  رگیدکی  اب  هنابش  غاب  نادنوادخ 
رد غاب  نادب  يدنمتسم  ادابم  دنتفگ  یم  نخُس  رگیدکی  اب  هتـسهآ  دنتفر و  غاب  تقو  رـس  هب  نادادماب  غاب  نادنوادخ  .تخاس  دوبان  ار 

.دوش

غاب نادنوادخ  میدومزآ  ام  َنیِِحبْصُم : اهَّنُمِرْصََیل  اوُمَْسقَأ  ْذِإ  ِهَّنَْجلا  َباحْصَأ  انْوََلب  امَک  ْمُهانْوََلب  اَّنِإ  تسا : هدمآ  هیآ 17 )  ) ملق هروس  رد 
ریـسفت هب : دینک  هاگن   ) .تخوسب ار  غاب  ناتخرد  هلمج  دمایب و  یـشتآ  بش  نآ  .دنرب  ار  اه  هویم  نادادماب  دـندروخ  دـنگوس  نوچ  ار 

.ندیچ فاِطق : ( 5 / 1473 و : ملق ، هروس   32 هیآ 17 - لیذ  يزار ، حوتفلا  وبا 

.داهن دب  .دناسر  بیسآ  مدژک  نوچ  هک  هدنهد ، دازآ  زا  تیانک  شین : مدژک 

78 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نآ نیا و  زا  تیانک  رکب : ورمع و 

.ناهنپ هیفُخ :

.ندرک راکیپ  شاقن  اب  شقن  ریظن : ندیلاگسا : هدنیادنأ  لگ  اب  لِگ 

نتفگ نخس  هتسهآ  رد  هک  دناد ؟ یمن  ار  وت  ياوه  تسا  وت )  ) هدننیرفآ هک  نآ  تفگ  مَلعَی :...  تفگ أ ال 
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تسا لوعفم  لحم  رد  هلمج  هک  ارچ  دناوخ ، هزمه  حتف  هب  دیاب  مود  تیب  مین  زاغآ  رد  ار  دیکأت  فرح  .یـسولپاچ  ای  تسا  یتسار  وت 
وا هک  یلاـح  دـناد ، یمن  تسا  هدـیرفآ  هک  نآ  اـیآ  ُرِیبَْـخلا : ُفیِطَّللا  َوُه  َقَلَخ َو  ْنَم  ُمَْلعَی  ـال  تسا َأ  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .مَلعَی  يارب 

يادرف ياج  هک  یسک  تسا ، هتسب  رفس  تخر  هک  نآ  زا  دنک  یم  تلفغ  هنوگچ  لُفغَی :...  فیک  ( 14 کلم ،  ) .تسا نیب  زیت  هاگآ و 
.دنیب یم  راکشآ  ار  وا 

هلمج دناد .) یم   ) تسا هدروآ  رامـش  هب  ار  وا  زیچ  ره  تسوا و  راد  هدهع  ادخ )  ) دور الاب  ای  دـیآ  دورف  هک  اج  ره  اطبَه :...  دَـق  امَنیأ 
(28 نج ،  ) .ًادَدَع ْیَش ٍء  َّلُک  یصْحَأ  ْمِْهیََدل َو  اِمب  َطاحَأ  ْمِهِّبَر َو  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَق  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ریخا 

شیپ نوـچ  ار  شوـگ  یهد  ار  نیگمغ  هک  ناد  یتاـکز  نآ  نـک  كاـنمغ  نآ  رجه  عامتـسا  نـک  كاـپ  تـلفغ  نوـنکا ز  ار  شوـگ 
اغـصا اشگب ز  ار  رم و  ینف  رپ  دراد  دود  ُرپ  يا  هناخ  لگ  بآ و  زا  فیرـش  ناج  هقاـف  لد  ناروجنر  ياـه  مغ  يونـشب  یهن  شناتـسد 

یم یَلعا  ّبر  يوس  هب  رگ  يور  يا  ام  اب  وت  نک  يراسگ  مغ  دوش  مک  وا  هناـخ  زا  خـلت  ِدود  دوش  مَد  ِهار  وچ  ار  وا  وت  شوگ  ینزور 
منم ایوگ ، یکی  ره  دشک  یم  وس  نآ  دـب  نآ  وس  نیدـب  نیا  دور  ییوس  ناج  هک  دراذـگنب  هک  دوب  ینادـنز  سبح و  دُّدرت  نیا  يور 
وجب یناد  یمن  هر  تسار  ِهار  رد  دور  یم  دّدرت  یب  تسا  قلطم  شیاـپ  هک  ار  نآ  کـنخ  يا  تسا  قـح  هار  هبقَع  دّدرت  نیا  دَـشَر  هار 

ار وهآ  ِماگ  تساجک  شماگ 
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سرت و ایرد  هن ز  يور  یم  رذآ  رب  رگ  ردارب  يا  يور  یم  رونا  جوأ  رب  شور  نیز  فان  هب  ات  وهآ  ماگ  زا  یـسر  ات  فاعُم  ور  ریگب و 
79 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فَخَت  ِباطخ ال  وت  يدینش  نوچ  فک  جوم و  زا  هن 

سک نآ  هّصغ  تسین  فوخ  ار  وک  تسار  سک  نآ  فوخ  قبط  تداتسرف  نوچ  دتـسرف  نان  قح  داد  تفوخ  هک  نوچ  ناد  فَخَت  ال 
ار ینعم  نیا  رهاظ ، دنچ  ره  دنا و  هدرک  ینعم  دنمتـسم »  » ار نآ  ناحراش  ضعب  كانمغ :  482 تسین ب 496 - فوَط  اجنیا  شِک  ار 

تقد اب  نکیل  .يا  هداد  ودب  یتاکز  هک  تسا  نانچ  ینک ، شوگ  ار  يدنمتسم  یناشیرپ  يدنمدرد و  هِّصق  رگا  هک  دروآ  یم  رطاخ  هب 
.تسا راتفرگ  نت  رد  تسالاب و  ملاع  زا  هک  تسا  حور  زا  تیانک  كانمغ »  » هک دش  دهاوخ  راکشآ  دعب  ياه  تیب  رد 

.نداد ماجنا  ار  وا  تساوخ  ندرک و  هجوت  نادب  ندینش و  ار  ناج »  » هصق زا  تیانک  نداهن : ناتسد  شیپ  شوگ 

.یگدنامرد یناوتان ، هقاف :

.مسج زا  تیانک  لگ : بآ و 

.ندینش اغصا : .تسا ) ناج - كانمغ - تفص  نف  رپ   ) .اناد نف : رپ 

.تسا هتسب  ناج  رب  ار  هار  هک  مسج  یناوهش  تالیامت  سفن و  ياوه  زا  تراعتسا  خلت : دود 

نیا رد  اما  تسا ، هتفر  راک  هب  ینعم  نیدـب  يونثم  رد  دـنچ  ره  يور »  » .دـنا هدرک  ینعم  باریـس »  » ار هملک  نیا  ناحراش  ضعب  يور :
: دیامن یم  رت  بسانم  ور » هلابند   » تیب

.تشگرب تفر و  .یلد  ود  دّدرت :  5 يور 2485 / شرون  دوش  ار  تثیدح  ات  يوش  ینارون  تسم و  ات  نک  دهج 

.يراگتسر دَشَر :

هدرک ریبعت  هبقع »  » هب ور  نآ  زا  دراد ، يراوشد  قح  هار  هب  نتفر  هندرگ ، هَبَقَع : هبقَع :
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.تسین هار  رد  یعنام  اما  تسا ، راوشد  قح  هب  ندیسر  نوچ  تفگن ، عنام  تسا و 

.دازآ قَلطُم :

.نیمز رد  اپ  رثا  زا  تیانک  ماگ :

80 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  ربهر  وهآ  ِفان  دوخ  نآ  زا  دعب  تسا  روخ  رد  وهآ  ِماگ  شهاگ  دنچ 

.2 / 161 دیسر 162 - یماک  رد  ماگ  نآ  مرجال ز  دیُرب  هر  درک و  ماگ  رکش  هک  نوچ 

.نمیا دازآ ، هدیشخب ، یَفاعُم ، یبرع ) : ) فاَعُم

.شتآ رذآ :

(. ع  ) یسوم هب  باطخ  تسا  ( 68 هط ،  ) میرک نآرق  زا  هتفرگ  سرتم ! فَخَت : ال 

.ندیسرت هب  رما  زا  تیانک  نداتسرف : قبط 

.لـعاف يارب  زا  ینبم  ردـصم  فوَط : .يدیـسر ) ینک  یم  وزرآ  هچ  نادـب  يدیـسرت  ادـخ  زا  نوچ   ) .ندـینادرگ نمیا  نداتـسرف : ناـن 
.هدننک فاوط  فئاط :

لاح هب  و  دندیـسرت ، یـشیورد  زا  .دنیوج  قح  يوس  هار  و  دنیوگ ، ساپـس  هک  نآ  ياج  هب  .دندوب  دنم  هرهب  ادخ  تمعن  زا  نایناورض 
تسا و نانیکسم  نآ  نوچ  یمدآ  ناج  يادن  .تسا  هاگآ  نآ  زا  ادخ  دنیوگ ، نخس  یناهن  مه  اب  رگا  دنتـسنادن  .دندیـسرن  ناشیورد 

.دناسرت یم  یشیورد  زا  ار  وا  سفن  ناطیـش  و  دناوخ ، یم  ادخ  هب  ار  وا  هتـسویپ  روجهم  ناج  .ناورـض  باحـصا  دننامه  سفن  ياوه 
ثیدح رد  و  ناساره ، زیخاتسر  زور  تسا و  ناوید  رّخسم  دسرتن  قح  زا  هک  نآ  و  تسا ، ناما  رد  ناطیش  زا  دسرت  ادخ  زا  هک  نآ  اما 

ِیف ینفاخ  َوُه  نإ  يِدابِع َو  ِهِیف  ُعَمجأ  َموَی  ُهتفَخأ  اینُّدـلا  ِیف  ِینَنِمأ  َوُه  نإ  .نیَفوَخ  َُهل  ُعَمجأ  ـال  ِنیَنمأ َو  ًادـبأ  يِدـبَِعل  ُعَمجأ  ـال   » تسا
يزور دوب ، نمیا  نم  زا  ایند  رد  رگا  .منک  یمن  مهارف  ما  هدـنب  يارب  ار  میب  ود  ینمیا و  ود  زگره  يِداـبِع : ِهِیف  ُعَمجأ  َموَی  ُُهتنِمأ  اینُّدـلا 

نآ رد  هک 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1182 

http://www.ghaemiyeh.com


« .منادرگ نمیا  ار  وا  مرآ  مهارف  نآ  رد  ار  مناگدنب  هک  يزور  دیـسرت  نم  زا  ایند  رد  رگا  و  مناسرت ، یم  ار  وا  مرآ  مهارف  ار  مناگدنب 
ار زیخاتـسر  زور  رد  ینمیا  تسا و  هدرک  ریبعت  قبط »  » هب ایند  رد  ار  ادـخ  زا  سرت  هرامش 252 ) ثیدح  هیسدقلا ، ثیداحالا  حیحص  )

«. نان  » هب

هد يوس  هب  هجاوخ  ندش  ناور 

هد يوس  هب  هجاوخ  ندش  ناور 

مزع ِواگ  رب  ار  تخر  دـنتخاس  ار  رفـس  نادـنزرف  لها و  تخات  باتـشا  هد  يوس  شمزع  ِغرم  تخاس  زیهجت  دـمآ و  راـک  رد  هجاوخ 
لد میرک و  اج  نآ  ام  ِرای  تسا  شوخ  هاگارَچ  ار  اـم  دـصقم  هد  هدژم  هد  زا  میدروخ  يَرب  هک  هد  يوس  ناباتـش  ناـمداش و  دـنتخادنا 

میرآ رهش  يوس  وا  َِرب  زا  زارد  ِناتـسمز  هَد  هریخذ  ام  تسا  هدناشنب  مدرک  ِسرَغ  ام  رهب  تسا  هدناوخ  ناموزرآ  نارازه  اب  تسا  شک 
نِم اوُحَرفَت  نورد ال  زا  تفگ  یم  لقع  اوَُحبرَت  یَک  اَنباحـصأ  اُولِجَع  دـنک  اج  نامدوخ  ناج  نایم  رد  دـنک  ام  هار  راثیا  غاـب  هکلب  زاـب 

: ندمآ راک  رد   497 ُمُکاهلأ ب 506 - ٍلِغـشُم  ٍتآ  ُّلُک  ُمُکاتآ  اِمب  ًانوَه  اوُحَرفا  نیِحِرَفلا  ُّبُِحی  ـال  ّیبَر  َّنإ  نیِِحبار  اُونوُک  ِهَّللا  ِحاـبَر 
.نتشگ هدامآ  ندش ، راک  هب  تسد 

.هّبشم هب  ِهب  ٌهَّبشم  هفاضا  مزع : واگ  مزع و  غرم 

فطل هب  وا  یناعم  سرغ  : » دور راک  هب  تخرد »  » ینعم هب  هاـگ  و  رگید ، ینتـشک  اـی  تسا  تخرد » نتـشاک   » ینعم هب  تغل  رد  سرَغ :
.هّبشُم هب  هب  ٌهَّبشم  هفاضا  مرک : سرغ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  ینیمی ، خیرات  همجرت  « ) .هدیشک اهخاش  تیبرت ... 

.ششخب نتشاد ، مدقم  دوخ  رب  ار  يرگید  راثیا :

.دیرب دوس  ات  دیباتشب  ام  نارای  اُولِّجَع :... 

نآرق زا  هتفرگ  دیشابم ! نامداش  اوُحَرفَت : ال 
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(76 صصق ،  ) .درادن تسود  ار  نانامداش  ادخ  شابم  نامداش  َنیِحِرَْفلا : ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْحَْرفَت  تسا ال  میرک 

82 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دراد یمن  تسود  ار  نانامداش  نم  راگدرورپ  انامه  .دیشاب  هدنرب  دوس  ادخ  ياهدوس  زا  هَّللا :...  ِحابَر  نِم 

رد تلفغ  هب  ار  امـش  هدننک  مرگ  رـس  زیچ  ره  .تسا  هداد  ار  امـش  ادـخ )  ) هچ نادـب  يرابدرب  شمارآ و  اب  دیـشاب  نامداش  اوحرفا :... 
هچ نادـب  دـیوشم  نامداش  و  ٍروُخَف : ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  ْمُکاـتآ َو  اـِمب  اوُحَْرفَت  ـال  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .تسا  هتخادـنا 

لوغشم هدنیآ  زیچ  ره  لغـشم :...  تآ  ّلک  ( 23 دیدح ،  ) .درادن تسود  ار  هدنزان  دنـسپ  دوخ  چیه  ادخ  تسا و  هداد  ار  امـش  ادخ ] ]
مُکَلبَق َناک  نَم  یلَع  تَطََسب  امَک  مُکیَلَع  اینُّدلا  َطُسبَت  نأ  یَشخأ   » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  .تسا  هتخادنا  رد  وهل  هب  ار  امش  هدنراد 

اب نآ  رد  سپ  دش ، خارف  امش  ناینیشیپ  رب  هک  نانچ  دوش  خارف  امـش  هب  ایند  مسرت  یم  مهبتهلا : امک  مُکِهُلت  اهوُسَفانت َو  امک  اهوسَفانَتَف 
دنـسم « ) .تخادنا وهل  هب  ار  نانآ  هک  نانچ  دزادنا  وهل  هب  ار  امـش  و  دندرک ، یمـشچ  مه  نانآ  هک  نانچ  دینک  یمـشچ  مه  رگیدـکی 

ص 137) ج 4 ، دمحا ،

تسا و تکُلم  تخت و  هچ  رگ  تسوت  جاردتـسا  تسوا  ریغ  هچ  ره  يد  ِهام  اهرگد  تسا و  راـهب  وا  يو  ریغ  زا  وشم  وش  يو  زا  داـش 
کیل ناک  وچ  وت  جـنر  تسا و  یجنگ  یکی  مغ  تساقترا  یتسپ  يوس  هر  نیا  ردـنا  تساِقل  ماد  مغ  هک  وش  مغ  زا  داـش  تسوت  جاـت 

دنونشب يزاب  ِمان  نوچ  ناکدوک  ناکدوک  رد  نیا  دریگرد  یک 
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نامک ناّرپ  اهریت  تساه  ماـشآ  نوخ  يوس  نیا  نیمک  رد  تساـه  ماد  وس  نیا  روک  ِنارخ  يا  دـنود  یم  گـت  مه  روگرَخ  اـب  هلمج 
دابآ نمیا  داشُگ  دوبن  لِگ  يارحـص  رد  هک  نآ  داهن ز  دیاب  لد  يارحـص  رد  ماگ  بیَـش  ریت  دـص  دـسر  یم  یناوج  رب  بیغ  ناهنپ ز 

ماد  507 هَیِراج ب 516 - ٌنیَع  ٌراجشأ َو  ِهِیف  هَیِراس  ای  رِس  ِبلَقلا َو  َیلإ  جُع  ناتسلگ  رد  ناتـسلگ  اه و  همـشچ  ناتـسود  يا  لد  تسا 
َّنإ تسا  ثیدح  رد  زین  و  .دراد » تسود  ار  كانهودنا  لد  ره  ادـخ  ٍنیِزَح : ٍبلَق  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنا   » تسا ثیدـح  رد  مغ : ندوب  اِقل 

و صصق ) هروس  هیآ 76  لیذ  روثنملا ، ّرد  ریـسفت  « ) .تسادـخ هیاس  رد  زیخاتـسر  زور  كانهودـنا  ِهَمایِقلا : َموَی  ِهَّللا  ِّلِـظ  ِیف  َنیِزَحلا 
نیا ریظن 

83 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، دش یلوتـسم  يو  رب  ضبق  : » تسا هدروآ  دش ، هدیمد  مدآ  رب  هک  حور  باب  رد  دابعلا ، داصرم  رد  نیدلا  مجن  هچ  نآ  تسا  نومـضم 
.يریپ بیَش : ص 90 ) دابعلا ، داصرم  « ) .میا هداتسرف  هآ  نیا  رهب  زا  ار  وت  ام  دنتفگ  .دیشک  رب  درس  یهآ 

.ینامداش یمرخ ، یخارف ، داشُگ :

.نآ تاقلعتم  مسج و  .ینامسج  ملاع  لِگ : يارحص 

.تسا ناور  همشچ  ناتخرد و  نآ  رد  هک  «، 10  » بش رد  هدنور  يا  و  درگ ، زاب  لد  يوس  هب  َبلَقلا :...  َیلإ  جُع 

ناسنا و يادـخ  اهریت ، نآ  زا  هدـنناهر  .ناهن  يو  هار  رد  اه  ماد  تسا و  نارپ  وا  يوس  هب  اه  هثداح  ياهریت  تسا  ناهج  رد  اـت  یمدآ 
.تسا ناور  کشا  وا  تلیسو  تسا  ناج 

رد نطو  دمآ  لقع  ِروگ  یبَتُجم  يا  ونش  ربمغیپ  لوق  دنک  قنور  یب  رون و  یب  ار  لقع  دنک  قمحا  ار  درم  هِد  ورم  هِد 
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هچ اهنیا  زج  هِد  شیـشح  زا  دَوب  وا  اب  یقمحا  یهام  هب  ات  ماـمت  دوبن  وا  لـقع  یهاـم  هب  اـت  ماـش  يزور و  دوب  اتـسُر  رد  هک  ره  اتـسور 
دـیلقت و رد  تسد  هدـشان  لصاو  ِخیـش  دـشاب ؟ هچ  هِد  یمع  لهج و  شدـشاب  يراگزور  اتـسور  ردـنا  دـشاب  یهام  هک  نآ  و  دورد ؟

هنادرُد وت  لِه  ریگ  هناسفا  ِتروص  نک  اهر  نیا  سارَخ  رد  هتـسب  مشچ  نازخ  نوچ  ساوح  نیا  یّلک  ِلقع  ِرهـش  شیپ  هدز  رد  تّجح 
تبقاع درپ  ژک  رهاظ  هچ  را  ریگ  شرهاظ  نارب  وس  نیا  تتسین  هر  نآ  دب  رگ  ناتس  یم  ُرب  نیه  تسین  هر  رُد  هب  رگ  ریگ  هناد  مدنگ  وت 

تسا یک  تروص  زُج  هویم  ره  لّوا  تسا  تریس  لامج  وک  ناج  نآ  زا  دعب  تسا  تروص  دوخ  یمدآ  ره  ِلّوا  درب  نطاب  يوس  رهاظ 
تینعم ناد  هاگرخ  تتروص  دنروآ  نامهم  هب  سپ  نآ  ار ز  كُرت  دنرخ  دـنزاس و  هاگرخ  الّوا  تسا  يو  ّینعم  هک  تّذـل  نآ  زا  دـعب 

کُلف وــــــــــــــــــــــــــــــچ  تروــــــــــــــــــــــــــــــص  ناد  حاــــــــــــــــــــــــــــــّلم  تـــــــــــــــــــــــــــــَـینعم  كُرت 
__________________________________________________

.تسا یهاگنابش  ربا  هیراس ، رگید  ینعم  ( 10)

84 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد هک  تسا  یتیاور  دوصقم  ونـش : ربـمغیپ  لوق   517 سَرَج ب 531 - دـنابنجب  هجاوخ  ِرخ  اـت  سفن  کـی  نک  اـهر  ار  نیا  قـح  رهب 
َنِکاس َّنإَـف  َروُفُکلا  ِنُکـسَت  ـال   » تسا هدرک  تبث  ص 75 )  ) يونثم ثیداـحا  رد  ار  نآ  رفنازورف  موـحرم  و  هدـمآ ، اـه  باـتک  یخرب 

ار هد  ماش  ِمدرم  و  ریثا ) نبا  هیاهن  « ) .دننک یمن  رذـگ  نادـب  هک  مدرم ، زا  تسا  هداتفا  رود  نیمزرـس  روفک  و  رُوبُقلا : ِنِکاسَک  ِروفُکلا 
رابخالا عماج  زا  هر )  ) یسلجم ریثا ) نبا  هیاهن   ) .دنیوگ رفک 
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ٌهَفَشَک َو مُهَناوِسن  ٌهَمَرَع َو  مُِهناّبُش  ٌهَلَهَج َو  مُهَخُویُش  َّنإَف  َقاتسُّرلا  ِنُکـسَت  ال  : » درک تیـصو  ع )  ) یلع هب  هک  درآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا 
.هدیزگ یبتجم : همان 69 ) هغالبلا ، جهن  هب : دینک  هاگن  و  ص 156 ، ج 73 ، راونالا ، راحب  « ) .ِبالِکلا َنَیب  ِهَفیِجلاَک  مُهَنَیب  ُِملاعلا 

.دیآ یم  تسد  هب  نآ  مدرم  تبحاصم  زا  هچ  نآ  زا  تیانک  هد : شیشح  .کشخ  هایگ  شیشح :

ًارهَـش يَرُقلا  ِیف  نَکَـس  نَم  ًارهَـش َو  َقَّمَحَت  ًاموَی  يَرُقلا  ِیف  َنَکَـس  نَم  : » نومـضم نیدـب  تسا  یترابع  نآ  ذـخأم  ندوب : هد  رد  یهام 
زا دوصقم  هّبـشم ) هب  هب  هبـشم  هفاضا  : ) یلک لقع  رهـش  روپناک ) پاچ  يونثم  هیـشاح  يدابآ ، ربکا  دـمحم  یلو  حرـش  « ) .ارهَد َقَّمَحَت 

.تسا قح  هب  لصا  یلو و  رهش » »

.ددرگ اپ  راچ  رگید  ای  رخ  اب  هک  ییایسآ  سارَخ :

.ینعم زا  تیانک  .اهبنارگ  ّرُد  اتکی ، ّرد  هنادرُد :

.ظفل رهاظ  زا  تیانک  مدنگ ، ُّرب :

فارطا يراـک  تشخ  عطاـق ) ناـهرب  هیـشاح   ) .دـننک تسرد  نتـسشن  يارب  هدرک  يراـک  لـگ  ار  نآ  فارطا  هک  يا  هطوحم  دـنَرَخ :
.یتشک کُلف : عطاق ) ناهرب   ) .ناویا هّفص و  رانک  .هچغاب 

.نداتفا هار  هب  زا  تیانک  .ندروآ  رد  ادص  هب  ار  گنز  ندنابنُج : سرَج 

زا يرود  رطاخ  هب  هک  تسا  ینانیـشن  نابایب  هراب  رد  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  هک  هدـمآ  ینیـشن  اتـسور  اتـسور و  تّمذـم  رد  ییاه  ثیدـح 
ینیشن اتسور  اتسور و  شهوکن  زا  انالوم  روظنم  اما  .دنتشاد  یناملـسم  قالخا  هب  قلخت  رتمک  ناناملـسم  تعامج  هعمج و  رد  روضح 

دوخ هک  نانچ  دیسر ، ینامیشپ  هب  هک  يرهش  راک  نایاپ  ییاتسور و  يرهش و  ناتساد  ندروآ  و 

85 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد وا  هک  لصا ، خیش و  تمزالم  هب  تسا  نایدتبم  ناگدنیوج و  ییامنهار  هکلب  تسین ، ناتساد  يرهاظ  موهفم  دیامرف ،
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مدرم هک  تسا  ینیمزرـس  هب  هداتفا  درم  نوچمه  دـتفا  رود  خیـش  نینچ  زا  هک  نآ  .لماک  لقع  ياراد  تسا و  رهـش  نوچمه  ّتیعماج 
هب دسر  هچ  ات  دنام  مورحم  رایـسب  ياه  تکرب  زا  دـنکن  كرد  ار  خیـش  نیا  تمدـخ  زور  هنابـش  کی  هک  نآ  و  دـننکن ، رذـگ  نادـب 
زا اما  تسین ، اه  ناتساد  نیا  ینعم  كرد  توق  ار  ناگمه  هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب  سپس  .دوش  رود  وا  زا  هام  کی  هک  یسک 

.درب هار  ینعم  هب  ناوت  مه  ناتساد  رهاظ 

هد يوس  هب  شموق  هجاوخ و  نتفر 

هراشا

هد يوس  هب  شموق  هجاوخ و  نتفر 

زک دـندناوخ  رب  اوُمَنغَت  یَک  اوُِرفاس  دـندنار  ارحـص  يوس  هنامداش  دـنتخات  هِد  بناج  ناروتـس  رب  دـنتخاس  يزاهج  ناـگچب  هجاوخ و 
زا يور  زور  دارم  دص  فسوی  دیبای  رفس  زو  دار  ِنیزرف  دوش  قَدَیب  رفس  زا  دوش  ورسخ  یک  هام  اهرفس  یب  دوش  ورسخیک  هام  اهرفس 

نیریـش زا  خلت  تشهب  نوچ  هر  هدش  هِد  طاشن  زا  تشز  هار  ناشیا  ِشیپ  هتـشگ  بوخ  دنتخومآ  یم  هار  رتخا  بش ز  دنتخوس  یباتفآ 
زا اسب  يا  دوش  یم  ارحـص  هناخ  مه  زا  هناخ  دوش  یم  امرخ  قوشعم  زا  لَظنَح  دوش  یم  شک  لد  رازلگ  زا  راخ  دوش  یم  شوخ  نابل 

لامج رگنهآ  هدرک  شیوخ  يور  هَم  رب  لد  يارب  زا  شیر  تشپ  هتـشگ  لاّمح  اسب  يا  شَو  هام  ِراذِع  لُگ  دیما  رب  شک  راخ  نانینزان 
يرجات خـیب  تسا  هدرک  شلد  رد  يورَـس  هک  نآ  خـیم ز  راچ  ِناکد  رب  بش  ات  هجاوخ  هام  يور  دـسوبب  دـیآ  بش  هک  ات  هایـس  دوخ 

يور رگورد  نآ  دوب  ییامیـس  هدنز  دیما  رب  دوب  ییادوس  هدُرم  اب  ار  هک  ره  دود  یم  ینیِـش  هناخ  رهم  هب  نآ  دور  یم  یکـشخ  ایرد و 
رب بوچ  هب  هدروآ 
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.رفس بابسا  رفاسم ، تخر  زاهج :  532 بوخ ب 546 - يور  هم  تمدخ  دیما 

اوُّحِـصَت َو اوُِرفاس  : » تسا هدروآ  تروص  نیدـب  ریغّـصلا  عماجلا  زا  ار  نآ  رفنازورف  موحرم  هک  یثیدـح  هب  تسا  تراـشا  اورفاـس :... 
: تسا نینچ  دمحا  دنسم  رد  ثیدح  نیا  .اوُمَنغَت »

هدـمآ تروص  ود  هب  ع )  ) قداص ماـما  زا  یقرب  نساـحم  رد  تیاور  نیا  ص 380 ) ج 2 ، دنسم ، « ) .اُونغَتـسَت اوُزغا  اوُّحِـصَت َو  اوُِرفاس  »
اوُِرفاس : » تسا
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اوُّجح اومَنغَت و  اوُدِـهاج  اوُّحِـصَت َو  اوُِرفاس   » هک تسا  هدـمآ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  مه  و  .اومَنغَت » اوُِرفاـس  « » .اوُّحِـصَت
نیموس شوایـس ، رـسپ  مان  زین  .گرزب  هاشداپ  ورـسخیک : مکح ) لاثما و  هب : دینک  هاگن  و  ص 345 ، ج 2 ، یقرب ، نساحم  « ) .اونغتـسا

.هلسلس نیا  ناهاشداپ  ضعب  بقل  زین  .ینایک  ناهاشداپ  هلسلس  زا  ناریا  هاشداپ 

.دوب لامک  هب  نآ  یگدنشخرد  دسر  بش  نیمهدراهچ  هب  نوچ  هام  هک  نادب  تسا  تراشا  هام : ندش  ورسخیک 

.ندیسر لامک  هب  زا  تیانک  ندش : ورسخ 

.هدایپ بّرعم  قَدَیب :

.تسا جنرطش  تاحالطصا  زا  هملک  ود  ره  .بّرعم  تسا  يا  هملک  ریزو  .ریزو  بّرعم  نیزرَف :

ریزو تکرح  دـننام  وا  تکرح  متـشه  هناخ  رد  دور ، شیپ  ار  هناخ  تفه  نوچ  دور و  شیپ  هناخ  کی  دـناوت  یم  اهنت  يزاب  رد  هدایپ 
تسا ینعم  نیا  ریظن  و  ص 159 ) يدعس ، ناتسلگ  « ) .دوش یم  نیزرف  درب  یم  رس  هب  جنرطـش  هصرع  نوچ ]  ] جاع هدایپ  : » دوب دهاوخ 

: تیب ود  نیا 

اَناز رِفَی  یَتَم  ٍءاَرث  َلضَف  ًایِغَتبُم  ِدالِبلا  ِیف  رِسأ  ِینعَد 

نوزفا تورث  هاگ  ره  هک  منک  رفـس  اهرهـش  رد  نوزفا  تورث  ِیپ  رد  ات  مراذـگب  انازرَف  َراص  َراـس  اذِإ  ِهِیف  اـم  ُرَقحأ  َوُه  ِعطَّنلا َو  ُقَدـیَبَف 
هدایپ هک  دهد ، تنیز  ددرگ 
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زا لـقن  هب  ص 185 ، يدعـس ، و  یّبـنتم ، یمیمت ، ناورم  وـبا   ) .دوـش ریزو  ددرگب  نوـچ  تسا  عـطن  رد  هرهم )  ) نیرتدرخ هک  جـنرطش 
هب ناعنک  زا  ع )  ) فسوی نوچ  هک  نادب  تسا  تراشا  فسوی : دـیبای  رفـس  زا  ص 487 ) يدعس ، ناتسلگ  یفسوی ، رتکد  تاحیـضوت 

.دیسر یهاشداپ  هب  داتفا ، رصم 

.دندرک باتفآ  یمرگ  لّمحت  هک  تسوا ، نادنزرف  هجاوخ و  دوصقم  دنتخوس : باتفآ  زا  يور 

.دنتفای یم  ار  تهج  ناگراتس  ییامنهار  هب  اه  بش  نایناوراک  میدق  رد  نتخومآ : هار  رتخا  زا 

رود لصا ) خیش و   ) رهش زا  هک  نانآ  هب  تسا  یضیرعت  نآ  رد  .دندوب و  تقـشم  راچد  ندومیپ  هار  رد  بش  زور و  هک  نآ  زا  تیانک 
حرش هب : دینک  هاگن   ) .دنوش یم  هارمگ  دنتفا و  یم 
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.دنیوگ تسبَک »  » ار نآ  یسراف  هب  تسا ، خلت  تیاهن  هک  تسا  يا  هویم  .لهج  وبا  هناودنه  لَظنَح : ( 3 تیب 522 /

: ریظن ندش : امرخ  قوشعم  زا  لظنح 

شخب حرف  نتـشگ ، خارف  زا  تیانک  ندـش : ارحـص  تایلزغ ) يدعـس ،  ) تسا تابّیط  وت  نهد  زا  شحف  تسورادـشون  وت  لبق  زا  رهز 
.نتشگ یشوخ  بجوم  ندوب ،

.درب یم  رس  هب  شیاسآ  تمعن و  رد  هک  هدرورپ ، زان  لداعم  نینزان :

.یتخس هدننک  لمحت  زا  تیانک  شک : راخ 

.هتسشن نکاس ، زا  تیانک  خیم : راهچ 

.ابیز مادنا و  شوخ  يرسمه  زا  تیانک  ورَس :

.نیشن ففخم  نیش :

.هناخ يوناب  زا  تیانک  نیش : هناخ   2 نیهک 1488 / هدنب  نوچ  شفک  مریگب  نم  نیش  ردص  رب  ور  وت  هدنب  يا  دیوگ 

تفگ ناوت  یم  .ـالاک و  قـلطم  اـی  هدرب  راـک  هب  تسا  هنیدـقن  ینعم  هب  یبرع  رد  هک  تماـص »  » ربارب ار  هژاو  نیا  اـنالوم  ارهاـظ  هدرم :
ندروآ تسد  هب  يارب  وش  هدرم   ) .تسا ییوش  هدرم  هفرح  زا  تیانک  هدرم » اب  ادوس  »
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.دنزرف نز و  زا  تیانک  امیس : هدنز  .دیوش ) یم  هدرم  دنک  هنیزه  ییامیس  هدنز  هار  رد  هک  یلوپ 

سنا یسنوم  نآ  وا  رد  دشاب  تیراع  یسَخ  زا  ار  یسخ  نیزگَم  یسنوم  دامَج  ود  يزور  دعب  ددرگن  وک  داهتجا  نک  يا  هدنز  دیما  رب 
وت سنا  دُضَع  قح  ریغ  هب  دیاش  یسک  رگ  دش  هچ  الال  هیاد و  اب  وت  سنا  تسافو  ار  تناسنوم  قح  زجب  رگ  تساجک  اباب  ردام و  اب  وت 
نآ ره  رب  ناشن  نآ  تفر  او  دیـشروخ  بناج  ناشِراوید  رب  دوب  یعاعـش  نآ  دـنامن  ناتـسریبد  زا  وت  ترفن  دـنامن  ناتـسپ  اب  ریـش و  اـب 

89 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  عاجش  يا  ییآ  قشاع  مه  نآ  رب  وت  عاعش  نآ  دتفا  هک  يزیچ 

وا قالط  دمآ ، ریـس  عبط  دـنامب  سم  تفر و  لصا  اب  يرز  نوچ  دوب  دودـنا  رز  ِّقح  ِفصو  نآ ز  دوب  دوجوم  نآ  هچ  ره  رب  وت  قشع 
یب هیام  تنیز  ریز  تسا  تَّیراع  اه  بلق  رد  یـشوخ  نآک  شوخ  يوگ  مک  ار  بلق  تلاهج  زا  شکب  اپ  شتافـص  ِدودنا  رز  زا  دناِرب 
روخ نآ  دـب  وت  دور  یم  روخ  ات  راوید  زا  رون  دور  یم  ناک  مه  وت  ور  ناک  نآ  يوس  دور  یم  ناـک  رد  بلق  يور  رز ز  تسا  تنیز 
یک گرگ  ماد  دـشابن  هبند  ندـعم  نادوان  رد  اـفو  وت  يدـیدن  نوچ  نامـسآ  زا  بآ  وت  ناتـسب  سپـس  نیز  دور  یم  روخ  رد  هک  ور 

دندش یم  ناصقر  نادنخ و  نینچمه  هِد  هب  نارورغم  دندیباتـش  یم  هرگ  رد  هتـسب  دندرب  نامگ  رز  گرتس  گرگ  نآ  ندعم  دـسانش 
دمآ یم  هک  ره  دیرد  یم  هماج  ربص  هِد ، بناج  دیرپ  یم  یغرم  دندید  یمه  نوچ  دندز  یم  یخرچ  بالود  نآ  يوس 
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يا ب 566- هدـید  ار  ام  ناج و  ار  ناج  وت  سپ  يا  هدـید  ار  ام  رای  يور  وت  رگ  وا  يور  رب  شوخ  دـنداد  یم  هسوب  وا  يوس  زا  هِد  ز 
.یندنام رادیاپ ، زا  تیانک  هدنز :  547

.نتشگن یناف  ندشن : دامج 

هک درم  نز و  هل : هل  ـالال  هیاد و  .تسا ) یناـف  هک  يا  هدـیرفآ  اـب  هن  تسا  یقاـب  هک  ریگ  سنا  ادـخ  اـب   ) .یتـسپ یـسخ : .تسپ  سخ :
ورین راـی ، زا  تیاـنک  .وزاـب  دُـضَع : .دـنا ) یندـنامان  هک  یناتـسود  زا  ییاـه  هنومن   ) .دوب ناـنآ  هدـهع  هب  یکدوک  تیبرت  یتسرپرس و 

.هدنهد

رز  ) تسا یلعاـف  تفـص  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نـکیل  تیب 555 ، رد  هک  ناـنچ  هدودـنا ) رز   ) تسا یلوعفم  تفـص  رتشیب  دودـنا : رز 
.ندوب رز  يرز : .دوب ) هداتفا  نانآ  رب  ادخ  یبوخ  فطل و  زا  یعاعش  هک  یتسب  یم  لد  ور  نآ  زا  تادوجوم  هب  (. ) هدنیادنا

.ندرک اهر  نتفگ ، قالط  ندنار : قالط 

.بلق نورد  تسا و  دودنا  رز  رهاظ  تنیز :...  ریز 

90 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یسرب لصا  هب  ات  شوکب  مه  وت  سپ  .ددرگ  یم  زاب  لصا  هب  زیچ ، ره  یتیراع  ییابیز  بلق :...  يور  رز ز 

.راوازس روخ : رد 

.تسوت راوازس  نآ  يوس  هب  نتفر  هک  ور  يدیشروخ  يوس  هب  وت  ور :...  روخ  نادب  وت 

لیذ هب : دینک  هاگن  هراب  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب   ) .ندیبلط وا  زا  ضیف  ادخ و  زا  نتفرگ  يرای  زا  تراعتسا  ندتس : نامـسآ  زا  بآ 
ياه تذـل  زا  يرادروخرب  رطاـخ  هب  .تسا  یناـسفن  تـالیامت  یناطیـش و  ياـه  هسوسو  زا  تراعتـسا  گرگ : ( 5 / 701 تیب 702 -

: ِمَنَغلا ِبئِذَک  ِناسنالا  ُبئِذ  َناطیَّشلا  َّنإ  : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  .ینامسج 

و ص 233 ) ج 5 ، دمحا ، دنسم  « ) .دنفسوگ يارب  گرگ  نوچ  تسا  ناسنا  گرگ  ناطیش 
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هنـسرگ گرگ  ود  ِِهنیِِدل : ِفرَّشلا  ِلاملا َو  یَلَع  ِءرَملا  ِصرِح  نِم  اََهل  ُدَسفأ  ٍمَنَغ  ِیف  الِـسرا  ِناعئاج  نابئذ  ام  : » تسا رگید  ثیدح  رد 
ص 456) ج 3 ، دمحا ، دنـسم  « ) .فرـش لام و  رب  وا  صرح  نوچ  درادن  نایز  نانچ  یمدآ  نید  يارب  دنوش  اهر  نادنفـسوگ  رد  هک 

رگا اما  .دزادنا  ماد  هب  ار  وا  دنک و  هریخ  ار  سفن  گرگ  هدید  يویند  ياه  تذل  درک  ناوت  راکـش  هبند  كدنا  اب  ار  گرگ  هک  نانچ 
یماـک داـش  یـشوخ و  یپ  رد  اتـسور  ناگدـنور  .تسین  هار  نادـب  ار  ناطیـش  رگید  درآ ، ور  هبند  ندـعم  هب  دربـب و  سکع  زا  یمدآ 

.دندید هچ  نآ  دندید  و  دندروآ ، يور  سکع  هب  دندرک و  اهر  ار  لصا  دنتفر ، هد  هب  و  دندراذگ ، ار  رهش  يرهاظ 

.نتشاد هرهب  دوس و  دیما  ندرب : نامگ  رز 

.یباتیب نتفر ، تسد  زا  ییابیکش  زا  تیانک  ربص : ندیرد  هماج 

.ییام هدید  ناج و  ناج  وت  وت :...  سپ 

رد هک  تکرح  ّومن و  نیا  .نادیواج  تسا و  هدنز  هک  تسا  قح  ترضح  تسا  یقاب  هچ  نآ  و  تسا ، یندرم  تسا  ناهج  رد  هچ  نآ 
نآ رب  یتیراـع  عاعـش  نآ  تفاـی و  وا  ِیتسه  زا  یعاعـش  یتسه  ره  .تسا  راـگدرک  تیاـنع  فطل و  زا  يوترپ  تسا  رادـناج  تاـبن و 

.تفات

یطبار نوچ  ار  راونا  نآ  طئاح  یطئاح  رب  هتفات  يرون  وچمه 

راچان يریگ  ادـخ  زج  هک  یتسود  ره   3 / 2127 دـنامب 2128 - شیاتـسا  درک و ز  مگ  هم  لاض  دـنار  لصا  يوس  هیاس  نوچ  مرج  ال 
زا هشیمه  هک  قح  یتسود  زج  يربب ، نآ  زا  يزور 

91 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا و لک  وا  هک  ارچ  .يروخ  رب  نآ 
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.دور ّلک  يوس  هب  يزور  ءزج  ره  ءازجا و  ملاع 

وزج قاتشم  دش  هک  نآ  لک  زا  دنام  وزج  قاّشع  هن  ّلک  ناقشاع 

ات دریگن  یـسنوم  ادـخ  زج  دـیاب  یمدآ   1 / 2801 دور 2802 - دوـخ  ّلـک  هب  شقوـشعم  دوز  دوـش  يوزج  قشاـع  يوزج  هک  نوـچ 
هدنیآ ناتـساد  رد  هک  نانچ  .دنیب  یم  نآ  رد  ار  قح  تردـق  هک  دـشاب  نآ  يارب  تسب  لد  ادـخ  زج  يزیچ  هب  رگا  .دـنیبن و  ینامیـشپ 

.ینعم نیدب  تسا  یتراشا 

دوب یلیل  يوک  میقم  هک  ار  گس  نآ  نونجم  نتخاون 

دوب یلیل  يوک  میقم  هک  ار  گس  نآ  نونجم  نتخاون 

ِبالُج مه  فاوط  رد  عضاخ  تشگ  یم  وا  ِدرِگ  تخادـگ  یم  شـشیپ  داد و  یم  شا  هسوب  تخاون  یم  ار  یگـس  وک  نونجم  وچمه 
یم يدـیلپ  مئاد  گـس  زوپ  مادـُم  يرآ  یم  هک  نیا  تسادیـش  هچ  نیا  ماـخ  ِنونجم  يا  تفگ  یلوضفلا  وـب  فاـص  داد  یم  شرّکش 
همه وت  نونجم  تفگ  دربن  ییوب  ناد  بیغ  زا  ناد  بیع  درمـش  رب  وا  یـسب  گـس  ياـه  بیع  درتسا  یم  بل  هب  ار  دوخ  دـعقم  دروخ 

لد و نیب و  « 11  » نیشنمه نیا  تسا  یلیل  هچوک  نابساپ  نیا  تسا  یلوم  هتسب  مسلط  نیک  نم  مشچ  زا  شرگنب  ردنا آ و  نت  یشقن و 
نآ تسا  نم  ِفَهل  مه  درد و  مه  وا  هکلب  تسا  نم  فهک  ِخر  خّرف  گس  وا  تخاس  هاگ  نکسم  دیزگب و  اجک  وک  تخانـش  ناج و 

ذخآم هب : دینک  هاگن  ناتـساد  نیا  ذـخأم  يارب   567 وا ب 576 - يوم  کـی  مهد  یک  ناریـش  هب  نم  وا  يوک  ردـنا  دـشاب  هک  یگس 
ص 91. يونثم ، تالیثمت  صصق و 

.نتورف عضاخ :

.ندیدرگ درگ  فاوَط :

.دنزاس رکش  بالگ و  زا  هک  یتبرش  رکش : ِباّلُج 

.وگ ُرپ  .وگ  هدوه  یب  لوضفلا : وب 

.ندرک كاپ  ندُرتسا :

دینک هاگن  نم : مشچ  زا  شرگنب 
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.1 / 407 تیب 408 - حرش  هب :

نآ و  تسین ، فقاو  نادب  یسک  ره  هک  تسوا  دوجو  رد  يزمر  هک  نآ  زا  تیانک  هتسب : مسلط 

__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  نیشنمه »  » ریز شتمه » ، » ساسا هخسن  رد  ( 11)

93 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هتفرگ  ياج  وا  يوک  رد  هک  تسا  تخانش  نیمه  يارب  دراد و  یلیل  زا  هک  تسا  یتخانش 

.دیامن یم  فهک  باحصا  گس  نوچ  تمرح  رد  نم  يارب  فهک : گس 

.مغ درد و  هب  انشآ  درد ، مه  سوسفا ، غیرد و  کیرش  فَهل : مه 

ناتسلگ تسا و  ّتنج  ناتسود  يا  دیرذگب  تروص  رگ ز  مالّسلا  شماخ و  تسین  ناکما  تفگ  مالغ  ار  شناگـس  رم  ناریـش  هک  يا 
ردیح وچمه  ینکشب  ار  یتروص  ره  نآ  زا  دعب  یتخومآ  تسکش  ار  لُک  تروص  یتخوس  یتسکش  نوچ  دوخ  تروص  ناتـسلگ  رد 
یغرم وچمه  نامداش  ّقلمت  نآ  ماد  يوس  میقَس  يراتفگ  هب  دش  یم  هِد  هب  هک  میلس  هجاوخ  نآ  دش  تروص  هبغُـس  ینک  رب  ربیخ  ِباب 

نآ يوس  ناـمداش  هناد  ِعمط  رد  ناـکغرم  اـطع  نآ  دوج  هن  تسا  صرح  ِتیاـغ  ار  هناد  نآ  غرم  تسناد  مرک  زا  ناـحتما  هناد  يوـس 
دوخ دـیدپ  هِد  دـمآ  وچ  مدرک  رـصتخم  منک  تهاـگ  یب  هک  ورهر  يا  مسرت  منک  تهاـگآ  هجاوخ  يداـش  رگ ز  ناود  ناّرپ و  ریوزت 

ود ره  دور  يزووـالق  یب  هر  رد  هک  ره  دنتخانـشن  وکن  هِد  ِهار  هکنآ  دـنتخات ز  یم  هِد  هب  هِد  یهاـم  برق  دـیزگ  رگید  هر  هِد  نآ  دوبن 
اتـسوا یب  يا  هشیپ  دریگ  هک  ره  لیلذ  ددرگ  ناگتـشگ  رـس  نیا  وچمه  لـیلد  یب  هبعک  يوس  دزاـت  هک  ره  دوش  هلاـس  دـص  هار  هزور 

نیقفاخ ردنا  دشاب  ردان  هک  زج  اتسور  رهش و  هب  دش  يدنخشیر 
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ات دوب  ناج  شمسج  هک  وک  ییافطصم  دنز  یجنگ  رب  هک  دشاب  يردان  دنک  یم  یبسک  هک  دبای  وا  لام  نیدلاو  یب  دنز  رب  رس  یمدآ 
نوچ رسپ  يا  مورحم  تسه  یصیرح  ره  مرک  ِلذب  رد  تشارفا  هطساو  مَلَقلِاب  مَّلَع  هلمج  ار  نت  لها  دوب  نآرُقلا  َمَّلَع  نمحر  دشاب  هک 

زو اتسور  زا  هد و  زا  هتشگ  ریس  باذَع  رد  یکاخ  غرم  باذع  نوچ  بات  دندید و  اه  جنر  هر  نآ  ردنا  رت  هتـسهآ  ورم  کت  ناصیرح 
.رهاظ مسج ، تروص :  577 اتسواان ب 597 - نانچ  زیر  رکش 

94 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتشاگنا چیه  ار  دوخ  .نتشاذگ  او  يدوخ  زا  تیانک  نتسکش : دوخ  تروص 

باـب .یـسر ) یم  ناـج  هب  یتشذـگ  مسج  زا  نوچ   ) .دراد زاـب  ینعم  زا  ار  یمدآ  هچ  ره  .دـشاب  ینعم  زج  هک  یتروص  لـک : تروص 
.ار هعلق  رد  ع )  ) یلع ندنک  ترجه و  زا  متفه  لاس  رد  ع )  ) یلع تسد  هب  نآ  هعلق  حتف  ربیخ و  هوزغ  هب  تسا  تراشا  ربیخ :

.هتفیرف هبغُس :

.نداتفا تنحم  رد  ناحتما :

.ندرک لطعم  نتشاد ، زاب  راک  زا  ندرک : هاگ  یب 

.تسا ناهج  همه  دوصقم  اجنیا  رد  .برغم  قرشم و  نیَِقفاخ :

.ندمآ دیدپ  ندز : رس 

(. ع  ) یسیع نوچ  دلاو : یب  و  ع ،)  ) مدآ نوچ  ندز : رس  نیدلاو  یب 

.2 تیب 732 / حرش  هب : دینک  هاگن  نایرعشا ، دزن  نآ  یحالطصا  ینعم  يارب  بسک :

.ندیسر نادب  ناهگان  ندز : جنگ  رب 

.2 نمحر ، نآرُقلا : َمَلَع 

.اراوگ بذع : عمج  باذِع : ( 4 قلع ،  ) .ِمَلَْقلِاب َمَّلَع  يِذَّلا  ملَقلِاب : مَّلَع 

(. بوخ رهاظب   ) نیریش نانخس  زا  تیانک  زیر : رکش 

اّما تسا  یکی  هار  درادنپ ، یم  هار  هب  انشآ  ار  دوخ  دراذگ و  یم  تقیرط  هار  رد  مدق  امنهار  یب  هک  تسا  یسک  زمر  هد  هار  نتخانشن 
زا ار  یمدآ  هچ  نآ  .تسین  هاگآ  نآ  زا  سک  ره 
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يرطخ ره  زا  تسکش  ار  سفن  نوچ  تسکش و  سفن  تروص  هک  تسا  یسک  هدازآ  .تسا  سفن  ياوه  دراد ، یم  زاب  نادب  ندیسر 
.تسر

تساهدژا تب  نیا  رام و  تب  نآ  هک  نآ  تسامش ز  ِسفن  تب  اه  ُتب  ردام 

رارق دریگ  یم  بآ  زا  رارش  نآ  رارش  تب  سفن و  تسا  گنس  نهآ و 

ار زیچ  ره  اـت  دـیاب  نیب  تقیقح  يا  هدـید   1 / 772 دوـب 774 - نمیا  یک  ود  نیا  اـب  یمدآ  دوـش  نکاـس  یک  بآ  نـهآ ز  گـنس و 
هاچ زا  ار  هار  ات  ییامنهار ، ای  دیامزایب  دسانشب و 

95 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دناشک ییاتسور  اتسور و  ماد  هب  ار  دوخ  ات  دنام  لفاغ  ماد  زا  دید و  هناد  هجاوخ  .دیامنب 

.داتفا تنحم  رد  داهن و  هار  رد  اپ  زیوالق  یب 

ماقم رد  اـت  دریذـپب  ار  یکی  ادـخ  فطل  هک  دوب  1 و  ماد 468 / تسا و  رکم  همه  تحار  مـغ و  رد  ماـمت  میلـست  هـک  زج  لّـکوت  زج 
تفه هناخ  بتک  هک  تسرد  دجبا  هدناوخان  نآ  .درک » ناوتن  مکح  ردان  رب   » تسا و ردان  قافتا  نینچ  اما  دریگ ، ياج  سنا  تولخ و 
تـسد هب  ملق  ات  دیاب  ار  نارگید  اما  تخورفا ، رب  دـبا  ات  ار  وا  نید  غارچ  تخومآ و  نآرق  شیادـخ  هک  دوب  افطـصم  تسـش  هب  ّتلم 

.دنریذپ میلعت  دنریگ و 

ار ناشیا  ییاتسور  ندروآ  هتخانشان  هدیدان و  هد و  هب  شموق  هجاوخ و  ندیسر 

ار ناشیا  ییاتسور  ندروآ  هتخانشان  هدیدان و  هد و  هب  شموق  هجاوخ و  ندیسر 

يور ِیتَّلا  اَّیَُتللا َو  َدـَعب  دـنک  یم  یتّین  دـب  زا  هک  نیب  ییاتـسور  فلع  یب  ناروتـس  ناشیا  اون  یب  فرط  نآ  دندیـسر  نوچ  یهام  ِدـعب 
همه هک  وُر  نانچ  نآ  زوپ  دنیاشگنب  شغاب  يوس  ات  زور  هب  ناشیا  دنک ز  یم  ناهنپ 
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نوچ سَرَح  نوچ  دنشاب  هتسشنب  شرـس  رب  سگم  نوچ  ناوید  هک  دشاب  اه  يور  تسا  رت  یلوا  ناهن  ناناملـسم  زا  تسا  رـش  قرز و 
نوچ هَیِـصاَّنلِاب  نَعَفـسَن  نادزی  تفگ  هیـصاع  ثیبخ  يور  نانچ  رد  دنخَم  شوخ  يدید  وچ  ور  نآ  نیبم  ای  دـنتفوت  رد  وا  يور  ینیبب 
شو هناوید  يور  ژک  نیز  دش  هجاوخ  شا  هناخ  لها  دنتـسب  ورف  رد  دنتفاتـشب  رد  يوس  ناشیوخ  وچمه  دنتفای  شا  هناخ  دندیـسرپب و 
دوخ زور  امرـس  هب  بش  زور  جـنپ  ناـشیا  دـندنام  شرد  رب  دوس ؟ هچ  يزیت  هَچ  هب  يداـتفا  رد  نوچ  دوـبن  مه  یتـشرد  ماـگنه  کـیل 
دروخ يرادُرم  ریش  رارطضا  ناکین ز  هتسب  نامیئل  اب  يرخ  یب  رارطـضا و  زا  دوب  هکلب  يرخ  هن  ندنام  دوب  تلفغ  هن ز  زوس  دیـشروخ 
نیرق ای  يدیلپ  ای  ییک  وت  مناد  هچ  نم  دشاب  تفگ  مان  تسا  نیا  ارم  نم  منالف  هک  مالـس  شدرک  یمه  شدـید  یمه  وا  راز  عوج  زا 
ناوخ يدروخ ز  اه  تول  وت  هک  منآ  نم  هک  شدرک  یم  حرـش  هیِخأ  نِم  ُّرِفَی  دـش  ردارب  ات  هیبش  دـش  تمایق  اب  مد  نیا  تفگ  ییکاـپ 
دروخ تمعن  وچ  ور  دراد  مرـش  قلَخ  دنتـسدینش  ام  رهِم  ِّرِـس  َعاش  ِنیَنثالا  َزَواج  ٍّرِـس  ُّلُک  عاتم  نآ  مدیرخ  تزور  نالف  نآ  وت  وُد  نم 

97 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تاج  هن  وت  مان  هن  مناد  ار  وت  هن  تاهَُّرت  ییوگ  هچ  شتفگ  یمه  وا  قلح 

رتهم هک  هجاوخ  دز  هقلح  ناوختسا  ردنا  دراک  نآ  دیسر  نوچ  تفگش  دراد  شـشراب  زا  نامـسآک  تفرگ  یناراب  ربا و  بش  نیمجنپ 
كرت متشاذگب  اه  ّقح  نآ  نم  تفگ  ردپ  ناج  يا  تسیچ  رخآ  تفگ  رد  يوس  دمآ  حاحلا  دص  هب  نوچ  ناوخب  ار 
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رد رابت  رای و  زا  شیوخ و  زا  افج  کی  زوس  امرگ و  نیا  رد  منیکسم  ناج  زور  جنپ  مدید  جنر  هلاس  جنپ  متـشادنپ  یم  هچ  نآ  مدرک 
الب و مدرم  رب  هچ  ره  شافو  فطل و  اـب  دوب  رگ  وخ  شناـج  شاـفج  روج و  رب  داـهنن  لد  هک  نآ  رازه ز  دصیـس  نوچ  تسه  ینارگ 

یموق تخد و  ناریا  تقو  رد  : » دور راـک  هب  نز  يارب  هاـگ  موق :  598 تسا ب 625 - تداع  ِفالخ  زک  ناد  نیقی  نیا  تسا  تّدـش 
.تسا دوصقم  دنزرف  نز و  اجنیا  رد  و  ص 372 ) هنمد ، هلیلک و  « ) .دندش رضاح  دوب  وا  هنزاوم  رد  هک  رگید 

ياـه مسا  صاوخ  زا  ریغـصت  .نآ  رّغـصُم  مـال  حـتف  مض و  هب  اَّیَُتللا »  » تسا و ثنؤم  لوصوم  یبرع  ناـبز  رد  یتلا » : » یتَّلا اَّیَُتللا َو  َدـَعب 
.تسا هدش  طبض  زین  مال  مض  هب  اّیتُّللا »  » .دنزاس رغصم  زین  ار  ینبم  ياه  مسا  تردن  هب  یلو  تسا ، برعم 

اَّیَُتللا َو َدَعب  و   » تسا لثم  رد  .تسالب و  ود  مان  یتَّلا » اّیََتل و   » دنا هتفگ  و  برعلا ) ناسل   ) یّتلا اَّیَُتللا َو  اَّیَُتللا َو  َدَعب  ِیتَتوَم  ٍریقَِنب  یِّنَع  َعَفاد 
يرتخد داد و  قالط  ار  وا  دید  جنر  وا  زا  تفرگ و  ینز  هب  ار  هاتوک  يرتخد  يدرم  دـنا : هتفگ  نآ  هیجوت  رد  و  .ادـبأ » َجَّوَزَتأ  یّتلا ال 

: تفگ داد و  قالط  ار  وا  دید  رتشیب  جنر  وا  زا  دروآ  هناخ  هب  ار  تماق  دنلب 

: عیبر نب  یملس  رعش  رد  هک  نانچ  تسا  هدمآ  دعب »  » نودب یتَّلا » اَّیَتل َو   » هاگ و  نیرحبلا ) عمجم  « ) .ادبا جوَزتأ  یتَّلا ال  اَّیَُتللا َو  َدَعب  »

ص هسامح ، حرش   ) یتَّلا اَّیَُتللا َو  اَهِیناج  ِتیَفَک  اهَنَیب َو  ِهرَیِشَعلا  يََأث  ُتبأَر  دقل  َو 
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دروم تیب  رد  .مدرک ) تیافک  دـندوب  هدروآ  دـیدپ  هک  ار  گرزب  درخ و  ياه  تیانج  مداد و  يراوزاـس  نادـنواشیوخ  ناـیم  ( ) 214
، ندز ییاسانشان  هب  ار  دوخ  ندنام و  لد  ود  یتَّلا » اَّیَُتللا َو  َدَعب  ، » ثحب

98 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دهد یم  ینعم  ندرک  تسد  هب  تسد 

.ندروخ يارب  ندروآ  يور  زا  تیانک  ندوشگ : زوپ 

.دوش هدوزفا  نادب  رت »  » دنوسپ دیاب  لیضفت  يارب  تسا و  تفص  اهنت  یـسراف  رد  اّما  تسا ، لیـضفت  هغیـص  یبرع  رد  یلوا » : » رت یلوا 
رثن رد  داسف  هک  دـعب  ياه  هرود  رد  اما  .دـندرک  یم  تیاـعر  ار  هدـعاق  نیا  گرزب  ناـبیدا  رگید  يدعـس و  اـنالوم و  نوچ  ناینیـشیپ 

.مه اه  تمالع  يرایسب  رد  هک  نانچ  دشن  هجوت  نادب  دمآ  دیدپ  یسراف 

.دور یم  راک  هب  عمج  رد  سَرَح  و  تسا ، یسرح  نآ  یکی  .نانابهاگن  سَرَح :

.نتشگ نامداش  .نداد  ناشن  شوخ  يور  زا  تیانک  ندیدنخ : شوخ 

.راکهانگ نامرفان ، یصاع ) ثنؤم  : ) هَیِصاع

ار و وا  لاح  مینادرگب  ار و  وا  مینازوس  دتسیان ، زاب  رگا  زگره ! ِهَیِصاَّنلِاب : ًاعَفْـسََنل  ِهَْتنَی  َْمل  ِْنَئل  اَّلَک  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نَعَفـسَن :
.تسا تفخ  يراوخ و  زا  تیانک  نیا  و  يزار ) حوتفلا  وبا  ریسفت  ( ) 15 قلع ،  ) .ار وا  یناشیپ  يوم  میریگب  دنا  هتفگ 

.نتفرگ ناشن  ندیسرپ :

.تنوشخ يدنت ، يزیت :

.باتفآ شبات  زا  هتخوس  زوس : دیشروخ 

.ندوبن تشگ  زاب  ناکما  زا  تیانک  .نتفاین  بوکرم  نتشادن ، شکاپ  يرخ : یب 

.ندش قیفر  .ندوب  نیشنمه  زا  تیانک  نتسب :

.یگنسرگ عوج :

.شردارب زا  یمدآ  دزیرگ  یم  هک  يزور  ِهیِخَأ : ْنـِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَـی  تماـیق  فـصو  رد  تـسا  مـیرک  نآرق  زا  هـتفرگ  هـیِخأ : نـِم  ُّرِفَی 
.رایسب ربارب ، ود  وت : ود  ( 34 سبع ، )

رس ره  رب  هک  تسا  یناتساد  وت  نم و  یتسود   ) .دنکارپب درذگب  نت  ود  زا  هک  زار  ره  تسا ) یلثم   ...: ) ٍّرِس ُّلُک 
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.هدوه یب  هوای ، هَهَُّرت : عمج  تاهَُّرت : .تسه ) يرازاب 

دننایامن تسود  ار  دوخ  .تسایند  مدرم  رتشیب  ندنایامن  یتسود  زمر  ار ، وا  ییاتسور  نتشاگنا  هتخانشان  ییاتـسور و  اب  يرهـش  رادید 
.دننادرگ رب  يور  دنتفرگ  شیوخ  هرهب  نوچ  و 

99 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تشاد ییوج  لد  یکین و  مشچ  وا  زا  تشادنپ و  یم  دوخ  تسود  ار  ییاتسور  يرهش 

زمر تقیقح  هب  ناتـساد  نیا  .دوبن  ریبدـت  ياج  هدـش و  تسد  زا  راـک  نکیل  دوب ، راوشد  تخـس  يو  رب  دـید ، اـفج  ناـنچ  وا  زا  نوچ 
: دیوگ درب  رد  هب  هار  زا  ار  وا  نوچ  دنک و  هارمگ  ار  یمدآ  ات  دشوک  یم  ناطیش  .تسا  ناطیش  اب  یمدآ  یتسود 

ِرْکِذ ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  هک َو  دـتفا  ناطیـش  ماد  هـب  دربـب  ادـخ  زا  هـک  نآ  ( 16 رـشح ،  ) .َنیَِملاـْعلا ِّبَر  َهَّللا  ُفاـخَأ  یِّنِإ  َکـْنِم  يَِرب ٌء  یِّنِإ 
، فرخز  ) .تسوا هارمه  هک  میرامگ  یم  یناطیـش  وا  رب  دنادرگ  ور  نمحر  دای  زا  هک  یـسک  ٌنیِرَق : َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا 

(36

يا هشوت  تمایق  رد  یبایب  ات  يا  هشوگ  هد  ام  هب  ناراب  ِبشما  لـالح  مدرک  یتخیر  منوخ  وت  رگ  لاوز  رد  ترهم  ِدیـشروخ  يا  تفگ 
ِگرُگ نآ  دیآ  رگ  دنز  ات  گرگ  رهب  زا  نامک  ریت و  شفک  رد  نابساپ  وا  ار  گرگ  اجنیا  تسه  نابغاب  ِنآ  تسا  هشوگ  کی  تفگ 

نامک و نآ  هِد  ياج  وت  منک  تمدخ  دـص  تفگ  تسُج  يامرف  يرگید  ياج  هن  رو  تسوت  ِنآ  اج  ینک  تمدـخ  نآ  وت  رگ  گُرتِس 
رس رب  ناراب  بآ  لِد  ود  يا  بشما  مراذگم  قح  رهب  منز  شریت  رس ، گرگ  درآ  رب  رگ  منک  زر  ّیسراح  مپـسخن  نم  هنب  مّفک  رد  ریت 

يا هشوگ  لگ  ریز  رد  و 
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بـش راغ  جنُک  ردنا  لیـس  بیهن  زا  راوس  هتـشگ  رگدمه  رب  خـلم  نوچ  لاجم  یب  گنت و  ياج  اج  نآ  تفر  لایع  اب  وا  دـش و  یلاخ 
.هّبشم هب  هب  ٌهّبشم  هفاضا  رهم : دیشروخ   626 ازس ب 636 - ام  يازس  ام  يازس  نیا  ادخ  يا  نایوگ  هلمج  بش  همه 

.ندادن ناشن  یتسود  ندوب ، تبحم  یب  ندوب : لاوز  رد  رهم  دیشروخ 

.غاب زَر :

.ندادن هانپ  ندرک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ندراذگاو ، نتشاذگ :

.ات ود  نطاب  رهاظ و  ور ، ود  عطاق ) ناهرب   ) .قفانم لد : وُد 

.ندوبن ندروخ  ناکت  ندیدرگ و  ياج  نتشادن ، نتشگ  ياج  لاجَم : یب 

100 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناسکان  يارب  زا  درک  یسک  ای  ناسخ  ِرای  دش  هک  نآ  يازس  نیا 

ناشرازلُگ زَر و  ماع و  زا  رتهب  ناشراوید  یـسیل و  ناکاپ  كاخ  نارک  كاخ  تمدخ  دیوگ  كرت  ماخ  ِعمط  ردنا  هک  نآ  يازـس  نیا 
ُلبُـس ِکیپ  يا  تفای  یهاوخن  وت  لهد  گناب  زج  كاخ  كولم  زا  يور  ناـهاش  ِرَـس  ِقرف  رب  هک  هب  يوش  لد  نشور  درم  کـی  هدـنب 

شدـمآ یلوغ  گناب  لقع  ریبدـت  یب  هک  نآ  يازـس  نیا  حوتف  یب  جـیگ و  تسیک  ییاتـسور  حور  هب  تبـسن  ناـنز  هر  دوخ  ناـیرهش 
.يرای زا  تیانک  ندرک : یـسک   637 فارتعا ب 644 - درادن  يدوس  سپـس  نآ  فاغِـش ز  ات  دش  لد  ینامیـشپ ز  نوچ  لقَن  دـیزگب 

.یلد مه  ینابرهم و 

.نید ناگرزب  هناتسآ  زا  تیانک  مارک : كاخ 

.ددرگ یم  زاب  ناسخ »  » هب تیب  رخآ  رد  ناش »  » ریمض .یهلا و  هاگرد  نابرقم  ایلوا و  زا  تیانک  ناکاپ :

.درآ لد  یگریت  نانآ  تبحم  هک  دننک  ینارمکح  نیمز  زا  يا  هعطق  رب  هک  یناهاش  .يرهاظ  ناهاشداپ  كاخ : كولم 

هک وب  يوج  دیشروخ  رون ز  تسادلی  بش  ِتملظ  ماّکح  تبحص 
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نوسلکین .هدش  ینعم  درگ  هوای  و  درگ ، هزره  .اه  هار  دـصاق  يونثم ، تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  لبـس : کیپ  « 12 ( » ظفاح  ) دیآ رب 
قیقد ینعم  بیکرت  نیا  نکیل  تسا ، یهجو  ار  اه  ینعم  نیا  دـنچ  ره  .دور  دـنت  لطاب  هار  رد  هک  نآ  دراد : نیدـب  کـیدزن  ینعم  مه 

.يور یم  نوگانوگ  ياه  هار  هب  تقیقح  هب  ندیسر  يارب  هک  يا  .ینادرگ  رس  اه  هار  رد  هک  يا  دهد : یم  يرت 

.دنا هدیسرن  تقیقح  هب  دنا و  هتفرگ  هرهب  يرهاظ  ياه  ملع  زا  هک  یناسک  زا  تراعتسا  نایرهش :

.درادن ملع  زا  يا  هرهب  هک  یصقان  ییاتسور :

دـیلقت و لقع ، اب  هلباقم  تهج  زا  تیب  نیا  رد  نکیل  .رفـس  تکرح ، لقن : ( 1 تیب 1442 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .لد شیاشگ  حوتف :
ره یپ  رد 

__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 12)

101 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتفر رادیوعد 

: ندش فاغـش  ات  لد  زا  ( 637 ص 636 - مود ، رتفد  زا  مود  وزج  يونثم ، حرـش  هب : دـینک  هاگن   ) .بلق باجح  لد ، شـشوپ  فاـغِش :
.نتفرگ ارف  ار  لد  رسارس 

دنتفا و یم  تکاله  هطرو  هب  دنود و  یم  یگناب  ره  یپ  دـنوش و  یم  هتفیرف  نارادـیوعد  یـضعب  رهاظ  هب  هک  ار  نالفاغ  تسا  یهیبنت 
، سنوی  ) .َنیِدِسْفُْملا َنِم  َْتنُک  ُْلبَق َو  َْتیَصَع  ْدَق  َنْآلآ َو  هک  درادن  يدوس  دنوش و  یم  نامیـشپ  دندرب  یپ  دوخ  ياطخ  هب  دوخ  نوچ 

.دومن يرود  ایند  مدرم  زا  دوب و  قح  درم  لابند  دیاب  سپ  ( 91

رطخ فوخ و  تفآ و  ُرپ  سب  تسه  رفس  نیا  ریپ  یب  هک  نیزگب  ار  ریپ 

يا هتفشآ  نآ  ردنا  زووالق  یب  يا  هتفر  وت  اهراب  هک  یهر  نآ 

1 / 2943 چیپم 2945 - رس  ربهر  اهنت ز  ورم  نیه  چیه  وت  یتسدیدن  هک  ار  یهر  سپ 

گرگ وا  تسد  ردنا  ریت  نامک و  نآ 
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نوچ کـیک  ره  هشپ  ره  ربخ  یب  وا  گرگ  ناـیوج و ز  گرگ  ررـش  نوچ  ّطلـسُم  دوخ  يو  رب  گرگ  وسب  وس  بش  همه  ناـیوج  ار 
یبیـسآ گرگ  دیابن  ات  دونَع  گرگ  هلمح  ِبیهن  زا  دوبن  مه  ندـنار  هّشپ  نآ  تصرف  هدز  یمخز  ناش  هناریو  نآ  ردـنا  هدـش  یگرگ 

هتـشِه گرگ  لاثمت  ناهگان  بل  هب  دمآ  یم  فان  زا  ناشناج  بش  مین  ات  نانک  نادند  نینچ  نیا  دنک  رب  هجاوخ  شیر  ییاتـسور  دنز 
تسَج داب  ناویح  نداتفا ز  ردنا  تسپ  داتفا  ات  هک  ناویح  نآ  رب  دز  تشز  هجاوخ  نآ  داشگب  ار  ریت  يا  هتُشپ  زارف  زا  دروآ  رب  رـس  يا 

لاکـشا وا  ردـنا  تسا  نمرهآ  نوـچ  ِگرگ  نیا  هن  تفگ  تسا  نم  هّرک  رخ  هک  ادرمناوجاـن  تـسد  تفوـک  درک و  ياـه  ییاتـسور 
هتشُک یم  یبآ ز  کنانچمه  مسانش  یم  يو  ِجرف  زا  تسَج  هک  يداب  هن  تفگ  تسا  ِربُخم  وا  ِیگرگ  زا  وا  لکش  تسا  رهاظ  یگرگ 
رظان بش ز  رد  اـه  صخـش  تسا  بش  نک  صُّحفت  رتوکین  تفگ  ضاـبقنا  زگره ز  طـسب  تداـبم  هک  ضاـیر  رد  ار  ما  هّرک  رخ  يا 

102 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  بَجُحم 

درآ طلغ  یکیرات  هس  نیا  فرژ  ناراب  مه  ربا و  مه  بش و  مه  یـسک  ره  درادن  بش  بئاص  ِدـید  یـسب  لَدـبم  دـیامنب و  طلغ  بش 
نوچ مسانـش  یم  ار  داـب  نآ  داـب  تسیب  ناـیم  رد  تسا  نم  هّرک  رخ  ِداـب  مسانـش  یم  تسا  نشور  زور  وچ  نم  رب  نآ  تفگ  فرگش 

هد هب  ار  ییاتسور  هک  تسا  هرطاخ  جرفت  تول و  عمط  زا  تراعتسا  گرگ » : » طلسم دوخ  يو  رب  گرگ   645 ار ب 662 - داز  رفاسم 
تمعن زا  تیانک  زین  دناشک ،
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.دبیرف یم  ار  نامدرم  هک  ایند 

.کک کیک :

.رارق یب  .نانک  يراز  نانَک : نادند 

.دیامن یم  رت  قیقد  ناود » وس  نآ  وس و  نیا   » و نادرگ » رس   » یلو هدش  ینعم  اهنت ، هلی ، يونثم ، تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  هتشِه :

.وید نمیرها : .نمِرها  نمرِهآ :

.غاب هضور : عمج  ضایر :

.ینامداش طسب :

.رطاخ یگتفرگ  ضابقنا :

.هدیشوپ بَجُحم :

.تسرد دید  بئاص : ِدید 

.هشوت داز :

يا هدروخ  مه  اب  ود  ره  نویفا  گنب و  يا  هدروآ  دیَش  راّرط  ِهلباک  تفرگ  شنابیرگ  ار  ییاتـسور  تفگـشان  دمایب  تسَجرب و  هجاوخ 
ار هلاس  هد  هرمه  دـنادن  نوچ  ار  هلاسوگ  بش  مین  دـناد  هک  نآ  رـس ؟ هریخ  يا  ارم  رم  ینادـن  نوچ  رَخ  ِداـب  یـسانش  یکیراـت  هس  رد 

تـسین هَّللا  زُج  ياجنگ  ملد  رد  تسین  هاگآ  مه  شیوخ  زا  ارم  هک  ینز  یم  تّورم  مشچ  رد  كاخ  ینک  هلاو  فراـع و  ار  نتـشیوخ 
راد روذعم  میشیوخ  یب  نینچ  رد  رآ  دای  مّقح  ِنونجم  لقاع و  تسین  داش  ّریحت  ریغ  زا  لد  نیا  تسین  دای  منآ  زا  مدروخ  يد  هچ  نآ 

103 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

فاعم وا  تسا  لفط  وچمه  تسین  عیب  قالط و  ار  یگنب  تسم و  دیشک  ناروذعم  يوس  ار  وا  عرـش  دیبن  ینعی  دروخ  يرادُرم  هک  نآ 
طقاـس بسا  اور  دـشاب  نوچ  فیلکت  وا  رب  سپ  درکن  نآ  زغم  رـس و  رد  یم  ِمُخ  دـص  درف  هاـش  يوب  دـیآک ز  ییتسم  تسا  یقَتعُم  و 

تفگ جَرَع  دمآ  نوچ  دنریگ  رب  راب  ار  هُّرم  وب  یـسراپ  دهد  هک  سرد  ار  هّرک  رخ  ناهج  رد  دهن  هک  راب  اپ  تسد و  یب  دـش  تشگ و 
يدوخ یب  ینز و  یشیورد  فال  ریثک  زا  لیلق و  زا  مفاعم  سپ  ریصب  قح  زا  مدش  یمعا  دوخ  يوس  جرَح  یَمعألا  یَلَع  َسَیل  قح 
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یفن یتسه  درک  تاوسر  نینچ  هّرُک  رخ  ِداب  ناحتما  تریغ  درک  تناحتما  نامـسآ  منادن ز  نم  ار  نیمز  هک  يدزیا  ِنایتسم  يوه  ياه 
.ینأت یب  اباُحم ، یب  تفگشان :  663 ار ب 681 - دیص  هدیمر  دریگ  نینچ  نیا  ار  دیَش  قح  دنک  اوسر  نینچ  نیا  درک  تابثا  ار  وت 

.هلیح رکم ، بیرف ، دیَش :

.ندرک يدرمناوجان  نتفرگ ، هدیدان  ار  يدرمناوج  ندز : تّورم  مشچ  رد  كاخ 

.دراد زاب  رّکفت  زا  ار  وا  دوش و  دراو  فراع  لد  رب  هک  تسا  یتلاح  نافراع ، حالطصا  رد  تسا و  ینادرگ » رس   » تغل رد  رُّیَحَت :

.ندوبن هاگآ  دوخ  زا  .قح  رد  تریح  تیاغ  زا  يربخ  یب  یشیوخ : یب 

، دنرامـش هناوید  ار  سک  نینچ  هماع  دنکن و  رهاظ  ّتنـس  تیاعر  قح  رد  قارغتـسا  قشع و  تیاغ  زا  هک  یـسک  قح : نونجم  لقاع و 
.دنرآ باسح  هب  نیناجم  يالقع  زا  بوذجم و  ار  وا  صاوخ  یلو 

نآ امرخ  ِدیبن  تسا : نیا  نآ  همجرت  هک  تسا  یترابع  هعبرالا  بهاذملا  یلع  هقفلا  باتک  رد  .دنزاس  امرخ  زا  هک  تسا  یبارـش  دیبَن :
، تسا مارح  دیبَن ) و  خیضَف ، رمَت ،  ) عاونا نیا  همه  .نآ  كدنا  هن  درآ  یتسم  نآ  ِناوارف  .دوش  تفس  دوب و  كدنا  نآ  تخپ  هک  تسا 

نآ دـننام  وـج و  بآ  هـک  ناـنآ  ضعب  تـسا : هدروآ  هحفـص  هیـشاح  رد  .دـشاب و  نآ  زا  يا  هرطق  دـنچ  ره  نآ  كدـنا  نآ و  رایـسب 
.تسا و لالح  نایفنح  بهذم  رد  نآ  كدنا  دنراد  نامگ  دنروخ ،

104 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هداد يوتف  نادب  هک  حیحـص ، رب  انب  اه  بهذم  رگید  دننام  تسا  مارح  نایفنح  بهذم  رد  نآ  رایـسب  كدـنا و  هک  تسا  نیا  تقیقح 
.عامجا هب  تسا  مارح  نایفنح  دزن  نآ  هکلب  دنا ،

تسا زیچ  هس  رد  فالخ  دسیون : سپس 
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وا هک  تسا  رهاظ  دـیبن ،» ینعی  دروخ  يرادرم  : » دـیوگ انالوم  هکنیا  ص 7 ) تالماعم ، مسق  ج 2 ، هعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  ... )
نآ یهقف و  تسا  یثحب  یگنب ،» تسم و  قـالط  : » تسا مود  تیب  مین  هب  طوبرم  ندوب  روذـعم  و  تسا ، هتـسناد  یم  مارح  ار  دـیبن  زین 

.تسا یفالخ  هلئسم  نیا  هن ؟ ای  تسا  ذفان  هلماعم  قالط و  ایآ  دنک  يا  هلماعم  یتسم  رد  ای  دیوگ  قالط  ار  دوخ  نز  یتسم  رگا  هکنیا 
قـالط ار  دوخ  نز  یتسم  تلاـح  رد  سپـس  درب ، یم  ار  شدرخ  دزاـس و  یم  تسم  ار  وا  دـنادب  دروخ و  رکـسم  یـسک  رگا  دـنیوگ 

دیوگ قالط  و  دورب ، وا  درخ  دوش و  تسم  دروخب و  يرامیب  عفد  يارب  ای  دروآ  یتسم  دـنادن  رگا  اما  تسا ، عقاو  قـالط  نآ  دـیوگ ،
.دازآ قَتعُم : ص 282 ) ج 4 ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا   ) .ددرگن عقاو  قالط 

هن تسا و  لـقع  هن  ار  وا  لاـح  نآ  رد  .دـهد  تسد  ار  کـلاس  هک  رکـس  تلاـح  زا  تسا  تیاـنک  دـیآ : درف  هاـش  يوب  زا  هک  ییتـسم 
.تسا قح  رد  یناف  هکلب  كاردا ،

.تسا سیلبا  تینک  هُّرم : وب 

.ندیدرگ یندشان  راک  درگ  زا  تسا  تیانک  نداد : سرد  یسراپ  ار  هُّرم  وب  نداهن و  هرک  رخ  رب  راب 

.یگنل جَرَع :

هن روک و  رب  هن  ٌجَرَح : ِضیِرَْملا  یَلَع  ٌجَرَح َو ال  ِجَرْعَْألا  یَلَع  ـال  ٌجَرَح َو  یمْعَأـْلا  یَلَع  َْسَیل  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  یلع :...  سیل 
ار يرگید  تکرـش  دوخ ، رب  تسا  نتـشاد  راومهان  تسا و  کشر  تغل  رد  تریغ : ( 17 حـتف ،  ) .تسا یجرح  رامیب  رب  هن  گنل و  رب 

عطق رب  تسا  بوبحم  ای  بحم  تریغ » ، » هفوصتم حالطصا  رد  .تسا و  بوبحم  يو  دزن  هچ  نآ  رد 
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.درادـب تسود  ار  يرگید  بحم  دـهاوخن  بوبحم  دـشاب و  هتـشاد  ار  رگید  تبحم  بوـبحم  دـهاوخن  بحم  هک  ناـنچ  ریغ  هب  قـّلعت 
ُنِمؤُملا َِیتأَی  نأ  ِهَّللا  ِهریَغ  نِم  َو   » تسا ثیدح  رد  تسا و  بوبحم  تریغ  دوصقم  اجنیا  رد  و  هیادهلا ) حابصم  زا  لقن  هب  همان ، تغل  )

ص ج 2 ، دـمحا ، دنـسم  « ) .دوش بکترم  هدرک  مارح  ادـخ  هک  ار  يزیچ  ناـمیا  اـب  درم  هک  تسا  نآ  ادـخ  تریغ  زا  ُهَّللا : َمَّرَح  ًاـئیَش 
(343
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.دنک اوسر  ار  یعدم  دوش و  رهاظ  هتساوخان  هتسنادان و  هک  ینیب  دوخ  ياه  هناشن  زا  تسا  تراعتسا  هرک : رخ  داب 

یناسفن فاصوا  ندرک  رود  وحم »  » تسا و وحم  لباقم  تابثا  اجنیا  رد  .دراد  نوگ  هنوگ  ياه  فیرعت  نایفوص  حالطـصا  رد  تابثا :
.دهجب قح  ياضق  زا  دوخ  ياه  تلیح  اب  دهاوخ  هک  یتسرپ  دوخ  زا  تراعتسا  دیص : هدیمر  .دش ) لطاب  تندوب  یناف  يوعد   ) .تسا

رکس نارادیوعد  هب  ار  نخس  تسوا  تداع  هک  نانچ  ندرک ، زاب  ییاسانشان  رد  ار  وا  تشم  ییاتـسور و  رب  يرهـش  ندروآ  تّجح  زا 
یم یشیورد  فال  دییایند ؛ یپ  رد  دییوگ و  یم  ادخ  زا  .اجک  قح  یتسم  اجک و  امـش  هک  دناشک  یم  دیحوت  رد  ناقرغتـسم  وحم و  و 

تسم امش  .تسین  امـش  رد  اه  هناشن  نآ  زا  یکی  تساه : هناشن  دنا  قح  تسم  هک  ار  نانآ  .دییادرف  يارب  نداهن  هریخذ  یپ  رد  دینز و 
.دییاین رد  دیپس  ور  نآ  زا  دیآ  شیپ  شیامزآ  نوچ  مرجال  .دییایند  يادیش  دیتسین ، قح 

شرس رب  قح  هلیح  دنیب  هک  نآ  شَگ  ياه  تلیح  هب  شوخ  لد  دنک  یک 

2 / 1055 دهج 1056 - نیا  ین  دهج  نآ  ین  وت  ناج  دهن  یم  یماد  ماد و  ِنورد  وا 

نارازه دص 
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دنک نوچ  ناشن  شدنیوج  هار  ناگتُخپ  ناحتما  ار ز  وا  هماع  دـنادن  رگ  رد  گنهرـس  مدـش  نم  دـیوگ  هک  ره  رـسپ  يا  تسا  ناحتما 
ناحتما يدوبن  رگ  خاش  ود  ار  وا  دوش  ادیپ  ناحتما  خارف ز  ِقاطلََغب  ار  نیا  ُرِبب  هک  یسلطا  هش  وا  شیپ  رد  دنکفا  یسَخ  یطاّیخ  ِّيوعد 

نوچ رایشه  قح  تسم  ریسا  نوچ  ددرگ  مخز  دنیبب  نوچ  ریگ  هدیـشوپ  هر  ار ز  ّثنخم  دوخ  يدب  متـسر  اغَو  رد  ثَّنخم  ره  يدب  ره 
یتخاس غود  غود  يدروخ  غود  يدروخ  غود  غورد  یب  دـشاب  تسار  قح  هداـب  روص  ِخـفن  اـت  دوخ  هب  دـیان  قح  تسم  رُوبَد  زا  دـش 
شیوخ زاس  رکم  يادیش  هب  ناهنپ  ینک  نوچ  زآ  صرح و  یلَبنَم و  یگر و  َدب  دیلک  زا  ار  ربت  مسانـشن  هک  ور  دیزیاب  دینُج و  ار  دوخ 

106 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ینز  نارای  هبنپ  رد  یشتآ  ینک  یجاّلح  روصنم  ار 

هک یکلاس  .لامک  هب  فراع  زا  تیاـنک  رد : گنهرـس   682 بش ب 693 - مین  مسانـش  دوخ  هّرک  داـب  بهل  وب  زا  رمع  مسانـشنب  هک 
.دوش ربهار  دناوت 

.تقیرط مسر  هار و  هب  نایانشآ  .قح  هب  نالصاو  زا  تیانک  هار : ناگتُخپ 

گنر هب  یّکبلعب  یخن  هچراپ  زا  دندیشوپ و  یم  هّیِجَرَف  ریز  رد  هک  هاتوک ، رایسب  نیتسآ  اب  ای  هاتوک  نیتسآ  یب  سابل  .قاتلغب  قاطلََغب :
.دندرک یم  تنیز  دیراورم  اب  ار  نآ  هاگ  .دش  یم  هتخود  زین  یندعم  سلطا  زا  .دش  یم  هتخود  باجنس  تسوپ  زا  ای  دیفس 

ینعم خاش » ود   ) » .ندیدرگ اوسر  .نتشگ  هدنمرـش  زا  تیانک  ندش : ادیپ  خاش  ود  ( 81 ص 78 - ناناملسم ، هسبلا  گنهرف   ) .يراّلَس
يارب روبَد : ( 2 تیب 800 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .دراد  زین  يرگید 
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دراد و یم  زاب  ادخ  دای  زا  ار  یمدآ  هک  هچ  نآ  زا  تراعتـسا  روبد »  » اجنیا رد  و  ، 2 تیب 3880 / حرش  هب : دینک  هاگن  نآ  يوغل  ینعم 
.دنکفا نآ  یتسود  ایند و  دای  هب 

.ندومن ار  نآ  غورد  لاح  رهاظ  و  ندرک ، يزیچ  يوعد  زا  تیانک  ندروخ : غود 

زییمت نالک  زا  ار  درُخ  نتخانـشن : دـیلک  زا  ربت   1 غورد 1226 / هگ  نآ  ینز  یفـال  نم  شیپ  غود  وت  هدروخ  يا  یتـسم  ییاـمن  نوچ 
.داژن دب  تسپ ، گر : دب  .ندشن ) هاگآ  تسا  نوماریپ  هچ  نآ  زا  ندوب و  قح  تسم   ) .ندادن

نتسب اب  ندز : نارای  هبنپ  رد  شتآ  ( 2 تیب 2509 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا ثیغم  وبا  وا  هینک  روصنم ، نب  نیـسح  جاّلح : روصنم 
.ندرک مان  دب  ار  نانآ  ناشیا ، هب  دوخ 

تسا و راکـشآ  قح  نادرم  دزن  نانآ  راک  تقیقح  اما  دنیارایب ، ار  دوخ  ناکد  دـنچ  يزور  هماع  نتفیرف  اب  دـنناوت  نارادـیوعد  ضعب 
.دزادنا رد  ناششتآ  هب  ناهج  نآ  رد  دزاسن  ناشاوسر  ناهج  نیا  رد  رگا  .راگدرک  اب  ناشراک  نایاپ 

هُگ یناـیِر  هَر  فیرح  وت  رمـش  رتـمک  ناورهر  زا  ار  شیوخ  دـنک  رک  روک و  وت  رهب  ار  شیوـخ  دـنک  رواـب  رخ  وـت  زا  نیک  يرخ  يا 
107 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  روخَم 

قشاع و یتخاب  یهایـس  وید  اب  قشع  یتخاس  قح  قشاـع  ار  نتـشیوخ  زاـجَم  ّرَپ  نامـسآ  رب  درپ  یک  زاـت  لـقع  يوس  دیـش ، زا  رپ  زاـب 
هدروخ ار  ام  نوخ  وک ؟ زر  نوخ  يا ؟ هدرک  دوخ  یب  جیگ و  ار  دوخ  هچ  وت  زیت  دنرآ  شیپ  دندنب و  ود  هب  ود  زیختسر  رد  ار  قوشعم 

ِفراع هجب  نم  زا  ار  وت  مسانشن  هک  ور  يا !

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1210 

http://www.ghaemiyeh.com


تمارک دـص  اـیلوا  بُرق  هک  ینیب  یمن  نیا  قبط  زا  دوبن  رود  رگ ، قبط  هک  قح  برق  زا  ینک  یم  مُّهوَـت  وـت  هد  لوـلهب  مشیوـخ و  یب 
یحو برق  ماع  تسا  هلمج  رب  قزر  قلخ و  ِبُرق  دوب  یم  نهآ  وچ  تتـسد  رد  موم  دوش  یم  یموم  دواد  زا  نهآ  اـیک  راـک و  دراد و 

هگآ نآ  زا  هک  ار  دیِش  رز  اب  تسه  یبرق  کیل  رز  راسهک و  رب  دیـشروخ  دنز  یم  ردپ  يا  دشاب  عاونا  رب  بُرق  مارک  نیا  دنراد  قشع 
زا هتخپ  رامث  هک  يرَط  خاش  ِتبرق  نآ  وک  کیل  باجح  دراد  یک  ود  ره  زا  باتفآ  باـتفآ  بیرق  رت  کـشخ و  خاـش  ار  دـیب  دـشابن 
هب هک  درخ  یب  يا  شابم  یتسم  نانچ  نآ  بایب ! وگ  نتـشگ  کشخ  رت  وز  ِریغ  باـتفآ  نآ  تبرق  زا  کـشخ  خاـش  يروخ ؟ یم  يو 

هبرگ وچمه  هتفرگ  يا  دـنرب  یم  ترـسح  هتخپ  ياه  لقع  دـنروخ  یم  یم  نوچ  هک  ناتـسم  نآ  زا  کلب  دروخ  ینامیـشپ  دـیآ  لقع 
نآ وس و  نیا  یتف  یم  چیپم  رب  قیاقح  ِناتسم  وچمه  چیه  ِماج  یلایخ  زا  هدروخب  يا  ریگ ! ریـش  يریگ ، ریـش  یم  نآ  زا  رگ  ریپ  ِشوم 

ناشف رـس  وس  نآ  دـب  هگ  وس  نیدـب  هگ  نآ  زا  دـعب  یبای  هار  وس  نآ  دـب  رگ  راذـگ  وس  نآ  تتـسین ز  وس ، نیا  وت  يا  راو  تسم  وس 
ار قولخم  را  دـیاش  وا  دـسارهن  لجا  زک  ناج  رِـضَخ  نآ  نکم  ناج  هزره  گرم  يرادـن  نوچ  نزم  پَک  وس  نآ  زا  ییوس  نیا  هلمج 

نینچ نیا  داب  يدرگ ز  یهت  نزوس  قوذ  کی  هب  سپ  ینک  شَُّرپ  دوخ  کیخ  رد  یمَد  رد  ینک  شوخ  مُّهوت  قوذ  زا  ماک  وا  دسانشن 
نت هبرف 
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694 افو ب 720 - نآ  دنیب  بآ  نوچ  دنک  یک  اتش  ردنا  فرب  يزاس ز  اه  هزوک  دابم  لقاع 

108 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا نادان  هچ  يرخ : يا 

.نتشگ زاب  نتشگ ، رب  ندیرپ : زاب 

.فوصت دهز و  هب  رهاظت  .يزاس  رهاظ  زا  تراعتسا  زاجم : ِّرَپ 

.نداد ناشن  نتخاس :

ٌنیِرَق َو َُهل  َوُـهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  تسا َو  میرک  نآرق  رد  هچ  نآ  هب  تسا  تراـشا  قوـشعم :...  قشاـع و 
هک ره  ُنیِرَْقلا : َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتَیل  ای  َلاق  انَءاج  اذِإ  یَّتَح  .َنوُدَتْهُم  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ِلِیبَّسلا َو  ِنَع  ْمُهَنوُّدُصََیل  ْمُهَّنِإ 
یم نانآ  دـنراد و  یم  زاب  ادـخ  هار  زا  ار  نانآ  ناوید  نآ  تسا و  هارمه  وا  اـب  هک  میراـمگ  یم  وا  رب  يوید  دـنادرگ  ور  ادـخ  داـی  زا 

ینیـشنمه دـب  دوب و  برغم  قرـشم و  يرود  وت ، نم و  نایم  شاک  دـیوگ ، دـیآ  ام  دزن  هک  نآ  اـت  .دـنا  ناـگتفای  تیادـه  زا  دـنرادنپ 
: ثیدح زین  و  ( 38 - 36 فرخز ، [. ) یتسه ]

.یم زر : نوخ  دهز ) باب  يذمرت ، ننس  زا  سرهفملا ، مجعملا  « ) .ِللاخی نَم  مُکُدَحأ  ْرُظنَیلَف  ِهلِیلَخ  نیِد  یَلَع  ُلُجَّرلا  »

.تسا قلخ  نوخ  زا  هک  تسا ، قح  زا  هن  وت  یتسم  وک :...  زر  نوخ 

.ندوب قح  تسم  .ندوب  ربخ  یب  دوخ  زا  یشیوخ : یب 

هب دـنیوگ  ع .)  ) مظاک ماما  قداص و  ماما  نادرگاـش  صاوخ  زا  يرمق و  يرجه  مود  هدـس  نادنمـشناد  زا  بیهو ، وبا  وا  هینک  لولهب :
تاضور هب : دینک  هاگن   ) .تشذگ رد  دادغب  رد  دودح 190  رد  يو  .دهرب  يوتف  نداد  زا  ات  دز  یگناوید  هب  ار  دوخ  ع )  ) ماما روتـسد 

.هناوید تسم و  زا  تیانک  هد : لولهب  عیشت ) فراعملا  هرئاد  و  هعیشلا ، نایعا  تانجلا ،

تسا هدنب  یکیدزن  برق :
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بجوم شتعاط  هک  ّلج  ّزع و  ار  يادـخ  ّتنم   » .تعاط تدابع و  قیرط  زا  تسا ، لئاح  قح  هدـنب و  نایم  هچ  نآ  نتـشادرب  اب  قح  هب 
هب هدـنب  ندوب  کـیدزن  زا  تیاـنک   ) .عونـصم هب  عناـص  ندوب  کـیدزن  ندوبن : رود  قبط  زا  رگ  قبط  يدعـس ) ناتـسلگ  « ) .تسا تبرق 

( .دوش یمن  هدید  وت  رد  نآ  زا  یناشن  نکیل  یکیدزن ، قح  هب  يرادنپ  یم  ( ) .ادخ

109 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.2 تیب 1906 / حرش  هب : دینک  هاگن  دواد : زا  نهآ 

قوزرم رد  هک  نانچ  دنا  میهـس  ناگمه  ادـخ  ياه  تمعن  یخرب  رد  .صاخ  برق  ماع و  برق  هب  تسا  تراشا  قزر :...  قلخ و  برق 
.دنا هدیمان  یناد » برق   » ار نآ  و  نتشاد ، تایح  ندوب ،

نانچ دـیاب ، تقایل  برق  نیا  رد  دـیوگ  دـعب  تیب  رد  تسایلوا و  صاخ  نآ  هَّللا ، قالخا  هب  قُّلخَت  قح و  هب  یکیدزن  ینعم  هب  برق  اّما 
روراب نآ  زا  تسا  رت  هک  یخاش  .دریگن  هرهب  نآ  زا  دـیب  دـبات و  دـیب  رب  درآ و  دـیدپ  رز  دریذـپ و  ریثأت  دـبات  يراسهک  رب  باتفآ  هک 

.دوش رت  تخس  کشخ  خاش  ددرگ و 

.هزات رت ، يرط :

.هویم رمث : عمج  رامث :

: باتفآ تبرق  کشخ و  خاش 

مَیپ يّرب  یم  مرج  یب  ارچ  وت  مَین  ژک  نم  متسار  دیوگ  کشخ 

ییدوب رت  ییدوب  ژک  یکشاک  ییدوعسم  رگا  دیوگ  نابغاب 

نامداش دوخ  یتسم  زا  قح  تسم  شابم : یتسم  ناـنچ  نآ   2 / 2695 ییتشغآ 2697 - یگدنز  بآ  ردـنا  ییتشگ  یتایح  بآ  بذاج 
.نامیشپ هدرک  هک  یهانگ  زا  یم  تسم  تسا و 

.يوایند كدنا و  ياهدوس  زا  تراعتسا  ریپ : شوم 

.ینّابر ياه  ضیف  زا  يریگ  هرهب  قح و  برق و  هب  ندیسر  زا  تراعتسا  ریگ : ریش 

ریش ینک و  شتسم  وت  هک  نآ 
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.ایند ملاع  زا  تیانک  وس : نیا   2 ریذپ 343 / شرذع  دور  ژک  یتسم  رگ ز  ریگ 

.ینعم ملاع  زا  تیانک  وس : نآ 

.راکچ ینعم  ملاع  اب  ار  وت  ییایند ، مدرم  زا  وت  وس : نیا  وت  يا 

: ندز پک  .یـشاب ) نامداش  یناوت  هاـگ  نآ  دـنداد  هار  ینعم  ملاـع  هب  ار  وت  رگا   ) .ندوب ناـمداش  .ندیـصقر  زا  تیاـنک  ندـناشف : رس 
.نتفگ نخس 

110 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.قح رد  ندش  یناف  .يدوخ  فاصوا  همه  یفن  گرم :  4 ین 214 / شیوخ  يادخ  زو  يراد  مرش  ینز  پَک  ییور  هتسشان  ره  هک ز 

.2 تیب 3502 / حرش  هب : دینک  هاگن  رِضَخ :  6 دوج 3836 / چیه  يدُربن  نم  بناج  زا  دونع  يا  يدرمن  ات  نکیل  تفگ 

.درادن گرم  هک  دیواج  هدنز  .تسا  هدنز  هشیمه  هک  ناج : رضخ 

.ندوب یهت  ِنورد  هزاوآ و  رپ  ِنورب  زا  تراعتسا  ندیمد : کیخ  رد 

ندوب دنسرخ  زا  تراعتسا  نتخاس : فرب  زا  هزوک   2 داب 3159 / تفوک  یم  ار  خاش  نآ  وا  رب  هک  داع  وچ  تفز  يا  ینام  ار  لُـهُد  نآ 
.لطاب ياه  لایخ  هب 

.ناتسمز اتش :

.دنرادن ربخ  قح  زا  هک  یلاح  دنداد ، قح  هب  هدیسر  ار  دوخ  هدرک ، زاب  یناکد  نانادان  نتفیرف  يارب  هک  تسا  ینارادیوعد  هب  ضیرعت 
.دنیارس یم  نخس  ادخ  قشع  زا  دنا و  ياوه  تسم 

.دناایند هتفیرف ي  دنیامناو و  قح  بوذجم  ار  شیوخ  .رود  تقیقح  زا  دنرورغ و  باوخ  رد 

.نایعدم نیا  زا  تسا  یلیثمت  هدنیآ  ناتساد  .داب و  زج  دنراد  هچ  تسد  رد  نکیل  داش  لطاب  لایخ  هب 

نالاغش نایم  ندرک  یسواط  يوعد  ندش و  نیگنر  گنر و  ّمخ  رد  لاغش  نداتفا 

هراشا

نالاغش نایم  ندرک  یسواط  يوعد  ندش و  نیگنر  گنر و  ّمخ  رد  لاغش  نداتفا 

شتسوپ دمآ  رب  سپ  گنرد  تعاس  کی  درک  مخ  نآ  ردنا  گنر  ّمخ  ردنا  تفر  یلاغش  نآ 
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روف خرـس و  زبس و  ار  دوخ  دید  هتفات  رب  اه  گنر  نآ  باتفآ  هتفای  شوخ  قنور  نیگنر  ِمشپ  هدش  نیّیّلع  سواط  منم  هک  هدـش  نیگنر 
ام زا  طاشن  زا  تسا  يوَتُلم  یطاشن  رس  رد  ار  وت  هک  تسیچ  لاح  کلاغش  يا  دنتفگ  هلمج  درک  هضرع  نالاغش  رب  ار  نتشیوخ  درز  و 

يدرک دیش  نالد  شوخ  زا  يدش  ای  يدرک  دیـش  نالف  ياک  دش  وا  شیپ  یلاغـش  کی  يا ؟ هدروآ  اجک  زا  ّربکت  نیا  يا  هدرک  هنارک 
ِنآ یمرگ  ییمرش  یب  يا  هدروآ  دیش  سپ ز  ییمرگ  يدیدن  يدیشوکب  سب  یهد  ترسح  ار  قلخ  نیا  فال  ات ز  یهج  رب  ربنم  هب  ات 

دنا ب 731- شوخان  سب  نورد  زا  میشوخ و  هک  دنشک  دوخ  يوس  قلخ  تافتلا  هک  تساغد  ره  هانپ  یمرش  یب  زاب  تسایبنا  ایلوا و 
یلاغـش هک  هتـسناد  بسانم  پوزیا  هب  بوسنم  ياه  ناتـساد  زا  یکی  اب  ار  نآ  نوسلکین  گنر : مخ  رد  نداتفا  لاغـش و  ناتـساد   721

زین نالاغش  تفر ، نالاغش  عمج  دزن  لاغـش  .دندنار  دوخ  زا  ار  وا  ناسواط  .تفر  ناسواط  عمج  هب  و  تسب ، دوخ  رب  ار  سواط  رپ  دنچ 
، نایبت ریسفت   ) .تشهب مان  نیّیلِع : ص 947 ) ج 2 ، ین ، ّرس  هب : دینک  هاگن  و  ص 92 ، يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) .دندیمر وا  زا 

.یتشهب سواط  نییّلع : سواط  ذخأم ) نامه   ) .تسا یهتنُملا  هردس  دنا  هتفگ  و  سابع ) نبا  زا 

.نداد هولج  نتفات : رب 

112 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دلاب دوخ  هب  هک  تسم  رس  زا  تیانک  .چیپ  چیپ  رد  .هدنچیپ  ءاوتلا ) زا  لعاف  مسا  : ) يِوَتُلم عطاق ) ناهرب   ) .گنر مک  خرس  روف :

نانچ ما و  هدروخ  نینچ  نم  هک  نافیرح  نایم  ندمآ  نوریب  هبند و  تسوپ  هب  دادماب  ره  ار  دوخ  تلبس  بل و  یفال  درم  ندرک  برچ 

هبند و تسوپ  هب  دادماب  ره  ار  دوخ  تلبس  بل و  یفال  درم  ندرک  برچ 
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نانچ ما و  هدروخ  نینچ  نم  هک  نافیرح  نایم  ندمآ  نوریب 

رد ما  هدروخ  یبرچ  تول  نم  هک  یتـفر  ناـمَعنم  ِناـیم  رد  ناتلبـس  يدرک  برچ  یحابـص  ره  ناهَتـسُم  یـصخش  تفاـی  هبند  تسوـپ 
نیریش برچ و  ناشن  نیو  تسا  نم  راتفگ  قدص  هاوگ  نیک  دیرگنب  تلبس  يوس  ینعی  زمر ، دیَون  رد  يداهن  تلبس  رب  تسد  نمجنا 

رب وت  برچ  لابـس  نآک  داهن  رب  شتآ  رب  ار  ام  وت  فال  نیبِذاـکلا  َدـیَک  ُهَّللا  َداـبأ  هک  نینط  یب  باوج  یتفگ  شمکـشا  تسا  ندروخ 
وا ِيوراد  یبیبط  کی  یتخاب  مک  ژک  بیع و  يدومن  رو  ام  هب  يدنکفا  محر  یمیرک  کی  ادگ  يا  تتشز  فال  يدوبن  رگ  داب  هدنک 

امناو يراد  هچ  نآ  ِملَتُحم  يا  بسخم  ژک  ردنا  « 13  » تفگ مُُهقدِص  َنیقِداّصلا  َّنَعَفنَی  مد  شوگ و  نابنجم  ژک  هک  قح  تفگ  یتخاس 
هر رد  تسه  ناـهد  اـشگم  یتفاـی  يدـقن  وت  رگ  شکم  ار  دوخ  لـغد  زو  شیاـمن  زا  شمخ  يراـب  دوخ  بیع  ییوگن  رو  مِقَتـساَف  و 

نونَتقَی نیَح  هب  ات  تدالِو  زا  نادزی  تفگ  شیوخ  لاوحأ  رد  تسه  اه  ناحتما  شیپ  زین  ار  ناحتما  ياه  گنـس  ناحتما  ياـه  گـنس 
.راوخ رس ، کبس  ناهَتسُم :  732 رخم ب 746 - ار  دوخ  ناحتما  رتمک  هب  نیه  ردپ  يا  تسا  ناحتما  رد  ناحتما  ِنیَتَّرَم  ماع  َّلک 

.تلبس هینثت  ناتلبس :

__________________________________________________

فهک ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 13)

114 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نارادلام ناگداد ، تمعن  نامَعنم :

ینعم نیا  دیؤم  رگید  دهاش  یلو  تسا  هدـمآ  لفحم »  » و سلجم »  » دـهاش تیب  نیا  ادـخهد ) موحرم  زا  لقن  هب   ) همان تغل  رد  دـیون :
.دوش هتفرگ  هدژم » تراشب و  «، » يربخ شوخ   » نآ جیار  ینعم  هب  ناوت  یم  .دشن  هدید 

نیا هک  داهن  یم  دوخ  لیبس  رب  تسد   ) .تراشا زمر :
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.ادص رس و  یب  زاوآ ، یب  شوماخ ، نینَط : یب  .تسا ) برچ  تول  ناشن 

.دنک هابت  ار  نایوگ  غورد  رکم  ادخ  نیبِذاکلا : َدیَک  ُهَّللا  َدابأ 

.نتشاد هگن  هنسرگ  نداد ، رازآ  نداهن : رب  شتآ  رب 

.دشاب نتخاب  ژک  بیع و  زین ، مکش  هب  تراشا  ناوت  یم  وا :

نتفگ تسار  ار  نایوگتـسار  هک  تسا  يزور  نیا  ْمُُهقْدِـص : َنِیقِداَّصلا  ُعَْـفنَی  ُمْوَـی  اذـه  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  َنیقِداَّصلا : َّنَـعَفنَی 
نَم ِهِهجَو َو  یلَع  ُلُجَّرلا  ُمانَی  ال   » ثیدـح هب  تسا  تراشا  ًارهاـظ  ملتحم : يا  بسخم  ژک  ردـنا  تفگ  ( 119 هدئام ،  ) .دهد دوس  ناش 

ج 2، راحبلا ، هنیفـس  « ) .دیزاس شهاگآ  هدیباوخ  ور  رب  دـیدید  هک  ار  یـسک  دـباوخن و  ور  رب  درم  هوُِهبنأَف : ِهِهجَو  یَلَع  ًامئان  ُهوُُمتیأَر 
: نَمیألا َکِّقِـش  یلَع  مَن  أَّضوَتَف َو  کِشاِرف  َیلا  َتیَوأ  اذِإ   » دوش یم  هدید  ص 292 ) ج 4 ،  ) دمحا دنـسم  رد  هک  یثیدح  و  ص 625 )
ور هب  هک  تسا  راکـشآ  نآ  دـننام  اـه و  تیاور  نیا  زا  .باوـخب » تـسار  بناـج  رب  ریگ و  وـضو  يور  باوـختخر  يوـس  هـب  نوـچ 

تراـبع تسرد  رگا  اـما  .دـشاب  ندـیباوخ  ور  هب  ندـیپسخ » ژک  ردـنا   » زا دوـصقم  تسا  لـمتحم  نیا ، رب  اـنب  .تسا  هورکم  ندـیباوخ 
: ياه تیب  هب  تسا  تراشا  تفگ  ناوت  یم  دشاب  ردنا » فهک  »

« دوقُر مه   » بُّلقت رد  مایق و  رد  دونع  يا  دنفهک  ِباحصا  ایلوا 

لامّشلا َتاذ  نیمَیلا  َتاذ  ربخ  یب  لاعف  رد  فّلکت  یب  ناشدشک  یم 

ایلوا رضحم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  1 و  / 3187 نت 3189 - لاغشا  لامّـشلا  تاذ  نآ  تسیچ  نسح  لعف  نیمیلا  تاذ  نآ  تسیچ 
ملتحم هک  .هدـیباوخ  هتفر ، باوـخ  ِملَتُحم : ( 1 / 3187 تیب 3189 - حرـش  هب : دـینک  هاگن   ) .نکم يزاب  ژک  نانآ  اـب  شاـب و  وگتـسار 

.باوخ رد  ددرگ 

ج 4، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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115 ص :

.شاب رادرک  تسار  وگتسار و  .هن  وس  کی  هب  ار  ییور  ود  قافن و  امناو : يراد  هچ  نآ 

نانچ شاب  راوتسا  سپ  ٌریَِـصب : َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  اْوَغْطَت  َکَعَم َو ال  َبات  ْنَم  َتِْرمُأ َو  امَک  ْمِقَتْـساَف  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مِقَتـسأَف :
زا تیانک  دقن : ( 112 دوه ،  ) .تسانیب دـینک  یم  هچ  نادـب  وا  هک  دـینکم  متـس  و  وت ، اب  درک  هبوت  هک  ره  يا و  هدـش  هداد  ناـمرف  هک 

.دراد شوخ  ار  وا  دهد و  تسد  کلاس  هب  هاگ  هک  یتلاح  حوتف و 

.گرم نیَح :

یمن ایآ  َنوُرَّکَّذَـی : ْمُه  َنُوبُوتَی َو ال  ـال  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  ْوَأ  ًهَّرَم  ٍماـع  ِّلُـک  ِیف  َنُونَتُْفی  ْمُهَّنَأ  َنْوَرَی  ـال  تسا َأ َو  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نُونَتُفی :
رتمک هب  ( 126 هبوت ،  ) .دنریگ یم  دـنپ  هن  دـننک و  یم  هبوت  هن  سپ  دـنوش ، یم  هدومزآ  راب  ود  ای  راب  کی  لاس  ره  رد  نانآ  هک  دـننیب 

رادنپم يدروآ - یتدابع  كدنا  ای  يدومن  كرت  ار  یمارح  كدنا  هک  نانچ  يدرک - لمحت  رـصتخم  یتضایر  رگا  ندـیرخ : ناحتما 
.نک هدامآ  رت  تخس  ياه  شیامزآ  يارب  ار  دوخ  يا  هدیسر  لامک  هب  هک 

راتفرگ اوسر و  ماجنارس  دنک ، يزاب  ژک  هک  نآ  تسا و  راگتسر  دور ، تسار  هک  نآ  .تسادخ  نادرم  ياه  تفص  زا  يراتفر  تسار 
.رایعم کحم و  ار  تسار  جک و  ادخ  نادرم  لد  و 

زاب دوخ  بیع  هک  هب  نامه  ادـخ  نادرم  هاگـشیپ  رد   1 کش 300 / وا ز  دـناد  زاب  ار  نیقی  ره  کـحم  دـهنب  ادـخ  ناـج  رد  ار  هک  ره 
لزنم ره  رد  تسا و  راوـشد  هار  .یـشوک  لـغد  رکم و  رد  هک  نآ  زا  هـب  یـشومخ  يراـب  هـن  رگ  و  ییوـج ، يراـی  ناـنآ  زا  ییوـگ و 

یتیانع رگا  تسا  راک  رد  یشیامزآ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1218 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنیآ ناتساد  رد  هک  نانچ  .يرآ  رامش  هب  نیتسار  ناکلاس  زا  ار  دوخ  يوش و  هتفیرف  ادابم  دیدرگ ، تتمسق  يا  هبیصن  دیـسر و  وت  هب 
.دید میهاوخ 

دوب هدمآ  دیپس  يور  اهنآ  زا  ار و  وا  ترضح  درک  اه  ناحتما  هک  روعاب  معلب  ندوب  نمآ 

دوب هدمآ  دیپس  يور  اهنآ  زا  ار و  وا  ترضح  درک  اه  ناحتما  هک  روعاب  معلب  ندوب  نمآ 

هچنآک دنک  یم  تلبـس  نیرفن  شا  هدـعم  دـنک  یم  تلود  لیم  يوعد  هب  وا  نیهَم  هتـشگ  نیرخآ  ناحتما  نیعل ز  سیلبا  روعاب و  معلب 
دنا يد  رد  ناشیا  دفال  يراهب  زک  دنا  يو  مصخ  شنت  يازجا  هلمج  نک  شاوسر  ادخ  يا  ار  ام  تخوس  نک  شادیپ  دـنک  یم  ناهنپ 

مراهچ وزج  يونثم ، حرش  هب : دینک  هاگن  روعاب : مَعَلب   747 دنک ب 751 - یم  رب  ُنب  ار ز  تمحر  خاش  دـنک  یم  اه  مرک  ِداد  او  فال 
ص 92. لوا ، رتفد  زا 

.راوخ نیهم :

هلمج زا  تسا و  کیرات  ناشنورد  اما  دـنایامن ، یم  یـشیورد  رقف و  دـنیارآ و  یم  ار  دوخ  رهاظ  هک  ینانز  فال  هب  تسا  تراشا  وا :
.درک یم  برچ  ار  دوخ  لیبس  هک  یفال  درم  هب  تراشا  زین  .سیلبا  معلب و  نانآ 

.ندرک وا  ندش  اوسر  يوزرآ  و  یعدم ، يرهاظ  يوعد  هب  ندز  هنعط  زا  تیانک  ندرک : تلبس  نیرفن 

.قح هب  ندیسر  يوعد  زا  تراعتسا  ندیفال : راهب  زا 

.نتشاد روصق  ناصقن و  زا  تراعتسا  ندوب : يد  رد 

.ندرک در  داد : او 

1 اطخ 3742 / ار  تقیقح  نآ  دنیب  هک  نوچ  اطع  داداو  تسا  لیوأت  هک  نآ  ز 

هدز ردنا  اعد  رد  ناهنپ  تسد  هدش  وا  ِلابِس  مصخ  مکـش  نآ  نک  شون  نیبب و  تمحر  ناهگ  نآ  نک و  شوماخ  ای  رآ  شیپ  یتسار 
117 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ ياعد  دمآ  باجتسم  مارِک  محر  ام  يوس  دبنجب  ات  مائل  ِفال  نیا  نک  اوسر  ادخ  ياک 
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ریگ و تخـس  ار  اعد  وت  منک  اه  تباجا  یناوخ  ارم  نوچ  مَنَـص  لها  یقـساف و  رگ  قح  تفگ  ملع  نوریب  دزب  تجاـح  شروش  مکش 
هبرگ سپ  زا  دربب  هبند  نآ  تسوپ  دمآ  هب  رگ  درپس  رد  ترضح  هب  ار  دوخ  مکـش  نوچ  لوغ  ِتسد  زا  تدناهرب  تبقاع  لوخَـش  یم 

نآ تفگ  دربب  ار  یفال  درم  يور  بآ  درُخ  ِلفط  نآ  نمجنا  ردـنا  دـمآ  تخیر  گنر  شباتع  سرت  زا  كدوک  تخیرگ  وا  دـندیود 
هدنخ دوس  دهج  نآ  درکن  مدیود و  سب  دوبر  رد  شناهگان  دمآ  هبرگ  ناتلبـس  نابل و  يدرک  یم  برچ  نآ  دب  یحبـص  ره  هک  هبند 

وا دنتشاک  شنیمز  رد  تمحر  مخت  دنتشاد  شریس  دندرک و  شتوعد  تفرگ  ندیبنج  زاب  ناشاه  محر  تفگـش  زا  ار  نارـضاح  دمآ 
.میئل عمج  مائل :  752 مالغ ب 765 - دش  ار  یتسار  ّربکت  یب  مارک  زا  دید  یتسار  قوذ  وچ 

.یفال ِیگنسرگ  ندش  رهاظ  .تقیقح  ندیدرگ  اراکشآ  زا  تیانک  ندز : نوریب  ملع 

.رفاک تسرپ ، تب  منص : لها 

، رفاغ  ) .مریذپب ار  ناتاعد  ات  دیناوخب  ارم  ناتراگدرورپ  تفگ  و  ْمَُکل : ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  هیآ َو  هب  تسا  تراشا  یناوخ : ارم 
.ندروخ بآ  ماگنه  بسا  يارب  ندز  ریفص  ندیلوخَش : ( 60

.ندرک يراز  ندیلان ، زاجم : هب  3 و  روخ 4293 / بآ  نیه  اله  هک  نابسا  رهب  رفن  نآ  مد  ره  دندیلوخَش  یم 

.ندیسرت زا  تیانک  .نتخاب  گنر  نتخیر : گنر 

.نتفگ كرت  ار  فال  غورد و  نتفرگ ، شیپ  ار  تقیقح  ندش : مالغ  ار  یتسار 

نورب اب  تسا  نورد  تقفاوم  ییوگتسار  تسا و  هدش  ناوارف  دیکات  ییوگتسار  رب  ع )  ) ناماما يوبن و  ياه  ثیدح  میرک و  نآرق  رد 
ار دوخ  هدنب  رگا  .دننک  ریبعت  قدص »  » هب نآ  زا  هک 

ص: ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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ادخ هب  زاب  رگا  لاح  نانچ  رد  دزاس  شیاوسر  دنارذگب  دح  زا  نوچ  دناشوپب و  وا  رب  يدـنچ  راگدرورپ  دـنایامنب ، تسه  هچ  نآ  زج 
(7 میهاربا ،  ) .ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  هک  دریذپب  ار  وا  دهاوخ  رذع  دوخ  هانگ  زا  درآ و  ور 

دوب هداتفا  غاّبص  مخ  رد  هک  لاغش  نآ  ندرک  یسواط  يوعد 

دوب هداتفا  غاّبص  مخ  رد  هک  لاغش  نآ  ندرک  یسواط  يوعد 

دوخ درادن  نم  نوچ  منص  کی  نم  گنر  رد  نم و  رد  رخآ  رگنب  تفگب  رگتمالم  شوگ  انب  رب  تفهن  دمآ  گنر  گنر  لاغش  نآ  و 
ایند رخف  نیب  گنر  بات و  بآ و  ّرف و  ّرک و  شکم  رس  نم  زا  نک  هدجس  ارم  رم  شوخ  گنر و  دص  ما  هتـشگ  ناتـسلگ  نوچ  نَمَش 

ار یلاغش  یک  لاغش  میدناوخم  نیه  نالاغش  يا  ما  هتـشگ  ییایربک  حرـش  حول  ما  هتـشگ  ییادخ  فطل  رهظم  نید  ِنکُر  ارم و  ناوخ 
تفگ يرهوج  يا  وگب  تمیناوخ  هچ  سپ  عمـش  درگادرگ  هب  هناورپ  وچمه  عمج  هب  اج  نآ  دـندمآ  نالاغـش  نآ  لامج  نیدـنچ  دوب 
هیداب ین  هک  اتفگ  ینک ؟ هولج  نانچ  وت  ناتـسلگ  ردـنا  دـنراد  اـه  هولج  ناـج  ناـسواط  هک  شدـنتفگب  سپ  يرتشم  نوچ  َِرن  سواـط 
یسر یک  نامسآ  دیآ ز  سواط  ِتعلخ  الَعلا  ُوب  هجاوخ  سواط  يا  هن  سپ  هک ال  اتفگ  ینک ؟ ناسواط  گناب  ینِم  مبوک  نوچ  هتفران 

.هتسهآ یناهنپ ، تفهن :  766 نآ ب 777 - دب  اه  يوعد  گنر و  زا 

.تسرپ تب  نَمَش :

.ندوب ربخ  اب  ینعم  ملاع  زا  نتفگ ، نتسناد و  ار  یهلا  رارسا  ندش : ییایربک  حرش  حول 

.دوب هتفرگ  دوخ  هب  اه  گنر  زین  لاغـش  دراد و  گنر  گنر  ياهرهوگ  شورف  رهوگ  هک  ور  نادب  .شورف  رهوگ  يرهوگ ، يرهوج :
« ضرع  » لباقم ار  رهوج »  » ناحراش ضعب 
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.دنا هتفرگ 

.نشور ابیز و  يرتشم ، دننام  يرتشم : نوچ 

تیب 722 رد  هک  نییّلع » سواط   » بسانم هب   ) تفرگ ناگتـشرف  زا  تیانک  ار  ناج  ناسواط  ناوت  یم  .ابیز و  ناسواط  ناـج : ناـسواط 
(. دمآ

120 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتفر ندومیپ ، ندیبوک :

وب نوچ  تسا  باطخ  درجم  ـالَعلا : ُوب  هجاوخ  ( 3 تیب 131 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .تافرع هب  کیدزن  فورعم  يارحـص  .ینِم  ینم :
.تسا هدمآ  يونثم  يواطم  رد  هک  نآ  دننام  و  نسحلا ،

زا ار  هلمج  نیا  هتـشاد ، ناوارف  سنا  ع )  ) نانمؤم ریما  ياه  هدومرف  اـب  هک  اـنالوم  يوق  لاـمتحا  هب  سواـط : تعلخ  ندـمآ  نامـسآ  زا 
بیترت نیرتوکین  هب  ار  نآ  ياه  گنر  تخادرپ و  تأیه  نیرتراوتـسا  رد  ار  نآ   » هک هتـشادرب  سواـط  تقلخ  رد  ترـضح  نآ  هبطخ 
دنزاسب ار  دوخ  رهاظ  دنشوک  یم  هک  تسا  یغورد  نایعدم  زمر  ناتساد ، نیا  رد  لاغـش  هبطخ 165 ) هغالبلا ، جهن  « ) .تخاس بترم 

.کیرات ناشنورد  کیراب و  ناشنانخس  .دنزادنا  ماد  هب  دنهد و  بیرف  ار  نامدرم  و 

درک یم  یسواط  يوعد  هک  لاغش  نآ  دب  وا  تیهولا  يوعد  نوعرف و  هیبشت 

درک یم  یسواط  يوعد  هک  لاغش  نآ  دب  وا  تیهولا  يوعد  نوعرف و  هیبشت 

ره داتف  رد  یهاج  یلام و  مُخ  رد  داز  هدام  لاغـش  لسن  زا  مه  وا  شیرخ  زا  هدیرپ  یـسیع  زا  رترب  شیر  هدرک  عَّصُرم  ینوعرف  وچمه 
ياهّریحت زا  دوجس و  زا  قلد  هدنژ  يادگ  نآ  کَتسَم  تشگ  دروخب  وا  ار  نایـسوسفا  هدجـس  درک  هدجـس  شلام  هاج و  نآ  دید  هک 

چیه یلاغـش  وت  نکم  یـسومان  نوعرف  يا  ياـه  تساـهدژا  قلخ  هدجـس  لوبق و  نآ  تساـهرهز و  يو  رد  هک  دـمآ  راـم  لاـم  قـلخ 
رس و رب  هولج  ِّرپ  دنُدب  ناسواط  وچ  نوراه  یسوم و  يوش  اوسر  هولج و  زا  يزجاع  يوش  ادیپ  رگا  ناسواط  يوس  نکم  یسواط 
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تفر و يریش  شقن  بلق  وچ  یتشگ  هیس  يدید  کحم  نوچ  تَییالاب  زا  يداتفا  نوگن  رس  تَییاوسر  دش و  ادیپ  تیتشز  دندز  تیور 
ریش شقن  ناحتما  دهاوخب  تریـش  هّرُغ  شوپم  دوخ  رب  ار  ریـش  نیتسوپ  شوج  صرح و  زا  تشز  نیگرگ  گس  يا  بلک  تشگ  ادیپ 
سپ : » تسا یمعلب  خـیرات  رد  .دوب  هتـسارآ  رهوگ  هب  نوعرف  شیر  .ناـشن  رهوـگ  عّـصرم :  778 ناگـس ب 789 - ِقـالخا  هگ  نآ  و 

نآ دـندید و  هدرم  و  دندیـشک ، رب  ار  وا  دـمآ  بآ  رـس  رب  نوعرف  یلاعت  يادـخ  نامرف  هب  درک ، اـعد  دـمآ و  لـین  دور  بل  رب  یـسوم 
شیر نآ  عقرم و  تسا  یـسوم  قـلد  نیا  ( » 421 ص 420 - یمعلب ، خـیرات  « ) .دـنتفرگ رب  تماـمت  دوب  هتفاـب  وا  شیر  رد  هک  رهاوـج 

هک تسا  هدـمآ  اهریـسفت  یخرب  ناربمیپ و  صـصق  ياه  باتک  رد  هدام : لاغـش  لـسن  ص 183 ) يدعـس ، ناتـسلگ  « ) .عّصرم نوعرف 
لاغش لسن  زا   » ًارهاظ .تفرگ  یم  هرهب  وا  زا  ناماه  يو ، یناوج  رد  زین  دوبن  تسرد  نوعرف  بسن 

122 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا ناتساد  نینچ  هب  تراشا  ندوب » هدام 

.دنک ریقحت  هدافا  هک  ریغصت  فاک » : » کتسم

.تسا ناوتان  هدنامرد و  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  نکیل  .دراد  هنهک  هناشیورد و  یششوپ  هک  قلد : هدنژ 

گنهرف رد  یسومان : يوقلا ) جهنملا  « ) .نآ زا  رتدنم  نایز  ماقم  تسا و  رام  نوچ  لام  هنم : ّرَـضأ  هاجلا  هیح و  لاملا  : » ندمآ رام  لام 
.دیامن یم  رت  بسانم  ییاتس  دوخ  ییامن و  دوخ  نکیل  هدش ، ینعم  يراکزیهرپ  ینماد و  كاپ  يونثم ، تاریبعت  تاغل و 

( قازرلا دبع  نیدلا  لامج   ) درب ناناخ  بقل ز  تفگ  تیب  ود  هک  ره  هن  تسیچ  سومان  همه  نیا  ایناقاخ  دیوگ 

میلعت ملهاج  ییوگب  نوچ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1223 

http://www.ghaemiyeh.com


درک ییادخ  يوعد  .دیدرگ  ناتـسد  ریز  ندومن  یگدنب  هاج و  لام و  هتفیرف ي  نوعرف   4 هب 1388 / سومان  زا  فاصنا  نینچ  نیا  هد 
دوخ هدنژ  سالپ  نیا  اب  و  دنرادن ، نیّرز  ياه  نجنرب  تسد  ارچ  هک  درمش  راوخ  ار  نوراه  یـسوم و  .دیرخ  دوخ  هب  ار  ادخ  مشخ  و 

هب دنا  نینچ  ایند  ناگتفیرف  .دزادنا  رد  ادـخ  باذـع  هب  دزاس و  هابت  ار  وا  هاج  لام و  نآ  هک  تسنادـن  .دنرامـش  یم  ادـخ  هداتـسرف  ار 
.دیآ رس  ناشنارود  دیآ و  شوج  هب  وا  مشخ  يایرد  هاگان  هب  ات  ربخ ، یب  ادخ  رفیک  زا  دنردنا و  تلفغ  باوخ 

1 نک 1156 / شوگ  رَخ ، يا  ریش  نیا  هّرغ  نک  شوگرخ  تلفغ  باوخ  كرت 

.1 تساهدژا 772 / تب  نیا  رام و  تب  نآ  هک  نآ  تسامش ز  سفن  تب  اه  تب  ردام 

لوَقلا ِنحَل  یِف  مُهَّنَفِرعَتَل  ریسفت َو 

ِلوَقلا ِنَحل  ِیف  مُهَّنَفِرعََتل  ریسفت َو 

نَحل رد  ار  رم و  یسانشاو  لوه  زغن و  دشاب  تفز  قفانم  رگ  قافن  ِلها  رت ز  لهس  یناشن  « 14  » کی قاسَم  رد  ار  یبَن  رم  نادزی  تفگ 
نینط زا  یـسانش  اـت  ارچ  هزوک  نآ  رب  یتـسد  ینز  یم  يرتـشم  يا  ینک  یم  یناـحتما  يرخ  یم  ار  اـه  هزوـک  نیلافُـس  نوـچ  لوـق  و 

ردصم وچمه  دنک  شفیرعت  هک  دیآ  یم  گناب  دور  یم  ششیپ  تسا  شوواچ  گناب  دوب  یم  نوگرگد  هتسکشا  گناب  ار  هتـسکشا 
میرک نآرق  زا  هتفرگ  مُهَّنَفِرعََتل : 790 َو  دوز ب 796 - توراه  هّصق  دمآ  مدای  دومن  ییور  ناحتما  ثیدح  نوچ  دنک  شفیرصت  لِعف 

هب مینایامن  یم  انامه  میهاوخب  رگا  و  ْمَُکلامْعَأ : ُمَْلعَی  ُهَّللا  ِلْوَْقلا َو  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  ْمُهامیِِـسب َو  ْمُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکاْنیَرََأل  ُءاشَن  َْول  تسا َو 
دناد یم  ادخ  راتفگ و  گنهآ  هب  ناش  یسانش  یم  ناشیامیس و  هب  ناش  یسانش  یم  سپ  ار  نانآ  وت 
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رگیدـکی اب  ناـشیا  هک  یناـبز  تسا و  يزغل  لوق  نحل  هب  دارم  و  : » تسا يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  رد  و  ( 30 دمحم ،  ) .ار امـش  رادرک 
تیب نیا  رد  دوب و  نخـس  ندنار  ثیدح  قاسم  و  راتفگ ،) رد  رتشیب  و   ) ندنار ياج  قاسَم : .دوب » ار  ناشیا  هک  یتاعـضاوم  رب  دـنتفگ 

.تسا نآرق  هیآ  دوصقم 

.مادنا تشرد  تفَز :

نآرق هب  هملک  نیا  ندـیزگ  رد  انالوم  هجوت  ًارهاـظ  .تسا  هژاو  درب  راـک  زا  هتفرگ  رب  هک  دـنا  هتـشون  نآ  يارب  دـنچ  ياـه  ینعم  زغَن :
.دیامن یم  رتهب  مادنا  تشرد  دنمونت و  سپ  ( 4 نوقفانم ،  ) .ْمُهُماسْجَأ َُکبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  تسا َو  میرک 

تغل ياه  باتک  رد  زین  ینیب  دوخ  بجع و  ینعم  هب  اّما  .تسا  بیهم »  » ینعم هب  رتشیب  لوَه :

__________________________________________________

.دوش یم  هدناوخ  مه  کن » «، » کی  » ساسا هخسن  رد  ( 14)

124 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدمآ 

ِیناوأ ُفَرُعت  اـمَک  : » تسا هدروآ  ع )  ) یلع ماـما  هب  بستنم  نانخـس  ءزج  ار  هرقف  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا  هزوک : نآ  رب  یتـسد  ینز  یم 
ياه هزوک  هک  نانچ  ُهَدنِع : ام  ُفَرُعیَف  هِقِطنَِمب  ُناسنإلا  ُنَحَتُمی  َِکلذَک  ِروُسکَملا  نِم  اهنِم  ُحیِحّـصلا  ُمَلُعیَف  اِهتاوصَاب  اِهناِحتمِاب  ِراّخَفلا 
دزن دنسانش  ددرگ و  هدومزآ  راتفگ  هب  یمدآ  نینچمه  دوش ، هتـسناد  هتـسکش  زا  اهنآ  تسرد  دنوش و  شیامزآ  زاوآ  هب  نارگ  هزوک 

.زاوآ نینط : ص 294 ) ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  « ) .تسیچ وا 

یم رب  گـناب  نارئاز  هلفاـق  شیپ  اـشیپ  هک  نآ  .تشاد  یم  مـالعا  ار  وا  ندـمآ  تفر و  یم  هاـش  بکرم  شیپ  اـشیپ  هک  نآ  شوواـچ :
، دراد یم  مالعا  ار  رفاسم  ای  هاش  ندمآ  شوواچ  گناب  هک  نانچ   ) .داد یم  ربخ  ار  نارئاز  نتفر  ای  ندمآ  دناوخ و  یم  رعـش  تشاد و 

زا ندرک : فیرصت  .دزاس ) یم  مولعم  ار  هزوک  یگنوگچ  هتسکش  هزوک  گناب 
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نآ دانتسا  هب  تسا  ردصم  ینعم  يوگ  زاب  هناگ  هس  لعف  ياه  هغیص  .نتخاس  تفص  رما و  عراضم و  یضام ، لعف  ياه  هغیـص  ردصم 
تسیچ و لعف  هک  دـنهد  یم  یهاگآ  ردـصم  ینعم  زا  دـهد  ربخ  هلفاق  زا  هک  شوواچ  نوچ  اه  لـعف  تقیقح  هب  سپ  .لـعاف  هب  ینعم 

: هک دیامن  راکشآ  ار  تقیقح  شراتفگ  دراد ، هدیشوپ  نارگید  زا  ار  دوخ  نورد  ات  دشوک  دنچ  ره  یمدآ  .تسیک  نآ  لعاف 

ناج هاگرد  رب  تسا  هدرپ  نابز  نیا  نابز  ریز  رد  تسا  یفخم  یمدآ 

ًائیَش ٌدَحا  َرَمضأ  ام   » تسا ع )  ) یلع نانخس  رد   2 / 845 دیدپ 846 - ام  رب  دش  هناخ  نحص  ّرِس  دیـشک  مه  رد  ار  هدرپ  يداب  هک  نوچ 
راکـشآ شا  هشیدـنا  یب  نانخـس  رد  هک  زج  درکن ، ناـهن  لد  رد  ار  يزیچ  سک  چـیه  ِهِهجَو : ِتاحَفَـص  ِِهناـِسل َو  ِتاـتَلَف  ِیف  َرَهَظ  اَّلإ 

(. 26 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .رادیدپ شراسخر  هحفص  رد  تشگ و 

یلاعت قح  تاناحتما  رب  ناشیا  يریلد  تورام و  توراه و  هّصق 

یلاعت قح  تاناحتما  رب  ناشیا  يریلد  تورام و  توراه و  هّصق 

زا دـنام  او  نونک  اـت  اـه  قیقحت  نآ  رد  نتفگ  متـساوخ  یکی  شنارازه  زا  مییوگ  وـچ  دوـخ  یکدـنا  میدوـب  هتفگ  نآ  نیا ز  زا  شیپ 
، ام نارکاچ  مالغ و  يا  ار  تورام  ار  توراه  نک  شوگ  لیپ  يوضع ز  کی  حرش  دیآ  هتفگ  لیلق  شرایسب  رگید ز  هلمح  اه  قیوعت 

دنک اه  یتسم  هچ  ات  قح  ِجاردتـسا  تسا ز  یتسم  نینچ  نیا  هاش  جاردتـسا  ياه  بیاـجع  هلا و ز  ياـشامت  زا  دـندوب  تسم  ار  تور 
یم هناقـشاع  يوه  ياه  دنمک  زا  هدیهر  دندوب و  تسم  دوشگ  دـناد  اه  هچ  شماعنا  ناوخ  دومن  یتسم  نینچ  شماد  هناد  قح  ِجارعم 

دوبر یم  ار  هُک  هاک  نوچ  شرَصرَص  دوب  هار  رد  ناحتما  نیمک و  کی  دندز 
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شوخ وا  شیپ  قدنخ  هاچ و  تسا  یکی  وا  شیپ  هب  نادیم  قدنخ و  ربخ  اهنیز  ار  تسم  رـس  دوب  یک  ربز  ریز و  ناشدرک  یم  ناحتما 
.دعب هب   1 تیب 3321 / حرش  هب : دینک  هاگن  تورام : توراه و  هّصق   797 تسا ب 807 - یکلسم 

.هعفد تبون ، هلمح :

تیب 1258 رد  هک  « ) لیپ لکـش  یگنوگچ و  رد  ندرک  فالتخا   » ناتـساد رد  هک  نانچ  .رایـسب  زا  یکدـنا  لیپ : يوضع ز  کی  حرش 
.دنام مولعمان  ناگمه  رب  لیپ  تقیقح  اما  دناسانش ، یم  ار  لیپ  هسمال  ّسح  هزادنا  هب  نانآ  زا  کی  ره  دمآ ) دهاوخ  رتفد  نیمه 

.یبلچ نیدلا  ماسح  ای  دشاب ، نانخس  نینچ  ياریذپ  هک  تسا  یکلاس  بطاخم  نک : شوگ 

یتسم و نآ  دز و  دـهاوخن  رـس  نانآ  زا  یهانگ  هک  دنتـشگ  رورغم  دوب  هداهن  نانآ  رد  ادـخ  هک  یتمـصع  زا  اـشامت : زا  دـندوب  تسم 
.دوب جاردتسا  رورغ 

ص 449. مود ، رتفد  زا  مود  وزج  يونثم ، حرش  هب : دینک  هاگن  جاردتسا :

126 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دندوب رود  هب  هانگ  زا  دوب ، هداهن  نانآ  رد  ادخ  هک  یتمصع  اب  تورام  توراه و  .راگدرورپ  هب  لوصو  زا  تیانک  قح : جارعم  یتسم 
یماقم هچ  دیآ  قئاف  سفن  ياوه  رب  دنک و  روهقم  ار  توهـش  هّوق  یـسک  رگا  .دنتـشگ  جاردتـسا  تسم  و  دـندماین ، رب  توهـش  اب  اّما 

؟ تشاد دهاوخ 

.توهش هوق  زا  تراعتسا  دنمک :

هک نانچ  دوب : هار  رد  نیمک ...  کی  دوب )؟ نداتـسیا  بات  نآ  ربارب  ار  هک  دـیآ ، ندـیزو  هب  یهلا  مشخ  داب  نوچ   ) .دـنت داـب  رـصرص :
ناسنا و صاخ  هک  ار  توهش  هّوق  یلاعت  قح  .دنوش  یم  هانگ  بکترم  ارچ  هک  دندرک  شنزرـس  ار  نایمدآ  تورام  توراه و  میدید 

زا ار  کلم  تسا و  ناویح 
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رب يزوریپ  راوـشد ، تخـس  یناـحتما  هک  هن ، یماد  .دوـب  هداـهن  ناـشهار  رد  یماد  داتـسرف  نیمز  هب  داـهن و  ناـنآ  رد  تسین  هرهب  نآ 
.دناوتن نداد  صیخشت  هاچ  زا  ار  هار  هک  نانچ  دنادرگ  یم  روک  ار  هدید  تسا ، ناطیش  تخس  ياه  ماد  زا  هک  توهش  .توهش 

یهُک رب  نامـسآ  مکح  رگید ز  ییزاب  ناهگان  دنیبب  دـنیچ  فلع  ات  دـنزگ  یب  يدروخ  رهب  زا  دوَد  رب  دـنلب  هوک  نآ  رب  یهوک  ُزب  نآ 
نانچ نآ  نآ  دب  ات  هُک  نیز  تسم  رـس  دـهج  رب  نامز  رد  ددرگ  کیرات  وا  مشچ  رگد  هوک  نآ  رب  دـنیب  ُزب  هدام  رظن  دزادـنا  رب  رگید 

رد دهِجب  هک  نوچ  شدیآ  نتسَج  ِلیم  یتسم  ات ز  شدیامنب  زگ  ود  زگ  نارازه  نآ  ارَـس  هعولاب  درگ  ندیود  هک  ار  دیامنب و  کیدزن 
ود نآ  نایم  ناداّیص  هتسِش  هتخیر  ار  وا  نوخ  شهانپ  دوخ  هتخیرگب  هُک  هب  ناداّیـص  وا ز  ناما  یب  هوک  ود  ره  نایم  رد  نایم  ردنا  دتف 

رـس و اب  هچ  را  متـسُر  نیب  مصخ  تسُچ و  تسا و  كالاچ  هن  رو  نینچمه  ُزب  نیا  ِدیـص  بلغا  دشاب  هوکـش  اب  ياضق  نیا  راظتنا  هوک 
رد توهـش  یتسم  نیا  زاب  رتش  ردنا  نیبب  توهـش  ِیتسم  ُربب  توهـش  یتسم  زا  نم  وچمه  دوب  توهـش  نیقی  شریگ  اپ  ِماد  دوب  تلبس 

روش بآ  يدروخن  ات  نیریش  ِبآ  دنک  یک  یتافتلا  توهش  هب  وا  دنکشب  نیا  یتسم  نآ  یتسم  ناهَتسُم  ناد  کَلَم  یتسم  شیپ  ناهج 
ج يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نایقاس  زو  یم  ار ز  ناج  دنک  رب  نامـسآ  ياه  هداب  زا  يا  هرطق  رون  هدید  نورد  نوچ  شوخ  دوب  شوخ 

127 ص : ، 4

ار كالمأ  دوب  اه  یتسم  هچ  ات 
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دـندیمون و هک  اهنآ  رگم  زج  دـنا  هتـسکشب  ناهج  نیا  هداب  ّمخ  دـنا  هتـسب  یم  نآ  رد  لد  ییوب  هب  هک  ار  كاپ  ياه  حور  تلالج  زو 
غیرد يا  دنتفگب  اه  یتسم  سپ ز  دنا  هتـشِک  تیاهن  یب  ياهراخ  دنا  هتـشگ  ملاع  ود  ره  زا  دـیماان  روُبق  رد  هتفهن  يراّفُک  وچمه  رود 

ار ءای » : » يدروخ  808 افو ب 829 - تادابع و  فاصنا و  لدع و  اج  داد  یب  نیا  رد  یمیدـیرتسگ  غیم  وچ  یمیدادـب  ناراب  نیمز  رب 
هب يدروخ »  » ناینیـشیپ لامعتـسا  رد  اّما  .كاروخ  يدروخ  دروآ : باسح  هب  هملک  ءزج  ناوت  یم  و  تفرگ ، تدـحو  ءاـی »  » ناوت یم 

.تسا هتفر  راک  هب  يرگید  ینعم 

ندروخ يارب  هدوسآ  «. ) زب ندیود   » دیق ناوت  یم  .ملاس و  وکین و  یندروخ  تفرگ : دروخ »  » تفـص ناوت  یم  ار  دنزگ  یب  دنزگ : یب 
.دمآ شیپ  اضق و  نامسآ : مکح  .دیود ) یم  هوک  رب 

یم كدنا  ار  هوک  ود  هلصاف  هک  ددنب  یم  ار  وا  هدید  نانچ  توهش   ) .بالضاف هاچ  .دنزیر  ار  هدولآ  بآ  نآ  رد  هک  یلادوگ  هعولاب :
.كانرطخ .نماان  .تسین  نآ  رد  ینمیا  هک  ناما : یب  .دنیب )

( لعاف يارب  زا  ینبم  ردـصم  : ) راظتنا .دـیدرگ ) شندـش  هتـشک  بجوم  تسناد  یم  شهاگهانپ  هک  ار  یهوک   ) .هوک زا  تیانک  هاـنپ :
.رظتنم

رس رد  هاچ  جّرفت و  يارب  ار  متسر  وا  ندناوخ  داغـش و  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  اًلمتحم  تسا  هتـشون  نوسلکین  هک  نانچ  ریگ : اپ  ماد 
: ندنک وا  هار 

روگ ریجخن و  بآ و  رپ  تشد  نآ  زا  روش  هب  دمآ  متسر  وا  راتفگ  ز 

( یسودرف  ) نامک ددرگن  ژک  شلد  دچیپب  نامز  ار  یسک  دمآ  هک  يزیچ  هب 

: ریظن نم : وچمه   1 شیوخ 2427 / لاز  ریسا  نامرف  رد  تسه  شیب  هزمَح  زو  دوب  را  لاز  متسر 

128 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نادرم وش  كاخ 
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ماگنه اه  ناویح  یخرب  تلاح  لصف  رد  ظحاج  رتش : رد  توهـش  یتسم   1 ام 436 / وچمه  ار  دـسح  نک  رـس  رب  كاخ  اپ  ریز  ار  قح 
: دسیون هدام  رادید 

ای دنیب و  ار  هدام  هاوخ  تسا  تفـص  نیمه  رب  رن  رتش  و  تسا ، بلط  بارطـضا و  گناب و  ناجیه و  هدام  ِندید  ماگنه  ار  بسا  رخ و  »
هدش هداهن  تمصع  ترضح  بناج  زا  وا  رد  و  تسین ، بضغ  توهش و  توق  ار  کلم  کَلَم : یتسَم  ص 316 ) ج 5 ، ناویحلا ، « ) .هن

.تسا یناحور  وا  یتسم  .تسا و 

.شزرا یب  راوخ ، ناهَتسُم :

.ادخ يایلوا  زا  تیانک  كاپ : ياه  حور 

.تیانع دیما  وب :

تیانک ناهج : نیا  هداب  مخ  ظفاح )  ) اه لد  رد  داتفا  نوخ  هچ  شنیکشم  هدعج  بات  دیاشگب ز  هرط  نآ  ابص ز  رخاک  يا  هفان  يوب  هب 
.يوایند ياه  تذل  زا 

نآ زا  دـندش  دـیمون  اـنامه  ِرُوبُْقلا : ِباحْـصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  اـمَک  ِهَرِخآـْلا  َنِم  اوُِسئَی  ْدَـق  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رود : دـیمون و 
رد هک  تسا  هتـشرف  ود  دوصقم  غیرد : يا  دـنتفگب  ( 13 هنحتمم ،  ) .ناتـسروگ رد  ناگتفخ  زا  نارفاک  دـندش  دـیمون  هک  نانچ  ناهج 

.دمآ شیپ  ياه  تیب 

ایند ياه  ماد  .میدرک ) یمن  هانگ  نایکاخ  نوچ  میدوب ، نیمز  رد  ام  رگا   ) .ندرک داد  لدع و  زا  تسا  تراعتسا  نداد : نیمز  رب  ناراب 
ندروخ يارب  زب  .دنزرف  نز و  توهش  هاگتسد ، بصنم و  توهش  هاج ، لام و  توهش  نوزفا ، رامـش  زا  اه  توهـش  تسا و  نوگانوگ 

یم ار  شا  هدید  توهـش  دنیب ، یم  لباقم  هوک  رب  ار  هدام  يزب  .رطخ  زا  رود  مه  تسا و  تمعن  رپ  مه  هک  دور  یم  هوک  زارف  هب  فلع 
.دناسر تکاله  هب  ار  دوخ  دتفا و  رد  دهجب و  .دریگ  هدیدان  ار  هوک  ود  هلصاف  .دناشوپ 

زب نآ 
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129 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ولگ  رد  دتفا  شماد  دزاتب  نوچ  وک  ماد  هک  دود  یهوک 

هاج لام و  توهش  تسا ، نینچ  زین  یمدآ   3 / 270 نیمک 271 - يدید  یمن  يدـید  یم  تشد  نیبب  کنیا  وک  هک  یتفگ  یم  هک  نآ 
نتـشیوخ ار  هتـشرف  دزادنا و  ماد  هب  توهـش  ار  یمدآ  .دزوسب  شتآ  رد  ار  دوخ  دزودـنیب و  ار  ود  نآ  ات  دزود ، یم  ار  وا  درخ  هدـید 

.دزاس نوگن  رس  لباب  هاچ  هب  ینیب 

البرک ردنا  هناروک  نارم  نیه  الب  تشد  رد  خاتـسگ  ودم  نیه  تسا  یـسب  ادیپان  ِماد  ناتاپ  شیپ  تسیب  تفگ  یم  اضق  دنتفگب و  نیا 
تفگ یش  درک  یش  رهق ال  غیت  هک  سب  یپ  يوم و  ناوختـسا و  هار  هلمج  ناکلاس  ياپ  هار  دباین  یم  ناکلاه  ناوختـسا  يوم و  هک ز 

نیا راکزیهرپ  ترکف و  هفقو و  هب  زج  رازراخ  رد  دور  نوچ  هنهرب  اپ  نوه  دننار و  یم  هتـسهآ  نیمز  رب  نوَع  ِتفج  ناگدـنب  هک  قح 
هتسَر دوخ  زا  هک  ار  اهنآ  رم  زج  دنا  هتسب  ار  اه  شوگ  اه و  مشچ  ناشـشوج  باجح  ردنا  دوب  هتـسب  ناشـشوگ  نکیل  تفگ  یم  اضق 
مَلعأ ُهَّللا  ناـهج َو  رد  داـبم  ار  سک  دوـخ  قـیفوت  یب  ِدـهج  ار ؟ مشخ  دـناشن  هک  ّتبحم  زج  ار ؟ مشچ  دـیاشگ  هـک  تیاـنع  زج  دـنا 

.تورام توراه و  دنتفگب : نیا   830 دادَّسلِاب ب 839 -

.تسا يراوشد  رطخ و  دوصقم  اجنیا  رد  نکیل  فورعم ، صاخ ) مسا  : ) البرک

.تسیاب تسیب :

هک نآ  یب  هفوک  تموکح  ناگدروخ  بیرف  هک  نانچ  .ندش  لخاد  ارجام  رپ  گرزب و  يراک  رد  هتـسنادن  ندـنار : البرک  رد  هناروک 
هنادواج یهلا  باذع  رد  دنتفر و  هناخاتسگ  دننک ، یم  یهانگ  هچ  ادخ  لوسر  طبس  اب  گنج  البرک و  هب  نتفر  اب  دننادب 
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.دندنام

.تسا ياج  رب  ادخ  رهق  راتفرگ  ناینیشیپ  زا  هک  يراثآ  زا  تیانک  ناکلاه : ناوختسا  یسوم و 

تربع دیرگنب و  ناشراک  نایاپ  ناگتـشذگ و  نادب  تسا : هدمآ  ع )  ) ناماما و  ص )  ) لوسر ياه  ثیدح  میرک و  نآرق  رد  هک  نانچ 
.دیریگب

130 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناهِم  يا  دیریگ  دنپ  دیرگنب و  نایع  ناگرگ  نآ  مشپ  ناوختسا و 

هابت نتخاس ، دوبان  ندرک : یـش ء  یـش ء ال   1 / 3121 داع 3122 - نانوعرف و  ماجنا  دینـش  نوچ  داب  یتسه و  نیا  دـهنب  رـس  زا  لـقاع 
.ندرک

میرک نآرق  زا  هتفرگ  .دـنک  یم  ناش  يرای  ناشادـخ  هک  نوع : تفج  ناگدـنب  .قح  تیاـنع  زا  رادروخرب  نوع : تفج  .يراـی  نوَع :
: نوَه ( 63 ناقرف ،  ) .دنور یم  رازآ  یب  مارآ و  نیمز  رب  هک  نامحر  ناگدنب  و  ًانْوَه : ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  تسا َو 

.مارآ

.لمأت گنرد ، هفقو :

.طایتحا يراکزیهرپ ، راکزیهرپ :

.دنونـش یمن  نآ  اب  هک  تساه  شوگ  ار  اهنآ  اِهب : َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  تسا َو  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  .شـشوپ  هدرپ ، باـجح :
.دنتشاد نیمز  هب  ندمآ  هب  هک  قوذ  قوش و  شوج : ( 179 فارعا ، )

طرـش اما  تسا  یمدآ  هتـسیاب  اهراک  رد  دهج  .یتسار ) یتسرد ، دادس :  ) .تساناد تسا  تسار  هچ  نادب  ادخ  و  دادَّسلاب : مَلعأ  ُهَّللا  َو 
رد اپ  هتـسنادن  هک  نآ  .دروآ  ناوت  تسد  هب  صالخا  اب  مأوت  تساوخرد  اب  ار  قح  قیفوت  و  تسا ، قح  قیفوت  ندوب  هارمه  يراگتـسر 
ریپ نامرف  زا  يا  هظحل  هک  دیاب  ار  کلاس  سپ  .دبای  تسد  وا  رب  ناطیـش  دوش  رورغم  دوخ  هب  هک  نآ  دـتفا و  رد  یهارمگ  هب  دـهن  هار 

.دچیپن رس  امنهار 

ندیشیدنا كرادت  مالّسلا و  هیلع  ار  یسوم  ندمآ  نوعرف  ندید  باوخ  هّصق 

هراشا

ندیشیدنا كرادت  مالّسلا و  هیلع  ار  یسوم  ندمآ  نوعرف  ندید  باوخ  هّصق 

ره دوب  قیفوت  یبوچ  ینوعرف  ِدهج 
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باوخ هب  شدـندومن  یـسوم  ِمدـقَم  رامـش  یب  رحاس  زین و  ّربَعُم  زو  رازه  شمکح  رد  دوب  مّجنم  زا  دوب  قیتفت  نآ  تخود  یم  وا  هچ 
يریبدـت هک  شدـنتفگ  هلمج  موش  ِباوخ  لایخ و  عفد  دوب  نوچ  موجن  ِلهأ  اب  تفگ و  ّربعم  اـب  بارخ  ار  شکُلم  نوعرف و  دـنک  هک 

زا زور  نآ  دنرآ  نورب  هک  ناینوعرف  نآ  دـندید  نیا  يار  نآ  دوب  دـلوم  هک  بش  نآ  دیـسر  ات  مینز  یم  نز  هر  وچ  ار  نداز  هار  مینک 
باقن یب  دیامن  ور  ار  امش  ات  ناکم  نآ  ار ز  امش  دناوخ  یم  هاش  نایلیئارسا  هلمج  يا  الَّصلا  ناهاشداپ  تخت  مزب و  نادیم  يوس  هاگپ 

نآ رهب  وا  شیپ  رد  هر  هب  يدنداتف  رگ  دوبن  يروتـسد  نوعرف  ندید  دوبن  يرود  زجب  ار  ناریـسا  نآک  باوث  رهب  دنک  ناسحا  امـش  رب 
هب ور  دنیبن  ات  دونشب  هر  رد  وچ  ناشوواچ  ِگناب  ریما  نآ  ياقل  هگ  یب  هگرد و  ریـسا  چیه  دنیبن  هک  ُدب  نیا  هسای  وا  هب  يدنتفخب  هسای 

امیف یمدآ  تسا  صیرح  نوچ  عنتمُم  ياقل  صرح  ناشدوب  دور  نآ  وا  ِرـس  رب  رَّتب ، هچ  نآ  دوب  مرجم  وا  يور  دنیبب  رو  دـنک  يراوید 
یم لـصاح  خرـس  نغور  تیز و  نغور  نآ  زا  هک   ) تخرد ود  دـید  باوخ  هب  بش  نوعرف : ندـید  باوخ  هصق   840 ب 854 - ِعنُم 

.تفرگ ياج  نآ  ریز  هب  دوب  یمدآ  هچ  ره  تفر و  اوه  هب  دوب ) هتخاس  دوخ  هزجعم  ار  نآ  درک و  یم  نامرد  نآ  اب  اه  تحارج  دش و 
نیا تفگ  .ددرگ  بارخ  وا  تسد  هب  وت  کلم  هک  دوش  یم  دیدپ  لیئارسا  ینب  زا  يدنزرف  دنتفگ  .دیسرپ  ریبعت  نامّجنم  زا 

132 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنزرف
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.دش دهاوخ  هتسب  وا  هفطن  زور  هس  ود  نیا  رد  .هن  دنتفگ  تسا ؟ هدیسر  ردام  مکش  رد 

یم هک  ریبدت  ره   ) .نتفاکش ندوشگ ، قیتفَت : ص 89 ) يریوج ، ءایبنالا  صصق   ) .دورن نز  دزن  یلیئارـسا  درم  چیه  ات  درامگب  نارکون 
.دوشن دقعنم  یسوم  هفطن  هک  ندرک  تلیح  ندز : ار  نداز  هار  .دوب ) هجیتن  یب  درک 

.تسا هفطن  داقعنا  ماگنه  دوصقم  انالوم  تیب  رد  یلو  تسا ، تدالو  ناکم  ای  نامز  تغل  رد  رتشیب  دلوم :

.ماعطا يارب  نداد  زاوآ  .دنهد  رس  ینامهم  هب  مدرم  ندناوخ  يارب  هک  یگناب  الَّصلا :

.نوعرف يور  ندید  تزاجا  .نداد  رادید  تصخر  ندومن : ور  باقن  یب 

.لیئارسا ینب  زا  تیانک  ناریسا :

.تصخر تزاجا ، يروتسد :

گنهرف  ) .يزیگنچ نوناق  نوناـق ، یلوغم ) (: ) اـسای  ) هساـی .دـندید ) یم  ار  نوعرف  ناـهگان  هار  رد  رگا   ) .ندـش هجاوم  نداـتف : هار  هب 
هب ور  اـی  دـنتفخ  یم  نیمز  رب  ور  هب  یتسیاـب  دـندش  یم  وربور  نوعرف  اـب  هار  رد  رگا  ( ) ص 250 لوغم ، نارود  یناوید  تاحالطـصا 

يزیچ دـنمزآ  یمدآ  َِعنُم : ام  یلَع  ٌصیِرَح  ُناسنإلا   » تسا فورعم  لثم  زا  هتفرگ  عنم : امیف  .دـننیبن ) ار  وا  يور  اـت  دـندرک ، یم  راوید 
( مکح لاثما و  « ) .دنراد زاب  شنآ  زا  هک  تسا 

.6 عنم 3659 / ام  صیرح  ناسنالا  هک  نوچ  عنتمم  ددرگ  عونمم  زک  تسیک 

مالّسلا هیلع  یسوم  تدالو  هلیح  يارب  لیئارسا  ینب  ندناوخ  نادیم  هب 

هراشا

مالّسلا هیلع  یسوم  تدالو  هلیح  يارب  لیئارسا  ینب  ندناوخ  نادیم  هب 

نآ ِقاتشم  سب  دندوب و  ناگنشت  نایلیئارسا  هدژم  دندینش  نوچ  دیما  تسا  دوج  ندید و  هشنهش  زک  دیور  هگنادیم  يوس  ناریـسا  يا 
دنتخاس هولج  رهب  ار  نتشیوخ  دنتخات  وس  نآ  دندروخ و  ار  هلیح 

تیاکح

تیاکح

هب دیاب  یم  هک  نآ  دیآ  رد  ات  فرط  نیا  دیرآ  عمج  ار  نایرصم  نایرصم  زا  یسک  میوج  یم  تفگ  ناد  هلیح  لوغم  اجنیاک  نانچمه 
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نیدب ناشیا  ندرگ  دندمآ  عمج  همه  هویـش  نیدـب  ات  نیـشن  هشوگ  نآ  رد  هجاوخ  رد آ  نیه  نیا  تسین  اتفگب  دـمآ  یم  هک  ره  فک 
يا ناطیـش  رکم  زا  رذـحلا  دیـشک  ردـنا  ناشراّکم  توعد  زاین  يدـندربن  ار  هَّللا  َیِعاد  زامن  گناب  يوس  هک  نآ  یموش  دـندز  تلیح 

وت ناراوخ  مکـش  رد  وخ  تشز  دـنا و  عماط  نایادـگ  رگ  شوگ  تیلاتُحم  ِگناب  دریگن  ات  شونب  ناجاتحم  ناشیورد و  گناب  دیـشر 
بناج ات  هگپ  زا  نایلیئارـسا  دندیـشوجب  سپ  تساه  گنن  نایم  ردـنا  اهرخف  تساه  گنـس  اب  رهگ  اـیرد  گـت  رد  وجب  لد  بحاـص 

مه اطع  مه  دادـب  اه  شـشخب  يراد و  لد  درک  ور  هزات  سب  ناـشدومنب  دوخ  يور  وا  دُرب  نادـیم  هب  ناـشتلیح  هب  نوچ  ناود  نادـیم 
وت رگ  مینک  تمدخ  هک  دنداد  شخـساپ  نابـشما  دیبسُخب  نادـیم  رد  هلمج  ناتناج  يارب  زا  تفگ  نآ  زا  دـعب  دابق  نآ  درک  اه  هدـعو 

855 مینکاس ب 871 - اجنیا  هم  کی  یهاوخ 

134 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوصقم رتشیب  لامتحا  هب  مور و  ینعی  دسیون : نوسلکین  اجنیا : .دندرک ) هدامآ  نوعرف  ندید  يارب  ار  دوخ   ) .ندـید ندـنایامن ، هولج :
.تسا هینوق 

تافو لاس   ) ات 672 دادغب ) حتف   ) ياهلاس 656 نیب  دیاب  دنک  یم  تراشا  نادب  انالوم  هک  يا  هثداح 
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عـضو هب  لاـح  .تسا  هدوبن  هدـنز  اـنالوم  خـیرات  نآ  زا  دـعب  دـندوب و  هتفرن  مور  هب  نـالوغم  خـیرات  نآ  زا  شیپ  هچ ، .دـشاب  اـنالوم )
یم تراشا  نادب  انالوم  هک  نایرصم  يوج  تسج و  مینیبب  ات  میزادرپ  یم  نالـسرا  جلق  نیدلا  نکر  سواکیک و  نیدلا  زع  تموکح 

.تسا هداتفا  قافتا  یلاس  هچ  رد  دنک 

زع تسا : نینچ  دـنک  یم  تراشا  نادـب  دوخ  حرـش  رد  نوسلکین  هدـمآ و  هراب  نیا  رد  یمالـسا  فراـعملا  هرئاد  رد  هچ  نآ  هصـالخ 
دز و ینـالوط و  ياـهوگ  تـفگ و  زا  سپ  .دوـب  هیرــصیق  رد  نیدــلا  نـکر  هـک  یلاـح  رد  .ه ق )  655  ) تشگ زاـب  هینوـق  هب  نیدـلا 

هرکاذم مرگ  رس  نیدلا  زع  دنتفایرد  دوز  اه  لوغم  اما  دش ، میسقت  ردارب  ود  نایم  يروتارپما  نایرکـشل ، نایم  هاگ  یب  هاگ  ياهدروخ 
.دنداد نایاپ  وا  تموکح  هب  تسا و  رصم  کیلامم  نانآ  یمیدق  نمشد  اب 

نیدلا زع  ریغص  يایسآ  یقوجلس  ناطلـس  ود  .ه ق  لاس 657  رد  هک : تسا  نیا  دـیآ  یم  رب  لوغم  خـیرات  ناخروم  هتـشون  زا  هچ  نآ 
، هَّللا لضف  نیدـلا  دیـشر  هتـشون  هب  دـندمآ و  زیربت  هب  وکالوه  هب  کیربت  ضرع  يارب  نالـسرا  جـلق  نیدـلا  نکر  و  مود ، سواـکیک 

تفگ داد و  هاش  تسد  هب  ار  هزوم  سپـس  دـندرک ، شقن  هزوم  لعن  رب  ار  وا  تروص  دـنتخود و  يا  هزوم  ات  دومرف  نیدـلا  زع  ناطلس 
زا سپ  ص 1023 ) ج 2 ، يدیشر ، خیراوتلا  عماج   ) .دنادرگ گرزب  ار  هدنب  نیا  رس  كرابم  مدق  هب  هاشداپ  هک  تسا  نیا  هدنب  لومأم 

نیعم .دش  وکالوه  رادید  هناور  هناورپ  نیدلا  نیعم  هارمه  نیدلا  نکر  وا  ردارب  تفر  وکالوه  دزن  قارع  هب  هینوق  زا  نیدلا  زع  هک  نآ 
مسر تفگ  وکالوه  سلجم  رد  هناورپ  نیدلا 
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ود هب  ار  ریغص  يایـسآ  یهاشداپ  ناشن  تسا  رتهب  نونکا  .دوش  تمـسق  يواست  هب  رـسپ  ود  نایم  ردپ  ثاریم  هک  تسا  نیا  ناناملـسم 
تیـالو تخاـس و  وا  کـلملا  راد  ار  هینوـق  داد و  نیدـلا  زع  هب  ار  هیکاـطنا  لـحاس  اـت  هیرـصیق  زا  تفریذـپ و  وکـالوه  .دـهدب  ردارب 

هتشون نیا  رد  ( 87 ص 60 - رابخالا ، هرماسم   ) .درک راذگاو  نیدلا  نکر  هب  ار  نوسیماس  بونیس و  لحاس  ات  ساویـس  زا  هیدنمـشناد 
تسین نایرصم  يوج  تسج و  هینوق و  هب  نالوغم  ندمآ  رد  زا  ینخس  اه 

135 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تولاج نیع  رد  سربیب  یهدـنامرف  هب  لاـس 658  هب  يرکـشل  هک  نآ  تسا ، تروص  ود  زا  یکی  دـیامن  یم  رتـکیدزن  عقاو  هب  هچ  نآ 
يرکشل ماقتنا  يارب  وکالوه  دعب  یکدنا  دش ، هتشک  تشگ و  ریسا  گنج  نیا  رد  اقوب  وتیک  لوغم  رادرـس  داد و  تسکـش  ار  نالوغم 

: هب دینک  هاگن  ناتساد  لیصفت  زا  عالطا  يارب   ) .دشاب هداتسرف  ریغص  يایسآ  هب  نایرصم  بیقعت  هب  ار 

، نایرصم يوج  تسج و  هینوق و  هب  نالوغم  نتفر  هکنیا  رگید  ص 210 ) لوغم ، خیرات  و  ، 604 ص 592 - نادرون ، ارحص  يروتارپما 
هیده یشیدنا  تحلصم  هار  زا  دادغب  حتف  زا  سپ  رصانلا  کلملا  .دشاب  رصانلا  کلملا  تساوخرد  هب  وکالوه  یشک  رکشل  هب  طوبرم 

وا عفد  ددص  رد  دمآ و  راوگان  یبویا  نیطالس  رب  دوب  وا  فعض  لامک  هناشن  هک  تکرح  نیا  داتـسرف  وکالوه  دزن  دوخ  رـسپ  اب  ییاه 
يا هتسد  تسین  رود  .درک  تراغ  ار  رهش  نآ  داتسرف و  بلح  هب  رکشل  وکالوه  .تساوخ  يرای  وکالوه  زا  رصانلا  کلملا  .دندمآ  رب 

.دشاب هتفر  هینوق  ات  نایرصم  يوج  تسج و  هب  يو  نایرکشل  زا 

هب هدنناوخ  هَّللا : یعاد 
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، دناوخ وا  يوریپ  ادـخ و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  دوصقم  نکیل  دـنا  هدرک  ینعم  وگ » ناذا   » ناحراش ضعب  ار  بیکرت  نیا  .ادـخ 
: تسا میرک  نآرق  رد  هک  نانچ 

(31 فاقحا ،  ) .ِهَّللا َیِعاد  اُوبیِجَأ  انَمْوَق  ای 

«، ندربن زاین  ار  هَّللا  یعاد   » زا انالوم  دوصقم  تسا  لمتحم   2 دیا 2567 / هدروآ  بآ  سفن  میحج  رد  دـیا  هدرک  تباجا  ار  قح  یعاد 
.تسا هدوب  هفیلخ  زا  نانآ  یچیپرس 

.تسا لامتحا  نیا  دیؤم  زین  راّکم : توعد 

.ندرک بذج  ندیشک : ردنا 

.ندینش ندیشوین : ندیشون :

.راک بیرف  هدنبیرف ، لاتُحم :

.هاشداپ زا  تیانک  داُبق :

.تبسن نآ » + » بشما نابشما :

لمح بش  رد  ناشنانز  زا  لیئارسا  ینب  قیرفت  هب  داش  رهش  هب  نادیم  زا  نوعرف  نتشگ  زاب 

لمح بش  رد  ناشنانز  زا  لیئارسا  ینب  قیرفت  هب  داش  رهش  هب  نادیم  زا  نوعرف  نتشگ  زاب 

نیرق دـمآ  رهـش  هب  مه  شتمدـخ  ردـنا  مه  نارمع  شنزاخ  نانز  زا  دـنرود  تسا و  لمح  نابـشماک  ناـمداش  دـمآ  زاـب  هگنابـش  هش 
مشیدنن چیه  وت  ِهاگرد  نیا  رب  مه  مپـسُخ  تفگ  وجم  تبحـص  نز و  يوس  ورم  نیه  وت  پسُخ  رَد  نیا  رب  نارمع  يا  تفگ  شتبحص 

فوخ هک  نآ  دنک  نایصع  وا  هک  يدرب  نامگ  یک  ناج  دوب و  لد  ار  نوعرف  رم  کیل  نایلیئارـسا  مه ز  نارمع  دوب  وت  هاوخ  لد  زجب 
(. ع  ) یسوم هفطن  داقعنا  بش  لمح : بش   872 دنک ب 877 - نآ  نوعرف  ناج 

.راد هنازخ  روجنگ ، نزاخ :

ص 4) ج 13 ،  ) راونالا راحب  رد  و  ص 148 ) يدنوار ، ءایبنالا  صصق   ) .دنا هتفگ  يوال  نب  ثهاف  رسپ  ار  وا  ع .)  ) یسوم ردپ  نارمع :
.هدش طبض  يوال  نب  ثهاف  نب  رهصی  نب  نارمع  یبلعث ، زا  لقن  هب 

.هارمه تبحص : نیرق 

.نتفر نز  کیدزن  زا  تیانک  نتسج : تبحص 
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.ندوب وا  تبحم  دروم  تخس  ندوب : نوعرف  ناج  لد و 

نز دزن   ) .دسرت یم  نآ  زا  نوعرف  هک  ندرک  ار  يراک  ندرک : نوعرف  ناج  فوخ 
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( .ددرگ دقعنم  ع )  ) یسوم هفطن  دمارایب و  وا  اب  دور و  دوخ 

مالّسلا هیلع  یسوم  ردام  ندش  هلماح  یسوم و  ردام  هب  نارمع  ندمآ  عمج 

مالّسلا هیلع  یسوم  ردام  ندش  هلماح  یسوم و  ردام  هب  نارمع  ندمآ  عمج 

ردنا باوخ  شدیناهج ز  رب  شبل  نآ  دیـسوب  داتفا و  وا  رب  نز  تفج  شندید  یپ  دـمآ  بش  مین  تفخ  هاگرد  نآ  رب  وا  تفرب و  بش 
قوش و زا  تفگ  يدـمآ  نوچ  نامز  نیا  نارمع  تفگ  شبل  رب  بل  زا  هدرک  ناراب  هسوب  شوخ  دـید  ار  نز  وا و  رادـیب  تشگ  شبش 

نز يا  تفگب  سپ  درپس  ار  تناما  وا  اب  دـش  تفج  دربن  رد  مد  نآ  دوخ  اب  دـماین  رب  درم  رهم  زا  رانک  رد  شدیـشک  رد  يدزیا  ياضق 
قح تابن  یسوم  نیمز  وت  مربا  وچ  نم  یشک  نیک  شکُلم  هاش و  زا  یـشتآ  یـشتآ  داز  دز  گنـس  رب  ینهآ  درُخ  تسا  يراک  نیا  هن 

دـسرت یم  نوعرف  نیا  هچ  نآ  سوسف  ام  رب  نکم  ام  زا  نادم  نآ  سورع  يا  ناد  یم  هاش  زا  دُرب  تام و  تام  میتام  ام  جنرطـش و  هش 
.دسرن ییاج  هب  نآ  در  يارب  هدـنب  شـشوک  دـسر ، یهلا  ياضق  نوچ   878 وـت ب 887 - تفج  متـشگ  هک  مد  نیا  دـش  تسه  وا  زا 

.دهاوخب نوعرف  زا  ار  نایلیئارسا  نیک  ات  دیآ  دیدپ  بش  نآ  رد  ع )  ) یسوم دوب  رّدقم 

یشاب هدیدن  ارم  هک  تعماجم  زا  دعب  ار  دوخ  تفج  نارمع  ندرک  تّیصو 

یشاب هدیدن  ارم  هک  تعماجم  زا  دعب  ار  دوخ  تفج  نارمع  ندرک  ّتیصو 

رد نینزان  يا  دیـسر  اه  تمالع  نوچ  نیا  راثآ  دوش  ادـیپ  تبقاع  نزح  دـص  وت  نم و  رب  دـیاین  اـت  نزم  مد  اـهنیا  زا  چـیه  نادرگم  او 
لغلغ هچ  نیک  هنهرب  اپ  نامز  نآ  تسَج  نورب  تبیه  نآ  زا  هاش  اوه  دـش  یم  ُرپ  قلخ و  زا  دیـسر  یم  اه  هرعن  نادـیم  يوس  زا  ناـمز 

يوس زا  ناه  تساه 
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زا داش  وت  زا  دـنا  نایلیئارـسا  موق  داب  رمُع  ار  اـم  ِهاـش  نارمع  تفگ  وید  یّنج و  دـمر  یم  شبیهن  زک  ویرغ  تسا و  گـناب  هچ  نادـیم 
کین درک  ُرپ  ارم  هشیدنا  مهو و  کیل  اّما و  دوب  نیک  دشاب  تفگ  دننز  یم  اه  فک  هب  دنرآ و  یم  صقر  دننک  یم  يداش  هاش  ياطع 

.ندرک وگ  زاب  ندنادرگاو :  888 ب 895 -

.الب هودنا ، مغ ، نَزَح :

.دشاب نینچ  تسا  نکمم  دوب : نیک  دشاب 

.تسا هداتفا  قافتا  مه  زاب  يونثم  رد  اه  عمج  نینچ  .دیدرت  فرح  ود  عمج  کیل : اما و 

گناب نآ  زا  نوعرف  ندیسرت 

گناب نآ  زا  نوعرف  ندیسرت 

هز تقو  لماح  وچمه  وا  بش  هلمج  هش  تفر  یم  سپـس  دمآ  یم  شیپ  درک  ریپ  مخلت  هودـنا  مغ و  زا  درک  رییغت  ارم  ناج  ادـص  نیا 
ار تفج  ِطالتخا  دیوگ  زاب  ات  هک  ار  نیکسم  نارمع  هن  هرهز  اه  هرعن  نیا  تسا  هدرب  اج  زا  تخس  ارم  نارمع  يا  تفگ  یم  نامز  ره 
مِجَتنُم ب ددرگ  خرچ  رب  وا  مجن  مِحَر  رد  دیآ  رد  هک  ربمیپ  ره  دیدپ  یـسوم  هراتـسا  دـش  هک  ات  دـیزخ  رد  نارمع  هب  نارمع  نز  هک 

.ندرزآ زا  تیانک  ندرک : رییغت   896 - 901

.دور یم  راک  هب  رکذم  هغیص  هب  مه  ثنؤم  يارب  ینعم  نیا  رد  لعاف  مسا  .راد  راب  نز  لماح :

.مارآان تخس  هز : تقو  لماح  وچمه 

.ندنکفا میب  هب  نتخاس ، مارآان  ندرب : اج  زا 

.شزیمآ نتخیمآ ، رد  طالتخا :

تفه مدوب  يا  هچب  رسپ  نم  هک  دنک  تیاور  تباث  نب  ناسح  زا  هوبنلا ، لئالد  فلؤم  یقهیب ، نیـسح  نب  دمحا  دیآ : رد  هک  ربمیپ  ره 
نایدوهی تشادرب و  گناب  هنیدم  رد  يدوهی  يدرم  يزور  مراد  دای  هب  .مدیمهف  یم  مدینش  یم  مدید و  یم  هچ  نآ  هک  هلاس  تشه  ای 

.دندش عمج  وا  رود  نایدوهی  .دناوخ  ارف  ار 
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زا یسلجم ، ص 90 ) هوبنلا ، لئالد   ) .دش رهاظ  دمحا  هراتس  بشما  تفگ  .تسا  ربخ  هچ  دنتفگ  .مدوب  هداتـسیا  اهنآ  عمج  رد  مه  نم 
نویعلا ءالج  هب : دینک  هاگن  زین  و  ( 181 ص 180 - ج 15 ، راونالا ، راحب   ) .تسا هدروآ  ار  ناتـساد  نیا  هوبنلا  لئالد  زا  موجنلا  باتک 

نشور و  » ار نآ  جاردـننآ  تاـغللا و  ثاـیغ  مِجَتنُم : قرو 13 ) نوـیعلا ، ءـالج   ) .تسا هدروآ  هیما  نب  رمع  زا  هک  یتـیاور  یـسلجم و 
تشاددای رد  .دنا  هدرک  ینعم  نابات »

140 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدرک ینعم  نارذـگ » ياـپ و  ریداـن   » ار مجتنم »  » ریز تیب  رد  رفنازورف  موحرم  .تسا  ناـشخرد » نازورف و   » ینعم هب  ادـخهد  موـحرم 
.تسا

.دیامن یم  رت  بسانم  ناشخرد » نشور و   » نکیل  1 مهِفهَک 3006 / نَع  اذک  رواّزت  رکذ  مجتنُم  ِباتفآ  رد  قح  تفگ 

نادیم رد  نامّجنم  ویرغ  نامسآ و  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هراتسا  ندش  ادیپ 

نادیم رد  نامّجنم  ویرغ  نامسآ و  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هراتسا  ندش  ادیپ 

گناب نآ  لغلغ و  نآ  ِفقاو  ورب  نارمع  يا  هک  شتفگ  دش  زور  شا  هراچ  رکم و  نوعرف و  ِيروک  شا  هراتسا  نآ  دش  ادیپ  کلف  رب 
، ازع باحـصا  وچمه  كاچ  هماـج  هنهرب  رـس  مّجنم  ره  تفخن  هشنهاـش  دوب  لـغلغ  هچ  نیا  تفگ  نادـیم و  بناـج  نارمع  دـنار  وش 

هدرک رـس  رب  كاخ  ناگدیردب  ور  هدـنک  رب  وم  شیر و  ناشزاس  ناغف و  زا  هتفرگ  دـُب  ناشزاوآ  ازع  ِباحـصا  وچمه  كاخ  هدیـسوب 
ریما يا  دنتفگ  دندروآ و  رذع  لاس  سوحنم  دـهد  یم  یناشن  دـَب  لاح  تسا و  بوشآ  هچ  نیا  تسا  ریخ  تفگ  ناگ  هدـید  ُرپ  نوخ 
دمآ رـسپ  نآ  هراتـس  بش  دش  هریچ  تشگ و  تسه  هش  ِنمـشد  دش  هریت  تلود  میدرک و  همه  نیا  ریـسا  شریدـقت  تسد  ار  ام  درک 

يروک نایع 
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دزب یم  رس  رب  تسد  قافن  زو  نارمع  داش  شوخ  لد  اب  اُکب  زا  میتشگ  راب  هراتـس  ام  امـس  رب  ربمیپ  نآ  هراتـس  دز  نامـسآ  نیبَج  رب  ام 
.ندومن ینتورف  .ندرک  هدجس  زا  تیانک  ندیسوب : كاخ   902 قارفلا ب 913 - هآک 

، عضو ار  نآ  ًامومع  ناحراش  .متفاـین  نآ  يارب  رگید  يدـهاش  نکیل  هتفر ، راـک  هب  هلاـن »  » و گـناب »  » ینعم رد  ناـغف »  » هنیرق هب  زاـس :
.دنا هدرک  ینعم  رهاظ  لاوحا  و  بیترت ،

.نتشگ دولآ  کشا  زا  تیانک  ندش : راب  هراتس 

هراتس .دش  دوشب  دیابن  هچ  نآ  دنتفگ  ار  نارمع  نامّجنم  .دیوگ  ودب  دنادب و  ار  اهدایرف  بجوم  ات  داتسرف  نادیم  هب  ار  نارمع  نوعرف 
ادـخ هچ  نآ   ) .تسا هتـشگ  دـقعنم  وا  هفطن  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـیدرگ و  دـیدپ  دز  دـهاوخ  مه  هب  ار  نوـعرف  هاگتـسد  هـک  نآ 

خر دهاوخ 

142 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .دسر یمن  ییاج  هب  نآ  عفد  رد  هدنب  ششوک  دهد و  یم 

نشخ سب  ياه  هتفگ  دنارب  درک و  یمجعا  ار  نتـشیوخ  شُه  لقع و  یب  ناگناوید  نوچ  تفر  شُُرت  مشخ و  رپ  شیوخ  نارمع  درک 
عمط زو  تنایخ  زا  دـیتفیرفب  ارم  ِهاش  ناشتفگ  وا  تخاـب  هنوگژاـب  ياـهدرن  وا  تخاـس  نیگمغ  شرت و  ار  نتـشیوخ  دـناوخ  عمج  رب 
نامغ زا  میرآ  غراف  ام  ار  هاش  نامض  ردنا  تیدز  هنیس  رب  تسد  دیتخیر  ار  ام  هاش  يور  ِبآ  دیتخیگنا  ار  هاش  نادیم  يوس  دیتفیکشن 

هک ات  متخابرد  نانمشد  اب  اه  لام  متخادنا  هکحضم  رد  ار  شیوخ  ناما  یب  ار  امـش  مزیوآ  رب  نم  نانئاخ  يا  تفگ  دینـشب و  مه  هاش 
يرای و دوب  نیا  ماخ  راک  ور و  ِبآ  تفر و  لام  نانز  ِتاقالم  زا  دندنام  رود  نایلیئارسا  هلمج  بشما 
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دیناراوخ و لبط  موجن  گنهرف و  دوب و  نیا  ناتیار  دـیروخ  یم  مّلـسُم  ار  اه  تکلمم  دـیرب  یم  تعلخ  راردا و  اه  لاس  مارک ؟ لاعفا 
امـش رب  هتفر  شیع  منک  شتآ  مزیه  ار  امـش  نم  منک  رب  ناـتنابل  شوـگ و  ینیب و  مـنز  شتآ  مرد و  رب  ار  امـش  نـم  موـش  دـیراّکم و 

هچ نآ  ناریح ز  مهو  میا  هدرک  اهالب  عفد  اه  لاس  وید  دیبرچ  ام  تَّرک ز  یکی  رگ  ویدخ  يا  دنتفگب  دـندرک و  هدجـس  منک  شوخان 
میراد هگن  ام  دالو  زور  نیا  رافغتـسا  کیل  دیزخ  ردنا  محر  تسَج و  شا  هفطن  دـیدپ  دـش  شلمح  ام و  زا  دـش  توف  میا  هدرک  اهام 

وت يار  ِمالغ  يا  شکب  ار  ام  هگن ، نیا  میرادـن  رگ  اضق  نیا  دـهجن  توف و  ددرگن  ات  ام  میدـنب  دـصر  شدـالیم  زور  داـبق  هاـش و  يا 
دیآ نوگن  رس  « 15  » درب هلمح  ناکم  رب ال  ناکم  نوچ  زود  مصخ  مکح  ریت  دّرپن  ات  زور  زور  وا  درمـش  یم  هم  ُهن  هب  ات  شُه  راکفا و 
دنز رب  یگرم  رــــــس ز  ددرگ  هروـــــش  دـــــنک  یمــــــصخ  نامــــــسآ  اـــــب  نـــــیمز  نوـــــچ  دروـــــخ  دوـــــخ  نوـــــخ  ز 

__________________________________________________

دروآ نوخیبش  وک  ره  اضق  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 15)

143 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نداد ناشن  هاگآان  زا  تیانک  ندرک : یمجعا   914 دنک ب 937 - یم  رب  دوخ  شیر  ناتلبس و  دنز  یم  هجنپ  شاّقن  اب  شقن 

.نتفر ندنار :

نتفگ زا  تیانک  نتخاب : هنوگژاب  درن  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) دنار وا  شیپ  صاخ  بجاح  اب  دـناوخ  وا  حالـص  قرو  نوچ  هش 
.تسا هدنیوگ  داقتعا  فالخ  هک  يزیچ 

.ندرک دهعت  نامض : .دیدرواین ) بات  عمط  ربارب   ) .ندرکن ربص  ندرواین ، بات  نتفیکشن :

.ندیشک راد  نتخیوآ : رب 

هکحضم رد 
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.نتخاس دنخشیر  ار  دوخ  نتخادنا :

.ندرک هنیزه  ندرک ، فرص  نتخابرد :

؟ تسا مارک  هتسیاش  راک  نینچ  تسا ؟ هنادرمناوج  راک  نیا  دوب :...  نیا 

.هبتار يررقم ، راردا :

.هراب مکش  راوخ : لبط  ص 159 ) يدعس ، ناتسوب   ) دوب رارکت  نیقلت و  زور  بش و  دوب  راردا  هّیماظن  رد  ارم 

.دنوادخ هاشداپ ، ویدخ :

.ندش قئاف  نداتفا ، شیپ  ندیبرچ :

.ندرپس رطاخ  هب  ار  كدوک  نداز  زور  نتشاد : هگن  دالو  زور 

.تسا زیچان  وت  يار  ربارب  اه  شوه  اه و  هشیدنا  همه  هک  يا  مالغ :...  يا 

.یهلا مکح  ندش  يراج  زا  تیانک  مکح : ریت  ندیرپ 

.نداتفا رد  قلاخ  ياضق  اب  قولخم  هشیدنا  زا  تیانک  ندرب : هلمح  ناکم  رب ال  ناکم 

.نداتسیا عناص  ربارب  عونصم  ندز : هجنپ  شاقن  اب  شقن 

.1 دنک 608 / ورین  نوچ  شاّقن  اب  شقن  دنک  وج  تسج و  تیک  يریگب  رو 

رکم تهج  مه  نادیم  يوس  ار  هدازون  نانز  نوعرف  ندناوخ 

رکم تهج  مه  نادیم  يوس  ار  هدازون  نانز  نوعرف  ندناوخ 

دیوش نوریب  نایلیئارـسا  هلمج  دیور  نادیم  ناکلفط  اب  نانز  ياک  تخـس  درک  يدانم  نادیم و  يوس  تخت  دروآ  نورب  هش  هَم  ُهن  ِدعب 
هک يزیچ  یکی  ره  دبایب  ات  تسامش  لابقا  لاسما  نانز  نیه  دیـشک  رز  ناشیا  زا  سک  ره  تعلخ و  دیـسر  ار  نادرم  راپ  هک  نانچ  نآ 
ِهاش زا  دیریگ  اه  جنگ  نیه  تسا  هدییاز  هام  نیا  وا  هک  ره  دـهن  رز  هالک  مه  ار  ناکدوک  دـهد  تَّلِـص  تعلخ و  ار  نانز  رم  تساوخ 

ناتسد و زا  لفاغ  نادیم  يوس  رهـش  دش ز  نوریب  هدازون  نز  ره  دندمآ  هش  همیخ  ات  نامداش  دندش  نوریب  ناکلفط  اب  نانز  نآ  نیکَم 
مصخ و دـیورن  ات  طایتحا  تسا  نیا  هک  شدـندیرب  رـس  دندتـسب  رداـم  رن ز  نآ  دوب  هچ  ره  دـندمآ  درگ  ودـب  هلمج  ناـنز  نوچ  رهق 

طابُخ ب 947- دیازفن 
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.نداد زاوآ  یسراف ) ردصم  دنوسپ  ندرک ، يدانم + : ) ندرک يدانم   938

.نتفای تزیاج  زا  تیانک  .ندرب  رز  ندیشک : رز 

.یگتشگ رس  .یگدیروش  طابُخ : .تسا ) هدروآ  ددشم  ار  مال  رعش  ترورض  هب   ) .ششخب هلص : .تَلِص  تَّلِص :

اب ار  یلیئارـسا  نانز  ات  تفگ  دیـشیدنا و  یتلیح  تسا ، هدش  هدییاز  دز  دـهاوخ  مه  رب  ار  وا  کلم  هک  سک  نآ  تسناد  نوعرف  نوچ 
ناردام زا  ار  نارـسپ  دندمآ  رد  نادیم  هب  نانز  نوچ  و  دیـشخب ، دهاوخ  شاداپ  ار  نانآ  هک  هناهب  نیدب  دنناوخ  نادیم  هب  ناشناکدوک 

: تسا نینچ  هدمآ  ص 90 ) یگنس ، پاچ   ) يریوج ءایبنالا  صصق  رد  هچ  نآ  اما  .دندیرب  رس  دندتسب و 

صصق رد  .دنداد » یم  شردپ  هب  مهرد  داتفه  دنتشک و  یم  دوب  رسپ  رگا  دیآ  یم  دوجو  رد  هک  يدنزرف  ره  لیئارسا  ینب  زا  دومرفب  »
نوعرف : » تسا نینچ  ص 9 )  ) يروباشین ءایبنالا 
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« .دنشکب دیاز  رسپ  ناشیا  زا  هک  ره  هک  دومرف 

زادنا شتآ  رد  ار  یسوم  هک  یسوم  ردام  هب  ندمآ  یحو  نارمع و  هناخ  هب  ناناوَع  ندمآ  یسوم و  ندمآ  دوجو  هب 

زادنا شتآ  رد  ار  یسوم  هک  یسوم  ردام  هب  ندمآ  یحو  نارمع و  هناخ  هب  ناناوَع  ندمآ  یسوم و  ندمآ  دوجو  هب 

اغد نآ  داتسرف  یـسوساج  ِرهب  اه  هناخ  رد  هلباق  ِنانز  نآ  دود  بوشآ و  نآ  زا  دیچ  ردنا  نماد  دوب  هدرب  یـسوم  هک  نارمع  ِنز  دوخ 
دراد یکدوک  تسا  ینز  ابیز  یکی  هچوک  نیا  ردنا  تسا  یکش  مهو و  رد  هک  نادیم  وا  دمآن  تسا  یکدوک  اجنیا  هک  شندرک  زمَغ 

نآ لصا  هک ز  ربخ  اب  نآ  نز ز  يوس  دمآ  یحو  ادخ  رمأ  زا  تخادـنا  رونت  رد  ار  لفط  وا  دـندمآ  ناناوع  سپ  تسا  ینف  ُرپ  نکیل  و 
ًاّرَح ُراّنلا  ُنوکَت  ادِراب ال  ِینوُک  ُران  ای  تمصع  رسپ  نیا  تسا  لیلخ 
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نآ زک  نازاّـمغ  زاـب  دـندش  وس  نآ  دارم  یب  ناـناوع  سپ  رثا  شتآ  درکن  یـسوم  نت  رب  ررـش  رد  ار  وا  تخادـنا  یحو  هب  نز  ًادِراـش 
ردنا دیرگنب  وکین  کین  فرط  نآ  دیدرگ  زاب  ناناوع  ياک  دنچ  ِگناد  يارب  زا  نوعرف  شیپ  دنتـشادرب  ارجام  ناناوع  اب  دـندب  فقاو 
ینعم لمح ) تدم  رد  « ) نتشاد مکش  رد   » ار ندرب »  » نوسلکین تشاد ، دوخ  اب  ار  ع )  ) یسوم دوب : هدرب  یسوم   948 فَرُغ ب 958 -

.تسا رهاظ  فالخ  یلو  هدرک ،

.نتفرگ هرانک  زا  تیانک  ندیچ : رد  نماد 

.ندرک ینیچ  نخس  ندرک ، تیاعس  ندرک : زمغ 

لعف ِلعاف  رهاظب  دـمآن : ص 101 ) هلاقم ، راهچ  زا  لقن  هب  یـسودرف ،  ) نهک دـش  یلع  یبن و  رهم  هب  نخـس  رپ  ناـک  دـندرک  زمغ  ارم 
.تسا لفط » ردام   » دوصقم هک  تسادیپ  یلو  تسا ، كدوک 

كریز و دوش ، هتفرگ  ردام »  » تفص رگا  .تفرگ  ود  ره  لفط  ردام و  تفص  ناوت  یم  نف : رپ 
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.دهد یم  هجوت  بلاج  ابیز و  ینعم  دوش  هتفرگ  كدوک »  » تفص رگا  دهد و  یم  ینعم  زاس  تلیح 

.الع ّلج و  قح  ترضح  ریخ : اب 

(. ع  ) میهاربا بقل  لیلخ :

.دناسر یمن  نایز  ار  وا  شتآ  تسا و  ع )  ) میهاربا داژن  زا  تسا : لیلخ  نآ  لصا  ز 

.نتشاد هگن  تمصع :

رب شاب  تمالـس  درـس و  شتآ  يا  میتفگ  َمیِهاْربِإ : یلَع  ًامالَـس  ًادَْرب َو  ِینوُک  ُراـن  اـی  اـْنُلق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ینوک : راـن  اـی 
شکرس نازوس و  شتآ  شاب ، تمالس  درس و  هک  دیسر  شتآ  هب  یلاعت  قح  زا  هک  یمکح  اب  رانلا :...  نوکت  ال  ( 69 ءایبنا ،  ) .میهاربا

.دوش یمن 

.یلاخ تسد  مورحم ، دارم : یب 

.هاگآ فقاو :

.لوپ كدنا  دنچ : گناد 

.کچوک هناخ  هناخ ، الاب  هفرغ : عمج  فَرُغ :
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شردام .دندیسر  نارمع  يارس  رد  رب  نالَّکوم 
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رونت رد  دیچیپ و  هتل  رد  ار  ع )  ) یـسوم .مزادنا  شتآ  رد  ار  وا  هک  دشابن  نآ  زا  رتهب  چـیه  تشک ، دـهاوخب  ار  وا  نوعرف  نوچ  تفگ 
هک دز  دوخ  يور  رب  هچناپط  ع )  ) یـسوم ردام  .دنتـشگ  زاب  دندیدن  يرثا  چیه  دندمآ  رد  نالّکوم  نوچ  داهنب و  رونت  رـس  تخادنا و 

یّلست ات  مراد  دوخ  اب  مرآ و  رب  شتآ  زا  ار  شناوختسا  يراب  .متخادنا  شتآ  رد  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  دنزرف  مدرک ، هک  دوب  هچ  نیا 
ص 90) يریوج ، ءایبنالا  صصق   ) .تسوا تسد  رد  یبیـس  هتـسشن و  شتآ  نایم  دید  ار  ع )  ) یـسوم تفرگ  رب  رونت  رـس  نوچ  .دشاب 

هاگآ ع )  ) یـسوم نداز  زا  هک  ناسوساج  اما  دنتـشگ ، زاب  نوعرف  دزن  .دـنتفاین  يرثا  كدوک  زا  دـندرک  وج  تسج و  هچ  ره  ناـناوع 
.دنتفریذپن ار  نانآ  نخس  دنبای  یتلص  نوعرف  زا  هک  نآ  يارب  دندوب 

نکفا بآ  رد  ار  یسوم  هک  یسوم  ردام  هب  ندمآ  یحو 

نکفا بآ  رد  ار  یسوم  هک  یسوم  ردام  هب  ندمآ  یحو 

دیپس ور  مناسر  يو  اب  ار  وت  نم  داـمتعا  نک  شلین و  رد  نکف  رد  نکم  وم  راد و  دـیموا  رد  يور  نکف  شبآ  رد  هک  دـمآ  یحو  زاـب 
ِردص ردـنا  یـسوم  نورب  وا  تشُک  یم  لفط  نارازه  دـص  شاپ  قاس و  رد  مه  دـیچیپ  یم  هلمج  شاهرکم  درادـن ، نایاپ  نخـس  نیا 
ناهج ناهاش  ِرکم  دونَع  ِنوعرف  ِرکم  دـُب  اهدژا  نیب  رود  ِمشچ  روک  نآ  لیح  زا  نینَج  دـُب  اج  ره  تشُک  یم  نونج  زا  نورد  رد  هناخ 

هب ار  نآ  دروخب  نیا  اهدژا  دش  اصع  دوب و  اهدژا  دیـشک  رد  ار  وا  رکم  مه  ار  مه و  دـیدپ  دـمآ  رت  نوعرف  وا  زا  کیل  دوب  هدروخ  ار 
دش تسد  ادخ  قیفوت 
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اه هلیح  نآ  شیپ  یلیس  وچ  اهایرد  هلمج  نارک  روغ و  یب  تسایرد  یکی  نآک  یهتنملا  هیلإ  هک  نادزی  هب  ات  اجک  ات  نیا  تسد  يالاب 
رد هچ  نآ  داشَّرلِاب  مَلعأ  هّللا  دـش و  وحم  داهن  رـس  منایب  اجنیا  دیـسر  نوچ  تسال  هلمج  اهنآ  هَّللا  اَّلإ  شیپ  تساهدژا  رگ  اه  هراـچ  و 

شیهاوخ رب  نوعرف  نآ  رب  وت  تسا  وت  لاوحا  هلمج  نیا  غیرد  يا  تسا  هَچ  سوـبحم  تاـهردژا  کـیل  تسه  وـت  ردـنا  دوـب  نوـعرف 
نیا تخـس  تدزادنا  یم  رود  نیعل  سفن  دنک  یم  تبارخ  هچ  تدیامنب  ناسفآ  رگید  رو ز  تدـیاز  تشحو  دـنیوگ  وت  رگ ز  تسب 
میرک نآرق  رد  هک  نانچ  ندـمآ : یحو   959 تسا ب 975 - ینز  هلعـش  وا  نوعرف  نوـچ  هن  رو  تسین  نوـعرف  مزیه  ار  تشتآ  نیرق 
یحو هچ  نآ  میدرک  یحو  وت  رداـم  هب  هک  یماـگنه  ِّمَْیلا : ِیف  ِهِیفِذـْقاَف  ِتُوباَّتلا  ِیف  ِهِیفِذـْقا  ِنَأ  .یحُوی  اـم  َکِّمُأ  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  ْذِإ  تسا 

(39 - 38 هط ،  ) .نکفیب شیایرد  رد  راذگ و  یتوبات  رد  ار  وا  هک  .دش  هدرک 
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.دناوخ لامُم )  ) دیِمتعا ار  نآ  دیاب  دامتعا :

.دوصقم هب  هدیسر  زا  تیانک  دیپس : ور 

.دوصقم هب  هدیسر  زا  تیانک  ندیچیپ : اپ  قاس و  رد  اهرکم 

.ندش نایز  هیام  .ندرک  راتفرگ  زا  تیانک  ندیچیپ : اپ  قاس و  رد  اهرکم 

.انیبان ادخ  راک  رد  انیب و  ایند  راک  رد  نیب : رود  مشچ  روک 

هلیح .ندـش  زوریپ  نانآ  رب  ندروخ : ناـهاش  رکم   3 روم 2609 / ياـپ  هدـید  روک و  نامیلـس  زا  روک  هدـید  نیب و  رود  سب  یکی  نآ 
.ندرک لطاب  ار  ناشاه 

.ندرب ورف  ماک  هب  ندیشک : رد  .یسوم ) ياصع  هب  تسا  تراشا   ) .رتدنمورین زا  تیانک  رت : نوعرف 

تسد يالاب  تسد 
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یلِإ َّنَأ  تسا َو  میرک  نآرق  زا  هـتفرگ  یهَتنُملا : ِهـَیلإ  ( 76 فسوی ،  ) .ٌمِیلَع ٍْملِع  يِذ  ِّلُـک  َقْوَـف  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندـش :
تردـق اـیرد »  » زا .تسین و  مولعم  نآ  ياـفرژ  هک  روـغ : یب  ( 42 مجن ،  ) .ناـیاپ تسا  وت  راـگدرورپ  يوـس  هب  اـنامه  یهَْتنُْملا : َکِّبَر 

.تسا دوصقم  راگدرورپ 

.ندوب تسین  قح  تردق  ربارب  ندوب : ال 

.نتشگ شوماخ  زا  تیانک  نایب : نداهن  رس 

.تسا رتاناد  يراگتسر  یتسار و  هب  ادخ  و  ملعأ :...  ُهَّللا  َو 

.هراّمأ سفن  زا  تراعتسا  اهردژا :

تلیـسو ندوبن  هدامآ  .یناوتان  زا  تراعتـسا  هچ :  3 تسا 1053 / هدرـسفا  یتـلآ  یب  مغ و  زا  تـسا  هدرم  یک  وا  تساـهردژا  تـسفن 
.نایغط

.تسا دنیاشوخ  هک  ناتساد  .تشذگ  رس  .هناسفا  هناسفآ ، ناسفآ :

لد رب  ادخ  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یسودرف ،  ) منم هناسفآ  تسخن  ار  نخس  منم  هناهب  دب  نیزگدب  نادب 
وا تفگ  نوعرف  نز  .دندرب  وا  دزن  دنتفرگب و  ار  وا  نوعرف  ناسک  .تخادنا  بآ  رد  داهن و  توبات  رد  ار  یسوم  ات  دنکفا  یسوم  ردام 

ار

150 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دیسرن هجیتن  هب  نوعرف  رکم  صصق ) هروس   13 ياه 7 - هیآ  لیذ  اهریـسفت ، هب : دینک  هاگن   ) .تسا وت  نم و  مشچ  ینـشور  هک  شکن 
.درب نایم  زا  ار  وا  ات  دنام  هدنز  یسوم  و 

ًاناْطیَـش َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  هک  تفاـی  تسد  وا  رب  ناطیـش  تفاـت  يور  قـح  زا  هک  ره  تسا ، نینچ  زین  یمدآ  رکم 
تبسانم نیدب  دزادنا و  رب  ار  یمدآ  نب  خیب و  دزاتب و  دبای  تصرف  ات  تسا  نیمک  رد  هتـسویپ  اهدژا  نیا  ( 36 فرخز ،  ) .ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف 

.دروآ یم  نایم  هب  ار  اهدژا » ریگرام و   » ناتساد
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دادغب هب  دروآ  دیچیپ و  شاه  نامسیر  رد  تشادنپ  هدرُم  ار  هدرسف  ياهدژا  هک  ریگرام  تیاکح 

دادغب هب  دروآ  دیچیپ و  شاه  نامسیر  رد  تشادنپ  هدُرم  ار  هدرسف  ياهدژا  هک  ریگرام  تیاکح 

رام شاه  نوسفا  هب  وا  دریگب  ات  راسهوک  يوس  تفر  يریگرام  يوب  هدیشوپ  رس  زار  نیز  يرب  ات  يوگ  خیرات  زا  ونـشب  تیاکح  کی 
تـسا ربهر  وکین  هار  رد  بلط  هک  تسود  ره  وت  اـمئاد  نز  بلط  رد  دوب  هدـنبای  تسا  هدـنیوج  هک  نآ  دوب  هدنباتـش  رگ  نارگ و  رگ 

ره ریگ  ندرک  يوب  هگ  یشوماخ و  هب  هگ  تفگ و  هب  هگ  بلط  یم  ار  وا  ژیغ و  یم  وا  يوس  بدا  یب  لکش و  هتفخ  كول و  گنل و 
فرط ره  دـجب  نتـسُج  نیا  رد  ار  دوخ  سح  ره  شیب  ّدـح  زا  دـینک  فسوی  ِنتـسُج  شیوخ  دالوا  اب  بوقعی  نآ  تفگ  هش  يوب  وس 

راچ رب  ار  شوگ  دیوش  ناسُرپ  ناهد  ّسح  هر  زا  وسب  وس  ور  رسپ  هدرک  مُگ  وچمه  اوُسأیَت  ادخ ال  حور  زا  تفگ  دِعتسُم  ِلکـش  دینار 
هر فطل  لصا  يوس  یسک  زا  ینیبب  یفطل  اجک  ره  دیرَس  نآ  يانـشآک  رِـس  نآ  يوس  دیرب  وب  دیآ  شوخ  يوب  اجک  ره  دیهن  نآ  هار 

: هب دینک  هاگن  زین  تسا و  پوزیا  ياه  تیاکح  زا  یکی  نوسلکین  لقن  هب  ناتساد  أشنم   976 یسع ب 987 - یبای 

ار رخ  تفرگ و  ناج  دیسر  نادب  رخ  سفن  نوچ  ار و  وا  نداهن  رخ  هربوت  رد  و  ناتسمز ، رد  هدرسف  رام  اب  وا  یتسود  رگزرب و  ناتساد 
.نتفای یهگآ  كدنا  زا  تیانک  ندرب : يوب  مود ) باب  همان ، نابزرم   ) .تشکب دز و  مخز 

.ور هتسهآ  وردنک ، نارگ :

( ینادیم لاثمالا  عمجم   ) .ُهَدَجَو ًائیَش  َبَلَط  نَم  تسا :...  هدنیوج  هک  نآ 

152 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وا تسُج 
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رد هک  هن  نآ  ياراـی  ار  نکـش  هوک  لـیپ   » .تردـق یب  ناوتاـن ، كول :  1 دوب 1412 / هدـنبای  هدـنیوج  مرجال  دوب  هدـنب  نوچ  شات  ار 
درب راک  رد  كول »  » اما يریگ ) ناهج  گنهرف  زا  همان  تغل  لقن  هب  يورـسخ ، زاجعا  « ) .دیمارخ دناوت  ییانعر  هب  كول  روم  هاگرذگ 

.دیآ گنل  اب  رتشیب 

یب ( 191 نارمع ، لآ   ) .ْمِِهبُونُج یلَع  ًادوُُعق َو  ًاماِیق َو  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  لکـش : هتفخ 
(. دعب هب   2 / 1710  ) یسوم نابش و  ناتساد  هب : دینک  هاگن  .دنادن  تبطاخم  مسر  هار و  هک  بدا :

انالوم ار : دوخ  سح  ره  .دوب ) بلط  رد  دـیاب  تلاح  ره  رد  هک  نآ  زا  تیانک   ) .نتفر اپ  تسد و  راهچ  وناز و  هب  ای  هتـسشن  ندـیژیغ :
.تسا هدرک  ریسفت  رگیدکی  اب  اه  سح  نتخادنا  راک  هب  تسا ، فسوی  هروس  رد  هک  ار  اوُسَّسَحَت » »

زا دـیورب و  منارـسپ  يا  ِهَّللا : ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  ِهیِخَأ َو ال  َفُسُوی َو  ْنِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهْذا  َِّیَنب  ای  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اوُسَأـیت : ـال 
هب ار  سُّسجت »  » و سُّسَحَت »  » ناـیوغل ( 87 فسوی ،  ) .دیـشابم دـیمون  ادـخ  جرف  تمحر و  زا  دـینک و  وج  تسج و  شردارب  فسوی و 

َفُـسُوی اُوُبلطا  يا  : » دسیون ص 130 ) ج 5 ،  ) رارـسالا فشک  ریـسفت  رد  اـما  دراوملا ) برقا  برعلا ، ناـسل   ) .دـنا هتفرگ  ینعم  کـی 
نانچ یبوبر  ملاع  رَس : نآ  .ُهَحیِر » َنوُدِجَت  مُکَّلََعل  ّمَّشلِاب  ُهَرکِذ َو  َنوُعَمسَت  مُکَّلََعل  ِنُذُألِاب  ُهَنوُرِصُبت َو  مُکَّلََعل  ِرَصَبلِاب ، مُکِّساوَح  ِعیِمَِجب 

زا  ) یَسَع یِسَع : ( 1 تیب 1951 / حرـش  هب : دـینک  هاگن  « ) .اَهل اوُضَّرَعَتَف  الأ  ٌتاحَفَن  مُکِرهَد  ِماـّیأ  ِیف  مُکِّبَِرل  َّنإ   » تسا ثیدـح  رد  هک 
.تسا دیما  .هک  وب  هبراقم ) لاعفا 

زاب ششوک  زا  و  دوب ، بلط  رد  دیاب  هتسویپ 
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رگید ياهاج  رد  هک  نانچ  اما  .یبایب  تسوت  يامنهار  هک  ار  سک  نآ  ات  دومن ، وج  تسج و  هناشماخ  هاگ  ندیسرپ ، اب  هاگ  داتـسیان ،
.دوش هضافا  هدنیوج  لد  رب  یلاعت  قح  بناج  زا  دیاب  بلط  نیا  تسا  هدمآ  يونثم 

153 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فرَط  راد  لُک  رب  راذگب و  ار  وزُج  فرژ  تسا  ییایرد  اه ز  شوخ  همه  نیا 

یتحار یب  امئاد  تحار  ِماد  تسا  یتشآ  رهب  قلخ  ياه  مشخ  تسا  یبوط  ناشن  یگرب  یب  گرب  تسا  یبوخ  رهب  قلخ  ياـه  گـنج 
میکح يا  ّدـض  ات  ّدـض  زا  َرب  يوب  میرک  يا  لک  ات  وزج  زا  َرب  يوب  دـنک  یم  هگآ  رکُـش  زا  هلگ  ره  دوب  ار  شزاون  رهب  ندز  ره  تسا 

یمغ ب یب  فیرح  ِرهب  دروخ  مغ  یمدآ  دـیوج  رام  يرای  رهب  تسُج  رام  يراـی  رهب  زا  ریگراـم  تسرد  درآ  یتشآ  یم  اـه  گـنج 
.تسوا بناج  زا  یکین  ییابیز و  ره  .تسا  ماع  هک  قح  ترضح  فطل  ملاع  زا  تراعتسا  فرژ : يایرد   988 - 994

.مشچ فرط :

.ندوب دازآ  قلعت  زا  .قح  رد  ندش  یناف  .یشیورد  یگرب : یب  گرب 

تـشهب رد  .تشهب  هب  ندیـسر  زا  تیانک  یبوط : ناشن   1 راگدرک 2237 / دـشخب  شیگرب  یب  گرب  رانچ  نیا  ياـه  گرب  دزیرب  رگ 
یتحار یب  .دسر ) تشهب  هب  دـهرب ، ایند  زا  هک  نآ   ) .گرب خاش و  رپ  تشهب  رد  تسا  یتخرد  میناد  یم  هک  نانچ  یبوط »  » .ندـیمرآ

: ریظن ندوب : تحار  ماد 

دوب هب  اولح  نان و  زا  باوث  رد  دور  نیکسم  رب  هک  يرجز  اسب  يا 

دنک اقنتسُم  ثبُخ  زا  شَیلیس  دنک  ارفص  ناوا  یب  اولح  هک  نآ  ز 

« رام : » دیوج رام  يرای  رهب   6 / 2600 ندز 2602 - ندرگ  زا  شنآ  دناهر  هک  نزب  نیکسم  رب  تقو  رد  ییلیس 
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ع)  ) یلع و  يوقلا ) جـهنملا  « ) .ُهنِم ُّرَـضأ  ُهاجلا  ٌهَّیَح َو  ُلاملا   » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  تسا  ناـهج  نیا  رویز  لاـم و  زا  تراعتـسا 
: ندرب لک  هب  وزج  زا  يوب  ( 119 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .اِهفوَج ِیف  ُِعقاَّنلا  ُّمُّسلا  اهُّسَم َو  ٌنَِّیل  ِهَّیَحلا  ِلَثَمَک  اینُّدلا  ُلَثَم  : » دـیامرف

.نتخانش ار  ادخ  ادخ ، راثآ  زا  .ندیسر  عناص  هب  عونصم  زا 

دهد وا  هک  يرقف  .دیـسر ) ناوت  فطل  هب  رهق  زا   ) .تخانـش ناوت  دض  زا  ار  دض  تسا  فورعم  هک  نانچ  ندرب : دـض  هب  دـض  زا  يوب 
دشاب وا  رد  يو  ياضر  هک  ییراوخ  تسا و  یهاشداپ 

154 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا فطل  هناشن  وا  رهق  تسا و  يرورس 

سک ره  و  دنـسرب ، یبوخ  هب  ات  دنـشوک  یم  همه  نونجم ) یلیل و  یماظن ،  ) یلیل تسکـشب  ارم  فرظ  ارچ  یلیم  دوب  شنارگید  اب  رگا 
.دبای شیاسآ  نآ  سپ  زا  ات  دهن  یم  یجنر  دوخ  رب 

خیب تسا  هدرک  شلد  رد  يورس  هک  نآ  خیم ز  راچ  یناکد  رب  بش  ات  هجاوخ 

دنا نآ  یپ  رد  قلخ  هک  یبوـخ  ییاـبیز و  نیا  اـما   3 / 543 دود 544 - یم  ینیـش  هناخ  رهم  هب  نآ  دور  یم  یکـشخ  اـیرد و  يرجاـت 
نیا زا  دـیاب  دـسرب  یبوخ  نآ  هب  دـهاوخ  هک  نآ  .ایرد  نآ  زا  تسا  يا  هحـشر  یهتنم و  یب  یبوخ  زا  تسا  يا  هناشن  تسا و  يرهاظ 

(36 دمحم ،  ) .ٌوَْهل ٌبَِعل َو  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَمَّنِإ  هک  درذگب  یبوخ 

رپ ز دش  وا  لکش  زا  شلد  هک  میظع  اج  نآ  دید  هدرم  ییاهدژا  فرب  ِماّیا  رد  ناتسهوک و  درگ  فرگِـش  يرام  یکی  یتسُج  یمه  وا 
قلخ ّیناریح  رهب  زا  ریگرام  دید  هدرم  ییاهدژا  تسُج  یم  رام  دیدش  ِناتسمز  ردنا  ریگرام  میب 
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نیکـسم تخانـشن  نتـشیوخ  دوش ؟ نوچ  ناریح  رام  ردـنا  هوک  دوش ؟ نوتفم  نوچ  تسا  یهوک  یمدآ  قلخ  ینادان  تنیا  دریگ  راـم 
هُک رام و  نارازه  دص  تخودب  یقلد  رب  شیوخ  سلطا  دوب  تخورف  نازرا  یمدآ  ار  نتـشیوخ  یمک  رد  دش  دمآ و  ینوزف  زا  یمدآ 

نوچ ییاهدژا  تفگِش  رهب  زا  دمآ  دادغب  يوس  تفرگ  رب  ار  اهدژا  نآ  ریگرام  تسود  رام  تسا و  هدش  ناریح  ارچ  وا  تسوا  ناریح 
هدرم یمه  وا  ما  هدروـخ  اـهرگج  نم  شراکـش  رد  ما  هدروآ  يا  هدرم  ياـهدژاک  يا  هناـگناد  یپ  زا  شدیـشک  یم  يا  هناـخ  نوـتس 

دومن ب یم  هدرم  لکـش  دوب و  هدـنز  دوب  هدرـسفا  فرب  اهامرـس و  وا ز  کین  کین  شدـیدن  وا  دوب و  هدـنز  کـیل  شدُرب و  ناـمگ 
.ریگرام هب  تسا  تراشا  وا :  995 - 1007

155 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا ینعم  نیمه  دوصقم  تیب  نیا  رد  هک  هدمآ  گرزب  و  ربتس ، فیطل ، ابیز ، ياه  ینعم  هب  اه  گنهرف  رد  فرگِش :

.تسا ندروآ » تفگش  هب   » ینعم هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، یناشیرپ  یگتشگ و  رس  اه  گنهرف  رد  یناریح :

ریبـک ملاـع  تسا و  ناگدـیرفآ  هدـیزگ  وا  هچ  دـندرخ ، وا  ربارب  تادوجوم  رگید  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هوک  هب  یمدآ  هیبـشت  هوـک :
سپ تساه  تقیقح  وا  رد  تساهزیچ  رگید  قایرت و  رام و  هوک  رد  هک  نانچ  تسا و  عمج  وا  رد  هدـمآ  شنیرفآ  رد  هچ  ره  تسا و 

.دوش رام  هتفیرف ي  ییوا  نوچ  هک  دوبن  راوازس 

دش رارضا  یب  تسا و  قایرت  ِناک  دش  رام  ُرپ  رگا  مدآ ، دوب  هوک 

.هتفیرف نوتفم :  6 / 1345 يا 1346 - هّرغ  ییارچ  دوخ  صالخ  زا  يا  هّرذ  يرادن  یقایرت  هک  وت 

: ریظن دش :...  دمآ و  ینوزف  زا 

فلخان يا  يا  هداز  مدآ  رخآ 
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.شزرا یب  عاتم  هب  ندش  دنسرخ  زا  تیانک  نتخود : قلد  رب   1 فرش 541 / ار  یتسپ  وت  يرادنپ  دنچ 

.لوپ كدنا  زا  تیانک  هنآ ) مهرد + مشش  کی  گناد : : ) هناگناد

تخـس شـالت  ندرب ، جـنر  ندروخ : رگج  ص 641 ) ییانـس ، هقیدـح ،  ) هناـگیب هلمح  تعیرـش  زا  هناـگناد  يوـج  تسج و  رد  همه 
.ندرک

نوچ ناهج  مسج  شبنج  ینیبب  ات  نایع  دیآ  رشح  دیشروخ  ات  شاب  داتـسوا  يا  دوب  هدرـسفا  دماج  دامج  وا  ِمان  تسا و  هدرـسفا  ملاع 
تخانـش دیاش  یگلمج  ار  اه  كاخ  تخاس  درم  نوچ  ار  وت  كاخ  هراپ  دش  رابخا  نانکاس  زا  ار  لقع  دـش  رام  اجنیا  یـسوم  ياصع 

ددرگ اصع  نآ  ام  يوس  دتـسرف  ناشوس  نآ  زا  نوچ  دنا  هدنیوگ  فرط  نآ  اجنیا و  شماخ  دنا  هدـنز  وس  نآ  دـنا و ز  وس  نیز  هدرم 
156 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اهدژا  ام  يوس 

دمحا اب  هام  دوش  یناد  نخـس  یـسوم  اب  رحب  دوش  ینامیلـس  لاّمح  داب  دوب  یموم  فک  هب  نهآ  رهوج  دنک  يدواد  نحل  مه  اه  هوک 
یمالس دمحا  رب  گنـس  دسر  رد  دیآ  هناّنح  نتـسا  دشک  رد  يرام  وچ  ار  نوراق  كاخ  دوش  نیرـسن  ار  میهاربا  ران  دوش  نیب  تراشا 

یم يدامج  يوس  امش  نوچ  میشماخ  ام  نامرحمان  امش  ابس  میشوخ  میریـصب و  میعیمـس و  ام  دنک  یم  یمایپ  ار  ییحی  هوک  دنک  یم 
تدـیآ تادامج  حـیبست  شاف  دیونـشب  ملاع  يازجا  لغلغ  دـیور  اه  ناج  ملاع  يدامج  زا  دـیوش ؟ نوچ  نادامج  ناـج  مرحم  دـیور 

يوعد دوب  یک  رهاظ  حـیبست  ضرغ  هک  اه  لیوأت  يا  هدرک  شنیب  رهب  اه  لیدـنق  وت  ناج  درادـن  نوچ  تدـیاب  َرن  اـه  لـیوأت  هسوسو 
سپ ناوخ  حیبست  دنک  یم  تربع  تقو  نآ  رادید  ار  هدننیب  رم  هکلب  دوب  یَغ  لایخ  ندید 
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نوچ لاح  رون  درادن  وک  سک  نآ  ِنآ  لازتعا و  لها  لیوأت  دوب  نیا  دوب  یم  نتفگ  وچمه  تلالد  نآ  دـهد  یم  تدای  حـیبست  زا  وچ 
رد هچ  نادب  تسا  یتراشا  نآ  رد  تسا : هدرـسفا  ملاع   1008 یمجعا ب 1028 - یبیغ  ریوصت  زا  دـشاب  یمدآ  دـماین  نوریب  سح  ز 

ياج رب   ) ناج یب  ار  نآ  يرادنپ  ینیب و  ار  اه  هوک  ِباحَّسلا : َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  ًهَدـِماج َو  اُهبَـسْحَت  َلابِْجلا  يَرَت  َو  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق 
.تابن ناویح و  لباقم  تسین ، شیور  ای  یگدنز  نآ  رد  هچ  ره  دامَج : ( 88 لمن ،  ) .دور یم  ربا  نوچ  هک  یلاح  هداتسیا )

.زیخاتسر زور  رشح :

.دنرادن تکرح  هک  نانکاس :

ادخ رگا  مینیب  یم  نکاس  ار  هچ  ره  دوخ  لقع  اب  هچ  نآ  زا  تسا  يا  هناشن  یسوم  ياصع  ندش  اهدژا  دش : رابخا  نانکاس  زا  ار  لقع 
.دیآ یم  رد  تکرح  هب  دهاوخ 

.تسا روعـش  لقع و  ياراد  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  ناسنا  كاردا  یب  ناج و  یب  كاخ  زا  ادـخ  هک  نادـب  تسا  تراشا  كاـخ : هراـپ 
یشبنج نانچ  دادعتسا  دنا ، مارآ  رهاظب  هک  ملاع  يازجا  سپ 

157 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنراد ار 

.تعیبط ملاع  وس : نیز 

.تقیقح ینعم و  ملاع  وس : نآ  ز 

.دوش روصم  یتروص  هب  دیآ و  رد  ملاع  نیدب  ینعم  ملاع  زا  نوچ  دتسرف :...  ناشوس  نآ  زا  نوچ 

دوخ يوـس  زا  ار  دواد  اـنامه  و  َْریَّطلا : ُهَعَم َو  ِیبِّوَأ  ُلاـبِج  اـی  اًلْـضَف  اَّنِم  َدُواد  اـْنیَتآ  ْدََـقل  میرک َو  نآرق  هب  تسا  تراـشا  يدواد : نحل 
: َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  میرک  نآرق  هب  تسا  تراشا  نهآ : رهوج  ( 10 ءابس ،  ) .وا اب  دییوگ  ادخ  رکذ  ناگدنرپ  هوک و  يا  .میدیشخب  یتلیضف 

َناْمیَلُِسل َو  نامیلس : لاّمح  داب  ( 10 ءابس ،  ) .میدرک مرن  وا  يارب  ار  نهآ  و 
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.هام کی  نآ  هاگنابـش  هام و  کی  دادـماب  هب  نآ  نتفر  میدرک ] رخـسم   ] ار داب  نامیلـس  يارب  و  ٌرْهَـش : اـهُحاوَر  ٌرْهَـش َو  اهُّوُدُـغ  َحـیِّرلا 
َكاصَِعب ْبِرْضا  ِنَأ  تسا  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  یسوم : اب  رحب  هیآ 81 ) ءایبنا ، هروس  هب : دینک  هاگن  زین  ( ) 12 ءابس ، )

هب هام  ندش  هتفاکش  و  ص )  ) مرکا لوسر  هزجعم  هب  تسا  تراشا  دمحا : اب  هام  ( 63 ءارعش ،  ) .ار ایرد  دوخ  ياصع  هب  نزب  هک  َرْحَْبلا :
رگا هام و  دش  هتفاکـش  تمایق و  دش  کیدزن  ٌّرِمَتْـسُم : ٌرْحِـس  اُولوُقَی  اوُضِْرُعی َو  ًهَیآ  اْوَرَی  ْنِإ  .ُرَمَْقلا َو  َّقَْشنا  ُهَعاَّسلا َو  َِتبَرَْتقا  وا  تراشا 

لوسر ياه  هزجعم  زا  يزجعم  هب  ار  نآ  نارـسفم  ( 2 - 1 رمق ،  ) .تسا رمتـسم  ییوداج  دنیوگ  دننادرگ و  رب  يور  دـننیب  ار  يا  هناشن 
.دش مین  ود  هب  هام  درک و  تراشا  هام  هب  ص )  ) لوسر .دنتساوخ  وا  زا  شیرق  نارفاک  هک  دنا  هدرک  ریبعت  (ص )

.1 تیب 547 / حرش  هب : دینک  هاگن  میهاربا : ران و 

َنِم َناک  ام  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  ُهَنوُرُْـصنَی  ٍهَِئف  ْنِم  َُهل  َناک  امَف  َضْرَْألا  ِهِرادـِب  ِِهب َو  انْفَـسَخَف  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ار :...  نوراق  كاخ 
.دوبن اه  هدنوش  زوریپ  زا  دنک و  يرای  ادخ  ربارب  ار  وا  هک  تشادن  ار  یهورگ  میدرب و  ورف  نیمز  هب  ار  وا  هناخ  وا و  سپ  َنیِرِـصَْتنُملا :

.1 تیب 2113 / حرش  هب : دینک  هاگن  هناّنَح : ُنتسا  ( 81 صصق ، )

158 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.داد رس  نوتس  نآ  هک  تسا  يا  هلان  زا  تیانک  و  يرایشه ، يراگتسر ، دَشَر :

َوُه اَّلإ َو  ٌرَجَش  ٌلَبَج و ال  ُهَلَبقَتسا  اَم  (: » ص  ) لوسر ياه  هزجعم  زا  یکی  هب  تسا  تراشا  دنک : یم  یمالس  دمحا  رب  گنس 
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َمل ص )  ) ٍدّمَُحم َعَم  َهَّکَم  ِباعِـش  ِیف  ُتیـشَم  اذِإ  ُتنُک   » رباج ثیدـح  زین  و  رجـش )»  » لیذ سرهفملا ، مجعملا  « ) .َکیَلَع ُمالَّسلا  لوُقَی 
یم یمایپ  ار  ییحی  هوک  جیارخ ) زا  ص 364 ، ج 17 ، راونالا ، راحب  « ) .هَّللا َلوُسَر  ای  کیَلَع  ُمالَّسلا  َلاق  اَّلإ  ٍرَجَش  ٍرَجَِحب َو ال  ُّرُمی  نُکَی 

ییحی رب  نم و  رب  هک  مسانـش  یم  هکم  رد  ار  یگنـس  دومرف : هک  تسا  تیاور  ص )  ) لوسر زا  : » تسا هدمآ  يوقلا  جهنملا  رد  دـنک :
وت ات  زیرگب  نم  يوس  هب  ییحی  تفگ  دوب  یهوک  اج  نآ  دنریگب ، ار  وا  دش  کیدزن  و  تخیرگ ، دوهی  زا  هک  یماگنه  درک  یم  مالس 

.دنیوگ یم  حیبست  ورین  نادب  تسا و  هداهن  نانآ  رد  ادخ  هک  ییورین  نادامج : ناج  .درکن » دامتعا  نآ  رب  ییحی  .مهن  دوخ  نورد  ار 

.هدنب رب  تسا  یهلا  تبهوم  هک  ینورد  رون  زا  تراعتسا  لیدنق :

.یهارمگ ّیَغ :

.نادان زا  تیانک  یمجعا :

رگید يا  هتکن  هب  سپس  .زیخاتسر  رد  ندمآ  رد  شبنج  هب  دزادرپ و  یم  ناهج  نیا  یگدرسف  هب  تبسانم  هب  رام ، یگدرسف  ناتساد  زا 
نوتس نوچ  دیوگ  نخس  هاگ  و  دیآ ، تکرح  هب  هدرسفا  ناهج  نیا  يازجا  زا  کی  ره  دشاب  ادخ  تساوخ  نوچ  هک  دنک  یم  تراشا 

تاسوسحم نآ  يدابم  هک  یئزج  لقع  اب  دنهاوخ  دـنبای  یمن  رد  سح  هار  زا  زج  ار  يزیچ  هک  نانآ  اما  .نآ  دـننام  گنـس و  هنانح و 
ار ملاـع  يازجا  همه  گـناب  دنـسرب  ناـج  ملاـع  هب  دـنهرب و  يداـمج  زا  رگا  ربـخ ، یب  ناـج  زا  دـندامج و  .دنـسرب  تقیقح  هب  تسا 

چیه و  ْمُهَحِیبْسَت : َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  ِهِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  تسا َو  هدمآ  میرک  نآرق  رد  میناد  یم  هک  نانچ  .دینـش  دنهاوخ 
ادخ دمح  هب  هک  زج  تسین  زیچ 
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حیبـست تسا  ناـنآ  شور  هـک  ناـنچ  ناـیلزتعم  ( 44 ءارـسا ،  ) .دـیبای یمن  رد  ار  ناـنآ  نـتفگ  حـیبست  امـش  نـکیل  دـیوگ  یم  حـیبست 
هجوت تادامج  زا  يزیچ  تمظع  ای  دیرگنب  تاتابن  هب  نوچ  امش  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  دنیوگ  یم  دننک و  یم  لیوأت  ار  تادوجوم 

اهنآ ندش  ببـس  تسا و  تادامج  تاتابن و  نآ  ندید  امـش  نتفگ  حیبست  نیا  ببـس  .دییوگ  یم  حـیبست  ار  ادـخ  دـنک  بلج  ار  نات 
حیبست دوخ  هک  تسا  نیا  دننام  حیبست ، نتفگ  يارب 

159 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناصقن هب  ار  نایلزتعم  هدـمآ  ناوارف  يونثم  يواطم  رد  هک  نانچ  انالوم  .دـنیوگ  یمن  حـیبست  رهاظ  رد  تاداـمج  هن  رگ  و  دـنا ، هتفگ 
.دنتسه یّسح  كاردا  ریسا  نانآ  دیوگ  دنک و  یم  مهتم  كاردا 

رب وس  راچ  رب  يا  هماگنه  دهن  ات  وج  هماگنه  نآ  دمآ  دادغب  هب  ات  ریحَز  دص  اب  ار  رام  نآ  دیـشک  یم  ریگرام  درادـن  نایاپ  نخـس  نیا 
دمآ عمج  تسا  هدرک  يراکـش  ردان  بجعلا  وب  تسا  هدروآ  اهدژا  يریگرام  داتفوا  دادغب  رهـش  رد  هلغلغ  داهن  هماگنه  درم  طش  بل 

«16  » شیهلبا زا  وا  وچ  هتشگ  وا  دیص  شیر  ماخ  نارازه  دص 

دـص دـمآ  عمج  دور  رتوکین  عیزوت  هیدـک و  دوش  رت  نوزفا  هماگنه  مدرم  رِـشتنُم  قلخ  دـنیآ  عمج  هک  ات  رظتنم  وا  مه  ناشیا و  رظتنم 
یمه نوچ  ماع  صاـخ و  تماـیق  نوچ  مه  رد  هتفر  ماـحدزا  هن ز  ربخ  نز  زا  ار  درم  اـپ  تشپ  رب  اـپ  تشپ  هدرک  هقلح  اـخژاژ  نارازه 

اب شدوب  هتـسب  دوب  هدرپ  سالپ و  هنوگ  دـص  ریز  دوب  هدرـسفا  ریرهمز  زک  اهدژا  ولگ و  هماگنه  لـها  دندیـشک  یم  وا  دـینابنج  هقاّرُح 
رد ظیفح  نآ  شدوب  هدرک  یطایتحا  ظیلغ  ياه  نسر 
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دوب و هدرم  درـس  ِطالخا  وا  ياضعا  زا  تفر  درک  مرگ  شریـسمرگ  باتفآ  قارع  دیـشروخ  رام  نآ  رب  تفات  قافّتا  راـظتنا و  ِگـنرِد 
اب رازه  دـص  ّریحت  کی  نآ  ناشتـشگ  رام  هدرم  نآ  شبنج  زا  ار  قلخ  تفرگ  ندـیبنج  شیوخ  رب  اـهدژا  تفگـش  زا  وا  تشگ  هدـنز 

دنب قاچاقاچ  تفر  یم  فرط  ره  دـنلب  گناب  نآ  دـنب و ز  وا  تسُکـس  یم  دـنتخیرگب  شـشبنج  زا  ناگلمج  دـنتخیگنا  اه  هرعن  ّریحت 
دـص ناگتـشک  هداتف و  زا  دش  هتـشک  قیالخ  سب  تمیزه  رد  ریـش  وچمه  ناّرُغ  ِتشز  ییاهدژا  ریز  دش ز  نوریب  تسـسُگب و  اهدـنب 

تــــــشد راــــــسهک و  زا  نـــــم  مدروآ  هـــــچ  هـــــک  تـــــشگ  کــــــشخ  اــــــج  رب  سرت  زا  ریگراــــــم  دــــــش  هتــــــشپ 
__________________________________________________

شیوخ زا  وا  نوچ  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 16)

160 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يروخ نوخ  دشاب  لهـس  ار  جـیگ  نآ  درک  همقل  کی  اهدژا  شیوخ  لیئارزع  يوس  نادان  تفر  شیم  روک  نآ  درک  رادـیب  ار  گرگ 
.یتخس جنر ، زاجم : هب  ریحَز :  1029 تسکش ب 1052 - مه  رد  ار  هدروخ  ناوختسا  تسب  هدیچیپ و  ینتسا  رب  ار  شیوخ  ار  جاّجح 

: هماگنه ص 157 ) يوقت ، ورـسخ ، رـصان  ناوید   ) ریحز نیدـب  دـیاب  هچ  رهب  یمه ز  شدوب  همه  ناگدـنز  نیا  دـنهاوخ  درمب  یم  رو 
.نامدرم هوبنا  مدرم ، تیعمج 

.ندرک درگ  ار  نامدرم  نتسارآ ، هکرعم  زا  تیانک  نداهن : هماگنه 

یلو .تساج  نآ  مدرم  ندـمآ  درگ  لحم  رتشیب  دوش و  یم  یهتنم  اج  نادـب  رازاب  راهچ  هک  يا  هداشگ  ياضف  قوس :) راچ   ) وس راچ 
.تسا فارطا  ینعم  هب  تیب  نیا  رد 

.درذگ یم  دادغب  زا  هک  تسا  هلجد  دوصقم  طش :

.تفگش بَجَعلا : ُوب 

.هدنکارپ رشَتنُم : .دندروخ ) بیرف  ریگرام  نوچ  همه   ) .درخ یب  قمحا ، زا  تیانک  شیر : ماخ 

.یگزویرد هیدک :

: عیزوت
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یب ینعم  هب  تیب  نیا  رد  یلو  .وگ  رپ  وگ ، هدوه  یب  اـخژاژ : هماـن ) تغل   ) .دـنهد هقدـص  يارب  هک  یلاـم  ندرک  شخپ  .ندرک  شخپ 
.تسین طابترا  یب  مه  یلصا  ینعم  اب  دنچ  ره  تسا ، هتفر  راک  هب  نآ  دننام  و  درگلو ، هراک ،

رب اپ  کی  يور  تروص  ود  ره  رد  دننیشن و  یم  وناز  ود  ای  وناز  راهچ  ًالومعم  اه  سلجم  نینچ  رد  نتسشن : هقلح  اپ  تشپ  رب  اپ  تشپ 
زا مییوـگب  هک  نآ  رگم  دـشن  موـهفم  دریگ  یم  رارق  اـپ  تشپ  رب  اـپ  تشپ  هنوـگچ  هکنیا  روـصت  و  دریگ ، یم  رارق  رگید  ياـپ  تـشپ 

.دیامن یم  رود  مه  نآ  هک  هدرک ، هقلح  يرگید  ياپ  تشپ  هب  ار  دوخ  ياپ  تشپ  کی  ره  یهوبنا 

یتبـسانم اجنیا  هتخوس  مین  هچراپ  اما  دور  راـک  هب  هنز  شتآ  يارب  هک  هدرک  ینعم  هتخوس  مین  هچراـپ  ار  نآ  نوسلکین  .قاّرُح  هقارح :
ار نآ  تفر و  یم  نآ  تقو  رـس  هب  ریگرام  نوچ  دوب و  هدیـشک  راـم  يور  هک  تسا  يا  هنهک  هچراـپ  دوصقم  تفگ  ناوت  یم  درادـن 

نارضاح دینابنج  یم 

161 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنتشاد یم  رب  گناب  دنتشارفا و  یم  ندرگ 

(. یگتفکش زا   ) ندروآ رب  دایرف  ندیشک : ولگ 

.امرس تدش  تخس ، رایسب  يامرس  ریرَهمَز :

.بقارم نابهاگن ، ظیفح :

.دیآ رب  يزیچ  نتسکش  زا  هک  يزاوآ  قارط ، قارط  توص ) مسا  : ) قاچ اقاچ 

.نتسسگ نتسکس :

« .اراوـگ دوـخ  رهب  مس  هب  يدـنک  هک  « » .ِهِفلِِظب ِهِفتَح  نَع  ُثِحاـبلا   » تسا لـثم  برع  ناـبز  رد  هچ  نآ  ریظن  درک :...  رادـیب  ار  گرگ 
زا .ه ق ) تافو 95   ) یفقث فسوی  نب  جاجح  .دـناوخ  لامم )  ) جـیّجِح دـیاب  ار  جاّجح  مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  يروآ ، شیپ  بیدا  )

درک رایسب  متس  .دش  همیمض  نادب  قارع  سپس  .تشاد  ار  زاجح  تموکح  ناورم ، رسپ  کلملا ، دبع  بناج 
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.دوب ناسآ  وا  يارب  يزیرنوخ  هک  تسا  هدرک  دننامه  جاّجح »  » هب نامدرم  نتشک  رد  ار  اهدژا »  » .تخیر رایسب  نوخ  و 

هک نآ  ناوختـسا  ات  دیچیپ  ینوتـس  ای  یتخرد  رب  ار  دوخ  درب  ورف  ماک  هب  ار  يرادناج  نوچ  اهدژا  دنیوگ  دیچیپ : ینتـسا  رب  نتـشیوخ 
.ددرگ مضه  دوش و  درخ  هدرب  ورف 

هک نانچ  دنارورپ  یم  ار  نآ  هک  یمدآ »  » ریگرام تسا و  سفن »  » رام .دـعب  ياه  تیب  يارب  تسا  يا  همدـقم  ریگرام  ناتـساد  ندروآ 
.دمآ دهاوخ  هراب  نیا  رد  يرتشیب  لیصفت  دعب  ياه  تیب  رد 

نآ وج  بآ  تفر  یمه  وا  رما  هب  هک  وا  نوعرف  تلآ  دبایب  رگ  تسا  هدرـسفا  یتلآ  یب  مغ و  زا  تسا  هدرم  یک  وا  تساهردژا  تسفن 
رقَص لام  هاج و  ددرگ ز  يا  هّشپ  رقف  تسد  زا  اهدژا  نآ  تسا  کمرک  دنز  نوراه  دص  یـسوم و  دص  هار  دنک  ینوعرف  ِداینب  وا  هگ 
تام تاجن  دـبای  وا  وچ  ییوا  همقل  تاهدژا  نآ  دوب  یم  هدرـسف  ات  قارع  دیـشروخ  هب  ار  وا  شَکَم  نیه  قاِرف  فرب  رد  راد  ار  اـهدژا 

رپ تگیر  هدرم  شافُخ  نآ  دنز  رب  توهـش  دیـشروخ  ِفت  نآک  تالِـص  لها  وا ز  تسین  نک  مک  محر  تام  وش ز  نمآ  ار و  وا  نک 
162 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لاصِولا  َکیِزُجی  ُهّللا  راودرم  لاتق  رد  داهج و  رد  شناشک  یم  دنز 

ام هک  نادـنچمه  تسیب  زیزع  يا  درک  اـه  هنتف  نآ  مرجـال  دـیرَم  نآ  دـش  شوخ  مرگ  ياوه  رد  دـیروآ  ار  اـهدژا  درم  نآ  هک  نوـچ 
اهردژا هک  دیاب  ییـسوم  دـسر  یک  یَّنمت  نیا  ار  یـسخ  ره  افو  رد  راقو و  رد  يراد  هتـسب  افج  یب  ار  وا  هک  يراد  عمط  وت  زین  میتفگ 

نارازه دص  دشک 
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نآرق رد  هچ  نادب  تسا  یتراشا  تفر : یم  وج  بآ  وا  رما  هب   1053 وا ب 1066 - يار  زا  دش  هتشک  تمیزه  رد  وا  ياهردژا  قلخ ز 
اه يوج  نیا  تسین و  نم  نآ  زا  رصم  کلم  ایآ  ِیتْحَت : ْنِم  يِرْجَت  ُراْهنَْألا  ِهِذه  َرْصِم َو  ُْکُلم  ِیل  َْسَیل  نوعرف َأ  نخس  زا  تسا  میرک 

نیا نوچ  ( » 38 صصق ،  ) .مناد یمن  دوخ  زج  ییادخ  امش  يارب  نم  تفگ  نوعرف  ( 51 فرخز ، « ) .تسا ناور  نم  رصق ]  ] ریز زا  هک 
دـش رد  يراغ  هب  نک ...  ناور  ار  لین  دور  ییادخ  وت  رگا  دنتفگ  دندمآ و  عمج  وا  شیپ  رد  قلخ  دش  کشخ  لین  دور  تفگب  نخس 

شیپ ارم  یقح ...  رب  يادخ  وت  هک  مناد  یم  نم  تفگ  دز و  نیمز  رب  رـس  داهن و  كاخ  رب  يور  تخادـنا و  ندرگ  رد  بسا  هربوت  و 
 ...« راهنالا هذه  هک و  درک  موق  هب  ور  نوعرف  سپ  هتشگ ...  ناور  هک  دیدب  ار  لین  دور  درک  رظن  تشادرب  رس  نکم ...  هایـس  ور  قلخ 

.نآ زج  و  نیهاش ، زاب ، يراکش ، غرم  ره  خرچ ) برعم  : ) رقَص ( 89 ص 88 - يریوج ، ءایبنالا  صصق  )

رد اهدژا  .دناسر ) رازآ  ار  نارگید  دبای  هاج  لام و  نوچ  دـنیب  یم  رازآ  وس  ره  زا  هک  نآ   ) .نتفای ناوت  یناوتان  ندـیدرگ : رقـص  هشپ 
.نداد وخ  تضایر  هب  ندوب و  انتعا  یب  نادب  سفن و  نتخاس  راوخ  زا  تراعتسا  نتشاد : قارف  فرب 

.ار نآ  ندنارورپ  سفن و  هب  ندرک  هجوت  زا  تراعتسا  ندیشک : قارع  دیشروخ  هب 

.ندادن تکرح  لاجم  نتخاس ، بولغم  زا  تیانک  ندرک : تام 

.ناما رد  نمیا ، نمآ :

تیانع یتسود و  روخ  رد  هک  زاس  بولغم  ار  سفن   ) .نداد شاداپ  ای  ندرک  دنویپ  هلص : عمج  تالِص :
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.سفن زا  تراعتسا  گیر : هدرم  شافخ  .تسین )

163 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ثیبخ دیرَم : .یسر ) ادخ  هب  یشکب  ار  سفن  ياهدژا  نوچ   ) .دهد شاداپ  دوخ ]  ] لاصو ار  وت  ادخ  کیزُجی : ُهَّللا 

.تضایر اب  ندرک  بوکرس  ندرزآ ، افج :

ج 3، رارسالا ، فشک  « ) .دنتخیرگب یموق  میب و  زا  دندرمب  ياج  رب  یموق  : » تسا ع )  ) یـسوم فصو  رد  تیب  نیا  قلخ : نارازه  دص 
.دنا هدناسرت  ناوارف  سفن  رش  زا  ار  یمدآ  ع )  ) ناماما لوسر و  ياه  ثیدح  میرک و  نآرق  ص 691 )

سفن ياوه  هب  نامدرم  رگا  .دـنا  هداد  نخـس  داد  ناهنپ  نمـشد  نیا  رـش  زا  وا  نتخاس  هاگآ  و  ناسنا ، ندرک  رادـیب  رد  زین  ناـفراع  و 
لمحت نودـب  اـما  دـنناوتن ، شندروآ  دـنب  رد  رگید  درآ و  رب  رـس  دـنراذگ  دوخ  لاـح  هب  ار  نآ  رگا  دـنا و  نمیا  شدـنزگ  زا  دـنورن 

.دنا ناما  رد  نآ  رش  زا  هک  دنا  ناربمیپ  اهنت  .تفای و  ناوتن  تسد  شندروآ  رد  نامرف  هب  رام و  نیا  نتفوک  رس  هب  تضایر 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  نوعرف  ندرک  دیدهت 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  نوعرف  ندرک  دیدهت 

قلَز مدرم ز  دش  هتـشک  تمیزه  رد  قلخ  دنداتفا  وت  زا  تمیزه  رد  میب  وت  يدنکفا  یتشک و  ار  قلخ  میلک  يا  وت  ارچ  شنوعرف  تفگ 
ار ناـمدرم  تفـالخ  زا  دـش  سکع  رب  يدـناوخ  یم  ار  قلخ  تفرگ  نز  درم و  هنیـس  رد  وت  نیک  تفرگ  نمـشد  ار  وـت  مدرم  مرجـال 

يور سپ  یَق  زجب  ای  ارم  یبیرفب  هک  نک  رب  نیا  زا  لد  مزپ  یم  یگید  وت  تافاکم  رد  مزخ  یم  سپ  رگا  تَّرـش  زا  مه  نم  دـُب  تسین 
هَکحُض يدرگ  راوخ  يوش  اوسر  مه  يرآ و  نینچ  دص  یتخادنا  ساره  ناقلخ  لد  رد  یتخاس  شک  وشم  هّرغ  نادب  وت  ار  وت  ددرگ 
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ناتـساد رد  هچ  نآ  یتشک : ار  قلخ   1067 دندش ب 1075 - اوسر  ام  رـصم  رد  تبقاع  دنُدب  نارایـسب  سولاس  وت  وچمه  يوش  اغوغ 
اوه هب  دـنک و  اج  زا  کشوک  داهن و  نوعرف  کشوک  هب  ور  دروخب و  ار  نارحاس  ياـه  مسلط  اـهدژا  هک  تسا  نیا  هدـمآ  اـیبنا  ياـه 

اهریسفت رد  دش  هتـشون  هک  نانچ  اصع  ندنکفا  رثا  رب  سلجم  نآ  رد  قلخ  نتـشک  اما  ص 103 ) يریوج ، ءایبنالا  صصق )  ) .تخادنا
« َقلَز  » و تسا ، ياج  شزغل  تغل  رد  قلَز »  » تسا و هتفر  راـک  هب  َقلَز  ینعم  هب  قلَز : ( 3 تیب 1102 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدمآ 

.ندیزغل

.ینمشد فالخ :

.هراچ ّدب : ُدب :

.ندرک يرود  ًازاجم : .نتفر  سپاو  ندیزخ : سپ 

.ندرک ریبدت  نتخپ : گید 

( يرونا  ) داب وت  نیب  شیپ  ِمزح  شرظان  دزپ  تاثداح  گید  اضق  نوچ 
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ار مدرم  دش و  اهدژا  یتخادنا و  هک  ییاصع  هب   ) .هتفیرف رورغم ، هّرغ : .داتفا ) دهاوخن  وت  لابند  یـسک  تا  هیاس  زج   ) .هیاس یَف ء : یَف :
.هرخسم .دندنخ  يو  رب  هک  نآ  هکحُض : .شابم ) هتفیرف  دناسرت 

.ناگمه مدرم ، هماع ، اغوغ :

.دنتفا یسوم  یپ  رد  دندرگ و  رب  وا  زا  مدرم  ادابم  دیسرت  یسوم ، هزجعم  ندید  اب  نوعرف 

زا هک  هزجعم  ره  لهج  وب  .تسا  نینچ  ناربمیپ  نافلاخم  مسر  هک  نانچ  .دهاکب  اه  هدید  رد  وا  تمشح  زا  نانخـس  نیا  اب  ات  تساوخ 
.درک یم  تبسن  وداج  هب  دید  یم  ص )  ) لوسر

شدرک یم  هک  يدیدهت  رد  ار  نوعرف  یسوم  باوج 

شدرک یم  هک  يدیدهت  رد  ار  نوعرف  یسوم  باوج 

قح شیپ  اوسر و  فرط  نیا  فیرح  يا  نم  مرکاش  نم  مَیضار  تسین  كاب  شرما  منوخ  دزیرب  رگ  تسین  كارشا  مقح  رما  اب  تفگ 
بولطم و بوبحم و  قح  شیپ  دنخشیر  راز و  راوخ و  ناقلخ  شیپ  فیرش 
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ناوخ یمرب  سیلبا  مدآ و  شناگدنب ز  ِنآ  تسوا و  ِنآ  تّزع  ار  وت  ادرف  دنک  نایور  هیس  زا  ادخ  هن  رو  نیا  میوگ  یم  نخس  زا  دنسپ 
دروم ِتیب  همان  تغل  رد  كارشا :  1076 قرو ب 1081 - نادرگ  رب  دنب و  رب  ناهد  نیه  قح  وچمه  درادـن  نایاپ  قح  حرـش  شناشن 

يزابنا نتشگ ، کیرـش  هملک ، سپ  شیپ و  هنیرق  هب  نکیل  دراد ، یهجو  دنچ  ره  .تسا  هدمآ  ادخ » هب  ندروآ  كرـش   » دهاش ثحب ،
.دیامن یم  رت  بسانم  ندومن  هلخادم  ندرک ،

.هدیدنسپ دنسپ :

.هدماین تغل  ياه  باتک  رد  مادک  چیه  هک  .تسا  ینعم  دنچ  لمتحم  میوگ : یم  نخس  زا 

خساپ هک  نآ  يارب  مشاب ، هدز  یفرح  هک  نآ  يارب  رت : کیدزن  ینعم  .یهاوخ و  ریخ  يور  زا  تحیـصن ، يور  زا  هلمج : اب  رتراگزاس 
.مهدب ار  وت 

هاـگرد زا  درک ، ربـکت  سیلبا  سیلبا : مدآ و  ز  ( 8 نوقفاـنم ،  ) .َنِینِمْؤُْـمِلل ِِهلوُـسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهَِّلل  هب َو  تسا  تراـشا  تسوا : نآ  تزع 
.دیدرگ هتفریذپ  درک ، هبوت  مدآ  .دش  هدنار 

هماـن تـغل  رد  ندـنادرگ : رب  قرو  .زین ) وا  تافـص  تـسا  دودـحمان  وا   ) .تـسا یلاـعت  يراـب  فاـصوا  دوـصقم  قـح ، زا  قـح : حرش 
هب ندرک و  اهر  ار  رهاظ  .نتـسیرگن  ار  راک  تقیقح  ینعم  هب  قرو  دـعب ، تیب  هنیرق  هب  تیب  نیا  رد  و  هدـش ، ینعم  ندرک » نوگرگد  »
ارم رگا  وت  دیوگ  یم  دزاس و  یم  وحم  نارضاح  نهذ  زا  ار  نوعرف  ياه  هتفگ  رثا  نانخـس  نیا  اب  ع )  ) یـسوم .تسا  ندیـشیدنا  عقاو 

يور زا  میوگ  یم  وت  اب  هچ  نآ  .مزیزع  ادخ  شیپ  يریگ ، یم  راوخ 

167 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يریذپب تسوت  دوس  هب  .منادرگ  رب  یهارمگ  زا  ار  وت  يو  تایآ  نداد  ناشن  اب  ات  تسا  هداتسرف  ارم  وا  .تسا  یهاوخ  ریخ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1268 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب یهاوخ  يور  هایس  ناهج  نآ  رد  هن  رگ  و 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  نوعرف  خساپ 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  نوعرف  خساپ 

يا وت  يرت  لقاع  همه  زا  ناهج  لها  دـنا  هدـیرخب  ارم  رم  تسارم  مد  نیا  مکح  ِناوید  رتفد و  تساـم  مکح  رد  قرو  شنوعرف  تفگ 
ار رهش  میامن  وت  لهج  هک  ات  ار  رهد  ِنارحاس  مرآ  عمج  وشم  هّرغ  دوخ  هب  نیب  مک  نتـشیوخ  ورب  نیه  يدیرخ  ار  دوخ  ایـسوم  نالف ؟

مهاوـخ نم  هچ  ره  تساـم : مکح  رد  قرو   1082 زوـمت ب 1086 - زور  لـهچ  اـت  هِد  متلهم  زور  ود  يزور و  هب  دـش  دـهاوخن  نیا 
ِییْحُأ َو اَنَأ  تفگ : دورمن  .ُتیُِمی  ِییُْحی َو  يِذَّلا  َیِّبَر  تفگ : میهاربا  نوچ  .تفگ  ع )  ) میهاربا هب  دورمن  هچ  نآ  دننامه  .دـش  دـهاوخ 

برح رخآ  ات  دـیرخب  يو  قرز  لضفلا  وبا  ریما  تفرگ و  نداتـسرف  نـالوسر   » .ندرک لوبق  نتفریذـپ ، ندـیرخ : ( 258 هرقب ،  ) .ُتیِمُأ
.يدرمش یسک  ار  دوخ  يدیرخ : ار  دوخ  همان ) تغل  یقهیب ، خیرات  « ) .درک زاغآ 

.راگزور رهد :

.رهش مدرم  مدرم ، ًازاجم : رهش :

َْتنَأ ُنَْحن َو ال  ُهُِفلُْخن  ًادِعْوَم ال  َکَْنَیب  انَْنَیب َو  ْلَعْجاَف  ِِهْلثِم  ٍرْحِِـسب  َکَّنَِیتْأَنَلَف  تسا  میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  نداد : تلهم 
وت هن  ام و  هن  میرذگن  نآ  زا  هک  ار  يدعوم  تدوخ  ام و  نایم  هد  رارق  سپ  .نآ  دننامه  يرحـس  ار  وت  میرایب  انامه  سپ  ًيوُس : ًاناکَم 

« هلچ  » اب ار  نآ  ًابلاغ  دـنیوگ و  ناتـسبات »  » قلطم هب  ار  زومت »  » اهرهـش زا  يرایـسب  رد  زومت : زور  لـهچ  ( 58 هط ،  ) .يراومه ياـج  رد 
ناحراش ضعب  .یگنرف  هیئوژ  هام  اب  تسا  ربارب  زومت  هام  .ناتـسمز  هّلچ  دنیوگ  هک  نانچ  .دیـسر  ارف  زومت » هّلچ   » اًلثم .دننک  لامعتـسا 

.دنا هدرک  ینعم  ملهچ » زور   » ار زور  لهچ 

ار نوعرف  یسوم  باوج 

ار نوعرف  یسوم  باوج 

تسین روتسد  ارم  نیا  یسوم  تفگ 
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نم ما  هدنز  ات  دـجب  وت  اب  منز  یم  تسین  راک  منادـب  منامرف  هدـنب  تسین  رای  دوخ  ارم  يریچ و  وت  رگ  تسین  رومأم  وت  لاهما  ما  هدـنب 
تلهم لاهما :  1087 ادج ب 1090 - یمـصخ  زا  مصخ  ره  دنک  وا  ادـخ  مکح  دـسر  رد  ات  منز  یم  ما  هدـنب  نم  مترـصن ؟ هراک  هچ 

.نداد تصرف  نداد ،

تسا َو میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  .تسادخ  رایتخا  رد  ترصن  .راکچ  يزوریپ  اب  ارم  .تسین  نم  رایتخا  رد  يزوریپ  مترصن : هراک  هچ 
.ندرک هزرابم  ندیگنج ، یسک : اب  ندز  ( 10 لافنا ، زین  126 و  نارمع ، لآ   ) .ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم 

ِهِیف اُوناک  امِیف  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُلِصْفَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  مصخ : زا  مصخ  ندرک  ادـج 
(25 هدجس ، « ) .دنراد فالخ  نآ  رد  هچ  نآ  رد  زیخاتسر ، زور  نانآ  نایم  دنک  یم  يرواد  تراگدرورپ  انامه  َنوُِفلَتْخَی :

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  ندمآ  یحو  ار و  یسوم  نوعرف  باوج 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  ندمآ  یحو  ار و  یسوم  نوعرف  باوج 

نآ زا  سارهَم  عِسَّتُم  هِد  شتلهم  نامز  رد  شدرک  یحو  یلاعت  قح  داب  ياـمیپ  مک  وت  هِد  مک  اـه  هوشع  داـهن  دـیاب  متلهم  هن  هن  تفگ 
ما هتفرگب  هر  شیپ  وگ ، ور  زیت  ما  هتفخ  نم  ین  هک  وا  دـشوگب  ات  عون  عون  وا  اهرکم  دلاگـس  ات  عوط  هب  تلهم  هدـب  شزور  لهچ  نیا 

شوخان نم  دنریگ و  شوخ  شون و  منک  ناریو  نم  دنرآ و  ار  بآ  منز  مک  رب  نم  دـنیازفا  هچ  نآ  منز و  مه  رب  همه  ار  ناشاه  هلیح 
تلیح دص  رآ و  درگ  هپـس  وگ  زارد  مَد  هِد  شتلهم  سرتم و  وت  منک  نآ  دنرآن  مهو  ردنا  هک  نآ  منک  ناریو  نم  دندنویپ و  رهم  منک 

زاسب ب
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.نداد بیرف  ندز ، لوگ  نداد : هوشع   1091 - 1098

.نتفگ هدوه  یب  همان ) تغل   ) .ندرک هدوه  یب  يوعد  ندومیپ : داب 

.زارد خارف ، عِسّتُم :

.هاوخ لد  هب  .تبغر  هب  عوط : هب 

اب تشادنپ  یم  نوعرف  .ینالوط  زارد : مد  .دیهر ) دـنهاوخن  نم  تسد  زا  دـننک  راک  ره   ) .ندرک زیچان  ندـنادرگ ، راوخ  ندز : مک  رب 
زا ار  نانآ  ینالوط  یناگدنز  ایند و  تنکم  دنرادنپ  دنا و  نینچ  ناتسرپ  ایند  .دناهرب  ع )  ) یسوم زا  ار  دوخ  دناوت  یم  نتساوخ  تلهم 

اوُدادْزَِیل ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال  دیامرف : ادخ  هک  یلاح  داد  دهاوخ  تاجن  ادخ  باذع 
(178 نارمع ، لآ  « ) .دنیازفیب هانگ  رب  ات  مهد  یم  ناشتلهم  .تسا  بوخ  ناشیا  رب  میهد  یم  نانآ  هب  هک  یتلهم  دنرادنپم  نارفاک  ًاْمثِإ :

نیادم زا  دنک  عمج  ار  نارحاس  ات  ار  نوعرف  مالّسلا  هیلع  یسوم  نداد  تلهم 

نیادم زا  دنک  عمج  ار  نارحاس  ات  ار  نوعرف  مالّسلا  هیلع  یسوم  نداد  تلهم 

بُِحم اناد و  داّیـص  گس  نوچ  بِقَع  ردنا  اهدژا  دش و  یمه  وا  ام  یتسَر ز  مدـش  دوخ  ياج  هب  نم  ار  وت  تلهم  ورب  دـمآ  رما  تفگ 
ار نهآ  دییاخ  یم  درخ  دیشک  یم  رد  مد  هب  ار  نهآ  گنس و  مس  ریز  وا  گیر  درک  یم  ار  گنس  مُد  هدرک  نابنج  داّیص  گس  نوچ 
رب يا  هرطق  ماک  رتشا ز  نوچ  تخادـنا  یم  کفک  جرُگ  مور و  يو  زا  دـش  یم  تمیزه  هک  جُرب  يـالاب  دوخ  درک  یم  اوه  رد  دـیدپ 

یبتجم نآ  دیـسر  دوخ  موق  هب  نوچ  تسد  دش ز  یم  هیـس  ناریـش  ناج  تسکـش  یم  لد  وا  نادند  غژغژ  ماذُـج  دـش  یم  دز  هک  ره 
بجع يا  بش  مصخ  ِشیپ  دیـشروخ و  اـم  ِشیپ  بجع  يا  تفگ  یم  درک و  يو  رب  هیکت  اـصع  دـش  وا  زاـب  تـفرگب  وا  « 17  » قدِش

مشچ هاگتشاچ  باتفآ  ُرپ  یملاع  هاپس  نیا  دنیبن  یم  نوچ 
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ناششیپ نمـس  نم  ناشیا  راخ  يراهب  زا  نم  مه ز  ناشیا  هریخ  ناشیا  زا  نم  ادخ  يدنب  مشچ  رد  ما  هریخ  اکُذ  نیا  زاب و  شوگ  زاب و 
شین شون  تشگ و  راخ  نوچ  یلگ  ره  شیپ  هب  مدرب  متسب و  لگ  هتـسد  قیرف  نیا  شیپ  هب  شبآ  دش  گنـس  قیحر  ِماج  یـسب  مدُرب 

ْنَأ ِهَنیِّزلا َو  ُمْوَی  ْمُکُدِـعْوَم  َلاـق  دـنداد  رارق  تنیز » زور   » ار دـعوم »  » تسا میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  ار : وت  تلهم   1099 ب 1112 -
« تنیز زور   » رد ار  نارسفم  ( 59 هط ،  ) .دنیآ مهارف  هاگتشاچ  مدرم  هک  تسا  تنیز  زور  امش  هاگ  هدعو  تفگ  یًحُـض : ُساَّنلا  َرَـشُْحی 

دنا هتفگ  .ار و  نایلیئارسا  دوب  يدیع  دنا  هتفگ  .تسا  فالخ 

__________________________________________________

.قلح ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 17)

172 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ج 6، رارسالا ، فشک   ) .دوب هبنـش  دنا  هتفگ  اروشاع و  قفاوم  يزار ) حوتفلا  وبا  ریـسفت   ) .دوب زورون  زور  دنا  هتفگ  دوب و  يرازاب  زور 
دنت ِباتفآ  شبات  رثا  رب  نارحاس  ياه  هتخاس  ات  دشاب  نینچ  دیاب  تسا و  هدوب  ناتـسبات » ، » دعوم دیآ  یم  رب  تیب 1086  زا  ص 141 )

.دیآ رد  شبنج  هب 

: بُِحم ( 3 تیب 1065 / هب : دـینک  هاگن   ) .دـش اـهدژا  تخادـنا  شنوعرف  رـضحم  رد  نوچ  هک  تساـصع  دوصقم  بقع : ردـنا  اـهدژا 
.رادتسود

.تسا هدوب  اپ  تسد و  ار  اهدژا  ناینیشیپ  رادنپ  رد  مس :

رد .دز  نیمز  رب  دروآ و  رب  اـصع   » .درب یم  ورف  نهآ  گنـس و  هلمج  زا  دوب  هچ  ره  دیـشک  یم  نورد  هب  مد  نوـچ  ار : نهآ  گـنس و 
تسجب و .درب  ورف  ار  نوعرف  تخت  هک  تساوخ  داـهن و  نوعرف  هب  يور  تسج و  شتآ  يو  ناـهد  زا  تشگ و  میظع  يراـم  تعاـس 

زا راس  نوگن  دنامب  شیاپ 
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یم هک  ییاهدژا  کلف و  جرب  هب  تسا  تراشا  دـیوگ  نوسلکین  جرب : يـالاب  ص 100 ) يریوج ، ءایبنألا  صـصق   ) .تخیوآ رب  تخت 
زگ دـص  راهچ  ار  وا  کشوک  و  : » دوب هتخاس  نوعرف  هک  تسا  یجرب  جرب ، زا  دوصقم  نکیل  .دوش  یم  یگتفرگ  هاـم  بجوم  دـنیوگ 

.ناتسجرگ مدرم  .یجرگ  جرگ : ص 103 ) يریوج ، ءایبنألا  صصق  « ) .دنداهن کشوک  نآ  يالاب  رب  ار  وا  تخت  ات  دومرفب  دوب  الاب 

.فک کفک :

.هروخ فورعم ، يرامیب  ماذُج :

.زاوآ توص ) مسا  : ) غژغژ

.ندناساره زا  تیانک  نتسکش : لد 

(. ع  ) یسوم .هدیزگ  یبتجم :

.نورد بناج  زا  ناهد  جنک  قدش :

؟ ارچ اتفگش ، نوچ : بجع  يا 

.دیشروخ اکُذ :

.فورعم لگ  .نمَسای  نَمَس :

173 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنوش یم  باریس  ٍمُوتْخَم : ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْسی  میرک  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  اراوگ ، بارش  فاص ، بارـش  قیحَر :
.تسا تظعوم  قح و  نانخس  زا  هراعتسا  تیب  نیا  رد  قیحر » ماج   » و ( 25 نیففطم ، « ) .رهمب رس  بان  هداب  زا 

دوخ بناج  زا  وا  دنتسناد  یم  دندیشیدنا  یم  یکدنا  رگا  دندید ، ار  ع )  ) یـسوم ياه  هزجعم  دندوب  وا  نوماریپ  هک  یناسک  نوعرف و 
رد ع )  ) یـسوم .دـنک  یم  نوـگرگد  ار  نآ  دـهن و  یم  رثا  تعیبـط  رد  هک  هداد  ییورین  ودـب  هداتـسرف و  ار  وا  ییادـخ  هـکلب  هدـماین 

.دنک یمن  رثا  وا  لد  رد  و  دنیب ، یم  ار  دنوادخ  تایآ  دبای و  یمن  رد  ار  تقیقح  نیا  هنوگچ  نوعرف  هک  دنام  یم  تفگش 

ارجام ردنا  دنا و  گنچ  رد  ود  ره  ارچ  لگ  زا  راخ  تسا و  راخ  زا  لگ  نوچ 

2472 تسا 2473 - تعنص  ناشورف  رخ  گنچ  وچمه  تسا  تمکح  يارب  نیا  تسا  گنج  هن  ای 

يرادیب هب  ات  ام  شیپ  دیاب  رادیب  هتفخ  دوش  یک  ادیپ  دنا  شیوخ  اب  هک  نوچ  دوب  ناشیوخ  یب  ِناج  بیصن  نآ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1273 

http://www.ghaemiyeh.com


هدروخ ار  رکف  دبور  هک  دیاب  یتریح  قلح  تسا  هتـسب  شترکف  دپـسخن  ات  قلخ  رکف  دـش  شوخ  ِباوخ  نیا  نمـشد  اه  باوخ  دـنیبب 
هک دوب  ناس  نیا  عوجر  تفگ و  نوعجار  رتشیپ  تروص  هب  سپ  ینعم  هب  وا  رنه  رد  وا  دوب  رت  لـماک  هک  ره  ار  رکذ  ار و  رکف  تریح 

نیـسپ گـنل  ِزب  نآ  دـتفا  شیپ  دوـب  گـنهآ  شیپ  هک  ُزب  نآ  دـتف  سپ  دورو  زا  هّلگ  دـیدرگاو  هـک  نوـچ  دور  هناـخ  ددرگاو و  هـلگ 
.درک ریبعت  لگ » هتسد   » و قیحر » ماج   » هب نآ  زا  هک  یهلا  قیفوت  نآ :  1113 نیِسباعلا ب 1120 - َهوُجُو  یعْجُّرلا  َکَحضأ 

.تسا هدنز  قح  هب  تسا و  ربخ  یب  دوخ  زا  هک  نآ  .هدرک  اهر  ار  يدوخ  هک  نآ  شیوخ : یب 

دنیایند هشیدنا  رد  هک  مدرم  اّما  .تسا  ینعم  ملاع  هجوتم  وا  هشیدنا  تسا و  ربخ  یب  يدام  ملاع  رد  هک  نآ  زا  تراعتـسا  رادـیب : هتفخ 
.دنا هاگآان  ملاع  نیا  زا  دنتسه ، نآ  ِرادیب  و 

: هب دینک  هاگن   ) .دیآ دیدپ  قح  لامج  دوهش  هبلغ  تفرعم و  طرف  زا  هک  تسا  یتلاح  تریح :

(1 تیب 313 / حرش 

174 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دشاب شاعم  لقع  هدمآ  دیدپ  هچ  نآ  .دور  راک  هب  ناهج  نیا  تفر  شیپ  راک  رد  هچ  نآ  زا  تیانک  رنُه :

46 و هرقب :  ) میرک نآرق  زا  هیآ  دنچ  رد  هملک  نیا  .ندیدرگ  زاب  ینعم  هب  عوجر »  » ردصم ار  عجار »  » عمج .اه  هدـندرگ  زاب  نوعجار :
، تسا راـگدرورپ » هب  تشگ  زاـب   » میرک نآرق  رد  نآ  ینعم  هک  نوـعجار »  » هملک زا  اـنالوم  .تسا  هدـمآ  ( 60 نونمؤم : ءاـیبنا ، ، 156

.دش دهاوخ  تراشا  نادب  هک  تسا  هدروآ  رد  یفیطل  ینعم 

.دنادنخ ار  نایور  شرت  هرهچ  تشگ ، زاب  یعْجُّرلا : َکَحضأ 

نیا حرش  رد  يراوزبس 
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روهظ رخآ  رد  دوعـص  سوق  رد  لک ، لقع  لثم  دومن ، اـج  ردـص  رد  لوزن  سوق  رد  دوجو ، ضیف  لـفحم  رد  هک  نآ  : » دـسیون هلمج 
، لوزن رد  سپ  ماسجا ، دـننام  تفای ، روهظ  لوا  دوعـص  سوق  نیا  رد  .دـش  عقاو  لاِعنلا  ُّفَص  رد  لوزن  سوق  نآ  رد  هچ  نآ  تفاـی و 

هویـش هک  نانچ  انالوم  هنافوسلیف ، ریبعت  نیا  ياج  هب  .صخالاف » سخالا  دوعـص  رد  دنوش و  یم  ضیاف  فرـشالاف  فرـشألا  تانکمم 
زاب رد  تسا  هّلگ  شیپ  اـشیپ  هک  یچوق  اـی  زب  تسا ، هتفر  روخـشبآ  هب  هک  يا  هّلگ  نوچ  هکنیا ، رد  دروآ و  یم  نشور  یلاـثم  تسوا 

.تسا نتشگ » رب   » میتشون هک  نانچ  عوجر »  » ینعم هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  سپاو  تشگ 

(: ص  ) مرکا لوسر  هراب  رد  .تسا  فیطل  یترابع  هراب  نیا  رد  زین  ار  نیدلا  مجن 

درک و يور  شیپ  ار  تادوجوم  ناوراک  داهن و  نوریب  مدق  مدع  متک  زا  لوا  هک  دوب  يرالاس  هلفاق  مالسلا  هالصلا و  هیلع  هجاوخ  اما  »
داصرم « ) .دش رادـمُد  دوب  ور  شیپ  هک  نآ  دـیآ  ناوراک  نتـشگ  زاب  تقو  نوچ  نوُِقباَّسلا و  َنوُرِخآلا  ُنَحن  دروآ  دوجو  يارحـص  هب 

.تسا يرتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  و  « 18 ( » 136 ص 135 - دابعلا ،

ات ناهنپ  تسا  یهار  جرح  زا  جح  موق  نیا  دنور  یم  هتـسکش  اپ  گنن  دندیرخب  دـنداد و  ار  رخف  گنل  موق  نیا  دـندش  یک  هفازگ  زا 
ره هک  نآ  تسا ز  رـس  نآ  شلـصا ز  هک  دـیاب  یـشناد  قیرط  نآ  دـنادن  شناد  نیا  هک  نآ  قیرف ز  نیا  دنتـسشب  اه  شناد  لد ز  جرف 
دَرب یم  یِّنُدـــــــَل  مــــــلع  نُدـــــــَل  اـــــــت  درپ  یک  اـــــــیرد  ضرع  رب  يرَپ  ره  تــــــسا  ربـــــــهر  شلـــــــصا  هـــــــب  یعرف 

__________________________________________________

يداجس رتکد  ياقآ  رکذت  ( 18)

حرش
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175 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

شیپ وت  نتشگاو  تقو  شاب  گنل  رـس  نیا  زا  یـشیپ  وجم  سپ  درک  كاپ  نآ  ار ز  هنیـس  دیابب  شِک  درم  هب  يزومایب  یملع  ارچ  سپ 
نآ وا ز  تسا  لّوا  دوجو  رد  دـیآ  رِخآ  هویم  هچ  رگ  فیرط  هویم  دوب  قباس  رجـش  رب  فیرظ  يا  شاب  نوِقباّسلا  َنوُرِخآ  شاب  گنهآ 
رون زا  يُّرپ  دمحا  وچمه  اجِه  وت  ینادن  بتکم  نیا  رد  رگ  انَتمَّلَع  وت  تسد  دریگب  ات  اَنل  َملِع  یگ ال  کیالم  نوچ  دوب  دوصقم  وا  هک 
يرز هنیجنگ  ظفح  يارب  زا  تسین  فورعم  نآ  هک  ناریو  نآ  ردـنا  دابِعلِاب  مَلعا  ُهّللا  يا  هن  مُگ  دـالب  ردـنا  رادـمان  یـشابن  رگ  یجِح 

ِروتسا ار  لاکشا  دلـسُگب  کیل  اجنیا و  لاکـش  سب  درآ  رطاخ  جنر  ریز  رد  جرف  دمآ  لبق  نیز  جنگ  دنهنب  یک  فورعم  عضوم  تسا 
.لیلد یب  ثبع ، هب  هفازگ : زا   1121 کین ب 1135 -

.يرهاظ ریقف  .ایند  راک  رد  هدنامرد  زا  تیانک  گنل :

.ناتسرپ ایند  هدید  رد  نانآ  تراقح  زا  تیانک  گنن :

.یتخس اب  ترسع ، اب  زا  تیانک  هتسکش : اپ 

.یتخس یگنت ، جَرَح :

.دنتسشب اه  شناد  زا  لد 

قح بناج  زا  هک  تسا  یملع  یِّنُدل : ملع  .قح  دزن  نَُدل :  2 تسین 159 / فرب  نوچمه  دیپسا  لد  زج  تسین  فرح  داوس  یفوص  رتفد 
.2 / 3042 تیب : حرش  هب : دینک  هاگن  نوُِقباَّسلا : نوُرِخآ  ( 65 فهک ،  ) .ًاْملِع اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  دوش : هفاضا 

هک نآ  زج  تسین  یـشناد  ار  ام  ییوت  هک  اکاپ  دـنتفگ  انَتْمَّلَع : ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُـس ال  اُولاق  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اَنل : َملِع  ال 
.شناد سرد ، زا  تیانک  ت .)... ، ب ، فلا ،  ) یجهت فورح  اجِه : ( 32 هرقب ، « ) .يا هتخومآ  ار  ام 

.درخ لقع ، یجِح :
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176 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تساناد ناگدنب  هب  ادخ  مَلعأ :...  ُهَّللا 

.دندنب ار  روتس  ياپ  نادب  هچ  نآ  .دنب  اپ  لاکشا :

.دیآ یم  رب  اه  لاکشا  نتفایرد  هدهع  زا  تسا و  دنم  هرهب  یهلا  رون  زا  هک  یسک  زا  تراعتسا  کین : روتسا  .روتس  روتسا :

ياهرویز زا  قح  نادرم  هکنیا  یکی  تسا : هدمآ  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  ناوارف  يونثم  يواطم  رد  هک  تسا  هتکن  دـنچ  اه  تیب  نیا  رد 
هکلب تسین ، بتکم  سرد و  زا  هتفرگ  رب  ياه  ملع  موق  نیا  شناد  هکنیا  رگید  .دندیـسر  قح  هب  و  دـندیرخ ، ار  رقف  دـندیرب و  ناهج 
يوس هب  زاین  تسد  يرآ و  رامـش  هب  نادان  ار  دوخ  .دوش  كانبات  نادب  ات  دیاب  كاپ  هنیـس  ملع  نیا  نتفرگ  ارف  يارب  .تسا  یندل  ملع 

دهاوـخ نادـب  تسا  لد  رد  يروـن  قـح  بناـج  زا  ار  هک  نآ  اـما  دـیمهف ، دـناوتن  سک  ره  ار  تقیقح  نیا  هکنیا  رگید  .يرآ  رب  قـح 
.دیسر

.دناهرب يدوخ  زا  دناسر و  ادخ  هب  ار  هدنریگ  ارف  هک  دیاب  یـشناد  دنراد  یمن  رب  يدوس  دـنور ، یم  يروص  ياه  شناد  یپ  هک  نانآ 
، مانب اهنامـسآ  رد  دنا و  مانمگ  ایند  مدرم  دزن  .دنا  هدرب  تقبـس  يوگ  ناهج  نآ  رد  دـنا  هدـنام  بقع  ناهج  نیا  رد  رگا  ناسک  نینچ 

یثحبم دیامرف : سپس  هبطخ 187 ) هغالبلا ، جهن  « ) .ٌَهلوُهجَم ِضرألا  ِیف  َو  ٌهَفُورعَم ، ِءامَّسلا  ِیف  مُهُؤاَمـسأ  : » دیامرف ع )  ) یلع هک  نانچ 
ار رکف  دنب  دیشچ ، یماج  یهلا  تفرعم  يایرد  زا  هک  نآ  اما  راتفرگ ، نآ  ندوشگ  رد  يروص  ملع  رایسب و  اه  لاکشا  راوشد و  تسا 

.دیدن یتخس  نآ  ّلح  رد  دیرب و 

نیک اضترم  يا  باوج  وج  وس  نآ  زا  مه  زور  ِرون  دیورب  ار  یلایخ  ره  زوس  لاکشا  یشتآ  شقشع  تسه 
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نآ زا  وس و  نیا  زا  وت  تسا  یهم  زا  برغ  ّیقرـش و ال  ـال  ِباـت  تسا  یهر  هش  لد  هشوگ  یب  هشوگ  ار  وت  رم  وس  نآ  زا  دـمآ  لاؤس 
درد و تقو  وت  ود  ّیبَر  اـی  رکذ  رد  يوش  یم  وت  درد ، تقو  هک  وج  وس  نآ  زا  مه  ادَـص  ییوج  یم  هچ  ینعم  ِهُک  يا  ادـگ  نوچ  وس 

هار ییوگ  تفر  تنحم  هک  نوچ  وگ  هّللا  يا  هتـشگ  تنحم  تقو  یمجعا ؟ ینوچ  تفر  تدرد  هک  نوـچ  یمن  یم  وـس  نآ  زا  گرم 
هدیـشوپ هاگ  باجِح  شتـسه  نامگ  لقع و  رد  هک  نآ  نآ و  رب  مئاد  دوب  دسانـشب  هک  ره  نامگ  یب  ار  قح  هک  دمآ  نآ  زا  نیا  وک ؟

177 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  بیج  هدیردب  هگ  تسا و 

رـسپ يا  اراخب  هن  يراوخ  هب  ور  رخب  تریح  رنه  شورفب و  لقع  نونَملا  ُبیَر  زا  نمیا  یّلک  ِلـقع  نوگن  هگ  هریچ  هاـگ  يوزج  لـقع 
زا تسا  یتضافا  لقع  تسا و  لقع  هداز  ناسنا  هشیدـنا  رد  ینـالقع  ياـه  لکـشم  حرط  وس : نآ  زا  لاؤس  ندـمآ   1136 ب 1146 -
هک تسا  لقع  زا  هتـساخرب  لاکـشا  نوچ  تسین و  هرهب  لکـشم  نیا  لح  رد  ار  یناویح  حور  هک  تسا  مولعم  و  ناسنا ، هب  ـالاب  ملاـع 

.تساوخ دیاب  ادخ  زا  مه  ار  نآ  ندوشگ  تسادخ  هداد 

نابز زج   ) هناگیب نابز  هب  نخس  هک  یمجعا : ( 35 رون ،  ) .ٍهَِّیبْرَغ ٍهَِّیقْرَش َو ال  ٍهَنُوْتیَز ال  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  یبرغ : یقرش و ال  ال 
.سانشن ادخ  قح ، زا  نادرگ  ور  ًازاجم : .تفگ  دناوتن  اسر  دوخ )

َضَرْعَأ َو ِناْسنِْإلا  یَلَع  انْمَْعنَأ  اذِإ  تسا َو  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  ندوب : وگ  هَّللا  تنحم  تقو 
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.دوش هدناوخ  بیجح »  » دیاب باجح : ( 51 تلصف ،  ) .ٍضیِرَع ٍءاعُد  وُذَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  ِِهِبناِجب َو  يَأن 

.ندرمش زیچان  ار  دوخ  ندرواین ، باسح  هب  ار  دوخ  زا  تیانک  يراوخ : ( 30 روط ،  ) .گرم نُونَملا : ُبیَر 

ای تافو 253   ) لیعامـسا نب  دـمحم  فورعم  ثدـحم  هلمج  زا  رایـسب ، ناملاع  هاگ  تأشن  هک  رهنلا  ءارو  ام  رد  فورعم  رهـش  اراخب :
هک يرهاظ  مولع  هب  تسا  تراشا  هدـمآ  نآ  رد  اراخب  ماـن  هک  ییاـه  تیب  تیب و  نیا  رد  .تسا  حیحـص  باـتک  بحاـص  .ه ق )  256

.دنریگ یم  ارف  ییارآ  سلجم  ییامن و  دوخ  يارب  رتشیب 

5 درم 1292 / ریش  وت  يوش  ات  يراوخ  هب  ور  درگ  زاب  اراخب  زا  دّلقم  يا 

ای تسا  یناسفن  ياه  شهاوخ  هداز  هک  اه  هسوسو   3 تشامگ 3855 / یم  شنیب  دیشروخ  رب  مشچ  تشادن  شناد  هّصغ  يراخب  نآ 
زا يا  هقراب  هک  سک  نآ  اما  دروآ ، دـیدپ  رطاخ  رد  اه  لکـشم  هک  اسب  تسا ، ینانوی  تمکح  لوصحم  هک  اـه  هطـسفس  اـه و  ههبش 

نهذ زا  دنازوسب و  سخ  راخ و  نوچ  قشع  نآ  اب  ار  اه  لاکشا  نیا  تسوا  لد  رد  قح  قشع 

178 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنادرگ رود 

تسا و یهلا  تعیدو  هنیجنگ  یمدآ  .تسین  یتهج  دودح و  ار  تمظع  نآ  تسا و  یهتنم  قح  تمظع  هب  یهار  هاش  نوچ  یمدآ  لد 
.دوبن ییادص  زج  هک  دوش  ییاه  هسوسو  راچد  دیابن  سپ  تسا  ینعم  رهوگ  زا  رپ  هک  دنام  ار  یهوک 

دوش نوچ  ناریح  رام  ردنا  هوک  دوش  نوتفم  نوچ  تسا  یهوک  یمدآ 

ياه لکـشم  ندودز  يارب  هک  وت  دیامرف  سپـس   3 / 999 یمک 1000 - رد  دش  دمآ و  ینوزف  زا  یمدآ  نیکـسم  تخانـشن  نتـشیوخ 
هک رت  یلوا  سپ  يروآ  یم  يور  ادخ  هب  یمسج  ياه  یناوتان  يدام و 
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هک ارچ  درک  اهر  دـیاب  تسا  سح  نآ  تامدـقم  هک  ار  یئزج  لقع  .یهاوخ  يرای  وا  زا  زین  ینـالقع  ياـه  ههبـش  نتخاـس  رود  يارب 
.تسا صقان  نآ  فشک 

ردـنا مباـی  بُّلَقَت  اـت  نینَح  رد  مدرگ  هناـسفا  مدـع و  نم  میا  هتـشگ  تیاـکح  اـم  تیاـکح  زک  میا  هتـشغآ  نخـس  رد  ار  دوخ  هچ  اـم 
، ار نآرق  فرح  قاع  تفگ  هک  نیلّوا  ریطاسا  نآ  راغ  ِرای  روضح  تسا و  لاح  فصو  راک  ِدرم  شیپ  تسین  تیاـکح  نیا  نیدـجاس 
ود ره  تسوت  هب  تبـسن  شلبقتـسم  یـضام و  تساجک  زا  لاح  لبقتـسم و  یـضام و  تسادخ  رون  وا  رد  هک  یناکم  قافن ال  راثآ  ُدب 

سک ود  نآ  دش ز  ربز  ریز و  تبـسن  َربَز  نآ  ورمع  رب  دیز و  ریز  ماب  رـسپ  ار  ام  ردپ  ار  وا  ینت  کی  تسوُد  هک  يرادنپ  دـنزیچ  کی 
تـسین وج  بل  نوچ  نهک  فرح  ون  ّینعم  زا  رـصاق  نخـس  نیا  تسا  لاثم  نآ  ِلثم  تسین  سب  تسا  زیچ  کی  شیوخ  يوس  فقس 

.نتشاد لوغشم  .نتخیمآ  نتشغآ :  1147 دنق ب 1156 - رحب  نیا  تسُدب  لحاس  بل و  یب  دنبب  بل  اکشَم 

.ندیدرگ رمس  ندش ، ناتساد  نتشگ : تیاکح 

یم رب  نوـچ  دـنیب  یم  ار  وـت  هک  نآ  َنیِدِـجاَّسلا : ِیف  َکَـبُّلَقَت  ُموـُقَت َو  َنیِح  َكارَی  يِذَّلا  .تسا  نآرق  زا  هتفرگ  نیدـجاس : رد  بـلقت 
(219 - 218 ءارعش ،  ) .ناگدننک هدجس  نایم  ار  وت  ندید  رگا  و  زامن ] يارب   ] يزیخ

179 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اَّلِإ اذه  ْنِإ  اذه  َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول  انْعِمَـس  ْدَق  اُولاق  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  تسا َو  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .ناینیـشیپ  هناسفا  نیلّوأ : ریِطاسا 
میهاوخ رگا  میدینش ، دنیوگ  دنناوخب ، نانآ  رب  ار  ام  ياه  هیآ  نوچ  و  َنِیلَّوَْألا : ُریِطاسَأ 
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،24 لحن : ، 25 ماعنا : هیآ 13 ، نیففطم : هروـس  رد  زین  و  ( 31 لافنا ،  ) .ناینیـشیپ ياه  هناـسفا  زج  تسین  نیا  .تفگ  میناوت  نیا  دـننام 
.15 ملق : ، 17 فاقحأ : ، 68 لمن : ، 5 ناقرف : ، 83 نونمؤم :

.تسا برع  ناکرشم  ضعب  دوصقم  .نامرفان و  شکرس  قاع :

.نآرق ياه  تیآ  هاگنداتسرف  زا  تیانک  ناکم : ال 

رگید نانخـس  رد  نآرق  ياه  هیآ  يارب  رگا  دیوگ  یم  نانآ  در  رد  انالوم  .تسا  ناینیـشیپ  هناسفا  دـنتفگ  یم  نآرق  هراب  رد  ناکرـشم 
زا تیانک  ار  ناکم » ال   » ناحراش ضعب  .ناکم  نامز و  زا  نورب  نانآ و  همه  رب  تسا  یهلا  رون  شبات  نآ  دـننیب ، یم  دـننامه  ناربمیپ ،

.تسا رهاظ  فالخ  هک  دنا  هتفرگ  دشرم  خیش و 

نودـب نهذ  رد  نآ  ینعم  دوب و  دـناوت  نکمم  ریغ ، هب  ساـیق  اـب  نآ  لـقعت  هک  تسا  یموـهفم  نآ  تسا و  ضارعا  هلوـقم  زا  تبـسن :
.ماجنا زاغآ و  نییاپ و  الاب و  دننام  تسین  نکمم  ریغ  هظحالم 

.تیهام مامت  رد  تسا  يزیچ  تکراشم  لثم :

لوعفم ورمع  لعاف و  دیز  دنیوگ  ًارمَع ، ٌدیَز  َبَرَـض  هلمج : رد  هک  نانچ  دـنرآ ، يا  هدـعاق  نتخاس  نشور  يارب  هک  دوب  یئزج  لاثم :
.تسا

دنار هچ  رگ  دشابن  وا  لثم  ریش  دناوخ  ریش  یلاثم  رد  ار  یلع  رم 

ره ناور  ِيوج  کشم و  تبسن  تسین : وج  بل  نوچ   3 / 1941 ناوج 1942 - يا  یقوقد  هّصق  بناج  نارب  نآ  قرف  لثم و  لاثم و  زا 
بل و هک  ییایرد  زا  اما  .درک  رپ  ار  کـشم  تسـشن و  وج  بل  رب  ناوت  یم  .دـندودحم  ود  ره  اـما  تسا ، نـالک  درخ و  تبـسن  دـنچ 

تسا یساکعنا  دومرف  تسخن  رتفد  زاغآ  رد  هلمج  زا  اهراب و  هک  نانچ  انالوم  نخس  ناوت ؟ هنوگچ  ندرک  رپ  ار  کشم  درادن  لحاس 
ملاع زا  هچ  نآ  زا 
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ترـضح تفرعم  يایرد  زا  نانخـس  نیا  .دنا  هتفگ  یپ  رد  یپ  تقیرط  ناگرزب  هک  تسا  ینانخـس  نآ  و  دوش ، یم  ماهلا  ودب  يرگید 
.تسا ناکم  نامز و  دح و  زا  نورب  ایرد  نآ  .دوش و  یم  هضافا  مدرم  هب  ایلوا  ناربمیپ و  هلیسو  هب  هک  تسا 

180 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نامز و نآ  اما  دنزادرپ  یم  میلعت  هب  نیعم  یناکم  ینامز و  رد  یمسج  تیصاخ  مکح  هب  دنا  نانخس  نآ  لماح  هک  ییایلوا  ناربمیپ و 
صخـش تسا و  هتـسیز  یم  نوعرف  نارود  رد  مدرم  هب  تبـسن  ع )  ) یـسوم صخـش  .نانآ  هب  تبـسن  هن  تسا  ملعتم  هب  تبـسن  ناـکم 

.دنتسه راودا  همه  رد  ناربمیپ  همه  نانآ و  ود  ره  تقیقحب  اما  برع ، ناکرشم  نارود  رد  ص )  ) مرکا لوسر 

نارحاس بلط  رد  نیادم  هب  نوعرف  نداتسرف 

نارحاس بلط  رد  نیادم  هب  نوعرف  نداتسرف 

«19  » دناوخ شیپ  ار  تروشم  يار و  لها  دنامب  وا  تشگ و  زاب  یسوم  هک  نوچ 

ره نادواج  عمج  ِرهب  یحاون  ره  نامز  نآ  داتسرف  مدرم  یسب  وا  رصم  فاّرص  هش و  ناشدرآ  عمج  رصم  فارطا  زک  دندید  نانچ  نآ 
ریـش رِمتـسُم  هَم  ِلد  رد  ناشیا  ِرحـس  رِهَتـشُم  رحاس  دـندوب  ناوج  ود  راک  ِکیپ  هَد  وا  يوس  ناّرپ  درک  رادـمان  دـُب  يرحاـس  هک  فرط 
هدُرب میس  باتـش  هدیـشورف  هدومیپب  نآ  باتهام  هدومن  یـسابرک  لکـش  راوس  یّمُخ  رب  هتفر  اهرفـس  رد  راکـشآ  شاف  هم  هدیـشود ز 

ناشیدب نوچ  يوَر  نوچ  هدوبن  ّیِشنُم و  هدوب  يوداج  رد  نینچمه  نارازه  دص  هدز  رب  اه  خر  هب  ترسح  زا  تسد  هدش  هگآ  يرتشم 
بکوم وا  رصق  رب  هش و  رب  دندمآ  شیورد  ود  هک  نآ  یپ  زا  هاوخ  هراچ  نونکا  تسا  هاش  امش  زک  هاش  ماغیپ  نآ  دمآ 
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هب هلمج  سک  ود  نیز  دـندش  هراچ  یب  هلمج  رکـشل  هاش و  اهدژا  شرما  هب  ددرگ  یمه  هک  اصع  کی  ریغ  هب  ناشیا  اـب  تسین  دـندز 
يرهم سرت و  داد  ماغیپ  نیا  وچ  ار  رحاس  ود  نآ  يرب  ناج  رحاس  ود  نیز  هک  دوب  ات  يرحاس  ردـنا  دـیاب  یم  يا  هراچ  دـندمآ  ناغفا 
لکشم ّلح  تسا  وناز  یفوص  ناتسریبد  نوچ  تفگش  زا  دنداهن  رب  وناز  هب  رس  تفرگ  ندیبنج  وچ  ّتیـسنج  قرع  داتف  ود  ره  لد  رد 

1157 تسا ب 1173 - وداج  وناز  ود  ار 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 19)

اوشیپ درف و  رحس  رد  یکی  ره  ام  میراد  نارحاس  مه  اب  هتفگ 

182 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

« .دنتـشاد نکـسم  نآ  رد  ناوداج  هک  دوب  ییاه  هنیدـم  رـصم  یحاون  يو و  کـلامم  رد  هک  دـنا  هتفگ   » .رهـش هنیدـم : عمج  نیادـم :
.نتفریذپ ندرک ، بیوصت  ندید : ص 698 ) ج 3 ، رارسالا ، فشک  )

.درک تسناوت  رصم  رد  یفرصت  هنوگ  ره  هک  نوعرف  زا  تیانک  رصِم : فاّرَص 

.دمآ راک  کیپ  راک : کیپ 

.دندیشود یم  ریش  نآ  زا  دندومن و  یم  مدرم  هب  هدام  يواگ  تروص  هب  ار  هام  هک  نانچ  هم : لد  رد  رحس  ندوب  رمتسم 

نز و اب  نسح   » .تسا نآ  ندنار  مخ و  رب  نانآ  ندش  راوس  دـنهد ، یم  تبـسن  نارگوداج  هب  هک  اهراک  هلمج  زا  ندوب : راوس  مخ  رب 
نآ هتخادنا و  هرمخ  ندرگ  هب  ینسر  تسا و  راوس  نیلافس  هرمخ  هب  هک  دندید  ار  زوجع  دندش و  رد  هب  رـصق  رد  زا  شیوخ  نادنزرف 

فلا رد  تیاکح 824 و  رگرز ، نسح  ناتساد  بش ، کی  رازه و  « ) .تسا زیخ  تسج و  رد  يدجن  نابسا  دننام  زوجع  ریز  رد  هرمخ 
: سابرک لکش  زین ) یبرع  هلیل  لیل و 
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.دنتخورف یم  مدرم  هب  دندرک و  یم  زگ  سابرک  نوچمه  هدننیب  هدید  رد  ار  باتهام 

.باتش هب  باتش :  6 سلغ 4730 / باتهم و  یسابرک ز  هدرک  سرف  نوچ  يرحس  هدرک ز  ناور  مُخ 

ناـیاپ رد  تفرگ ، یم  دوب  هتخورف  ودـب  باـتهم  زا  هک  یـسابرک  ربارب  ار  رگاـشامت  میـس  رگوداـج  يرتشم : ندـش  هگآ  ندرب و  میس 
.دروخ یم  غیرد  دش و  یم  هاگآ  دوخ  نایز  زا  رادیرخ 

.عدبم نیرفآ ، ون  یشنُم :

هک نآ  يوار »  » دـیوگ و دوخ  رعـش  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  یـشنم » ( » .وریپ هن  دـندوب ، رکتبم  يوداج  رد  دوخ  ناوداج ،  ) .يوار يوَر :
.دنک تیاور  وا  رعش 

(. ع  ) نوراه یسوم و  شیورد : ود 

ینعم هب  تیب  نیا  رد  ندز » بکوم   » یلو دـنور ، يریما  ای  هاش  باکر  رد  هک  تسا  ناگدایپ  ای  ناراوس  هورگ  اه  گنهرف  رد  بکوم :
.تسا ندش  نکاس  ندنام و 

.تسا ع )  ) یسوم ریمض  عجرم  شرما :

183 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دننیبب ار  نانآ  هک  تخیگنا  رب  ار  ناشقوش  رگید  يوس  زا  دناسرت و  ار  نانآ  وس  کی  زا  ربخ  نینچ  ندینش  رهم : سرت و 

نارحاـس دندناسانـش ، رحاـس  ار  شردارب  یـسوم و  نوـعرف  مدرم  نوـچ   ) .يراـکمه بصعت  زا  تیاـنک  تیـسنج : قرع  .گر  قرِع :
.نتفر ورف  رکف  هب  .ندیـشیدنا  زا  تیاـنک  نداـهن : وناز  هب  رـس  .دـنتفا ) رد  ناـنآ  اـب  هنوـگچ  هک  دـنتفر  ورف  رکف  هب  دـندش و  کـیرحت 
تلاح رد  یفوص  میناد  یم  هک  نانچ  .نتسشن  هبقارم  هب  ندوب : یفوص  ناتـسریبد  وناز  .درک ) دیاب  هچ  ع )  ) یـسوم اب  هک  دندیـشیدنا  )

.دهن وناز  رب  رس  هبقارم 

( یناقاخ  ) شناتسبد وناز  رس  رشَع و  رس  میلست  مد  شَناد  نابز  لفط  نم  تسا و  میلعت  ریپ  لد  ارم 

4 داهن 1358 / وناز  رب  يور  هنایفوص  داشگ  رهب  زا  غاب  رد  ییفوص 
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( يزار حوتفلا  وبا  ریسفت  ًاصوصخم  اهریسفت ، هب : دینک  هاگن  ار ، نانآ  نوعرف  ندناوخ  نارحاس و  ناتساد  زا  یهاگآ  يارب  )

مالّسلا هیلع  یسوم  تقیقح  ردپ  ناور  زا  ندیسرپ  روگ و  زا  ار  ردپ  رحاس  ود  نآ  ندناوخ 

مالّسلا هیلع  یسوم  تقیقح  ردپ  ناور  زا  ندیسرپ  روگ و  زا  ار  ردپ  رحاس  ود  نآ  ندناوخ 

نآ زا  دعب  هاش  رهب  زا  دنتـشاد  هزور  هس  سپ  هار  دومنب  وا  روگ  رب  ناشدُرب  امن  هر  ار  ام  وت  وک  اباب  روگ  ایب  ردام  يا  دنتفگ  نآ  زا  دعب 
ناشیا اب  تسین  دنا  هدرب  رکشل  شیپ  شیور  ِبآ  دنا  هدروآ  گنت  هب  ار  وا  درم  ود  هک  اجَو  زا  داتسرف  یماغیپ  هاش  ام  هب  اباب  يا  دنتفگ 

رگا نآ  يا  هتفخ  یکاخ  هب  تروص  رد  هچ  رگ  يا  هتفر  رد  ناتـسار  ِناهج  وت  يرـش  روش و  اـصع  رد  اـصع و  زج  يرکـشل  حـالس و 
مینادیماان و مینز  رب  ییایمیک  رب  نتـشیوخ  مینک  هدجـس  ام  هک  ات  هد  ربخ  مه  ردپ  ناج  يا  دشاب  ییادـخ  رو  ربخ  هد  ار  ام  تسا  رحس 

صـصق زا  یحرـش  راونالا ، راحب  رد  ار : ردپ  رحاس  ود  نآ  ندناوخ   1174 دیشک ب 1182 - ار  ام  مرک  میناگدنار و  دیـسر  يدیموا 
نوعرف هداتـسرف  نوچ  .رـصم  ياهرهـش  نیرترود  رد  دندوب  ردارب  ود  نارحاس  سیئر  تسا : نینچ  نآ  همجرت  هک  هدمآ  یبلعث  ءایبنالا 

هب ار  ردپ  دـنتفر و  روگ  دزن  سپ  .داد  ناشن  اهنادـب  ار  روگ  ردام  .هد  ناشن  ام  هب  ار  ردـپ  روگ  دـنتفگ  ار  دوخ  ردام  دیـسر ، نانآ  دزن 
.داد ناشخساپ  .دندناوخ  مان  هب  دنلب  زاوآ 

.تسا یناوت  یتردق و  ار  نانآ  هن  یحالـس و  هن  دنراد و  یهاپـس  هن  دنا  هتفر  وا  دزن  درم  ود  نوچ  تسا  هتـساوخ  ار  ام  هاشداپ  دـنتفگ 
اب .تسا  هدنام  ناوتان  نانآ  ربارب  هاشداپ 
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.درب ورف  ماک  هب  ار  گنس  بوچ و  نهآ و  .دتسیان  نآ  ربارب  زیچ  چیه  دننکفیب  نوچ  هک  تسا  ییاصع  ود ، نآ 

يراک باوخ  رد  رحاس  هچ  .دییابرب  دییابرب ، ار  اصع  دیتسناوت  رگا  دیرگنب  دنا  باوخ  رد  ود  نآ  هک  یماگنه  داد  خساپ  ار  نانآ  ردپ 
مدرم هن  هاشداپ ، هن  امـش ، هن  .تسا و  نیملاعلا  ّبر  هدومرف ي  نآ  دزیخ  راک  هب  اصع  دـنا  باوخ  رد  هک  یماگنه  رگا  .درک و  دـناوتن 

ناوت ار  ایند 

185 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ور نانآ  هب  اصع  دـندوب  باوخ  رد  ود  نآ  دـنریگ و  رب  ار  اصع  ات  دـنتفر  نوراه  یـسوم و  دزن  یناهنپ  نانآ  .تسین  ود  نآ  اـب  يربارب 
.2 تیب 521 / حرش  هب : دینک  هاگن  نتشاد : هزور  هس  ص 1408 ) ج 13 ، راونالا ، راحب   ) .دروآ

هتفرگ نآ  دننام  درب و  راک  نیمه  زا  ینعم  نیا  هک  تسادیپ  .هدرک  ینعم  هودنا  سرت و  ار  نآ  تاغللا  ثایغ  زا  لقن  هب  همان  تغل  اجَو :
.هدش

3 اجو 1232 / زا  دنتشگ  کشخ  اج  رب  ود  نآک  اصع  نآ  دیزرلب  دوخ  رب  نانچ  نآ 

.متفاین نآ  يارب  يرگید  دهاش   6 اجر 4343 / یب  نئاخ  چیه  دشابن  ات  اجو  یب  نسحم  چیه  دشابن  ات 

.خزرب ملاع  زا  تیانک  ناتسار : ناهج 

.ندروآ نامیا  .ندرب  دوس  زا  تیانک  ندز : ایمیک  رب 

دوخ نادنزرف  اب  هدرم  رحاس  نتفگ  باوج 

هراشا

دوخ نادنزرف  اب  هدرم  رحاس  نتفگ  باوج 

«20  » نزم مد  ار  نیا  رهاظ  نکمم  تسین  نم  دالوا  ياک  باوخ  رد  ناشتفگ 

رون افخ  نیا  ار  امش  ادیپ  دوش  ات  امش  اب  یناشن  میامنب  کیل  تسین  رود  ممشچ  شیپ  زا  زار  کیل  تسین  روتـسد  منتفگ  قلطم  شاف و 
دیوش هگآ  شنتفخ  ماقم  زا  دیور  هَگ  اج  نآ  وچ  منامشچ 
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رـضاح وت  ِرب  رحاس  هراچ  تسا  رحاس  یناوت ، يدزدـب و  رگ  میب  راذـگب  نک  دـصق  ار  اصع  نآ  میکح  نآ  دـشاب  هتفخ  هک  ناـمز  نآ 
نوگن رـس  برغ  قرـش و  دریگ  نوعرف  ناهج  رگ  تسا  يدـتهُم  لالجلا و  وذ  لوسر  وا  تسا  يدزیا  نآ  ناه  ناه و  یناـتن  رو  تسا 

رحـس و يرحاس  دبـسخب  نوچ  اباب  ناج  باوَّصلِاب  مَلعأ  ُهَّللا  سیون  رب  باب  ِناج  مداد  تسار  ِناشن  نیا  برَح !؟ هاگ  نآ  ادـخ ، دـیآ ،
هک یناویح  کـیل  دوش  نکاـس  وا  دـهج  نآ  تفخ  هک  نوـچ  دوـش  نمآ  گرگ  تفخ  ناـپوچ  هک  نوـچ  يربـهر  دـشابن  ار  شرکم 

ار قح  نآ  رم  ندناوخ  يوداج  تسار  تسا و  ّقح  دنک  قح  هک  يوداج  تساجک ؟ هر  دـیما و  اج  نآ  ار  گرگ  تسادـخ  شناپوچ 
.ندیسرتن نتشاذگ : میب   1183 تسا ب 1196 - عفار  شّقح  زین  دریمب  رگ  تسا  عطاق  ناشن  نیا  اباب  ناج  تساطخ 

.هدش تیاده  تسار  هار  هب  يدتهُم :

؟ دیگنج ناوت  یم  ادخ  اب  تسا ) يراکنا  ِیماهفتسا  هلمج  : ) برح هاگ  نآ  ادخ 

.تسا رتاناد  تسا  تسرد  هچ  نادب  ادخ  باوَّصلِاب : ملعأ  ُهَّللا 

__________________________________________________

ندز ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 20)

187 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.زاجعا قح : يوداج 

.داد دهاوخ  رتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  هک  نانچ  ص ،)  ) ربمیپ دریمب : رگ 

ای دنهد ، ناشن  رام  ار  ینامسیر  هک  نانچ  هدننیب ، رظن  رد  تساه  تروص  اه و  لکـش  ندروآ  دیدپ  میناد  یم  هک  نانچ  وداج  ای  رحس 
هب تسا  ّتیهام  رد  ینوگرگد  رحـس ، ایآ  اما  .اهراک  نیا  دننام  دنور و  هار  اوه  رد  ای  دنزاس ، هدنز  شراب  رگید  دنرب و  رـس  ار  یـسک 

دنرکنم و نآ  ماسقا  عیمج  هب  ار  رحس  نایلزتعم  .هدننیب  هدید  رد  تسا  یفرصت  ای  تقوم ؟ روط 
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لمع تعرس  هجیتن  رحس  دنا  هتفگ  یـضعب  و  نونفلا ) تاحالطـصا  فاشک   ) .تسین مه  وت  زج  دیآ  مشچ  هب  ار  هدننیب  هچ  نآ  دنیوگ 
ره هب  .دهن  یم  نآ  ياج  ار  يرگید  زیچ  تعرـس  هب  سپـس  دزاس ، یم  لوغـشم  ار  هدننیب  دـهد و  یم  ناشن  ار  يزیچ  هک  تسا  رحاس 

هدید رد  فرـصت  دنک  یم  هچ  نآ  تسین و  تیهام  بلق  رد  فرـصت  يورین  ار  رگوداج  هکنیا  تسا  مّلـسم  ناگمه  دزن  هچ  نآ  لاح 
تلاح هب  هتفر  راک  هب  وداج  نآ  رد  هچ  نآ  دوش و  یم  لطاب  هدرک  وداج  هچ  نآ  هاتوک  یناـمز  زا  سپ  هک  نآ  لـیلد  هب  تسا  هدـننیب 

.دیآ یم  رد  تسخن 

دننام .هدنرگن  هدید  رد  هن  ءایشا  ِّتیهام  تقیقح و  رد  تسا  یفرصت  نآ  و  تعیبط ، تداع و  فالخ  تسا  يزیچ  ندروآ  هزجعم ، اما 
(. ص  ) لوسر ياه  هزجعم  ای  یسوم  رما  هب  ایرد  ندش  هتفاکش  ای  گنس  زا  بآ  ندش  يراج 

ود نآ  اب  ار  نآرق  رییغت  نادصاق  یسوم و  باوخ  هب  ندومن  مالّسلا  هیلع  ار  یفطـصم  تافو  یـسوم و  ياصع  هب  ار  دیجم  نآرق  ندرک  هیبشت 
دنتفای هتفخ  ار  یسوم  وچ  دندرک ، اصع  ندرب  دصق  هک  هچب  رحاس 

اب ار  نآرق  رییغت  نادصاق  یسوم و  باوخ  هب  ندومن  مالّسلا  هیلع  ار  یفطـصم  تافو  یـسوم و  ياصع  هب  ار  دیجم  نآرق  ندرک  هیبشت 
دنتفای هتفخ  ار  یسوم  وچ  دندرک ، اصع  ندرب  دصق  هک  هچب  رحاس  ود  نآ 

معنام نآرق  زار  نک  مک  شیب و  معفار  ار  تا  هزجعم  باتک و  نم  قبـس  نیا  دریمن  وت  يریمب  رگ  قح  فاطلا  درک  هدعو  ار  یفطـصم 
«21»

ربنم منز  هرقن  رب  ّرز و  رب  وت  مان  منک  نوزفا  زور  زور  ار  تقنور  وجم  رگید  یظفاـح  نم  زا  ِهبوت  وا  رد  ندرک  مک  شیب و  دـناتن  سک 
ساره زا  دنوش  یم  ناهنپ  دنرآ  زامن  نوچ  دنَوُگ  یم  ناهنپ  سرت  زا  وت  ِمان  وت  ِرهق  دش  نم  ِرهق  ّتبحم  رد  وت  رهب  مزاس  بارحم  و 
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اهرهـش تنارکاـچ  ار  قاـع  ِمشچ  ود  منادرگ  روک  ار  قاـفآ  منک  ُرپ  هراـنم  نم  نیمز  ِریز  دوـش  یم  ناـهنپ  تنید  نیعل  ِراّـفُک  ِسرت  و 
وداج وت  ام  لوسر  يا  یفطـصم  يا  نید  خـسن  زا  سرتم  وت  ام  میراد  شَیقاب  تمایق  ات  هام  هب  ات  یهام  دریگ ز  وت  نید  هاـج  دـنریگ و 
هتفخ یکاخ  ریز  رد  رگا  وت  اهدژا  نوچ  دـشک  رد  ار  اهرفک  اصع  نوچمه  ار  وت  رم  نآرق  تسه  یتسیـسوم  هقرخ  مه  یقداص  یتسین 
رون هتفخب  نت  ینتفخ  كرابم  هش  يا  بسخب  وت  ین  تسد  « 22  » شیاصع رب  ار  نادصاق  يا  هتفگ  هچ  نآ  وت  ناد  شیاصع  نوچ  يا 

ناــــــــــــــــــــــــمک هدرک  هِز  وـــــــــــــــــــــــت  راــــــــــــــــــــــــکیپ  رهب  نامــــــــــــــــــــــــسآ  رب  وــــــــــــــــــــــــت 
__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 21)

مضفار تثیدح  زا  ار  نانعاط  مظفاح  ملاع  ود  ردنا  ار  وت  نم 

.تسا هدش  هتشون  شی »  » يالاب تی » ، » ساسا هخسن  رد  ( 22)

189 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تخب و تفخب و  وا  تفگ  هک  نوزفا  نآ  زا  درک و  ناـنچ  نآ  دـنک  یم  شزود  ریت  ترون  سوـق  دـنک  یم  شزوـپ  هچ  نآ  یفـسلف و 
نید سرد  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .دندناوخ  یم  داتسا  شیپ  هک  یسرد  قَبَس :  1197 تفخن ب 1213 - شلابقا 

.تسا هدمآ  نآ  رد  ایند  و 

.هدننک زاوآ  دنلب  .هدنرب  الاب  .هدنرادرب  ِعفار :

زا تیانک  ندز : رز  رب  مان  ( 9 رجح ،  ) .َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َرْکِّذـلا َو  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  وجم : یظفاح  نم  زا  هب 
.دز دنهاوخ  وا  مان  هب  اه  هکس  هک  نادب  تراشا  زین  دننک ، ص )  ) لوسر مان  هب  هک  یکربت  تمظع و  تردق و 

تسا تراشا  نم : رهق  تبحم  رد 
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هک مالسا  توعد  زاغآ  هب  تسا  تراشا  دنرآ : زامن  نوچ  ص 90 ) ج 21 ، راونالا ، راحب  « ) .هَّللا َضَغبأ  دَقَف  ِینَـضَغبأ  نَم  : » ثیدح هب 
تدابع هب  اج  نآ  رد  دـندمآ و  مارحلا  دجـسم  هب  هک  تشذـگن  ینامز  اما  دـندناوخ  یم  زامن  ناهنپ  ياـج  اـی  هوک  لد  رد  ناناملـسم 

ماجنارـس یلو  دنزادرپ  تدابع  هب  هنادازآ  دـنناوت  یمن  دـنا و  كدـنا  نآ  رد  ناناملـسم  هک  اهرهـش  هب  تسا  تراشا  زین  .دـنتخادرپ و 
.تساهنآ نآ  زا  يزوریپ 

.شکرس نامرفان ، قاع :

.دنتفگ یم  رحاس  ار  ترضح  نآ  هک  هدمآ  نارفاک  هتفگ  در  رد  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  یتراشا  ندوبن : وداج 

.نتشاد نت  رب  يربمیپ  يادر  زا  تیانک  ندوب : یسوم  هقرخ  مه 

نادـناعم هک  اه  تلیح  هب  تسا  تراشا  ندرک : هز  نامک   2 میقم 355 / ترود  نیز  دُرب  یم  وزرآ  میلک  ّیـسوم  هک  اریا  تسوـت  رود 
.دنک روهقم  ار  ناشیا  ادخ  دنرب و  یمن  هدربن و  شیپ  زا  يراک  اما  دننک  یم  هدرک و  يو  نامز  زا  سپ  مالسا 

.تسا یهلا  ریغ  فوسلیف  دوصقم  یفسلف :

.راتفگ نتخاس  لطاب  زا  تیانک  ندرک : زود  ریت 

190 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا یلاعت  قح  لعف  لعاف  درک : نانچ  نآ 

.تسا لوسر  هب  عجار  ریمض  تفُخب و :...  وا 

شتآ هک  نانچ  .دـنام  رثا  یب  ناشیا  ياه  تلیح  اما  دـنوش ، عنام  ناـنآ  توعد  رـشن  زا  اـت  دندیـشوک  ناـمز  ره  رد  ناربمیپ  ناـفلاخم 
لوسر ربارب  برع  ناکرـشم  هئطوت  ای  ع ،)  ) یـسوم ربارب  نوعرف  ياه  شـشوک  اـی  ندـنکفا ، نآ  رد  ار  ع )  ) میهاربا دورمن و  نتخورفا 

.دندرمش رب  نانآ  نانخس  ناربمیپ و  زا  رترب  ار  دوخ  راکفا  دوخ و  دنتفریذپن و  ار  قح  نید  هک  ینافوسلیف  تضراعم  ای  (ص ،)

بات یب  قنور و  یب  وا  ِراک  دش  باوخ  رحاس  هک  نوچ  اباب  ِناج 
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یسوم و بلاط  دندمآ  راک  نآ  رهب  زا  رصم  هب  نوچ  تفز  ِراکیپ  نیا  رهب  زا  رـصم  هب  ات  تفت  و  « 23  » ار شروگ  دندیسوب  ود  ره  دش 
يوس نآ  ورب  هک  ودـب  مدرم  ناشدـنداد  ناـشن  سپ  دوب  هتفخ  یلخن  ریز  ردـنا  یـسوم  دورو  زور  نآـک  داـتفا  قاـفّتا  دـندش  وا  هناـخ 

رد هلمج  ششرف  شرع و  رَس  ِمشچ  ود  وا  هتسب  شِزان  ِرهب  ناهج  رادیب  دوب  وک  يا  هتفخ  ناُنب  امرخ  رد  دید  دمایب  نوچ  وجب  ناتسلخن 
رب دبـسخب ، رگ  رَـس  مشچ  دراد ، رادیب  لد  هک  نآ  لگ  بآ و  لها  « 24  » دید دـنیب  هچ  دوخ  لد  هتفخ  مشچ و  رادـیب  اسب  يا  رظن  ریز 

تـسین شوخ  پسُخ  یم  دش  رادـیب  تلد  رو  شاب  راکیپ  رد  شاب و  لد  بلاط  شاب  رادـیب  يا  هن  لد  لها  وت  رگ  رـصب  دـص  دـیاشگ 
ریگ هتفخ  سراح  تسا  رادیب  هاش  نَسَو  ردنا  ملد  دپسخ  یک  کیل  نم  مشچ  دپسخ  هک  ربمغیپ  تفگ  شش  تفه و  زا  ترظان  بیاغ 

تسا درفم  لعف  دمایب :  1214 يونثم ب 1227 - نارازه  رد  دجنگن  رد  يونعم  يا  لد  يرادیب  فصو  ریـصب  لد  ناگتفخ  يادف  ناج 
.تسا رگوداج  ود  ره  دوصقم  یلو 

__________________________________________________

دنتشگ ناور  شروگ  زا  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 23)

مشچ ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 24)

191 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اه گنهرف  رد  شزان »  » ینعم دـنچ  ره  هدـمآ و  رورغ ، ربک و  ندـیزان : دـهاش  تیب  نیا  يونثم ، تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  شزاـن :
.تسا تحارتسا  شمارآ و  ینعم  هب  شزان  .تسا  ینعم  یب  ع )  ) یسوم دروم  رد  رورغ  ربک و  هک  تسادیپ  نکیل  تسا ، نینچ 

ساسحا مسج و  زج  هک  نآ  زا  تیانک  لگ : بآ و  لها 
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.درادن ینعم  ندید  يورین  هک  نآ  .تسین  وا  رد  يزیچ  ینامسج 

.تسا هدوشگ  وا  نورد  هدید  دشاب ، هتفخ  شرس  مشچ  رگا  تسا  رادیب  شلد  هک  نآ  رَس : مشچ 

(. ملاع لک   ) تهج شش  کلف و  تفه  شش : تفه و 

باب حتف  رد  ملد  هتفخ  نم  مشچ  باوخ  هب  هتفخ  لد  رادیب و  وت  مشچ 

: تسا يوبن  ثیدح  هب  تراشا  ربمغیپ : تفگ   2 / 3550 تسا 3551 - رظنم  ملاع  ود  ره  ار  لد  ّسح  تسا  رگید  ّسح  جنپ  ار  ملد  رم 
لآ بقانم  زا  ص 333 ، ج 16 ، راونالا ، راحب  « ) .یبلَق ُمانَی  ـال  ینیَع و  ُماـنَت  ( » ص 70 يونثم ، ثیداحا  « ) .یبلَق ُمانَی  َياـنیَع َو ال  ُماـنَت  »

.باوخ .یکنیپ  نَسَو : بوشآ ) رهش  نبا  بلاط ، یبا 

.تریصب مشچ  لد ، مشچ  زا  تراعتسا  هاش :

.نت مشچ  زا  تراعتسا  سِراح :

هگ نآ  ندش و  دیاب  شسپ  زک  دوز  دندرک  اصع  دصق  نارحاس  زاس  دندرک  اصع  ّيدزد  رهب  زارد  وا  تسا  هتفخ  هک  شدندیدب  نوچ 
دنتشگ کشخ  اج  رب  ود  نآک  اصع  نآ  دیزرلب  دوخ  رب  نانچ  نآ  زازتها  رد  اصع  نآ  دمآ  ردنا  زاس  دندرک  رتشیپ  نوچ  یکدنا  دوبر 

ره رد  مِزهنم  ناطلغ  طلغ  بیهن  زا  دنتفرگ  نداتفا  رد  ور  درز  يور  دنتخیرگب و  ناوُد  ره  درک  هلمح  اهدژا و  دش  نآ  زا  دـعب  اجو  زا 
عزن ات  ناشراک  دیدپ  دش  ناشبت  قالطا و  نآ  زا  دعب  نارحاس  ِّدح  دندید  یم  هک  نآ  نامسآ ز  زا  تسه  هک  دش  ناشنیقی  سپ  بیشن 
رگا وت  ِناحتما  دسر  یک  ار  ام  میدرک و  ناحتماک  نآ  رذع  يارب  زا  یسوم  يوس  نامز  رد  يدرم  دنداتسرف  سپ  دیسر  ندنک  ناج  و 

192 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دسح  دوبن 
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دندز یم  رـس  نیمز  رب  یـسوم  شیپ  دندش  وکین  نامز  رد  درک و  وفع  هلا  هاگرد  ِصاخلا  صاخ  وت  يا  هاوخ  وفع  ار  ام  میهاش  ِمرجم 
ار ز دوخ  دیزاس  یمجعا  رای  ود  يا  مدیدن  دوخ  ار  امـش  نم  مارح  ناتناج  نت و  خزود  رب  تشگ  مارک  يا  مدرک  وفع  یـسوم  تفگ 
دنُدب ب یم  تصرف  تقو و  راظتنا  دندش  دنداد و  هسوب  ار  نیمز  سپ  اشداپ  رهب  دییآ  دربن  رد  انـشآ  لکـش و  هناگیب  نانچمه  راذتعا 

.ندش هدامآ  ندرک : زاس   1228 - 1243

(، دیدزد ار  اصع  تفر و  یسوم  رس  تشپ  زا  دیاب  دنتفگ  دوخ  هب   ) دنادرگ رب  ع )  ) یسوم هب  ار  ریمض  ناوت  یم  ندش : دیاب  شسپ  زک 
.درک ینعم  ربخ  یب  هتسهآ ، یکدزد ، ار  ندش » دیاب  سپ   » تفرگ و یلعاف  ریمض  ار  ش »  » ناوت یم  و 

.ندوبر دوبر :

.شبنج زازتها :

.راسمرش درز : يور 

.میب سرت ، بیهن :

.ییاناوت هزادنا  هزادنا ، دح :

.دهد تسد  سرت  تدش  زا  هاگ  تلاح  نیا  .شور و  مکش  قالطا :

وت اب  هلباقم  يارب  ار  ام  هدرک و  اـم  زا  نوعرف  هک  تسا  یتساوخرد  رطاـخ  هب  میدـمآ  وت  ياـصع  ناـحتما  يارب  هک  اـم  میهاـش : مرجم 
.میدوب مرجم  نوعرف  دزن  میدرک  یمن  رگا  هدناوخ 

.ناگمه زا  هدیزگ  .ناگدیزگ  هدیزگ  صاخلا : ُصاخ 

.مراگنا یم  هدیدان  ار  امش  مدیدن : دوخ  ار  امش  نم 

.نتساوخن رذع  راذتعا : زا  نتخاس  یمجعا 

.دیسانش یمن  ارم  ییوگ  هک  دییآ  نانچ  نوعرف  دزن  دییانشآ ، نم  اب  دنچ  ره  انشآ : لکش و  هناگیب 

.رظتنم لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) راظتنا

سیون ام  رب  نیا  هک  وا  مصخ  رهق  رد  ندز  هنیس  رب  تسد  نتفای و  اه  فیرشت  نوعرف و  شیپ  نیادم  زا  نارحاس  ندمآ  عمج 

هراشا
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سیون ام  رب  نیا  هک  وا  مصخ  رهق  رد  ندز  هنیس  رب  تسد  نتفای و  اه  فیرشت  نوعرف و  شیپ  نیادم  زا  نارحاس  ندمآ  عمج 

ناگدنب دادب  مه  نیشیپ  درک و  ناشاه  هدعو  نارگ  سب  ياه  فیرشت  ناشداد  نارحاس  نآ  دندمآ  نوعرف  هب  ات 
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هک اطع  نادنچ  امـش  رب  مناشف  رب  ناحتما  ردنا  دـییآ  نوزف  رگ  ناقباس  يا  نیه  تفگ  یم  نآ  زا  دـعب  داز  سنج و  دـقن و  نابـسا و  و 
درادن سک  ناولهپ  میردفص و  نف  نیا  رد  ام  هابت  شراک  دوش  مییآ و  بلاغ  هاش  وت  لابقا  هب  شدنتفگب  سپ  اخـس  دوج و  هدرپ  دّردب 
کیل تسا  شوپ  ور  رهب  یسوم  رکذ  تسُدب  نیشیپ  هک  تساه  تیاکح  نیک  تسا  هدش  اهرطاخ  ِدنب  یسوم  رکذ  ناهج  ردنا  ام  ياپ 

زا تسه  تمایق  ات  تسُج  شیوخ  رد  ار  مصخ  ود  نیا  دیاب  تسوت  ّیتسه  رد  نوعرف  یسوم و  کین  ِدرم  يا  تسوت  دقن  یـسوم  رون 
رظن رگ  تسا  رس  نآ  رگید ز  تسین  شرون  کیل  تسا  رگید  هتیلپ  نیا  لافس و  نیا  جارـس  دش  رگید  تسین  رگید  رون ، جاتن  یـسوم 

هاگرظن زا  یهتنم  مسج  دادعا  يوُد و  زا  یهراو  يراد  رون  رب  رظن  رو  يوُد  دادعا  تسا  هشیش  زا  هک  نآ  يوش ز  مُگ  يراد  هشیش  رد 
.عضاوت بدا و  هب  نتفریذپ  زا  تیانک  ندز : هنیس  رب  تسد   1244 دوهج ب 1257 - ربگ و  نمؤم و  فالتخا  دوجو  ِزغم  يا  تسا 

.نداد تسکش  نتخاس ، روهقم  رهق :

.ندراذگاو رب : نتشون 

.شیپ اشیپ  نیشیپ :

.نارت رب  رترب ، نارگوداج  رگید  زا  .هداتفا  شیپ  قباس : عمج  ناقباس :
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-113 فارعا ،  ) .َنِیبَّرَقُْملا َنَِمل  ْمُکَّنِإ  ْمَعَن َو  َلاق  .َنِیِبلاْغلا  ُنَْحن  اَّنُک  ْنِإ  ًارْجَأـَل  اـَنل  َّنِإ  اُولاـق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اـطع : نادـنچ 
(44 ءارعـش ،  ) .َنُوِبلاْغلا ُنْحََنل  اَّنِإ  َنْوَعِْرف  ِهَّزِِعب  دـنتفگ : نارحاس  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  مییآ : بلاغ  هاش  وت  لابقا  هب  ( 114

.تردق ییاناوت ، زا  تیانک  اپ :

رد ندش : رطاخ  دنب 
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ینعم شوپ : ور  .تسیچ ) يارب  هتشذگ  ياه  ناتـساد  نیا  دنیوگ  نانیب  هتوک  ای  نادناعم   ) .نتـشاد لوغـشم  ار  رطاخ  .نتفرگ  اج  نهذ 
ناتـساد ندروآ   ) .رگید زیچ  ینعم  دـشاب و  يزیچ  نآ  رهاـظ  هک  تسا  یبـلطم  زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، نشور  نآ  يوغل 

.دنا هداهن  تعیدو  هب  سک  ره  رد  هک  یناسنا  تقیقح  زا  تیانک  یسوم : رون  .یتقیقح ) ندرک  نشور  يارب  تسا  یلیثمت  یسوم 

.دیآ راک  هب  هچ  نآ  زا  تیانک  دقن :

: ریظن نوعرف :...  یسوم و 

وت رد  دوب  یـسوم  رد  هچ  نآ  تسین : رگید  رون   3 تسا 971 / هَچ  سوبحم  تساهردژا  کـیل  تسه  وت  ردـنا  دوب  نوعرف  رد  هچ  نآ 
.تسا هدش  ضوع  غارچ  تسا  نامه  رون  .تسه  زین 

دید عمش  نآ  نیقی  ار  نآ  دید  هک  ره  دیشک  ار  یعمش  رون  یغارچ  نوچ 

ناـج یکاـخ و  مسج  زا  تیاـنک  هتیلپ : لافـس و   1 / 1947 دـش 1948 - لصا  ياقل  رخآ  ندـید  دـش  لقن  را  غارچ  دـص  اـت  نینچمه 
.تسا ملاع  نآ  زا  رـس : نآ  ز  .تسا ) حور  نآ  زا  ینـشور  .درادن  ییانـشور  تسا و  فلتخم  یناویح  ياه  ناج  اه و  مسج   ) .یناویح

عقاو هب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  رهاظ  هک  نآ  دوجو : زغم  .تسا ) یناحور  ملاع  زا  تسین  ینامـسج  ملاع  زا  تسا  مسج  رد  هک  حور  نآ  )
.هدیسر

زا یتشذگ  رس  اهنت  تفر ، اه  تیب  نیا  رد  نآ  رکذ  تشذگ و  نوعرف  یسوم و  نایم  هچ  نآ 

195 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

سفن و زا  تسا  یکیراـت  ادـخ و  زا  تسا  يرون  سک  ره  دوجو  رد  .تسه  هدوب و  ناـمز  ره  رد  هک  تسا  یتقیقح  تسین ، ناینیـشیپ 
نآ دسر : اجک  هب  دریگ و  ار  مادک  یپ  ات  يوه ،
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.دناسر ادخ  هب  ار  دوخ  تفر  رون  یپ  هک  نآ  دنام و  زاب  تقیقح  نتخانش  زا  تسیرگن  ار  مسج  هک 

 ... تسب رّانز  ای  تخوس  دیاب  كوخ  تسه  كوخ  دص  یسک  ره  داهن  رد 

نآ رهظم  نامز  رسارس  رد  نامدرم  ص 79 ) راطع ، ریطلا  قطنم   ) رفس رد  دیآ  وچ  درآ  نورب  رس  رطخ  نیا  تسه  یـسک  ره  نورد  رد 
تقیقح هک  نآ  .لفاغ  قح  زا  ناهارمگ  نارگوداج  رهظم  دنا و  لصاو  قح  هب  لماک و  نادرم  یـسوم  رهظم  .دـنا  یکیرات  ینـشور و 

.دیدرگ هارمگ  دیبسچ  تروص  هب  هک  نآ  دیسر و  ادخ  هب  دید  ار 

ار رون  هس  نیا  زا  شیب  ینیبن  ات  ار  روف  زبس و  خرس و  ینیبب  یک 

1 / 1121 وت 1122 - شوپ  ور  اه  گنر  نآ  رون  دش ز  وت  شوه  دش  مُگ  گنر  رد  نوچ  کیل 

لیپ لکش  یگنوگچ و  رد  ندرک  فالتخا 

لیپ لکش  یگنوگچ و  رد  ندرک  فالتخا 

شندید یسک  ره  دش  یمه  تملظ  نآ  ردنا  یسب  مدرم  شندید  يارب  زا  دونُه  شدندوب  هدروآ  ار  هضرع  دوب  کیرات  هناخ  ردنا  لیپ 
نیا تسا  نادوان  نوچمه  تفگ  داتفوا  موطرخ  هب  فک  ار  یکی  نآ  دوسب  یم  فک  شَیکیراـت  نآ  ردـنا  دوبن  نکمم  نوچ  مشچ  اـب 
لیپ لکـش  تفگ  دوسب  شیاپ  رب  وچ  فک  ار  یکی  نآ  دیدپ  دش  نزیبداب  نوچ  وا  رب  نآ  دیـسر  شـشوگ  رب  تسد  ار  یکی  نآ  داهن 

دیـسر هک  يوزج  هب  کی  ره  نینچمه  تسدـُب  یتخت  نوچ  لیپ  نیا  دوخ  تفگ  تسد  داهنب  وا  تشپ  رب  یکی  نآ  دومع  نوچ  مدـید 
یعمش رگا  سک  ره  فک  رد  فلا  نیا  داد  بقل  شلاد  یکی  نآ  فلتخم  دش  ناشتفگ  هگ  رظن  زا  دینش  یم  اج  ره  درک  یم  نآ  مهف 

يُدب
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هسباقم 64،  ) يدیحوت ناّیح  وبا  تاسباقم  هلمج  زا  باتک  دنچ  رد  ناتـساد  نیا   1258 يدـش ب 1267 - نوریب  ناشتفگ  زا  فالتخا 
: دوش یم  زاغآ  تیب  نیا  اب  ناتساد  هک  ییانس  هقیقحلا  هقیدح  و  ص 269 )

ذخآم هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدـمآ  ص 69 ) هقیقحلا ، هقیدح   ) روک همه  نامدرم  رهـش  نآ  ردـنا  روغ و  دـح  رد  گرزب  يرهـش  دوب 
یم دـنچ  ره  سح  .یـسح  فـشک  صقن  ندرک  نشور  رتـهب  يارب  تسا  یلیثـمت  ناتـساد  نیا  ص 96 ) يونثم ، تـالیثمت  صـصق و 

.تسین مامت  دهد  یم  ناشن  هچ  نآ  اّما  دنایامن ،

.نداد ناشن  يارب  ار : هضرع 

.جونز یجنَز و  نوچ  .تسا  دنه ) هب  بوسنم   ) يدنه عمج  هک  تسا  نآ  حصا  نکیل  دنا ، هتفرگ  دنه »  » عمج ار  نآ  یضعب  دونُه :
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(. لیپ  ) تأیه لکش ، داهن :

یم فصو  هک  نانچ  ار  لیف  دینش ، یم  هک  نآ  درک و  یم  فصو  ار  نآ  دیلام و  یم  يوزج  هب  تسد  یسک  ره  دیـسر : هک  يوزج  هب 
.تشادنپ یم  دندرک 

.دندوب هتفایرد  سح  هب  هچ  نآ  زا  .دندوب  هدید  هچ  نآ  زا  هگ : رظن  زا 

زو لـهب  فک  رگد  فک  تسا و  رگید  اـیرد  مشچ  سرتسد  وا  همه  رب  ار  فک  تسین  سب  تسا و  تسد  فک  نوچمه  سح  مشچ 
هریت مینز  یم  رب  مه  هب  اـه  یتـشک  وچ  اـم  بجع  هن  اـیرد  ینیب و  یمه  فـک  بش  زور و  اـیرد  اـه ز  فـک  شبنج  رگن  اـیرد  هدـید 

شدـنار یم  وک  تسا  یبآ  ار  بآ  بآ  بآ  رد  رگن  يدـید  ار  بآ  باوخ  هب  هتفر  نت  یتشک  رد  وت  يا  مینـشور  بآ  رد  میمـشچ و 
اّوح مدآ و  بآ ؟ داد  یم  ار  تادوجوم  ِتشک  باتفآک  ُدب  اجک  یسیع  یسوم و  شدناوخ  یم  وک  تسا  یحور  ار  حور 
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تسا رس  نآ  صقان  تسین  هک  نخس  نآ  تسا  رتبا  تسا و  صقان  مه  نخس  نیا  نامک ؟ رد  هِز  نیا  دنکفا  ادخ  هک  نامز  نآ  ُدب  اجک 
یتف يا  یـسفَچب  تروص  نامه  رب  یتروص  لاثم  رد  دـیوگب  رو  وت  ياو  يا  نآ ، زا  چـیه  دـیوگن  رو  وت  ياپ  دزغلب  نآ  دـیوگب ز  رگ 
نوچ ینک  رب  لِگ  نیا  زا  ار  اپ  رگم  ای  ینک  یلقَن  ات  تسین  تیاپ  کیل  نیقی  یب  يداب  هب  ینابنجب  رَس  نیمز  ردنا  ایگ  نوچ  ییاپ  هتـسب 

ینغتـسم يوش  سپ  يوَر  يا  يریگب  قح  زا  تایح  نوچ  تسا  لکـشم  سب  شور  ار  تتایح  نیا  تسا  لگ  نیز  تتایح  ار ؟ اپ  ینَک 
شیوخ ماِطف  وج  بوبُح  نوچ  ینیمز  ریش  هتسب  دله  یم  ار  وا  رم  دش  هراوخ  تول  دلکسب  هیاد  نوچ ز  هراوخ  ریـش  يور  یم  لگ ، زا 

.تسا لیف  دوصقم  سوسحم و  وا :  1268 بولُقلا ب 1284 - ُتُوق  زا 

.لقع هدید  .رِس  مشچ  زا  تراعتسا  ایرد : مشچ 

.تسا مات  سانج  الاب  تیب  تیب و  نیا  رد  فک »  » نایم .سح و  مشچ  زا  تراعتسا  فک : مشچ ) )

.دنک یم  هیبشت  نادب  ار  یسح  مشچ  دزادرپ و  یم  ایرد  فک  هب  تسد » فک   » هژاو زا 
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.تادوجوم هولج  زا  تراعتسا  فک : شبنج 

.تساه یّلجت  همه  أشنم  هک  قح  ترضح  تردق  زا  تراعتسا  ایرد :

یمن يو  زا  ای  جوم و  ام  تروص  یملاع  رهاظ  تسا و  ناهنپ  لقع 

زا تیاـنک  .نتفوـک  مه  هب  ندز : مه  رب   1 / 1112 شدزادـنا 1113 - رود  رحب  تلیـسو  نآ  شدزاـس ز  تلیـسو  یم  تروص  هچ  ره 
.يراگنا دوخ  ینیب و  دوخ  رثا  رد  رگیدکی  اب  اه  ناسنا  لادج 

هضافا هک  دوجو  رون  زا  تراعتسا  نشور : بآ 
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ار نآ  تسا  یـسح  كاردا  هتـسب  ياپ  نوچ  یمدآ  نکیل  تسادخ ، زا  تردق  همه   ) .تسوا هب  مئاق  تادوجوم  تسا و  قح  ترـضح 
.یسح كاردا  زا  تراعتسا  نت : یتشک  .درامش ) یم  تردق  بحاص  ار  دوخ  دنیب و  یمن 

.نآ راثآ  حور و  زا  هدنام  لفاغ  زا  تراعتسا  هتفر : باوخ 

.یناویح تردق  زا  تراعتسا  بآ :

.تسوا زا  یتکرح  ره  دراد و  هرطیس  ناهج  رب  هک  تسا  یلاعت  قح  تردق  ای  ناج  زا  تراعتسا  بآ : بآ 

.تسا ص )  ) هیدمحم تقیقح  دارم  دنا  هتفگ  یضعب  دنا و  هتفرگ  یلاعت  قح  تردق  زا  تراعتسا  ار  نآ  ناحراش  ضعب  حور : حور 

حور ار  حاورا  نـم  حور  و  ( ) ص 76 ضراـف ، نبا  ناوید   ) یتَـنیِط ِنسُح  نِم  ِنوَکلا  ِیف  ًانـسَح  يرَت  اـمَّلک  ٌحوُر َو  ِحاوراَِـلل  َیِحوُر  َو 
نُکَی َمل  ُهَّللا َو  َناک  : » دـیوگ يراوزبس  دـب : اجک  یـسیع  یـسوم و  .تسا ) نم  تنیط  ضیف  زا  ینیب  ناهج  رد  هک  ییوکین  ره  تسا و 

: ندنکفا نامک  رد  هز  .بکرم » رب  طیسب  بوشم و  رب  دراد  مدقت  فرـص  و  دیقم ، دعب  دوب  قلطم  لوا  .مسر  مسا و ال  یَـش ٌء و ال  ُهَعَم 
.دید ناوت  یم  هغالبلا  جهن  تسخن  هبطخ  رد  ار  فیصوت  نیا  ضعب  و  تانئاک ، ندروآ  دیدپ  زا  تیانک 

.یسح تاریبعت  يارو  ام  .ملاع  نآ  زا  .يرس  نآ  رس : نآ 

.سوسحم هنومن  تروص : لاثم  رد 
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.مسج زا  ندیرب  زا  تیانک  ندنک : رب  لگ  زا  اپ 

.ور لابند  يور : .دیسر ) دهاوخن  لامک  هب  تسا  مسج  دنب  ياپ  یمدآ  ات   ) .لامک يوس  هب  تسا  تکرح  دوصقم  .راتفر و  شور :

دیرملا قیرط  فصو  بوبحملا و  هلماـعم  یف  بولقلا  توق  ماـن  هب  یباـتک  هب  تسا  یماـهیا  نآ  رد  و  اـه ، لد  كاروخ  بولقلا : توق 
ماقم یلا 
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(. .ه ق تافو 386   ) یکم یمجع  هیطع  نب  یلع  نب  دمحم  بلاط  وبا  فیلأت  دیحوتلا ،

زا تسا  يا  هوـلج  مـینیب  یم  ناـهج  نـیا  رد  هـچ  نآ   6 بولقلا 2653 / توق  هن  هدـناوخ  هلاـسر  هن  بوـلقلا  توقاـی  اـیوگ ز  وا  لـعل 
هک تسا  یفک  ای  دوش  دیدپ  ایرد  حطس  رب  هک  تسا  یجوم  نوچمه  اه  نیعت  نیا  .قلطم و  تدحو  نآ  زا  ییاه  نّیعت  قح و  ترضح 

باسح هب  مسج  زا  ار  اه  تکرح  یئزج  لقع  درادـنپ ، جوم  زا  ار  شبنج  نآ  سح  مشچ  هک  نانچ  .دـیآ  رب  لحاس  هب  جوم  شبنج  اب 
.درادن ار  یلصا  كرحم  كرد  تردق  هک  ارچ  درآ ،

.دید ار  یلصا  شبنج  بجوم  دیسر و  ایرد  هب  تفر و  ناوتب  ات  دیرب  مسج  زا  دیاب 

ار روتـسم  بجح  یب  ینیبب  ات  ار  رون  ناج  يا  يدرگ  اریذپ  ات  ریذپان  ار  بُجُح  یب  رون  وت  يا  ریتَس  ِرون  دـش  هک  روخ  تمکح  ِفرح 
يدمآ نوچ  وگب  نیه  يدمآ  تسه  رد  تسین  زک  نانچ  نآ  ینک  نوچ  یب  رفس  نودرگ  یب  هکلب  ینک  نودرگ  رب  ریـس  هراتـس  نوچ 

دنب رب  ار  شوگ  راد  شوه  هگ  نآ  راذگب و  ار  شوه  دناوخ  میهاوخ  رب  وت  رب  يزمر  کیل  دنامن  تدای  ندمآ  ياه  هار  يدـمآ  تسم 
ام مارک  يا  تسا  تخرد  نوچمه  ناهج  نیا  زومت  یتسدـیدن  وت  يراهب  رد  زونه  وت  یماخ  هک  نآ  میوگن ز  هن  راد  شوگ  هگ  نآ  و 

بل نیریش ، تشگ  تخپب و  نوچ  ار  خاک  دیاشن  یماخ  رد  هک  نآ  ار ز  خاش  رم  اه  ماخ  دریگ  تخـس  ماخ  مین  ياه  هویم  نوچ  وا  رب 
یمدآ رب  دش  درس  ناهد  دش  نیریش  لابقا ، نآ  زا  نوچ  نآ  زا  دعب  ار  اه  خاش  دریگ  تسس  نازگ 
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200 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  یماشآ  نوخ  راک  ینینَج  ات  تسا  یماخ  بّصعت  يریگتخس و  ناهج  ِکُلم 

نم وت  مه  يا  نم  ریغ  هن  نم و  هن  نتشیوخ  شوگ  هب  مه  ییوگ  وت  هن  شنم  یب  دیوگ  سدُقلا  حور  وت  اب  شنتفگ  اّما  دنام  رگید  ِزیچ 
باوخ ردـنا  وت  اـب  نـالف  يرادـنپ  شیوخ و  زا  يونـشب  يوش  دوخ  شیپ  هب  دوخ  شیپ  وت ز  يور  ردـنا  باوخ  هک  یتـقو  نآ  وچمه 

مزلق تسا  وت  دـص  هن  نآ  هک  تتفَز  ُِوت  نآ  قیمع  ياـیرد  ینودرگ و  هکلب  قیفر  شوخ  يا  یتـسین  وت  یکی  وـت  ناـهن  نآ  تسا  هتفگ 
مد زا  يونـشب  ات  نزم  مد  باوَّصلِاب  مَلعأ  ُهَّللا  نزم َو  مد  باوخ  تسا و  يرادـیب  ِّدـح  ياج  هچ  دوخ  تسا  وت  دـص  ِهاگ  هقرغ  تسا و 

: ریتَس  1285 باطخ ب 1305 - رد  باتک و  رد  دیمآن  هچ  نآ  باتفآ  نآ  يونشب ز  ات  نزم  مد  نایب  رد  نابز و  رد  دیمآن  هچ  نآ  نانز 
.هدیشوپ ناهنپ ، روتسم ،

لد رب  قح  ترـضح  يوس  زا  هطـساو  یب  هک  يرون  بجح : یب  رون  .دـناشوپب  ار  دوخ  يارو  اـم  هچ  نآ  .هدرپ  باـجِح : عمج  بُجُح :
.دبات

.یناویح هب  یتابن  زا  یتابن و  هب  يدامج  زا  هدمآ  دیدپ  یمدآ  رد  هک  ییاه  لدبت  ندمآ : ياه  هار 

.بسچ لد  نیریش ، نازگ : بل 

تیب رد  هک  نانچ  تمکح ، فرح  ندناوخ  زا  دیآ  دـیدپ  لد  رد  هک  يرون  زا  تراعتـسا  تیب  نیا  رد  .ندروآ و  يور  تغل  رد  لابقا :
.دومرف تسخن  ياه 

نوچ .تسا  ینامسج  ياه  هضراع  زا  ود  نیا  نایم  توافت  و  تسا ، تّوق  کی  ندینش  نتفگ و  أشنم  نتفگ : نتـشیوخ  شوگ  هب  دوخ 
درک و اهر  ار  مسج  تضایر  رثا  رب  یمدآ 
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.تسا هدنونش  مه  هدنیوگ و  مه  دوخ  دش  حور  همه 

یتَِّصق َیِه  امَّنإ  ًاثیدَح  ُتصَصَق  نإ  َكاذَک  یِجانُملا  ُتنُک  تَقَطَن  نإ  َو 

تمظع هب  تراشا  یتسین : وت  یکی  وت  ص 67 ) ضراف ، نبا  ناوید   ) یتعفِر ِقرَفلا  ِهَقُرف  نَع  اهِعفَر  ِیف  انَنَیب َو  ِبَطاخُملا  ُءات  تَِعفُر  دَقَف 
: تسا هدمآ  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  بوسنم  تیب  نیا  رد  هک  نانچ  تسوا  رد  ملاع  عیمج  هک  تسا  ناسنا 

201 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسار ضراف  نبا  رَبکألا و  َُملاعلا  يَوَطنا  َکِیف  ٌریِغَص َو  ٌمرِج  کَّنأ  ُمَعزَت  َأ 

: ریظن يونشب : ات  نزم  مد  ٍهَرطَقَک  ُطیحُملا  ُرحَبلا  یِعَرشَم  نِم  ٍهَعمَلَک َو  ُطیِسَبلا  ُروُّنلا  یِعَلطَم  نِم  َو 

ِهَِّلل َو اَّنِإ  هک  ادخ  هب  وا  نایاپ  تسادخ و  زا  یمدآ  زاغآ   6 تسا 699 / ندیشوپ  نخس  راهظا  نیع  تسا  نزور  نآ  نتسب  نتفگ  فرح 
نآ زا  دـیاشگ و  یم  تخر  ییاـه  لزنم  رد  دوعـص  لوزن و  نیا  رد  رگید  ریبـعت  هب  اـی  نتـشگ  زاـب  ندـمآ و  نیا  رد  .َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ 

.تسین يربخ  نیشیپ  تلاح  زا  ار  وا  یتلاح  ره  رد  تسا  مسج  راتفرگ  نوچ  اما  .ددنب  یم  تخر 

داتفوا یتابن  رد  يدامج  زو  دامج  میلقا  هب  لّوا  هدمآ 

دربن زا  دروان  دای  يدامج  زو  درک  رمع  یتابن  ردنا  اه  لاس 

هب تسا ، ناصقن  هداز  هک  ار  اهدـنب  ياـپ  نیا  اـنالوم   4 / 3637 دای 3639 - چـیه  یتابن  لاح  شدـمان  داتف  یناویح  هب  نوچ  یتاـبن  زو 
روخ رد  هک  تسا  تقو  نآ  دنک و  یم  اهر  ار  هخاش  دیسر  لامک  هب  نوچ  تسا و  هتسب  هخاش  رب  هک  دنک  یم  دننامه  يا  هویم  یماخ 

.تساه تفایض  اه و  سلجم 

زا نآ  زا  ندنک  لد  یتخس  ایند و  هب  یمدآ  هقالع 
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رد هک  نانآ  اما  تفر  دهاوخ  نآ  يوس  هب  هک  يا  هدرتسگ  ناهج  زا  وا  یهاگآان  رگید  يوس  زا  تسوا و  لماکت  مدـع  هداز  وس  کی 
هلحرم هب  ندیـسر  يارب  ار  هلحرم  ره  زا  نتـشذگ  دننیب و  یم  ار  ماجنا  زاغآ  زا  دنرادیب ، هتـسویپ  يدوعـص  یلوزن و  ریـس  نیا  رـسارس 

دشکب و یـسح  كاردا  زا  تسد  هک  دهد  یم  تسد  یماگنه  یمدآ  يارب  تقیقح  نیا  كرد  و  دننک ، یم  لابقتـسا  فعـش  اب  رگید 
.دیاشگب یبیغ  هفیطل  ندمآ  رد  يارب  ار  لد 

202 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  حون  ِیتشک  رد  راذگب  انشآ  حور  وت  رهب  دنز  مد  ات  نزم  مد 

هن تفگ  نیهَم  يا  نافوط  قرغ  يدرگن  ات  نیشن  اباب  یتشک  رد  ایب  یه  ودع  حون  یتشک  مهاوخن  هک  وا  درک  یم  انشآک  ناعنک  وچمه 
تسا رهق  داب  تسال  زورما  انشآ  اپ و  تسد و  تسالب  نافوط  جوم  نیک  نکم  نیه  متخورفا  عمش  وت  عمش  زجب  نم  متخومآ  انشآ  نم 

نیه دـنزگ  ره  زا  ارم  هُک  نآ  تسا  مصاع  دـنلب  هوک  نآ  رب  متفر  هن  تفگ  شمخ  دـیاپ ، یمن  قح  عمـش  هک  زج  شُک  عمـش  يـالب  و 
نیز نم  هک  يدرک  عمط  هک  ما  هدونـشب  وت  دـنپ  یک  نم  تفگ  ناما  دـهدن  ار  شیوخ  بیبح  زج  نامز  نیا  تسا  هاـک  هوک  هک  نکم 

یـشیوخ و ار  ادـخ  رم  تسین  زان  زور  هک  اـباب  نکم  نیه  ارـس  ود  ره  رد  وت  زا  ما  يَرب  نم  ارم  زگره  وت  تفگ  دـماین  شوخ  ما  هدود 
دراد ردپ  هن  مَِدق  زا  وا  تسا  دـَلُوی  َمل  دـِلَی  َمل  تسیک ؟ ِزان  اریگ  هاگرد  نیا  ردـنا  تسا  یکُزان  مد  نیا  يدرک و  نونک  ات  تسین  زابنأ 

دنزرف و هن 
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متـسین رازُگ  مک  اناوج  دلاو  متـسین  زانب  مک  اریپ  دولوم  متـسین  دینـش  دهاوخ  اجک  نابایب  زان  دیـشک  دهاوخ  اجک  نادـنزرف  زان  مَع  هن 
لاس اباب  تفگ  رابتعا  درادن  ترـضح  نیا  ردنا  رارطـضا  ّیگدنب و  عوضخ و  زج  یتِس  يا  اجنیا  راذگب  ار  زان  یتوهـش  نم  مین  رهوش 

وت درس  ِمد  نیا  یَسب  يدونشب  درَس  باوج  ات  یسک  ره  اب  يا  هتفگ  اه  نیا  زا  دنچ  يا  هتفشآ  لهج  هب  ییوگ  یم  زاب  يا  هتفگ  نیا  اه 
تفگ یم  نینچمه  ردپ  ِدـنپ  وت  راب  کی  يونـشب  رگا  دراد  نایز  هچ  اباب  تفگ  تفز  اناد و  مدـش  هک  نونکا  هصاخ  تفرن  مشوگ  رد 
نتفگ نیا  ردـنا  دـش  ریبدا  نآ  شوگ  رد  یمد  هن  دـش  ریـس  ناعنک  حـُصن  زا  ردـپ  هن  فینَع  عفد  وا  تفگ  یم  نانچمه  فیطل  دـنپ  وا 

.انش انشآ :  1306 زیر ب 1329 - زیر  دش  دز و  ناعنک  رس  رب  زیت  جوم  دندب و 

تاروت رد  ماس و  رسپ  رگید  یخرب  دنا و  هدرمش  حون  رسپ  ار  وا  اهذخأم  یخرب  رد  ناعنک :

203 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ّرد ریـسفت  رد  .دـنا  هتـشون  ایورع  ای  مای و  دـش  قرغ  هک  ار  حون  رـسپ  مان  و  ( 6 : 10 شیادیپ ، رفـس  قیتع ، دهع   ) .ماح نیمراهچ  رـسپ 
.تسا ناعنک  دش  قرغ  هک  حون  رسپ  مان  هک  درآ  هداتق  زا  روثنملا 

(42 دوه ،  ) .شابم نارفاک  اب  وش و  راوس  ام  اب  رسپ  يا  َنیِِرفاْکلا : َعَم  ْنُکَت  انَعَم َو ال  ْبَکْرا  َّیَُنب  ای  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ایب : یه 
.نتفای تاجن  هار  زا  تیانک  نتخورفا : عمش 

: متفر ( 43 دوـه ،  ) .تسین ادـخ  رما  زا  يا  هدـنراد  هگن  زورما  ِهَّللا : ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْـیلا  َمِصاـع  ـال  َلاـق  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .هـن  ـال :
یضام )
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.مور یم  عراضم ) ینعم  رد 

زاب ارم  بآ  زا  هک  مرب  هانپ  یهوک  هب  هک  ادوز  ِءاْملا : َنِم  ِینُمِـصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَس  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هوک :...  نآ  رب  متفر 
.نمؤم زا  تیانک  .تسود  بیبح : ( 43 دوه ،  ) .دراد

.تسین وت  نادناخ  زا  وا  حون  يا  تفگ  َِکلْهَأ : ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاق  تسا  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  .نادناخ  هدود :
.ِهَّللا ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  تسا ال  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  تسین : زان  زور  ( 46 دوه ، )

« .تشگ یفوتـسم  نارمع  نب  رـصن  وبا  نیا  دراد و  یکزاـن  کـلف  راـک  هک  تسا  مولعم  ار  وت  تفگ   » .ندوب ریطخ  يراوشد ، یکُزاـن :
(3 صالخا ،  ) .َْدلُوی َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دیازن  دـِلَی : َمل  همان ) تغل  زا  لقن  هب  ، 119 ص ، یخلب ، نبا  همان  سراف  )

ربارب سک  ره  اب  .تساّربم  تسوا  تاقولخم  نایم  هک  ییاه  تبـسن  زا  هُمـسا  َّزَع  یلاـعت  يراـب  هک  نادـب  تسا  تراـشا  دولوم : متـسین 
.دنک یم  راتفر  وا  هدرک 

.ندیمارخ زان  هب  .نتفر  زان  ّربکت و  هب  ندیزارگ :

.وناب یتدّیَس ) ففخم  : ) یتِس

.ًاراهَن اًْلَیل َو  یِمْوَق  ُتْوَعَد  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  حون  هتفگ  زا  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  يا : هتفگ  اـه  نیا  زا  دـنچ 
نانآ رب  يزیچ  نتخیرگ  زج  نم  ندـناوخ  مدـناوخ و  ار  دوخ  موق  زور  بش و  نم  اراگدرورپ  تفگ  حون  ًاراِرف : اَّلِإ  ِیئاعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف 

(6 - 5 حون ،  ) .دوزفین

204 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنت تشرد ، فینَع :

.تخب نوگن  .َربدُم  لوعفم ) يارب  زا  ینبم  ردصم  .رابدا  ِلامُم  : ) ریبدا

طرش هک  .دونش  دنیوگ  نانآ  هچ  ره  دوب و  شوماخ  دیاب  ادخ ، يایلوا  امنهار و  ِناریپ  ربارب  دومرف  هتشذگ  ياه  تیب  رد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1306 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـخ رما  هب  ع )  ) حون .تسا  بلطم  نامه  دـیکأت  یلیثمت  اـب  اـه  تیب  نیا  .ندوب  شوگ  همه  تسا و  ناـهد  نتـسب  ناـنآ  زا  ندرب  هرهب 
.آ رد  یتشک  هب  ام  اب  دومرف  ار  دوخ  رـسپ  سپـس  .داد  ياج  نآ  رد  ار  رادناج  ره  زا  یتفج  زین  تّما ، ناگدـیورگ  تخاس و  ار  یتشک 

یتشک رد  وا  هانپ  هک  یلاح  .دراد  زاب  بآ  زا  ارم  ات  مرب  یم  هانپ  یهوک  هب  تفگ  دریذپ  تعاطا  دریگ و  دـیلقت  هار  هک  نآ  ياج  هب  وا 
یمن ار  نایامنهار  داشرا  دنریگ و  یم  امنهر  ار  دوخ  صقان  مهف  هک  نانآ  .درب  هارمه  دوخ  اب  ار  قح  تنعل  درک و  حون  ینامرفان  .دوب 

.تشاد دنهاوخ  ار  حون  رسپ  نوچ  یتبقاع  دنریذپ ،

رب مداهن  لد  اهر  نافوط  زا  تلها  دبایب  هک  اهراب  وت  ارم  رم  يدرک  هدعو  رابدُرب  تلیـسو  دُرم  رخ  ارم  رم  رابدُرب  هاشداپ  يا  تفگ  حون 
هک نوچ  دوبک  وا  يدیپس  وت  يدـیدن  دوخ  دوبن  تناشیوخ  لها و  زا  وا  تفگ  میلگ ؟ نم  زا  لیـس  دوبرب  ارچ  سپ  میلَـس  نم  تدـیما 

تفگ وا  زا  رازیب  وش  وت  ِنآ  دوب  هچ  رگ  وا  زا  راز  ددرگن  نت  یقاب  هک  ات  داتـسوا  يا  شنَک  رب  نادند  تسین  داتف  رد  شمرِک  وت  ِنادند 
وت زا  هدنز  نمچ  ناراب  اب  هک  منادنچ  تسیب  نم  وت  اب  منوچ  هک  یناد  یمه  وت  وت  تام  دـش  وا  هک  نآ  دوبن  ریغ  وت  ِتاذ  ِریغ  مرازیب ز 
وت مینایهام و  لالتعا  هنوگچ و  نوچ و  یب  هکلب  لامک  يا  هن  لصفنم  هن  لـصّتم  یلئاـح  یب  هطـساو و  یب  يِذَـتغُم  یلئاـع  وت  زا  داـش 

رانک رد  یجنُگن  وت  تافص  وکین  يا  تفطل  زا  میا  هدنز  تایح  ِيایرد 
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ناشیا اب  هن  متفگ  یم  وت  اب  ارجام  رد  يا  هدوب  بطاخم  وت  ارم  نیا  ِدـعب  نافوط و  نیا  زا  شیپ  یتّلع  نوچ  نیرق  یلولعم  هب  ین  یترکف 
هدرک لالطا  اب  يور  نَمِد  اب  یهاگ  لـالطا و  اـب  هاـگ  نخـس  دـیوگ  بش  زور و  قشاـع  هک  هن  نهک  ِنآ  َون و  شخب  نخـس  يا  نخس 

205 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار ؟ هک  تحدم ؟ نآ  دیوگ  یم  ار  هک  وا  ارهاظ 

نانچ نم  دندز  یم  ییادص  هن  ییادن  هن  دنُدب  دـَب  میئل و  لالطا  هک  نآ  یتشادرب ز  ار  لالطا  هطـساو  یتشامگب  نونک  ار  نافوط  رکش 
نآ یبن ز  ره  وت  مارآ  ناج  مان  رب  مقـشاع  وت  مان  نم  مونـشب  اَّنَثُم  ات  باوج  دـیوگ  او  هوک  نوچ  ادـص  زک  باـطخ  رد  مهاوخ  لـالطا 
رای ددرگن  وا  میوگب  نم  خانُم  رد  ار  ام  هن  دـیاش  ار  شوم  خالگنـس  لاثم  تسپ  ِهُک  نآ  ار  وت  مان  دونـشب  اَّنَثُم  اـت  ار  هوک  دراد  تسود 

درم و رخ   1330 ینک ب 1353 - شرای  مدـق  اب  مد  مه  تسین  ینک  شراومه  هک  هب  نآ  نیمز  اـب  نم  راـتفگ  مَد  دـنام  ادـص  یب  نم 
حون ِنأش  نکیل  .دـنا  هتفرگ  تسین  تسه و  رادـن و  راد و  نتفر  زا  تیانک  ار ، راب  لیـس  ندرب  رخ و  ندرم  ناـحراش  ضعب  درب : لـیس 
هجیتن یب  زارد  نایلاس  نیا  رد  نم  توعد  هک  تسا  نیا  وا  ضرغ  ًارهاظ  .دـیوگ  نخـس  هراـب  نیا  رد  ادـخ  اـب  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاو 
اوـُلَعَج ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَـعَد  اـمَّلُک  یِّنِإ  َو  تسا : نینچ  هفیرـش  هیآ  نومـضم  هک  ناـنچ  تفرگ  ارف  ار  همه  وـت  بضغ  ماجنارـس  دـنام و 

ْمَُهباِیث َو اْوَشْغَتْسا  ْمِِهناذآ َو  ِیف  ْمُهَِعباصَأ 
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هماج دنداهن و  دوخ  ياه  شوگ  رد  ار  دوخ  ناتشگنا  ناشیزرمایب  وت  ات  مدناوخ  ار  نانآ  هچ  ره  نم  و  ًارابِْکتْـسا : اوُرَبْکَتْـسا  اوُّرَـصَأ َو 
ُهَّبَر ٌحُون  يدان  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  يدرک : هدعو  ( 7 حون ،  ) .دنتخورف یگرزب  دندرشف و  ياپ  دندیشک و  رـس  رب  دوخ  ياه 

تـسا نم  نادناخ  زا  مرـسپ  نم ، راگدرورپ  تفگ  دناوخ و  ار  شراگدرورپ  حون  و  ُّقَْحلا : َكَدْعَو  َّنِإ  ِیلْهَأ َو  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاقَف 
: َکَلْهَأ ِْنیَْنثا َو  ِْنیَجْوَز  ٍّلُک  ْنِم  اهِیف  ُْکلْـساَف  هیآ  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  دنوادخ  هدعو  و  ( 45 دوه ،  ) .تسا تسرد  وت  هدعو  و 

.تسا هدمآ  ( 27 نونمؤم ،  ) .ار دوخ  نادناخ  رآ و  رد  نآ  رد  هدام  رن و  تفج  کی  رادناج  هنوگ  ره  زا 

.هداهن ندرگ  میلس :

.دنزرف ندش  هقرغ  زا  تراعتسا  ندوبر : میلگ 

(46 دوه ،  ) .تسین وت  نادناخ  زا  وا  َِکلْهَأ : ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دوبن : تناشیوخ  لها و  زا 

206 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.كرشم وا  یناملسم و  وت  تسین  وت  نید  رب  وا  هک  تسا  نآ  زا  تیانک  دوبک : وا  يدیپس  وت 

.تسا یگدروخ  مرک  رثا  رب  نادند  یگدروخ  دنتفگ  یم  میدق  ناکشزپ  نداتف : نادند  رد  مرک 

ای نادند  نایم  ردنا  هک  دـشاب  رایـسب  و  ( » ص 363 هّیبطلا ، ضارغَألا  « ) .دنک دلوت  مرک  نآ  خیب  نادند و  رهوگ  ردـنا  دـشاب  رایـسب  «و 
لیذ نوسلکین ، حرـش  هب : دـینک  هاگن  هناـسفا  نیا  شیادـیپ  يارب  و  ص 388 ) یهاشمزراوخ ، هریخذ  « ) .دنک دـلوت  مرک  وا  خـیب  ردـنا 

.تیب نیمه 

: نادند ندنک  رب 

میرک نآرق  زا  هتفرگ  مرازیب : تفگ  ص 453 ) هقیقحلا ، هقیدح  ییانـس ،  ) نادند نکب  دنک  ینارگ  نوچ  نادـنخ  دوب  ات  راد  ناهد  رد 
َلاق تسا :
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ار نآ  هک  مهاوخ  يزیچ  وت  زا  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  مراگدرورپ  تفگ  ٌْملِع : ِِهب  ِیل  َْسَیل  ام  َکَلَئْسَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  ِّبَر 
.ندیدرگ میلست  قح  رد  .ندش  یناف  زا  تیانک  ندش : تام  ( 47 دوه ،  ) .مناد یمن 

.دنمزاین شیورد ، لئاع :

هرهب وت  ضیف  زا  هطـساو  یب  مدنمزاین و  وت  هب  تهج  ره  زا  مرادن و  چیه  دوخ  زا  نم  هک  نآ  زا  تیانک  .هدـنروخ  كاروخ ، يِذَـتغُم :
.مدنم

.عنام لئاح :

هبطخ هغالبلا ، جهن   ) .ٍهَلَیازُِمب یَش ٍء ال  ِّلُک  ُریَغ  ٍهَنَراقُِمب َو  یَش ٍء ال  ِّلُک  َعَم  تسا : ع )  ) نانمؤم ریما  نانخس  رد  هک  نانچ  هن :...  لصَّتُم 
هدومرف ي هب  تسا  تراـشا  ندـیجنگن : ترکف  راـنک  رد  .یتسین ) لولعم  وت  .تسا  هدرواـین  دوجو  هب  ار  وت  یتـلع   ) .ّتلع لـالتعا : ( 1

هبطخ 1) هغالبلا ، جهن  « ) .ِنَطِفلا ُصوَغ  ُُهلاَنَی  ِمَمِهلا َو ال  ُدُعب  ُهُکِرُدی  يّذلا ال  (: » ع  ) یلع

مَیقاب نم  امئاد  فّرصت  رد  مَین  یلوا  ّتلع  عبط و  راچ 

.هتشپ لت :)  ) لط عمج  لالطا :  2 / 1625 میقس 1626 - يا  ّتلع  هن  مریدقت  تسه  میقتسم  تسا و  ّتلع  یب  نم  راک 

.انب راثآ  نامتخاس ، زا  هدنام  یقاب  رثا  هنمِد : عمج  نَمِد :

207 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوش ود  گناب  ددرگ و  زاب  دسر  هوک  هب  نوچ  گناب  هک  نانچ  .ات  ود  اَّنَثُم :

.تسین قح  هاگرد  تبطاخم  قیال  هک  نآ  .درادن  ار  قح  نتفریذپ  تیلباق  هک  نآ  زا  تراعتسا  تسپ : ِهُک 

.تماقا ياج  خانُم :

ات دومرف  ار  وا  راـگدرورپ  .دـننادرگ  یم  نم  زا  يور  دـنریذپ و  یمن  ارم  توعد  نم  مدرم  هک  درک  يراز  راـگدرورپ  هاـگرد  هب  حون 
دوب یتشک  نورب  هچ  نآ  تفرگ  ارف  ار  ناهج  نافوط  سپس  .دهد  ياج  نآ  رد  ار  دوخ  لها  تما و  نانمؤم  دزاسب و  یتشک 
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.دیدرگ قرغ  ناعنک  هلمج  زا  و 

زا تسخن  دـنک  یم  تاجانم  راگدرورپ  اب  دوش و  یم  حون  نابز  دوخ  هنارعاـش  هناـفراع و  ناـیب  اـب  اـنالوم  هثداـح  نیا  ییوگ  زاـب  رد 
هب حون  .تسین  وت  نادناخ  زا  ناعنک  هک  دونش  یم  خساپ  دوب و  نم  نادناخ  تاجن  وت  هدعو  اراگدرورپ  هک  دیوگ  یم  نخـس  شرـسپ 
لت هتشپ و  هک  منام  ار  یقـشاع  میوگ  نخـس  يرگید  اب  رگا  .ار و  وت  ریغ  هن  مهاوخ  یم  ار  وت  دیوگ  یم  دزیخ و  یم  رب  یهاوخ  رذع 
یب نونکا  هک  دـیوگ  یم  ساپـس  .دزاس و  یهت  مغ  نیگنـس  راب  زا  یکدـنا  ار  دوخ  هنیـس  اهنآ  اب  وگو  تفگ  اـب  دزاـس و  بطاـخم  ار 

.تسا هدنامن  یعنام  وت  نم و  نایم  نوچ  میوگ  نخس  وت  اب  مناوت  یم  هطساو 

تفگ منک  یم  هگآ  لاوحا  زا  تکیل  منکشن  وت  لد  یناعنک  رهب  يرث  زا  مرآ  رب  منادرگ  رـشح  ار  هلمج  یهاوخ  وت  را  حون  يا  تفگ 
مـشک یم  ناج  نوچ  تسا  ناج  وت  مکح  مشوخ  نم  نک  یم  هقرغ  منامز  ره  ار  وت  دـیاب  رگا  هقرغ  ینُک  مه  ارم  وت  هک  مَیـضار  هن  هن 
قشاع ربگ  وچ  مشاب  یک  عونصم  قشاع  ربص  رکش و  رد  ماوت  عنـص  قشاع  مرظنم  وت  دشاب و  هناهب  وا  مرگنب  مه  رگ  ار و  سک  مرگنن 

.ندرک هدنز  .نتخیگنا  رب  ندنادرگ : رشح   1354 دوب ب 1360 - رفاک  وا  عونصم  قشاع  دوب  رف  اب  ادخ  عنُص 

.نیمز كاخ ، يرث :

هن تسا  يونعم  دنویپ  هب  رظن  تلماعم  نیا  رد  تسین و  وا  نادناخ  زا  ناعنک  هک  نآ  ندرک : هگآ 

208 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: هک ینامسج 

يََوبأ نِم  ٍبَسَن  نِم  انَنَیب  يَوَهلا  ِعرَش  ِیف  ُبَرقأ  ٌبَسَن 

نإ رِمَتأَی  نم  ُهانیِضَر َو  ُقشِعلا  اذکه 
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قشع .تسا  يردام  ردپ  دنویپ  زا  رتکیدزن  ام  نایم  هناقـشاع  دنویپ  قشع  ِتعیرـش  رد  ( ) ص 29 ضراف ، نبا  ناوید   ) يَُرم ُریَخ  يُرمأَـت 
( .تسا مدرم  نیرتهب  دریذپب  یهد و  نامرف  وت  هک  نآ  میدونشخ و  نادب  تسا و  نینچ 

ياوس ًاّبَر  بُلطَیلَف  یئاضقب  َضرَی  مَل  نَم  رگید  ثیدح  رفُکلاب و  اضِّرلا  رگید  ثیدح  ود  نیا  نایم  قیفوت 

ياوس ًّابَر  ُبلطَیلَف  یئاضقب  َضرَی  َمل  نَم  رگید  ثیدح  رفُکلاب و  اضِّرلا  رگید  ثیدح  ود  نیا  نایم  قیفوت 

رهُم تسوا  ِتفگ  تفگ و  ربمیپ  نیا  رفُک  ِرفُکلِاب  اَضِّرلا  هتکن  تفگ  ارجاـم  رب  وا  دوب  قشاـع  هک  نآ  ارم ز  رم  لـئاس  درک  یلاؤس  يد 
رو قاقـش  دشاب  موش  یـضار  نیدب  رگ  قافن  رفک و  دوب  قح  ياضق  هن  اضر  دـیاب  اضر  ار  ناملـسم  رم  اضق  ره  ردـنا  هک  وا  دومرف  زاب 

، رفک نیا  اضق  راثآ  تسه  تساـضق  هن  یـضقم  رفک  نیا  شمتفگ  ناـیم  ردـنا  مدـشاب  هراـچ  هچ  سپ  ناـیز  مه  نآ  دوب  یـضار ، مین 
هک ور  نیا  زا  هن  تساضق  هک  ور  نآ  رفک ز  رد  مَیـضار  نامز  رد  ددرگ  عفد  تلاکـش  ات  نادب  یـضقم  زا  هجاوخ  ار  اضق  سپ  تسار 
ره ملع  رفک  ياضق  تسا و  لهج  رفک  تسیا  هم  اجنیا  ناوخم  رفاـک  ار  ّقح  تسین  رفک  دوخ  اـضق  يور  زا  رفک  تساـم  ِثبُخ  عازن و 
هک نآ  دـشاب  شاّقن  تّوق  تسا  یندومنب  ار  تشز  يو  زا  هکلب  تسین  شاّقن  یتشز  طخ  یتشز  ملِخ  ملِح و  رخآ  دـشاب  کی  یک  ود 
دور یم  نم  زا  قشع  هتکن  قوذ  زارد  دیآ  باوج  ات  لاؤس و  ات  زاسب  نم  ار  نیا  ثحب  مناشک  رگ  وکن  مه  ندرک  تشز  دـناوت  مه  وا 

يایمیک زا  ار  نآ  ذخأم  يونثم  ثیداحا  ٌرفُک : ِرفُکلِاب  اضِّرلا   1361 دوش ب 1374 - یم  رگید  شقن  تمدخ  شقن 
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دهد اضر  نآ  هب  هک  ره  هک  هتفگ  و  تسا ، هدـمآ  یهن  نآ  زا  دوب و  اور  هنوگچ  تیـصعم  هب  نداد  اضر  اما   » هک تسا  هدروآ  تداعس 
ثیداحا « ) .تسا کیرش  نآ  رد  دهد  اضر  نآ  هب  برغم  رد  یسک  دنشکب و  قرـش  هب  ار  يا  هدنب  رگا  هتفگ  تسا و  کیرـش  نآ  رد 

ٍلِطاب ِیف  ٍلِخاد  ِّلُک  یَلَع  مُهَعَم َو  ِهِیف  لِخاَّدلاک  ٍموَق  ِلعِِفب  یِضاَّرلا  تسا : ع )  ) نانمؤم ریما  ياه  هدومرف  رد  و  ص 77 ) يونثم ،

210 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

سپ دـشابن  یـضار  نم  ياـضق  هب  هک  نآ  َضرَی : َمل  نَم  ( 154 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن   ) .ِِهب یَـضِّرلا  ُمثإ  ِِهب َو  ِلَمَعلا  ُمثإ  ِناـمثإ 
ثیداحا  ) تسا هدروآ  قئاقحلا  زونک  فرعت و  حرش  ریغصلا و  عماجلا  زا  رفنازورف  موحرم  ار  نآ  ذخأم  .دنک  بلط  ار  نم  زج  ییادخ 

نِمؤملا ال َيِدبَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاق  تسا : هدـمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  ( 62 ص 61 - ج 2 ،  ) یفاک لوصا  رد  و  (، 78 ص 77 - يونثم ،
مک و یب  حیحـص ، تسرد ، رهُم : .یئامعَن » یلع  رُکـشَی  یئالَب َو  یلع  ِربصَی  یئاضِقب َو  َضرَیلَف  هل  ًاریخ  هتلَعَج  ّالا  یـش ٍء و  یف  ُهفرـصا 

.تساک

.ینمشد فالخ ، قاقِش :

سپ یـسوط ) تاراشا ، حرـش   ) .عادـبا لیبس  رب  لمجم  عمتجم و  یلقع  ملاع  رد  تادوجوم  همه  دوجو  زا  تسا  ترابع  اضق » : » اـضق
ار اهراک  نانچ  هدنب  تسا  هتـشذگ  ادـخ  ملع  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  هَّللا  ءاضق  دـنز  یم  رـس  يا  هدـنب  زا  هچ  نآ  عومجم 
قح ملع  رد  هک  تسا  يزیچ  نتفریذـپ  ندوب  یـضار  هَّللا  ءاضق  هب  سپ  .هدز  رـس  هدـنب  زا  هک  تسا  يراک  یِـضقَم »  » اما .دـهد  ماـجنا 

يا هدنب  رگا  و  هتشذگ ، یلاعت 
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اجنیا رد  .تسا  یـضار  دـهد  ماجنا  هدـنب  هچ  نادـب  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  شریذـپ  نیا  مزال  اما  .تسا  ِرباکُم  دـشابن  یـضار  نادـب 
: دـنک یم  عفد  نینچ  ار  ههبـش  نیا  انالوم  .ددرگ  يراج  يا  هدـنب  رفک  رب  ادـخ  ياضق  دـیاب  ارچ  هکنیا  نآ  دـیآ و  یم  شیپ  یلاکـشا 

تـسد هریچ  یـشاقن  هک  نانچ  تسا  لامک  يزیچ  ره  هب  ملع  و  هدنب ، ندوب  رفاک  هب  تسادـخ  ملع  دـش ) هتـشون  هک  نانچ   ) هَّللا ءاضق 
: دناسر ار  يو  تراهم  نآ ، ندرک  دیدپ  درآ ، دیدپ  یتشز  لامک  رد  ار  یتشز  لامک  رد  ار  یتشز  تروص  نوچ 

تسوا يدار  نآ  تسین  وا  یتشز  تسوا  يداتسا  شقن  هنوگ  ود  ره 

دنت رب  شدرگ  هب  اه  یتشز  هلمج  دنک  یتشز  تیاغ  رد  ار  تشز 

دوش اوسر  شَیداتسا  رکنم  دوش  ادیپ  ششناد  لامک  ات 

تسا ینادان  زا  دوش  یم  رفاک  هک  نآ   2 / 2539 تسا 2542 - صلخم  ربگ و  ِقاّلُخ  ببـس  نیز  تسا  صقان  ندرک ، تشز  دنادن  رو 
يو لـهج  هب  ادـخ  ملع  تسا و  صقن  هدـنب  زا  لـهج  سپ  .یناداـن  يور  زا  رفک  هب  تسوا  شیارگ  هتـشذگ  ادـخ  ملع  رد  هـچ  نآ  و 

.لامک

ره ات  داد  رایتخا  ار  وا  و  دنایامن ، ودب  ار  دب  کین و  هار  دیرفآ و  ار  يا  هدنب  یلاعت  يادخ 

211 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار هدنب  نآ  هک  دوب  نآ  رد  یلاعت  قح  تردق  .دیزگ  دهاوخ  ار  دب  هار  هدنب  نآ  تسناد  یم  زین  .دنیزگب  دهاوخ  هک  ار  هار  ود  زا  کی 
هداهن رایتخا  يو  رد  هک  ارچ  رفک ، ّتلع  هدنب  تردق  هن  و  تسوا ، ندوب  رفاک  تلع  قح  ِملع  هن  .دهد  رایتخا  تردق و  ودب  دـنیرفایب و 

.دوشن رفاک  تسناوت  یم  دوب و 
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هدنب لعف  یضقم  هچ  دوب  دیابن  یِضقَم  هب  یضار  ءایشا و  هب  تسوا  ملع  وا  ياضق  هک  ور  نآ  زا  دوب ، دیاب  ادخ  ياضق  هب  یـضار  سپ 
.تسا

.يرابدرب ملِح :

.بضغ مشخ ، ملِخ :

تسا ترکف  ثحب و  عنام  تریح  هک  نآ  نایب  رد  لثم 

تسا ترکف  ثحب و  عنام  تریح  هک  نآ  نایب  رد  لثم 

شیر یَتف  يا  مدیزگ  ون  سورع  هک  ادج  نک  يدیپس  مشیر  زا  تفگ  باطَتسُم  راد  هنییآ  کی  شیپ  باتش  دمآ  وم  ود  درم  یکی  نآ 
نید ِدرد  درادـن  اهنیا  ِرـس  هک  نیزگ  نآ  تسا  باوج  نآ  لاؤس و  نیا  داتف  يراک  ارم  نیزگب  وت  تفگ  داهن  شـشیپ  لُک  دـیرُبب و  وا 
منز یم  هگ  نآ  يوگ و  مباوج  سپ  منک  یم  تلاؤس  نز  یلیس  تفگ  ار  دیک  يارب  مه  وا  درک  هلمح  ار  دیز  رم  ییلیـس  دز  یکی  نآ 

زا تفگ  ایک  ِرخف  يا  وت  هاگافق  زا  ای  تسا  هدوب  نم  تسد  زا  قارط  نیا  قافو  رد  اجنیا  مراد  یلاؤس  کی  قارط  دمآ  مدز  وت  يافق  رب 
نیه ب رکف  نیا  ار  درد  بحاـص  تسین  نیا  شیدـنا  یمه  يدرد  یب  هک  وت  متـسیب  رّکفت  رکف و  نیا  رد  هک  متـسین  تغارف  نیا  درد 

: تریح  1375 - 1384

نآ ( 1 تیب 313 / حرش  هب  دینک  هاگن  و   ) 1 تسود 313 / تسم  قرغ و  ناریح و  نینچ  لب  تسوا  يوس  شتـشپ  هک  ناریح  ناـنچ  هن 
شـشیر .دید  رایـسب  دیپس  يوم  درک  رظن  نِّیَُزم  .نیچ  رب  منـساحم  زا  دیپس  يوم  ياهرات  هک  تفگ  ار  ینِّیَُزم  یکی  : » وم ود  درم  یکی 

ود ص 180 ) لوا ، تمـسق  سمـش ، تالاقم  « ) .مراد راک  نم  هک  نیزگب  وت  تفگ  داد  وا  تسد  هب  و  ضارقم ، هب  راب  کـی  هب  دـیربب 
دیپس هایس و  شیاهوم  هک  وم :

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1315 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب

.یناملس .رگشیارآ  زا  تیانک  راد : هنیآ 

.بوخ هزیکاپ ، باطَتسُم :

213 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.زیتس گنج ، دیَک : .تسا ) مه  دننام  هس  ره  وم  شنیزگ  زرط  خساپ و  شسرپ و   ) .شنیزگ نیزُگ :

دوب و یضقم  اضق و  زا  نخـس  هتـشذگ  ثحب  رد   2 دـیک 2361 / هب  هچوک  رد  وت  ییوج  یم  روک  دیـص  هب  تنارای  دـنیوج  یم  روگ 
هک ار  یناـسک  تسا  یتیرخـس  نآ  حرط  دـنک و  یم  ناونع  ار  نز  یلیـس  درم و  ناتـساد  ثحب  نآ  تبـسانم  هب  .ود  نیا  یلقع  لـیلحت 
دنا قرغتسم  قح  رد  هک  نانآ  اما  دنیاشگب ، یقطنم  ياه  سایق  اب  ار  یلکـشم  ره  دنهاوخ  هدرک و  یفـسلف  ياه  ثحب  راتفرگ  ار  دوخ 

.دنرادن ار  نآ  ندوشگ  اه و  ههبش  نیا  ياورپ  دنراد  ار  وا  ِدرد  و 

رظن یناریح  تسا و  ّنظ  یکریز  رخب  یناریح  شورفب و  یکریز 

4 / 1407 یفک 1408 - ما  هَّللا  هک  وگ  هَّللا  َِیبسَح  یفطصم  شیپ  هب  نک  نابرق  لقع 

تیاکح

تیاکح

سب دش  اه  تسوپ  دیسر  دنگآ و  رد  شزغم  نوچ  هک  نآ  یـسب ز  ار  ناشناج  دوب  یقوش  هچ  رگ  یـسک  ظفاح  يُدب  مک  هباحـص  رد 
قشاع هک  نآ  شتسوپ ز  دش  مک  دوزفا  ملع  ِزغم  مک  تسوپ  دش  ناشدنگآ  نوچ  زغم  مه  ماداب  ُقتـُسف و  زوَج و  ِرـِشق  دیفَکاو  قیقر و 

سپ میدق  فاصوا  درک  یّلجت  نوچ  تسا  یبَن  هدـنزوس  رون  قرب  یحو و  تسا  یبلاط  ّدـض  وچ  یبولطم  فصو  شتـسود  دزوسب  ار 
هک نآ  ظـفاح :  1385 دونـش ب 1391 - یم  هباحـص  زا  اـنِیف  َّلَـج  دوب  ظوفحم  ار  هک  ره  نآرق  عبر  میلگ  ار  ثداـح  فصو  دزوـسب 

.دراد رب  زا  ار  نآرق 

.نتشابنا ندنکآرد :

.ندیکرت ندش ، هتفاکش  ندیفکاو :

.ودرگ زوَگ : زوج :

.هتسپ ُقتُسف :
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اب ربمیپ  نوچ  و  قَرب : یحَو و 
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.دوش یم  وا  همه  دور و  یم  نایم  زا  وا  صخشت  تشگ ، لصتم  ادخ 

.ام نایم  تسا  گرزب  انِیف : َّلَج 

تسا و انیفَّدَج »  » لوقنم تیاور  رد  .دنا  هدروآ  ریثا  نبا  هیاهن  دمحا و  دنسم  زا  ص 78 )  ) يونثم ثیداحا  رد  ار  نآ  دنتسم  نآرق : ِعبُر 
یم ص )  ) لوسر يارب  يدرم  هک  تسا  نیا  هدـمآ  کلام  نب  سنأ  زا  هک  یتیاور  نومـضم  .تسین  یکی  انالوم  هتفگ  اب  تیاور  ینعم 

.دومن یم  گرزب  ام  هدـید  رد  دوب  هدـناوخ  ار  نارمع  لآ  هرقب و  هک  سک  ره  .دوب و  هدـناوخ  ار  نارمع  لآ  هرقب و  هروس  ود  .تشون 
تئارق زا  نخس  تیاور  نیا  رد 

215 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنچ ره  ار  نآرق  ظفاح  نایباحـص  رامـش  اما  .تسا ) هدـمآ  مه  دـج »  » باب رد  دراوملا  برقا  رد  تیاور  زا  یتمـسق   ) .ظـفح هن  تسا 
.دنا هدوب  دادعت  نیا  زا  رتشیب  رایسب  دهد ، یم  ناشن  عبّتت  نکیل  دنا ، هتشون  نت  تفه  ناسانش  قرش 

دیامرف یم  اـه  تیب  نیا  رد  .تسین  يروص  ياـه  لالدتـسا  ظـفل و  دـنب  ياـپ  تسا  ینعم  رد  قرغ  هک  نآ  دومرف  شیپ  ياـه  تیب  رد 
رب زا  هب  دنتسب ، یم  راک  ار  نآرق  یناعم  نوچ  دنتسیرگن و  یم  رتمک  نآ  ظافلا  هب  دنتشاد ، هجوت  نآرق  تقیقح  هب  نوچ  لوسر  نارای 

.دـتفا رتمک  یظفل  ياه  ثحب  رد  دوب  رتشیب  ملع  ار  هک  ره  .تسوپ  ظاـفلا  تسا و  زغم  ملع  دـیوگ  سپـس  .دـنتخادرپ  یمن  نآ  ندرک 
: تسا هدروآ  زار  نشلگ  زا  ار  اه  تیب  نیا  نوسلکین 

زگره رگد  تفر و  نورب  دـیاپن  ملاع  نیا  ردـنا  شدوجو  تسکـشب  تسوپ  زغم و  تشگ  هدیـسر  تسویپ  شیوخ  نیقی  اب  فراع  وچ 
ص 116) یعاد ، هاش  زار  نشلگ  حرش   ) دیاین

فرگش یناطلس  زج ز  نکمم  تسین  فرژ  ّینعم  نینچ  اب  تروص  عمج 
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دوخ زارد  درِگ و  نوچ  تسا  نیّدِض  عمج  زاین  ِتاعارم  انغتـسا  ردنا  بجع  دـشاب  دوب  رو  دـشابن  دوخ  بدا  تاعارم  یتسم  نینچ  رد 
رُُذن رکذ و  فحصم و  فورح  زا  ُرپ  دنا  قیدانص  دوخ  ناروک  تفگ  دوب  یم  نآرق  قودنص  دوخ  روک  دوب  یم  نایمع  قوشعم  اصع 

ُرپ هک  یقودنـص  هب ز  راب  دـش ز  یلاخ  هک  یقودنـص  زاب  تسد  هب  یلاخ  دوب  یقودنـص  هک  نآ  تسا ز  هب  نآرق  زا  رپ  یقودنـص  زاـب 
دـش حـیلم  يا  يدیـسر  تبولطم  هب  نوچ  درَـس  درَم  شیپ  هب  هلـالَد  تشگ  درَم  داـتفا  نوـچ  لـصو  ردـنا  لـصاح  راـم  تسا و  شوـم 

دشاب درس  ریغ  میلعت  يرای و  يارب  زج  نابدرن  يوج  تسُج و  دشاب  درـس  نامـسآ  ياه  ماب  رب  يدش  نوچ  حیبق  نونکا  ملع  ِّيراکبلط 
دشاب تشز  لوبق  رد  هتسشن  شوخ  ناطلس  شیپ  یلقیـص  نداهن  رب  دشاب  لهج  یلَم  فاص و  دش  هک  نشور  هنیآ  ریخ  دعب  زا  ریخ  هار 

.ادخ ِّیلو  ای  ربمیپ  زا  تراعتسا  فرگش : ناطلس  .گرزب  فرگش :  1392 لوسر ب 1404 - همان و  ِنتسُج 

216 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دـنراین باسح  هب  ار  زیچ  چـیه  هک  نانچ  تسا ، ییایربک  ماقم  ناـیفوص  حالطـصا  رد  تسا و  يزاـین  یب  تغل  رد  ءانغتـسا :)  ) انغتـسا
: تسا هتسناد  نافرع  يداو  تفه  زا  یکی  ار  انغتسا »  » نیدلا دیرف 

دوب ینعم  هن  يوعد و  وا  رد  هن  دوب  انغتسا  يداو  نیا  زا  دعب 

يروشک مد  کی  هب  مه  رب  دنز  یم  يرصرَص  يزاین  یب  زا  دهج  یم 

نیدب تسا  تراشا  ناروک : تفگ  ص 200 ) راطع ، ریطلا  قطنم   ) دوب اجنیا  ررـش  کی  رگخا  تفه  دوب  اجنیا  رَمَـش  کی  اـیرد  تفه 
هتشون نآ  حیضوت  رد  يورقنا  .نآرقلا » ُقیِدانَص  ُنایمِعلا  : » هک ترابع 
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نینچ لاثما  ثیدـح و  ياه  باتک  رد  لاح  ره  هب  .تسا  هتفرگ  جـیار  راتفگ  ار  نآ  نوسلکین  تفگ ...  افرع  زا  یکی  هک  نانچ  تسا :
.متفاین ار  هلمج 

هچ نآ  ریذـن : عمج  رُذـُن : ( 58 نارمع ، لآ   ) .ِمیِکَْحلا ِرْکِّذـلا  ِتاـیْآلا َو  َنـِم  َکـْیَلَع  ُهوـُْلتَن  َکـِلذ  .نآرق  ياـه  هـیآ  زا  تیاـنک  رکِذ :
زا تیانک  زین  ( 101 سنوی ،  ) .َنُونِمُْؤی ٍمْوَق ال  ْنَع  ُرُذُّنلا  ُتایْآلا َو  ِینُْغت  ام  .ناربمیپ َو  راتفگ  اـی  یهلا  ياـه  هناـشن  زا  دـشاب  هدـنناسرت 

(56 مجن ،  ) .یلوُْألا ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  اذه  .ناربمیپ  ياه  باتک 

ار نز  هک  نآ  .يراگتـساوخ  رد  هطـساو  نز  َهلّالَد :  1 رُح 3824 / نب  ّرح  وا  نوَک ، زا  دوب  هک  نآ  رُذـُن ز  رد  دـهاش  كانلـسرا  تشگ 
.دبایب راگتساوخ  يارب 

.دعب ناتساد  هب : دینک  هاگن  يراکبلط :...  ندوب  حیبق 

رپ رگناوت و  ینعم  هب  زین  ریبـک  ناوید  رد  .تسا  هتفر  راـک  هب  نآ  دـننام  و  یلتمم ، رپ ، اـناوت ، رگناوـت ، ینعم  هب  تغل  رد  یلم ء :)  ) یلم
: تسا

« یلم  » لامعتسا ب 398 ) ریبک ، ناوید   ) ام ناراّـمخ  دـندروخ  هگپ  زا  قیر  رب  هک  اریز  يد  دـندرک  یم  هفوکـشا  یلَم  ناتـسلگ  غاـب و 
.یلج اه  هخسن  یضعب  رد  .تسا  فلکت  ینعم  نیدب  هنیآ ، يارب 

، تسا راوشد  يراک  نامز  کی  رد  ظافلا  نآ  ینعم  هب  هجوت  زین  نآرق ، ظافلا  هب  هجوت 
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هدیـسر لامک  تیاهن  هب  هک  یناسک  يارب  زج  لاح  کی  رد  تظفاحم  نینچ  دوب و  دهاوخ  نطاب  رهاظ و  رب  تظفاحم  دـنمزاین  نآ  هچ 
ظفل هب  هجوت  زا  راـچان  ینعم  مهف  رد  هک  نآ  .تسا و  ینغتـسم  ظـفل  هب  هجوـت  زا  تسا ، ینعم  هب  رظن  هک  ار  نآ  .تسین  رودـقم  دـنا ،

.تسا راوشد  وا  يارب  ینعم  هب  مامت  نتخادرپ  تسا ،
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یناعم نآ  كرد  زا  دنرادن ، تریـصب  هدـید  هک  نانآ  .یناعم  رارـسا  نآ  نطاب  تسا و  ظفل  نآ  رهاظ  .ینطاب  تسا و  يرهاظ  ار  نآرق 
ندناوخ و نآرق  .دناوخب  ار  ظافلا  هک  رتهب  دناوتن  مه  رهاظ  ینعم  مهف  هک  نآ  .دـنزادرپ و  يرهاظ  ینعم  هب  هک  رتهب  سپ  دـنا  مورحم 

نآ دزادرپ و  یم  رگید  یبلطم  هب  انالوم  لیثمت  نیا  زا  .ندرک  فلت  هدوه  یب  نانخـس  هب  ار  زیزع  تقو  هک  رتهب  نتـسنادن  ار  نآ  ینعم 
دیاب ار  تامدقم  داد  تسد  لوصو  نوچ  .تسا و  بولطم  هب  ندیـسر  همدقم  بابـسا ، هب  لسوت  رهاظ و  بدا  تیاعر  رب  ظفحت  هکنیا 

.تسا دعب  ناتساد  رد  رتشیب  حیضوت  داهن و  وس  کی  هب 

نتشاد دنسپان  ار  نآ  قوشعم  و  شیوخ ، قوشعم  روضح  رد  همان  قشع  ندرک  هعلاطم  ندناوخ و  همان  قشع  هب  یقشاع  ندش  لوغشم  ناتـساد 
موُمذَم ِموُلعَملا  یَلإ  ِلوصُولا  دْعَب  ِملِعلاِب  ُلاغتشالا  ٌحیِبَق و  ِلوُلدَملا  ِروُضُح  َدنِع  ِلیلَّدلا  ُبَلَط  هک 

دنسپان ار  نآ  قوشعم  و  شیوخ ، قوشعم  روضح  رد  همان  قشع  ندرک  هعلاطم  ندناوخ و  همان  قشع  هب  یقشاع  ندش  لوغشم  ناتساد 
ٌمُومذَم ِمُولعَملا  َیلإ  ِلوصُولا  دَْعب  ِملِعلِاب  ُلاغتشالا  ٌحِیبَق و  ِلُولدَملا  ِروُضُح  َدنِع  ِلیلَّدلا  ُبَلَط  هک  نتشاد 

اه هبال  سب  ینیکـسم و  يراز و  انث  حدـم و  همان و  رد  اه  تیب  دـناوخ  رای  شیپ  درک و  نوریب  همان  دـناشن  دوخ  شیپ  رای  ار  یکی  نآ 
يراب نیا  تسین  ناوخ  همان  وت  رـضاح و  تشیپ  هب  نم  تسا  ندرک  عیاض  رمع  نیا  لـصو  ِهاـگ  تسا  نم  رهب  رگا  نیا  قوشعم  تفگ 

مد نیا  تسین  لاس  هنیراپ  وت  مدید ز  یم  هچ  نآ  کین  شیوخ  بیصن  مبای  یمن  نم  کیل  اّما َو  يرضاح  اجنیا  تفگ  ناقـشاع  ناشن 
مبآ هار  ین  بآ  نکیل  منیب و  یم  همشچ  ما  هدرک  هزات  بآ  لد ز  هدید و  ما  هدروخ  یلالز  همـشچ  نیا  زا  نم  لاصو  منیب  یم  هچ  رگ 

وت قوشعم  متسین  نم  سپ  تفگ  ینز  هر  دز  رگم  ار 
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وزج نم  وت  بوـلطم  ِّیلک  مین  سپ  ِیتَـف  اـی  دوـبن  تسد  ردـنا  تلاـح  یتلاـح  رب  نم و  رب  وـت  یقـشاع  وـُُتق  رد  تدارم  راـغُلب و  هب  نم 
ادتبم و دوب  وتکی  وا  هک  نآ  قوشعم  تسه  ین  قودنـص  رب  تسا  دقن  رب  قشع  ین  قوشعم  ما  هقوشعم  هناخ  نمز  ردنا  ار  وت  مدوصقم 
زا رفنازورف  موحرم  ار  ناتـساد  أشنم   1405 رِـس ب 1418 - زین  مه  دوب  وا  ادـیوه  مه  رظتنم  یناـمن  شا  یباـیب  نوچ  دوب  وا  تااـهتنم 

باتک رد  ناتساد  ود  نآ  ریظن  و  (، 100 ص 99 - يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) دنا هدروآ  بغار  ءابدالا  تارـضاحم  یناغالا و 
یلومعم تروص  زا  ار  نآ  دوخ  هویش  هب  انالوم  هکنیا  تسا  مهم  هچ  نآ  .دوش  یم  هدید  رگید  ياه 
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.تسا هداد  يونعم  ینافرع و  حور  نادب  هدروآ و  رد 

دَعب ِلیلَّدلِاب  ُلاغتشالا  َتنأ َو  لِیلَّدلا  َمِعن  درک : یم  نفد  كاخ  رد  ار  اه  باتک  هک  هاگ  نآ  تسا  دیعس  وب  هتفگ ي  نیا  لیلَّدلا : ُبَلَط 
، دـهد یم  ینعم  هنوگ  کی  هک  تادا  ود  نیب  عمج  کیل : اـما و  ص 43 ) لوا ، شخب  دیحوتلا ، رارـسا   ) .ٌلاحم ِلوصُولا  دَعب  ِلوصُولا 

.تسا هدمآ  ررکم  انالوم  ریبعت  رد 

: ریظن  3 کین 895 / درک  ُرپ  ارم  هشیدنا  مهو و  کیل  اّما و  دوب  نیک  دشاب  تفگ 

هتـشون نوگ  هنوگ  ار  نآ  دودح  میدـق  ناسیون  یفارغج  راغُلب :  5 دوب 3033 / رتدـب  يزجاع  زا  یلهاـج  دوب  رگ  رو  ردـق  زا  دوبن  زجع 
ریسدرس رایسب  لامش ، رد  هبلاقص  رهش  ( » ملاعلا دودح  « ) .هداهن لتا  دور  بل  رب  درخ ، تسا  یکتیحان  ار  وا  رم  هک  تسا  يرهـش  : » دنا

« .تسا لزنم  هد  دودح  رد  مور  زرم  يادتبا  ات  راغلب  زا  .تسا 
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.اگلو رانک  رد  رگید  بوناد و  دور  راـنک  رد  یکی  دـنداد  لیکـشت  تلود  ود  هک  دـنا  كرت  داژن  زا  یموق  ناـیراغلب  نادـلبلا ) مجعم  )
.دندش رقتسم  اگلو  دور  رانک  رد  هک  دنتسه  یموق  ًارهاظ  درب  یم  مان  نآ  زا  انالوم  هک  راغلب  یسراف ) فراعملا  هرئاد  )

.نیچ ناتسکرت  رد  تسا  يرهش  هک  تسا  توقِدا »  » دیاش دسیون  نوسلکین  وتق :

.تسا یشان  تبحم  تدش  زا  هک  بوبحم ، ندید  يارب  تسا  ناجیه  قوش و  لاح : ای  تلاح 

تـسا یتلاح  یتلاح ،» رب  نم و  رب  وت  یقـشاع »  » دیوگ یم  انالوم  هکنیا  .تسا  رذگ  دوز  هک  طسب  ضبق و  زا  لد  رد  تسا  يدراو  زین 
.تفرگ ینورب  ینورد و  تاّیفیک  زا  معا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  قوشعم  رد 

.ناوج یَتَف :)  ) یتف

« وتکی  » زا دوصقم  مییوگب  هکنیا  رت  قیقد  اما  دراد ، یهجو  دنچ  ره  هدش و  ینعم  ریظن  یب  اتکی ، ءافرع  تاحلطـصم  گنهرف  رد  وتکی :
نداد ناـشن  يارب  تسا  یلیثـمت  .نتفریذـپن  ینوگرگد  .لاـح  ره  رد  ندوب  تباـث  دـیق و  هنوگ  ره  هب  تسا  ندوـبن  دـیقم  یگنر و  یب 

هک نآ  .ریغتمان  دراد  یتقیقح  هب  قلعت  هک  یقشع  رذگ و  دوز  تسا  یتلاح  نآ  أشنم  هک  یقشع 
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يرثا وا  رد  يو  تلاـح  ینوگرگد  درگن ، ار  قوشعم  هک  نآ  دوش و  درـس  يزاـب  قشع  رد  نآ ، ینوگرگد  اـب  دزرو ، قشع  تلاـح  رب 
.دیامرف نایب  رت  نشور  ار  ینعم  نیا  دعب  ياه  تیب  رد  دنکن و 

دنک ناج  ار  اه  مسج  دهاوخب  نوچ  دنک  نامرف  ار  لاح  دیوگب  نوچ  لاس  هام و  دشاب  هام  نآ  هدـنب  لاح  فوقوم  هن  تسا  لاوحا  ِریم 
تسَم سِم  دوش  دنابنج  تسد  وا  ِتسد  دشاب  لاح  يایمیک  وج  لاح  دشاب  هتسشنب  رظتنم  وا  تسا  فوقوم  هک  دوبن  اهتنم 
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لاـح هب  وک  تسا  یمدآ  تسا  لاـح  فوقوم  وا  هک  نآ  دوش  نیرـسن  سگرن و  رتِشن  راـخ و  دوش  نیریـش  مه  گرم  دـهاوخب  رگ  وا 
يار مزع و  فوقوم  اه  لاح  لاح  تقو و  زا  تسا  غراف  یفاص  کیل  لانم  رد  دشاب  تقولا  ُنبا  یفوص  تسا  یمک  رد  یهاگ  نوزفا و 
لاح هک  نآ  لاوحا : ریم   1419 ینت ب 1427 - یم  نم  رب  لاح  دیما  رب  ینم  رب  قشاع  هن  یلاح  قشاع  وا  ياسآ  حیسم  خفن  زا  هدنز  وا 

.دنک فرصت  اه  لد  رد  وا  بناج  زا  هک  نآ  ای  .بولقلا  بلقم  .تسوا  فرصت  رد  وا و  تسد  رد 

.هدیسرن لامک  هلحرم  هب  تسا ، یتلاح  هتسب  هک  نآ  دیقم ، هتسباو ، فوقوم :

.2 تیب 300 / حرش  هب : دینک  هاگن  لاح :

.تسا تلاح  بلط  رد  هک  وج : لاح 

.دروآ یم  دیدپ  اه  لد  رد  ار  لاح  هک  تسوا  تسد  هب  لاح  ندروآ  دیدپ  دشاب :...  لاح  يایمیک 

( .دنتسه هدوب و  نینچ  قح  هار  نادیهش   ) .نتفر نآ  لابقتسا  هب  گرم : ندش  نیریش 

لیام و گرم  زا  ندـناسرت  هب  نم  ( ) ص 57 ضراف ، نبا  ناوید   ) ِتَّدَـه َيِریَغ  ُناکرأ  ِِهلوَه  نِم  ٌنِکار َو  ِتوَملِاب  ِدـیِدهَّتلا  َیلإ  یِّنِإ  َو 
.دهد یمن  تسد  زا  ار  تصرف  هک  نآ  تقولا : نبا  .دزیر ) مه  رد  نآ  میب  زا  يرگید  نت  يازجا  هک  یلاح  مسرت ) یمن   ) ممارآ
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.تقولا وبا  یفاص : ( 1 تیب 133 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 1 قیرط 133 / طرـش  زا  نتفگ  ادرف  تسین  قیفر  يا  دـشاب  تقولا  نبا  یفوص 
.تسوا نامرف  رد  لاح  تقو و  هک 

هچ رد  دیـسرپ ، یفوـص  نآ  زا  یفاـص  دیـسر ، ییفاـص  هب  ییفوـص  دـنیوگ  : » تسا فـیطل  یتراـبع  تیب  نیا  هیجوـت  رد  ار  يراوزبـس 
؟ یماقم
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رد دیـسرپ  زاب  یتدم  زا  دعب  .ربص و  ماقم  رد  تفگ  .یماقم  هچ  رد  دیـسرپ  داتفا  تاقالم  هک  يدنچ  زا  دـعب  .لکوت و  ماقم  رد  تفگ 
رد ییادـخ »؟ هب  لوغـشم  یک  سپ  يدوب  دوخ  حالـصا  دوخ و  هب  لوغـشم  دوخ  رمع  مامت  دومرف  .اضر  ماـقم  رد  تفگ  یماـقم ؟ هچ 

.هدیسرن اهتنا  هب  ریس  رد  هک  تسا  یکلاس  تایصوصخ  زا  ندوب  تقو  لاح و  راظتنا 

.تسوا رایتخا  رد  تقو  لاح و  تسا  یهتنم  هک  نآ 

ُّبِحا ـال  رب  لد  تسین  نیا  نآ و  هگ  دـشاب و  لـفآ  هک  نآ  دوب و  لـِفآ  لـیلخ ، دوـبعم  تسین  دوـب  لـماک  یمد  مک ، مد  کـی  هک  نآ 
ُتب ِشقن  هن  هام  نکیل  دـشاب و  هم  جُرب  تسا  شتآ  مد  کی  بآ و  ینامز  کی  تسا  شوخان  هگ  شوخ و  یهاگ  وا  هک  نآ  نیِلفـآلا 
ِنبا لالجلا  وذ  قشع  قرغ  یفاص  تسه  تخـس  هتفرگب  ردـپ  نوچمه  ار  تقو  تقو  ِنبا  وج  افـص  ِّیفوص  تسه  هن  هاگآ  یلو  دـشاب 

رو يا  هدنز  رگ  وجب  یقشع  نینچ  ور  تسا  دزیا  ِنآ  َدلُوی  َمل  ِدلَی  َمل  تسا  َدلُوی  َمل  وا  هک  يرون  هقرغ  لاح  تاقوا و  زا  غراف  هن  سک 
يریقح وت  هک  نآ  رگنم  شیوخ  بولطم  رد  قشع و  ردنا  رگنب  شیوخ  بوخ  تشز و  شقن  ردنا  رگنم  يا  هدـنب  ار  فلتُخم  تقو  هن 

ِبل نآـک  بل  کـشخ  يا  اـمئاد  وـج  یم  بآ  بلط  یم  یـشاب  هک  یلاـح  ره  هب  وـت  فیرـش  يا  دوـخ  تّمه  ردـنا  رگنب  فیعـض  اـی 
نیک بارطضا  نیا  نیقی  درآ  تام  هب  هک  بآ  یماغیپ ز  تسه  بل  ِیکشخ  دسر  عبنم  رـس  رب  رِخآ  هب  وک  دهد  یم  یهاوگ  تکـشخ 

نیا تسا  یشبنُج  كرابم  يراکبلط 
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ج يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسوت  ِتایار  ِترصن  هاپس و  نیا  تسوت  تابولطم  ِحاتفم  بلط  نیا  تسا  یـشُک  عنام  قح  هار  رد  بلط 
222 ص : ، 4

ردنا تجاح  تلآ  تسین  بلط  یم  وت  تتسین  تلآ  هچ  رگ  حابـص  دیآ  یم  هک  هرعن  دنز  یم  حایـص  رد  یـسورخ  نوچمه  بلط  نیا 
رگ يوش  بلاغ  نابلاغ  لالظ  زو  يوش  بلاط  نابلاط  راوج  زک  رـس  زادنا  وا  شیپ  وش  وا  رای  رـسپ  يا  راکبلط  ینیب  ار  هک  ره  بر  هار 
يا هشیدنا  لّوا و  دوب  بلط  هن  يا  هشیپ  لام و  وت ز  يراد  هچ  ره  تسـس  تسـس  وا  نتـسُج  ردنا  رگنم  تسُجب  ینامیلـس  يروم  یکی 

.2 تیب 1551 / حرش  هب : دینک  هاگن  نیلفآلا : ُّبِحا  1428 ال  ب 1448 -

.ندوب لاح  رییغت  شوختسد  زا  تیانک  شتآ : بآ و 

اه جرب  یخرب  ولد و  و  سوق ، نازیم ، دـسا  ازوج ، لمح ، نوچ  دـنمرگ  اه  جرب  یخرب  .تسا  یتعیبط  ار  اه  جرب  زا  کـی  ره  هاـم : جرب 
ص 315) میهفتلا ،  ) .توح و  يدج ، برقع ، هلبنس ، ناطرس ، روث ، نوچ  درس 

ص 81) یموجن ، تاحالطصا  گنهرف   ) یبآ جرب  زا  رمق  دش  علاط  هک  یباحس  ناراب  هدید  زا  دناشن 

ثداـح هک  یتارییغت  سپ  یناـقاخ )  ) يرذآ جرب  رـس  زا  تفر  هشوخ  جرب  يوس  نوچ  سب  دروخ و  هشوخ  هناد  کـلف  هتـشک  همه  زا 
.تسین يرییغت  ار  هام  دوخ  اما  تسا  جرب  نآ  صاخ  تسا و  نآ  رد  هام  هک  تسا  یجرب  رد  دوش 

.3 تیب 1425 / حرش  هب : دینک  هاگن  فلتخم : تقو  ( 3 صالخا ،  ) .تسا هدشن  هداز  دیازن و  َدلُوی : َمل  ِدلَی َو  َمل 

درادن مدقم  یلاعت  قح  رب  ار  يرگید  هک  نانچ  ندناسر  تیاهن  هب  بلط ، رد  ار  ششوک  یعس و  زا  تیانک  نتسیرگن : تَّمه  رد 
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.دهاوخ وا  زا  دهاوخ  هچ  ره  و 

.گناب حایص : يراوزبس ) حرش   ) ادخ زج  ادخ  زا  دننک  انمت  ایلواک  دوب  تقیرط  فالخ 

223 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ینوزفا یتساک و  زا  رود  ریذپان ، ینوگرگد  دشاب  یتقیقح  دیاب  هدنیوج  ره  بوبحم 

.مرادن تسود  دـنا  بورغ  عولط و  شوختـسد  هک  ار  نانیا  نم  تفگ  دـید  ار  دیـشروخ  هام و  ناگراتـس و  بورغ  نوچ  ع )  ) میهاربا
هدـش یفاـص  هدیـسر و  بولطم  هب  هک  نآ  تسا و  لاـح  تقو و  ناـهاوخ  تسا  بلط  رد  هک  نآ  .تسین  لوفا  هاـگ  چـیه  ارم  بولطم 

وا نتـسج  كدنا  دقن  نیا  اب  ارم  دیوگن  .دهنن  یعقو  ار  شیوخ  دقن  درگنب و  دوخ  تمه  هب  دیاب  بلاط  .لالجلا  وذ  يادـخ  اب  هتـسویپ 
ندش رفـس  مه  نابلاط  اب  و  دناسر ، تبولطم  هب  بلط  .تسا  بلط  تسین  دقن  تسا  بولطم  هار  نیا  رد  هچ  نآ  هچ  تسا ، بدا  كرت 

(1 تیب 1337 / حرش  هب : دینک  هاگن  بلط »  » ینعم زا  رتشیب  عالطا  يارب   ) .دناشک یهاوخ  هک  تیاج  نادب 

جنر یب  هِد  لالح  يزور  ارم  هک  درک  یم  اعد  زور  بش و  دواد  دهع  رد  هک  صخش  نآ  تیاکح 

هراشا

جنر یب  هِد  لالح  يزور  ارم  هک  درک  یم  اعد  زور  بش و  دواد  دهع  رد  هک  صخش  نآ  تیاکح 

ارم نوچ  ارم  نک  يزور  جـنر  یب  یتورث  ادـخ  ياک  مئاد  درک  یم  اعد  نیا  یبَغ  ره  شیپ  اناد و  ره  دزن  یبن  دواد  دـهع  رد  یکی  نآ 
نوچ ملهاـک  داـهن  ناوتن  نارتسا  نابـسا و  راـب  دارم  یب  شیر  تشپ  نارخ  رب  یلَبنَم  یبنُج  تسـس  يراوخ  مخز  یلهاـک  يدـیرفآ  وت 
هیاس نالهاک و  دوجو  لضف  نیا  هیاس  ردـنا  متفخ  دوجو  رد  مپـسخ  هیاـس  نم  ملهاـک  یلهاـک  هار  مه ز  هِد  مَیزور  ِیلَم  زا  يدـیرفآ 

ياپ ار  هک  ره  رگد  یعون  يا  هتشونب  ییزور  رگم  ار  ناپسخ 
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نوچ نیمز  ره  يوس  هب  ناراـب  ار  ربا  نیزح  نآ  يوس  هب  نار  یم  ار  قزر  يزوـس ! لد  نک  تسین  اـپ  ار  هک  ره  ییزور  دـیوج  تسا ،
مهاوخ ییزور  شرـس  رب  هفیظو  دزیر  دیآ و  شردام  دشابن  اپ  نوچ  ار  لفط  وت  ود  وا  يوس  هب  دنار  ار  ربا  وت  دوج  دشابن ، اپ  ار  نیمز 

یَحُض ب 1461- ات  بش  همه  بش  بش ، ات  زور  اعد  نیا  درک  یم  رایسب  تّدم  بلط  زج  ششوک  نم ز  مرادن  هک  بعت  یب  هگان  هب 
.دنا هدروآ  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  زا  ار  ناتـساد  هدرک و  تراشا  یبلعث  ءایبنالا  صـصق  هب  ناتـساد  ذخأم  رد  رفنازورف  موحرم   1449
نیا نآ  همجرت  هدمآ و  ص 201 )  ) يدنوار نیدلا  بطق  ءایبنالا  صصق  رد  ناتساد  نیا  ص 100 ) يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  )

تفر و بارحم  هب  دواد  .تسوا  نآ  زا  واـگ  هک  دروآ  يدـهاش  کـی  ره  دـندرب و  ع )  ) دواد دزن  يوعد  يواـگ  رـس  رب  نت  ود  تسا :
ار نآ  هک  سک  نآ  تسد  زا  ار  واگ  دیـسر  یحو  ودب  شاب ! وت  رواد  .منک  يرواد  ود  نیا  نایم  تسا  راوشد  نم  رب  ادـنوادخ ، تفگ 

وا ندرگ  ریگب و  دراد 

225 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک تسا  نآ  قح  تسا ؟ نکمم  نوچ  نیا  هک  دندمآ  شورخ  رد  لیئارـسا  ینب  درک  نینچ  دواد  .هد  یعدم  رگید  هب  ار  واگ  نزب و  ار 
نآ دیـسر  یحو  .دنا  شوج  رد  يرواد  نیا  زا  لیئارـسا  ینب  ایادخ ، تفگ  تفر و  بارحم  هب  دواد  .دـشاب  نآ  هدـنراد  تسد  رد  واگ 

.تفرگ وا  زا  ار  واگ  تشکب و  دیدب و  ار  یکی  نآ  ردپ  دراد  تسد  رد  واگ  هک 

رد ناتساد  نیا 
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.تسا هدمآ  یبلعث  ءایبنالا  صصق  زا  زین  ( 8 ص 7 - ج 14 ،  ) راونالا راحب 

.ندوک نادان ، یبَغ :

.راک دنک  بنُج : تسُس 

.هراک یب  .لبنت  لبنم :

.ینغ رگناوت ، ِّیلَم :

.درادن یتخس  بات  هک  بلط ، تحار  پسخ : هیاس 

.جنر بعَت :

.تسا ششوک  تغل  رد  بلط :

.هاگتشاچ یَحُض :

ياپ هک  ار  نآ  دناسر و  شـشوک  هب  يزور  تسا  بلط  ياپ  هک  ار  نآ  .دنک  شـشخب  نادـنمزاین  رب  تسا  ینغ  تاذ  نوچ  راگدرورپ 
: دیوگ هراب  نیا  رد  يدعس  .دنادرگ  ریس  ششخب  هب  تسا  هتسب 

يادخ ِعنص  فطل و  رد  دنام  ورف  ياپ  تسد و  یب  دید  یهبور  یکی 

؟ دروخ یم  اجک  زا  ياپ  تسد و  نیدب  درب  یم  رسب  یناگدنز  نوچ  هک 

گنچ هب  یلاغش  دمآ  رب  يریش  هک  گنر  هدیروش  ِشیورد  دوب  نیا  رد 

ص 88) يدعس ، ناتسوب   ) دروخ ریس  نآ  زا  هابور  هچ  نآ  دنامب  دروخ  ریش  ار  تخب  نوگن  ِلاغش 

یب ِگنب  تسا  هداد  یـسک  ای  شیر  تسـس  نیا  بجع  دـیوگ  یم  هچ  هک  وا  راگیب  رب  یماخ و  عمط  رب  وا  راتفگ  رب  دـیدنخ  یم  قلخ 
نِم َناـطوألا  اوـُلُخدا  اِهبابـسأ  ِیف  َقازرَـألا  اوـُُبلطا  بلط  داد و  يا  هشیپ  ار  یـسک  ره  بعت  تسا و  جـنر  بسک و  يزور  هار  شیـشُه 

226 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نونف  وذ  ّیبن  دواد  تسه  نونک  قح  لوسر  ناطلس و  هاش و  اِهباوبأ 

ردنا ددم  شیاشخب  جوم  ددع  یب  رامـش و  یب  شتازجعم  تسود  ياه  تیانع  شتـسدیزُگ  هک  تسوا  ردـناک  يزان  يّزِع و  نانچ  اب 
توُص ار  یمدآ  تسیود  دـناریمب  یظعو  ره  هب  هک  نونغرا  نوچ  دـص  زاوآ  تسدـُب  یَک  نونک  اـت  مدآ  دوـخ ز  ار  سک  چـیه  ددـم 

هوک و نآ  زا  نیا  لَّفَغُم  شریکذت  يوس  نامز  نآ  ددرگ  عمج  وهآ  ریش و  تسین  درک  شبوخ 
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رد تاهج و  یب  شیور  رون  تازجعم  ار  وا  رم  نیدـنچ  دـص  نیا و  شمرحم  توعد  تقو  ردـنا  ود  ره  شمد  اـب  لـیاسر  مه  ناـغرم 
شَیزوریپ همه  اب  دیاین  یم  شَیزور  یجنر  ّیفاب و  هرز  یب  وج  تسُج و  ردنا  هتـسب  دشاب  هدرک  وا  ِّيزور  ادخ  نیکمت  همه  اب  تاهج 

دنک ُرپ  تراجت  یب  دوز  هک  دهاوخ  یمه  ربدم  نینچ  نیا  يا  هدنار  نودرگ  نود و  هدنَک  هناخ  يا  هدـنام  سپ  او  لوذـخم  نینچ  نیا 
يزور تدیسر  هک  ریگب  ور  رخست  هب  شتفگ  یمه  نیا  نابدرن  یب  کلف  رب  میآ  رب  هک  نایم  رد  دمایب  یجیگ  نینچ  نیا  دوس  نماد ز 

زا درک  یمن  مک  سوسف  نیو  مدرم  ِعینشت  نیا  زا  وا  هِد  ِرالاس  يا  هیده ، یبای  هچ  نآ  هدب ز  مه  ار  ام  دیدنخ  یمه  نآ  ریشب و  دمآ  و 
شهاوخ نیا  زا  وا  ادگ  نآ  یعبط  ماخ  رد  لثم  دش  رینپ  دیوج  یهت  ِنابنا  وک ز  ریهـش  فورعم و  رهـش  رد  دـش  هک  ات  سولپاچ  اعد و 

.هدیاف یب  راک  يراک ، هدوه  یب  راگیب :  1462 ادج ب 1483 - دمآ  یمن 

.نادان قمحا ، شیر : تسُس   2 تسیچ 149 / راگیب  نیا  رد  هلبا  نیا  لیم  تسیچ  رارسا  نیا  بر  ای  یسیع  تفگ 

تـسد هب  هنادـهاش  گرب  زا  هک  يدرگ  گَنب :  1 شیقمحا 1059 / زا  شیپ  هن  دـنیب  سپ  هن  نوـچ  شیر  تسـس  ِریما  دـنام  رد  تخس 
.دهد تسد  رکس  هب  هیبش  یتلاح  قپچ  نایلق و  رد  نآ  ندرک  دود  ای  ندروخ  اب  دنروآ و 

227 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد ار  يزور  ضرالا : ایابخ  یف  قزرلا  اوبلطا  تسا : ثیدـح  رد  هک  نانچ  .نآ  ياـه  ببـس  رد  ار  يزور  دـییوجب  قازرَـألا :...  اُوُبلطا 
، يونثم ثیداحا  « ) .دییوجب نیمز  ياهاج  ناهن 
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: تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دییآ  رد  اه  هاگتماقا  هب  اه  هاگتماقا  ياهرد  زا  َناطوألا :...  اُولُخدا  ص 168 )

(189 هرقب ،  ) .دیوش رد  اه  هناخ  هب  اه  هناخ  ياهرد  زا  اِهباْوبَأ : ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو 

ینعم هب  هملک  نیا  یناـنوی  رد  .فورعم  تسا  يزاـس  نونغرا :  1 اهبابـسأ 1628 / یف  َضارغألا  اُوُبلطا  اِهباوبأ َو  نِم  َتاـیبألا  اُولُخدا  َو 
هب تسا و  هدـمآ  یم  دـیدپ  زاوآ  نآ  رد  ندـیمد  اب  هدـش و  بیکرت  فلتخم  ياه  يزارد  اب  ییاه  هلول  زا  زاس  نیا  .تسا  ياـن  هلول و 
قلخ يدرک  زاـغآ  روـبز  دواد  هک  تقو  ره  و  تسیود : دـناریمب  یـسراف ) فراـعملا  هرئاد   ) .هدـش هدوزفا  اـه  هلوـل  دادـعت  هب  جـیردت 

.يدـندادب ناج  لاـح  رد  يدندینـشب  زاوآ  هاـگ  ره  دـندوب  رفاـک  هچ  ره  يدندینـش و  وا  زاوآ  گنـسرف  لـهچ  يدـندش و  شوهدـم 
.تظعوم دنپ ، ریکذَت : ص 150 ) يریوج ، ءایبنالا  صصق  )

.هاگآان لَّفَغُم :

تیب حرش  هب : دینک  هاگن   ) .زاوآ مه  لیاسر : مه  ( 10 ءابـس ،  ) .َْریَّطلا ُهَعَم َو  ِیبِّوَأ  ُلابِج  ای  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ناغرم : هوک و 
.ییاناوت تردق ، نیکمَت : ( 1 / 1917

.نوبز راوخ ، لوذخم : ( 10 ءابس ،  ) .میدرک مرن  وا  يارب  ار  نهآ  و  َدیِدَْحلا : َُهل  اََّنلَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  یفاب : هرز 

.2 تیب 3758 / حرش  هب : دینک  هاگن  هدنک : هناخ 

.هدز کلف  هراچ ، یب  تخب ، دب  زا  تیانک  هدنار : نودرگ 

.هتشگ رب  تخب  َربدُم :

.هّیِرخُس سوسف  رَخُست :

.نتفگ تشز  ندرک ، شنزرس  عینشت :

228 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ّقلمت یسولپاچ ، سولپاچ :

تیاور ص )  ) ادخ لوسر  زا  ع )  ) قداص ماما  هلمج  زا  دوش  یم  هدـید  يزور  بلط  هراب  رد  يرایـسب  ياه  تیاور  تیب  لها  رابخا  رد 
ادخ لوسر  زا  ع )  ) قداص ماما  زین  و  نیدلا ) مالعا  زا  ص 17 ، راونالا ، راحب   ) .ِهَضیرَفلا َدَعب  ٌهضَیِرَف  بسَکلا  ُبَلَط  دنک :
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: دنک تیاور 

يریگ هدرخ  ناتساد  و  ذخأم ) نامه  زا  ص 17 ، ج 100 ، راونالا ، راحب   ) .هَّللا ِلِیبَس  ِیف  ِدِـهاجُملاَک  ِلالَحلا  ِقزِر  ِبَلَط  ِیف  ُصِخاَّشلا 
بابـسا ندرک  هدامآ  هار  زا  يزور  بلط  يارب  تسا  لمعلا  روتـسد  نیرتهب  ار  وا  ترـضح  نآ  خساپ  رقاب و  ماما  رب  ردکنم  نب  دـمحم 

.نآ

هبرف يدرم  مدید  هنیدم  نورب  رد  مرگ  یتعاس  رد  ار  ع )  ) نیـسح نب  یلع  نب  دمحم  دیوگ  ردکنم  نب  دـمحم  هکنیا : ناتـساد  لصاح 
.مهد دنپ  ار  وا  مورب و  تسایند  بلط  رد  تلاح  نیا  اب  تعاس  نینچ  رد  شیرق  زا  یخیـش  متفگ  .هدرک  هیکت  هایـس  مالغ  ود  رب  دوب و 

؟ درک یهاوخ  هچ  دسر ، وت  رب  گرم  تلاح  نیا  رد  رگا  ُهَّللا  َکَحَلصأ  متفگ  .داد  ممالس  خساپ  نازیر  قرع  .مدرک  مالـس  وا  رب  سپ 
هک ارچ  .میادـخ  ياه  تعاـط  زا  یتعاـط  رد  نم  دـسر ، رد  نم  گرم  تلاـح  نیا  رد  رگا  تفگ  تشادرب و  مـالغ  ود  زا  دوخ  تسد 

متفگ .مشاـب  ادـخ  یناـمرفان  رد  نم  هک  دـسرب  یهاـگ  نم  گرم  مسرت  یم  نم  .ما  هتـشاد  زاـب  مدرم  وت و  زا  تساوـخرد  زا  ار  دوـخ 
( دیفم داشرا  زا  ص 9 ، ج 100 ، راونالا ، راحب   ) .يداد دنپ  ارم  وت  مهد  دنپ  ار  وت  متساوخ  ُهَّللا  َکَحَلصأ 

قح زا  تساوخ  نیع  اریز  ءاعُّدلا  یِف  َنیّحِلُملا  ُّبِحُی  َهَّللا  َّنإ  مَّلَس  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ُّیِبَّنلا  لاق  حاحلا ، هب  هدننک  اعد  نآ  هناخ  رد  واگ  ندیود 
وا زا  ار  نآ  دهاوخ  یم  هچ  نآ  زا  تسا  هب  ار  هدنهاوخ  حاحلا ، یلاعت و 

تساوخ نیع  اریز  ءاعُّدلا  ِیف  َنیِّحلُملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنإ  مَّلَس  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  لاق  حاحلا ، هب  هدننک  اعد  نآ  هناخ  رد  واگ  ندیود 
وا زا  ار  نآ  دهاوخ  یم  هچ  نآ  زا  تسا  هب  ار  هدنهاوخ  حاحلا ، یلاعت و  قح  زا 

دـنب و رد  تسکـشب  دز  خاش  دـیود  يواگ  شا  هناخ  رد  ناهگان  هآ  ّيراز و  اب  درک  یم  اعد  نیا  هاگتـشاچ  رد  ناهگان  يزور  هک  اـت 
دیلک
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ناما یب  لّمأت  یب  فّقوت  یب  نامز  نآ  دیرُبب ، واگ  يولگ  سپ  تسب  شاه  مئاوَق  تسَج و  رد  درم  تسَجب  هناخ  نآ  ردنا  خاتسگ  ِواگ 
.رارصا يراک ، رد  نداتسیا  تخس  حاحلإ :  1484 باتش ب 1488 - مد  رد  دنک  رب  شباها  ات  باصق  يوس  دش  دیربب ، شرس  نوچ 

ص)  ) ُِّیبَّنلا َلاق  درآ : قالخالا  مراکم  زا  یـسلجم  .دراد  تسود  ار  اعد  رد  ناگدننک  رارـصا  ادخ  ءاعُّدلا : ِیف  َنیِِّحلُملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنإ 
ِءاعُِدب َنوُکَأ  اَّلَأ  یسَع  یِّبَر  اوُعْدَأ  ِهیآلا : ِهذه  الَت  بَجَتُسی َو  َمل  مأ  َُهل  َبیُِجتـسا  ِءاعُّدلا  ِیف  ََّحلأ  ُهَتَجاح َو  ِهَّللا  َنِم  َبَلَط  ًادبَع  ُهَّللا  َمِحَر 

مهـضعب ساـّنلا  َحاـحلإ  هرَک  هَّللا  َّنإ  تسا : تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  و  ص 370 ) ج 90 ، راونالا ، راـحب  ( ) 48 میرم ،  ) .ایِقَـش یِّبَر 
تسب و تلآ  نادیلک : ففخم  ًارهاظ  دیلک : قالخالا ) مراکم  زا  ص 370 ، ج 90 ، راونالا ، راحب   ) .هسفِنل َّبحأ  هلأـسملا و  یف  ضعبل 

.هناخ رد  داشگ 

.اپ تسد و  راهچ  مئاوق :

.تسوپ .هتساریپان  تسوپ  باهإ :

نتساوخ ددم  هدننک و  مظن  نتفگ  رذع 

نتساوخ ددم  هدننک و  مظن  نتفگ  رذع 

نوچ ز هنم  ام  رب  لهب  ار  اضاقت  ای  هد  قیفوت  امن  هر  نادرگ  لهـس  نیا  ِمامتا  ینک  یم  اضاقت  نوچ  نینَج  نوچمه  نورد  رگاـضاقت  يا 
مظن و رظن  رد  دیآ  هک  دراد  یک  هرهَز  رحـس  ماش و  هیفاق  مظن و  وت  یب  ینغ  ِهاش  يا  رِـس  رد  شـشخبب  رز  ینک  یم  اضاقت  رز  سلفم 

حیبست یکی  ره  ار  زییمت  اب  زییمت و  یب  تاذ  ار  زیچ  ره  يا  هدرک  حِّبسم  نوچ  میب  سرت و  زا  دناوت  رما  هدنب  میلع  يا  یفاوق  سینجت و 
داتفه و هکلب  داتسوا  تدابع  ردنا  دامج  نآ  دامج و  حیبست  رِکنُم ز  یمدآ  ربخ  یب  نیا  نآ  لاح  زا  دیوگ و  رگد  یعون  رب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1333 

http://www.ghaemiyeh.com


زا نم  نوچ  رد  راوید و  دوب  نوچ  هگآ  تسین  رگدمه  لاح  ار ز  قطان  ود  نوچ  یکـش  ردنا  رگدـکی و  زا  ربخ  یب  یکی  ره  ّتلم  ود 
زا یِّنُـس  صانَم  رد  نآ  دض  ار  يربج  تسه  صاخ  حـیبست  یکی  ار  یِّنُـس  تسه  ملد  تماص  هحبُـس  دـنادب  نوچ  ملفاغ  قطان  ِحـیبست 
نآ ُمق و  رما  وا و ز  لاح  زا  ربخ  یب  مُگ  تسا و  ّلاض  نآ  هک  دـیوگ  یمه  نیا  رثا  یب  یّنـس  حـیبست  زا  يربج  ربخ  یب  يربج  حـیبست 

ار رهق  دنک  یم  ادیپ  سنجان  زا  سنج  دنک  یم  ادیوه  کی  ره  رهوگ  ردق  زا  نادزی  دنکفا  ناشگنج  ربخ ؟ هچ  ار  نیا  هک  دیوگ  یمه 
یـسک مک  هدمآ  فطل  لد  رد  يرهق  هک  ای  هدش  ناهنپ  رد ، رهق  یفطل  کیل  یـسخ  ای  نادان  هاوخ  اناد  هاوخ  یـسک  ره  دناد  فطل  زا 

دـنرپ ب 1509- یم  رپ  کی  هب  دوخ  هنال  يوس  دـنرب  یم  ینامگ  ود  نیز  نایقاب  ییناج  ِّکَِـحم  لد  رد  دوب  شِک  ییناـّبر  رگم  دـناد 
1489
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.ندرک لیمحت  یسک :) رب   ) نداهن

.یناهنپ ناهن ، ّرِس :

.نداد قیفوت  زا  تراعتسا  ندیشخب : رس  رد  رز 

.تساه عون  ار  سینجت  و  دنیوگ ، زین  سانج »  » ار نآ  ریاغم و  ینعم  رد  دنشاب و  یکی  اه  فرح  رد  هک  هملک  ود  سینجَت :

(44 ءارسا ،  ) .ِهِدْمَِحب ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .نداد  حیبست  تردق  ندرک : حِّبسُم 

ترابع نیا  رد  یّنُس : ( 3 تیب 1020 / حرش  هب : دینک  هاگن  ، 1 / 513  ) ریرض وا  رهق  هدرک  ار  نالقاع  ریبخ  شلـضف  دنک  ار  يدامج  رم 
.دنک ص )  ) لوسر ّتنس  زا  يوریپ  هشیدنا ، راک و  رد  هک  تسا  یسک 

راک هب  ار  وا  ریرقت  راتفر و  راتفگ و 
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.ددنب

رد درادـن  هدارا  دوخ  زا  راک  نآ  رد  دـنک  یم  هچ  ره  یمدآ  دـیوگ  و  تسین ، لـئاق  هدـنب  يارب  ار  یتردـق  هنوگ  چـیه  هک  نآ  يربج :
.دریذپ یم  ( 2 تیب 731 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) بسک دح  ات  ار  تردق  یّنس  هک  یلاح 

.ياج زیرگ  هاگهانپ ، صانَم :

نخـس رگا  هکنیا  نآ  تسا و  يا  هـتکن  مـق » رما   » هـلمج رد  و  ( 2 رثدـم ،  ) .ناـسرتب زیخرب و  ْرِذـْنَأَف : ُْمق  هیآ : هب  تسا  تراـشا  ُمق : ِرمأ 
.تشاد دهاوخن  ینعم  راذنا  دشاب ، تسرد  يربج 

« هَّیرَدَق  » ار هشیدنا  نیا  ناوریپ  .هدنب و  تردق  يرگید  تسا و  هتفر  ادـخ  ملع  رد  هک  تساضق  لیـصفت  یکی  تسا  ینعم  ود  هب  ردـق :
مه مود  ینعم  هب  دـنچ  ره  .دنـشاب ) فلاخم  مه  اب  نانیا  هک  دوب  نینچ  یلزا  ریدـقت   ) .تسا دوصقم  تسخن  ینعم  اجنیا  رد  دـنیوگ و 

هدـنب دـنوادخ  هاگ  رهق :...  رد  ناهنپ  ِفطل  .تسا ) یمدآ  نتـشادن  ای  نتـشاد  تردـق  رـس  رب  هتـسد  ود  نیا  گنج   ) .تفرگ ناوت  یم 
امَّنِإ هک  تسا  جاردتـسا  نآ  هک  یلاح  تسا ، کین  ار  وا  تمعن  نیا  هک  درادـنپ  وا  یتسردـنت ، ای  هاج  ای  لام  دـهد  یتمعن  ار  ینامرفان 

.دیازفیب وا  تبتر  رب  ات  دنیبب  ار  وا  ربص  دیامزایب و  یتخس  هب  ار  هدنب  هاگ  و  ( 178 نارمع ، لآ   ) .ًاْمثِإ اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن 

232 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وج  رهق  قلطم  فطل  نآ  يدش  یک  وا  رهق  رد  وا  دوس  يدیدن  رگ 

همه فطل ، رد  ار  رهق  رهق و  رد  ار  فطل  تخانـش   1 / 243 ماک 244 - داش  مد  نآ  رد  قفـشم  ردام  ماـجح  شین  نآ  زا  دزرل  یم  هّچب 
.تسایلوا صاخ  نآ  هچ  دناوتن  سک 

زا هرس  زیمت  هک  نشور  نورد  یناج : ِّکَِحم 
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.داد دناوت  هرسان 

.دعب ياه  تیب  هب : دینک  هاگن  ندیرپ : هنال  هب  رپ  کی  اب 

.دمآ رد  شا  هناخ  هب  يو  ِيزور  هک  میدناوخ  جنر » یب  يزور  ِرگاضاقت   » ناتساد رد 

یمالسا فراعم  زا  ار  هچ  نآ  نداد  نایاپ  ای  يونثم  ندیـشخب  نایاپ  رد  دهاوخ  یم  ادخ  زا  دتـسیا و  یم  اعد  هب  وا  نوچمه  زین  انالوم 
وا شـشخب  یب  وا و  تساوخ  یب  .دهد  قیفوت  ار  وا  دیاب  هک  تسوا  مه  و  وگب ، دـیوگ  هک  تسوا  .دـیامرف  يرای  ار  وا  دراد ، هنیـس  رد 

.ددرگن الما  ملعتم  هب  یملع  چیه  دریگن و  ماجنا  يراک  چیه 

رب اه  ناسنا  حیبست  هب  ار  اهدامج  حیبست  نایلزتعم  دش  هتـشون  هک  نانچ  دیوگ و  یم  حیبست  ار  ادـخ  زیچ  ره  هک  تسا  میرک  نآرق  رد 
اه تماص  حیبست  مهف  رد  امـش  رگا  دیوگ ، یم  نانآ  هب  ضیرعت  هب  انالوم  دعب ) هب   3 تیب 1027 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .دنا هدنادرگ 

یشور ار  يربج  تسا و  یشور  حیبست  رد  ار  یّنـس  .تسین  يربخ  رگیدکی  حیبست  زا  مه  ار  اه  قطان  دیربخ  یب  نآ  زا  دیا و  هدنامرد 
.ادخ يایلوا  ای  تسادخ  تسا  هاگآ  سک  ره  لاح  تقیقح  زا  هک  نآ  .دهد  یم  تبسن  یهارمگ  هب  ار  يرگید  کی  ره  .رگید 

ملع رد  نیقی  ّنظ و  لاثم  تسا ، رتبا  زاورپ  هب  ّنظ  دمآ  صقان  تسا  رپ  کی  ار  نامگ  تسا و  رپ  ود  ار  ملع  هک  نآ  نایب 

ملع رد  نیقی  ّنظ و  لاثم  تسا ، رتبا  زاورپ  هب  ّنظ  دمآ  صقان  تسا  رپ  کی  ار  نامگ  تسا و  رپ  ود  ار  ملع  هک  نآ  نایب 

ای یماگ  ود  دّرپ  رب  زاب  نوگن  رـس  دـتفا  دوز  رپ  کی  غرم  تسا  رتبا  زاورپ  هب  نظ  دـمآ  صقاـن  تسا  رَپ  کـی  ار  ناـمگ  رَپ  ود  ار  ملع 
کی ِغرم  نآ  رَپ  ود  دش  دومن  ور  شملع  تسَراو  نظ  نوچ ز  نایشآ  ِدیما  رب  رَپ  یکی  اب  نامُگ  ِغرم  دور  یم  نازیخ  تفا  نوزف 
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یب رگم  یب  نامگ و  یب  لیئربج  نوچ  درپ  یم  رب  رپ  ود  اب  میقَس  وأ  ًاّبِکُم  هِهجَو  یَلَع  هن  میقتسم  ایِوَس  یِشمَی  نآ  زا  دعب  دوشگ  رپ  رپ ،
رو ناشتفُج  ددرگن  وا  ِقاط  ناج  ناشتفگ  زا  رت  مرگ  ددرگن  وا  يوتـسُم  نید  نادزی و  هر  رب  يوت  شدنیوگب  ملاع  همه  رگ  لیق  لاق و 

ایرد رگ  هکلب  ناشنعظ  زا  دنمدرد  ددرگن  وا  ناشنعط  زا  نامگ  رد  دتفین  وا  یهک  ِگرب  وت  يرادنپ و  هوک  یهرمگ  ار  وا  دـنیوگ  همه 
لاح ب 1520- روجنر  نانعاط  نعط  هب  ای  لایخ  رد  دتفین  هّرذ  کی  چیه  تفج  وت  یتشگ  یهرمگ  اب  شدیوگ  تفگ  هب  دـیآ  هوک  و 

.تسار هار  رب  دور  یم  تماق  تسار  میقَتسُم : ایِوَس  یِشمَی   1509

ِهِهْجَو یلَع  ابِکُم  یِشْمَی  ْنَمَف  َأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هرقف  ود  ره  .رامیب  ای  راس  نوگن  دوخ  يور  رب  میقَس : وأ  ًاّبِکُم  هِهجَو  یلَع 
هار رب  تماق  تسار  هک  نآ  ای  تسا  رت  هتفای  هار  دور  یم  يور  رب  راس  نوگن  هک  نآ  ٍمیِقَتْـسُم : ٍطارِـص  یلَع  ایِوَس  یِـشْمَی  ْنَّم  يدْهَأ َأ 

.تسار نید  تسرد ، ِنید  يوتسم : نید  ( 22 کلم ،  ) .دور یم  تسار 

.تسا زاتمم  ناگمه  زا  هک  درفنم ، هناگی ، قاط :
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.تسا نتفگ  كرت  ندراذگاو و  دوصقم  و  ییاج ، هب  ییاج  زا  نتفر  ندرک ، چوک  نعظ :

یب دنمتـسم  درم  .تسا  يرهاظ  ملع  هیاپ  رب  نانآ  يریگ  هدرخ  .دـنریگ  یم  هدرخ  دواد  يرواد  رب  نایلیئارـسا  دـید  میهاوخ  هک  ناـنچ 
یم تواضق  نیقیلا  ملع  اب  تسا و  هاگآ  لاح  تقیقح  زا  یهلا  یحو  هب  دواد  اما  دشک ، یم  ار  واگ  واگ ، ِدـنوادخ  تزاجا  تیاضر و 

هب اه  ملع  نینچ  زا  اهراب  انالوم  .يدیلقت  ملع  ای  يرظن  ملع  اب  هن  دنک 
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ِینُْغی َّنَّظلا ال  َّنِإ  هک َو  دور  عقاو  فالخ  هک  دوب  دـشاب و  قبطنم  عقاو  اـب  هک  دوب  .تسا  هیور  ود  ار  نظ  هک  ارچ  دـنک  یم  ریبعت  نظ » »
(28 مجن ،  ) .ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم 

رپ لاب و  دیازت  ردنا  دنز  یم  رسپ  يا  تسا  نیقی  هنشت  نامگ  ره 

ملع نینچ  ار  هک  ره  .تسین  اطخ  ار  نیقیلا  ملع  اما   3 / 4118 دوش 4119 - ایوب  وا  ملع  ار  نیقی  رم  دوش  اپ  رَپ  سپ  ملع  رد  دسر  نوچ 
زا تسین  ینیقی  نینچ  هک  ار  نآ  اما  .دنک  یمن  رییغت  نآ  نیا و  شهوکن  شیاتس و  اب  وا  يار  تسا و  درفنم  ناگمه  زا  ددرگ ، بیصن 

.هدنیآ ناتساد  رد  هناخ  بتکم  ملعم  نوچ  ددرگ  یم  رثأتم  نامدرم  مه  و 

مّلعم تیاکح  يو و  هب  نایرتشم  تبغر  قلخ و  میظعت  مهو  هب  یمدآ  ندش  روجنر  لاثم 

هراشا

مّلعم تیاکح  يو و  هب  نایرتشم  تبغر  قلخ و  میظعت  مهو  هب  یمدآ  ندش  روجنر  لاثم 

دیآ یمن  نوچ  رارطضا  رد  دتف  رد  مّلعم  ات  راک  قیوعت  رد  دندرک  تروشم  داهتجا  لالم و  زا  دندید  جنر  داتـسوا  زا  یبتکم  ناکدوک 
یکی نآ  رارقرب  اراـخ  گنـس  نوچ  وا  تسه  راـک  یگنت و ز  سبح و  زا  میهر  اـت  ییور  ود  وا  زور  دـنچ  دریگب  هک  ییروجنر ؟ ار  و 
تـسا یبت  زا  ای  اوه  زا  اـی  رثا  نیا  تسین  ياـج  رب  وت  گـنر  دـشاب  ریخ  درز ؟ وت  ینوچ  اتـسوا  دـیوگب  هک  درک  ریبدـت  نیا  رت  كریز 

نآ وت  لاوحا  اتـسوا  دـشاب  ریخ  وگب  بتکم  ِرد  زا  ییآ  رد  نوـچ  نینچ  نیا  نک  ددـم  مه  ردارب  وـت  نیا  زا  دـتفا  لاـیخ  ردـنا  یکدـنا 
نینَح دنیامن و  مغ  ام  یپ  رد  نینچ  مجنپ  مراچ و  نآ  موس و  نآ  دوش  نونجم  یلقاع  یلایخ  زک  دوش  نوزفا  یکدنا  شلایخ 
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یکّتم تیاـنع  رب  تتخب  داـب  یکذ  يا  شاـباش  هک  شتفگ  یکی  ره  رَقتـسُم  دـبای  دـنیوگ  قفّتم  ربـخ  نیا  ُرتاوَت  كدوک  یـس  وـچ  اـت 
ارجام دیوگن  يزاّمغ  هک  ات  ار  هلمج  وا  داد  دنگوس  نآ  زا  دعب  قیفر  کی  ار  نخس  دنادرگن  هک  قیثو  دهع  رد  دنتـشگ  قفّتم  - 1534

نیز روص  ردنا  نادهاش  نایم  هک  رشب  لقع  رد  تسه  توافت  نآ  همر  زا  تفر  یم  شیپ  رد  وا  لقع  همه  زا  دییرچب  كدوک  نآ  يار 
ار نآ  ذـخأم  نوسلکین  یمدآ : ندـش  روجنر  لاـثم   1521 لاجر ب 1537 - ِنسُح  دوب  ناهنپ  ناـبز  رد  لاـقَم  رد  دـمحا  دومرف  لـبق 

تـالیثمت صـصق و  ذـخآم  هب : دـینک  هاـگن   ) .تسا هدرک  تراـشا  هلیل  لـیل و  فلا  هب  هدروآ و  ( 236 ص 235 -  ) هـمکحلا سودرف 
، يونثم

236 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا بتکم  هب  دمآ  تفر و  هجیتن  هک  ییتخس  ششوک ، داهتجا : ص 101 )

ارچ درز : وت  ینوچ  .دـیاین ) هناخ  بتکم  هب  زور  دـنچ  اـت  دوش  یمن  راـمیب  ملعم  ارچ   ) .راـک ندرک  لـیطعت  زا  تیاـنک  نتفرگ : يرود 
.هدش درز  تگنر 

.ندرک هودنا  ینارگن و  راهظا  ندومن : مغ 

.هاگیاج رقتـسُم : .دریگ ) یم  ياج  وا  نهذ  رد  نانآ  هتفگ  يرامیب ، دنیوگ  ار  ملعم  یپ  رد  یپ  كدوک  یـس  نوچ   ) .یپ رد  یپ  ُرتاوَت :
.نتفرگ ياج  نتفای : رقتسم 

.شوهاب یِکَذ :

.ندرک نوگرگد  ندنادرگ :

.رتشیب یضعب  رد  تسا و  شیب  یضعب  رد  .تسا  نایور  ابیز  ییابیز  نوچ  نادنمدرخ  درخ  رشب : لقع  توافت 

جهن  ) .ِِهناِسل َتحَت  ٌءُوبخَم  ُءرَملا  هک : تسا  هدروآ  ع )  ) نانمؤم ریما  هدومرف ي  ار  نآ  دنتـسم  رفنازورف  موحرم  ندوب : ناـهنپ  ناـبز  رد 
ِیف ُلامَجلا  هک : تسناد  ص )  ) مرکا لوسر  زا  نخس  نیا  رد  ار  نآ  عجرم  تسا  رتهب  نکیل  ( 148 راصق : تاملک  هغالبلا ،
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يرواد يو و  ندیبلط  جـنر  یب  يزور  یلیئارـسا و  درم  ناتـساد  تبـسانم  هب  نیظعاولا ) هضور  زا  ناسل ، لیذ  راحبلا ، هنیفـس   ) .ِناسِّللا
فـشک رد  نامگ  و  نامگ ، ار  یـضعب  تسا و  ملع  ار  یـضعب  هک  دروآ  نایم  هب  ینعم  تفایرد  زا  نخـس  عقاو ، ياضتقم  رب  ع )  ) دواد
نارگید تفگ  تفای ، تسد  یملع  نینچ  هب  یسک  رگا  .دهد  تسد  ملع  ات  درک  تضایر  لمحت  دیشوک و  دیاب  .تسا  صقان  تقیقح 

رثا رثا  نتخاس  نشور  يارب  و  دوش ، مهوت  راـچد  هک  دوب  تسا و  صقاـن  وا  شناد  دیـسرن ، هیاـپ  نادـب  رگا  تسین و  يریثأـت  وا  رد  ار 
نایم نیا  رد  .تسا و  رامیب  درادـنپ  یم  دـتفا و  یم  مهو  رد  ناکدوک  همدـمد  اب  هک  دروآ  یم  نایم  هب  ار  باّتُک  ملعم  ناتـساد  مهوت ،

یکدوک هک  نانچ  لیلد ، باتک و  زا  هن  تسادـخ و  هداد  یتاذ و  لقع ، زا  یمدآ  هرهب  هک  دـنک  یم  تراشا  تسوا  تداـع  هک  ناـنچ 
.تخوس یم  بت  شتآ  رد  مهو  هب  هک  تفیرف  نانچ  ار  ملعم  تخومآ و  تلیح  نانچ  ار  ناکدوک  رگید 

تسا ملع  لیصحت  زا  لوقع  توافت  تسا ، يواستم  هلزتعم  دزن  ترطف و  لصا  رد  تسا  توافتم  قلخ  لوقع 

تسا ملع  لیصحت  زا  لوقع  توافت  تسا ، يواستم  هلزتعم  دزن  ترطف و  لصا  رد  تسا  توافتم  قلخ  لوقع 

میلعت هبرجت و  لادتعا  دنراد  لصا  زا  لوقع  هک  لازتعا  لها  لوق  فالخ  رب  دونش  دیاب  ناّینُـس  قافو  رب  دوب  لصا  رد  اه  لقع  ِفالتخا 
هـشیدنا دیمد  رب  یکلـسم  رد  هبرجت  درادن  هک  یکدوک  يار  هک  نآ  نیا ز  تسا  لطاب  دنک  ملعا  یکی  زا  ار  یکی  ات  دنک  مک  شیب و 

وت تسا  ترکف  دهج و  هک  ینوزفا  ات ز  تسا  ترطف  زا  نآ  هک  هب  نآ  نوزف  دوخ  دربن  ییوب  هبرجت  دص  اب  ریپ  درُخ  ِلفط  نآ  يا ز 
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، هناخ بتکم  ناکدوک  نیقلت  هب  مّلعم  ندش  روجنر  ناتـساد   1538 دور ب 1544 - هناراوه  ار  یگنل  هک  اـی  دوب  رتهب  ادـخ  هداد  وگب 
.رتشیب یخرب  شیب و  یخرب  تسا ، توافتم  تقلخ  لصا  رد  نایمدآ  ياه  لقع  هک  هیرظن ، نیا  تیبثت  يارب  تسا  يا  همدقم 

.دنرآ یم  باسح  هب  هبرجت  میلعت و  زا  ریثأت  عبات  ار  نآ  ناصقن  تدایز و  دنناد و  یم  ناسکی  ناگمه  رد  ار  لقع  تقلخ  نایلزتعم 

َرثکأ یطِعا  نَم  مُهنِم  ِنیَتَّبَح َو  َیِطعا  نَم  مُهنِم  ًهَّبَح َو  َیِطعا  نَم  ِساَّنلا  َنِمَف  تسا : سابع  نبا  ثیدـح  رد  هک  نانچ  ناّینـس ، قاـفِو  رب 
.2 تیب 61 / حرش  هب : دینک  هاگن  لازتعا : لها  نایّنس و  يورقنا ) حرش   ) .کلذ نم 

.ندمآ دیدپ  ندیمد : رب 

.میلعت هار  زا  لقع  ینوزفا  نالطب  هب  تسا  تراشا  نآ  رد  .نداد و  ناشن  راوهار  نوچ  ار  دوخ  نتفر : هناراوهار 

لقع ارجام  نیا  رد  هک  دریگ  یم  هجیتن  ار ، مّلعم  نانآ  ندـنکفا  مهو  هب  ناکدوک و  ناتـساد  ندروآ  اب  تسوا  شور  هک  نانچ  اـنالوم 
ملعم لقع  رب  زین  ناکدوک ، رگید  لقع  رب  یکدوک ،

238 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دروخ بیرف  دیابن  تشاد  رتشیب  تبرجت  ناکدوک  زا  هک  مّلعم  هنرگ  و  یباستکا ، هن  تسا  يرطف  لقع  تدایز  سپ  .دیبرچ 

ار داتسوا  ناکدوک  ندنکفا  مهو  رد 

ار داتسوا  ناکدوک  ندنکفا  مهو  رد 

نآ رَـصُم ز  ِرای  نآ  لّوا  دـیآ  رد  ات  رظتنم  نوریب  دنداتـسا  هلمج  ناکد  ات  هناخ  ترکف ز  نیمه  رب  ناکدوک  نآ  دـندمآ  تشگ و  زور 
رد وا  نامـسآ  رون  عبنم ز  دوب  وـک  نآ  رب  « 25  » یـشیپ وجم  وت  دّلقم  يا  ار  ياپ  هشیمه  دـیآ  ماما  رَـس  ار  يار  نیا  تسدـُب  وا  عبنم  هک 

ماف درز  تیور  ِگنر  دشاب  ریخ  مالس  ار  اتسا  تفگ  دمآ 
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دمآ ردـنا  دز  هاگان  شلد  ردـنا  یکدـنا  دـب  ِمهو  ِراـبغ  اـّما  درک  یفن  ـاله  هواـی  وگم  نیـشنب  ورب  وت  ارم  رم  یجنر  تسین  اتـسا  تفگ 
تفگش ب رد  سب  دوخ  لاح  ردنا  دنام  تفرگ  تّوق  وا  ِمهو  ات  نینچمه  نیدب  دش  نوزفا  مهو  نآ  یکدنا  نینچ  نیا  تفگ  يرگید 

میلعت ناکدوک و  ندـمآ  درگ  يارب  ناکد ، زا  هک  داتفا  یم  قافتا  رایـسب  هتـشذگ  ناراگزور  رد   ) .هناخ بتکم  ناکد :  1545 - 1553
.راک رب  هداتسیا  هدنزرو ، رارصا  رصُم : .دندرک ) یم  هدافتسا  نانآ  نداد 

.تسا هدننک  ریبدت  دوصقم  أشنم و  لوادت  رد  هاچ ، ای  همشچ  زا  بآ  ندمآ  رب  ياج  تغل  رد  عَبنَم :

.ور شیپ  ماما :

.دتفا یم  هار  هب  اپ  سپس  دنیب  یم  هدید  هک  نآ  زا  تیانک  ندمآ : ماما  رَس 

.دهدن دب  ادخ  دوش ، یم  هچ  ار  وت  دشاب : ریخ 

.ندرک رثا  ندز : لد  رد 

__________________________________________________

.دوش یم  هدناوخ  یشیپ »  » و یشیب » ، » ساسا هخسن  رد  هملک  نیا  ( 25)

240 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وا هچ  ره  دنک و  دـیلقت  يربهر  زا  دـیاب  تسا ، هدـشن  تضافا  یـسک  رب  ملع  رون  ات  هک  نآ  یکی  تسا  هتکن  ود  نمـضتم  اه  تیب  نیا 
هدنیآ ناتساد  رد  هک  نانچ  دهن  رثا  فیعض  ياه  لد  رد  دوش  رایسب  نوچ  نامدرم  تفگ ، هکنیا  رگید  دنکن ، فالخ  دونـشب و  دیوگ 

.تسا هدمآ 

.تسا ناملاع  دّلقم  ای  تسا  رادروخرب  ملع  رون  زا  ای  هک  تسا  ناما  رد  هسوسو  دنزگ  زا  یسک  اهنت 

ناقلخ میظعت  زا  مهو  هب  مه  نوعرف  ندش  رامیب 

ناقلخ میظعت  زا  مهو  هب  مه  نوعرف  ندش  رامیب 

یمهَو شدرک ز  ناـنچ  نآ  کـِلَم  دـنوادخ و  کـی  ره  نتفگ  درک  روـجنر  ار  نوـعرف  لد  دز  درم  لـفط و  زا  نز و  زا  قـلخ  هدـجس 
تشگ و اهدژا  ریلد  دش  یهلا  يوعد  هب  هک  ِکتَهنُم 
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یمدآ دوب  یهار  زگ  مین  رگ  نیمز  رب  نطو  ار  وا  دش  تاملظ  رد  هک  نآ  نظ ز  تسا و  مهو  شتفآ  يوزج  لقع  ریـس  چیه  دـش  یمن 
ِسرت مهو  هب  لد  هزرل  یتـفا ز  یم  هکلب  يوش  یم  ژک  دوب  شـضرع  زگ  درگ و  يور  رگ  یلاـع  راوید  رـس  رب  دور  یم  نمآ  مهو  یب 

.رورغم خاتسگ ، هدیرد ، هدرپ  ِکتَهنُم :  1554 مهفب ب 1560 - رگنب  وکن  ار  یمهَو 

.دشاب مهو  نآ  هدنروآ  دیدپ  هک  یسرت  یمهو : ِسرت 

رد همهاو  .دنایامن  یم  سفن  هب  ار  غورد  ای  تسار  هدیدان ، هدید و  ياهزیچ  هوق  نیا  دنا  هتفگ  .تسا  نطاب  سح  جـنپ  زا  یکی  همهاو 
هک يا  هدرم  زا  صخـش  کیرات  هناخ  رد  اًلثم  هک  نانچ  دوشن ، لقع  عبات  توق  نیا  تسا و  لقع  هوق  ياـج  هب  ناـسنا ) زج   ) تاـناویح

.تسین شیب  يدامج  هدرم  نآ  دیوگ  لقع  هک  یلاح  دسرت ، یم  مهو  هب  تسوا  رانک  رد 

دوب دور و  یم  یهارمگ  رد  دوش و  یم  هدیشوپ  وا  رب  تقیقح  هاگ  نآ  دتفا  یم  هدرپ  وا  لقع  رب  دوش و  یم  نوزفا  یمدآ  لد  رد  مهو 
.دتفا رد  تکاله  رد  هک 

ِدقن ِبلق  مهو  تسادگ  ار  توهـش  هک  نآ  شناوخ  مهو  ناوخم  شلقع  دنت  یم  توهـش  هک  نآ  ناولهپ  يا  تسا  توهـش  ّدض  لقع 
.4 / 2301 تساه 2302 - لقع  ّرز 

مهو هب  داتسوا  ندش  روجنر 

مهو هب  داتسوا  ندش  روجنر 

دیسرپن و ملاح  نیدب  نم  تسس  تسوا  ِرهم  هک  نز  اب  نیگمشخ  میلگ  وا  دیناشک  یم  دیهج و  رب  میب  زو  مهو  زا  تسـس  اتـسا  تشگ 
ماـب زک  ربـخ  یب  تشگ  تسم  دوخ  هولج  نسُح و  هب  وا  نم  ِگـنن  زا  دـهر  اـت  دراد  دـصق  نم  ِگـنر  زا  درکن  هگآ  ارم  دوخ  تسُجن 

داشگاو يدنت  هب  ار  رد  دمآ و  تشط  وچ  مداتفا 
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نم لاح  گنر و  يروک  تفگ  يدب  ار  تکین  ِتاذ  ادابم  هک  يدـمآ  دوز  نوچ  تسا  ریخ  نز  تفگ  داتـسوا  نآ  ِیپ  ردـنا  ناکدوک 
تتـسین یبیع  هجاوخ  يا  نز  تفگ  قاِرتحا  رد  نم  لاح  ینیبن  یم  قافن  ضغب و  زا  هناخ  نورد  وت  نینَح  ردـنا  ناـگناگیب  مغ  زا  نیبب 

هچ ار  ام  يدـش  رک  روک و  وت  رگ  جاجترا  ّریغت و  نیا  ینیبن  یم  جاـجل  رد  يزونه  وت  رَغ  يا  شتفگ  تتـسینعم  یب  ِشـال  ِّنظ  مهو و 
تا هنیآ  هَم  یهر  وت  هَم  ور  تفگ  هنُگ  نم  مرادن  هک  ینادب  ات  هنیآ  مرایب  هجاوخ  يا  تفگ  مرُگ  هودنا و  رد  میجنر و  نیا  رد  ام  مرُج 
ياک دز  گناب  شدرم  درک  فّقوت  نز  نارِگ  دش  نم  رس  هک  مبـسخب  ات  نارتسُگ  وز  ارم  باوخ  هماج  تَنَع  ینیک و  ضغب و  رد  امئاد 

دوب و هتفاب  وم  اـی  مشپ  زا  هک  نآ  یکی  تسا  هدوب  هنوگ  ود  میلگ  ندـناشک : میلگ   1561 دزـس ب 1575 - یم  نیا  ار  وت  رتوز ، ودع 
.دندیشوپ یم 

ریز شرف  يرگید  و  ص 195 ) ققحم ، يونیم ، ورـسخ ، رـصان  ناوید   ) میلگ مشوپ  رد  ّزخ  مباین  رو  مبکرم  سب  رخ  بسا  دـشابن  رگ 
دوخ اب  دوب  یمیلگ  هک  ار  شیوخ  شـشوپ  نتفر ، رد  تشادنپ  یم  رامیب  ار  دوخ  نوچ   ) .تسا تسخن  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  زادـنا ،

( .دناشک یم 
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.ندیسرپ لاوحا  نتسج : لاح 

.2 تیب 2050 / حرش  هب : دینک  هاگن  نداتفا : ماب  زا  تشط  نوچ 

(. بت يدنت  زا   ) نتخوس شزوس ، قارتحا :

.هبحق رَغ : ( 1 تیب 1467 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .هدوه یب  .ء  یش  ال  شال :

.لاح ینوگرگد  ّریغت :

.ندیزرل جاجترا :

.مغ هودنا ، مرُگ :

.ندرب رد  هب  ناج  ندیهر :

: تا هنیآ  هم  یهر  وت  هم 
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.تا هنیآ  هن  ینامب  وت  هن  تسا ) يا  هنوگ  نیرفن  )

.هانگ تَنَع :

.یباطخ نینچ  راوازس  وت  نمشد ! ودع ) باطخ  : ) نیا

يروجنر مهو  زا  وا  ندیلان  داتسا و  نداتفا  باوخ  هماج  رد 

يروجنر مهو  زا  وا  ندیلان  داتسا و  نداتفا  باوخ  هماج  رد 

نیا دوش  دِـج  میوگن  رو  ارم  دراد  مهّتم  میوگب  رگ  زوس  رپ ز  نطاـب  هن و  ناـکما  تفگ  زوـجع  نآ  درتـسگ  ندروآ و  باوـخ  هماـج 
وا میوگب  رگ  اوُضَرمَت  انیََدل  ُمتضَرامَت  نإ  ُضَرُفی  ُهلُوبَق  ربمغیپ  لوق  یمغ  شتسدوبن  هک  ار  یمدآ  یمه  دنادرگ  روجنر  َدب  ِلاف  ارجام 
درک شباوخ  هماج  دنک  یم  نوسفا  لعف و  یقسف  رهب  دنک  یم  نوریب  هناخ  زا  ارم  رم  دنک  یم  تولخ  هک  نز  دراد  لعف  دنز  رب  یلایخ 

میدرک و همه  نیک  ناهُدنا  دص  اب  دـندناوخ  یم  سرد  ناهن  دنتـسشن و  اج  نآ  ناکدوک  دازب  یم  يو  زا  هلان  هآ و  هآ  داتفوا  داتـسا  و 
ار زوجع »  » لعف و ار  نآ  ناوت  یم  .راتفگ و  نتفگ ، مخرم ) ردـصم  : ) تفگ  1576 مییناب ب 1584 - دب  ام  دوب  ییانب  دب  میینادـنز  ام 

.تسا هنافلکتم  ریبعت  نیا  یلو  .تسین ) تفلاخم  ناکما  تفگ  دوخ  اب  تخوس  یم  جنر  زا  وا  نورد  هک  یلاح  رد   ) .تفرگ لعاف 

.ندش رایسب  ندیشک و  ازارد  هب  زا  تیانک  ندش : وج  ارَجام 

.تسا بجاو  نآ  نتفریذپ  ضرُفی : ُهلُوبَق 

ال دنا : هتـشادنپ  ثیدح  ار  نآ  هک  تسا  یترابع  زا  هتفرگ  .دیوش  یم  رامیب  دینزب ، يرامیب  هب  ار  دوخ  ام  دزن  رگا  انیََدل : ُمتـضَرامَت  نإ 
زونک زا  ص 12 ، يونثم ، ثیداحا   ) .اُوتوُمَتَف مُکَرُوُبق  اوُرِفحَت  اوضَرمَتَف َو ال  اوُضَراـمَت  ـال  زین : و  يورقنا ) حرـش   ) .اوُضَرمَتَف اوُضَراـمَت 

( قئاقحلا

.ندرب دب  نامگ  نتشادنپ ، ندز : رب  لایخ   1 غارچ 1070 / نوچ  دریمب  ات  درآ  جنر  غال  هب  يروجنر  هک  ربمغیپ  تفگ 

دیازفا رس  درد  ام  ندناوخ  نآرق  زا  ار  وا  هک  ار  داتسا  هناکدوک  ندنکفا  مهو  رد  راب  مود 

دیازفا رس  درد  ام  ندناوخ  نآرق  زا  ار  وا  هک  ار  داتسا  هناکدوک  ندنکفا  مهو  رد  راب  مود 

موق يا  هک  كریز  نآ  تفگ 
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ار ز اتسا  دیازفا  رَس  ِدرُد  نایز  دراد  ار  داتسا  ام  گناب  ناکدوک  يا  تفگ  دندناوخ  یمه  نوچ  دنلب  زاوآ  دینُک  دیناوخ و  سرد  دنسپ 
1585 دیوش ب 1588 - نوریب  مدـش  نوزفا  رـس  ِدرد  دـیور  دـیوگ  یم  تسار  اتـسا  تفگ  گناد  رهب  دـبای  درد  وک  نیا  دزرا  گناب 

.هدیدنسپ دنسپ :

رد تفرگ .) یم  نادرگاش  يایلوا  زا  ملعم  هک  یلوپ   ) دـنا هدرک  ینعم  هناـگناد »  » ار گـناد  ناـحراش  ضعب  نتفاـی : گـناد  يارب  درد 
کی نتـسشن  دـش و  یم  تخادرپ  هناهام  هناـکدوک  میلعت  قح  میناد  یم  هک  ناـنچ  نکیل  تسا  لوپ  قلطم  دـهاش  تیب  نیا  هماـن  تغل 
گناد کی  تسا  یلثم  ریبعت  گناد  رهب  تفگ  ناوت  یم  .تشادـن  نآ  تخادرپ  رد  يریثأت  وا  نتـسشن  اـی  بتکم  رد  درگاـش  تعاـس 
رایـسب نایز  ار  داتـسا  درادن و  دوس  كدنا  ار  ام  بتکم  رد  ام  نتـسشن  هک : تسا  نیا  اجنیا  رد  نآ  ینعم  درادن و  یـشزرا  دزرا : یمن 

.دراد

رکم نیدب  بتکم  زا  ناکدوک  نتفای  صالخ 

رکم نیدب  بتکم  زا  ناکدوک  نتفای  صالخ 

اه هناد  ياوه  رد  ناغرم  وچمه  اه  هناخ  يوس  دنتـسج  نورب  سپ  میب  يروجنر و  وت  زا  اداب  رود  میرک  يا  دـنتفگب  دـندرک و  هدـجس 
ریصقت زا  ام و  زا  هانگ  نیا  تسیب  وت  ردام  ياک  دندروآ  رذع  تفج ؟ وَهل  اب  امش  باّتُک و  ِزور  تفگ  دنتشگ و  نیگمشخ  ناشناردام 

غورد ِعمط  رهب  دیرآ  غورد  دص  غورد  تسا و  رکم  دنتفگ  ناردام  التبم  میقس و  روجنر و  تشگ  ام  داتـسا  نامـسآ  ياضق  زا  تسین 
دیوش ب 1596- فقاو  ام  قدص  غورد و  رب  دیور  هَّللا  ِمِسب  دنتفگ  ناکدوک  امش  ِرکم  نیا  ِلصا  مینیبب  ات  اتسوا  شیپ  مییآ  حابص  ام 

.دنتفگ تفگ :  1589

.سرد زور  .هناخ  بتکم  هب  نتفر  زور  باّتُک : زور 

.نتخادرپ يزاب  هب  شیاسآ و  زا  تراعتسا  غود :

داتسوا تدایع  هب  ناکدوک  ناردام  نتفر 

داتسوا تدایع  هب  ناکدوک  ناردام  نتفر 

هآ فاجـس  رد  هدیـشک  ور  هتـسبب  رـس  فاحل  يرایـسب  هدرک ز  قرع  مه  نارگ  رامیب  وچمه  اتـسا  هتفُخ  ناردام  نآ  دندمآ  نادادـماب 
تفگ ربخ  نیز  تسا  هدوبن  ار  ام  وت  ناج  رس  درد  نیا  داتـسوا  دشاب  ریخ  وگ  لوح  مه ال  دنتـشگ  ناگلمج  وا  هتـسهآ  دنک  یم  یهآ 

نوچ لیقث  یجنر  نینچ  نطاب  رد  دوب  لیق  لاق و  لغـش  هب  لفاغ  مدـُب  نم  نیه  دـندرک  نارَغ  ردام  مهگآ  نیا  زا  مدوب  ربخ  یب  مه  نم 
هراپ ربخ  ناشیا  دشب ز  یلوغـشم  هک ز  رَمَـس  دش  فسوی  رـصم  ِنانز  زا  یمَع  دشاب  دوخ  جنر  ِدید  وا ز  یمدآ  دـشاب  لوغـشم  دـج  هب 

وا بارِـض  شیاپ  ای  تسد  دّربب  هک  بارِح  ردنا  عاجـش  درم  اسب  يا  شیپ  هن  دنیب  سپ  هن  هک  هلاو  حور  شیوخ  ياهدعاس  هدرک  هراپ 
دروآ تسد  نامه 
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1597 ربـخ ب 1608 - یب  هتفر  رایـسب  وا  زا  نوـخ  ررـض  رد  هتفر  تسد  دـنیبب  دوـخ  رارقرب  وا  تسه  هک  نآ  ناـمگ  رب  راد  ریگرد و 
.تسا هدرب  راک  هب  شوپ » يور   » ای ششوپ »  » قلطم ینعم  هب  ار  نآ  انالوم  نکیل  تسا ، هدرپ » هنارک   » ینعم هب  تغل  رد  فاجس :

.روک یمع :

.2 تیب 639 / حرش  هب : دینک  هاگن  وگ : لوح  2 ال  یمع 3676 / یفصو  زا  شفصو  ره  بحاص  یمدآ  کی  وا  مان و  نارازه  دص 

ماک دوخ  مالغ  زا  زیزع  نز  دنتفگ  رهـش  زا  ینانز  تسا : هدمآ  فسوی  هروس  رد  میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  رـصم : نانز 
نوچ تسا  هدرک  رپ  ار  وا  لد  مالغ  یتسود  دیوج ، یم 
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[ ار فسوی   ] داد و يدراک  ار  کی  ره  تخاس و  هدامآ  هاگ  هیکت  نانآ  يارب  داتـسرف و  ناـنآ  يوس  سک ]  ] دینـش ار  ناـنآ  رکم  نز ] ]
.هرهش رمس : ( 31 فسوی ،  ) .دـندیرب دوخ  ياـه  تسد  دندرمـش و  گرزب  ار  يو  دـندید  ار  وا  ناـنز  نوچ  .وش  نورب  ناـنآ  رب  تفگ 

.تخاس قافآ  هرهش  ار  فسوی  جنرت ، ياج  هب  دوخ  تسد  ندیرب  فسوی و  ییابیز  ربارب  رصم  نانز  یناریح 

.جنرآ ات  تسد  چم  زا  دعاس :

.گنج بارِح :

.ندیزیتس .یسک  اب  ندز  ریشمش  بارض :

ار هتفگ  نآ  تسوا  مسر  هک  نانچ  اـنالوم  مدوبن ،) هاـگآ  دوخ  يراـمیب  زا  نم   ) داد ناـکدوک  نارداـم  هب  ملعم  داتـسا  هک  یخـساپ  زا 
دعب ياه  تیب  رد  هک  دریگ  یم  يرگید  هجیتن  نآ  زا  و  .یمدآ » دشاب  لوغـشم  دج  هب  نوچ  : » دـنهد یم  رارق  دوخ  دـعب  هتفگ  همدـقم 

.تسا

تسا حور  ياپ  هزوم  ياپ  نیا  تسا و  حور  تسد  نیتسآ  تسد  نیا  تسا و  یسابل  نوچ  ار  حور  نت  هک  نآ  نایب  رد 

ياپ نیا  تسا و  حور  تسد  نیتسآ  تسد  نیا  تسا و  یسابل  نوچ  ار  حور  نت  هک  نآ  نایب  رد 
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تسا حور  ياپ  هزوم 

رگید ياپ  تسد و  رهاظ  ِریغ  تسا  رتشوخ  هَّللا  ِدـیحوت  ار  حور  سیلم  ار  یـسابل  ِسبـال  وجب  ور  ساـبل  نوچ  دـمآ  نت  هک  ینادـب  اـت 
مـسج زا  سرتم  سپ  ندب  يراد  ندب  یب  هک  يوت  نآ  فازگ  زا  شنادَم  ناد  تقیقح  نآ  فالتئا  ینیب و  باوخ  رد  اپ  تسد و  تسا 

زا تراعتسا  سبال »  » .دناوخ و سیبل »  » تیفاق تیاعر  يارب  دیاب  ار  سابل »  » و هدنـشوپ ، سبال :  1609 ندش ب 1612 - نوریب  ناج  و 
.تسا حور 

.نداهن تمرح  زا  تیانک  ندیسیل :

.نتسویپ مه  هب  يراوزاس ، فالتئا : .تسا ) یناسنا  حور  راک  تخانش  نینچ  هک   ) نتسناد هناگی  يادخ  زا  ار  تردق  همه  هَّللا : دیحوت 

قلعت تسا و  دشاب  هتشاد  دوجو  مسج  نیوکت  زا  شیپ  هک  ینارون  درجم و  تسا  يرهوج  حور  یمالسا  نافراع  نادنمشناد و  رظن  رد 
هب هن  تسا  حور  هب  ناسنا  تیـصخش  دنیوگ  دـنناد و  یم  حور  فرـصت  زا  ار  نت  لاعفا  همه  نافراع  .تسا  يریبدـت  قلعت  ندـب  هب  نآ 

بیبح نب  کلملا  دـبع  هتفگ  زا  رثأتم  اـنالوم  نخـس   » دـسیون نوسلکین  .دورن  ناـیم  زا  حور  فرـصت  مسج  نتفر  ناـیم  زا  اـب  مسج و 
یملس کلملا  دبع  .تسا » سابل  نوچ  حور  يارب  مسج  دهد و  یم  روتسد  مسج  هب  و  یلاثم ، تسا  یتروص  ار  حور  هک  تسا  یملس 

( یلکرز مالعالا   ) .تاقبط هقف و  رد  تسا  ییاه  باتک  ار  وا  تسا و  سلدنا  مدرم  زا  .تشذگ  رد  لاس 238  هب  دلوتم و  لاس 174  هب 

ینرَکَذ َو نَم  ُسیلَج  اَنأ  هک  تبقنم  نیا  رد  ندـش  لخاد  و  تولخ ، عاطقنا و  توالح  نایب  دوب و  هدرک  تولخ  هوک  رد  هک  شیورد  نآ  تیاـکح 
یب َسِنأَتسا  ِنَم  ُسینأ 

ُسیلَج اَنأ  هک  تبقنم  نیا  رد  ندـش  لخاد  و  تولخ ، عاطقنا و  توـالح  ناـیب  دوب و  هدرک  تولخ  هوک  رد  هک  شیورد  نآ  تیاـکح 
یب َِسنأَتسا  ِنَم  ُسینأ  ینرَکَذ َو  نَم 

ینم یب  وچ  يا  همه  اب  رگ 
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قلاخ نوچ ز  میدن  باوخ و  مه  دوب  ار  وا  تولخ  میقم  يراسهُک  هب  یشیورد  دوب  يا  همه  هب  ینم  اب  وچ  يا  همه  یب  رو  يا  همه  یب 
نانچ نآ  رفس  ار  رگید  ِموق  مه  دش  لهس  رَضَح  ار  ام  دش  لهـس  هک  نانچمه  لولم  نز  درم و  ِسافنأ  زا  دوب  لومُـش  ار  وا  دیـسر  یم 

تسد و دنتخادنا  شلد  رد  ار  نآ  لیم  دنتخاس  يراک  رهب  ار  یسک  ره  يرگنهآ  رب  هجاوخ  نآ  تسا  قشاع  يرورـس  رب  یقـشاع  هک 
رو امُه  نوچمه  اشُگ  رب  تلود  ّرپ  امَـس  يوس  دوخ  لیم  ینیبب  رگ  دور  یک  يداب  بآ و  یب  سخ  راخ و  دوش  یک  نابنج  لیم  یب  اـپ 

دننز یم  َرب  رس  هب  رخآ  نالهاج  دننک  نیـشیپ  اه  هحون  دوخ  نالقاع  نینَح  زا  نیـشنم  چیه  نک  یم  هحون  نیمز  يوس  دوخ  لیم  ینیبب 
بقلم یتانیت  ریخلا  وبا  شیورد  زا  دوصقم  شیورد : نآ   1613 نید ب 1622 - موی  نامیشپ  وت  یشابن  ات  نیبب  ار  رِخآ  راک  يادتبا  ز 

گرزب وا  لاح  .یتشاد و  زین  یتسارف  يدوب و  تامارک  ار  يو  و  دوب ، تاـنیت  هب  دوب  یبرغم  لـصا  هب  : » دـسیون يریـشق  .تسا  عطقا  هب 
هدمآ وا  زا  تمارک  دـنچ  هلاسر  نیا  رد  ( 74 ص 73 - هیریـشق ، هلاسر  همجرت  « ) .دوب هئامثالث  نیعبرا و  فّیَن و  ردـنا  وا  تاـفو  دوب و 
تانیت .تانیت  هب  دوب  مالغ  .دامح  وا  مان  تسا و  مراـهچ  هقبط  زا  : » دـسیون يراـصنا  هّللا  دـبع  هجاوخ  ( 644 ، 503 ص 378 ،  ) .تسا

هک دـنا  هداد  تبـسن  وا  هب  یتامارک  باتک  نیا  رد  ص 471 ) ییالوم ، رتکد  هیفوصلا ، تاـقبط   ...« ) رـصم یگنـسرف  هد  هب  تسا  یهد 
يریشق هچ  نآ  اب  اهنآ  زا  یخرب 

ج 4، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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251 ص :

رد ییالوم  رتکد  اـهنت  .هدـماین  ناـیم  هب  ینخـس  نآ  تلع  وا و  تسد  عطق  زا  باـتک  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  رد  اـما  .تسا  ربارب  هدروآ 
وبا تفگ : مالـسالا  خیـش  : » تسا هدروآ  دوخ  ياه  هخـسن  زا  یکی  هیـشاح  زا  درامـش ، یم  رب  ار  اه  هخـسن  فالتخا  هک  هحفص 474 

تسد مدمآ و  دادغب  رسج  رانک  هب  دمآ ...  شیپ  هقاف  رقف و  ارم  نالایع  تفگ  دوب ؟ هچ  وت  ندیرب  تسد  ببس  دندیسرپ  ار  عطقا  ریخلا 
.تشذگ رب  ناطلس  لها  زا  يرگناوت  مدرک ، نوریب  لاؤس  هب 

کیدزن هب  و  تفرگب ...  ارم  .هدرب  ار  رز  دوب و  هتفاکـش  ار  وا  هسیک  يراّرط  درک  ورف  هسیک  هب  تسد  دـهد  نم  هب  يزیچ  هک  تساوخ 
دنتسنادن ناشیا  .متسه  متفگ  .مدوب  هدیدزد  رایسب  قح  تمدخ  تعاط و  زا  هک  تفگ  متسناوتن  غورد  .تفگ  ارم  ناطلس  .درب  ناطلس 

زا تسا  هنیت  عمج  ایوگ  دـسیون : تانیت »  » لیذ يومح  توقاـی  ص 474 ) هیفوصلا ، تاـقبط  « ) .دـندیربب متـسد  میوگ  یم  هچ  نم  هک 
زا .هّللا  دـبع  نب  دابع  وا  مان  .تسا  عطقا  ریخلا  وبا  تانیت  رد  و  هصیـصم ...  کیدزن  ماـش  ياـیرد  رب  تسا  يا  هضرف  ریجنا .)  ) اـه هویم 

.دـفاب یم  هنوگچ  دنتـسناد  یمن  تفاب و  یم  صوُخ  تسد  کی  هب  دوب و  نانبل  هوک  رد  .تساه  تمارک  ار  وا  دوب  ناـحلاص  ناـگرزب 
.دوب ناما  رد  ماش  ياهزرم  وا  راگزور  رد  دنا  هتفگ  دنتفرگ و  یم  سنا  وا  اب  دنتفر و  یم  وا  دزن  ناگدنرد 

ص  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  رفنازورف  موحرم  ار  نآ  نتم  تسا و  هدـمآ  یتامدـقم  اـب  ناتـساد  نیمه  سیلبا  سیبلت  رد 
: دوش یم  هتشون  باتک  همجرت  زا  يا  هصالخ  اجنیا  رد  .دنا  هدروآ  دعب ) هب   101

هب تسد  زگره  هک  وت  تزع  هب  دنگوس  متفگ  »
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یتخرد رب  نم  مشچ  مدرک  رظن  اهزور  زا  يزور  یناسر ...  نم  هب  وت  هچ  نآ  زج  مروخن  چـیه  منکن و  زارد  یناـیور  نیمز  زا  هچ  نآ 
نآ هب  تسد  .دندینادرگ  شومارف  نم  رب  دهع  .دمآ  شوخ  ارم  دوب ...  زبس  یـضعب  دوب و  هدـش  خرـس  يو  ياه  هویم  یـضعب  هک  داتفا 
رد هچ  نآ  .دنداد  نم  دای  ارف  ار  دهع  هک  تسد  رد  یـضعب  متـشاد و  ناهد  رد  یـضعب  متفرگ  يزیچ  تخرد  نآ  هویم  زا  مدرک  زارد 

هتفرگن رارق  کین  زونه  دیسر ...  التبا  تنحم و  تقو  هک  متفگ  دوخ  اب  و  متخادنیب ، متشاد  ناهد  رد  هچ  نآ  متخیرب و  متـشاد  تسد 
نآ ریما  هک  مدید  .دندیناسر  لحاس  هب  ات  دـندرب  یم  ارم  و  زیخرب ، دـنتفگ  دـندمآ و  رد  نم  درگ  ناگدایپ  ناراوس و  یعمج  هک  مدوب 

« .دندوب هتشاد  زاب  يو  يور  شیپ  دندوب  هدرک  قیرط  عطق  رتشیپ  زور  هک  ناهایس  یتعامج  و  تسا ...  هداتسیا  راوس  یحاون 
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تفگ .هن  دنتفگ  .دیسانش  یم  ار  يو  هک  دیسرپ  ناهایس  زا  .ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  متفگ  .یسک  هچ  تفگ  مدیـسر  ریما  شیپ  نوچ 
تسد و کی  مادک  ره  زا  دـندروآ و  یم  شیپ  ار  کی  کی  .دـنربب  ناشیا  ياهاپ  اه و  تسد  درک  مکح  سپ  تسامـش ...  رتهم  يو 

.دندیربب مدرک و  زارد  دوخ  تسد  يآ  شیپ  دنتفگ  دیسر  نم  هب  تبون  نوچ  .دندیرب  یم  ياپ  کی 

هچ ار  ياـپ  دوب  هدرک  هاـنگ  نم  تسد  يدیـس  یهلا و  متفگ  مدرک و  نامـسآ  هب  يور  مدرک و  زارد  .نک  زارد  ار  دوخ  ياـپ  دـنتفگ 
نیمز رب  ار  دوخ  دوب  هداتسیا  نایم  رد  هک  يراوس  هاگان  .تسا  هانگ 
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و ص 218 ، سیلبا ، سیبلت   ... ) تسا حلاص  درم  نالف  نیا  دیآ ؟ دورف  نیمز  رب  نامـسآ  دیهاوخ  یم  دینک ؟ یم  هچ  تفگ  تخادنا و 
.ادخ اب  ندرک  تولخ  ایند و  قلخ و  زا  ندیرب  .نتشگ  هدیرب  عاطقنا : عطقا ) ریخلا  وبا  لاوحا  لیذ  ءایلوألا ، هرکذت  هب : دینک  هاگن 

نم هاتَفَـش : ْتَکَّرَحَت  ِینرَکَذ َو  اذِإ  يِْدبَع  َعَم  اَنأ  ُلوُقَی  ّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنإ  تسا : هریره  وبا  تیاور  رد  هک  نانچ  ِینرَکَذ : نَم  ُسیلَج  انأ 
همه اب  رگ  ص 204 ) هیسدقلا ، ثیداحالا  حیحص  « ) .دیآ شبنج  هب  نم  دای  هب  وا  بل  ود  درآ و  دای  ارم  هک  هاگ  نآ  متـسه  ما  هدنب  اب 

(. یعابر 1663 ص 280 ، متشه ، وزج  ریبک ، ناوید   ) انالوم تایعابر  هب : دینک  هاگن  يا :... 

.تفرگ یم  ارف  ار  وا  هک  قح  زا  تسا  یتیانع  دوصقم  ثحب  دروم  تیب  رد  .نتفرگ  رب  رد  نتفرگ ، ارف  ندیسر ، ارف  لومُش :

ملسم و حیحص  يراخب ، حیحص  رد  هک  يوبن  تسا  یثیدح  .َُهل  َِقلُخ  اِمل  ٌرَّسَیُم  ٌّلُک  ثیدح : زا  تسا  دافتـسم  دش : لهـس  هک  نانچمه 
: هب دینک  هاگن   ) .تسا هدمآ  رگید  ياه  باتک  یخرب 

ایند و هب  لـیم  دوخ  رد  رگا  هک  دزاـس  یم  هّبنتم  ار  نـالفاغ  تولخ ، هب  ریخلا  وبا  ندروآ  يور  تبـسانم  هب  ص 79 ) يونثم ، ثیداحا 
دندید یبقع  هب  لیم  دوخ  رد  رگا  .دنرآ و  تضایر  هب  يور  دـنلانب و  دـیاب  سپ  .دـنا  هداتفا  رود  قح  زا  هک  دـننادب  دـندید ، نآ  رویز 

هب هیـصوت  تبـسانم  هب  دنروخ و  غیرد  جنگ  نتفایان  زا  جنر ، رد  نداتفا  زا  سپ  هک  دنـشابم  نانچ  دـنا و  هدیـسر  تلود  هب  هک  دـننادب 
.دروآ یم  ار  دعب  ناتساد  ینیب ، رخآ 

وزارت ریعتسُم  اب  نتفگ  تبقاع  قفو  رب  نخس  ار و  راک  تبقاع  رگرز  ندید 

وزارت ریعتسُم  اب  نتفگ  تبقاع  قفو  رب  نخس  ار و  راک  تبقاع  رگرز  ندید 

نآ
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هم رخـست  نیا  رب  هد  نازیم  تفگ  تسین  لاـبرغ  ارم  ور  هجاوـخ  تفگ  يرز  مجنـس  رب  هک  هد  وزارت  هک  يرگرز  شیپ  هـب  دـمآ  یکی 
نکم رک  ار  نتشیوخ  هدب  مهاوخ  یم  هک  ییوزارت  نم  نامب  ار  کحاضَم  نیا  سب  سب  تفگ  ناکد  رد  مرادن  یبوراج  تفگ  تسیا 

وت مسج  نازرل  تسد  شِعَتُرم  يریپ  کـیل  مدینـش  نیا  متـسینعم  یب  هک  يرادـنپن  اـت  متـسین  رک  نخـس  مدینـشب  تفگ  هـجم  وـس  ره 
ار دوخ  ِّرز  میوجب  اـت  راـیب  یبوراـج  هجاوخ  ییوگب  سپ  درُخ  ِّرز  دزیرب  سپ  دزرل  تسد  دُرم  درُخ  هضارق  مه  وت  ِرز  نآ  شِعَتنُماـن و 
اجنیا و زا  ور  رگید  ياـج  ماـمت  ار  رِخآ  مدـید  لّوا  نم ز  مرَج  يا  مهاوخ  ریبلغ  مییوگ  يروآ  عمج  ار  كاـخ  یبورب  نوچ  راـبُغ  رد 

.هدنهاوخ تیراع  ریعَتسُم :  1623 مالّسلا ب 1632 -

.دنخشیر ءازهتسا ، رَخسَت :

.زروم رارصا  تسیا : هم   2 ناشوخ 3667 / رس  نیا  رخست  زنط و  هک  زج  ناشن  کی  مدیدن  متسُج  اه  لاس 

: نامب ص 63 ) رودـصلا ، هحار  « ) .منک تاـیلزه  دـنچ  یکحاـضم  رب  متخ  رخآ  و   » .روآ هدـنخ  نانخـس  هکحـضم : عمج  کـحاضم :
.وگ هوای  نادان ، ینعم : یب  ندراذگاو ) ندنام : زا  رما ،  ) .راذگب

.نازرل شِعَتُرم :
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.شوخان ملاسان ، شِعَتنُمان :

.میس رز و  ياه  هزیر  هضاُرق :

.جرا یب  ياهزیچ  عابتا ) : ) درم درخ 

.لابرغ زا  رگید  تروص  ریبلَغ :

.خاتسگ .ء  يرج  يرَج :

دنراد نشور  ینورد  هک  تسا  یناسک  زمر  ناتساد  نیا   5 يروآ 892 / اج  نیدب  هدرم  لد  هک  يرَج  يا  تسا  هناخروگ  نیا  تدیوگ 
.دنبای یم  رد  ار  ماجنا  زاغآ  زا  و 

ناشفیب هک  تیانک  حیرص و  میوگن  ار  یسک  مناشفن و  تخرد  منکن و  زاب  تخرد  زا  یهوک  هویم  هک  دوب  هدرک  رذن  هک  یهوک  دهاز  نآ  هّصق  هّیقب 
تخرد زا  دشاب  هدنکفا  داب  هک  مروخ  نآ 

هراشا

حیرـص و میوگن  ار  یـسک  مناـشفن و  تخرد  منکن و  زاـب  تخرد  زا  یهوک  هویم  هک  دوب  هدرک  رذـن  هک  یهوک  دـهاز  نآ  هّصق  هّیقب 
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هک تیانک 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1354 

http://www.ghaemiyeh.com


تخرد زا  دشاب  هدنکفا  داب  هک  مروخ  نآ  ناشفیب 

رد منیچن  نیز  مدرک  دهع  نم  وت  اب  بر  ای  شیورد  نآ  تفگ  رامش  یب  اج  نآ  یهوک  يدوُرم  سب  راِمث  راجـشا و  دوب  هُک  نآ  ردنا 
نیز اضق  تاناحتما  دـمآ  رد  ات  افو  شدوب  دوخ  رذـن  رب  یتّدـم  شَعَتنُم  ِتخرد  زا  منیچن  نم  شتخادـنا  داـب  هک  هویم  نآ  زا  زج  نمز 

ُّلُک مهن  یغاد  رگد  لد  رب  سفن  ره  مهد  یلیم  رگد  ار  لد  ناـمز  ره  دـینز  رب  ناـمیپ  هب  دـهاوخ  ادـخ  رگ  دـینک  انثتـسا  دومرف  ببس 
تسا يرـصرص  ریـسا  ینابایب  رد  تسا  يرپ  نوچمه  لد  هک  دمآ  ثیدح  رد  دیِحَی  يداُرم ال  نَع  یَـش ٍء  ُّلُک  دیدج  ٌنأش  انل  ٍحابـصإ 
شتآ ناشوج ز  ِبآک  نانچ  ناد  لد  نیا  رگید  ثیدـح  رد  فالتخا  دـص  اب  تسار  هگ  پچ و  هگ  فازگ  دـنار  فرط  ره  ار  رپ  داـب 
يوش ات  يدـنب  دـهع  لد  يار  رب  يوش  نمآ  ارچ  سپ  دوب  ییاج  زا  کیل  يو  زا  هن  نآ  دوب  ییار  رگد  ار  لد  نامز  ره  ناـغزاق  ردـنا 
دتفا ماد و  دنیبن  هک  بجع  نیا  ناّرپ  غرم  زا  دوخ  تسین  رذـح  یناوتن  ینیب و  یم  هاچ  ردـق  تسا و  مکُح  ریثأت  زا  مه  نیا  لجخ  رخآ 

اب درپ  یم  یماد  يوس  شیپ  ماد  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  دتف  یم  دهاوخن  رو  دهاوخب  رگ  دَتَو  مه  دـنیب  ماد  هک  بجع  نیا  بَطَع  رد 
ندنامهف رد  دوب و  نشور  دوخ  يدوخب  نآ  ینعم  هک  یظفل  نایلوصا  حالطصا  رد  .اراکشآ و  حیرـص :  1633 شیوخ ب 1648 - ِّرپ 

.دشاب هتشادن  هنیرق  هب  يزاین  ینعم 
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ای یظفل  ندروآ  تیانک :

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1355 

http://www.ghaemiyeh.com


درمناوج هدنـشخب و  ینعی  .تسا » زاب  همه  يور  هب  سک  نـالف  هناـخ  ِرد   » دـنیوگ هک  ناـنچ  نتـساوخ ، ار  نآ  مزـال  ینعم  یتراـبع و 
.تسا

.یبالگ دورمأ ، دوُرم :

.دهد یم  ینعم  باداش  هدیلاب ، تیب : نیا  رد  .يرامیب و  زا  سپ  هدش  هب  تغل  رد  شاعتنا ) زا  لوعفم  مسا  : ) شعَتنُم

هاـگن  ) .تسا نتفگ  هَّللا » ءاـش  نإ   » دوـصقم تیب  نیا  رد  هدـمآ و  نآ  زا  شیپ  هک  لـک  مکح  زا  یئزج  ندرک  نوریب  تغل  رد  انثتـسا :
.دییازفیب نادب  ار  هَّللا » ءاش  نإ   » دیدنب یم  ینامیپ  یتقو  .ندوزفا  ندز : رب  ( 1 تیب 48 / حرش  هب : دینک 

زا هتفرگ  .تسام ) نامرف  رد  زیچ  همه   ) .دوش یمن  وس  کی  هب  ام  دارم  زا  زیچ  چیه  تسا و  هزات  ینأش  ار  ام  دادماب  ره  حابصا :...  ُّلُک 
يونثم ثیداـحا  رد  هک  یثیدـح  هب  تسا  تراـشا  تسا : يرپ  نوـچمه  لد  ( 29 نمحر ،  ) .ٍنْأَـش ِیف  َوُه  ٍمْوَـی  َّلُـک  تسا : میرک  نآرق 

لد نیا  ٍنطَِبل : ًارهَظ  ُحیِّرلا  اهُمیُِقی  ِضرألا  َنِم  ٍهالَِفب  ٍهَشیِرَک  َبلَقلا  اَذَه  َّنإ  تسا : هدمآ  نیدلا  مولع  ءایحا  دمحا و  دنسم  زا  (ص 80 )
.داب دنت  رَصرَص : .دنادرگ » یم  ور  تشپ  هب  ار  نآ  داب  هک  نیمز  زا  یتشد  هب  تسا  يرپ  نوچمه 

.گرزب گید  یکرت :)  ) ناغزق ناغزاق :

: بطع دمحا ) دنسم  زا  ص 80 ، يونثم ، ثیداحا   ) .ًایلَغ تَعَمَتجا  اذا  ِردِقلا  َنِم  ًابالقنا  ُّدَـشأ  َمَدآ  ِنبا  ٌبلََقل  ناغزاق : رد  ناشوج  بآ 
.یهابت تکاله ،

.خیم دَتَو :

: ریظن زاب :...  مشچ 

دوخ هشیدنا  تردـق  نت و  تّوق  هب  هک  تسا  یـسک  لثم   3 ادـخ 1109 / يدـنب  مشچ  رد  ما  هریخ  اکُذ  نیا  زاب و  شوگ  زاـب و  مشچ 
میمصت ره  رد  دشاب و  ادخ  رب  لّکوتم  لاح  همه  رد  دیاب  هک  یلاح  دنک  مزع  يراک  رب  و  دوش ، هتفیرف 
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ار ادخ  تساوخ  دریگ  هک 

257 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنک همیمض 

هک نآ  رگم  درک  مهاوخ  ار  يراک  ادرف  نم  وگم  ُهَّللا : َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  ًادَغ  َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ْیَِـشل ٍء  ََّنلوُقَت  هک َو ال  تسا  میرک  نآرق  رد 
راحب هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدیسر  ع )  ) همئا زا  دنچ  ییاه  تیاور  انثتسا  موزل  هیآ و  نیا  ریـسفت  رد  ( 24 - 23 فهک ، « ) .دهاوخ ادخ 

ص 304) ج 73 ، راونالا ،

ادیپ رثا  هب  ناهنپ ، تروص  هب  اضق ، ماد  دنب و  هیبشت 

ادیپ رثا  هب  ناهنپ ، تروص  هب  اضق ، ماد  دنب و  هیبشت 

هتفر نام  ناخ و  هتخورفب  دوخ  كالما  هشمقا و  هتخوس  يراکبان  ياوه  رد  يا  هداتفا  الب  رد  هنهرب  رـس  يا  هداز  رتهم  قلد  ردـنا  ینیب 
هداتفا تشز  رابدا  نیردناک  ادخ  رهب  زا  راد  یم  یتّمه  ایک  يا  دیوگب  دنیب  يدهاز  راوریبدا  دور  یم  نمـشد  ِماک  راوخ  مان و  َدب  هدش 

ماع و زا  وا  دهاوخ  یم  اعد  نیا  مهج  رب  هک  دوب  هریت  لِگ  نیز  مهراو  نیز  نم  كُوب  ات  یتّمه  ما  هداد  فک  زا  تمعن  ّرز و  لام و  ما 
ییوج یم  هدنب  نیمادـک  زا  ینهآ  هن  شرـس  رب  لَّکوم  هن  ین  دـنب  زاب و  ياپ  زاب و  تسد  صالخلا  ُصالَخلا َو  ُصالخلاَک و و  صاخ 

رد نآ  تسین  ادیپ  هچ  رگ  یفَـص  ِناج  زجب  نآ  دـنیبن  هک  یفتخم  ِياضق  ریدـقت و  ِدـنب  صانَم  ییوج  یم  سبح  نیمادـک  زو  صالخ 
ِدنب نیا  بجع  يا  دنک  رب  نادنز  ِتشخ  مه  رگ  هرفُح  دنکشب  ار  نآ  رم  رگنهآ  هک  نآ  تسا ز  نهآ  ِدنب  نادنز و  زا  ّرتب  تسا  نَمکَم 

بَهل وب  لایع  تشپ  رب  دید  دَسَم  نِم  ٌلبَح  هتـسب  يولگ  رب  دسر  ار  دـمحا  دـنب  نآ  ندـید  نارگنهآ  نآ  ِریـسکت  زا  زجاع  نارگ  ِناهنپ 
گنت
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یب نیک ز  دننک  یلیوأت  هلمج  شنایقاب  دیدپان  ره  وا  رب  دیآ  دیدپ  هک  دیدن  یمـشچ  وا  زج  ار  مزیه  لبح و  بطَح  هلاّمَح  تفگ  مزیه 
نیا زا  ات  مهراو  ات  یتّمه  ییاعد  هک  وت  شیپ  وا  هدش  نالان  هتشگ و  وت  ود  شتشپ  نآ  ِریثأت  زا  کیل  دنمـشوه  ناشیا  تسا و  یـشوه 

دـشابن هک  لالجلا  وذ  رما  هب  دشوپ  دناد و  دیعـس  زا  ار  یقـش  وا  دنادن  نوچ  دیدپ  اه  تمالع  نیا  دـنیب  هک  نآ  مهج  نوریب  ناهن  ِدـنب 
259 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لالح  قح  زار  فشک 

رد هچ  نادـب  تسا  کیدزن  قلد : رد  هداز  رتهم   1649 ریـسا ب 1670 - نت  نوبز و  دش  تعاُجم  زا  ریقف  نآ  درادن  نایاپ  نخـس  نیا 
داتفا یکزینک  ماد  هب  نایاپ  رد  داد و  داب  هب  ار  همه  تشاد و  رایـسب  لام  یناوج  هکنیا : نآ  هصالخ  و  هدمآ ، هدـشلا  دـعب  جرفلا  باتک 

كزینک ندـید  هب  دـشوپب و  اـت  تساوخ  يا  هماـج  یتـسود  زا  يزور  .رارف  ياـپ  هن  شندروآ و  تسد  هب  ناوت  هن  راـتفرگ  وا  قشع  هب 
تـسد هب  یلاـم  تشادـنپ  دـید  هماـج  نآ  رد  ار  وا  نوچ  كزینک  دـش ، كزینک  هناـخ  رد  هب  دیـشوپب و  داد  ودـب  هماـج  تسود  .دور 

هب .دـش  نامیـشپ  لاحلا  یف  ناوج  .تخیر  رـس  رب  شا  هچاپ  هلک  بآ  رگید  تسا  یتیراـع  هماـج  تسناد  نوچ  درک و  فطلت  .هدروآ 
.لاح ناشیرپ  زا  تیانک  هنهرب : رس  ص 615 ) تدش ، زا  دعب  جرف  همجرت   ) .دیدرگ هب  وا  راک  دروآ و  ور  ادخ 

.روخردان رادرک ، دب  راکبان :

.سنج ره  زا  الاک  شامق : عمج  هشمقا :

.نتشگ داش  نمشد  .ندش  دهاوخ  نمشد  هک  نانچ  نتفر : نمشد  ماک 

تخب َربدُم ، راورابدا :)  ) راو ریبدا 
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.هتشگ رب 

.گرزب ایک :

.يرگید ای  دوخ  يارب  لامک  لوصح  بلط  رد  قح  بناج  هب  یناحور  ياوق  مامت  اب  تسا  بلق  هجوت  نافراع  حالطصا  رد  تمه :

.يراتفرگ زا  ندش  اهر  زا  تیانک  ندیهج : رب  هریت  لگ  زا 

.ّیلَو صقن ، بیع و  زا  كاپ  هدیزگ ، یفَص :

.ياج ناهن  نَمکَم :

.دنک یخاروس  ییاج  رد  هک  رگ : هرفح 

هیآ 4) تبت ، هروس  زا  هتفرگ   ) .مزیه هدـنرادرب  بطَح : هلامَح  هیآ 5 ) تبت ، هروس  زا  هتفرگ   ) .امرخ فیل  زا  ینامـسیر  دَسَم : نِم  ٌلبَح 
ندرب زا  دوصقم  دـنیوگ  دـننادرگ و  یم  رب  نآ  رهاظ  ِینعم  زا  ار  بطح »  » ظفل یـضعب  .تساه  نخـس  بطح »  » ینعم رد  ار  نارـسفم 
هتفرگ نآ  رهاظ  ینعم  هب  ار  هملک  هک  نانآ  و  یمق ) ریـسفت  زا  نازیملا ، نایبلا ، عمجم   ) .درک یم  ینیچ  نخـس  وا  هک  تسا  نیا  بطح 

راخ يو  دنیوگ  دنا 

260 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب شنز  بهل و  وـبا  نتفر  هب  تسا  ص )  ) لوـسر ییوـگ  شیپ  یَلـصَیَس »  » هملک .دـنکفا و  یم  ص )  ) لوـسر رذـگهر  رب  دروآ و  یم 
یئاـبطابط موـحرم  .دـنا ) خزود  شتآ  رد  ود  نآ  هک  دـید  یم  لوـسر  « ) .دـیدن یمـشچ  وا  زج  ار  مزیه  لـبح   » دـیوگ اـنالوم  .خزود 

نادب تسا  تراشا  دنیوگ  یـضعب  و  نازیملا )  ) .دندوب ایند  رد  هک  تروص  نامه  هب  دنا  شتآ  رد  تمایق  رد  شنز  بهل و  وبا  دسیون :
دنا هتفگ  یـضعب  .تسا  فالخ  ش »  » ریمـض عجرم  رد  ار  يونثم  ناحراش  شنایقاب : ناـیبت )  ) .دـنریم یم  رفک  هب  شنز  بهل و  وبا  هک 

.ددرگ یم  رب  مزیه » لبح و   » هب ریمض  ًانئمطم  نکیل  تسا ، هداز » رتهم   » دوصقم

ار نآ  نارگید  اّما  تسادیوه ، وا  رب  تسا  هدیـشوپ  نارگید  رب  هچ  نآ  هک  دـید  ص )  ) لوسر اهنت  ار  مزیه  لبح و  دومرف  لبق  تیب  رد 
لبح  » زا دوصقم  هک  دننک  یم  لیوأت 
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( .دنا سح  راتفرگ  نایقاب  هک  یلاح  تفایرد  ناوت  یمن  یـسح  كرد  اب  ار  مزیه  لبح و   ) .تسوا شود  رب  هک  تسا  هانگ  راب  مزیه » و 
( .ینک اهر  ار  یسح  كاردا  هک  دید  ناوت  یماگنه  ار  مزیه  لبح و   ) .تسا یسح  كاردا  ندرک  اهر  زا  تیانک  یشوه : یب  نیک ز 

لقع یسح و  كاردا  ياراد  زا  تیانک  دنمـشوه :  1 اه 3674 / شوگ  رد  اه  هقلح  هقلح  هقلح  اـه  شوه  قح  دـهد  او  ار  ناـشه  یب 
.یئزج

تیب رد  هک  دـهاز  هب  تسا  ناوج  باطخ  هیقب  ییاعد : .ینهآ » هن  شرـس  رب  لّکوم  هن   » هلمج رب  تسا  كاردتـسا  نآ : ریثأـت  زا  کـیل 
.تفگ  3 / 1654

.دراد فارشا  ناگدنب  ریمض  رب  هک  قح  یلو  دنیب : هک  نآ 

ار نانآ  ییوکین  دنک و  یم  ناهن  ار  نانآ  يراک  تشز  هک  تسا  نیا  ناگدـنب  رب  همـسا  َّزَع  يراب  فاطلا  زا  لالجلا : وذ  رمأ  هب  دـشوپ 
.َحیبَقلا رَتَس  َلیمَجلا َو  َرَهظأ  نَم  ای  تساعد : رد  هک  نانچ  راکشآ ،

ص)  ) مرکا لوسر  تلاسر  ياـه  بجوم  هلمج  زا  ( 72 ناقرف ،  ) .ًامارِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اذِإ  َو  هک : دـنا  نینچ  زین  قح  صاخ  ناگدـنب 
َْتناک ِیتَّلا  َلـالْغَْألا  ْمُهَرْـصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  .تسا َو  مدرم  ياـپ  تسد و  زا  اـه  لـغ  نتـشادرب  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ 

نآ ندید  رد  نانیب  رهاظ  .تساه  لد  رب  هک  اهدنب  .تسیچ  اه  لغ  نیا  ( 157 فارعا ،  ) .ْمِْهیَلَع

261 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دننیب یم  ار  اه  لغ  نآ  ینعم  لها  اما  دنا ، ناوتان 

نورب زا  ام  رب  لالغا  نآ  تسین  نوُحَمقُم  ِهب  مُهَف  ًالالغأ  تفگ 

وا سپ  شیپ و  ار  دنب  دنب  دنیبن  یم  ُمُهانیشغأف  ادَس  ُمهِفلَخ 

.1 / 3242 تساضق 3244 - ِّدس  نآ  هک  دناد  یمن  وا  تساخ  هک  يّدس  نآ  دراد  ارحص  گنر 

تلهم یب  ندیسر  قح  لامشوگ  تخرد و  زا  دورما  ندنک  هب  هدرک  رذن  ریقف  ندش  برطضم 

ریقف ندش  برطضم 
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تلهم یب  ندیسر  قح  لامشوگ  تخرد و  زا  دورما  ندنک  هب  هدرک  رذن 

ار دوخ  درک و  يربص  زاب  دید  دنچ  يدورم  یخاش  ِرـس  رب  تخیرگ  یم  يروبـص  شعوج  شتآ  تخیرن ز  يدورما  داب  نآ  زور  جنپ 
شرذن ار ز  دهاز  درک  اضق  بذج و  ِتّوق  فعض و  عوج و  درک  ریچ  نآ  ندروخ  رب  ار  عبط  درک  ریز  رـس  ار  خاش  دمآ  داب  دیـشکاو 

وا مشچ  دیـسر  قح  ِلامـشوگ  مد  نآ  رد  مه  تسـس  شیوخ  دـهع  رذـن و  ردـنا  تشگ  تسُکُـس  هویم  نبدورما  زا  هک  نوچ  اـفو  یب 
دنوسپ ب »  » هک تسا  نیا  نم  سدـح  .ساسا  هخـسن  رد  تسا  نینچ  ندـش : برطـضم   1671 دیـشک ب 1676 - وا  ِشوگ  داـشگب و 

تیب 1676 ینعم  هجیتن  ار  ندش » برطـضم   » ناوت یم  فلکت  اب  یلو  هدش ، هتـشون  ادـج  ریرحت  رد  هک  ندـش ) برطـضم   ) تسا لعف 
.تسا هنافلکتم  رایسب  ندرک  ینعم  تسس  ار  برطضم  اما  .دش ) برطضم  دیسر ، قح  لامشوگ  نوچ   ) .تفرگ

، رُّربَت رذن  هدنب و  ندرک  دازآ  ای  تسا  هزور  نم  رب  میوگ  نخـس  ینالف  اب  رگا   » دنک رذن  هک  نانچ  جاَجل ، رذـن  .تسا  هنوگ  ود  رذـن :
میـسقت رـسفم  ریغ  رـسفم و  هب  ار  نآ  رذن  قلعتم  رابتعا  هب  تسا و  نانچ  نینچ و  نم  رب  داد  افـش  ارم  رامیب  ادـخ  رگا  دـیوگ  هک  نانچ 

ار راک  نالف  مدرک  رذن  دیوگب  هک  نانچ  رسفم  ریغ  و  منک ، دازآ  يا  هدنب  هک  مدرک  رذن  ادخ  يارب  دیوگب  هک  نانچ  رسفم  دنا : هدرک 
تروص رد   ) ریقف نیا  رذـن  نونفلا ) تاحالطـصا  فاشک   ) .تسا دـنگوس  هرافک  نآ  هراـفک  دـهدب و  هراـفک  دـیاب  درک  رگا  منکن و 

.تسا مود  عون  زا  ناتساد ) ندوب  تسار 

ررقم مالسا  هقف  رد  هک  نانچ 
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ار یتیصعم  دنک  رذن  هک  نانچ  دوش  یمن  دقعنم  رذن  عورشمان ، دشاب  يرما  رذن  قلعتم  رگا  و  دشاب ، عورـشم  يرمأ  رب  دیاب  رذن  تسا ،
هک اج  نآ  اما  .تسا  حابم  ًاتاذ  رذن  ّقلعتم  تفگ  ناوت  یم  یفوص  هراب  رد  .دنک  كرت  ار  یبجاو  ای  دوش  بکترم 
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ماجنارس تخرد  زا  هویم  ندیچن  اریز  درک ، دهاوخ  رییغت  مکح  دوش  مک  تخرد  زا  هویم  ندنک  رد  رـصحنم  تایح  همادا  عوج و  ِّدس 
.دوب دهاوخ  هدننک  رذن  ندمآ  رد  اپ  زا  مزلتسم 

رد هدنب  .دومن  دامتعا  دوخ  توق  هب  درک و  یخاتسگ  هک  تسور  نآ  زا  دیاش  دید  خیـش  هک  يرفیک  ناتـساد ، ندوب  تسرد  ضرف  رب 
دهاوخ رارق  ناحتما  ضرعم  رد  هن  رگ  و  دهاوخ ، يرای  ادخ  زا  دیاب  هتسویپ  ددرگ و  رورغم  دوخ  سفن  ناوت  هدارا و  هب  دیابن  لاح  ره 

.دش دهاوخ  راکشآ  يو  یتسس  فعض و  تفرگ و 

.یگنسرگ رد  ندرواین  بات  زا  تیانک  نتخیرگ : يروبص 

.نتشاد هاگن  ندیشکاو :

.ندرک هیبنت  زا  تیانک  ندیشک : شوگ 

ار شتسد  ندیرب  نادزد و  اب  ار  خیش  نآ  ندرک  مهّتم 

ار شتسد  ندیرب  نادزد و  اب  ار  خیش  نآ  ندرک  مهّتم 

دوز دنداتفا  رب  هنحش  ِمدرم  دوب  هدرک  هگآ  زاّمغ  ار  هنحش  شیوخ  تاقورسم  دندرک  یم  شخب  شیب  اج و  نآ  دنُدب  نادزد  زا  تسیب 
مه تساوخ  یم  ار  شاپ  طلغ  دش  هدیرب  مه  دهاز  ِتسد  تساخب  ییاغوغ  دیربب و  ار  هلمج  تسار  تسد  پچ و  ياپ  اج  نآ  دب  مه 

ار وا  تسد  ادخ  ِلادبا  زا  تسا  خیش  نالف  نیا  نیبب  گس  ياک  ناوع  رب  دز  رب  گناب  نیزُگ  سب  يراوس  دمآ  نامز  رد  طقـس  ندرک 
تفت شیهاگآ  داد  هنحش  شیپ  تفر  زیت  هماج  دیردب  ناوع  نآ  ادج ؟ يدرک  ارچ  وت 
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تـشهب لها  ِرورـس  میرک و  يا  تشز  ِراک  نیز  ارم  رم  نک  لحب  نیه  هاوگ  نم  رب  ادخ  متـسنادن  هک  هاوخ  رذع  هنهرب  اپ  دـمآ  هنحش 
نم وا  ناتـسِداد  دُرب  منیمی  سپ  وا  ِناـمیا  ِتمرُح  متـسکش  نم  ار  شیوـخ  هاـنگ  نم  مسانـش  یم  ار  شین  نیا  ببـس  مناد  یم  تـفگ 

ِمکح يادف  یلاو  يا  داب  تسوپ  زغم و  ام و  ياپ  ام و  تسد  تسد  هب  تأرج  یموش  نآ  دیـسر  ات  تسا  َدب  متـسناد  دـهع و  متـسکش 
ندیچیپ ِناماس  ادخ  اب  تساورنامرف  وا  تسناد  وا  هک  نآ  لابو و  دوبن  ار  وت  یتسنادـن  وت  لالح  مدرک  ار  وت  نیا  دوب  نم  مسق  تسود 

.هدیدزد يالاک  هقورسم : عمج  تاقورسم :  1677 تساجک ب 1691 -

.هغوراد هنحِش :

دننام و  یفخم ، رومأم  شک ، ربخ  ینعم  هب  اهدـهاش  یخرب  رد  نکیل  تسا ، هتفر  راـک  هب  نیچ  نخـس  ینعم  هب  رتشیب  هژاو  نیا  زاّـمَغ :
( ادخهد همان  تغل  زا  لقن  هب  یخلب ، نبا  همان  سراف  « ) .زامغ دنشاب و  ناوع  فرصتم و  نورزاک )  ) اج نآ  مدرم  و   » .تسا نآ 
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.ندش راک  هب  تسد  .نداتفا  هار  هب  نداتفا : رب 

رد دـنیوگ  هّماـع  .تسا  فـالخ  ندـیرب  رادـقم  رد  تسا و  تسد  ندـیرب  تسخن  هبترم  رد  يدزد  دـح  تسار : تـسد  پـچ و  ياـپ 
تـشگنا فک و  دوش و  یم  هدیرب  نب  زا  تشگنا  راهچ  اهنت  هعیـش  بهذم  قفو  رب  اما  دیرب ، دیاب  لصفِم  زا  ار  تسد  يدزد ، نیتسخن 

.دیرب دیابن  ار  تصش 

يا هفرح  نادزد  ًارهاظ  دیدرگ  يراج  نانآ  رب  دـح  هک  یهورگ  نوچ  .دوش  رارکت  يدزد  هک  تسا  یتروص  رد  پچ  ياپ  ندـیرب  اما 
دیوگ انالوم  تسا ، هدمآ  هدئام  هیآ 33  رد  نانآ  رفیک  هک  دندوب 
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.دندیرب ار  نانآ  تسار  تسد  پچ و  ياپ 

.نتخاس ادج  ندنکفا ، ندرک : طَقَس 

ینعم لاثما  ملاـع  زا  يدرم  ار  نیزگ » راوس   » 1 تیب 68 / زین  ( 2 / 1689 « ) تخب کـین  راوس   » هنیرق هب  نوسلکین  نیزگ : سب  يراوس 
تسا و فلکت  نتفرگ  ینعم  نادـب  تیب  نیا  رد  ار  نیزگ » راوس   » اـما دـندوب  ینعم  ملاـع  نـالوسر  ناتـساد  نآ  رد  درم  ود  نآ  .هدرک 

.دوش ینعم  نآ  دننام  و  رتهم ، سیئر ، هک  نآ  رتهب 

.دنگوس نمی : عمج  نامیا :

.تسار تسد  نیمی :

.تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  هک  یلاعت  يادخ  تسناد : وا  هک  نآ 

.نداتفا رد  ندیچیپ : ص 97 ) همان ، دابدنس  « ) .دوبن ترکف  ناماس  ار  تریصب  و  رظن ، ناکما  ار  رصب   » .تردق ناوت ، ناماس :

اـسب يا  صفق  سوبحم  ماـب  ِراـنک  رب  صَغَم  زو  هدـعم  یغرم ز  اـسب  يا  وا  ِقلح  مه  وا  ِقلح  هدـیُرب  هک  وج  هناد  هدـیرپ  یغرم  اـسب  يا 
اـسب يا  هدـش  اوسر  ولگ  جرف و  یموش  هدـُب  هدرپ  رد  روتـسم  اسب  يا  تسـش  ذوخأم  ولگ  صرح  زا  هتـشگ  تسد  رود  بآ  رد  یهاـم 

زا دیزیاب  باب  ِّدَس  دش  ناشخرچ  ِجورع  زا  بارش  نآ  تورام  توراه و  رد  هکلب  ور  درز  زا  یتوشر  ولگ و  زا  وخ  کین  ِربَح  ِّیـضاق 
يونثم حرش  بآ  زا  رایسب  ندروخ  ّتلع  دید  باُبل  وذ  نآ  درک  هشیدنا  ببـس  زا  زامن  ردنا  یلهاک  دوخ  رد  دید  زارتحا  درک  نیا  رهب 
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بطق ناطلـس و  وا  تشگ  نید  ِرهب  دـُب  وا  دـهج  هنیمک  نیا  بات  داد  شیادـخ  درک و  نانچ  نآ  بآ  دروخ  مهاوخن  یلاـس  اـت  تفگ 
شیپ شمان  تشگ  عطقا  خیش  تسبب  يوکش  رد  ار  دهاز  درم  تسد  قلح  يارب  دش  هدیرب  نوچ  نیفراعلا 
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.تسا ییوج  همعط  زا  تیانک  رگید  و  ولگ ، ینعم  هب  تسخن  ِقلح  قلح :  1692 قلح ب 1703 - تافآ  نیدب  شفورعم  درک  قلخ 

(. نآ زج  یگنسرگ و  زا   ) هچیپ لد  صَغَم :

.راتفرگ ذوخأم :

.بالق تسَش :

.نماد كاپ  فیفع ، روتسم :

.ِجرَفلا ِنطَبلا َو  ُهَوهَش  َو  يدعب ...  نِم  ِیتَّما  یَلَع  َّنُُهفاخأ  ٌثالَث  ولگ : جرف و  یموش 

.اناد ربَح : ص 398 ) ج 10 ، راونالا ، راحب  )

.دعب هب   1 تیب 3321 / حرش  هب : دینک  هاگن  تورام : توراه و 

نیا يونثم  تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم  دیزیاب : .دنورب ) نامـسآ  هب  دنتـسناوتن   ) .رد ندیدرگ  هتـسب  ندش : باب  ِّدَس 
هچ نآ  زا  دوب  رت  تخـس  هچ  دـنتفگ  ار  دـیزی  وبا   » .تسا هیریـشق  هلاـسر  رد  نآ  زا  رت  شیپ  دـنا و  هدروآ  ءاـیلوألا  هرکذـت  زا  ار  هّصق 

یتعاـط هب  شیوخ  نت  تفگ ، ناوتب  نیا  تفگ  .دوب  رت  ناـسآ  هچ  دـنتفگ  .درک  ناوتن  تفـص  تفگ  یلاـعت ؟ يراـب  هار  ردـنا  يدـید 
ص يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  هب : دینک  هاگن  و  ص 39 ، هیریـشق ، هلاسر  همجرت  « ) .مدادن شبآ  لاس  کی  دربن  نامرف  مدناوخ 

.نتسج يرود  زارتحا : ( 104

.درخ رایسب  رایسب ، درخ  دنوادخ  بابل : وذ 

.نیرتمک هنیمک :

.ندرکن هوکش  .نداتسیا  زاب  يوکش  زا  نتسب : يوکش  رد 

.عطقا هب  وا  نتشگ  فورعم  هب  تسد  ندیرب  دیشک و  تسد  ندیرب  هب  هویم  ندیچ  شفورعم :...  درک 

تسد ود  هب  وا  نتفاب  لیبنز  عطقا و  خیش  تامارک 

تسد ود  هب  وا  نتفاب  لیبنز  عطقا و  خیش  تامارک 

هدرک رـس  هدمآ  مشیرع  رد  شیوخ  ناج  ِّودـع  يا  ار  وا  تفگ  تفاب  لیبنز  یم  تسد  ود  ره  هب  وک  تفایب  رئاز  یکی  ار  وا  شیرَع  رد 
يا ار  نیا  راد  یفخم  کیل  ایب  نونکا  تفگ  درک و  مّسبت  سپ  قایتشا  رهم و  ِطارفا  زا  تفگ  قابس  ردنا  باتـش  يدرک  ارچ  نیا  شیپ 

مریمن ات  ایک 
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ار تمکح  تفگ  شندیفاب  رب  دنتـشگ  علّطم  شنزور  زا  رگد  یموق  نآ  زا  دعب  یـسخ  هن  یبیبح  هن  ینیرق ، هن  یـسک  اب  نیا  وگم  نم ،
هک دـندش  یم  رکنم  وت  رب  مغ  نیا  رد  هک  دـندب  يدـنچ  کی  هک  شماهلا  دـمآ  راکـشآ  يدرک  وت  ناهنپ  منک  نم  راـگدرک  یناد  وت 

دنور دـَب  ِنامگ  رد  تلالـض  رد  دـنوش  رفاک  همر  نآک  مهاوخن  نم  قیرَف  ردـنا  درک  شاوسر  ادـخ  هک  قیرط  رد  وا  دوب  سولاس  رگم 
نم نامسآ  بانج  زا  دندرگن  دَر  نامگ  دب  ناگراچ  یب  نآ  هک  ات  راک  تقو  ردنا  تسد  تمیهد  هک  راکشآ  میدرکب  ار  تمارک  نیا 

تمداهنب نآ  رهب  زا  غارچ  نیو  تمداد  ناـشیا  رهب  تمارک  نیا  شیوخ  تاذ  زا  یمداد  یّلـست  دوخ  شیپ  اـه ز  تمارک  نیا  یب  ار  وت 
کین تدیـسر  رپـسا  مهو  عفد  تفر  وت  زا  اـپ  رـس و  قیرفت  ِمهو  ندـب  يازجا  ِقیرفت  یـسرت َو ز  نت  گرم  زک  يا  هتـشذگب  نآ  زا  وت 
شبآ وکین و  نآ  ياوه  .تسا  لصتم  ماش  هب  هک  تسا  رصم  زا  رهش  نیرخآ  : » دسیون يومح  توقای  شیرع :  1704 تفز ب 1719 -

.تسا نآ  دننام  و  خوک ، نابیاس ، ینعم  هب  شیرع  زین  نادلبلا ) مجعم  « ) .تساراوگ

.دوب هتخادنا  یتخس  هب  ار  دوخ  رادید  نیا  رد  هک  تهج  نآ  زا  دیاش  شیوخ : ناج  ِّودع 
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نآ زا  هبطخ 209 ) هغالبلا ، جهن  « ) .شیوخ کنمـشد  يا  ِهِسفَن : َّيَدُع  ای  تسا : هدـمآ  یثراح  دایز  نب  مصاع  هب  ع )  ) یلع نخـس  رد 
.دوب هتفرگ  تخس  دوخ  رب  هتفرگ و  هرانک  ایند  زا  يو  هک  ور 

.ندمآ تصخر  یب  .نتفرگ  یشیپ  قابِس :

.گرزب ایک :

.تسود نیشنمه ، نیرق :

.دنهنن یعقو  ودب  هک  سانشان ، زا  تیانک  سخ :

.راک بیرف  سولاس :

: قیرط
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.كولس تضایر ، هار  هار ،

(. مدرم همه  ای  ناشک ، تضایر  ناکلاس و   ) عمج هورگ ، قیرف :

.هاگرد بانج :

: ریظن يا : هتشذگب  نآ  زا  وت  ِینَرَکَذ »...  اَذا  يِدبَع  َعَم  انأ  : » ثیدح نیدب  تسا  تراشا  راگدرورپ : نداد  یلست 

.نت زا  اهوضع  ندش  ادج  ازجا : قیرفت   3 ندش 1613 / نوریب  ناج  مسج و  زا  سرتم  سپ  ندب  يراد  ندب  یب  هک  ییوت  نآ 

دیدـهت زا  نارحاس  هک  نانچ  تسوت ، نامیا  هجیتن  نت  ءازجا  قرفت  زا  نتـشادن  میب   ) داد ودـب  ادـخ  هک  تسا  یتمارک  زا  تیاـنک  رپسا :
، هدش هدید  تایاور  یخرب  رد  زین  هدـمآ ، يونثم  يواطم  رد  اهراب  هک  نانچ  .دـندرکن ) میب  اپ  تسد و  ندـیرب  زا  دندیـسرتن و  نوعرف 

تمهت ضرعم  رد  رگا  اما  .دوش  یم  ربخ  اب  نانآ  ماقم  ولع  تمارک و  زا  یـسک  رتمک  دـنیز و  یم  مانمگ  مدرم  نایم  رد  ادـخ  ياـیلوا 
فطل دنوش ، نامگ  دب  نانآ  هراب  رد  نارگید  هک  دوش  ببـس  نازوت  هنیک  نآ  تهبـش  ياقلا  و  دـنریگ ، رارق  نارکف  هاتوک  ای  نانمـشد 

.ددرگ زاب  ناشدوخ  هب  ناراّکم  نآ  دیک  ات  دنز  یم  رس  نانآ  زا  يداع  قراخ  و  دسر ، یم  ناشددم  هب  قح  ترضح 

هراب رد  تندب  ياضعا  رگید  ندش  هراپ  ای  تسد  ندش  هدـیرب  زا  وت  میناد  یم  ام  دـنک  یم  ماهلا  خیـش  هب  یلاعت  قح  ناتـساد ، نیا  رد 
.میدرک مهوت  نآ  عفد  رپس  ار  تمارک  نیا  .دهد  تسد  یمهوت  ار  نارگید  هک  دَُوب  اما  یتسین ، نامگ  دب  دوخ 

اپ تسد و  عطق  رب  نوعرف  نارحاس  تأرج  ببس 

اپ تسد و  عطق  رب  نوعرف  نارحاس  تأرج  ببس 

وا فاعم  ناتمرادـن  مزیوآ  رد  سپ  فالخ  زا  ناـتاپ  تسد و  مّربب  هک  نیمز  رب  تسایـس  دـیدهت  درک  نیعل  نوعرف  هک  هن  ار  نارحاـس 
ناشدوب هک  نامگ  ساوسو و  دنا و  فیوخت  مهو و  نامه  رد  ناشیاک  تشادنپ  یمه 
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دنا ب 1724- هتـسشنب  لد  ِرون  هچیرد  رب  دنا  هتـسر  ناشیاک  تسناد  یمن  وا  سفن  تادـیدهت  اه و  مهوت  زا  سرت  فیوخت و  هزرل و 
نامیا ع )  ) یـسوم هب  هک  ار  نارحاس  نوعرف  تسا ، هدـمآ  ءارعـش  و  هط ، فارعا ، ياه  هروس  رد  هک  نانچ  ناـتاپ : تسد و  مربب   1720

یم رگیدکی  فالخ  رب  ار  ناتاهاپ  اه و  تسد  انامه  ْمُکَّنَبِّلَصَُأل : َُّمث  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  ْمُکَیِْدیَأ َو  َّنَعِّطَقَُأل  تفگ : داد و  میب  دندروآ 
یم زاب  نامراگدرورپ  يوس  هب  اـم  تسین  یکاـب  َنُوِبلَْقنُم : اـنِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  َْریَـض  ـال  دـنتفگ : خـساپ  رد  ناـنآ  .منک » یم  ناـتراد  رب  مرب و 

.ندوشخب نتشاد : فاعم  ( 50 - 49 ءارعش ، « ) .میدرگ

.میب سرت ، ندناسرت ، فیوخت :

(. یمسج یناگدنز  نت و  دیق  زا   ) ندش اهر  نتسر :

تایح يادف  ار  هاتوک  یناگدنز  دنا و  هدید  ار  ناهج  نیا  يدوبان  ناهج و  نآ  ماود  تفرعم ، ییانـشور  اب  نتـسشن : لد  رون  هچیرد  رب 
.دنا هدرک  ینادواج 

رب ترـسمه  زاگ  دیرُبب  ترـس  ردنا  باوخ  هب  رگ  تسین  كاب  یتسد  باوخ  رد  دور  رگ  تسیا  هم  نظ  ردـنا  تسا  باوخ  ناهج  نیا 
ندب ِناصقن  باوخ  ردنا  لصاح  میقـس  ین  يزیخب  نوچ  یتسرد  نت  مین  ود  ار  دوخ  رد ، باوخ  ینیبب  رگ  زارد  ترمع  مه  تساج و 

يدیهش يونثم (  حرـش  تسا  مئان  ِملح  هک  ربمغیپ  تفگ  تسا  مئاق  تروص  هب  هک  ار  ناهج  نیا  ندش  هراپ  دص  ود  هن  كاب و  تسین 
270 ص : ج 4 ، (، 

زج لـصا  تسا  عرف  هیاـس  تسین  باوخ  نیک  وگم  یباوخ  رد  زور  لوسر  یب  ادـیپ  هدـید  نیا  ناـکلاس  لوبق  يدرک  وـت  دـیلقت  هر  زا 
ربخ ز یب  ما  هتفخ  مد  نیا  هک  هدُرب  نامگ  وا  دش  باوخ  رد  وک  هتفخ  دـنیبب  هک  دُـضَع  يا  ناد  نآ  تیرادـیب  باوخ و  تسین  باتهم 

نآ
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ِعورف زا  دنا  هدید  نوچ  ار  بیکرت  نیا  لصا  ناشرازلِگ  نیا  ردنا  دبوک  درُخ  ناشراب  دص  رگا  نودرگ  ِنواه  مّوُد  ِباوخ  رد  تسوک 
دنکـشب ار  يا  هزوک  رگ  رگ  هزوک  دـنا  هتـسجرب  شَگ و  تسُچ و  کباچ و  دـنا  هتـسناد  دوخ  ار ز  دوخ  هیاس  دـنا  هدیـسرت  مک  مهو 

سپ ار  هار  ِضرع  دـید  انیب  درم  هار  هب  دـیآ  یم  سرت  نارازه  اب  هاچ  ِسرت  دـشاب  ماگ  ره  ار  روک  دـنک  مئاق  دوخ  زاـب  دـهاوخب  نوچ 
نامگ زا  نداتسیا : نظ  رد   1725 یمغ ب 1740 - ره  زا  وا  دراد  یک  شرت  ور  یمد  ره  دزرلن  شاوناز  اپ و  ار  هاچ  كاغُم و  وا  دنادب 

.ندرک هدنسب  نامگ  هب  ندومن ، يوریپ 

.ضارقم نوچمه  یتلآ  .دنرب  رگید  زیچ  ای  میس ، رز ، نآ  اب  هچ  نآ  زاگ :

.تسا رمع  يزارد  ناشن  باوخ  رد  رس  ندش  هدیرب  هک  دنیوگ  باوخ  ناگدننک  ریبعت  هچ  نادب  تسا  تراشا  زارد : ترمع 

.رامیب میقس :

ای لاـقف  هجَولا  ُضیبا  ٌلـجر  هاـتأ  ذِإ  ص )  ) ِّیبَّنلا عم  تنک  لاـق  رباـج : قیرط  زا  يوبن  ثیدـح  هب  تسا  تراـشا  ص :)  ) ربـمغیپ تفگ 
ج مکحلا ، ررغ   ) .ٌمَدَن اِهب  ُراِرتغالا  ٌملُح َو  ایندلا  دیامرف : ع )  ) یلع و  يوقلا ) جهنملا   ) .مئاّنلا ُملُح  مالسلا  هیلع  لاق  اینُّدلا  ام  هَّللا  لوسَر 

.عقاو كرد  نودب  دیلقت : هار  زا  ص 364 ) ، 1

ناهج نیا  یناگدـنز  دـنناد  یم  دـنریذپ و  یم  ار  نآ  نیقیلا  ملع  يور  زا  دـنا و  هتفایرد  ار  تقیقح  هک  یناملاع  زا  تیانک  ناـکلاس :
(. دیلقت يور  زا  تسا  نتفریذپ  نالهاج  هفیظو  اما   ) تسین شیب  یباوخ 

( .درادنپ یم  مسج  زا  ار  نآ  یمدآ  تسا ، حور  زا  اه  تکرح   ) .دوجو رون  زا  تراعتسا  باتهم :

271 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

درجم تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، وزاب  ینعم  هب  تغل  رد  دُضَع :
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تقیقح هک  ددرگ  یم  زاب  یناکلاس  هب  ریمـض  ناشراب : دص  رگا  نودرگ  نواه  .يزیزع ) نم  دزن  میوزاب  نوچ  هک  يا   ) .تسا باطخ 
.دنا هدید  ار 

.تسا ینامسج  ياهرثا  همه  أشنم  هک  حور  بیکرت : لصا 

هک یسک  نوچ  تسین  شیب  یمهوت  نانیب  تقیقح  هدید  رد  دسر  یم  مسج  رب  هک  اهرازآ  .تسا  لایخ  هدییاز  هک  يراثآ  مهو : عورف 
دهاوخ دعب  ياه  تیب  رد  رتشیب  حیـضوت  دنیب و  یم  تسردنت  ار  دوخ  دزیخ  یم  رب  نوچ  هدیـسر و  ودـب  یبیـسآ  دـنیب  یم  باوخ  رد 

.دمآ

تسا رگید  ياپ  تسد و  رهاظ  ریغ  تسا  رتشوخ  هَّللا  دیحوت  ار  حور 

فازگ زا  شنادم  ناد  تقیقح  نآ  فالتئا  ینیب و  باوخ  رد  اپ  تسد و 

یـساکعنا هیاس  هک  نانچ  دوخ : هیاس   3 / 1611 ندـش 1613 - نوریب  ناج  مسج و  زا  سرتم  سپ  ندـب  يراد  ندـب  یب  هک  ییوت  نآ 
رون زا  یساکعنا  ینامسج  یناگدنز  هک  دنا  هتـسناد  نانیب  تقیقح  .تسا  هیاس  دننامه  حور  ربارب  زین  نت  مسج ، رب  رون  شبات  زا  تسا 

.دنا نامداش  هتسویپ  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا ، یناحور 

.ابیز بوخ ، شگ :

یب تسا  هب  رت  هنهرب  دوخ  ار  ام  هن  رو  تسه  هدـنزود  ردـب  ار  ام  هقرخ  میتسیب  یلوغ  یگناب و  ره  هب  هک  میتسین  نآ  ام  هک  انوعرف  زیخ 
جیگ ِماهلا  یب  ِنوعرف  يا  تسین  جازم  زو  نت  زا  دیرجت  زا  رت  شوخ  راکبان  ِّودـع  يا  میرآ  رد  شوخ  رانک  ردـنا  ار  باوخ  نیا  سابل 

.1 تیب 3823 / حرش  هب : دینک  هاگن  لوغ :  1741 ب 1744 -

اْینُّدلا اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  دنیوگ : دننیب و  یمن  تسا  ناهج  نیا  رد  هچ  نآ  زج  ار  یناگدـنز  هک  نانآ  هب  تسا  یـضیرعت  لوغ : گناب و 
رب ام  ناهج و  نیا  رد  نام  یناگدنز  رگم  تسین  َنِیثوُْعبَِمب : ُنَْحن  ام  َو 
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.مسج زا  تراعتسا  هقرخ : ( 29 ماعنا ،  ) .دش میهاوخن  هتخیگنا 

.یناگدنز هدنشخب  زا  تراعتسا  هدنزود :

272 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندوب دازآ  مسج  زا  ندوب : رت  هنهرب 

.مسج نودب  سابل : یب 

.دناوخ لامم ) « ) جیزم  » دیاب ار  جازم : .ندرک ) اهر  ار  مسج   ) .ندش هنهرب  دیرجت :

ردان هب  اّلا  یتفا  یمن  وت  متفا و  یم  ور  رد  رایسب  نم  هک  رتش  شیپ  رتسا  تیاکح 

ردان هب  ّالا  یتفا  یمن  وت  متفا و  یم  ور  رد  رایسب  نم  هک  رتش  شیپ  رتسا  تیاکح 

رد رـس  هب  میآ  یمه  نم  يور  یم  شوخ  ورـس  رد  یبآ  هن  وت  قیقد  هار  رد  بیـش و  زارف و  رد  قیفر  شوخ  ياـک  ِرتش  اـب  رتـسا  تفگ 
نم منادب  ات  تسیچ  هک  نم  اب  وگ  زاب  ار  ببـس  نیا  یمن  ردنا  هاوخ  یکـشخ و  رد  هاوخ  یمد  ره  رد  ور  هب  متفا  یمه  نم  يوغ  نوچ 
رخآ دنلب  هوک  رـس  رب  میآ  رب  نوچ  تسا  رظان  يدنلب  زا  مه  نآ  زا  دـعب  تسا  رت  نشور  وت  نم ز  مشچ  تفگ  تسیزب  دـیاب  نوچ  هک 

مهراو نداتفوا  راثع و  زا  مهن  شنیب  رـس  زا  ار  مدق  ره  هلا  مه  دیامن  او  ار  ما  هدـید  هار  ییالاب  یتسپ و  همه  سپ  دنمـشوه  منیبب  هبقع 
زین مراهچ  رتفد  رد  ناتـساد  نیا  رتسا : تیاکح   1745 ماد ب 1753 - جـنر  ینیبن  ینیب و  هناد  ماـگ  هس  ود  کـی  دوخ  شیپ  ینیبب  وت 

: دمآ دهاوخ 

رتش رتسا  تسا : سمش  نانخس  زا  هتفرگ  ناتساد  ًارهاظ  4 و  يرخآ 3377 / رد  دش  عمج  وا  اب  هک  نوچ  يرتسا  يزور  دـید  ار  يرتشا 
میآ رب  هبقع  رس  رب  نوچ  نم  هک  تفگ  باوج  رتش  ییآ ؟ یم  رس  رد  مک  وت  میآ  یم  رس  رد  رایـسب  نم  هک  تسا  نوچ  هک  دیـسرپ  ار 

دنلب مرس و  دنلب  اریز  .منیبب  هبقع  نایاپ  ات  منک  رظن 
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ره تسا و  رظن  لماک  هک  تسا  خیش »  » رتش زا  دارم  .اپ  شیپ  هب  رظن  کی  مرگن و  یم  هبقع  نایاپ  هب  رظن  کی  .ممـشچ  نشور  متمه و 
تالاقم  ) .يریگ وا  يوخ  یـشاب  هچ  ره  اـی  ینیـشن  هچ  ره  اـب  کـش  ـال  وا  قـالخا  ندـیدزد  زا  دراد  رتشیب  یگتـسویپ  ودـب  هک  سک 

ص 272 و 346) هب : دینک  هاگن  زین  و  ص 108 ، لوا ، ءزج  سمش ،

274 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ور راوشد  قیقد : هار 

.هندرگ هَبَقَع ، هبقَع :

.نداتفا رد  ور  هب  ندمآ ، رد  رس  هب  راثع :

دوخ یئزج  ملع  هب  دامتعا  اب  هک  نآ  دنیب و  یم  ار  راک  نایاپ  هَّللا  رونب  رظنی  هدید  اب  تسا ، هدش  یتضافا  ودب  ادـخ  بناج  زا  هک  خـیش 
.دتفا هابتشا  رد  هتسویپ  دهن  یم  هار  رد  مدق 

4 زیت 3372 / مشچ  يدرم  ِياپ  كاخ  نک ز  زیخ  تفُخ  نیا  یمد  ره  یهاوخن  رگ 

دهن وا  جازم  رد  ازجا  بذج  دهد  ناج  قح  مکش  رد  ار  نینج  نوچ  ریـسَملا  ِلوُزُّنلا َو  ِماقَملا َو  ِیف  ریـصَبلا  مُکیََدل َو  یَمعألا  يِوَتـسَی 
رد دشاب  هدرک  شـصیرح  قح  اهوزُج  بذج  هب  شلاس  لهچ  ات  دنت  یم  ار  دوخ  مسج  دوپ  رات و  دنک  یم  ازجا  بذـج  وا  شروخ  زا 

دوبر دناد  ار  تازجا  اذغ  یب  دوب  دیـشروخ  اه  هّرذ  نیا  عماج  درف ؟ ِهاش  ازجا  ِبذج  دـنادن  نوچ  درک  میلعت  ار  حور  ازجا  بذـج  امَن 
هک دیامرفب  نوچ  دیآ  زاب  دـشن  بیاغ  وا  زا  نآک  ینادـب  ات  باتـش  دـَناوخ  ار  هتفر  ّسح  شوه و  باوخ  وت ِز  ییآ  رد  هک  ینامز  نآ 

: َنوُرَّکَفَتَت الَف  ُریِصَْبلا َأ  یمْعَْألا َو  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  یَمعألا : يِوَتسَی   1754 دُع ب 1761 -
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مـض هب  تسا و  مدق  ياج  میم »  » حتف هب  ماقم  لوزُّنلا :...  ماقَملا َو  ِیف  ( 50 ماعنا ،  ) .دیـشیدنا یمن  ایآ  .دنا  ناسکی  انیب  انیبان و  ایآ  وگب 
( .نتفر ندـمآ و  دورف  ياج و  تنوکـس  رد   ) .تسا هتفر  راک  هب  زین  تماقا  ياج  ینعم  هب  میم ) حـتف  هب   ) ماـقم و  تماـقا ، ياـج  میم » »

لـصتم ردام  فان  هب  هک  فان  هار  زا  نینج  دیآ  رد  محر  رد  هفطن  نداتفا  زا  مجنپ  هام  نوچ   » .نتفای دشر  ندرک و  هیذغت  ازجا : بذج 
دح ندرک : لاس  لهچ  اـت  ازجا  بذـج  ص 423 ) ج 2 ، افـصلا ، ناوخا  لئاسر  « ) .نداز زور  اـت  دـشاب  نینچمه  دـکمب و  اذـغ  تسا 

.دهد تسد  عجارت  تلاح  سپس  دوش ، فقوتم  یگلاس  هاجنپ  ات  سپ  نآ  زا  دنا و  هتسناد  لاس  لهچ  ات  یمدآ  رد  ار  مسج  شیور 

275 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندییور امَن :

نینج رد  ادخ  بناج  زا  حور  و  دشاب ، هدیمد  وا  رد  حور  هک  درک  دناوت  اذغ  بذج  یماگنه  نینج  ار : ازجا  بذج  حور  ندرک  میلعت 
هنوگچ .درک و  دناوتن  ازجا  بذج  حور  قلاخ  هنوگچ  دنک ، ازجا  بذج  وا  رما  هب  تسا  قولخم  هک  حور  هاگ  ره  .تسا  هدـش  هدـیمد 

( .دیامرف یم  ناونع  ار  دعب  ناتـساد  ناکما  نینچ  نتخاس  رت  نشور  يارب   ) .دزاس مهارف  ار  هدـنکارپ  يازجا  نآ  زیخاتـسر  زور  دـناوتن 
ازجا بذج  حور  قلاخ  هنوگچ  دنک ، یم  ازجا  بذج  ندب  رد  تسادخ  هدیرفآ  هک  حور  هاگ  ره   ) .الع لج و  قح  ترضح  درف : هاش 

دوب باتفآ  اب  ریبدت  هام  نیا  رد  محر و  رد  هفطن  طوقـس  زا  تسا  مراهچ  هام  رد  حور  ندـیمد  اه : هّرذ  عماج  دیـشروخ  درک )؟ دـناوتن 
تسا ملاع  حور  نآ  سفن  تسا و  ناگراتس  سیئر  هک 
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مین رد  دوبر »  » لـعاف ازجا : ندوبر  ص 423 ) ج 2 ، افّـصلا ، ناوخا  لئاسر   ) .دوب رمق  کـلف  نوداـم  تادوجوم  همه  رب  یلوتـسم  وا  و 
.گرم زا  سپ  یمدآ  ندش  هدنز  راب  رگید  هب  تسا  تراشا  و  دنا ) هتشون  ناحراش  ضعب  هک  نانچ   ) دیـشروخ هن  .تسادخ  مود  تیب 

ُْمْتنُک ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ : زا  تسا  يا  هنوگ  ریـسفت  اه  تیب  نیا  نومـضم  دیوگ و  رتشیب  لیـصفت  هب  ریزع  رخ  ناتـساد  رد  هک  نانچ 
ِماحْرَْألا ِیف  ُّرُِقن  ْمَُکل َو  َنِّیَُبِنل  ٍهَقَّلَُخم  ِْریَغ  ٍهَقَّلَُخم َو  ٍهَغْضُم  ْنِم  َُّمث  ٍهَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍهَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإَف  ِْثعَْبلا  َنِم  ٍْبیَر  ِیف 

رـشح تسا  یهیبشت  باوخ : وت ز  ییآ  رد  هک  ینامز  نآ  ( 5 جح ،  ) .ْمُکَّدُـشَأ اوُُغْلبَِتل  َُّمث  اًْلفِط  ْمُکُجِرُْخن  َُّمث  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ُءاشَن  ام 
ْتُمَت َْمل  ِیتَّلا  اِهتْوَم َو  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  باوخ  زا  هتفخ  نتـساخرب  هب  تماـیق  رد  ار  ناـگدرم 

(42 رمز ،  ) .یمَسُم ٍلَجَأ  یلِإ  يرْخُْألا  ُلِسُْری  َتْوَْملا َو  اَْهیَلَع  یضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  اهِمانَم  ِیف 

ناوراک رد  ناوراک  بر  ای  تسه  نامز  ره  یتسه  يوس  اه  مدع  زا 

لوُُغن رحب  رد  قرغ  ددرگ  تسین  لوقع  راکفا و  هلمج  بش  ره  هصاخ 

.درگ زاب  دُع :  1 / 1889 نایهام 1891 - نوچ  رس  رحب  زا  دننز  رب  نایِهّللا  نآ  حبص  تقو  زاب 

مالّسلا هیلع  ریزع  مشچ  شیپ  ندش  بّکرم  مه  رد  هَّللا و  نذاب  ندیسوپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  ریزُع  رخ  يازجا  عامتجا 

مالّسلا هیلع  ریزع  مشچ  شیپ  ندش  بّکرم  مه  رد  هَّللا و  نذاب  ندیسوپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  ریزُع  رخ  يازجا  عامتجا 

ار شاپ  شوگ و  ود  مد و  رس و  نآ  ار  شازجا  میروآ  درگ  وت  شیپ  ترب  هدیزیر  تسا و  هدیسوپب  هک  ترخ  ردنا  رگن  رد  اریزع  نیه 
وزُج هن و  تسد 
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هن ینزوس  نامـسیر و  ینزوس  یب  نهک  دزود  یمه  وک  ینز  هراپ  تعنـص  رد  رگن  رد  دـهد  یم  یعامتجا  ار  اه  هراپ  دـهن  یم  مه  رب 
مامت ار  مَّیعماج  ینیبب  ات  نید  موی  رد  تا  ههبُش  دنامن  ات  نیبب  ادیپ  ار  رشح  اشگب  مشچ  زرد  تسین  ادیپ  هک  دزود  نانچ  نآ  زرَخ  ِتقو 

رگ باوخ  تقو  يزرلن  دوخ  ِساوح  رب  ینت  ياه  سح  هلمج  ِتاوَف  زا  ینِمآ  نتفُخ  تقو  هک  نانچمه  مامتها  ندُرم ز  ِتقو  يزرلن  ات 
َیِه ٍهَیْرَق َو  یلَع  َّرَم  يِذَّلاَـک  ْوَأ  هیآ : هب  تـسا  تراـشا  ریزع : رخ  يازجا  عاـمتجا   1762 بارخ ب 1770 - ناـشیرپ و  ددرگ  یم  هـچ 

شیاه فقـس  تشذگ  یهد  رب  هک  نآ  دننام  ای  ُهَثََعب : َُّمث  ٍماع  َهَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف  اِهتْوَم  َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذه  ِییُْحی  یَّنَأ  َلاق  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌهَیِواخ 
رب سپ  .دـنار  یم  لاـس  دـص  ار  وا  ادـخ  سپ  شندرم ؟ زا  سپ  دـنک  یم  هدـنز  ار  نـیا  مدرم )  ) هنوـگچ ادـخ  تـفگ  هـتخیر ، مـهرد 

ناریو ار  نآ  رـصن  تخب  هک  تشذگ  يرهـش  رب  .لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  دوب  ریزع  وا  دنا  هتـشون  نارـسفم  ( 259 هرقب ،  ) .شتخیگنا
دورف یتخرد  هیاس  رد  تشاد  هک  يرخ  اب  ریزع  .هلجد  رانک  رب  نیادـم  طساو و  ناـیم  دوب ، لـِقرِه  رید  رهـش  نآ  دـنا  هتفگ  .دوب  هدرک 

.تخیر تشاد  هارمه  هک  کشخ  نان  رب  روگنا  هریش  تفرگب و  ریجنا  روگنا و  يا  هراپ  ریزع  .دوب  هزات  هویم  رپ  هید  نآ  ناتخرد  .دمآ 
لیئربج .درک  هدنز  ار  وا  هاگ  نآ  .دـناریمب  لاس  دـص  ار  وا  ادـخ  .دـنک  هدـنز  گرم  زا  سپ  ار  نانیا  ادـخ  هنوگچ  تفگ  دوخ  اب  سپ 

زا يا  هراپ  ای  يزور  تفگ  يدوب ؟ باوخ  رد  تدم  هچ  تفگ  دمایب و 
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ار نآ  هنوگچ  هک  رگنب  ترخ  هدشن و  نوگرگد  چیه  هک  رگنب  تیندیـشون  یندروخ و  هب  نونکا  .يدوب  هتفخ  لاس  دص  هک  هن  تفگ 
هتـشون نارـسفم  اّما  تسین  یمان  ریزع  زا  هیآ  نیا  رد  مینیب  یم  هک  نانچ  ( 707 ص 706 - ج 1 ، رارـسالا ، فشک  زا   ) .مینک یم  هدنز 

هاگن .دندناوخ و  ادخ  رسپ  ار  وا  نادوهج  هک  تسا  هدمآ  هیآ 30  هبوت  هروس  رد  اهنت  میرک  نآرق  رد  ریزُع  مان  .دوب  ریزُع  درم  نآ  دنا 
.دعب هب   4 تیب 3271 / لیذ  هب : دینک 

.هتخیر مهرد  يازجا  ندروآ  مهارف  زا  تیانک  .يرگ  هلصو  .اه  هراپ  نتسویپ  مه  هب  ینز : هراپ 

(. شفک هزوم و  رد  رتشیب   ) نتخود ندرک و  خاروس  زرَخ :

.ندروآ درگ  یعماج :

.ندش نیگهودنا  مامتها :

.ندش تسد  زا  تاوف :

.ینامسج ياه  كاردا  ینت : ياه  سح 

دنک یم  داهـشتسا  ریزع  ناتـساد  میرک و  نآرق  هب  تسخن  .هداـس  ياـه  نهذ  هب  تماـیق  موهفم  نتخاـس  کـیدزن  يارب  يرگید  لاـثم 
نوچ هک  تسا  نئمطم  امأ  دـتفا  یم  راک  زا  شیاه  سح  همه  دـناد  یم  نتفخ  ماـگنه  یمدآ  هک  دـیوج ، یم  لـّثمت  باوخ  هب  سپس 

.ندرم زا  سپ  ندش  هدنز  ترخآ و  ملاع  هب  تبسن  گرم  تلاح  تسا  نینچ  .دوب  دهاوخ  راک  رس  رب  هراب  ود  اه  سح  نآ  دش  رادیب 

دوخ نادنزرف  گرم  رب  یخیش  ندرکان  عزج 

هراشا

دوخ نادنزرف  گرم  رب  یخیش  ندرکان  عزج 

ربمغیپ تفگ  نانِجلا  راد  هضور  ياشگ  رد  ناتَّما  ِنایم  رد  ربمیپ  نوچ  نیمز  يور  رب  عمش  ینامسآ  نیا  زا  شیپ  ییامنهر  یخیـش  دوب 
ام ز وخ  کین  يا  وگب  ینوچ  لد  تخـس  وا  تیب  لها  شتفگ  یحابـص  کی  شیوخ  موق  ناـیم  دـشاب  یبن  نوچ  شیپ  هتفر  خیـش  هک 

نوچ ایک ؟ يا  لد  رد  تسین  تمحر  هک  ای  ارچ  يراز  یمن  ییرگ  یمن  وت  وت  ود  ِتشپ  اب  میراد  یم  هحون  وت  نادنزرف  رجه  گرم و 
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نوچ اـنف  رد  ار  اـم  وت  يراذـگنب  هک  اوشیپ  يا  میاوت  دـیموا  هب  اـم  نونک  وـت  زا  نامتـسَدیموا  هچ  سپ  نورد  رد  دـشابن  یمحر  ار  وـت 
ام و ِتسد  راودیموا  میاوت  مارکا  هب  ام  راهنیز  یب  بش  زور و  نانچ  رد  تخس  ِزور  نآ  يوت  ام  عیفش  دوخ  تخت  رـشح  زور  دنیارایب 
، ءایلوألا هرکذت  رد  هک  دنا  هتـسناد  ضایع  لیـضف  ار  خیـش   1771 ناما ب 1781 - ار  مرجم  چـیه  دـنامن  هک  ناـمز  نآ  تسوت  نماد 

مّـسبت نیا  تفگ  .درمب و  شرـسپ  هک  دوب  يزور  دروآ  بل  رب  لاس  یـس  زا  سپ  هک  يدنخبل  اهنت  : » تسا هدـمآ  وا  هراب  رد  یناتـساد 
ره دـندز و  ندرگ  ار  نانآ  نت  هن  نادزد  هک  اطع  نبا  دـنزرف  هد  ای  .دریمب  رـسپ  نیا  ات  تساوخ  هک  دوب  قح  ياـضر  اـب  تقفاوم  يارب 

.ردپ تقفش  یب  یهز  تفگ  دیـسر  مهد  رـسپ  هب  تبون  نوچ  .يدیدنخب  يدرک و  نامـسآ  هب  يور  وا  يدنتـشکب  رـسپ  کی  هک  هاگ 
رگا ریپ ، يا  تفگ  دمآ  دـیدپ  یتّقر  ار  دزد  .دـنیب  یم  دوخ  هک  تفگ  ناوتن  چـیه  وا  اب  دـنک  یم  نیا  هک  سک  نآ  ردـپ ، ناج  تفگ 

اب ناتـساد  ود  نیا  ( 106 ص 105 - يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذـخآم   ) .دـش یمن  هتـشک  ترـسپ  چـیه  یتفگ  یم  شیپ  نخـس  نیا 
طوبرم نادنچ  هدروآ  مظن  هب  انالوم  هک  یناتساد  اب  دراد  هک  یتبارغ 
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.هدیشک مظن  هب  يریوصت  نینچ  نآ  زا  دوخ  شور  قفو  رب  يو  مییوگب  هکنیا  زج  .تسین 

ار مدرم  دننک و  یم  نشور  ار  يراگتسر  هار  دوخ  ییامنهار  اب  دندیشروخ و  نوچمه  ایلوا  هک  ور  نآ  زا  .دیـشروخ  عمـش : ینامـسآ 
.دنراد یم  زاب  یهارمگ  رد  نداتفا  رد  زا 

نوچ
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: درآ ص )  ) ادخ لوسر  زا  رابخالا  عماج  زا  یسلجم  هک  تسا  یثیدح  نآ  ذخأم  ربمیپ :

هدروآ قئاقحلا  زونک  ریغصلا و  عماجلا  زا  ار  نآ  رفنازورف  موحرم  ص 137 ) ج 72 ، راونالا ، راحب  « ) .ِهتَّمأ ِیف  ِِّیبَّنلاَک  ِهلهأ  ِیف  ُخیَّشلا  »
قودص خیـش  زا  یـضعب  ار  رابخالا  عماج  .دـنا  هدروآ  تاعوضوم  ءزج  ار  نآ  هعونـصملا  یلآللا  عوصرملا و  ؤلؤللا  فلؤم  دـسیون  و 

ییاه تیاور  تیاور ، نیا  زج  لاح  ره  هب  .تسین  تسرد  يو  هب  شباستنا  تسا  هتـشون  هعیرذـلا  فلؤم  هک  نانچ  نکیل  دـنا ، هتـسناد 
.تسا هدمآ  يدنوار  رداون  قودص و  خیش  لامعالا  باوث  یسوط و  خیش  یلاما  زا  ناریپ  تشاد  گرزب  رد 

.یمالسا قالخا  هب  قلخت  رد  نس و  رد  لامک  هب  شیپ : هتفر 

.نتسشن يرواد  هب  .ندش  يرواد  ماگنه  زا  تیانک  تخت : نتسارآ 

(34 سبع ،  ) .ِهیِخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  .تسین  یسک  ياورپ  ار  یسک  هک  تمایق  زور  راهنیز : یب  ِبش  زور و 

نارگ هجنکـشا  ناشمناهر ز  ات  ناج  هب  مشاب  نایـصاع  عیفـش  نم  زیر  کشا  ار  نامرجم  مراذـگ  یک  زیختـسر  ِزور  هک  ربمغیپ  تفگ 
هکلب دـنزگ  زور  نم  ياه  تعافـش  زا  دـنا  غراف  دوخ  متّما  ِناحلاص  دـهع  ِضقن  ِباتع  زا  مناهراو  دـهج  هب  ار  ریابک  لها  نایـصاع و 

تشارف ب رب  میادـخ  رزاو  مین  نم  تشادـن  رب  يریغ  ِرزو  رزاو  چـیه  دور  یم  ذـفان  مکح  نوچ  ناشتفگ  دوب  اـه  تعافـش  ار  ناـشیا 
ص 82، يونثم ، ثیداحا  « ) .یّتَما نم  رئابکلا  لهأل  یتعافـش  : » ادخ لوسر  زا  تسا  یثیدـح  نآ  ذـخأم  ربمغیپ : تفگ   1782 - 1787

نم رئابکلا  لهأل  یتعافش  ترخذ  ص )  ) هلوقل رئابکلا  لهأ  ِیف  ُعَفـشَی  : » درآ همالع  ءاهقفلا  هرکذت  زا  یـسلجم  مکاح ) كردتـسم  زا 
ص ج 8 ، هب : دینک  هاگن  زین  و  ص 399 ، ج 16 ، راونالا ، راحب  « ) .یتَّما
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راکهانگ زا  تلادع  بلس  بجوم  نآ  باکترا  هک  تسا  گرزب  هانگ  نآ  و  هریبک ، عمج  ریابک : 30 و 40 )
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 ... و يراوخ ، ابر  میتی ، لام  ندروخ  نیدلاو ، قوقع  سفن ، لتق  نوچ  تسا ،

: دوب اه  تعافش  ار  ناشیا  ( 60 سی ،  ) .دنربن ار  وا  نامرف  دنروخن و  ار  ناطیش  بیرف  هک  دندوب  هتسب  ادخ  اب  هک  ار  يدهع  دهع : ضقن 
كردتـسم « ) .میمت یَنب  نم  رثکا  یتـما  نم  لـجر  هعافـشب  هّنجلا  نلخدـیل  : » تسا هتـسناد  تیاور  نیا  ار  نآ  ذـخأم  رفنازورف  موحرم 

زع هَّللا  یلع  همارکل  مهیف  هَّللا  هعفشیف  رضم  هعیبر و  لثم  یف  عفشیل  هعیـشلا )  ) مهدحا نا  و  : » تسا لوقنم  ع )  ) مظاک ماما  زا  و  مکاح )
.تسین نکمم  نآ  تشگرب  هک  دیوگ  يا  هلئسم  رد  یضاق  هچ  نآ  مکح : قودص ) یلاما  زا  ص 59 ، ج 8 ، راونالا ، راحب  « ) .لج و 

مین نم  ( 164 ماعنا ،  ) .درادن رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  يرْخُأ *: َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَت  َو ال  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رزاو : چـیه 
تمحرم ادـخ  هک  تسا  یتـمارک  هکلب  تسین  نتفرگ  هدـهع  رب  ار  يرگید  مرج  تعافـش ، هـک  تـسا  هـیآ  ینعم  رد  یحیـضوت  رزاو :

.تسا هدومرف 

يا نادبوم  نیا  ینعم  دیپس  وم  ینعی  ریپ  دوب  هک  خیش  نامک  فک  ردنا  وچ  قح  لوبق  رد  ناوج  يا  تسا  خیـش  تسا  رزو  یب  هک  نآ 
دوخ ای  وا  دشاب  وم  هیـس  رگ  تسوا  ریپ  دنامن  شیتسه  هک  نوچ  وم  يات  دـنامن  شیتسه  ات ز  وا  یتسه  هیـس  يوم  نآ  تسه  دـیما  ژک 

ناوج هک  ریفن  دراد  رب  دهم  ردنا  یسیع  رس  يوم  شیر و  يوم  وم  نآ  تسین  رشب  فصو  هیس  يوم  نآ  تسه  تسوم  ود 
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تسام فصو  نآک  هیـس  يوم  یکی  نوچ  رـسپ  يا  دشاب  لهک  دوبن  خیـش  رـشب  فاصوا  ضعب  زا  دیهر  رگ  ریپ  میخیـش و  ام  هتـشگان 
ییوم ز رس  رو  تسا  دزیا  صاخ  هن  تسا و  ریپ  هن  وا  تسا  دوخ  اب  را  دیپس ، شیوم  دوب  نوچ  تسادخ  لوبقم  خیـش و  يو ، رب  تسین 

.هانگ رزِو :  1788 .تسا ب 1797 - یقافآ  وا  تسا  شرع  زا  هن  وا  تسا  یقاب  شفصو 

.دنادرگ دهاوخ  هک  ناس  ره  تسا  قح  تسد  رد  زین  خیش  تسا ، رادنامک  فرصت  رد  نامک  هک  نانچ  قح :...  لوبق  رد 
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رد  ...: ) هتـشگان ناوج  ( 33 ياه 29 - هیآ  میرم ، هروس   ) .هراوهگ رد  ع )  ) یـسیع نتفگ  نخـس  هب  تسا  تراشا  دـهم : ردـنا  یـسیع 
هک هدرکن ، وحم  قح  رد  ار  يدوخ  هک  دوخ : اب  .َباتِکلا » َِیناتآ  ِهَّللا  ُدبَع  یِّنإ  : » هراوهگ رد  یـسیع  نخـس  هب  تسا  تراشا  هراوهاگ )

.تسا يدوخ  دیق  رد  زونه 

.یکالفا لباقم  یکاخ ، زا  تیانک  .قافآ  هب  بوسنم  یقافآ :

زا هدرک و  یناـف  قح  رد  ار  دوخ  ِیتسه  هک  تسا  یـسک  هکلب  هتـشگ ، دـیپس  شیوم  هتـشذگ و  وا  رب  یناـیلاس  هک  تسا  یـسک  هن  ریپ 
: تسا هتسر  يوایند  ياه  قلعت 

ص 722) هقیقحلا ، هقیدح  ییانس ،  ) نهک خرچ  ریپ  هن  شناد  ریپ  نکم  راک  ریپ  ریبدت  هب  زج 

6 داشر 4121 / ریپ  یلو  ین  نودرگ  ِریپ  دابم  رکشل  رس  داتسا و  ریپ  ریغ 

دوج يایرد  رد  دوب  ناشیا  ناج  دوبن  ملاع  نیک  دنا  ناشیا  ریپ 

.2 / 168 دنتشادرب 169 - رب  تشک  زا  رتشیپ  دنتشاذگب  اهرمع  نت  نیا  زا  شیپ 

نادنزرف رب  نتسیرگان  رهب  خیش  نتفگ  رذع 

نادنزرف رب  نتسیرگان  رهب  خیش  نتفگ  رذع 

مرادن هک  قیفر  يا  رادنپم  ار  وا  تفگ  خیش 
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تسا شیاشخب  تمحر و  مناگس  رب  تسا  تمعن  رفاک  هلمج ، ناج  هچ  رگ  تسا  تمحر  ار  ام  راّفک  همه  رب  قیفش  لد  رهم و  محر و 
نآ رد  مه  ار  ناگس  نیا  ادخ  يا  شناهر  او  وخ  نیا  زا  هک  اعد  میوگ  دزگ  یم  هک  یگس  نآ  تسا  شلام  ناشاه  گنـس  زا  ارچ  هک 

ِهاگرد يوس  دـناوخ  ار  قلخ  نیَملاعِلل  ًهَمحَر  ناشدـنک  ات  نیمز  رب  ار  ایلوا  درواـیب  نآ  راسگنـس ز  قیـالخ  زا  دنـشابن  هک  راد  هشیدـنا 
رم دوب  يوزج  تمحر  دنبم  رَد  ایادخ  دیوگ  دشن  نوچ  دنپ  رهب  وس  نیا  زا  دـیامنب  دـهج  صالخ  نک  رفاو  هک  دـناوخ  ار  ّقح  صاخ 

هتـسویپ لُک  هب  تیوزج  تمحر  لبـس  يداه  دوب  ایرد  تمحر  لک  هب  هتـشگ  نیرق  شوزج  تمحر  ار  ماّمُه  دوب  یّلک  تمحر  ار  ماع 
هر یک  مَی  ِهار  دنادن  نوچ  رحب  ِهابتشا  دنک ز  ار  يریدغ  ره  رحب  هار  دنادن  وا  تسا  وزج  هک  ات  ور  نیب و  يداه  وت  ار  لُک  تمحر  وش 

يدـیلقت هب  توعد  دـنک  رو  وج  لیـس و  نوچمه  رحب  ات  درب  هر  وا  هاگ  نآ  رحب  هب  ددرگ  لـصّتم  دروآ  نوچ  ار  قلخ  اـیرد  يوس  درب 
نانآ هلمج  هچ  رگا  میروآ ، یم  تمحر  نارفاک  رب  ام   ) .ساپـسان تمعن : رفاک   1798 دوب ب 1812 - يدـییأت  یحو  نایع و  زا  هن  دوب 

.تسا فلکت  هک  دنا  هدرک  رگید  ياه  هیجوت  ناحراش  .دننک ) یم  تمعن  نارفک  دنیوگ و  یمن  ساپس  ار  ادخ  تمعن  ناج  هب 

.همدص رازآ ، شزاون ) لباقم  : ) شلام

.دنتسه هدنزگ  هک  یناگس  ناگس : نیا 
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مدرم زا  ات  دنزگن ، ار  مدرم  هک  نک  نانچ  ار  ناگس   ) .نتخاس هاگآ  زا  تیانک  نتشاد : هشیدنا  رد 
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نایم رد  .دنتسین  ایند  مدرم  دننامه  ایلوا  تسا ، هداد  رکذت  يونثم  يواطم  رد  اهراب  هک  نانچ  ار :...  ایلوا  دروایب  نآ  ز  .دننیبن ) بیـسآ 
.دنشاب ناگدنب  رب  یهلا  ضیف  هطساو  ات  دنرب  یم  رس  هب  نانآ 

.ندوزفا ناگدنب  ییاهر  تمحر و  رب  ندرک : رفاو  ار  صالخ 

.دناسر ماجنا  هب  دنک  يراک  دصق  نوچ  هک  ماَّمَه : .تّمه  گرزب  .مامُه  ماّمُه :

.دیآ درگ  نآ  رد  بآ  هک  یلادوگ  .ریگبآ  ریدغ :

.ندروآ باسح  هب  لماک  ار  صقان  هک  نآ  زا  تیانک  .نتشادنپ  ایرد  ار  لادوگ  نتفرگ : رحب  هابتشا  زا  ار  ریدغ 

.قح یلو  هب  ندیسر  هار  می : هار  .لماک ) یلو  زا  تیانک   ) .ایرد مَی :

.هتسویپن یلماک  هب  ار  دوخ  هدیسرن و  لامک  هب  هک  نآ  .دنادن  ایرد  هار  هک  نآ  توعد :...  دنک  رو 

ناهارمگ تیاده  دنوادخ  زا  .دنا  نابرهم  نارادناج  رگید  ای  ناسنا  ناگدـیرفآ  همه  رب  نانآ  هک  قح  يایلوا  هراب  رد  تسا  یحیـضوت 
ياراد هـک  نآ  .یئزج  نارگید  تـمحر  تـسا و  یلک  اـیلوا  تـمحر  .نارگ  ياهدـنب  زا  ناشـصالخ  یپ  رد  هدنــشوک  ناـهاوخ و  ار 

هک نانچ  دزاس  هارمگ  ار  نارگید  دوش و  هابتشا  شوختـسد  دوخ  ددنویپن  لماک ) یلو   ) ایرد هب  ات  تسا و  صقان  تسا  یئزج  تمحر 
هبطخ 17) هغالبلا ، جهن  « ) .ِِهتافَو َدَعب  ِِهتایَح َو  ِیف  ِِهب  يَدَتقا  ِنَِمل  ٌّلِضُم  : » دیامرف ع )  ) یلع

ناشلجا داّصف  هک  نوچ  شیوخ  دـنزرف  رب  هحون  يرادـن  نوچ  همر  نیا  درگ  هب  یناـپوچ  وچمه  همه  رب  يراد  محر  نوچ  سپ  تفگ 
دـشابن دوخ  زوجع  يا  شتفگب  درک و  نز  هب  ور  تسارچ  هیرگ  من و  یب  وت  هدـید  تساه  هدـید  کـشا  محر  هاوگ  نوچ  شین  هب  دز 

مشچ ناهنپ ز  بیاغ و  دنا  یح  رگ  ناشیا  دندُرم  رگ  هلمج  زومت  نوچمه  يد  لصف 
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دنا و نم  اب  نامز  رود  زا  دنا  نوریب  هچ  رگ  شیر  وت  نوچمه  منک  ار  ور  ور ، هچ  زا  شیوخ  شیپ  نَّیعم  ناشمنیب  وچ  نم  دنا  یک  لد 
يرادـیب هب  نم  ناشدـننیب  یم  باوخ  ردـنا  قلخ  قانع  تسا و  لاصو  منازیزع  اب  قارف  زا  ای  دوب  نارجه  زا  هیرگ  نانک  يزاب  نم  درگ 
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مه دشاب  حور  ریـسا  لقع  نالف  يا  دشاب  لقع  ریـسا  سح  منک  ناشفا  تخرد  زا  ار  سح  گرب  منک  ناهنپ  یمد  ار  دوخ  ناهج  نیز 
بآ يور  هتفرگب  سخ  وچمه  افص  بآ  رب  هشیدنا  اه و  ّسح  درک  زاس  مه  ار  هتسب  ياهراک  درک  زاب  ناج  ار  لقع  هتسب  تسد  نادب 

وس کی  وچ  سخ  بابح  نوچ  وج  رب  دوب  هبنأ  سب  سخ  درخ  شیپ  دوش  یم  ادیپ  بآ  درب  یم  وس  کی  هب  سخ  نآ  لقع  تسد  ار 
نادنخ اوه  نآ  وا  هدیشوپ  دنک  مد  ره  ار  بآ  ام  بآ  رب  اوه  زا  دیازف  سخ  ادخ  دیاشگن  لقع  تسد  هک  نوچ  بآ  تشگ  ادیپ  تفر 

نوچ دـش  وت  موکحم  هریچ  ِساوح  سپ  ار  لـقع  تسد  ود  ره  دـیاشگ  قح  اوه  تسد  ود  تسب  يوقت  هک  نوچ  وـت  لـقع  ناـیرگ  و 
اه باوخ  ینیبب  يرادیب  هب  مه  دنز  رب  رـس  ناج  اه ز  یبیغ  هک  ات  دنک  ردنا  باوخ  باوخ ، یب  ار  ّسح  دش  وت  مودخم  رالاس و  درخ 

.هبشم هب  هب  هّبشم  هفاضا  لجا : ِداّصَف  .ندز  گر  داّصَف :  1813 اه ب 1833 - باب  دیاشگ  رب  نودرگ  مه ز 

هب مدرم  هماع  هیرگ  .دراب  یمن  ناراب  نامسآ  زا  هک  یهام  زومت  تسا و  رایسب  ناراب  نآ  رد  هک  تسا  یهام  يد  زومت : يد و 
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ناوارف لوصحم  نآ  رد  هک  دنک  یم  دننامه  زومت  هب  ار  دوخ  مشچ  یکـشخ  و  تسین ، يرمث  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  هیبشت  يد  ناراب 
.دنا هدنز  دنا ، هدرمن  نانآ  نم  هدید  رد  نوچ  منیب  یمن  هیرگ  يارب  یبجوم  هک  تسا  نیا  منتسیرگن  .تسا 

.هدنز یَح :

.سوسحم ناهج  زا  تیانک  نامز : رود 

(. تبحم يور  زا   ) ندروآ رد  ندرگ  رد  تسد  قانع :

.نتسیرگن يونعم  كرد  اب  .ندرک  اهر  ار  یسح  كرد  ندرک : ناشفا  تخرد  زا  سح  گرب 

تسین و دیوگ  دنیبن  ار  يزیچ  مشچ  نوچ  و  تسا ، مشچ  یـسح  رادید  تلیـسو  .تسا  ینالقع  كرد  یـسح و  كرد  فالتخا  نایب 
تسین و مدع  گرم  هتشاد  نایب  اهراب  هک  نانچ  .دنیب  یم  ار  سوسحم  ناهج  يارو  یلقع  هدید  اما  .دوش  هدرزآ  نآ  ندوبن  زا  هک  دَُوب 

.تسین یندش  یناف  حور  تسا و  حور  دراد  یم  راک  رب  ار  مادنا  هچ  نآ  .هن  یمدآ  يانف  اه  مادنا  نتخیر 
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هدید رب  دناشوپ ، یم  ار  بآ  يور  هک  سخ  نوچ  سح  هدید  اما  .دنیب  یم  رت  نشور  ار  ملاع  نآ  دـشاب ، رتانیب  لقع  هدـید  هزادـنا  ره 
یسح هدید  دشابن  ادیپ  بآ  دوش  هوبنا  رگا  یلو  ددرگ  یم  راکـشآ  بآ  یگزیکاپ  دور  رانک  هب  نوچ  سخ  .تسا  هدنکفا  هدرپ  لقع 

.دزاس یم  رت  نشور  ار  بلطم  نیا  دعب  ناتساد  .تسا و  نینچ  زین  یلقع  هدید  ربارب 

تئارق تقو  ندش  انیب  ور و  رد  ار  فحصُم  ریرَض  خیش  ندناوخ  هّصق 

هراشا

تئارق تقو  ندش  انیب  ور و  رد  ار  فحصُم  ریرَض  خیش  ندناوخ  هّصق 

زور دـنچ  هتـشگ  عمج  دـهاز  ود  ره  زومت  تقو  وا  دـش  نامهم  وا  شیپ  ریرَـض  يریپ  هناخ  رد  یفَحـصُم  ریقف  ِخیـش  نآ  ماّیا  رد  دـید 
زج هک  دوزف  ششیوشت  هشیدنا  نیا  ردنا  تسار  شیورد  نیا  تسانیبان  هک  نوچ  تسارچ ؟ فحصم  بجع  يا  اجنیا  تفگ 
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رب يربص  هب  ات  منک  يربص  شمخ  هن  مسرپب  ات  هتخیمآ  ای  خاتسگ  مین  نم  هتخیوآ  یفحصم  اهنت  تسوا  دوب  شاب و  اجنیا  تسین  ار  وا 
هیواعم وبا  هراب  رد  ناتساد  نیا   1834 جَرَفلا ب 1840 - ُحاتفِم  ُربَّصلاَک  دـش  فشک  جرَح  رد  يدـنچ  دوب  درک و  ربص  منز  رب  يدارم 

انیبان وا  مشچ  هک  درآ  هیواعم  وبا  مداخ  جرف  نب  رـصن  هزمح  وبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  وا  و  یفوص ، هللا  دـبع  نب  دـمحم  زا  يریـشق  .تسا 
داهن یم  مه  هب  فحـصم  نوچ  و  دنادرگ ، یم  زاب  ار  وا  مشچ  رون  ادخ  دوشگ و  یم  ار  فحـصم  دـناوخ  نآرق  یتساوخ  نوچ  .دـش 

.انیبان ریرَض : ص 106 ) يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  هب : دینک  هاگن  و  ص 185 ، هیریشق ، هلاسر   ) .تفر یم  نآ  رون 

منک یم  ربص   ) .دـنا هدرک  ینعم  لوگ  جـیگ و  ار  نآ  ناـحراش  ضعب  .تسا  رگ  هلخادـم  لوضف و  ینعم  هب  ًارهاـظ  اـجنیا  رد  هتخیمآ :
.دروآ یم  ار  دعب  ناتساد  ربص »  » هدیاف ندرک  نشور  رتهب  يارب  و  .دوب ) دهاوخ  هچ  راک  نایاپ  منیبب 

: جَرَفلا ُحاتفِم  ُربَّصلا 

1 جَرَفلا 96 / ُحاتفِم  ُربَّصلا  ینعم  جرح  عفد  قح و  رون  يا  تفگ 

دشاب جرف  بجوم  لاؤس  زا  ربص  هک  تّین  نیا  اب  ندرک  لاؤس  زا  تخاس  یم  اه  هقلح  دواد  هک  دید  نوچ  نامقل  ندرک  ربص 

دشاب جرف  بجوم  لاؤس  زا  ربص  هک  ّتین  نیا  اب  ندرک  لاؤس  زا  تخاس  یم  اه  هقلح  دواد  هک  دید  نوچ  نامقل  ندرک  ربص 

تعنـص دنلب  هاش  نآ  دالوپ  نهآ  دنکف ز  یمرد  رگدمه  اب  ار  هلمج  اه  هقلح  نهآ  درک ز  یم  وک  دـید  افـص  دواد  يوس  نامقل  تفر 
اب زاب  وتب  وت  هقلح  يزاس ز  یم  هچ  هک  وا  زا  مسرپ  او  دوب  دیاش  هچ  نیک  دوزف  شـساوسو  دنام  یم  بجع  رد  دوب  هدـید  مک  وا  داّرز 

نوچ تسا  ربهر  رتدوز  دوصقم  ات  ربص  تسا  رت  یلوا  ربص  تفگ  دوخ 
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هک نوچ  دوش  لکشم  تَیربص  یب  زا  لهس  دوش  لصاح  رترید  یسرپب  رو  دوب  رت  ناّرپ  هلمج  زا  ربص  غرم  دوش  تفشک  رتدوز  یسرپن 
نیا تفگ  وخ  ربص  میرک  نامقل  شیپ  وا  دیـشوپ  رد  دـیزاس و  هرز  سپ  نآ  دواد  تعنـص  زا  مامت  دـش  ناـمز  رد  مه  دزب  نت  ناـمقل 
یمغ اـج  ره  عفاد  هاـنپ و  هک  تسا  یمد  وکین  مه  ربص  ناـمقل  تفگ  ار  مخز  ِعفد  گـنج ، فاـصم و  رد  یتـف  يا  تسا  ساـبل  وکین 
دیدن مدآ  ربص  وچمه  ییایمیک  دیرفآ  ّقح  ایمیک  نارازه  دص  ناوخب  هگآ  ار  رـصَعلا  ِرخآ َو  نالف  يا  درک  نیرق  قح  اب  ار  ربص  تسا 

 ... شیوخ تسد  هب  درک  یمه  هرز  دواد  تفر و  وا  شیپ  رد  يزور  دوب ، دواد  اـب  لاـس  یـس  : » ناـمقل ندرک  ربص   1841 ب 1853 -
ات دیـشوپ  نامقل  رد  درک و  مامت  ات  دوب ، شوماخ  ندیـسرپ و  نخـس  دیدن  بجاو  تمکح  زا  و  دنک ...  یمه  هچ  هک  تسنادن  نامقل 

هلعاف لیلق  ٌمَکِح و  ُتمّـصلا  تفگ  تقو  نآ  نامقل  نخـس  نیا  و  تسا .) کین  ار  رازراک  نیا   ) برحلل ٌدِّیَج  اذه  تفگ  نامقل  .دـنیبب 
ص يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  ص 209 ، صصقلا ، خیراوتلا و  لمجم  « ) .دنراد راک  هب  رتمک  تسا و  یتمکح  یشوماخ  ینعی 

زا رتشیب  یهگآ  يارب  ، 106
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رد  » .تسا هدوب  نینچ  ًارهاظ  تبـسن  لماک  خـیراوتلا  لمجم  ترابع  مینیب  یم  هک  نانچ  ( 1 تیب 1961 / حرـش  هب : دینک  هاگن  نامقل » »
.شغ لغ و  یب  .یفاص  افص : تفگ »...  ار  نامقل  دیشوپ و 

نانچ ندرک : اه  هقلح  نهآ  زا   1 یگدولاپ 231 / دله  یک  شغ  افص  رد  یگدولآ  درک  هک  يدُرب  نامگ  وت 
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(11 ءابـس ، « ) .هرز رد  راد  هگن  هزادـنا  خارف و  ياـه  هرز  زاـسب  هک  ِدْرَّسلا : ِیف  ْرِّدَـق  ٍتاـِغباس َو  ْلَـمْعا  ِنَأ  : » تسا میرک  نآرق  رد  هـک 
.زاس هرز  داّرز :

.تسا هتفر  راک  هب  لایخ  قلطم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکل  تسا ، دب  هشیدنا  ینعم  هب  رتشیب  ساوسَو :

.رازراک نادیم  ییارآ ، فص  ياج  ّفَصَم : عمج  فاصَم :

.تبرض مخَز :

( همان تغل   ) .تسا تماقتسا  توق و  مد »  » ياه ینعم  زا  یکی  مد :

اْوَصاوَت ِّقَْحلِاب َو  اْوَصاوَت  َو  : » رصعلا رخآ و  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یـسودرف ،  ) مد روز و  یپ و  دراد  هچ  منیبب  مسلیپ  نت  میارگ  رب  موش 
.تسا ربص »  » نیرق قح  هفیرش  هیآ  نیا  رد  ( 3 رصع ، « ) .دندرک تیصو  ییابیکش  قح و  هب  ار  رگیدکی  و  ِْربَّصلِاب :

.تسا ربص  هدیاف  نداد  ناشن  نامقل ، ناتساد  ندروآ  زا  ضرغ 

سب هک  تسین  تجاح  ربص  هب  ار  هکیـالم  دـنا و  صقاـن  سب  هک  تسین  ربص  ار  میاـهب  هک  تسا  یمدآ  هصاـخ  ربص  : » دـسیون یلازغ 
َو : » هک تسا  هداد  هدعو  وکین  شاداپ  هب  ار  نایابیکـش  دـنوادخ  و  ص 344 ) ج 2 ، تداعس ، يایمیک  « ) .غراف توهـش  زا  دنا و  لماک 
، راـصق تاـملک  « ) .تسا ربص  نیرق  يزوریپ  : » دومرف لوسر  و  ( 96 لحن ، « ) .َنُولَمْعَی اُوناک  اـم  ِنَسْحَأـِب  ْمُهَرْجَأ  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنل 
: راصق تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .ِدَـسَجلا َنِم  ِْسأَّرلاک  ِنامیْإلا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِإَف  ِْربَّصلاـِب  ْمُْکیَلَع  َو  : » دومرف ع )  ) ناـنمؤم ریما  و  ص 419 )

(82

فحصم انیبان و  تیاکح  هّیقب 

فحصم انیبان و  تیاکح  هّیقب 

ار بیاجع  نآ  باوخ  زا  تسج  دینش  ار  نآرق  زاوآ  بش  مین  نامز  رد  لکشم  ِلاح  شتـشگ  فشک  ناهگان  درک و  ربص  نامهم  درم 
مشچ اب  بجع  يا  ایآ  تفگ  تسُج  لاح  نآ  وا  زا  ربص و  یب  تشگ  تسرُد  يدناوخ  یم  روک  فحصم  هک ز  دیدب 
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ادیپ ریس  رد  تَعَبصا  يا  هداهنب  نآ  ِفرح  رب  ار  تسد  يا  هداتفا  نآ  رب  یناوخ  یم  هچ  نآ  روُطُس  ینیب  یمه  یناوخ  یمه  نوچ  روک 
متـساوخرد قح  نم ز  ادخ  عنُـص  زا  يراد  یم  بجع  نیا  ادج  نت  لهج  هتـشگ ز  يا  تفگ  دنتـسُم  يراد  فرح  رب  رظن  هک  دنک  یم 

ما هدید  ود  هد  زاب  هرگ  یب  ندناوخ  ِتقو  هدید  ود  رد  هدـب  يرون  ارم  ظفاح  متـسین  ناج  وچمه  مصیرح  نم  تئارق  رب  ناعتـسُم  ياک 
تسا و ّنظ  نسُح  راودیموا  ام  هب  یجنر  ره  هب  يا  راک  درم  ياک  ادن  ترضح  زا  دمآ  نایع  مناوخ  فحصم و  مریگب  هک  نامز  نآ  ار 

نآ رد  نم  تدیاب  تئارق  اه  فحـصم  ای ز  تدشاب  ندناوخ  دصق  هک  نامز  ره  رترب آ  مد  ره  هب  دیوگ  ار  وت  هک  ار  وت  شوخ  يدـیما 
نآ ندـناوخ  ردـنا  فحـصم  میاـشگاو  نم  هک  یهاـگ  نآ  ره  درک و  ناـنچمه  ارهوج  مَّظعُم  یناوخ  ورف  اـت  ار  وـت  ِمشچ  مهد  او  مد 
نیز درون  بش  غارچ  نوچمه  نامز  رد  درف  هاش  نآ  مشنیب  دـشخب  زاب  راگدرک  هاـشداپ و  یمارگ  نآ  راـک  لـفاغ ز  دـشن  هک  يریبخ 

ِلکـش نآ  دهد  تروس  یمتام  نایم  رد  دـهد  تروگنا  تغاب  دزوسب  رگ  ضایتعا  دتـسرف  دناتـسب  هچ  ره  ضارتعا  ار  یلو  دوبن  ببس 
حرـش تفز  دوقفم ، زا  دیآ  یم  ضوع  نوچ  تفرب  ام  زا  ضارتعا  مِّلَُـسن و  دهد ال  یتسم  لد  ار  اه  مغ  ِناک  دـهد  یتسد  ار  تسد  یب 
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یم ناغفا  هچ  دش  تغارچ  رگ  ینشور  وا  دهد  نوچ  یغارچ  یب  دشک  ار  ام  شـشتآ  رگ  مَیـضار  دسر  یمرگ  ارم  شتآ  یب  هک  نوچ 
ار نامه  .نتفایرد  يزیچ : رب  نداتفا   1854 ب 1876 - ینک ؟
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باتک يور  هب  ندش  مخ  ار  نداتفا »  » ناحراش ضعب  .یناوخ  یم  فورح ) يور  رب  تشگنا  ندرازگ  اب   ) تسا هتشون  فحصم  رد  هک 
هب يا  هدش  مخ   » تفگ ناوت  یمن  تسین و  قیقد  يریسفت  نینچ  هک  تسا  نشور  نآ  زا  شیپ  هلمج  هب  هجوت  اب  نکیل  دنا ، هدرک  ینعم 

.تشگنا عَبصا : .یناوخ » یم  هچ  نآ  يور 

.نداد ناشن  نتخاس ، راکشآ  ندرک : ادیپ 

.هدرک دامتعا  هدرک ، هیکت  دنتسم :

مشچ فحصم  يور  زا  تئارق  تلیسو  اهنت  هدنسرپ  رظن  رد   ) .ندوب هاگآان  قیاقح  زا  نتشاد و  يرهاظ  ملع  نتـشگ : ادج  نت  لهج  زا 
.دنهاوخ يرای  وا  زا  هک  هتساوخ ، يرای  ناعَتسُم : .دوب ) يرهاظ 

.لاکشا یب  هرگ : یب 

.ندوب راودیما  ودب  نتساوخ و  شیوخ  هراب  رد  ار  قح  فطل  زا  تیانک  ندمآ : رترب 

.تسا میخفت  تمالع  آ »  » و نآرق ، زا  تیانک  رهوج : مَّظَعُم 

.ندید مشچ ، رون  شنیب :

.ادز یکیرات  زا  تیانک  درون : بش 

.نتفرگ ضوع  .نتساوخ  ضوع  ضایتعا :

.نتشادن ضارتعا  ندوب ، میلست  زا  تیانک  نتفر : مِّلَُسن  .میهن ال  یمن  ندرگ  .میریذپ  یمن  هیلعف ) هلمج  : ) مِّلَُسن ال 

.هدش مگ  دوقفم :

.رایسب زا  تیانک  تفز :

.هداد ضوع  نم  هب  دوقفم  نآ  زا  رتشیب  نوچ  مریذپ  یم  ار  نآ  هتساوخ  یتبیصم  نم  يارب  رهاظ  هب  رگا  رگ :...  مَیضار 

ودـب دوـخ  راـک  ندرب و  ادـخ  هب  کـین  ناـمگ  زین  تسا ، بترتـم  نآ  رب  هـک  یتدـیاف  و  تـسا ، ربـص  ثـحب  مـیمتت  ناتـساد ، ندروآ 
.ندراذگاو

نادرگب ار  مکح  نیا  هک  دننکن  هب  ماکحا و ال  هب  دنا  یضار  هک  ایلوا  یضعب  تفص 

نادرگب ار  مکح  نیا  هک  دننکن  هب  ماکحا و ال  هب  دنا  یضار  هک  ایلوا  یضعب  تفص 

موق دنرد  یم  یهاگ  دنزود و  یمه  هک  دنرگید  دوخ  اعد  لها  ایلوا  ناهج ز  رد  یضارتعا  دنرادن  هک  ناورهر  نآ  هّصق  نونکا  ونـشب 
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اـضق رد  مارح  دـش  ناشاضق  عفد  نتـسُج  مارک  نآ  مار  تسه  هک  اضر  زا  اعد  زا  دـشاب  هتـسب  ناشناهد  هک  اـیلوا  مسانـش ز  یم  رگید 
دننیب یمه  یقوذ 
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: ورهر  1877 دوبک ب 1882 - هماج  یمع  زا  دنـشوپن  هک  دوشگ  ناشیا  لد  رب  یّنظ  نسُح  صالخ  ندرک  بلط  دیآ  ناشرفک  صاخ 
.تسا قح  ياضر  هب  یضار  هدیسر و  لامک  هلحرم  هب  هک  تسا  یکلاس  دوصقم  اجنیا  رد  .کلاس 

.تسا نینچ  یضعب  هویش  هک  نانچ  موق ، رب  ندرک  نیرفن  ای  نتساوخ  تمحر  زا  تیانک  ندیرد : نتخود و 

.يروک .یَمَع  یمَع :

یم تمحر  ار  تنحم  تحار و  ار  جـنر   ) .تسا ندـش  نیگهودـنا  زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  و  تسازع ، هناـشن  ندیـشوپ : دوـبک  هماـج 
زا یضعب  .دنیآ و  یمن  رب  تلأسم  ماقم  رد  هاگ  چیه  دنراد و  یم  مدقم  دوخ  ِتساوخ  رب  ار  راگدرورپ  ِتساوخ  ایلوا  ضعب  .دنرامش )
هچ نآ  هب  دنتـسه ، هبترم  ود  ره  ياراد  ناماما  ناربمیپ و  .نالان  وا  هاگرد  هب  اـعد  ماـقم  رد  دـنا و  ناـهاوخ  ار  مدرم  دوخ و  ریخ  ادـخ 

ناشیراگتسر وا  زا  دنراد  ادخ  ناگدنب  رب  هک  یتقفش  رطاخ  هب  اما  .دنرادن  تلأسم  يزیچ  وا  زا  دنا و  یضار  هتـساوخ  نانآ  يارب  ادخ 
.دننک تساوخرد  ار  دوخ  ریخ  ادخ  زا  هنوگچ  هک  دنهد  یم  میلعت  مدرم  هب  مه  دنهاوخ و  یم  ار 

ار شیورد  نآ  لولهب  ندرک  لاؤس 

ار شیورد  نآ  لولهب  ندرک  لاؤ 

راـک دور  وا  دارم  رب  نادواـج  هک  یـسک  دـشاب  نوچ  تفگ  ارم  نک  فـقاو  شیورد ؟ يا  ینوـچ  ار  شیورد  یکی  نآ  لوـلهب  تفگ 
وک هناور  وا  دارم  رب  وا  ناگنهرـس  گرم ، یگدنز و  دـنوش  نآ  دـهاوخ  هک  ناس  نآ  نارتخا ز  دـنور  وا  دارم  رب  اهوج  لیـس و  ناهج 

چیه وا  ماد  رد  مه  هار ، زا  ناگدنام  وا  ماگ  رب  مه  هار  ناکلاس  تینهَت  دشخبب  دـهاوخ  اجک  ره  تیزعت  دتـسرف  دـهاوخ  اجک  ره  وکب 
نامرف نآ  رما  اضر و  یب  ناهج  رد  ددنخن  ینادند 
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ار نیا  نک  حرـش  کیل  قداص و  يا  ینیدنچ  دص  نیا و  نیا  تسادیپ  وت  يامیـس  ورف  رد  نینچمه  یتفگ  تسار  هش  يا  تفگ  ناور 
زا هک  مالک  ردـنا  نک  حرـش  شنانچ  نآ  لوبق  درآ  دـسر  وا  شوگ  هب  نوچ  لوضف  ِدرم  لضاف و  هک  نانچ  نآ  کین  کین  نک  ناـیب 

یسک ره  اون  یب  نامهم  چیه  دنامن  هک  دوب  یشآ  هنوگ  ره  َرب ، شناوخ  دوب  یـشاپ  ناوخ  وچ  لماک  قطان  ماع  لقع  دبای  هرهب  مه  نآ 
زا لولُهب :  1883 تسوا ب 1896 - رد  معطم  ار  ماـع  ار و  صاـخ  تسوـت  تفه  ینعم  هب  هک  نآرق  وـچمه  ادـج  دوـخ  ياذـغ  دـبای 

لولهب هب  اـنالوم  هچ  نآ  .تشذـگ  رد  هفوک  رد  يرجه  مود  هدـس  رخآ  ههد  رد  .دـنا  هتـشون  ْبیَهُو  وـبا  ار  وا  هینک  .نیناـجم  يـالقع 
.دوش یم  هدید  اه  تیاور  یخرب  رد  تسا  هداد  تبسن 

ُدواد ای  َدواد  یلا  یلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوأ   » هک تسا  هدـمآ  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  قودـص  دـیحوت  رد  هلمج  زا  تسا  دواد  هب  نآ  تبـسن  اـما 
یم هچ  نآ  زج  و  مهاوخ ، یم  یهاوخ و  یم  دواد  يا  دیُرت :...  ام  َُکتیطعأ  دیرا  اِمل  َتمَلْسأ  نإف  دیرا  ام  اَّلإ  ُنوکی  دیرا َو ال  ُدیُِرت و 

، راونالا راحب  « ) .یهاوخ هک  مهد  یم  نآ  ار  وت  یهن  ندرگ  مهاوخ  یم  هچ  نادب  رگا  سپ  .دش  دهاوخن  مهاوخ 
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رب هک  دنیوا  رومأم  ود  نوچ  یگدـنز  گرم و   ) .تسا رادربنامرف  رومأم و  قلطم  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  گنهرـس : ص 138 ) ج 68 ،
وا دادعتـسا  هزادـنا  هب  ار  کی  ره  تضافا  رد  هک  هدیـسر ، يونعم  لامک  هب  کلاس  لماک : قطاـن  .ناشدنتـسرف ) دـهاوخ  سک  ره  رس 

.دناسر ضیف 

: شاپ ناوخ 
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هرفس زا  ار  اذغ  هک  نآ  زین  هدش ، ینعم  رالاسناوخ »  » فیاطل زا  لقن  هب  هدش و  طبض  شاپ  ناوخ  يونثم ، تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد 
یم ار  شاپ » ناوخ  (. » رالاسناوخ سیئر  شاـب  ناوخ + زا  بکرم   ) دـشاب شاـب » ناوخ   » دور یم  لاـمتحا  .دـهد  ناـمهم  هب  دریگ و  رب 

.تسا ماعط  ناولا  زا  رپ  هک  یناوخ  درک ، ینعم  ناوخ  هدرتسگ  ناوت 

زین ص 83 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .نُْطبا هَعبـس  یلا  انطب  ِِهنْطَِبل  انطب  ارهظ و  ِنآرْقِلل  َّنإ  : » ثیدـح هب  تسا  تراـشا  نآرق : ندوب  وت  تفه 
ًاـِهباشَتُم َو ًاـنِطاب َو  ًارهاـظ َو  ِنآرُْقِلل  َّنإ  : » هک نآ  هلمج  زا  .تسا  ینطب  رهظ و  ار  نآرق  هک  تـسا  هدیـسر  ع )  ) هـمئا زا  ییاـه  تـیاور 

: زین و  ص 374 ) ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) .ٌنَْطب ٌرْهَظ َو  َُهل  َنآْرُْقلا  َّنإ  : » و ص 231 ) ج 5 ، راونالا ، راحب  « ) .ًاخوُْسنَم

دوصقم دـنا  هتفگ  تسیچ ؟ نآرق  نطب  هکنیا  اما  .رگید  ياه  تیاور  و  ص 361 ) ج 24 ، راونالا ، راحب  « ) .ًانطاب ًارهاـظ َو  نآرُْقِلل  َّنإ  »
تظعوم نآ  رد  هچ  نآ  نطاب  تسا و  ظفل  لولدم  نآ  رهاظ  دنا  هتفگ  و  ص 9 ) ج 1 ، نایبت ،  ) .لیوأت نطاب  زا  تسا و  ظفل  رهاظ ، زا 

نامثع نب  دامح  زا  یشایع  ریـسفت  رد  .تسیچ  هک  تسا  فالخ  زین  نآ  نایب  رد  نطب ، تفه  اما  و  هحفـص ) نامه  باتک ، نامه   ) .دوب
َِیتُْفی نأ  مامِإلل  ام  یَنْدأ  فرحأ َو  هَْعبَس  یلع  لَزن  َنآْرُْقلا  َّنإ  لاقف : لاق  مُْکنَع  ُِفلَتْخَت  َثیِداحْألا  َّنإ  هللا  دبع  یبأل  تلق  : » تسا هدمآ 

نا  » هک تسا  تعامج  ّتنـس و  ثیدـح  ياه  باتک  رگید  دـمحا و  دنـسم  رد  و  ص 12 ) ج 1 ، یشایع ، ریـسفت  « ) .ٍهوُجُو هعبـس  یلع 
نآرقلا لزن  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
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« .متعطَتْـسا ام  هتبدأم  نم  اولبقأف  هَّللا  هبدأم  َنآرُقلا  اَذـه  َّنإ   » .ماعط ندروخ  ياـج  معطم : ص 16 ) ج 5 ، دنسم ، « ) .فرحا هعبـس  یلع 
راحب « ) .متعطتسا ام  هتبدأم  اومّلعتف  هَّللا  هبدأم  نآرقلا  : » درآ ص )  ) ادخ لوسر  زا  رابخالا  عماج  زا  یسلجم  ص 84 ) يونثم ، ثیداحا  )

(، ع  ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  زا  راحب  زین  و  ص 19 ، ج 89 ، راونالا ،

294 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص 267) ج 89 ،

ناطلـس نآ  مکح  اضق و  یب  تخرد  زا  دتفین  رد  یگرب  چیه  مار  تسا  نادزی  رما  رد  ناهج  هک  ماع  شیپ  دش  نیقی  يراب  نیا ، تفگ 
نآ رما  مار  نآ  شبنج  تسا  یمدآ  مامز  نآک  تبغر  لیم و  اُولُخدا  هک  قح  ار  همقل  دـیوگن  ات  ولگ  يوس  دـشن  همقل  ناـهد  زا  تخب 

تـسین يدلَج  درک و  ناوتن  حرـش  شذفان  میدق  نامرف  هب  زج  يا  هّرپ  ددرگن  دنابنجن  رپ  يا  هّرذ  اه  نامـسآ  اه و  نیمز  رد  تسا  ینغ 
رما هب  زج  ددرگن  یم  راک  ِّیلک  نوچ  هک  ونـشب  ردق  نیا  مار  قطن  رد  دوش  یک  تیاهن ، یب  مامت  ار  ناتخرد  گرب  دَرَمـشا  هک  شوخ 
نینچ وا  عبط  هکلب  باوث  دزم و  ِیپ  هن  فّلکت  « 26  » ین دش  هدنهاوخ  يا  هدنب  ار  وا  مکح  دش  هدنب  ياضر  قح  ياضق  نوچ  راگدرک 

ششیپ یگدرم  یگدنز و  تسا  یکلسم  ار  مِدق  رما  اجک  ره  ذلتسم  تایح  قوذ  یپ  هن  دوخ  رهب  دهاوخن  دوخ  ِّیگدنز  باطتسم  دش 
ّتنج و يارب  هن  وا  تساوخ  يارب  شنامیا  تسه  جنر  فوخ و  زا  هن  درم  یم  نادزی  رهب  جـنگ  رهب  هن  دـیز  یم  نادزی  رهب  تسا  یکی 

دور شتآ  رد  هک  نآ  میب  هن ز  دوب  قح  يارب  مه  شرفک  كرت  وج  راجشا و 
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ار وا  رکـش  ياولح  وچمه  اضر  دنیب  وا  هک  ددـنخ  ناهگ  نآ  وا  يوج  تسُج و  هب  هن  تضایر  هن  وا  يوخ  نآ  لصا  دـمآ ز  نینچ  نیا 
دنوادـخ يا  نادرگب  هک  اعد  ای  وا  دـنک  هبال  ارچ  سپ  دور ؟ شنامرف  رما و  رب  ناـهج  هن  دوب  نیا  تقلِخ  يوخ و  شک  يا  هدـنب  اـضق 

اون یب  خیـش  شیپ  فیاطق  نوچ  افو  اب  نآ  رب  نادنزرف  عزن  ولگ  رد  اولح  وچ  شـشیپ  قح  رهب  وا  نادنزرف  گرم  وا و  گرم  اضق  نیا 
دـشر بحاص  هدـنب  نآ  دـنک  یم  دوخ  محر  زا  هن  اعد  نآ  تعافـش و  نآ  رگداد  ياضر  دـنیب  اعد  رد  رگم  ّالا  اـعد  دـیوگ  ارچ  سپ 

__________________________________________________

.دوش یم  هدناوخ  ود  ره  یب »  » و ین » ، » ساسا هخسن  رد  هملک ، نیا  ( 26)
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فاـصوا رم  تخوس  وا  تسا و  قشع  وا  فاـصوا  خزود  تسا  هتخورفا  قح  قشع  غارچ  هک  تسا  هتخوس  مد  ناـمه  وا  ار  دوخ  محر 
زا هتفرگ  یگرب :...  چیه   1897 تخاتب ب 1922 - تلود  نیا  رد  ات  یقوقد  زج  تخانـش  یک  یقورف  نیا  یقورط  ره  ومب  وم  ار  دوخ 
زا تیانک  .تسوا  نامرف  رد  تخب  هک  لابقا  دنوادخ  تخب : ِناطلس  ( 59 ماعنا ، « ) .اهُمَْلعَی اَّلِإ  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْسَت  ام  َو  : » تسا میرک  نآرق 

.دییآ رد  رضاح ) رما  رکذم  عمج  : ) اُولُخدا ( 26 نارمع ، لآ   ) .تسوا ریدقت  هب  سک  ره  تلذ  تزع و  هک  الع  لج و  قح  ترضح 

.تسا یلاعت  يراب  ياه  تفص  زا  ینغ :

: تیب نیا  هنیرق  هب  دنا  هدرک  ینعم  هاک  رپ  ار  نآ  ناحراش  ضعب  هّرَپ :

هَک نآ  لصا و  دشاب  هناد  عرز  ِعیر  زا  کیل  دشاب و  وا  ود  ره 
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« .بـالود هّرپ  نودرگ و  هرهم  ِّطـخ  هـب  : » تـفرگ بــالود  خرچ و  هنادــند  ار  هرپ »  » ناوـت یم  تـیب  نـیا  رد  یلو   5 عرف 3421 / هّرپ 
( یناقاخ )

راتفگ هب  زا  تیانک  ندش : مار  قطن  رد  ینآاق )  ) نامـسآ ددرگ  یم  هک  هدرپ  ریز  تسا  يّرـس  ایـسآ  ددرگ  یم  هک  هرپ  ریز  تسا  یبآ 
.ندمآ رد 

هدنب دنیوگ  دنرامـش و  یمن  راتخم  لعاف  ار  هدنب  دنناد و  یم  ادخ  زا  ار  راک  رب  تردق  نایرعـشا  ندـیدرگ : راگدرک  رما  هب  راک  ِّیلک 
.هدمآ شوخ  باطتسُم : ( 2 تیب 732 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا بسک  اهنت  ار 

.راد تذل  هزماب ، ذَلَتسُم :

.هتشذگ ادخ  ملع  رد  لزا  زا  هچ  نآ  .قح  ترضح  تساوخ  مَِدق : رمأ 

كرت ( 162 ماعنا ، «. ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتامَم  َياـیْحَم َو  یِکُُـسن َو  ِیتالَـص َو  َّنِإ  ْلـُق  : » تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندرم : نادزی  رهب 
نکل ِکتَّنج و  یف  ًاعَمَط  كران و ال  نِم  ًافوخ  کتدـبع  ام  : » هب تسا  تراشا  .قح و  ترـضح  شتـسرپ  دـیحوت و  زا  تیانک  رفک :... 

ج 41، راونالا ، راحب  « ) .ِهَدابْعِلل اًلهأ  َُکتْدَجَو 
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تداعـس و نایرعـشا  تدـیقع  قفو  رب  تسا  هدـمآ  يونثم  رد  اهراب  هک  ناـنچ  .ندوب  تشون  رـس  رد  ندـمآ : لـصا  زا  « 27 ( » ص 14
.تسا هدش  هدز  مقر  دیآ  ایند  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ناسنا  ره  يارب  تواقش 

.اولقاب هنیزول ، باطق ، فیطل ، تسا  ییاولح  ِفیاطَق :

.دنمدرخ لقاع ، راگتسر ، دشر : بحاص 

كاـنمغ اـی  لاحـشوخ  اهدـمآ  شیپ  زا   ) .دوخ هب  نتـشادن  هجوت  .شیوخ  ياـه  تیـصوصخ  ندرک  یناـف  زا  تیاـنک  محر : نتخوس 
.ندش قح  هدارا  میلست  زا  تیانک  نتخورفا : قشع ...  غارچ  .ندیدرگن )

تسا هدنیآ  رد  بش  ینعم  هب  تغل  رد  طبض  نیدب  قورُط  .تسا  مومضم » ءاط   » هب ساسا  هخسن  طبض  قورط :
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(. قراط  ) تفرگ لعاف  ینعم  هب  ردصم  ار  نآ  دیاب  سپ  .ییاج  رد 

تخانـش رد  هدـنب  هاگ  ره  تخانـش )...  دـناوتن  ار  هار  دور ، ههار  ود  رـس  رب  بش  رد  هک  ره   ) .ار یـسک  ههار  ود  ندـمآ  شیپ  قوُرف :
تدارا و بحاص  ار  دوخ  دنادن ، مکاح  ار  يا  هدارا  وا  تساوخ  زج  و  دنیبن ، یتردق  وا  تردـق  زج  هک  دـسر  اج  نادـب  قح  ترـضح 

یسدق ثیدح  رد  هک  نانچ  .وا  هدارا  قح  هدارا  تسا و  قح  تساوخ  وا  تساوخ  دوش ، میلست  دهاوخ  وا  هچ  نادب  درامـشن و  تردق 
.تسین ناگمه  ناوت  رد  هقیقد  نیا  مهف  اما  دش ، هدید 

__________________________________________________

.هتاضافا تماد  يدباع  ییحی  خیش  جاح  ياقآ  بانج  زا  تشاددای  ( 27)

شتامارک هیلع و  هَّللا  همحر  یقوقد  هّصق 

هراشا

شتامارک هیلع و  هَّللا  همحر  یقوقد  هّصق 

هتـشگ ار  ناور  بش  نامـسآ  رب  هم  وچ  دـش  یم  نیمز  رد  يا  هجاوخ  تمارک  بحاص  قشاع و  يا  هجاـبید  شوخ  تشاد  یقوقد  نآ 
نآ قشع  زور  ود  مشاب  رگ  هناخ  کی  رد  تفگ  یتخادـنا  یهد  ردـنا  زور  ود  مک  یتخاـس  مک  ینکـسم  یماـقم  رد  ناور  نشور  وز 
ِیف ًاِصلاخ  َنوُکَی  یَک  ناکَملِاب  ِیبلَق  َقلُخ  دِّوَعا  ینغلل ال  يریـس  ُسفَن  ای  ِیلُقنا  اـنأ  ُهرِذاـحا  نَکـسَملا  ُهَّرِغ  زورف  نم  رد  دـنک  نکـسم 

زا هن  نز  درم و  زا  درفنم  يوُخ  دب  زا  هن  قلخ ، زا  عطقنم  زاب  وچمه  وا  زاب  هاش  ردـنا  مشچ  زامن  رد  بش  دـُب  ریـس  ردـنا  زور  ناِحتمالا 
زا رت  یِهَش  ردام ، زا  رتهب  رَقَتسُم  نابرهم و  ار  دب  کین و  باجتسم  شااعد  یعیفـش و  شوخ  بآ  وچمه  عفان  قلخ و  رب  یقفـشم  يوُد 

رفنازورف موحرم  همان  يونثم و  تالیثمت  صصق و  ذخآم  هب : دینک  هاگن  وا  تخانش  يارب  یقوقد :  1923 ردپ ب 1932 -
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یخیرات ساسا  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  هک  ناتـساد  نیا  ندورـس  زا  انالوم  ضرغ  اـما  دـعب ) هب  ص 107   ) .وا خـساپ  ینیوزق و  موـحرم  هب 
لوا هجرد  غباون  هصوصخم  تافص  زا  هک  هداعلا  قراخ  تراهم  نآ  اب  تسد  ربز  رگ  تعنـص  نآ   » ینیوزق موحرم  هتـشون  هب  درادن و 
ییاه تقیقح  نایب  نتخاس » لیوط  ضیرع و  یتایاکح  ضحم  چـیه  زا  اهنآ و  نداد  گرب  خاش و  هَیِْمنَت و  نیماضم و  قلخ  رد  تسا ،

تخرد تفه  و  ( 3 تیب 1984 /  ) عمـش تفه  رد  هک  نانچ  عمج ، ینعم  رد  دـنا و  قرفتم  تروص  رد  قح  يایلوا  هکنیا ، یکی  .تسا 
تقیرط هکنیا  رگید  .دید  دناوتن  ار  نانآ  یلو  زج  دنا و  ناهنپ  مدرم  مشچ  زا  قح  يایلوا  هکنیا  رگید  .دـمآ  دـهاوخ  ( 3 تیب 2002 / )

هفیظو یضعب  و  دنیاشگ ، یمن  اعد  هب  بل  دنا و  شوماخ  لاح  همه  رد  یضعب  تسا  توافتم  ایلوا 

298 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دش دهاوخ  تراشا  نادب  تبسانم  هب  هک  رگید  تاکن  و  ( 3 / 1878 - 1881  ) .دننک ریخ  بلط  تّما  يارب  ادخ  زا  دنراد 

.راسخر يور ، .هچابید  هجابید :

لاح تیادب  ار  هجابید »  » ناحراش یضعب  ص 86 ) يدعس ، ناتسوب   ) زار هجابید  هب  شکشا  درک  نایع  زاب  هجاوخ  رب  دمآ  لد  هتسکش 
، دراد یلمحم  زین  ینعم  نیا  دنچ  ره  .دنا  هتفرگ  هدنیآ  ياه  تیب  نومضم  زا  ار  ینعم  نیا  تسادیپ  .دنا  هدرک  ینعم  كولس  يادتبا  و 

.دیامن یم  رود  نکیل 

.دنیوج یم  يربهار  و  دنا ، لامک  هب  یبایتسد  یپ  رد  دنراد و  یمن  تسرد  ار  كولس  هار  هک  یناصقان  زا  تیانک  ناور : بش 

.ندرک تماقا  نتخادنا :

.ندومن ادیپ  یگتسب  لد  زا  تیانک  .ندش  هتخورفا  ندرک : زورف 

يارب دنب و  رب  تخر  سفن  يا  .مزیهرپ  یم  ندنام  اج  کی  هب  ندش  هتفیش  زا  نم  نَکسَملا :...  ُهّرِغ 
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ار وا  زیچ  چیه  دشاب و  ریـس  رد  هتـسویپ  دیاب  هکلب  دنک ، شوخ  لد  نادب  دنامب و  یلزنم  رد  هک  دیابن  ار  کلاس   ) .نک رفـس  يزاین  یب 
( .درادن لوغشم 

رد ندنام  هب  ار  لد  دِّوَعا :...  ال  ظفاح )  ) اه لمحم  دیدنب  رب  هک  دراد  یم  دایرف  سرج  مد  ره  نوچ  شیع  نما  هچ  ناناج  لزنم  رد  ارم 
.دیآ رب  صلاخ  شیامزآ  زا  ات  مهد  یمن  وخ  ییاج 

.دنسپ لد  اراوگ ، یهش : .تسیرگن ) یمن  يزیچ  هب  ادخ  هب  زج   ) .همسا ّزع  يراب  تمظع  زا  تیانک  هاش :

دینک یم  رب  ارچ  لک  زا  ار  وزج  دینم  يازجا  هلمج  هک  ببس  نآ  نابرهم ز  قیفـش و  متـسه  ردپ  نوچ  ناهِم  يا  ار  امـش  ربمغیپ  تفگ 
رو ربخ  ناج  زا  شَدوبَن  دـشاب  هدرم  رگد  راب  لک  هب  ددـنویپن  ات  دـش  رادرم  دـش  عطق  نت  زا  وضع  دـش  راک  یب  دـش  عطق  لک  زا  وزج 

299 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنک  شبنج  مه  هدیربب  ون  وضع  دنس  دوخ  ار  نآ  تسین  دبنجب 

رهب دش  هتفگ  صقان  زیچ  لاقم  رد  دـیاین  وا  لصو  عطق و  دوش  صقان  وک  تسا  ّلک  نآ  هن  نیا  دور  وس  کی  دُرب  رگ  لک  نیا  زا  وزج 
لثم ْمَُکل  انأ  امَّنإ  : » تسا هدروآ  دمحا  دنـسم  زا  رفنازورف  موحرم  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  ربمغیپ : تفگ   1933 لاثم ب 1939 -

ره تفگ  دهاجم  .تسا و  هدمآ  ْمِهِسُْفنَأ » ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : » هیآ لیذ  نایبلا  عمجم  رد  و  ص 84 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .دلاولا
.دنا هدش  ردارب  رگیدکی  اب  نانمؤم  ور  نیدب  تسا  شیوخ  تّما  ردپ  يربمیپ 

.هاگ هیکت  دنس :

اب ناناملسم  تسا و  ردپ  نوچ  ار  ناناملسم  ص )  ) لوسر هک  نادب  تسا  یتراشا  اه  تیب  نیا  رد 
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َبَهْذَـت اُولَـشْفَتَف َو  اوُعَزاـنَت  ـال  َو  : » تسا میرک  نآرق  رد  .تفاـی و  دـهاوخ  تسد  ناـنآ  رب  نمـشد  دـنربب  مه  زا  رگا  .ردارب  رگیدـکی 
ار هدیرب  وضع  نآ  .دـنک  یم  دـننامه  نت  زا  يوضع  ندـش  هدـیرب  هب  ناناملـسم  عمج  زا  ار  یناملـسم  ندـیرب  ( 46 لافنا ، « ) .ْمُکُحیِر

ادج ءزج  عرـش  ور  نیدب  .تسین  تدام  ار  نآ  هک  ارچ  دوب  يرثا  ار  نآ  هک  تسین  یـشبنج  نآ  اما  دشاب ، یتکرح  یتخل  تسا  نکمم 
َنابَف ِناوَیَْحلا  َنِم  َعُِطق  ام  : » درآ ع )  ) رفعج وبا  یلع و  زا  مالسالا  مئاعد  زا  یسلجم  هک  نانچ  دروآ  یم  باسح  هب  هدرم  ار  نت  زا  هدش 

ج راونالا ، راحب  « ) .تسا رادرم  دننک ، حبذ  ار  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  دوش  هدـیرب  رادـناج  زا  هک  وضع  ره  هَتیِم : وهف  یَّکَذـُی  ْنأ  َْلبَق  ُْهنَع 
تقیقح رد  هنرگ  تسا و  يروص  نایب  ودـب ، نآ  لصو  ای  لک ، زا  ءزج  عطق  هک  نادـب  تسا  یتاراـشا  ریخا  تیب  رد  و  ص 316 ) ، 62

.تسا لک  تسه  هچ  ره  تسین و  یصخشت  ار  ءزج 

یقوقد هّصق  هب  نتشگ  زاب 

هراشا

یقوقد هّصق  هب  نتشگ  زاب 

هک نآ  ناوج  يا  یقوقد  هّصق  بناج  نارب  نآ  قرف  لثِم و  لاثم و  زا  دنار  هچ  رگ  دشابن  وا  لثم  ریش  دناوخ  ریـش  یلاثم  رد  ار  یلع  رم 
اب دروخ  کشر  نید  وا  يرادـنید  مه ز  درک  تام  ار  هم  ریـس ، ردـنا  هک  نآ  دوبر  یم  هتـشرف  زا  يوقت  يوگ  دوب  قلخ  ماما  يوتف  رد 

یمه نیا  يدز  یصاخ  هدنب  رب  یمد  هک  يُدب  نآ  شدارم  مظعم  رفس  رد  مادم  يدوب  قح  ناصاخ  بلاط  مایق  دار و  وا  يوقت و  نینچ 
اهنآ بر  ای  هلا  يا  مناگصاخ  نیرق  نک  هار  هب  یتفر  یم  وچ  یتفگ 
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یتفگ شترضح  نابرهم  نک  ناشبوجحم  نم  رب  ناج  نادزی  يا  وت  مسانشن  هک  نآ  ملِمُجم و  نایم و  هتسب  هدنب و  ملد  دسانـشب  هک  ار 
ییوج نوچ  تسوت  اب  ادـخ  نوچ  رگد  ییوج  یم  هچ  يراد  نم  رهم  نیا  تساقـستسا  هچ  تسا و  قشع  هچ  نیا  نیهم  ردـص  يا  هک 
وچمه ما  هتسب  مه  وبـس  بآ  رد  عمط  ما  هتـسشنب  رگا  رحب  نایم  رد  زاین  هار  ملد  رد  يدوشگ  وت  زار  ياناد  يا  بر  ای  یتفگب  وا  رـشب 

یم هک  نانچ  ار : یلع  ص )  ) لوسر ندـناوخ  ریـش   1940 تساـخب ب 1953 - مه  مفیرح  هجعن  رد  عـمط  تسارم  هجعن  دوـن  مدواد 
رگید زا  نایعیـش  لوادت  رد  بقل  نیا  تسا و  بلاغلا » هّللا  دـسا  ( » ع  ) نانمؤم ریما  ياه  بقل  زا  یکی  تسا  روهـشم  هک  نانچ  میناد و 

اما .دـنا  هداد  عاجرا  دـسا »  » لیذ راحبلا  هنیفـس  هب  ار  بقل  نیا  دنتـسم  رفنازورف  موحرم  .دراد  رتشیب  ترهـش  ترـضح  نآ  ياـه  بقل 
ردپ وت  تفگ  دـیتلغ و  كاخ  رد  وا  شیپ  دـمآ و  ع )  ) بلاط وبا  هار  رـس  رب  فئاط  هار  رد  يریـش  هک  تسا  نیا  راحبلا  هنیفـس  ترابع 

.یهّللا یبن  روای  هّللا  دسا 

ص)  ) ادخ لوسر  نتخاس  بقلم  .دشاب  انالوم  هدومرف ي  دنتسم  دناوت  یمن  تیاور  نیا  سپ 

301 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دمحم نب  کلملا  دـبع  دعـس  وبا  ظـفاح  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  هصاـخ  هماـع و  ياـه  باـتک  رد  هّللا » دـسا   » هب ار  ع )  ) ناـیقتم يـالوم 
دسیون یـشعرم ) هَّللا  تیآ  هناخباتک  یطخ  هخـسن  ص 74 ،  ) یشاک بقانم  زا  یفطـصملا  فرـش  باتک  رد  تافو 406 )  ) یشوگرخ

.تساخرب شترضح  تساجک ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  دیسرپ  يراب  يانث  دمح و  زا  سپ  ربنم  رب  ص )  ) ادخ لوسر  : » هک

ار وا  لوسر 
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دمحم یبقعلا و  رئاخذ  رد  تافو 694 )  ) يربط نیدـلا  بحم  زین  نیمز »...  رد  تسا  هّللا  دـسا  نیا  دومرف ...  درک و  کـیدزن  دوخ  هب 
هدروآ ار  نآ  دننام  ثیدح و  نیا  ّتنس  لها  ناققحم  ناملاع و  زا  دنچ  ینت  هیوضترملا و  بقانملا  رد  یفنح  ینیـسح  یفـشک  حلاص 

هدننک هدافتـسا  ندیمهف  رتشیب  نآ  زا  دوصقم  و  دنروآ ، يا  هدعاق  ای  یبلطم  ندـش  نشور  يارب  هچ  نآ  لاثم » : » لثم لاثم و  « 28  » .دنا
ای ود  ندوب  دننام  لثم »  » .تسا لعف  تشون  لعاف و  یلع  .تشون » یلع   » هلمج دننام  تسا ، راک  هدـننک  لعاف  دـنیوگ  هک  نانچ  تسا ،

.تافص ای  تیهام  مامت  رد  تسا  زیچ  دنچ 

يا هلئسم  رد  تسا  دهتجم  يار  ناهیقف  حالطـصا  رد  يوتف :  3 دوب 3407 / ناریح  وا  هک  نآ  يوب  درب  ات  دوب  نآ  لاـثم  نآ  دوبن  لـثم 
.حابم و  هورکم ، بحتسم ، مارح ، بجاو ، ماکحا  زا  یکی  رب  لمتشم  نادّلقم  يارب  یعرف  یعرش 

هب يدیمح ، تامدقم  « ) .دیاپن اج  کی  رد  باتفآ  دیاساین و  جرب  کی  رد  هام   » .تسا لثم  ریـس  رد  هام  هک  ور  نآ  زا  هام : ندرک  تام 
.میدرک هجابید  زا  هک  یینعم  هب  تسا  یحیملت  هام »  » رد .دشاب و  ریس  رد  یتسیاب  هتسویپ  کلاس  و  همان ) تغل  زا  لقن 

.دوش هدناوخ  هزور  همه  هک  اعد  ای  نآرق  زا  یئزج  درو : عمج  داروا :

.تقیرط تعیرش و  ماکحا  ماجنا  تدابع و  هب  ندوب  اپ  رب  حالطصا  رد  و  تسا ، نتساخرب  تغل  رد  مایق :

.وا ندرک  تاقالم  ندیسر ، ودب  ندز : یسک  رب 

.تمدخ هب  هدامآ  زا  تیانک  نایم : هتسب 

__________________________________________________

.مرازگ ساپس  تشاددای  نیا  رطاخ  هب  دار ، يودهم  ياقآ  بانج  راوگرزب ، دنمشناد  زا  ( 28)
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.راک وکین  لِمُجم :

: بوجحم
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(. قلخ دزن   ) تسادخ يایلوا  فاصوا  زا  هک  اسانشان 

.یتسود زا  تسا  ندشن  ریس  ینعم  هب  تیب  رد  .دهاوخ و  بآ  هتسویپ  نادب  التبم  هک  تسا  ییرامیب  یکشزپ  حالطصا  رد  اقستسا :

: تسا هدمآ  ناربمیپ  ياه  هّصق  رد  میرک و  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  هجعن : دون 

نک يرواد  قح  هب  ام  نایم  .هدرک  متس  يرگید  رب  یکی  دنا  مصخ  ود  .سرتم  دنتفگ  .دیسرت  نانآ  زا  يو  .دندش  دواد  دزن  ناگتشرف  »
نم هب  ار  نآ  دـیوگ  .شیم و  کی  اهنت  ارم  تسا و  شیم  هن  دون و  ار  وا  تسا  نم  ردارب  نیا  .يامنب  تسار  هار  ار  ام  نکم و  داد  یب  و 

رد ( 24 ص 22 - « ) .تسا هدرک  متـس  وت  رب  وت  شیم  نتـساوخ  اب  نامگ  یب  تفگ  دواد  .تسا  هدش  هریچ  نم  رب  راتفگ  رد  راذگاو و 
رد درم  ود  تفگ  دواد  هب  وا  داتـسرف و  دواد  دزن  ار  ناتان  راگدرورپ  : » تسا هدـمآ  قیتع  دـهع  رد  تسا و  شیم  هن  دون و  میرک  نآرق 

« .تشادن درخ  یشیم  زج  يزیچ  دنمتسم  اما  .دوب  رایـسب  واگ  نادنفـسوگ و  ار  رادلام  درم  .دنمتـسم  يرگید  رادلام و  یکی  دوب  رهش 
یم تیاـنک  هجعن  هب  نز  زا  برع  اریز  دـنا ، هتفرگ  هأرما »  » ار هجعن »  » زا دوصقم  نارـسفم  ضعب  ( 2 هیآ 1 - لصف 11 ، مود ، لئومش  )

.دوش یمن  ریس  ینابر  ضیف  زا  هک  تسا  یفراع  لاثم  انالوم  ریبعت  رد  دواد »  » لاح ره  هب  ص 337 ) ج 8 ، رارسالا ، فشک   ) .دروآ

.دنتسین لفاغ  نانآ  لاح  دقفت  نابلاط و  هب  تیانع  زا  هاگ  چیه  قح  هاگرد  ناصاخ  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  اه  تیب  نیا 

دیود یم  هرمع  ّجح و  يارب  زا  دیزیاب  تّما  خیش  هّکم  يوس 

زا یتفر  هک  يرهش  ره  هب  وا 
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رتشیب کلاس  رب  قح  ترضح  ياه  تضافا  دنچ  ره  هک  تسا  نآ  نایب  زین   2 / 2218 تسج 2219 - زاب  يدرکب  ار  نازیزع  رم  تسخن 
: دیامرف اه  تیب  نیا  رد  هک  نانچ  ددرگ  رت  نوزفا  ضیف  بلط  دنک و  رت  قاتشم  ار  وا  دوش 

دب گنن و  نازیح  نآ  دوب و  یـشیب  نارن  صرح  توهـش و  هابت  گـنن و  وت  ریغ  ردـنا  صرح  هاـج  تسا و  رخف  وت  ِقشع  ردـنا  صرح 
303 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوب  یشیک 

حاضتفا صرح  رگد  نآ  تسا و  يدرم  لاـمک  زا  صرح  یکی  نآ  دور  سپ  يوس  صرح  ثَّنَُخم  رد  دوب  یـشیپ  هر  زا  نادرم  صرح 
نآ ره  رب  تسین  ریس  شبآ  زک  یقستسم  وچمه  ناور  یسوم  دوش  يرضخ  ِيوس  هک  ناهن  سب  اجنیا  تسه  يّرس  هآ  تسا  يدرـس  و 
رد یبلط  تدایز   1954 هار ب 1960 - تسوت  ردص  راذگب ، ار  ردص  هاگراب  نیا  تسا  ترـضح  تیاهن  یب  تسیا  هم  هَّللاب  یتفای  هچ 

لامک تساوخ  رد  و  تسا ، تفرعم  هناشن  یبوبر  ياه  ضیف  زا  یبلط  تدایز  اما  تسا ، مومذم  ياه  تفـص  زا  تسا ، يوایند  هچ  نآ 
.نارسخ لاب و  شوختسد و  دنیایند  یپ  رد  هک  نانآ  و  دنا ، لامک  تدایز  ناهاوخ  دنا  هتفای  یتبتر  هار  نیا  رد  هک  نانآ  .رتشیب 

يو ملع  زا  تفرگ و  ار  وا  یپ  یسوم  دوب ، هداد  یملع  ادخ  دش  هارمه  يو  اب  یسوم  هک  ار  هدنب  نآ  اما  گرزب ، دوب  يربمغیپ  یـسوم 
.ددرگ عناق  هدیسر  نادب  هچ  ره  هب  دنک و  فقوت  يا  هلحرم  رد  دیابن  کلاس  ریس  نیا  رد  .دش  دنم  هرهب 

تبرق تّوبن و  لامک  اب  مالّسلا  امهیلع  ار  رضخ  یسوم  ندرک  بلط  ّرس 

تبرق تّوبن و  لامک  اب  مالّسلا  امهیلع  ار  رضخ  یسوم  ندرک  بلط  ّرس 

دیوگ یم  هچ  نیب  میرک  يا  زومایب  قح  میلک  زا 
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رس ییپ  وکین  یپ  رد  يا  هتشه  ار  دوخ  موق  وت  ایسوم  يَرب  ینیب  دوخ  مرـضخ ز  بلاط  يربمغیپ  نینچ  هاج و  نینچ  اب  میلک  یقاتـشم  ز 
ییامیپ دنچ  انامسآ ! نیا  رب  فقاو  وت  تسوت و  اب  وت  نآ  اجک  ات  ییوج  دنچ  يدرگ  دنچ  اجر  فوخ و  زا  هتـسَر  يدابقیک  يا  هتـشگ 

نمز ناطلس  بوحصم  موش  ات  نم  نیرحَبلا  ُعَمجَم  ات  مور  یم  دینز  هر  مک  ار  هام  باتفآ و  دینک  مک  تمالم  نیا  یـسوم  تفگ  نیمز 
ینعی مور  یم  اه  لاس  نارازه  دوب ؟ هچ  اه  لاس  اه  لاب  ّرپ و  هب  مّرپ  اه  لاس  ابُقُح  يِرسأ  یِضمأ َو  وأ  َكاذ  ًابَبَس  يِرمَِأل  َرـضِخلا  لَعجأ 

1961 وگب ب 1971 - ار  یقوقد  نآ  ناتـساد  ومع  يا  درادن  نایاپ  نخـس  نیا  نان  قشع  زا  نادـم  مک  ناناج  قشع  نآ  دـب  دزرا  یمن 
يارب  ) .دـنا هداد  ودـب  اـه  تیاور  یخرب  زا  يوریپ  هب  نارـسفم  ار  رـضخ  ماـن  .اـنِدابِع  ْنِم  ًادـْبَع  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نآ  رـضخ :

هک تسا  هدمآ  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  رد  ار : دوخ  موق  ع )  ) یـسوم نتـشه  ( 2 1 و 3502 / تیب 224 / هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیـضوت 
ع)  ) یسوم ای  تفگ  یکی  .درک  يروآ  دای  اهنادب  ار  یلاعت  قح  ياه  تمعن  دناوخ و  هبطخ  ار  دوخ  موق  دمآ  رب  ایرد  زا  نوچ  یـسوم 

.تسا رضخ  رت  ملاع  وت  زا  تفگ  دمایب و  لیئربج  .هن  تفگ  .تسین  نیمز  رد  هدنب  رت  ملاع  وت  زا 

باوج دوخ  دسرپ و  یم  ع )  ) یسوم زا  دوخ  هک  تسانالوم  هدنیوگ  ًارهاظ  نکیل  دنا ، هتفرگ  مدرم  ار  هدننک  باطخ  ناحراش  ایـسوم :
.دهد یم 

.رضخ زا  تیانک  یپ : وکین 
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ناهرب هیشاح   ) .ینتشاد تسود  هاشداپ  تاوک ) دابق  ریما + هاشداپ ، يِوَک : یک  : ) دابقیک
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.تسا رتهم  گرزب ، زا  تیانک  تیب  نیا  رد  عطاق )

.1 تیب 3616 / حرش  هب : دینک  هاگن  اجر : فوخ و 

.تسین یندش  فصو  هک  لامج  زا  یتیفیک  نآ :

.یسوم رـضخ و  زا  تراعتـسا  هام : باتفآ و   4 دوش 1511 / نآ  یب  وا  ناـج  نوچ  دوش  رخ  دوـش  ناـج  یب  وـک  صخـش  ددرگ  هدرم 
هار شیپ  ندـش ، عناـم  ندز : هر  .مریگب ) میلعت  رـضخ  زا  مهاوخ  یم  نم  دـیوگ  ع )  ) یـسوم دریگ  یم  رون  هاـم  زا  باـتفآ  هک  ناـنچ  )

.نتفرگ

یسوم هک  هاگ  نآ  و  ًابُقُح : َیِْضمَأ  ْوَأ  ِْنیَرْحَْبلا  َعَمْجَم  َُغْلبَأ  یَّتَح  ُحَْربَأ  ُهاتَِفل ال  یسُوم  َلاق  ْذِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  نیرحَبلا : ُعَمجَم 
هتفگ ( 60 فهک ،  ) .مور یم  هار  زارد  ياه  لاس  ایرد  ود  ندمآ  مه  هب  ياج  ات  تفر  مهاوخ  هتـسویپ  تفگ  ار  هارمه  درگاش )  ) ناوج

دنا هتفگ  تسا و  مور  سراف و  يایرد  ياقتلم  دنا  هتفگ  دراد و  هطاحا  ناهج  هب  هک  تسا  برغم  قرشم و  يایرد  نیرحبلا  عمجم  دنا 
بیکرت نیا  ناحراش  ضعب  و  نازیملا )  ) .سراف مور و  يایرد  ياقتلم  رارـسالا ) فشک   ) .دـسر مه  هب  روش  نیریـش و  بآ  هک  اج  نآ 

.هارمه بوحصَم : رارسالا ) فشک   ) .دوب هدروآ  مهارف  ار  يروص  یندل و  ملع  هک  دنا  هتفرگ  رضخ  زا  تیانک  ار 

.دید ار  وا  یسوم  هک  هدنب  نآ  زا  تیانک  نمز : ناطلس 

.مدرگ یم  اه  لاس  مور و  یم  ای  نیا ، ای  منادرگ ، یم  میلعت ]  ] دوخ راک  ببس  ار  رضخ  َرضِخلا :...  ُلَعجأ 

تـسین نآرق  رهاظ  رد  تسوا و  صاـخ  هک  هناـفراع  يریبعت  اـب  تسا  هدومرف  وا  هارمه  و  ع )  ) یـسوم هراـب  رد  میرک  نآرق  هچ  نآ  زا 
ع)  ) یسوم هک  نانچ  درآ  باسح  هب  یهتنم  ار  دوخ  دیابن  دیازفا  شناد  دور و  شیپ  دنچ  ره  ناسنا  تسین و  يدح  ار  لامک  دیوگ ،
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.دزومآ یملع  وا  زا  ات  تفرگ  ار  رضخ  یپ  يربمیپ  تبتر  اب 

یقوقد هّصق  هب  نتشگ  زاب 

هراشا

یقوقد هّصق  هب  نتشگ  زاب 

هنهرب اپ  هلا  رد  ناریح  هار ، زا  ربخ  یب  هام  ِقشع  زا  رفـس  متفر  هم  لاس و  هیَِقفاـخ  ِیف  ًيدَـم  ُترَفاـس  تفگ  هیلع  هّللا  همحر  یقوقد  نآ 
قشاع دور  یم  لد  رب  هک  نآ  نیمز ز  رب  ار  اه  ياپ  نیا  نیبم  وت  گند  شیوخ و  یب  مناریح و  نم  تفگ  گنـس ؟ راخ و  رب  يور  یم 
رگید حاورا  نتفر  تسا  نت  ِفاـصوا  هتوـک  زارد و  نآ  زاوـن  لد  ِتسم  تسوـک  دـناد ؟ هچ  لد  زارد  هاـتوک و  لزنم ز  هر و  زا  نـیقی 

ناج زا  ام  مسج  رید  رود و  رد  دوب  نوچ  یب  ناج  ریس  لقن  هن  لزنم  هن  دوب  یماگ  هب  هن  لقع  هب  ات  هفطن  يدرک ز  رفـس  وت  تسا  نتفر 
رد منیبب  ات  راو  قاتشم  مدش  یم  يزور  تفگ  نوچ  لکش  رد  ناهن  نوچ  یب  دور  یم  نونک  وا  درک  اهر  هنامسج  ریـس  ریـس  دیزومایب 

زور و هتشگ  هگ  یب  دوب  ماگ  هب  لحاس  کی  يوس  مدیسر  نوچ  يا  هّرذ  ردنا  جرد  یباتفآ  يا  هرطق  رد  یمزلق  منیبب  ات  رای  راونا  رـشب 
رد اه  تدـم  ( ) .یبرغ یقرـش و  ُِقفا  ود   ) .برغم قرـشم و  تغل  رد  نیقفاـخ  اـی  قفاـخ  ود  ترفاـس :...   1972 ماـش ب 1983 - تقو 

.دنا هتفرگ  ینامسج  یناحور و  ریس  ار  نیقفاخ »  » ناحراش ضعب  .مدوب ) شدرگ  رد  نیمز  رسارس 

.راگدرورپ هولج  رادید  تسا و  قح  هب  ندش  لصاو  زا  تراعتسا  هام :

.رایشهان گند :

.درادن یهجوت  مسج  هب  کلاس  يریس  نینچ  رد  هک  هناقشاع  ریس  زا  تسا  يریبعت  نتفر : لد  رب 

.ناکم نامز و  زا  تیانک  رید : رود و 
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تسا خرس  يایرد  مان  مُزُلق :
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یناحور لماک و  درم  دوصقم  تیب  نیا  رد  .دنا و  هداد  ایرد  هب  تسا  هدوب  نآ  رانک  رد  مان  نیمه  هب  هک  يردـنب  رطاخ  هب  ار  مان  نیا  و 
.اهتنا یب  شنورد  مادنا و  هب  دودحم  تسا ، نامدرم  رگید  نوچ  شرهاظ  هک  تسا 

لحاس يوس  عمش  تفه  لاثم  ندومن 

لحاس يوس  عمش  تفه  لاثم  ندومن 

نامـسآ نانع  ات  شوخ  هدش  رب  نآ  زا  یعمـش  یکی  ره  هلعـش  رون  نآ  دب  مدیباتـش  لحاس  نآ  ردنا  ناهگان  مدید  رود  زا  عمـش  تفه 
زا قلخ  هدید  ود  نیک  تسا  هتخورفا  اه  عمش  هنوگچ  نیا  تشذگ  رس  زا  ار  لقع  تریح  جوم  تشگ  هریخ  مه  یگریخ  متـشگ  هریخ 

ناشدنب اه  هدید  رب  بجع  ُدب  يدنب  مشچ  دوزف  یم  هم  رب  هک  یعمش  نآ  شیپ  دوب  هتـشگ  یغارچ  ِنایوج  قلخ  تسا ؟ هتخود  اه  نیا 
رتشیب لهچ و  یلو  دنا  نت  تفه  هک  تسا  نآ  روهشم  .تسا  لادبا  زا  تیانک  عمش : تفه   1984 اشَی ب 1989 - نَم  يِدهَی  درک  یم 

« .دـهاوخ ار  هک  ره  دـیامن  یم  هار  : » تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اـشَی : نَم  يِدـهَی  ( 1 تیب 264 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .دـنا هتفگ  زین 
نانآ ماع  هدید  اما  دنناسر  یم  ضیف  دندرگ و  یم  ناهج  رد  دنا ، نشور  ياه  غارچ  هک  تسا  لادبا  فصو  اه  تیب  نیا  ( 142 هرقب ، )

.دید دناوتن  ار 

عمش کی  لاثم  رب  عمش  تفه  نآ  ندش 

عمش کی  لاثم  رب  عمش  تفه  نآ  ندش 

دش تفز  نم  یناریح  یتسم و  دش  تفه  رگید  راب  کی  نآ  زاب  کلف  ِبیَج  وا  رون  دفاکش  یم  کی  تفه ، دش  یم  هک  مدید  یم  زاب 
کی هک  نآ  نابز  زا  ندومن  ناوتن  اه  لاس  نآ  ِكاردا  دنک  ندید  کی  هک  نآ  ام  تفگ  نابز و  رب  دیاین  هک  اه  عمـش  نایم  یتالاصّتا 

کیَلَع ام  ًءانَث  یِـصحا  هک ال  نآ  کیلا ز  وَر  درادـن  ینایاپ  هک  نوچ  شوگ  هب  نآ  ندونـش  ناوتن  اه  لاـس  شوه  كاردا  شدـنیب  مد 
باتش لیجعت و  مداتفیب ز  ات  بارخ  شوهدم و  شیوخ و  یب  مدش  یم  ایربک  ناشن  زا  تسا  زیچ  هچ  ات  اه  عمـش  نآک  اود  متفر  رتشیپ 

ردنا لقع  یب  شوه و  یب  یتعاس 
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راب کی  ندید : کی   1990 متساپ ب 1999 - هن  رس  هن  ییوگ  شور  رد  متساخرب  مدمآ  شوه  اب  زاب  نیمز  كاخ  رس  رب  مداتفوا  نیا 
هب نابز  هار  زا  اه  لاس  دوش  كرد  ندـید  اب  راـب  کـی  هچ  نآ  .تسا ) لـبق  تیب  مود  تیب  مین  يارب  يدـیکأت   ) .ندرک كرد  .ندـید 

.تسا ندینش  اهراب  ربارب  ندید  کی  .دیاین  رد  كاردا 

رب کیلع  ام   » هلمج هب  هجوت  اب  نکیل  دنا ، هتـشون  شیدـنیب » دوخ  رد  .درگ  زاب  دوخ  هب   » ار هلمج  نیا  ینعم  ناحراش  ضعب  کیلا : وَر 
یباین رد  ار  نآ  تقیقح  وت  رگا  تسین و  نایاپ  ار  داحتا  قارتفا و  هلوقم  دـیامن ، یم  رت  بسانم  شاب » دوخ  راک  هب  «، » تسین یـسأب  وت 

ام  » هلمج ناحراش  زا  يرایسب  هک  تشاد  دیاب  هجوت  .تسین  وت  رب  یـسأب  شاب  دوخ  راک  هب  درگ و  زاب  ناتـساد  هب  تسین ، یـسأب  وت  رب 
َکیَلَع ًءانَث  یِـصحا  کَناحبُـس ال  : » تسا کیلع » « » یِـصحا ال   » مّمتم تسین ، تسرد  دـنا و  هتفرگ  ًءانث » یِـصحا  ال   » مّمتم ار  کیَلَع »

عطقنم شنایب  تسا  شیوخ  یب  قرغتسم و  هک  نآ  تسا و  وحص  هناشن  نتفگ  انث  .َکِسفَن » یلَع  َتیَنثأ  امَک  َتنأ 

310 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و تافـص ، رد  نّیعَت  زا  تسا  يریبـعت  ندـیدرگ  تفه  یکی  ندـش و  یکی  عمـش  تـفه  ( 1 تیب 128 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .دـشاب
.دنتـسه یکی  ینعم  رد  دنـشاب  فلتخم  تروص  رد  دنچ  رگا  قح  يایلوا  تسا ، هدمآ  يونثم  يواطم  رد  هک  نانچ  .تاذ  رد  تدـحو 

دنا لصتم  مه  هب  ترثک  نیع  رد  نانآ  .تدحو  درگن  یم  نانآ  تقیقح  هب  هک  نآ  و  دـنیب ، یم  ددـعت  دراد  رظن  نانآ  مسج  رب  هک  نآ 
.دنتسه یکی  و 

رد ًارهاظ  ترثک  تدحو و  نیا  ندید 
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هب اما  دـید  ناوت  یناسآ  هب  ینـالقع  كرد  اـب  ار  ترثک  تدـحو و  نینچ  .تسا  هدـمآ  شیپ  یقوقد  يارب  رکـس  وحـص و  تلاـح  ود 
.دروآ ناوتن  رد  فصو 

درم تفه  رظن  رد  اه  عمش  نآ  ندومن 

درم تفه  رظن  رد  اه  عمش  نآ  ندومن 

درتس یم  ار  اهرون  تبالص  زا  درُد  زور  رون  راونا  نآ  شیپ  دروژال  ِفقس  هب  دش  یم  ناشرون  درم  تفه  دش  رظن  ردنا  عمش  تفه 

تخرد تفه  اه  عمش  نآ  ندش  زاب 

تخرد تفه  اه  عمش  نآ  ندش  زاب 

هویم زا  هتشگ  مُگ  مه  گرب  خاش  تسین  ادیپ  گرب  ِّیُهبنا  تخب ز  کین  ناشیا  يزبس  زا  ممشچ  تخرد  لکـش  دش  درم  کی  ره  زاب 
ُدب یهام  واگ و  زا  رتریز  نیمز  رعق  رد  هتفر  کی  ره  ِخـیب  هدـش  نوریب  الَخ  زا  دوب ؟ هچ  هردـس  هدز  هَردِـس  رب  خاـش  یتخرد  ره  خارف 

یتسج هویم  زا  بآ  وچمه  روز  يدیفاکش ز  رب  هک  يا  هویم  ربز  ریز و  ناشلاکـشا  نآ  زا  لقع  رت  يور  نادنخ  خاش  زا  ناشخیب  نیقی 
رکـس و ملاـع  رد  نتـسیرگن  .داـتوأ  هب  نتـسیرگن  عون  ود  زا  تسا  یناـیب  ندـش : درم  تفه  عمـش  تفه   2000 روـن ب 2007 - ِقرب 

.نابات عمش  ییادخ و  رون  ناشنطاب  نامدرم و  رگید  نوچمه  تسا ، مسج  ناشرهاظ  .نانآ  ینعم  هب  وحص  ملاع  رد  نتسیرگن 

.نامسآ زا  تیانک  دروژال : ِفقس 

ار زور  رون  .ادـخ  يایلوا  رون  زا  تسا  یـساکعنا  باتفآ  رون  تسا و  باـتفآ  رون  باـتزاب  زور  رون   ) .کـیرات هریت و  زا  تیاـنک  درُد :
زا تیاـنک  ندـش : تخرد  .تسین ) يرون  ار  دیـشروخ  دـشابن ، اـهرون  نآ  شباـت  رگا  هکلب  تسین ، یـشبات  يونعم  ياـهرون  نآ  ربارب 
زا مدرم  هک  يدوس  رظن  زا  تسا  لادـبا  هب  نتـسیرگن  نیا  .هویم و  رپ  هوبنا و  خاـش و  رپ  یتـخرد  .تسا  لادـبا  راوطا  زا  رگید  يروـط 

يارب  ) .دنرب یم  نانآ  شناد 
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یحیرشت دعب ) هب   1 تیب 2641 / حرش  هب : دینک  هاگن  هراب  نیا  رد  رتشیب  حیضوت 
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ًهَبِّیَط ًهَِملَک  اًـلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رب  يوـق  لاـمتحا  هب  تسا  هدرک  ناـتخرد  هشیر  خاـش و  زا  هک 
ریـسفت نآ  عرف  تیالو  لصا و  ناماما  ربمیپ و  اه  تیاور  یخرب  رد  هک  ( 24 میهاربا ،  ) .ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک 

.2 تیب 1778 / حرش  هب : دینک  هاگن  هردِس : ص 63 ) ج 12 ، نازیملا ،  ) .تسا هدش 

يزیچ هک  نآ  يارب  حـلاص  تاهج و  رد  دَـتمُم  هسفن  یف  ای  ماسجا  نایم  یموهوم  ِدـُعب  ناملکتم  حالطـصا  رد  .ندوب  یهت  ألخ ، الَخ :
تراشا هک  نانچ  هن  ای  دوب ، یمـسج  دـعب  هب  لغاش  دوب ، سفن  هب  مئاق  هک  جراخ  رد  دوجوم  درجم  دـعب  امکح  دزن  دوب و  نآ  لـغاش 

.دنیامن یم  هار  ار  ناهارمگ  شناد  نیا  رون  هب  نانآ  تسا و  شناد  ناتخرد  نیا  راب  دش 

قلخ مشچ  زا  ناتخرد  نآ  ندوب  یفخم 

قلخ مشچ  زا  ناتخرد  نآ  ندوب  یفخم 

یم ناب  هیاس  یمیلگ  زا  دنتخاب  یم  ناج  هیاس  يوزرآ  تشد ز  ارحص و  زا  قلخ  نارازه  دص  تشذگ  یم  ناشیا  رب  هک  رت  بجع  نیا 
هّرذ اهـس  دنیب  ار  هام  دنیبن  هک  اه  هدید  رب  قح  ِرهق  هدرک  متخ  چیپ  چیپ  ياه  هدید  رب  وفت  دص  چیه  دـندید  یمن  ار  نآ  هیاس  دـنتخاس 

؟ ادـخ يا  تسا  رحـس  هچ  دزیر  یم  هتخپ  اه  هویم  نیو  اون  یب  اه  ناوراک  هن  دـیمون  مرک  فطل و  زا  کیل  هن  دیـشروخ  دـنیب و  ار  يا 
یِموَق َتَیل  اـی  مدـب  مد  نوصُغ  نآ  هفوکـش  گرب و  ره  هتفگ  قلح  کـشخ  اـمغی  هب  هداـتفا  مهرد  قـلخ  دـندیچ  یمه  هدیـشوپ  بیس 

اّلَک ال میتسب  ناشمـشچ  رجـش  رب  تریغ  دمآ ز  یم  گناب  تخب  روش  ِقلخ  دییآ  ام  يوس  تخرد  ره  يوس  دمآ ز  یم  گناب  نوُمَلعَی 
تراعتسا هیاس :  2008 رَزَو ب 2017 -
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.دزاس هدامآ  ار  نانآ  ناج  شیاسآ  هک  ییامنهار  زا 

.دنتسه یهت  تلیضف  لضف و  زا  یلو  دنراد ، يربهر  يوعد  هک  یناسک  زا  نتساوخ  ییامنهار  زا  تیانک  میلگ : زا  نتخاس  ناب  هیاس 

.درادن ار  تقیقح  ندید  ناوت  هک  يا  هدید  چیپ : چیپ  هدید 

هراتس اهُس : ( 7 هرقب ،  ) .تسا يا  هدرپ  ناـنآ  هدـید  رب  ٌهَواـشِغ : ْمِهِراـْصبَأ  یلَع  َو  تسا : مـیرک  نآرق  زا  هـتفرگ  قـح : رهق  هدرک  مـتخ 
.تسا یلامش  ياه  تروص  زا  هک  گرزب  سرخ  تروص  ِمُد  رخآ  رد  تسا  یکچوک 

.نتخانشن ار  یقیقح  نایامنهار  ندرک و  يوریپ  ار  يزاجم  نارادیوعد  ندیدن : دیشروخ  ندید و  اهس 

314 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنریگ ارف  شناد  ناونع  هب  يربهر  نایعدم  زا  هچ  نآ  زا  تراعتسا  هدیشوپ : بیس 

.تقیقح هنشت  زا  تیانک  قلح : کشخ 

.هخاش نصغ : عمج  نوصُغ :

یم نم  مدرم  شاـک  َنیِمَرْکُْملا : َنِم  ِینَلَعَج  یِّبَر َو  ِیل  َرَفَغ  اـِمب  َنوُمَْلعَی  یِمْوَق  َْتَیل  اـی  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  یِموَق :...  َتَیل  اـی 
، همایق  ) .تسین یهاگهانپ  زگره  َرَزَو : اـّلَک ال  ( 27 - 26 سی ،  ) .داد مرارق  ناگتشاد  یمارگ  زا  دیـشخب و  ارم  راگدرورپ  هک  دنتـسناد 
ار نانآ  مه  مدرم  .دش  دـهاوخ  عطقنم  یلاعت  قح  ضیف  دنـشابن ، نانآ  رگا  هک  ارچ  دـنا  مدرم  نایم  رد  هشیمه  نیتسار  نایامنهار  ( 11

نانآ ینیب  یم  َنوُرِْصُبی : ْمُه ال  َْکَیلِإ َو  َنوُرُْظنَی  ْمُهارَت  َو  دومرف : لوسر  هراب  رد  نآرق  .ار  نانآ  تقیقح  هن ، ار  ناشمسج  اما  دننیب  یم 
دوخ هب  ار  نانآ  وس  کی  زا  یغورد  نایعدم  نکیل  دنا ، تقیقح  يوج  تسج و  رد  مدرم  تیرثکا  .دـننیب  یمن  دـنرگن و  یم  وت  هب  ار 

.دراد یم  زاب  تقیقح  هب  ندیسر  زا  ار  نانآ  تساهنآ  رد  هک  یتلاهج  یکیرات  رگید  يوس  زا  و  دنناوخ ، یم 

رد ما  هریخ  اکُذ  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 
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هب يور  دـنراد و  یمن  رب  هدـید  زا  هدرپ  ارچ  هک  دـنروخ  یم  غیرد  نانیا  یهارمگ  رب  نیتسار  ناـملاع  نآ   3 ادخ 1109 / يدنب  مشچ 
.دوب هتسب  ار  نامرحمان  نآ  مشچ  قح  تریغ  اما  .دنرآ  یمن  قح  نادرم 

هناوید هّللا  ُءاضَق  زا  تسم  نیکـسم  نیک  دنتفگ  یم  هلمج  دـیوش  دعـسَتسُم  راجـشا  نیا  زا  ای  دـیور  وس  نیک  ناشتفگ  یم  یـسک  رگ 
نیا ار  قلخ  تسیچ ؟ لاح  بر  ای  دنام  یم  بجع  وا  زایپ  نوچ  دساف  تشگ  تضایر  زو  زارد  يادوس  نیکـسم ز  نیا  زغم  تسا  هدش 
مسا : ) دَعسَتسُم  2018 لقن ب 2022 - دـنرآ  یمن  وس  نآ  مدـق  کی  لقع  يار و  دـص  اـب  نوگاـنوگ  ِقلخ  تسیچ ؟ لالـضا  هدرپ و 

.یتخب کین  هدنیوج  لعاف ) ِمسا  تروص  هب   ) و تخب ، کین  لوعفم )

.3 تیب 1363 / حرش  هب : دینک  هاگن  هّللا : ءاضَق 

.هدنهد دنپ  وا :

315 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوه نافلاخم  هک  نانچ  دنرگن ، یم  هرخـس  هب  ار  ناشیا  هکلب  دنریذپ ، یمن  ار  ناگدنهد  زردنا  دـنپ  تسا ، هدرپ  لد  هدـید  رب  ار  نانآ 
هناوید دنا و  هدـناسر  يدـنزگ  ار  وت  ام  نایادـخ  یخرب  هک  مییوگ  یمن  نیا  زج  ٍءوُِسب : اِنتَِهلآ  ُضَْعب  َكارَتْعا  اَّلِإ  ُلوُقَن  ْنِإ  دـنتفگ : یم 

(54 دوه ،  ) .دنا هدرک  تا 

یم مشچ  هدز  رس  رب  ارم  رم  يزیچ  وید  هدش  هریخ  هناوید و  منم  ای  قاع  یغاب و  نینچ  نیز  رکنم  هتشگ  قافّتا  ناشناک ز  ریزو  نالقاع 
مورگن نوچ  مروخ  یم  ناشاه  هویم  مور  یم  ناـتخرد  رب  دوب  هچ  باوخ  نمز  ردـنا  لاـیخ  منیب  یم  باوخ  نم  هک  هظحل  ره  هب  ملاـم 
قایتشا راپس ز  ناج  هروغ  مین  يوزرآ  راقتفا ز  جایتحا و  لامک  اب  نارک  ناتـسب  نیز  دنریگ  یمه  هک  نارکنم  رد  مرگنب  نم  نوچ  زاب 

نایاون یب  نیا  دننز  یم  تخرد  گرب  کی  صرح  و 
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خاش رد  تسد  مدوخ  یب  نم  بجع  میوگ  یم  زاب  رازه  ردنا  رازه  دـص  قیالخ  نیا  رامث  نیز  تخرد و  نیز  تمیزه  رد  تخـس  هآ 
شیوخ هک  دوب  نیا  بذـک  فیفخت  هک  ناوخ  تئارق  نیا  اِوبِّذُـک  دَـق  مُهَّنأ  اوُّنَِظب  ات  وگب  ُلسُّرلا  َسأـیَتسا  اَـم  اَذا  یَّتَح  مدز  رد  یلاـیخ 

بآ رب  ناج  تخرد  رب  وگ  ناشکرت  انُرصن  « 29  » ککشتلا َدَعب  مُهءاج  ایقشا  يرکنم  قافّتا  ایبنا ز  ناج  داتفا  نامگ  رد  بِجَتُحم  دنیب 
.هدمآ  3 تیب 2018 و 2030 / رد  هچ  نآ  غاب :  2023 ب 2035 -

زا ار  دوخ  زا  تیانک  نتفرگ : نارک  ناتـسب  زا  .دـنا ) قفتم  ندـنام  مورحم  ینامرفان و  راکنا و  رد  همه   ) .ندـنام مورحم  نتـشگ : قاـع 
.نتشاد مورحم  ایلوا  تیاده  ضیف 

.یشیورد راقتفا :

.كدنا هرهب  زا  تراعتسا  هروغ : مین 

: تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ام :...  اذا  یَّتَح 

__________________________________________________

لکشتلا ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 29)

316 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

غورد نانآ  هب  نارفاک  دنتـشادنپ  دـنوش و  دـیمون  ناربمایپ  هک  نآ  ات  انُرْـصَن : ْمُهَءاج  اُوبِذُـک  ْدَـق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  ُلُسُّرلا َو  َسَْأیَتْسا  اَذِإ  یَّتَح 
ناشاه هدـید  تسا ، هداهن  ناشاهلد  رب  رهم  ادـخ  هک  نانآ  تلاح  زا  تسا  يریبعت  ( 110 فسوی ،  ) .دیـسر ناشیدب  ام  يرای  دنا ، هتفگ 
دیمون ناشتیاده  زا  دننام و  یم  تفگش  رد  تلفغ  نیا  زا  ادخ  ناگداتسرف  هک  اج  نآ  ات  .زارف  هتسب و  رد  ناشاهلد  هچیرد  تسا و  زاب 

.دندرگ یم 

دیمون ناربمایپ  هک  نآ  ات   » هک تسا  نیا  طبـض  نیدـب  هیآ  ینعم  .تسا و  لاذ  فیفخت  هب  اُوبِذُـک »  » میرک نآرق  رد  مینیب  یم  هک  نانچ 
نیا نآ  ینعم  تسا و  لاذ  دـیدشت  اب  اوبِّذُـک »  » اه تیاور  یخرب  رد  .هدـش » هتفگ  غورد  نانآ  هب  هک  دـندرک  نیقی  نارفاک ]  ] دـندش و

نیقی ناربمیپ  هک  تسا 
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فلخ نانآ  اب  ادـخ  دـندرک  نامگ  ناربمیپ   » هک تسا  هدـمآ  سابع  نبا  زا  یتیاور  رد  .دـنناد  یم  وگ  غورد  ار  ناـنآ  نارفاـک  دـندرک 
ینعم نینچ  ار  اوبذک »  » هعیش ياهریسفت  یخرب  .تسین  راگزاس  ناربمیپ  تمصع  اب  لقن  نیا  یلو  یبطرق ) ریـسفت   ) .تسا هدرک  هدعو 

: دنا هدرک 

نومأم سلجم  رد  دیوگ  مهج  نب  دمحم  نب  یلع  .دنا » هدـش  بیذـکت  نارفاک  يوس ] زا  هک  دـندرک  نیقی  ناربمیپ و   ] دـندش دـیمون  »
.دوب وا  دزن  ع )  ) اضر ماما  مدوب و 

اذِإ یَّتَح   » هک هد  ربخ  ادـخ  هتفگ  زا  ارم  سپ  تفگ  نومأم  .يرآ  دومرف  دـنا ؟ موصعم  ناربمیپ  هک  تسین  وت  هتفگ  رگم  تفگ  نومأـم 
هتفگ غورد  نانآ  هب  ناربمایپ  هک  دندرب  نامگ  ناربمیپ  تّما  دومرف  ع )  ) اضر .اَنُرْـصَن » مُهَءاَج  اُوبِذُـک  دَـق  مهَّنأ  اوُّنَظ  ُلُسُّرلا َو  َسأیَتسا 
ّرِـصُم بیذـکت  رب  ناشیا  هک  دنتـسناد  نیقی  شیوخ و  موق  مالـسا  زا  دـندش  دـیمون  ناربماغیپ  نوچ  ص 282 ) ج 11 ، نازیملا ،  ) .دـنا
.دندید بوجحم  ار  دوخ  نانآ  هک  .تسا  هدرک  هنافراع  يریـسفت  ار  اوبذـک »  » انالوم اّما  ص 149 ) ج 5 ، رارسالا ، فشک   ) .دنداتساب
ناشیا نارکنم  اما  دنهد  یم  اه  هناشن  اهنادب  دنزاس ، یم  هاگآ  ترخآ  ندوب  نادواج  ایند و  ندوب  رادـیاپان  زا  ار  مدرم  قح  نایامنهار 

.دنوش یم  دیمون  نانآ  تیاده  زا  دنتفا و  یم  تفگش  هب  يدنب  مشچ  نیا  زا  ناربمغیپ  .دننک  یم  ینامرفان  دنناوخ و  یم  نزغورد  ار 

بیعـش دوه و  ناتـساد  رد  هک  نانچ  داد  تاجن  ار  نانآ  درک و  هابت  ار  ناشنافلاخم  هک  دوب ، نآ  ار  ناربمیپ  ادـخ ، يرای  ندـمآ  اـما  و 
.تسا

نوچ تسیچ  گناب  نیا  بجع  يا  نایوگ  قلخ  تسا  يزومآ  رحـس  هظحل  ره  مد و  ره  تسا  يزور  شک  نآ  دـب  هد  یم  روخ و  یم 
یهت رب  تخرد و  زا  ارحص  هک 
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317 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا 

یهر لکـشم  ای  تسا  ینابایب  ای  تسین  غاب  اجنیا  میلام  یم  مشچ  ناوخ  تسا و  غاب  امـش  کیدزن  هب  هک  نایئادوس  مد  زا  میتشگ  جیگ 
نیا بجع  يا  ناـشیا  وچ  میوگ  یمه  نم  وک  تسه  دوخ  رو  هدوه ؟ یب  دوـب  نوـچ  وـگ  تفگ و  نیا  زارد  نیدـنچ  بجع  يا  تسا 

تـسا یقرف  بجع  نآ  ات  بجع  نیز  بهل  وب  هدـنام  زین  بّجعت  رد  بجع  رد  دـمحم  اـه  عزاـنت  نیز  بر  ِعنُـص  دز  ارچ  يرهُم  نینچ 
شوگ ب 2044- تسا  طحق  نوچ  دنچ  ییوگ  دنچ  شومخ  نیه  نار  رتزیت  یقوقد  يا  فرگـش  ناطلـس  درک  دـهاوخ  هچ  ات  فرژ 

.دنا هتفرگ  یقوقد  ار  بطاخم  یضعب  .دنا و  هدش  دیمون  نارفاک  رتشیب  تیاده  زا  هک  تسایبنا  هب  باطخ  روخ : یم   2036

.تسا فلتخم  ياه  تروص  هب  هک  ینابر  ياه  میلعت  زا  تراعتسا  يزومآ : رحس 

.هویم رب :

.2 تیب 418 / حرش  هب : دینک  هاگن  بهل : وب 

يرای ار  نانآ  ادخ  اما  دنا ، ناتسرپ  ایند  رازآ  ضرعم  رد  هتـسویپ  دنراد ، هدهع  هب  ار  مدرم  ییامنهار  هفیظو  هک  ادخ  يایلوا  ناربمیپ و 
.دنزاس دنم  هرهب  دوخ  شناد  زا  ار  نابلاط  ات  دهد  یم 

غورد ار  ایلوا  توعد  تسا ، هتـسب  ناشلد  مشچ  هک  يا  هتـسد  .مدرم  زا  هتـسد  ود  هب  تسوا  شرگن  اه  تیب  نیا  رد  یقوقد  تلاـح  ود 
یقوقد .دننیب  یم  ار  هویم  غاب و  نانآ  .دنراد  نیب  تقیقح  هدید  هک  يا  هتـسد  .دنرامـش و  یم  یئادوس  ار  نانآ  ناوریپ  و  دنرادنپ ، یم 
.دـننیب یمن  دوخ  نوماریپ  ار  اـه  غاـب  هنوگچ  تسا ؟ هداـهن  ناـنآ  لد  رب  رهم  ادـخ  هنوگچ  هک  تسا  تفگـش  رد  نارکنم  یلدروک  زا 

هک نانچ  ناربمیپ ، توعد  زا  ناـهارمگ  دـندوب و  تفگـش  رد  ناـهارمگ  زا  ناربمیپ  هک  دـنک  یم  تراـشا  فیرظ  هتکن  نیدـب  سپس 
لوسر
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ریگارف نینچ  ارچ  ص )  ) دمحم توعد  هک  تفگش  رد  بهل  وب  تسا و  ریسا  وید  ماد  رد  نینچ  ارچ  بهل  وب  هک  دوب  تفگـش  رد  ادخ 
.تسا

تخرد تفه  نآ  ندش  تخرد  کی 

تخرد تفه  نآ  ندش  تخرد  کی 

یم ناس  هچ  نم  یمد  ره  دـش ، یم  درف  دـش ، یم  تفه  تخرد  کـی  هلمج  تفه  نآ  دـش  زاـب  تخب  کـین  نم  رتشیپ  مدـنار  تفگ 
ماما دننام  شیپ  زا  تخرد  کی  زاس  هدرک  تعامج  نوچ  هدیـشک  فص  زامن  رد  ناتخرد  مدـید  نآ  زا  دـعب  یمه  تریح  زا  متـشگ 
نامز نآ  ار  قح  لوق  مدرک  دای  دومن  یم  متفگـش  سب  ناتخرد  زا  دوجـس  نآ  عوکر و  نآ  مایق و  نآ  ماـیق  رد  وا  سپ  ردـنا  نارگید 
زورف اب  ياک  ادـخ  ِماهلا  دـمآ  نانچ  نآ  تسا  زامن  بیترت  هچ  نیا  نایم  هن  وناز  هن  ار  ناـتخرد  نیا  نادُجـسَی  ار  رَجَـش  ُمجَّنلا و  تفگ 

.نتشاد اپ  هب  نتسارآ ، ندرک : زاس   2045 زونه ب 2052 - ام  راک  يراد ز  بجع  یم 

و روثنملا ) ّرد  ریسفت   ) .دنا هدرک  ینعم  هقاس  یب  هایگ  نارسفم  ضعب  ار  مجن  ( 6 نمحر ،  ) .ِنادُجْسَی ُرَجَّشلا  ُمْجَّنلا َو  َو  : » رَجَش ُمجَّنلا و 
.تسا هراتس  دنا  هتفگ  یضعب 

.ریمض نشور  زورف : اب 

تدهاشم ار  ترثک  دنرگن  تانّیعت  هب  هک  هاگ  نآ  .ملاع  نیدب  نانیب  تقیقح  نتسیرگن  زرط  يارب  تسا  یلاثم  لادبا ، تدحو  ددعت و 
هدروآ ییعابر  اه  تیب  نیا  حیـضوت  رد  يدابآ  ربکا  دمحم  یلو  .دننیب  تدحو  دنریگ ، تیدحا  تاذ  تآرم  ار  تانّیعت  نوچ  دـننک و 

: دیامن یم  بسانم  نآ  لقن  هک  تسا 

تسا روص  نایعا  هنییآ و  قح  رون  ای  تسا  رگ  هولج  قح  هنییآ و  همه  نایعا 

يونثم هیشاح   ) تسا رگد  نآ  هنییآ  نیا ، ود  کی ز  ره  تسا  رصبلا  دیدح  هک  ققحم  مشچ  رد 
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.تسا لماک  یلو  دیاش  ار  تماما  هک  یتخرد  قح و  تردق  ربارب  تسا  تادوجوم  عوضخ  زمر  زامن ، ص 176 ) ج 3 ، روپناک ، پاچ 

تخرد تفه  نآ  ندش  درم  تفه 

تخرد تفه  نآ  ندش  درم  تفه 

زا دـنراد  هچ  دـنا و  نایک  ات  نالـسرا  تفه  نآ  هک  ملام  یم  مشچ  درف  نادزی  یپ  هَدـعَق  رد  هلمج  درم  تفه  اـهنآ  تشگ  يرید  دـعب 
مارک ِجات  رخفم و  یقوقد  يا  مالس  نآ  باوج  مدنتفگ  موق  هابتنا  زا  مالـس  ار  ناشیا  مدرک  هار  نم ز  مدیـسر  یکیدزن  هب  نوچ  ناهج 

مخـساپ دورف  زا  دندیرگنب  ار  رگدکی  دوز  دنتـسنادب  نم  ریمـض  زا  دنتخادنن  رظن  نم  رب  نیا  زا  شیپ  دنتخانـشب  ارم  نوچ  رخآ  متفگ 
تـسار پچ و  زار  هدیـشوپ  دوش  یک  تسادخ  اب  ّریحت  رد  وک  یلد  رب  زین  وت  رب  نونکا  تسا  هدیـشوپب  نیا  زیزع  ياک  نادنخ  دـنداد 

زا هن  ناد  قارغتسا  نآ ز  یلو  زا  بیغ  دوش  یمـسا  رگا  تفگ  دنا  فقاو  یمـسر  فرح  مسا  نوچ ز  دنفکـشب  قیاقح  يوس  را  متفگ 
.تسا نتسشن  عون  هدِعق »  » .نتسشن و هَدعَق :  2053 یلهاج ب 2062 -

.تبیه اب  نادرم  زا  تیانک  .ریش  یکرت ) : ) نالسرا

(. نانآ تمرح  هب  ییانشآ  يور  زا   ) یهاگآ هابتنا :

نیا دـندرک و  بجعت  ار  نانآ  یقوقد  نتخانـشن  زا  لادـبا  نآ  هک  تسا  یتیانک  نآ  رد  .ندرک  هاـگن  یمـشچ  ریز  نتـسیرگن : دورف  زا 
.دندنایامن رگیدکی  هب  ار  یتفگش 

.تساج همه  زا  هاگآ  تسادخ ، اب  ریحت  رد  هک  یلد  .تسا  لامج  دوهش  هبلغ  تفرعم و  طرف  زا  یشان  تریح ، ای  رُّیحت :

.نتسیرگنن رهاظ  هب  ندوب و  ینعم  ملاع  هجوتم  نتفکش : قیاقح  يوس 

نانچ فراع  لد  هک  تسا  نآ  نافراع  حالطصا  رد  .یعیام و  رد  ای  بآ  رد  تسا  نتفر  ورف  ینعم  هب  تغل  رد  قارغتسا :
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دینک هاگن   ) .دنکن هجوت  دوخ  هب  يرگید و  هب  هک  ددرگ  قح  هجوتم 

320 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نوماریپ هچ  نآ  زا  هک  تسا  قرغتـسم  نانچ  هاگ  کلاس  تسا ، هدـمآ  يونثم  يواـطم  رد  اـهراب  هک  ناـنچ  ( 2 تیب 3782 / حرـش  هب :
مـسا هب  ار  وا  زین  دندوب  هاگآ  وا  نورد  زا  دنتخانـش و  ار  وا  هنوگچ  لادبا  نیا  هک  تسا  تفگـش  رد  یقوقد  .دنام  یم  ربخ  یب  تسوا 

ار وا  نانآ  تاذـلاب و  هن  تسا  ضرعلاب  مسا  هب  هجوت  یّمَـسُم و  ندـنایامن  يارب  يرهاظ  تسا  یناشن  مسا  هک  یلاـح  دـندرک  باـطخ 
رد تسا  قارغتسا  رطاخ  هب  دنک  یمن  یهجوت  رهاظ  هب  یهاگ  رگا  دراد  هجوت  ود  ره  ءامسا  یناعم و  هب  قح  یلو  هک  دنزاس  یم  هاگآ 

.دنتسین یتلاح  نانچ  رد  دندونش ، تفگ و  رد  یقوقد  اب  هک  هلحرم  نیا  رد  نکیل  .قح  تاذ 

ِرود زا  مراد  یتالکـشم  نم  هک  تعاس  کی  کیل  يرآ  متفگ  تسود  كاپ  يا  وت  هب  ندرک  ادتقا  تسوزرآ  ار  ام  دنتفگ  نآ  زا  دـعب 
یتبحـص ّیتولخ و  مژُد  كاخ  اب  زغم  رپ  هناد  كاخ  يروگنا ز  دـیور  تبحـص  هب  هک  كاپ  ياه  تبحـص  هب  لـح  نآ  دوش  اـت  نم  ز 

داشگ و رپ  دنامن  وا  ضبق  وحم ، نآ  سپ  زا  درز  خرـس و  وب و  گنر و  شدـنامن  ات  درک  وحم  یّلک  كاخ  رد  نتـشیوخ  مرک  زا  درک 
وت نامرف  نیه  دندرک  نینچ  رـس  دـش  شینعم  هولج  تروص  تفر  دـش  شیوخ  یب  نوچ  شیوخ  لصا  شیپ  دـنارب  بکرم  دـش  طسب 

تعاس نآ  رد  مه  ادج  دوخ  زا  متشگ و  بقارم  نوچ  یبتجم  هورگ  نآ  اب  یتعاس  تساخب  دندرک  نینچ  رس  زا  لد ، ُِّفت  تسار 
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تسرب تعاس  زا  هک  نیولت  زا  تسَر  تسا  هتساخ  تعاس  اه ز  نیولت  هلمج  ناوج  دنادرگ  ریپ  تعاس  هک  نآ  ناج ز  تسر  تعاس  ز 
زج وس  نآ  شِک  نآ  تسین ز  هاگآ  یتعاـس  یب  زا  تعاـس  يوش  نوچ  یب  مرحم  دـنامن ، نوچ  يوش  نوریب  یتعاـس  تعاـس  نوچ ز 

دیاین يروتـسد  هب  زج  یـضیار  هلیوط  ره  رب  بصتنم  وج  تسج و  ناهج  ردنا  دنا  هتـسب  وا  صاخ  هلیوط  رب  ار  رفن  ره  تسین  هار  ّریحت 
دـنریگ و وا  راسفا  هشوگ  شوخ  تسُچ  ِنایچرُخآ  نامز  رد  دـنک  رد  رـس  نارگید  هلیوط  رد  دلکـسب  لـیوط  زا  رگ  سوه  زا  یـضفار 

321 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رایتخا  یب  نیبب  ار  ترایتخا  رایع  يا  ینیبن  رگ  ار  ناظفاح  شک 

يا ب هدرک  شسفن  تادیدهت  مان ، يا  هدرب  ظفاح  راکنا  رد  يور  ارچ  یسبح ؟ ارچ  تتـسد  اشگ  رب  اپ  تسد و  ینک و  یم  يرایتخا 
.تسا تدم  نامز و  دوصقم  كاخ » روگنا و  تبحص   » زا و  یهارمه ، ینیشنمه ، تبحص :  2063 - 2082

.هریت مژد :

.2 تیب 2947 / حرش  هب : دینک  هاگن  نآ  یحالطصا  ینعم  يارب  طسب : ضبق و 

مه .دوش  یم  هداشگ  دـید ، تبوطر  دـنام و  كاخ  رد  یتدـم  تفر و  كاخ  رد  نوچ  .تسا  هتـسب  مه و  رد  هتفرن  كاـخ  رد  اـت  هناد 
.تسا لامک  بجوم  زین  نالماک  یتبحص 

.ندروآ دورف  رس  تقفاوم  هناشن  هب  ندرک : رس 

.تفر لد  زا  مغ  .تخورفا  مقوش  شتآ  نانآ  تقفاوم  زا  تفرگ : ناوت  یم  ینعم  ود  هب  ار  نتساخ  لد  فت 

.تسا رهاظ  ملاع  هب  هجوت  هناشن  هک  ندوب  تقو  هب  دیقم  زا  تسا  تیانک  اه  تیب  نیا  رد  تعاس :

.2 تیب 2484 / حرش  هب : دینک  هاگن  نیولت :

.1 تیب 313 / حرش  هب : دینک  هاگن  ریحت :

، هدننک كرت  تغل  رد  ضفار :
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.تسا هدنوش  نورب  هدننک و  كرت  هدنار ، ینعم  رد  تیب  نیا  رد  و  هدنراذگاو ،

سوـفن رب  راـگدرورپ  بناـج  زا  هک  تسا  ناـظفاح  نـالکوم و  زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  و  تسا ، موـلعم  نآ  يوـغل  ینعم  ناـیچرخآ :
: ِهَّللا ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ٌتاـبِّقَعُم  َُهل  هیآ : زین  و  ( 4 قراط ،  ) .ٌِظفاح اْهیَلَع  اََّمل  ٍسْفَن  ُّلُک  ْنِإ  هک : دـنا  هدراـمگ 

نیا يواطم  رد  ( 11 دعر ،  ) .دـنراد یم  هاگن  ادـخ  نامرف  هب  ار  وا  هک  يو  سپ  زا  ور و  شیپ  زا  تسا  یناگتـشرف  ار ) یمدآ   ) وا يارب 
ار ملعتم  دیازفیب و  ار  لامک  لماک ، نادرم  اب  یهارمه  هکنیا  تسخن  .تسا  هدش  نایب  يدنچ  یناعم  تسا  ناتساد  رهاظ  هب  هک  اه  تیب 

.دیامن هاگآ  ییاه  تقیقح  زا 

یگنر و یب  يایند  هب  و  دناهر ، یم  تسا  رهاظ  ملاع  هب  هتـسب  هچ  نآ  نامز و  دوخ و  زا  ار  یمدآ  ادـخ  نادرم  تبحـص  هک  نآ  رگید 
رگید .ددرگ  یم  قح  مرحم  هک  اج  نآ  ات  دناشک  یم  نّیعَت  یب 

322 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ریخ هار  ود  زا  دناوت  یم  ورین  نآ  اب  دنهاگآ و  یم  دب  کین و  زا  ار  وا  هک  تسا  هتفهن  تعیدو  هب  یتوق  یمدآ  رد  ادـخ  رما  هب  هک  نآ 
ّبر مالک  نآ  دیؤم  تسا و  نینچ  هن  هک  یلاح  دـنیب  یم  دوخ  زا  ار  ظفاح  ای  توق  نآ  یمدآ  .دـنیزگب  دـهاوخ  هک  ار  کی  ره  رـش  و 

ناترادرک هک  یمارگ  تسا  ینانابهگن  امـش  رب  انامه  و  َنُولَعْفَت : ام  َنوُمَْلعَی  .َنِیِبتاک  ًامارِک  .َنیِِظفاـَحل  ْمُْکیَلَع  َّنِإ  هک َو  تسا  نیملاـعلا 
ظفاح ناگتشرف  رگا  هک  دزاس  یم  هّبنتم  ار  نالفاغ  انالوم  سپـس  ( 12 - 10 راطفنا ،  ) .دنا هاگآ  دینک  یم  هچ  نآ  زا  دنـسیون و  یم  ار 

ینیب یمن  ار 
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وت رب  هک  تسوت  ناظفاح  زا  تسا  هداهن  تعیدو  هب  وت  رد  وت  رایتخا  یب  راگدرورپ  تردق  هک  يرایتخا  .سانـشب  ار  نانآ  رثا ، يور  زا 
.يرامش یم  سفن  دیدهت  ار  نآ  وت  دنناسرت و  یم  تایهنم  باکترا  زا  ار  وت  و  دنا ، لّکوم 

نامگ ساوسو و  دنا و  فیوخت  مهو و  نامه  رد  ناشیاک  تشادنپ  یمه  وا 

.3 / 1723 سفن 1724 - ِتادیدهت  اه و  مهّوت  زا  سرت  فیوخت و  هزرل و  ناشدوب  هک 

تماما هب  هیلع  هّللا  همحر  یقوقد  نتفر  شیپ 

تماما هب  هیلع  هّللا  همحر  یقوقد  نتفر  شی 

ماما يا  راگزور  وت  زا  ددرگ  نَّیزم  ات  رازگ  رب  هناگود  نیه  هناگی  يا  ور  شیپ  یقوقد  دمآ ، زامن  نیه  ود  زیت  درادن  نایاپ  نخـس  نیا 
ظفاح هچ  رگ  ار  روک  ندرک  شیپ  تماما  رد  ایک  يا  هورکم  تسه  تعیرـش  رد  اوشیپ  ردیا  دیاب  نشور  ِمشچ  الَـص  رد  نشور  مشچ 
دنیبن ار  يدیلپ  وا  رذح  زیهرپ و  لصا  دشاب  مشچ  رَذَق  زا  دوبن  زیهرپ  ار  روک  هیفـس  دشاب  رگ  هب و  نشور  مشچ  هیقف  تسچ و  دشاب و 

یبآ زا  رهاظ  هساجن  نیا  تسا  رِس  تاساجن  رد  نطاب  ِروک  تسا  رهاظ  هساجن  رد  رهاظ  ِروک  روک  مشچ  ادابم  ار  نمؤم  چیه  روبع  رد 
بدا رد  ندرازگ  هناگود  و  حبـص ) زامن   ) تسا یتعکر  ود  زاـمن  هناـگود :  2083 دوش ب 2091 - یم  نوزفا  نطاـب  هساـجن  نآ  دور 

دوصقم زامن  قلطم  نآ  زا  ًارهاظ  هتفر و  راک  هب  هناگی  هنیرق  هب  هناگود  تیب  نیا  رد  نکیل  .تسا  هتفر  راـک  هب  زاـمن  نیا  يارب  یـسراف 
.بحتسم زامن  تعکر  ود  ای  تسا ،

.زامن .هالص  الص :

.اجنیا ردیا :  1 تسالو 2631 / تسم  وا  هک  دیآ  نامگ  ات  تسالص  رد  مایص و  رد  یئاُرم  نآ 

هقفلا رد  روک : تماما  ندوب  هورکم 
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یتهارک دنیوگ  نایعفاش  .دشاب  موق  لضفا  هک  نآ  رگم  تسا  هورکم  روک  تماما  دنیوگ  نایفنح  تسا : هدمآ  هعبرالا  بهاذـملا  یلع 
.درادن

.تسا هورکم  دنیوگ  نایفنح  تسا و  لضفا  انیب  تماما  اما  درادن  یتهارک  دنیوگ  نایکلام 

ماما تسا  راوازس  : » تسا نیا  مالکلا  رهاوج  ترابع  همجرت  هیماما  هعیش  هقف  رد  اما 
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« .لماکلل صقان  لک  ِهَماما  ُمدـع  یلوـالا  ِلـَب  : » تسا نینچ  یقثولا  هورع  تراـبع  و  ص 391 ) ج 13 ، مالکلا ، رهاوج  « ) .دـشابن روک 
.يدیلپ رذق :

یم هدافتـسا  یعرـش  ای  ینالقع  يا  هتکن  نایب  يارب  تبـسانم  ره  زا  تسا ، هدوب  ناظعاو  همه  تداع  تسوا و  تداع  هک  نانچ  اـنالوم 
زا ناروک  يزیهرپان  ار  نآ  لیلد  تخادرپ و  روک  تماما  تهارک  هب  تبـسانم  هب  .درک و  ریبعت  نشور » مشچ  ماـما   » هب یقوقد  زا  دـنک 

يروک يرهاظ و  يدیلپ  رهاظ و  يروک  هسیاقم  هب  هاگ  نآ  دنناوتن  نداد  صیخـشت  ار  يدیلپ  دنرادن  مشچ  نوچ  هک  تسناد ، يدـیلپ 
.دزادرپ یم  يونعم  ینورد و  تساجن  نطاب و 

رب تسین  تساجن  نآ  ادـخ  ار  رفاک  تسا  هدـناوخ  سجن  نوچ  ناـیع  دـش  نطاوب  تاـساجن  نوچ  نآ  نتـسش  ناوتن  مشچ  بآ  هب  زج 
تـساجن نآ  ماگ و  تسیب  دـیآ  شیوپ  تساجن  نیا  نید  قالخا و  رد  تسه  تساجن  نآ  نیز  تسین  ثّولم  رفاـک  رهاـظ  ار  رهاـظ و 

مدُرم تسوت  مهف  ردـق  هب  میوگ  یم  هچ  نیا  دوش  رب  ناوضر  روح و  غامد  رب  دور  رب  اه  نامـسآ  شیوب  هکلب  ماش  هب  ات  ير  زا  شیوب 
.کشا مشچ : بآ   2092 وا ب 2098 - زا  بآ  دزیر  تسکشب  وبس  نوچ  وبس  نت  دوجو  تسا و  بآ  مهف  تسرد  مهف  ترسح  ردنا 

بجوم ادخ  هاگرد  هب  عرضت  کشا و  نتخیر 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1423 

http://www.ghaemiyeh.com


ِنیَع نِم  تَرَطَق  ِهَرطَق  نِم  َسَیل  : » فوـن هب  تسا  ع )  ) یلع نانخـس  رد  هـک  ناـنچ  تـسا ، خزود  شتآ  نتخاـس  شوماـخ  لد و  ریهطت 
هدـمآ میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  رفاک : تساـجن  ص 95 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  « ) .نارینلا َنِم  اراِحب  تَأَفطأ  ـالا  هَّللا  ِهَیـشَخ  نِم  ِلُـجَر 
نارفاک هک  تسا  فالخ  ار  هعیـش  تعامج و  تنـس و  ناهیقف  ( 28 هبوت ،  ) .َمارَْحلا َدِجْـسَْملا  اُوبَْرقَی  الَف  ٌسََجن  َنوُکِرْـشُْملا  اَمَّنِإ  تسا :
يونعم سجن  ار  كرـشم  هماع  ياهقف  اما  تسا  ینیع  سجن  رفاک  هک  تسا  عامجا  ار  هعیـش  ياملع  .ینطاب  ای  دنراد  يرهاظ  تساجن 

كرـشملا تاذ  نأ  دارملا  سیل  عراشلا و  اهب  مکح  یتلا  هیونعملا  تاسّجنلا  هب  دارملاف  ٌسََجن  َنوُکِرـشُملا  امَّنإ  یلاعت  هلوق  اما  : » دـنناد
( هعبرالا بهاذملا  یلع  هقفلا  « ) .ریزنخلا هساجنک  هسجن 
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مس وت  يداهنن  تسار  يدینـش  مه  مُکَراصبأ  ًهَّضَغ  اوُّضُغ  رما  فرب  هن  دوخ  دنام  بآ  هن  وا  ردنا  فرژ  تسا  خاروس  جنپ  ار  وبـس  نیا 
مهف بآ  دـناشک  یم  ترگید  ياـه  خاروـس  نینچمه  دروـخ  ار  تـمهف  تـسا  گـیر  نوـچ  شوـگ  درب  ار  تـمهف  قـطن  تناـهد  زا 

ار و ضاوعا  لخدـم  ار  لاح  میوگب  هن  را  تسا  هگ  یب  ینک  نوماه  ار  رحب  نآ  ضوع  یب  ینک  نوریب  ار  بآ  اـیرد  رگ ز  ترمـضم 
شنورب زا  مه  اهربا  دنروخ  یم  وز  روناج  نارازه  دـص  اه  جرخ  دـعب  دـیآ ز  اجک  زا  ار  رحب  اه  لدـب  نآ  اه و  ضوع  نآک  ار  لادـبا 

نت زا  تراعتـسا  خاروس : جنپ  وبـس و   2099 دـشر ب 2107 - باحـصا  دـنناد  اجک ؟ زا  دـشک  یم  اه  ضوع  نآ  ایرد  زاب  دـنرب  یم 
.هناگجنپ ساوح  یمدآ و 

ام روش  ّساوح  بآ  وا  ردنا  ام  روصحم  نت  هزوک  نآ  تسیچ 
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نایم زا  مه  كاردا  نآ  نت  نتفر  نایم  زا  اب  تسا و  هناگجنپ  ساوح  هب  مئاـق  هک  یئزج  كاردا  زا  تراعتـسا  فرب : بآ و   1 ./ 2708
.دور یم 

هدید وگب  ار  نانمؤم  ْمِهِراْصبَأ : ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .یندیـشوپ  ار  ناتاه  هدید  دیـشوپب  ًهَّضَغ : اوُّضُغ 
(30 رون ،  ) .دنراد ورف  شیوخ  ناگ 

رد .ندیشیدنین  کین  زا  تراعتـسا  نداهنن : تسار  مس   1 مُکَراـصبأ 2714 / اوه  نع  اوُّضُغ  تفگ  مخ  شراد ز  ُرپ  دـنب و  رب  اـه  هلول 
.نتفاین

.تسا ندرک  بذج  تعرس  رطاخ  هب  گیر  هب  شوگ  هیبشت  گیر : شوگ و 

تخانش بجوم  هک  یمهف  .ینورد  مهف  رمضم : مهف   1 تسام 1061 / رمع  بآ  گیر  نیریـش  ظفل  تساه  ماد  نوچ  اه  مان  اهظفل و 
.دننک یم  ریبعت  ُنمْحَّرلا » ِِهب  َِدبُع  ام   » لقع هب  نآ  زا  تسا و  قح 

.ضوع عمج  ضاوعا :
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.لدب عمج  لادبا :

ُّلُک َداؤُْفلا  َرَـصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  هک  دور  راک  هب  لطاب  هار  رد  اداـبم  دوش ، تقد  دـیاب  تسا ، تفاـیرد  تلیـسو  هناـگجنپ  ياـه  سح 
تـسا راگتـسر  هک  نآ  .يریگ  ضوع  يونـش  یم  ییوگ و  هچ  نآ  ياج  هب  ات  دوب  بقارم  دیاب  ( 36 ءارـسا ،  ) .ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ 

هدـش هتـشون  اهراب  هک  نانچ  .دراد  رب  کین  یلخدـم  نآ  زا  ات  دـشوک ، یم  دراد و  یم  زاـب  لـطاب  هب  نتخادرپ  زا  ار  هناـگجنپ  ساوح 
یبلطم تبسانم ، هب  دندرک و  یم  زاغآ  ار  یبلطم  نانآ  .دور  یم  نیشیپ  ناظعاو  نارکذم و  شور  هب  يونثم  ندورـس  رد  انالوم  تسا ،

.دش یم  راذگاو  هسلج  رگید  هب  و  دنام ، یم  مامتان  هسلج  نآ  رد  یلـصا ، بلطم  نایب  هاگ  .نینچمه و  و  دـندروآ ، یم  نایم  هب  رگید 
ظعاو تشادنپ  یم  دوبن  انشآ  نانآ  نایب  کبس  یسک  هب  یسک  رگا 
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.تسین طوبرم  مه  هب  هک  دیوگ  یم  ییاه  بلطم 

مامت ار  ناتـساد  نآ  مینیب  یم  هک  نانچ  درک و  زاـغآ  رتفد  نیا  تیب 1449  زا  تساوخ  یم  لالح  يزور  هک  ار  يدرم  ناتـساد  اـنالوم 
رخ رتشا ، رتسا و  تساوخ ، وزارت  رگرز  زا  هک  يدرم  دوب ، هدرک  تولخ  هوک  رد  هک  شیورد  هناـخ ، بتکم  ملعم  ناتـساد  هب  هدرکاـن 

یقوـقد هّصق  و  شیورد ، لوـلهب و  دواد ، ناـمقل و  فحـصم ، ندـناوخ  روـک و  خیـش  نادـنزرف ، گرم  رب  خیـش  ندرکن  هیرگ  ریزع ،
.دناسر یم  نایاپ  هب  ار  ناتساد  نآ  تیب 2503  رد  ماجنارس  تخادرپ و 

يواطم رد  هدنکارپ  رهاظب  ياه  ناتساد  نیا  ندروآ  زا  ضرغ  هکنیا  نآ  دنک و  یم  تراشا  یمهم  هتکن  هب  هدنیآ  ياه  تیب  رد  انالوم 
نایب يونثم و  ندورس  رد  تسا  نیدلا  ماسح  تساوخ  ماجنا  نآ  و  تسا ، يونثم  ساسا  ِّسا  تقیقح  نآ  تسا و  تقیقح  کی  يونثم 

.هدنکارپ رهاظب  ياه  ناتساد  نیا  رتفد  يارب  تسا  يا  هزاریش  نوچ  فصو  نیا  وا و  ماقم  زا  يا  هّمش 

یهاش وت  وچ  ناکرا  کلف و  هک  دار  نیدلا  ماسح  قحلا  ءایـض  يا  باتک  نیا  نورد  صلخَم  یب  دنام  باتـش  زا  میدرک  زاغآ  اه  هّصق 
يدوب ز وت  اهنآ  نم ز  ِدصق  یَـضَم  ام  ِموق  حدم  مدرک  دـنچ  لجخ  وت  مودـق  زا  ناج  لد و  يا  لد  ناج و  رد  يدـمآ  ردان  هب  وت  دازن 

327 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  انث  نک  یهاوخ  هک  ره  مان  هب  وت  اعد  دوخ  دسانش  ار  دوخ  هناخ  اضتقا 

ُدهُج ادـخ  دریذـپب  کیل  لجخ  دـمآ  مه  وت  زا  حدـم  نآ  هچ  رگ  لثم  تایاکح و  نیا  تسا  هداهن  قح  لـحمان  زا  حـیدم  ِناـمتک  رهب 
روک هدید  ود  زک  فاعُم  دراد  يا  هرسک  دیریذپ  قح  لِقُملا 
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هب ار  شلایخ  ات  دزو  مک  نادوسح  هآ  وا  رب  ات  ار  مان  شوخ  نیا  لمجم  مدوتـس  هک  ار  ماـهبا  نآ  دـناد  یهاـم  غرم و  فاـفک  هرطق  ود 
يو يوربا  يوم  لاـیتحا  زا  دوب  وا  لاـیخ  نآ  دونغ  یک  یطوط  شوم  قاـثو  رد  دوسح  دـبای  اـجک  ار  شلاـیخ  دوخ  دزگ  مک  نادـند 

، هجیتن صلخم :  2108 تفر ب 2120 - شیپ  یقوـقد  نوـنکا  سیوـن  رب  تفه  جـنپ و  زا  نورب  میوـگ  وـت  حدـم  لـاله  هن  نآ  تسا 
.یلصا دوصقم  هصالخ ،

.رصانع نکر : عمج  ناکرا :

رد دیق  درک و  ینعم  ناهگان  ار  نآ  ناوت  یم  یلو  .بیجع  دننامه ، یب  هناگی و  دـنا : هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  نآ  ناحراش  ردان : هب 
( .يدمآ رطاخ  رد  وت  ناهگان  ناتساد  ندورس  يانثا  رد   ) .تفرگ ندمآ  ناج  لد و 

دوـصقم تیب  نیا  رد  .تشذـگ  هـچ  نآ  یَـضَم : اـم   6 تفج 3812 / عوـج  اـب  مـنم  هـک  متاـکز  هِد  تـفگب  يریپ  یکی  يزور  ًارداـن 
.تسا نارگید » »

.ندیشوپ نامتک :

.لهاان مرحمان ، زا  تیانک  لحمان :

.هراپ نان  هَرسِک : .ُلوُعَت » نَِمب  أَدبا  ِّلِقُملا َو  ُدهُج  ِهَقَدَّصلا  ُلَضفأ   » .ناوت هزادنا  هب  دنک  شیورد  هک  یششوک  لِقُملا : ُدهُج 

تفه هناگجنپ و  ياه  سح  تفه : جـنپ و  .تسا ) هدروآ  رطاخ  رد  ار  وا  لایخ  درادـنپ  دوخ  لاـیخ  هب  دوسح   ) .يرگ تلیح  لاـیتحا :
.تعیبط ملاع  لک  زا  تیانک  .كالفا 

دوصقم هدمآ ، اه  تیب  اه و  ناتساد  نیا  رـسارس  رد  هچ  نآ  زا  اما  دوش ، یم  هدرب  نیدلا  ماسح  مان  هاگهگ  يونثم  يواطم  رد  دنچ  ره 
هدمآ و نایم  رد  نارگید  مان  دنچ  ره  .تسوا و 
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، دنربن کشر  وا  رب  نادوسح  ات  دوش ، یم  هتفگ  زمر  هب  نخس  هک  نآ  تیاهن  .تسا  یک  دوصقم  اه  مان  نآ  زا  دناد و  انشآ  دیآ  یم 
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.دجنگن ناهج  نیا  رد  یگرزب  رد  وا  هک  اجک ، وا  یگرزب  ندروآ  ریوصت  هب  اجک و  دوسح  دنچ  ره 

مینک انیب  ار  روک  نآ  ام  هن  رو  مینخان  یب  نید  سمش  قشع  ام ز 

دینک هاگن  وربا ،» يوم و   » زا عالطا  يارب  2 و  / 1122 دوسح 1123 - مشچ  يروک  نک  شَوُراد  دوز  وت  نیّدلا  ماسح  قحلا  ءایض  ناه 
.دعب هب   2 / 119 تیب 122 - حرش  هب :

موق نآ  تماما  هب  یقوقد  نتفر  شیپ 

موق نآ  تماما  هب  یقوقد  نتفر  شیپ 

هک نآ  هتخیر ز  رد  نگل  کی  رد  اه  هزوک  هتخیمآ  یگلمج  دش  اه  حدم  نیجع  دمآ  ایبنا  هلمج  حدم  نیِحلاّصلا  ُمالـس  تاّیحَت و  رد 
رَوُـص و رب  دور  قـح  روـن  هب  یحدـم  ره  هک  ناد  تسین  شیک  کـی  زج  يور  نیز  اـه  شیک  تـسین  شیب  کـی  زج  حودـمم ، دوـخ 

نآ طئاح  یطئاح  رب  هتفات  يرون  وچمه  دنوش  یم  هرمگ  تشادنپ  رب  کیل  دـننک  یک  ار  قحتـسم  زج  اه  حدـم  دوب  ّتیراع  صاخـشا 
رـس دومناو  یهام  سکع  یهاچ  ای ز  دنامب  شیاتـسا  درک و ز  مگ  هم  لاض  دنار  لصا  يوس  هیاس  نوچ  مرجال  یطبار  نوچ  ار  راونا 

سکع نآ  هن  تسار  هم  وا  حدم  ور  درک  شسکعب  وا  لهج  هچ  رگ  وا  تسا  هام  حدام  تقیقح  رد  دوتـس  یم  ار  نآ  درک و  رد  هچ  هب 
مالس  2121 ریز ب 2131 - تشادـنپ  وا  دوب  ـالاب  هب  هم  ریلد  نآ  هرمگ  تشگ  تواقـش  زک  ارجاـم  دـش  طـلغ  نوچ  نآ  دـش  رفک  ار 
حلاص هدـنب  ره  نیحلاصلا » هَّللا  دابع   » زا هک  .نیِحلاَّصلا » ِهَّللا  ِدابِع  یلَع  انیَلَع َو  ُمالَّسلا   » دـنیوگ زاـمن  رخآ  رد  هک  یمالـس  نیحلاَّصلا :

.تسا دوصقم 

.هتخیمآ نیجَع :

.راوید طئاح :

حدم دیآ ، يونثم  يواطم  رد  هک  یحدم  ره  دومرف  هتشذگ  ياه  تیب  رد 
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رد دنچ  ره  دنتـسه ، یکی  همه  قح  يایلوا  هک  تسا  هتکن  نآ  حیـضوت  اه  تیب  نیا  .دشاب  نارگید  مان  هب  دنچ  ره  تسا  نیدلا  ماسح 
هک الع  ّلج و  تسا  قح  ترـضح  نآ  تسین و  یکی  زج  حودمم  نیا  رب  انب  .دنا  يادـخ  رهظم  یگمه  هک  ارچ  دـنا ، يادـج  تروص 

.دننیب یمن  ار  تقیقح  نیا  نانیب  رهاظ  اما  دنرون  نآ  زا  يوترپ  همه  تسا و  حدم  قحتسم  وا  اهنت 

330 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناهج نآ  هاوخ  ناهج  نیا  قشع  هاوخ  نآ  تسین  تروص  تسا ، قوشعم  هچ  نآ 

یکی زج  زین  اه  شیک  هک  ناـنچ   2 / 703 - 704 يا ؟ هتـشه  شیارچ  ناج ، دـش  نورب  نوچ  يا  هتـشگ  قشاـع  وت  تروص  رب  هچ  نآ 
نآ .تسا  هتفات  نانآ  رب  هک  تسا  قح  رون  هدیشخب  صخشت  ار  نانآ  هچ  نآ  ( 19 نارمع ، لآ   ) .ُمالْسِْإلا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  هک  تسین 
زاب لـصا  هب  وترپ  نوچ  .درگن  یم  وترپ  هب  تسا  هارمگ  هک  نآ  و  دـنیب ) یم  یکی  ار  همه   ) دـنیب یم  ار  هاـم  دراد ، تریـصب  هدـید  هک 

.تسا هدوب  هارمگ  تسناد  دهاوخ  دیدرگ 

رترود تقیقح  زو  تسا  هدـنار  یلایخ  اب  توهـش  هک  نآ  دـنوش ز  یم  نامیـشپ  هدـنار  توهـش  دـنوش  یم  ناشیرپ  ناـقلخ  ناـُتب  نیز 
نآ یتشگ و  گنل  تخیرب  تّرپ  یتوهـش  يدنارب  نوچ  دوش  رب  تقیقح  رب  رپ  نآ  دـب  ات  دوب  رپ  نوچ  وت  ِلیَم  یلایخ  اب  تسا  هدـناماو 
دوخ ِّرپ  یلایخ  رب  دننک  یم  ترشع  دنرادنپ  قلخ  نانج  يوس  دَرب  تلیم  ِرپ  ات  نارم  توهش  نینچ  راد و  هگن  رپ  تخیرگ  وت  زا  یلایخ 

زا تراعتسا  ناتب :  2132 مدز ب 2138 - نت  نآ  مرِسعُم ز  هِد  متلهم  مدش  هتکن  نیا  حرش  رادماو  دننک  یم  رب 
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.دراد یحیملت  زین  نایور » ابیز   » ینعم هب  .دنناد و  یم  یتردق  دنوادخ  ار  نانآ  هتسب و  نادب  لد  مدرم  هک  یناسک 

.دنکن وا  نید  فافک  يو  ییاراد  هک  نآ  یهقف  حالطصا  رد  و  شیورد ، تسدگنت ، رِسعُم :

یم هاگآ  دنرگنب  کین  رگا  دنرامش ، یم  تذل  ار  نآ  زا  يرادروخرب  و  دنا ، هتـسب  لد  نآ  ياه  ییابیز  تمعن و  ایند و  هب  هک  یناسک 
.دوش شوخ  یتذل  زا  باوخ  رد  یسک  هک  نانچ  تسا  هدوبن  شیب  یلایخ  تذل  نیا  دنوش 

وید اب  وا  دزیر  توهـش  سپ ز  باوخ  هب  وا  دـنیب  روح  نوچ  ار  وید  لاقم  وا  اب  دـنک  دـیموا و  دراد  لایخ  ره  زا  وا  هک  دـشاب  نآ  هتفخ 
.1 / 413 بآ 414 -

یقوقد سپ  زا  موق  ندرک  ادتقا 

هراشا

یقوقد سپ  زا  موق  ندرک  ادتقا 

هک نوچ  رادمان  يادتقم  نآ  یپ  رد  راطق  ناهاش  نآ  دندرک  ادتقا  زارِط  وا  دمآ  سلطا  نوچمه  موق  زامن  رد  یقوقد  نآ  دش  رد  شیپ 
ِتقو میدش  نابرق  ام  وت  شیپ  ادخ  ياک  ماما  يا  تسا  نیا  ریبکت  ِینعم  دندش  نوریب  ناهج  زا  نابرق  وچمه  دـندش  نورقم  اهریبکت  اب 
تشگ لیبن  مسج  رب  ریبکت  ناج  درک  لیلخ  نوچمه  ناج  لیعامسا و  وچ  نت  ینتشک  سفن  حبذ  رد  نینچمه  ینک  یم  ربکا  ُهّللا  حبذ 
هدـمآ تاجانم  رد  باسح و  رد  هدز  اه  فص  قح  شیپ  تمایق  نوچ  زامن  رد  لِمـِسب  هَّللا  مسب  هب  دـش  زآ  اه و  توهـش  نت ز  هتـشک 

رمع ار  وت  نم  مداد  هک  تلهم  نیا  ردنا  ارم  يدروآ  وچ  دیوگ  یمه  قح  زیختسر  زیخ  تسار  لاثم  رب  زیر  کشا  نادزی  شیپ  هداتسیا 
هدولاپ اجک  رد  ار  سح  جـنپ  يا ؟ هدوسرف  اـجک  هدـید  رهوگ  يا ؟ هدرک  یناـف  هچ  رد  تُّوق  توق و  يا ؟ هدرب  ناـیاپ  هچ  رد  ار  دوخ 

؟ يا
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نم دـنلک  لـیب و  نوـچ  تـمداد  اـپ  تـسد و  شرف ؟ وـت ز  يدـیرخ  هـچ  يدرک  جرخ  شرع  ياـهرهوگ  شوـگ و  شوـه و  مـشچ و 
دراد اـه  تفگ  نیا  ماـیق  رد  نینچ  ترـضح  زا  دـیآ  نارازه  دـص  نیگدرد  ياـه  ماـغیپ  نینچمه  دـندش  یک  نآ  دوخ ، ز  مدیـشخبب ،
دـسر یم  نامرف  زاب  دـناوخب  یحیبست  مرـش  زا  عوکر  رد  دـنامن  تلجخ  زا  ناداتـسا  تّوق  عوکر  رد  وا  ات  ود  دـش  تلاجخ  زو  عوجر 

رس رادرب  شدیآ  نامرف  زاب  راک  ماخ  نآ  دتف  ور  ردنا  زاب  راسمرش  نآ  عوکر  زا  درآ  رب  رس  رمـش  رب  قح  خساپ  عوکر و  زا  رـس  رادرب 
ص: ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رام  وچمه  ور  رد  زاب  دتفا  ردنا  راسمرش  هر  رگد  وا  درآ  رب  رـس  ربخ  هدرک  زا  هِد  او  دوجـس و  زا 

332

دنیشن سپ  شدز  ناج  رب  یتبیه  باطخ  هک  شدوبن  نداتسیا  اپ  تّوق  ومب  وم  وت  زا  تسُج  مهاوخب  هک  وگ  زاب  رآ و  رب  رـس  دیوگ  زاب 
هب ور  دوس ! يامنب  نیه  هیامرس  تمداد  دوب ؟ هچ  ترکش  وگب  مداد  تتمعن  نایب  اب  وگ  نخس  دیوگ  شترـضح  نارگ  راب  نآ  هدعق ز 

میلگ ب ياپ و  شدنام  لِگ  رد  تخس  میئل  نیک  تعافـش ، ناهاش  يا  ینعی  مارک  ِنآ  ایبنا و  ناج  يوس  مالـس  رد  درآ  تسار  تسد 
یم هماـج  راـنک  رب  هک  تسا  زیوارف  هیـشاح و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  هتفر ، راـک  هب  ینعم  دـنچ  هب  رثـن  مـظن و  رد  زارِط :  2139 - 2165

.فاجس .دشاب  هماج  تنیز  بجوم  نتم و  گنر  زج  یگنر  هب  دنزود 

( یخرف  ) زارط ياج  هب  وا  رب  بحاص  مان  دوب  هک  يا  هلح  وچ  ناوخ  یلزغ 

نهریپ زارط 
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: تسا ثیدح  رد  ندـش : نوریب  ناهج  زا  نابرق  نوچ  « 30 ( » ظفاح  ) منهریپ نورد  یناهن  تساـهزوس  هک  عمـش  نوچ  نیبم  مشک  رز 
ثیدح 1) ، 12 باب ، هعیشلا ، لیاسو  ص 1 ، هالصلا ، باتک  مالکلا ، رهاوج  ص 322 ، ج 3 ، دمحا ، دنسم  « ) .ٍّیِقَت ُّلُک  ُنابُرق  ُهولَّصلا  »

هَّللا  » ای ربکا » هَّللا  : » دیوگ هک  نانچ  تفـص  اب  هاوخ  .دیوگب  ار  ادخ  ياه  مان  زا  یکی  هک  ار  هدننک  حـبذ  تسا  طرـش  ندرک : ربکا  ُهَّللا 
وا حبذ  ماگنه  هیمـست  هحابا ) رظح و  باتک  هعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  « ) .نمحَّرلا هَّللا   » دـیوگ هک  نانچ  تفـص  نودـب  ای  .مظعا »

ِسفن هک  ناد  نانچ  ییوگ  یم  زامن  ریبکت  هک  یماگنه  سفن : حبذ  مالسالا ) عیارش   ) .تسا ناحبـس  دنوادخ  رکذ  نآ  تسا و  بجاو 
.ینک یم  نابرق  ار  نتشک  روخ  رد 

.ندوب وا  رضحم  رد  ناج  هب  نتشاگنا و  دوبان  قح  ترضح  هاگشیپ  رد  ار  مسج  مسج : رب  ناج  ندرک  ریبکت 

.دنمشزرا لیبَن :

__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 30)

333 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ترضح رضحم  ینابرق  نت  زامن  زاغآ  رد  هَّللا  مسب  نتفگ  اب   ) .نتشگ ینابرق  زا  تیانک  ندش : لمسب  .نتفگ  هَّللا  مسب  ففخم  لمـِسب :
.تمایق زور  رد  هک  يرآ  ادخ  هب  يور  نانچ  تفگ  .میشاب  زامن  رد  هنوگچ  دندیسرپ  ار  زارخ  دیعـس  وبا  تمایق : نوچ  .دوش ) یم  قح 

.اپ رب  هداتسیا ، زیخ : تسار  نوسلکین ) حرش  يورقنا ، حرش  )

نَع ُهالبأ َو  َمِیف  ِِهبابَـش  نَع  ُهانفأ َو  َمِیف  ِهِرمُع  نَع  َلأُسی  یّتَح  ِهمایِقلا  َموَی  َمدآ  ِنبا  امَدَـق  ُلوُزَی  ال  : » يا هدرب  ناـیاپ  هچ  رد  ار  دوخ  رمع 
، دنسرپ وا  زا  زیچ  جنپ  ات  درادن  رب  مدق  زا  مدق  مدآ  دنزرف  زیخاتسر  زور  َِملَع : امِیف  َلِمَع  اذ  ام  ُهَقَفنأ َو  َمِیف  ُهَبَسَتکا َو  َنیأ  نِم  ِِهلام 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1432 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ رد  دروآ و  تسد  هب  اـجک  زا  هک  شلاـم  زا  تشاد ، شلوغـشم  راـک  هچ  رد  هک  شیناوج  زا  شدرب ، رـس  هب  هچ  رد  هک  شرمع  زا 
لیذ سرهفملا ، مجعملا  هب : دـینک  هاگن  و  يورقنا ، حرـش  زا  لقن  هب  دوعـسم ، نبا  « ) .درب راـک  هب  هچ  رد  هک  شـشناد  زا  درک و  هنیزه 

، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش   ) دنا هدروآ  رامـش  هب  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  بوسنم  ياه  تمکح  ءزج  ار  ترابع  نیا  لاز »  » هملک
.ترابع رد  فالتخا  كدنا  اب  هرامش 33 ) ج 20 ،

.ندمآ دیدپ  دوخ  يدوخب  ندش : دوخ  ز 

.فتک تفک :

.درخبان راک : ماخ 

تمس هب  سپس  دیوگ ، تسار  تمس  هب  مالس  تسخن  مالس  رد  تسا  بحتسم  مالـس  رد  دنیوگ  نایفنح  ندروآ : تسار  تسد  هب  ور 
.پچ

نوتـس رگا  .تساج و  رب  اپ  اه  بانط  اه و  خـیم  دـشاب  اج  رب  اپ  نوتـس  رگا  تسا  همیخ  نوتـس  ِلَثَم  زامن  ِلثَم  .تسا  نید  دومع  زامن  »
راکزیهرپ ره  ِینابرق  و  ص 44 ) یقرب ، نساحم  ص 218 ، ج 79 ، راونالا ، راحب  « ) .بانط هن  دنام و  رادیاپ  خیم  هن  دنکـشب  دـباوخب و 

اب رازگ  زامن  تفگ  ادـخ  مان  دـیاب  تسخن  ینابرق  رد  هک  ناـنچ  ص 2 ) ج 7 ، مـالکلا ، رهاوج  « ) .ٍّیِقَت ُّلُـک  ُناـبُرق  ُهولَّصلا   » هک تسا 
زور رد  شنداتسیا  دننام  دنک و  یم  ینابرق  یلاعت  يراب  هاگشیپ  رد  ار  ینامـسج  ياه  هقالع  سفن و  ياوه  توهـش و  مارحالا  هریبکت 
هراب نیا  رد  نیدـلا  مجن  تسا و  يزمر  یتلاح و  کی  ره  ار  دهـشت  دوجـس و  عوکر و  دـنام و  یم  اپ  رب  تبـساحم  ماقم  رد  زیخاتـسر 

ود هب  زامن   » .تسین تهابش  یب  انالوم  هدورس  اب  هک  دراد  یترابع 

334 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یمدآ  ) ار وا  تفص 
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ندمآ زا  ار  وا  زامن ، تاکرح  لاکشا و  تروص و  .يزامن  تاجانم  تفـص  هب  مود  يزامن ، تاکرح  لاکـشا و  هب  یکی  دنک  ربخ  ار )
: تسا دهشت  عوکر و  مایق و  زا  زامن  لاکشا  هک  نانچ  دنک ، تلالد  ملاع  نآ  تعجارم  هب  دهد و  ربخ  ملاع  نیدب 

ملاع نیدب  نوچ  هک  دهد  یم  ربخ  دوجس  دمآ و  اجنیا  هک  نآ  زا  شیپ  تّزع  ترضح  رد  وا  روضح  دوهش و  زا  دهد  یم  ربخ  دهـشت 
دمآ و یناویح  ماقم  هب  یتابن  ماقم  زا  هک  ار  وا  دـهد  یم  ربخ  عوکر  دندوجـس و  رد  همه  تاتابن  هک  تسویپ  یتابن  ماقم  هب  لوا  دـمآ 

ص 167) دابعلا ، داصرم  « ) .تسویپ یناسنا  ماقم  هب  یناویح  ماقم  زا  هک  ار  وا  دهد  یم  ربخ  مایق  .دنا و  عوکر  رد  هلمج  تاناویح 

نتساوخ تعافش  تناعتسا و  ایبنا  زا  و ]  ] قح هبساحم  تبیه  زا  تمایق  رد  تسار  تسد  يوس  مالس  تراشا  ِنایب 

نتساوخ تعافش  تناعتسا و  ایبنا  زا  و ]  ] قح هبساحم  تبیه  زا  تمایق  رد  تسار  تسد  يوس  مالس  تراشا  ِنایب 

وـشم ردنا  ام  نوخ  وگ  ام  ِكرت  ور  تخب  دب  يا  یماگنه  یب  غرم  تفز  رازفا  تسد  دوب و  اج  نآ  هراچ  تفر  هراچ  زور  دـنیوگ  ایبنا 
هجاوخ يا  میا  هک  ام  راگدرک  اـب  وگ  شیوخ  باوج  نیه  پَخ  هک  شدـنیوگ  شیوخ ، راـبت و  رد  پچ  تسد  يوس  هب  دـنادرگب  ور 

رب سپ  ایک  نیکـسم  دش  دیمون  همه  زا  دـش  هراپ  دـص  لد  هراچ  یب  نآ  ناج  دـش  هراچ  وس  نآ  زا  هن  وس  نیا  زا  هن  رادـب  ام  زا  تسد 
ینادـب ات  نیبب  اه  تراشا  شوخ  نیا  زامن  رد  اهتنم  ییوت و  رخآ  لوا و  ادـخ  يا  متـشگ  دـیمون  همه  زک  اعد  ردـنا  تسد  ود  ره  درآ 

، غرم نوچ  نزم  رس  زامن  هضیب  زا  رآ  نوریب  هّچب  نیقی  دش  دهاوخب  نیک 
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اهرکذ تسا و  تمایق  رد  مایق  دننامه  زامن  رد  مایق  دومرف ، نایب  تیب 2146  رد  هک  نانچ  تمایق :  2166 زاس ب 2174 - میظعت و  یب 
رگید تسادـخ و  لوسر  زا  تساوخ  داد  مالـس  و  هبـساحم ، رد  تساـه  تساوـخ  زاـب  زا  خـساپ  دهـشت  و  دوجـس ، عوـکر ، تئارق  زا 

.ناحلاص ناربمیپ و 

.ایند هب  تراشا  اج : نآ 

.قح ترضح  ياه  نامرف  ماجنا  زا  تیانک  تفز : رازفا  تسد 

بجوم ندـش : نوخ  ردـنا  .درادـن ) يدوس  يراز  نونکا  دوب ، ایند  لمع  ياـج  . ) 1 تیب 943 / حرـش  هب : دـینک  هاگن  ماـگنه : یب  غرم 
تعافـش نآ  تسین و  قح  هاگـشیپ  هتفریذـپ  هک  تسا  يزیچ  نتـساوخ  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .ندـش  یـسک  گرم  اـی  ندـش  هتـشک 

(48 رثدم ،  ) .َنیِِعفاَّشلا ُهَعافَش  ْمُهُعَْفنَت  امَف  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  .دنا  هتشادن  یتعاط  ایند  رد  هک  تسا  یناسک 
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.شاب شوماخ  .شوماخ  پخ :

رس غرم  نوچ  .دریگ ) قلعت  یباوث  يرازگ  یم  هک  يزامن  رب  ات  شوکب   ) .ندرک باوث  لیـصحت  زا  تیانک  ندروآ : نورب  هضیب  زا  هچب 
: بلعَّثلا تافتلاک  تافتلا  ِبلَکلا َو  ِءاعقإَک  ءاعقإ  ِکیّدـلا َو  ٍهَرقَنَک  ٍهَرقَن  نَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیناهَن   » رذ وبا  ثیدـح  هب  تسا  تراـشا  ندز :
پچ و هب  هابور  نوچ  و  نتـسشن ، گس  دننام  و  نیمز ، رب  سورخ  ندز  كون  نوچمه  کبـس  هدجـس  زا  دومرف  عنم  ارم  ص )  ) لوسر

باتش زا  عنم  نآ  زا  ضرغ  تسا و  زامن  هراب  رد  ثیدح  نیا  و  ص 311 ) ج 2 ، دمحا ، دنسم  زا  يونثم ، ثیداحا   ) .نتسیرگن تسار 
هعوکر و ال متی  ملف  یلـصی  ماقف  لجر  لخد  (: » ع  ) قداص ماما  زا  تسا  یثیدح  ثیدح ، نیا  ریظن  هنینأمط و  ندرکن  تیاعر  تسا و 

عورف « ) .بارغلا رقنک  ٌرقن  ص )  ) لاقف هدوجس 
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نانچ درب  یم  ایند  زا  دوخ  و  دنک ، یم  ینابرق  راگدرورپ  رـضحم  رد  ار  توهـش  يوه و  ریبکت ، اب  رازگ  زامن  ص 268 ) ج 3 ، یفاک ،
رد رازگ  زامن  هک  تسا  هدومرف  ناـیب  هناـفراع  ریبعت  اـب  اـنالوم  ار  زاـمن  تلاـح  .راـگدرورپ  رـضحم  رد  تسا و  تماـیق  رد  ییوگ  هک 

يراک ایند  رد  .يداد  تسد  زا  ار  تصرف  دـنیوگ  یم  ودـب  نانآ  دـهاوخ ، یم  يرای  ناحلاص  ناربمیپ و  زا  تسا ، راگدرورپ  رـضحم 
ُّرِفَی َمْوَی  هک  تسا  تمایق  زا  رگید  يزمر  زین  نیا  دـننک و  یمن  یهجوت  ودـب  زین  ناـشیوخ  .دروآ  یم  يور  ناـشیوخ  هب  سپ  .يدرکن 
دوش یم  دیمون  اج  همه  زا  نوچ  و  ( 35 - 34 سبع ،  ) .دزیرگ یم  ردپ  ردام و  ردارب و  زا  درم  هک  يزور  ِهِیبَأ : ِهِّمُأ َو  ِهیِخَأ َو  ْنِم  ُءْرَْملا 

ات سپ  دـید  یهاوـخ  ار  نآ  تقیقح  تماـیق  رد  مداد ، ناـشن  وـت  هب  هک  يریوـصت  نیا  دـیامرف : یم  ناـیاپ  رد  درآ و  یم  ادـخ  هـب  ور 
.يرآ تسد  هب  حلاص  لمع  نآ  يادا  اب  ینک و  ادا  نآ  طیارش  اب  ار  زامن  ات  شوکب  هتفرن  تسد  زا  تصرف 

ندش تساوخ  قرغ  هک  یتشک  نآ  ناغفا  زامن  نایم  رد  یقوقد  ندینش 

هراشا

ندش تساوخ  قرغ  هک  یتشک  نآ  ناغفا  زامن  نایم  رد  یقوقد  ندینش 

ماما هدـیزگب  موق و  ابیز  تنیا  مایق  رد  وا  ِیپ  رد  تعامج  نآ  زاـمن و  رد  دـمآ  رد  لـحاس  نآ  ردـنا  زاـس  درک  تماـما  رد  یقوقد  نآ 
بش مه  ییتشز  الب و  رد  اضق و  رد  ییتشک  وا  دید  جوم  نایم  رد  داد  داد  ایرد  يوس  زا  دینش  نوچ  داتف  ایرد  يوس  شمشچ  ناهگان 

تـسار پچ و  ردنا  تفوشآ  اه  جوم  تساوخ  لیئارزع  وچمه  يداب  دنت  میب  باقرغ  زا  یکیرات و  هس  نیا  میظع  جوم  مهو  ربا  مه  و 
زا یتشک  لها 
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نآ عُّرضت  دص  اب  ادخ  اب  دندش  صلخم  همه  دحلم  رفاک و  دندز  یم  رس  رب  هحون  رد  اه  تسد  هتـساخرب  اهلیو  او  هرعن  هتـساک  تباهم 
نیا تسا  هدیاف  یب  هک  هتفگ  چیپ  چیپ  زا  دیدن  هلبق  ناشیور  چیه  هک  اهنآ  دوجـس  رد  هنهرب  رـس  ناج  هب  هدرک  اهرذن  اهدـهع و  نامز 

مد نآ  دش  قساف  دهاز و  مام  اباب و  مع  لاخ و  ناتـسود و  مامت  هدیربب  دـیموا  همه  زا  یگدـنز  دـص  نآ  رد  هدـید  نامز  نآ  یگدـنب 
رد ناشیا و  اعد  رد  تساعد  ماگنه  درم  نوچ  اه  هلیح  تسار  هن ز  دوب و  هراچ  ناشپچ  هن ز  یقش  ندنک  ناج  ماگنه  رد  وچمه  یقّتم 
يا کسج  گرم و  نیَتَّلِع  ناتـسرپ  گس  يا  دز  گناب  نیب  نیب  توادع  زا  مد  نآ  وید  هایـس  دود  هدـش  ناشیا  کلف ز  رب  هآ  يراز و 

دیآن ناتدای  صاخ  ِوید  توهـش  رهب  زا  دیوش  هک  صالخ  دعب  زا  دشاب  رت  ناتمـشچ  قافّتا  نیا  نُدب  دهاوخ  تبقاع  قافن  راکنا و  لها 
کین ب 2194- شوگ  زج  دونـشن  ار  نخـس  نیا  کیل  وید  زا  ادن  دمآ  یمه  نیا  ردق  زا  نادزی  تفرگب  ناتتـسد  رطخ  رد  يزور  هک 

2175
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.نتشگ تعامج  ماما  ندش ، زامن  شیپ  ندرک : زاس  تماما 

(40 رون ،  ) .ٌباحَـس ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَـم  ُهاـشْغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ٍتاـُملُظَک  ْوَأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ربا : مه  بش و  مه 
زا هتـساک  .دـش ) مهرد  اـه  جوم   ) .ندـمآ رب  مه  هب  نتفوـشآ : ( 6 رمز ،  ) .ٍثـالَث ٍتاـُملُظ  ِیف  هب  تـسا  یحیملت  نآ  رد  یکیراـت : هـس 

.ناوتان هداد ، تسد  زا  ورین  تباهم :

اُوبِکَر اذِإَف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ادخ : هب  ندرک  عّرضت 
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زامن هدیدن : هلبق  ناشیور  ( 65 توبکنع ،  ) .دنناوخ یم  صالخا  اب  ار  ادـخ  دنتـسشن  یتشک  رد  نوچ  َنیِِـصلُْخم : َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف 
یم ماگنه  نآ  درادن ، دوس  ندومن  یگدنب  دنتفگ  یم  دندوب و  هدرواین  يور  ادخ  هب  هاگ  چـیه  ایند  يراتفرگ  زا  هک  نانآ   ) .هدـناوخن

یتراشا هلمج  نیا  رد  ندنک : ناج  ماگنه  یقش  .دندرک ) یم  هدجس  هدرک  هنهرب  اهرس  .تسا  هتـسباو  یگدنب  هب  ناش  یگدنز  دندید 
(90 سنوی ،  ) .َلِیئارْـسِإ اوـَُنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  ُْتنَمآ  َلاـق  ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَأ  اذِإ  یَّتَـح  نوـعرف : هراـب  رد  میرک  نآرق  هب  تسا 

.نآ ندماین  راک  هب  هلیح : ندرم 

.ناطیش وید :

تیـصعم و باکترا  هبوت و  قافن ، هاـنگ و  ناـهج ، نآ  ناـهج و  نیا  باـقع  دـنا : هدرک  ینعم  دـنچ  ار  نآ  ناـحراش  .تلع  ود  نیتَّلِع :
تـسا یباطخ  هدمآ و  دـعب  تیب  رد  هک  تسا  الب )  ) کسج گرم و  نامه  نیتَّلِع  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  نکیل  .عون  نیا  زا  ییاه  لامتحا 

.زیمآ نیرفن 

، دز یم  گناب  نانآ  رب  هاگهگ  ناطیش  .وگم  شاب و  شوماخ  ینعی  ضَرَم ، دنیوگ  هک  نانچ  .امش  رب  الب  گرم و  ناتـسرپ ، گس  يا  )
دهاوخ امـش  نایاپ  نیا  ندرم  الب و  دش  دهاوخ  لزان  امـش  رب  تلع  ود  دیدرک  یم  ءازهتـسا  ار  ادخ  یگدنب  هک  نارکنم  ناقفانم و  يا 

رت مشچ  ( 16 رـشح ،  ) .َْکنِم يَِرب ٌء  یِّنِإ  َلاق  َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناـْسنِْإِلل  َلاـق  ْذِإ  ِناـْطیَّشلا  ِلَـثَمَک  هیآ : نومـضم  هب  تسا  تراـشا  .دوب )
یم کشا  هدروآ  ور  امش  هب  هک  ییالب  يارب  نونکا  دنا  هتفگ  یـضعب  دنا و  هتفرگ  مشچ  ندش  نشور  ینعم  هب  ار  نآ  ناحراش  ندوب :

تراشا ًارهاظ  تسا و  ینیرفن  ندوب » رت  مشچ   » .دسر یم  رظن  هب  تقد  زا  یلاخ  ریـسفت  نیا  و  توهـش ، يارب  صالخ  زا  سپ  دیزیر و 
تسا

حرش
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نیا زا  صـالخ  زا  سپ  رگا   ) .ندرک يراـی  نتفرگ : تـسد  ( 82 هبوت ،  ) .َنُوبِـسْکَی اُوناـک  اـِمب  ًءازَج  ًارِیثَک  اوُْکبَْیل  َو  هیآ : زا  یتمـسق  هب 
نایرگ ناتمشچ  هتـسویپ  دیاین ، ناتدای  هب  داد ، تاجن  تفرگ و  تسد  ناتیادخ  هک  ار  زور  نیا  دیدرگ و  توهـش  هدنب  مه  زاب  هکلهم 

(65 توبکنع ،  ) .َنوُکِرُْشی ْمُه  اذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  هیآ : هب  تسا  یتراشا  اه  تیب  نیا  رد  و  .دینیبم ) یشوخ  يور  داب ،

تبترم لّوا  دـننیب ز  نالقاع  تبقاع  دـهاوخ  دـید  لهاج  هچنآک  افـص  يایرد  هاشنهاش و  بطق و  یفطـصم  ام  اب  تسا  هدومرف  تسار 
نایع رد  دنیبب  لهاج  لقاع و  نآ  رخآ  دشاب و  هدیـشوپ  شلّوا  رِـصُم  نآ  رخآ  دـید و  لّوا  لقاع  رـس  تسا و  بیغ  رگا  زاغآ  اهراک ز 

ناهگان ب يالب  دـنیب  مدـب  مد  ناـهج  رب  یناـمگ  دـب  دوب ؟ هچ  مزح  دوبر  ردـنا  یک  بالیـس  ار  مزح  دونع  يا  بیغ  هعقاو  ینیبن  رگ 
جهن حرـش  « ) .لهاجلا ِيأَر  ُرِخآ  ِلقاعلا  ِيأَر  ُلَّوأ  : » تسا ع )  ) نانمؤم ریما  هدومرف ي  زا  هتفرگ  لقاع : لهاج و  ندـید   2195 - 2200

رد ار  نآ  رفنازورف  موحرم  هدروآ و  يولوم  دـمحا  نب  فـسوی  هچ  نآ  اـما  هرامـش 356 ) ماما ، هب  بوسنم  تمکح  نانخـس  هغالبلا ،
.درادن ینادنچ  طابترا  انالوم  نومضم  اب  تسا  هدرک  تبث  ص 86 )  ) يونثم ثیداحا 

(. يراک رد   ) هدنراشف ياپ  .هدننک  رارصا  رِصُم :

.هدنزیتس جوجل ، دونَع :

نیدب تمعن و  ماگنه  هب  ادخ  ندرک  شومارف  و  الب ، ماگنه  قح  هاگرد  هب  ناشندروآ  يور  دوب و  ناراکهنگ  ندش  نامیـشپ  زا  نخس 
هثداح هک  یماگنه  درخ  یب  دـنیب و  یم  ار  نایاپ  زاغآ  زا  دـنمدرخ  هک  دـنک  یم  تراـشا  درخ  یب  دـنمدرخ و  فنـص  ود  هب  تبـسانم 

دیدپ
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زا ینامیـشپ  بالیـس  ار  مزح  هک  راد  هاگن  ار  مزح  طایتحا و  بناج  یتسین  هاگآ  هدیـشوپ  نایاپ  زا  رگا  هک  دهد  یم  دنپ  سپـس  .دمآ 
.درب یمن  نایم 

تیب نیا  نومـضم  ًارهاظ  .هدروآ  یمرد  مظن  هب  نآ  زا  ار  اه  ترابع  یخرب  هاـگهگ  و  تسا ، هدوب  صاـخ  یتاـفتلا  هلیلک  هب  ار  اـنالوم 
دشاب و هتخانشب  ار  نآ  یگنوگچ  ّرش  هنیاعم  ثودح و  زا  شیپ  هک  نآ  لوا  تسا  عون  ود  مه  مزاح  و  : » تسا هلیلک  ترابع  زا  هتفرگ 

هچ نآ 
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ُلّوأ .هتخادرپب  ترکف  ِلیاوا  رد  نآ  رِخاوا  ِریبدـت  دـشاب و  هتـسنادب  يار  تباصا  هب  نآ  حـتاوف  رد  وا  دـنناد  اهراک  متاوخ  رد  نارگید 
نابز .دنـشاب و  ناسکی  لقاع  نیب و  رود  لهاج و  لـقاع و  نآ  رد  دـمآ  ادـیپ  هثداـح  تروص  هعقاو و  شقن  نوچ  .ِلَـمَعلا  ُرِخآ  ِرکِفلا 

ص 90) هنمد ، هلیلک و  « ) .ُِلقاعلا اَُهفِرعَی  امَک  ُلهاجلا  اَهَفرَع  تََربدأ  اذإف  ًهَِلبقُم  تََهباشت  ُرُومُالا  : » دنک ترابع  ینعم  نیا  زا  يوبن 

مزاح درم  تارّوصت 

مزاح درم  تارّوصت 

نید داتسا  يا  شیدنا  نامه  وت  نیبب  ندرب  نآ  رد  دشیدنا  هچ  وا  دیـشک  هشیب  رد  دوبرب و  ار  درم  دیـسر  يریـش  ناهگان  هک  نانچ  نآ 
رگ قلح  هب  ات  هتفر  روش  بآ  ریز  قلخ  دنـسرت  یم  رقف  زک  نانچ  نآ  اه  هشیپ  راک و  لوغـشم  ام  ناج  اه  هشیب  رد  اضق  ریـش  دـشک  یم 

مدـع رد  هداتف  یتسه  یپ  رد  مغ  نیع  رد  مغ  فوخ  زا  ناش  هلمج  نیمز  رد  یتشگ  فشک  ناشاه  جـنگ  نیرفآ  رقف  نآ  زا  يدنـسرتب 
.شیدنا رود  مزاح :  2201 ب 2206 -

.هّبشم هب  هب  هّبشم  هفاضا  اضق : ریش 

.دننک یم  لمحت  ایند  زا  يرادروخرب  يارب  نابلط  ایند  هک  اه  تقشم  اه و  ترارم  زا  تراعتسا  روش : بآ 

رقف
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.الع ّلج و  قح  ترضح  هدارا  زا  تیانک  نیرفآ :

.نداد تسد  زا  ار  يدبا  یگدنز  تسا ، یناف  هک  ایند  رطاخ  هب  نداتفا : مدع  رد  یتسه  یپ  رد 

هک دنـشیدنا  یمن  نادـب  .تسا و  ینآ  توهـش  ياـضرا  اـی  رقف  یـشیورد و  زا  زیرگ  يارب  دـنز  یم  رـس  هدـنب  زا  هک  یناـهانگ  رتـشیب 
یم رس  هب  هدوسآ  ناهج  ود  رد  دندیـسرت  یم  ادخ  زا  یـشیورد ، زا  سرت  ياج  هب  رگا  .تسا  ناهج  نآ  رقف  یقیقح ، ِرقف  یـشیورد و 

.دندرب

1 قلخ 961 / دنا  نآ  لما ز  صرح و  همقل  قلخ  دنا  نازیرگ  یشیورد  کن ز 

یتشک صالخ  رد  یقوقد  تعافش  اعد و 

یتشک صالخ  رد  یقوقد  تعافش  اعد و 

ناشن وکین  هش  يا  ریگ  ناشتسد  ناشلعف  ردنا  رگنم  بر  ای  تفگ  دیود  وا  کشا  دیـشوج و  وا  محر  دیدب  ار  تمایق  نآ  یقوقد  نوچ 
يدب نیا  نالاگس  دب  زا  راذگ  رد  يدمرس  میحر  يا  میرک و  يا  رب  رحب و  رد  وت  تسد  هدیسر  يا  رب  زاب  لحاس  هب  ناشتمالس  شوخ 
هلمج ام  زا  هدـید  اطع  هدیـشخب  قاقحتـسا  زا  شیپ  شوه  لـقع و  هدرک  شخب  توشر  یب ز  شوگ  مشچ و  دـص  ناـگیار  هدادـب  يا 

وت مه ز  ار  اعد  نیو  میتخوس  ار  دوخ  صرح  زآ و  ام ز  میرح  رد  ندرک  وفع  یناوت  وت  میظع  ناهانگ  ام  زا  میظع  يا  اـطخ  نارفک و 
اب ناردام  نوچ  نامز  نآ  اـعد  شظفل  رب  تفر  یم  نینچمه  یتخورفا  غارچ  تملظ  نینچ  رد  یتخومآ  اـعد  هک  نآ  تمرح  میتخومآ 
وز اعد  نآ  تسا  رگید  دوخ  نادوخ  یب  ياعد  نآ  امس  رب  دمآ  رب  یم  يو  زا  دوخ  یب  اعد  نآ  شمشچ و  ود  زا  تفر  یم  کشا  افو 

نآ تسانف  وا  نوچ  دنک  یم  قح  اعد  نآ  تسا  رواد  تفگ  تسین 
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يوخ رابدرب  میحر و  قح  ناگدنب  ناج  مسج و  ندرک  هبال  نآ  ربخ ز  یب  نایم  ردنا  هن  قولخم  هطساو  تسادخ  زا  تباجا  نآ  اعد و 
نیه ـالتبم  يا  ار  موق  نیا  وجب  نیه  نارگ  زور  رد  تخـس و  ماـقم  رد  نارگیراـی  ناـتوشر  یب  ناـبرهم  راـک  حالـصا  رد  دـنراد  قـح 

.ناغف دایرف و  زا  تیانک  تمایق :  2207 الب ب 2223 - زا  شیپ  ناشراد  تمینغ 

.تسوکین تسادیپ  وا  زا  هچ  ره  هک  ناشن : وکین 

.تمعن ناسحا ، تسد :

343 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندوشخب نتشاذگ ، رد  ندراذگ : رد 

.هداد ودب  دوجو  تمعن  دوش ، شاداپ  قحتسم  دنک و  یتعاط  هدنب  هک  نآ  زا  شیب  قاقحتسا : زا  شیپ 

ِینوُعْدا ُمُکُّبَر  َلاق  َو  ( 186 هرقب ،  ) .ِناعَد اذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  هلمج : زا  تسا  میرک  نآرق  ياه  هیآ  زا  هتفرگ  ادخ : زا  اعد  نتخومآ 
ُءاعُّدلا : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  تملظ : رد  نتخورفا  غارچ  ( 29 فارعا ،  ) .َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْدا  َو  ( 60 رفاغ ،  ) .ْمَُکل ْبِجَتْسَأ 

اعد هب  دوش و  یم  نآ  راتفرگ  یمدآ  هک  اهالب  زا  تراعتـسا  تملظ : يورقنا ) حرـش  « ) .ضرالا ِتاواَمَّسلا َو  ُحابـصِم  ِهَمحَّرلا َو  ُحاتفِم 
.دهاوخ یم  ادخ  زا  نآ  عفد 

يزوس لد  و  ناـهج ، نیا  شیاـسآ  تسا و  مسج  شرورپ  رد  رداـم  ِّمه  هچ  تسا ، شیب  رداـم  زا  تّما  ناـیامنهار  ناربـمیپ و  تقفش 
.ناهج نآ  رد  یهلا  باذع  زا  ییاهر  رد  ماما  ربمیپ و 

.دش یم  میلعت  ودب  راگدرورپ  يوس  زا  تفر  یم  شنابز  رب  هچ  نآ  دوب و  قارغتسا  لاح  رد  هظحل  نآ  رد  هک  نآ  زا  تیانک  دوخ : یب 

دشر بحاص  هدنب  نآ  دنک  یم  دوخ  محر  زا  هن  اعد  نآ  تعافش و  نآ 

تسا 1921- هتخورفا  ّقح  قشع  غارچ  هک  تسا  هتخوس  مَد  نامه  وا  ار  دوخ  محر 
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3 / 1920

رنه زا  يریت  تخادنا  فده  رب  رذح  رد  ناشیا  يوزاب  رگم  هک  نامگ  دوخ  دـهج  هب  ار  یتشک  لها  ناولهپ و  نآ  ِمد  زا  یتشک  تسَر 
اهبور نیمک  رد  ار  ام  ناج  دناهر  یم  نیک  دنزاب  دوخ  ّمد  اب  اه  قشع  رارغ  ناهابور  دنناد  مُد  نآ ز  راکـش و  رد  ار  ناهبور  دـناهر  اپ 
ماقتنا نوگ  دـص  نامدـناهر ز  یم  مارک  ام  ياپ  ناهابور و  وچ  ام  خوش ؟ مشچ  يا  دوس  هچ  مد  دوبن ، وچ  اـپ  خولک  زا  راد  هگن  ار  اـپ 

دـیز و ام  زا  دـنام  ناریح  هک  ات  رکم  لالدتـسا و  مینابنجب ز  مد  تسار  پچ و  مد  اب  میزاب  اه  قشع  تسام  ِّمد  نوچ  ام  کـیراب  هلیح 
344 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  میدز  تیهولا  ردنا  عمط  تسد  میدش  ناقلخ  یناریح  بلاط  رکب 

نارگید ب لابـس  زا  راد  او  تسد  نابتلق  يا  یهچ  رد  يوگ و  رد  میوگ  ردـناک  ام  مینیب  یمن  نیا  میوش  اه  لد  کـلام  نوسفا  هب  اـت 
.اعد .سفن  مد :  2224 - 2234

خیـش ياعد  تکرب  زا  دنتـسناد  یمن  دنا ، هتـسر  ندـش  هقرغ  زا  دوخ  شـشوک  هب  دنتـشادنپ  یم  ناگتـسشن  یتشک   ) .شـشوک دـهج :
.رطخ زا  تاجن  يارب  ریبدت  ای  زیهرپ  رَذَح : .تسا )

بیرف .تسا  هـتفر  راـک  هـب  رورغ »  » و ّرَغ »  » ینعم هـب  رارغ :  1 ردـق 908 / نع  ینغی  سیل  عد  رذـحلا  ربخ  اـب  میکح  يا  دـنتفگ  هلمج 
.ندروخ

.تسا رورغم »  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  3 و  رایتخا 3496 / ار  دوخ  زور  هس  نک  طرش  رارغ  زا  یسرت  هک  یعیب  رد  تفگ 

.نالف نالف و  ریظن  رکب : دیز و 

.دوخ ياهریبدت  هب  دامتعا  هجیتن  رد  یهارمگ  رد  نداتفا  زا  تیانک  .لادوگ  وگ :

زا تیانک  نتشاداو : نارگید  لابس  زا  تسد 
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نوچ هک  تسا  مدرم  رتشیب  تلاح  زا  يریوصت  ییاـمنب )؟ هار  ار  ناـهارمگ  یهاوخ  هنوگچ  یهارمگ ، دوخ   ) .ندراذـگ دوخ  لاـح  هب 
لقع دـنوش ، قفوم  یلکـشم  ندوشگ  هب  رگا  دنرامـش و  دوخ  شـشوک  هجیتن  ار  قیفوت  نآ  ددرگ  نانآ  بیـصن  قح  بناج  زا  یتیانع 

.تسا مدرم  رب  ار  نانآ  هک  یتقفش  نیمز و  رد  تسا  قح  يایلوا  دوجو  تکرب  زا  تیانع  نآ  هک  یلاح  .دنرادنپ  اشگ  هرگ  ار  دوخ 

یمن دنا و  هتفیرف  ار  نالد  هداس  یخرب  دنا و  هدوشگ  یناکد  دنا و  هدرب  يا  هرهب  يروص  ملع  زا  هک  نانآ  هب  تسا  یتراشا  نایاپ  رد  و 
نآرق رد  هک  نانچ  .دنا  تظعوم  ریکذت و  دنمزاین  دوخ  هک  یلاح  دـننک  یم  تظعوم  ار  نامدرم  .دـنا  هداتفا  یهارمگ  رد  دوخ  دـنناد 

ظِعف َتظَعَّتا  نإَف  کسفن  ظِع  دواد  ای  : » تسا یسدق  ثیدح  رد  و  ( 44 هرقب ،  ) .ْمُکَسُْفنَأ َنْوَْسنَت  ِِّرْبلِاب َو  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ  دیامرف : میرک 
يا کبر : نم  ییحتساف  الا  سانلا َو 

345 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( يورقنا حرش  « ) .نک مرش  تراگدرورپ  زا  هن  رگ  هد و  دنپ  ار  مدرم  یتفریذپ  تظعوم  رگا  نک و  تظعوم  ار  دوخ  دواد 

ار نارگید  ییاج  زغن  شـش  جنپ و  راچ و  سبح  میقم  يا  شک  ریگ و  ناقلخ  ناماد  نآ  زا  دعب  شوخ  ابیز و  یـسر  یناتـُسب  هب  نوچ 
تیاجک زا  یهاش  لیم  تسد  تسود  ِّیگدنب  تدادن  نوچ  ربب  ار  ام  یتفای  یهاگ  هسوب  رخ  نوک  فیرح  هدـنب  رخ  وچ  يا  شکب  مه 

رب لد  نک  فـقو  لـهب  ار  تلیح  ِّمُد  نیا  اـهبور  یهز  تناـج  ندرگ  رد  يا  هتـسب  یهز  تدـنیوگ  هـک  نآ  ياوـه  رد  تـسا ؟ هتـساخ 
مک هفیج  يوس  وت  اهبور  بابک  دیآن  مک  ریش  هانپ  رد  لد  نادنوادخ 
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هجیتن هک  يروضح  ملع  زا  يریگ  هرهب  قح و  تیانع  زا  يرادروخرب  زا  تراعتـسا  ندیـسر : ابیز  ناتـسب  هب   2235 ب 2241 - باتش 
.تسا تقیقح  فشک  نآ 

نیا راتفرگ  دوخ  وت   ) .تسا شنزرس  ییاج : زغن  .تعیبط ) ناهج  زا  تیانک   ) .تهج شش  سح  جنپ  رصنع  راهچ  شش : جنپ و  راچ و 
.دنزاس نامک  هّلچ  نآ  زا  هچ  نآ  مود  تیب  مین  رد  نیرفآ و  تسخن  تیب  مین  رد  هز : نک )! راتفرگ  مه  ار  نارگید  یملاع 

.دنیوگ ماوع  بذج  يارب  هک  هدنبیرف  نانخس  اه و  لالدتسا  تلیح : مد 

.تسا رادروخرب  یهلا  تبهوم  زا  هک  لماع  ملاع  قح و  یلو  زا  تیانک  ریش :

هب اه  تیب  نیا  رد  .دـننک  نارگید  نتخاس  لماک  يوعد  و  دـنا ، صقان  دوخ  هک  دروآ  نایم  هب  ینایعدـم  زا  نخـس  شیپ  ياه  تیب  رد 
هراب رد  ع )  ) یلع .دینک  یم  هارمگ  ار  نارگید  دیـسر و  یمن  ییاج  هب  دیا  هدروآ  تسد  هب  هک  یملع  هتخودنا  نیا  اب  دیوگ  یم  نانآ 

هار زا  وا  هداهناو و  دوخ  هب  ار  وا  دنوادخ  ٍهَعِدب : ِمالَِکب  ٌفوُغشَم  ِلِیبَّسلا  ِدصَق  نَع  ٌِرئاج  َوُهَف  ِهِسفَن  َیلإ  ُهَّللا  ُهَلَکَو  دیامرف : ناسک  نینچ 
نآ دـناسر  تقیقح  هب  ار  وا  وت  هک  یتـخومآ  یملع  رگا  هبطخ 17 ) هغالبلا ، جهن  « ) .تسا تعدـب  هتفیـش  وا  لد  هداتفا  رود  هب  تسار 

.درک ادخ  ناگدنب  یگدنب  دیاب  ملع  نآ  زا  يرادروخرب  يارب  .شاب  داشرا  یپ  رد  هاگ 

346 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ادخ  هدنز  ملاع و  نیا  وا  هدرم  ادخ  هدنب  دوب  نادزی  هیاس 

1 / 423 نامز 424 - رخآ  نماد  رد  یهر  ات  نامگ  یب  رتدوز  ریگ  وا  نماد 

لد رد  نامرظن  دیوگ  یمه  قح  يور  دوخ  ّلک  يوس  يوزج  وچ  هک  يوش  هگ  نآ  قح  روظنم  الد  وت 
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هریت لـگ  رد  تسپ  هب  هن  دـشاب  شرع  زارف  لد  تسه  زین  لد  ارم  ییوـگ  یمه  وـت  تسا  لِـگ  بآ و  نآ  هک  تروـص  رب  تسین  تسا 
مه نیک  وگم  ار  دوخ  لد  سپ  تسا  لـگ  بولغم  تسا  بآ  رگ  هک  نآ  تسد ز  بآ  دـیاشن  تبآ  نآ  کـیل ز  تسه  بآ  مه  نیقی 

یفاو هدمآ  ینوزف  رد  هدش  یفاص  لگ  نآ ز  هتـشگ  كاپ  تسا  ربمغیپ  ای  لادـبا  لد  نآ  تسا  رترب  اه  نامـسآ  زک  یلد  نآ  تسا  لد 
بذج تمحر  رحب  نیه  تسا  هدنام  لگ  سوبحم  ام  بآ  هدش  يرحب  لگ  ِنادـنز  زا  هتـسر  هدـمآ  رحب  يوس  هدرک  لگ  كرت  هدـش 

نآ كرت  ار  وت  دراد  یم  مورحم  وت  فال  مشوخ  بآ  نم  هک  یفال  یم  کـیل  مشک  دوخ  رد  ار  وت  نم  دـیوگ  رحب  نیط  ار ز  اـم  نک 
لگ تسد  زا  دوخ  ياپ  دـناهر  رگ  دـشک  یم  بآ و  ياپ  هتفرگ  لِگ  دور  ایرد  رد  هک  دـهاوخ  لِـگ  بآ  رد آ  نم  رد  نک  تشادـنپ 

هب قح  رظن   2242 ار ب 2255 - بان  بارش  لقن و  وت  ِبذج  ار  بآ  لگ  زا  تسیچ  ندیشک  نآ  لقتسم  دش  وا  کشخ و  دنامب  لِگ 
بآ ( 2 تیب 1750 / حرـش  هب : دـینک  هاگن  « ) .مُِکتاَِّین مِکبوُلق و  َیلإ  رُظنَی  لـَب  مُِکلاـمعأ  َیلإ  ـال  مُکِرَوُص َو  َیلا  رُظنَی  ـال  َهَّللا  َّنإ  : » لد

.تسا فاضم  بآ ، لگ  هک  یلاح  يزیچ ) هب  هتخیمآان  ینعی   ) دشاب قلطم  دیاب  بآ  .دنریگ  وضو  نآ  اب  هک  یبآ  تسد :

.ندیسر لامک  هب  ندش : یفاو 

تسا و مسج  زا  تراعتسا  لگ : .هدیسر ) ناج  هب  هدرک  اهر  ار  مسج   ) .تادرجم ینعم و  ملاع  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و  ایرد ، رحب :
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.نآ ياه  هضراع 

.لگ نیط :

347 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رادرک ای  راتفگ  زا  دنهد  ناکلاس  هب  ایلوا  ناربهر و  هک  ییاه  میلعت  زا  تراعتسا  بارش : لُقن و 

ار يدوخ  دیاب  دـتفا  نانآ  رب  قح  تیانع  رظن  دـنهاوخ  رگا  دنـسر و  یمن  ییاج  هب  نانیا  هک  دومرف  دوب و  داشرا  نارادـیوعد  زا  نخس 
.تسا لوبق  دروم  درادنپن  تسا  لوغشم  دوخ  هب  یمدآ  ات  .دندرگ  انف  قح  رد  دننک و  اهر 

وزج قاتشم  دش  هک  نآ  ّلک  زا  دنام  وزج  قاّشع  هن  ّلک  ناقشاع 

كاردا یعوـن  یمدآ  رد  هک  تسا  تسرد   1 / 2801 دور 2802 - دوخ  ّلـک  هب  شقوشعم  دوز  دوش  يوزج  قشاـع  يوزج  هک  نوچ 
.دودز دناوتن  ار  یکاپان  دولآ  لگ  بآ  هک  نانچ  درک  دناوتن  تقیقح  فشک  هدمآ و  تسد  هب  ساوح  زا  كاردا  نیا  اما  تسا 

تـسد هاگ  نآ  لاصتا  نینچ  ددنویپب و  ادخ  يایلوا  زا  یکی  ای  لوسر  هب  ار  دوخ  یمدآ  هک  ددرگ  رـسیم  هاگ  نآ  تقیقح  هب  ندیـسر 
وا هچ  نادـب  دـنک و  ربهار  میلـست  ار  دوخ  بلاط  هک  تفر  دـهاوخ  نایم  زا  هاـگ  نآ  يدوخ  و  دورب ، ناـیم  زا  يدوخ  هک  داد  دـهاوخ 

.دهن ندرگ  دیامرف 

یم ترامخ  نآ  ییاین  نوچ  دـنک  یتسم  ار  وت  اه  نیز  یکی  ره  نان  هاوخ  هاج و  هاوخ  لام و  هاوخ  ناهج  ردـنا  یتوهـش  ره  نینچمه 
رب بلاغ و  ددرگن  ات  ریگم  نیز  ترورـض  هزادنا  هب  زج  تسدب  تا  یتسم  دوقفم  نآ  دب  هک  تسا  هدـش  نآ  لیلد  مغ  رامخ  نیا  دـنز 
ارچ بآ و  منم  هک  دـشک  رـس  لگ  رد  بآ  هک  نانچ  نآ  ملـصاو  مرادـن  يریغ  تجاح  ملد  بحاص  نم  هک  وت  يدیـشک  رـس  ریما  وت 

ددم میوج 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1447 

http://www.ghaemiyeh.com


نیبگنا ریـش و  قشع  رد  دوب  وک  نیا  دـشاب  لد  نآ  هک  يراد  اور  دوخ  یتشادرب  لد  لها  لد ز  مرجال  یتشادـنپ  ار  هدولآ  نیا  وت  لد ،
رامخ تلاح  ندز : راـمخ   2256 تسا ب 2264 - لـصاح  لد  زا  شوـخ  نآ  ار  یـشوخ  ره  تسا  لد  سکع  نیبـگنا  ریـش و  فـطل 
مامت مضه  زا  شیپ  دـهد ، تسد  ار  هراوخیم  هک  تسا  ءاـضعا  رد  یلهاـک  رـس و  رد  ینیگنـس  ندـمآ  دـیدپ  راـمخ »  » و نداد ، تسد 

.بارش

.تسا یعقاو  ياه  تمعن  زا  یسکع  يوایند  ياه  تمعن  هک  نادب  تسا  تراشا  لد : سکع 

هک نانچ  تساور ، زاین  نخاس  فرط  رب  دح  رد  يویند  ياه  تذل  زا  يرادروخرب 

348 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا و دنـسپان  هـچ  نآ  ( 173 هرقب ،  ) .ِْهیَلَع َْمثِإ  الَف  ٍداـع  ـال  ٍغاـب َو  َْریَغ  َّرُطْـضا  ِنَمَف  تفرگ : ناوت  ترورـض  ردـق  هب  زین  تاـمرحم  زا 
یمدآ تسا ، لگ  ِدـنب  هدولآ و  لد  تسا ، لد  رد  ایند  یتسود  ات  .تساوه  نتخاس  ّطلـسم  دوخ  رب  تسادـخ ، فطل  زا  يرود  بجوم 

نت نوچ  ناهج  تسا و  نت  رد  لد  نوچمه  ناهج ، يارب  قح  ّیلو  .تسا  لد  بحاـص  تفگ  دـناوت  تسر  سوه  يوه و  دـنب  زا  رگا 
.وا يارب 

نف هب  لد  نیا  هطساو  زا  دسر  یم  نت  هک  اریا  تسا  يو  َملاع  لد  سپ 

2 / 836 وج 837 - تسج و  دناد  هچ  نت  دیوجن  لد  وگ ؟ تفگ و  دناد  هچ  نت  دشابن ، لد 

بآ لگ و  نیا  نوبز  ای  هاج  تسا و  لاـم  قشاـع  وک  یلد  نآ  ضرغ ؟ ار  لد  دوب  نوچ  لد  هیاـس  ضرع  ملاـع  رهوج و  لد  دوب  سپ 
لد وگ  تفگ و  يارب  ناشدتسرپ  یم  وا  تاملظ  رد  هک  یتالایخ  ای  هایس 
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نآ تسا  مادک  دشاب  یکی  رد  ماع  صاخ و  نارازه  دـص  ردـنا  لد  هن ، روک ؟ هاگ  نآ  ادـخ و  هاگرظن  لد  رون  يایرد  نآ  ریغ  دـشابن 
زا دـناشفا  یمه  رز  دوجو  هّطخ  نیا  ردـنا  تسا  طـیحم  لد  وا  زا  یهوک  نوچ  هزیر  نآ  دوش  اـت  وـجب  ار  لد  لـهب  ار  لد  هزیر  مادـک 

سک نآ  رب  لد  راثن  نآ  دعم  تسا و  تسرد  نماد  ار  هک  ره  رایتخا  ملاع  لها  رب  دنک  یم  راثن  اه  یمالس  قح  مالس  زا  دوجو  ناسحا 
زا ار  دـقن  ینادـب  ات  اه  گنـس  نآ  تنماد ز  دّردـن  ات  روجف  گنـس  نآ  نماد  رد  هنم  نیه  روضح  تسا و  زاین  نآ  وت  نماد  دـسر  یم 

تقدص نماد  دوبن  رز  نوچ  رز  میس و  لایخ  زا  ناکدوک  نوچ  رز  میس و  گنـس  مه ز  ناهج  زا  نماد  وت  يدرک  رپ  گنـس  اه  گنر 
یمن وم  دیپس  يوم  نآ  هن  دـمآ  لقع  ریپ ، گنچ  هب  ناشنماد  لقع  دریگن  ات  گنـس  گنـس  ار  ناکدوک  دـیامن  یک  دوزف  مغ  دـیرد و 

.تسا مئاق  دوخ  هب  هچ  نآ  رهوج :  2265 دیما ب 2279 - تخب و  نیا  رد  دجنگ 

(2 تیب 2415 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا رهوج  هب  شمایق  هچ  نآ  ضرع :

349 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدش  حرش  رت  نشور  دعب  تیب  رد  تسا و  یناسفن  ياه  هزیرغ  ندرک  یضار  دنب  رد  هک  یلد  لد : هیاس 

 ...: دشابن لد 

3 تیب 2244 / حرش  هب : دینک  هاگن  ادخ : هاگ  رظن  لد   2 نف 836 / هب  لد  نیا  هطساو  زا  دسر  یم  نت  هک  اریا  تسا  يو  ملاع  لد  سپ 
.دعب هب 

یتافص هب  هک  تفای  ناوتب  ار  کی  دیاش  لد  نارازه  دص  زا  لد :...  هن 
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اه لد  همه  دودرم  درک  در  لد  کی  ار  هک  ره  دنا  هتفگ  اجنیا  زا  تقیرط  خیاشم  : » دـسیون نیدـلا  مجن  .دـشاب  فصتم  دـش  هتفگ  هک 
لد زا  ار  سفن  قلخ  رتشیب  هک  اریز  دوب  لد  لد  نآ  هک  نآ  طرـش  هب  ددرگ  اه  لد  همه  لوبقم  درک  لوبق  لد  کی  ار  هک  ره  ددرگ و 

« .دنسانشن

سوه يوه و  هتـسب  هک  یلد  لد : هزیر  « 31 ( » ص 78 دابعلا ، داصرم   ) چیه یباین  وردـنا  يادـخ  زج  چـیپ  اچیپ  تقو  هک  لد  دوب  نآ 
.تسا

.هدامآ ّدَعُم : ءابطالا ) مظان  زا  لقن  هب  همان ، تغل   ) .یشک شیپ  هیده و  یمالس :

.دتفا نآ  رد  دننک  شخپ  هچ  نآ  ات  دنیاشگ  ار  اه  نماد  راثن ، رد  هک  نانچ  ندوب  ضیف  لباق  زا  تیانک  ندوب : دعم  تسرد و  نماد 

: لقع ریپ 

.تسا هدش  دـنچ  ياهریبعت  لد »  » زا نافراع  حالطـصا  رد   6 داشر 4121 / ریپ  یلو  ین  نودرگ  ریپ  داـبم  رکـشل  رـس  داتـسا و  ریپ  ریغ 
نآ یناعم  نیا  همه  عماج  تفگ  ناوت  یم  .توکلم و  کلم و  نیرحبلا  عمجم  قیاقح ، كاردا  لحم  قح ، رارـسا  نزخم  هقطان ، سفن 

دیمر و ادخ  دای  زج  زا  یکلاس  رگا  .دـشاب  هتخادرپ  تسادـخ  زج  هچ  ره  زا  دـهد و  ياج  دوخ  رد  ار  ادـخ  تبحم  ود  ای  اهنت  هک  هچ 
زیچ همه  رب  دیسر  دیاب  هک  تبتر  نادب 

__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 31)

350 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هزیر  لد  هکلب  تسین  لد  دشاب  ایند  رویز  يوه و  یپ  رد  هک  یلد  اما  .تسا  هتفای  تسد 

یتشاذگب لد  لها  يوج  تسج و  یتشادنپ  لد  وچ  ار  دوخ  لد  وت 

هوای و دوش  دیآ  وا  ردنا  نامسآ  تفه  نیا  وچ  دصفه  رگ  هک  لد 
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ناهن

طیحم هک  تسادخ ، یلو  لد  نینچ  لماک  قادصم  5 و  / 871 وجب 873 - يرکب  وبا  ردـنا  راوزبس  وگم  لد  ار  اه  هزیر  لد  نینچ  نیا 
يدادعتـسا ار  هک  ره  .ناهج و  رب  تسا  یلاعت  قح  ضیف  ندـناسر  هطـساو  تسا و  تکرب  هیام  نیمز  رد  وا  دوجو  .تسا  ملاع  لک  رب 

.دریگ یم  هرهب  وا  زا  دنیب و  یم  وا  دنمزاین  ار  دوخ  تسا ، تسرد  نماد  انالوم  ریبعت  هب  تسا و 

یم دتـس  داد و  نآ  اب  دنا و  هتفرگ  میـس  ياج  هب  ار  گنـس  هک  دـننام  ار  یناکدوک  دـنا  هدرک  شوخ  لد  نآ  رویز  ایند و  هب  هک  نانآ 
.دسر لامک  هب  ناشلقع  هک  تسین  میس  دنا  هدروآ  تسد  هب  هچ  نآ  تسناد  دنهاوخ  یماگنه  .دننک و 

رد ای  دنتفر  اوه  رد  هک  یقوقد  ندش  ناریح  تبیغ و  هدرپ  رد  ندش  ادیپان  ناشیا و  ندیرپ  یقوقد و  تعافش  اعد و  رب  تعامج  نآ  ندرک  راکنا 
نیمز

اوه رد  هک  یقوقد  ندش  ناریح  تبیغ و  هدرپ  رد  ندش  ادـیپان  ناشیا و  ندـیرپ  یقوقد و  تعافـش  اعد و  رب  تعامج  نآ  ندرک  راکنا 
نیمز رد  ای  دنتفر 

يا ام  زا  تسیک  یلوضف  نیک  رگدـمه  اب  ناشداتفا  یچُفُچف  مامت  مه  تعامج  نآ  زاـمن  دـش  ماـک  هب  دـمآ  یتشک و  نآ  دـیهر  نوچ 
نورد زا  هن  نورب  زا  هن  اعد  نیا  نونک  متسدرکن  نم  کی  ره  تفگ  ِرتَتـسُم  یقوقد  تشپ  سپ  زا  رِـس  دنتفگ  رگد  نآ  اب  یکی  ره  ردپ 

وا نینچ  نیا  دـیامن  یم  مه  ارم  رم  نیقی  راـی  يا  هک  رگید  نآ  تفگ  درکب  یتاـجانم  هَنـالوضُفلا  وـُب  درد  اـم ز  ماـما  نیا  اـنام  تـفگ 
کی مرک  لها  نآ  دـنیوگ  یم  هچ  هک  مرگنب  ات  سپـس  مدرک  هگن  نوچ  ضارتعا  قلطم  راتخم  رب  درک  ضابقنا  زا  تسا  هدوب  یلوضف 

تسار هن  پچ  هب  هن  مامت  دوخ  ماقم  زا  دندوب  هتفر  ماقم  رد  مدیدن  ار  ناشیا  زا 
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نآ دندش  قح  باِبق  رد  تشد  هب  يدرگ  هن  اپ و  ناشن  هن  تشگ  بآ  ییوگ  دندوب  اهّرُد  ریـش  موق  رب  دشن  نم  زیت  مشچ  ریز  هن  الاب  هن 
زا دندش  ناهنپ  نانچ  نآ  ام ؟ مشچ  رب  قح  دـیناشوپب  نوچ  ار  موق  نیک  مدـنام  ّریحت  رد  همر ؟ نآ  دـنتفر  هضور  نیمادـک  رد  همه  مد 

ردنا قح  درم  ییوگب  وت  دنار  کشا  ناشیا  قوش  رد  اهرمع  دنامب  ناشیا  ترسح  رد  اه  لاس  وج  بآ  رد  نایهام  هطوغ  لثم  وا  مشچ 
هدش ناریو  نیا  زا  راک  ناج  هن  ار  ناشیا  وت  يدید  رـشب  هک  نالف  يا  اجنیا  دپـسخ  یم  نیا  زا  رخ  رـشب  ِرکذ  ادـخ  اب  درآ  رد  یک  رظن 

يونثم حرش  نیط  مدآ ز  مشتآ  زا  نم  تفگ  نیعل  سیلبا  هک  يدید  نامه  وت  ماع  وچ  ار  ناشیا  رم  يدید  رـشب  هک  ماخ  درم  يا  تسا 
352 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  ) 

وجب ار  ناشیا  دیموا ، ُربم  نیه  وج  وچمه  مشچ  ود  اب  یقوقد  يا  دنچ ؟ دـنچ  رخآ  تروص  ینیب  دـنچ  دـنبب  مد  کی  ار  هناسیلبا  مشچ 
ناج هب  وگ  یم  وک  وک و  هتخادرپ  ناهج  راک  همه  زا  تسا  نتـسب  ردـنا  لد  رد  يداشگ  ره  تسا  نتـسُج  تلود ، نکر  هک  وجب  نیه 
یم شااعد  نآ  لالتعا  زا  دـش  كاپ  لد  ار  هک  ره  بِجَتـسا  رد  قح  تسب  ار  اعد  هک  بِجتُحم  يا  نیا  ردـنا  رگنب  کـین  هتخاـف  نوچ 

.قرغ زا  نتسر  زا  تیانک  ندمآ : ماک  هب   2280 لالجلا ب 2304 - وذ  ات  دور 

.چپ چپ  جُفُجف :

.یناهن ناهنپ ، رِس :

.هتسهآ هدیشوپ ، رتَتسُم :

.تمحر يزوس ، لد  زا  تیانک  درَد :

رد دعب ) هب   3 تیب 1879 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .ندیسرن میلست  هلحرم  هب  ندوب : یلوضف 
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تیب 927/ حرش  هب : دینک  هاگن  « ) .يِریَغ مُُهفِرعَی  ِیباِبق ال  َتحَت  یئاِیلوأ  : » ثیدح هب  تسا  تراشا  .نتشگ  ناهنپ  هدید  زا  ندش : باِبق 
.هورگ همر : ( 2

يرگید دای  ادخ  دای  ياج  هب  ندروآ : ادخ  اب  رشب  رکذ  یـسودرف )  ) همر شیپ  هب  ار  نآ  دناوخ  رب  هک  همه  مدینـش  ناتـسد  ياه  نخس 
.ندرک

.لکشم لح  رد  ندنامرد  زا  تیانک  رخ : ندیپسُخ 

رد هک  نانچ  تسا : تلود  نکر  نتـسج  .ٍنیِط *» ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍراـن َو  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  : » تفگ سیلبا  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  نیط : شتآ و 
: هتخاف ( 6 حرش ،  ) .ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  هک : دیسر  ناوت  دوصقم  هب  ششوک  زا  يداشگ :...  ره  .دوب » هدنبای  هدنیوج  تبقاع  : » تسا لثم 

.دننک ریبعت  وکوک »  » ار وا  گناب  هک  فورعم ، غرم 

.تسا مورحم  تقیقح  كرد  زا  هک  .تلفغ  باجح  رد  ناهنپ  بجَتُحم :

(60 رفاغ ،  ) .ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  بجتسا :
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َمل ام  َلأَس  اَم  ُهَّللا  هاتآ  اَّلإ  ٍءاعُِدب  وُعدَی  ٍدَحأ  نِم  ام  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  تسا  هانگ  دوصقم  اجنیا  رد  و  يرامیب ، لالتعا :
ياعد ادخ  ٍهال : ٍبلَق  نِم  ٍدـبَع  َءاَعُد  ُبیِجَتـسَی  َهَّللا ال  َّنإ  : » يوبن ثیدـح  نیا  زین  رباج ) زا  يورقنا ، حرـش  « ) .ٍمِحَر ِهَعیِطَق  ٍمثِأب َو  ُعدَـی 
هنافراع تخادرپ  لیصفت و  نینچ  اب  هک  ناتساد  نیا  « 32 ( » ص 132 هیریشق ، هلاسر  « ) .دریذپن دشاب  وهل  لوغشم  وا  لد  هک  ار  يا  هدنب 

زا ناحراش  ضعب  دـنچ  ره  .تسین  رادروخرب  تیعقاو  زا  ًارهاـظ  دـش ، هتفگ  زاـغآ  رد  هک  ناـنچ  دیـشک ، ازارد  هب  هنارعاـش  شیارآ  و 
هک یبایرد  يرب  راک  هب  قداص  لمأت  اـه  تیب  نیا  رد  رگا  تسا  هتفگ  يداـبآ  ربکا  دـمحم  یلو  دـنا  هدرک  هناـفراع  يریـسفت  ناتـساد 

لها تسا و  یقوقد  مسج  یتشک 
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يونثم هحفـص 204  هیـشاح  رد  و  تیدـحا ، ترـضح  هب  هجوت  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  زاـمن  ندـش  قرغ  یقوقد و  ساوح  یتشک 
نیع یتشک  صالخ  هک  نآ  رب  .تسین  تلالد  الـصا  ار  مالک  اریز  تسا  دـساف  معز  نیا  هک  درآ  مولعلا  رحب  هتفگ  زا  روپناـک ، پاـچ 

.تسا ناحراش  ضعب  هقیلس  هدنیامن  هک  تسد ، نیا  زا  رگید  یبلاطم  هدوب و  زامن  تمامت 

__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 32)

وا ياعد  ندش  باجتسم  مالّسلا و  هیلع  دواد  دهع  رد  جنر  بسک و  یب  لالح  يزور  بلاط  نآ  تیاکح  ندرک  حرش  زاب 

هراشا

وا ياعد  ندش  باجتسم  مالّسلا و  هیلع  دواد  دهع  رد  جنر  بسک و  یب  لالح  يزور  بلاط  نآ  تیاکح  ندرک  حرش  زاب 

بسک و جنر و  راکـش و  یب  لالح  ِّيزور  تساوخ  یم  ادخ  زو  ریفن  ناغفا و  درک  یم  بش  زور و  ریقف  نآک  تیاکح  نآ  دـمآ  مدای 
قح ِلضف  ربا  نوچ ز  تخیرگ  دهاوخ  اجک  شمییوگب  مه  وت  جنپ  دش  دمآ و  قیوعت  کیل  وا  لاح  یضعب  میتفگ  نیا  زا  شیپ  لاقتنا 
راّرط هلبأ  ارم  واـگ  وگب  یتشک  ارچ  نیه  نیهر  هتـشگ  نم  واـگ  تملظ  هب  يا  نیه  تفگ  دـیدب و  شواـگ  بحاـص  تخیرب  تمکح 
دوب نم  يزور  باجتـسم  دـش  ما  هنهک  ياعد  نآ  متـسارآ  یم  هبـال  زا  ار  هلبق  متـساوخ  یم  قح  يزور ز  نم  تفگ  ردـنا آ  فاـصنا 
هاگن ندرک : حرش  زاب   2305 تفگـشان ب 2313 - شیور  هب  دز  یتشم  دنچ  تفرگ  شنابیرگ  دـمآ  مشخ  وا ز  باوج  کن  متـشُک 

.3 تیب 1449 / حرش  هب : دینک 

.بسک یپ  رد  تکرح  ششوک و  .ندش  ییاج  هب  ییاج  زا  لاقتنا :

یم ار  ناتـساد  هدنام   ) .ندش هدیـشک  .ندـش  یهتنم  نتخیرگ : .َمالَکلا » ُّرُجَی  مالکلا   » هک ندیـشک  ازارد  هب  زا  تیانک  ندـش : وت  جـنپ 
تسا هب  هبشم  هفاضا  لضف » ربا  : » نتخیر تمکح  لضف  ربا  زا  .دیشک ) دهاوخ  اجک  هب  هک  مییوگ 
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.هظحالم یب  اباحم ، یب  تفگشان : .دیدرگ ) مولعم  واگ  ندش  هتشک  تمکح  یهلا  لضف  زا   ) .هّبشم هب 

مالّسلا هیلع  دواد  دزن  مصخ  ود  ره  نتفر 

مالّسلا هیلع  دواد  دزن  مصخ  ود  ره  نتفر 

یم هچ  نیا  شیوخ آ  اب  روآ و  نت  رد  لقع  اغد  يا  نک  اهر  دِراب  تّجح  یبَغ  جـیگ  ملاـظ  يا  اـیب  هک  یبن  دواد  هب  اـت  شدیـشک  یم 
هدروخ نوخ  یسب  هبال  نیا  ردنا  ما  هدرک  اهاعد  قح  اب  نم  تفگ  دنول  يا  شیوخ  نم و  شیر  رـس و  رب  دنخم  دوب ؟ هچ  اعد  ییوگ ؟

نیهم نیا  راُشف  دینیب و  ژاژ  نیملسم  ای  نیه  دییآ  درگ  تفگ  باطخ  رَکنم  يا  گنس  رب  نزب  رس  باجتـسم  دش  اعد  مراد  نیقی  نم  ما 
رگ نیک  هب  يدـندُرب  كالمأ  اعد  کی  نیدـب  ملاـع  همه  يدوب  نینچ  رگ  ادـخ  رهب  دـنک  وا  ِنآ  زا  نوچ  ارم  لاـم  اـعد  ناناملـسم  يا 
وت ات  ادـخ  يا  نام  هِد  وت  هک  نایوگ  هبال  اـنث  دـنااعد و  ردـنا  بش  زور و  ریما  يدـنُدب و  هتـشگ  مشتحم  ریرَـض  ِنایادـگ  يدوب  نینچ 

اطع ب 2325- زا  دنیاین  ینان  بل  زج  اعد  هبال و  دوب  ناروک  ِبسکَم  نیا  دنب  اشگب  وت  هدـنیاشگ  يا  نیقی  دـهدن  سک  چـیه  یهدـن 
.لوگ نهذ ، دنک  یبَغ :  2314

.درس دراب :

.راوتساان لیلد  زا  تیانک  دراب : ِتّجُح 

.درد هب  نتسیرگ  زا  تیانک  ندروخ : نوخ 

.دیوگ راجنهان  نخس  هک  باطخ : رَکنم 

.ییوگ هدوه  یب  راُشف :

.راوخ نیهَم :

.روک ریرض :
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.بسک بسکَم :

ار نیا  دیـشک  یک  کلم  بابـسا  زا  دشاب  یک  اعد  نیا  تسوج  ملظ  اهاعد  هدنـشورف ي  نیو  تسوگتـسار  ناملـسم  نیا  دنتفگ  قلخ 
نیا تسا  رتفد  نیمادک  رد  ار  وت  یکلم  دوش  نیا  سنج  ای ز  اطع  ای  تیصو  ای  ششخب  عیب و  کلس  هب  دوخ  تعیرش 
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دـص یتخادـنا  اعد  نآ  نم  لد  رد  وت  ریغ  دـنادن  ار  ام  هعقاو  ور  درک  یم  نامـسآ  يوس  هب  وا  ور  سبح  ای  هد  زاب  وت  ار  واـگ  ون  عرش 
: اعد هدنـشورف ي   2326 اـه ب 2332 - باوخ  مدوب  هدـید  فسوی  وـچمه  اـعد  نآ  هفازگ  مدرک  یمن  نم  یتـخارفا  ملد  ردـنا  دـیما 

.دیوگ یم  نخس  اعد  زا  واگ  لوپ  ِتخادرپ  ياج  هب  هک  ناوخ ، اعد  .دولآ ) زنط  تسا  يریبعت  )

.هتشر کلس :

.ندرک عیرشت  .ندروآ  باسح  هب  زا  تیانک  ندیشک : کلس  رد 

.حلُص رذَن ، دننام ، عون ، نیا  زا  نیا : سنج 

.هثداح دمآ ، شیپ  هعقاو :

( همان تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) دنهن نم  رب  هعقاو  نیا  تمهت  دنهن  نمشد  همه  نیز  ارم  هک  نوچ 

یم ار  نآ  زج  نادـنز  هچ و  رد  تسرد  باوخ  رب  دوب  شدامتعا  نارکاچ  نوچ  ناـنک  هدجـس  وا  شیپ  نارتخا  باـتفآ و  فسوی  دـید 
یم یعمـش  وچ  هک  شیوخ  باوخ  رب  وا  تشاد  يداـمتعا  مک  شیب و  مـالم و  زو  یمـالغ  زا  مغ  چـیه  شدوـبن  وا  داـمتعا  تسجن ز 
نیا یلامب  ات  ناولهپ  يا  يوش  هش  يزور  وت  هک  هلا  زا  ار  وا  ِعمـس  دمآ  گناب  هاچ  هب  ار  فسوی  دندنکفا  رد  نوچ  شیپ  شدیزورف ز 

نآ شداتف ز  ناج  نایم  رد  يدنسَم  یتحار و  یتَُّوق و  َرثا  ار َز  لئاق  تخانـشب  لد  کیل  رظن  رد  دیآن  گناب  نیا  لئاق  ناشیور  رد  افج 
357 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لیلخ  رب  شتآ  وچ  یمزب  نشلگ و  لیلج  گناب  نآ  ِدب  يو  رب  دش  هاچ  اِدن 

هچ نادب  تسا  تراشا  فسوی : ندـید   2333 دیـشک ب 2342 - یم  يداش  هب  تّوق  نآ  دـب  وا  دیـسر  یم  شتآ  زا  دـعب  هک  افج  ره 
باوخ رد  ع )  ) فسوی
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باوخ تسرد : باوخ  ( 4 فسوی ،  ) .دندرک یم  هدجـس  ارم  هک  مدـید  ار  هام  باتفآ و  هراتـس و  هدزای  نم  هک  تفگ  ردـپ  هب  دـید و 
.دراد مان  هقداص » يایؤر   » اه باوخ  یخرب  .هقداص  يایؤر  .تسار 

واگ هدنـشک  هتفگ  زا  انالوم  .دـشکب  ازارد  هب  نآ  نامز  تسا  نکمم  یلو  تسویپ ، دـهاوخ  عوقو  هب  زین  يرادـیب  رد  اه  باوخ  نینچ 
.تساه باوخ  زا  هتسد  نیا  ءزج  وا  باوخ  هک  دیوگ 

.شنزرس تمالم ، مالَم :

يراز دـنتفر و  وا  دزن  فسوی  ناردارب  هک  راـب  نیموـس  رد  هک  ناـنچ  .ندرک  وـگ  زاـب  ندروآ : يور  هب  زا  تیاـنک  يور : رد  ندـیلام 
.دوش دامتعا  بجوم  هچ  نآ  .هاگ  هیکت  دنسَم : ( 89 فسوی ، « ) .دیدرک هچ  وا  ردارب  فسوی و  هب  هتـسنادان  دیناد  یم  : » تفگ دندرک ،

.هاگهانپ

.2 تیب 3296 / حرش  هب : دینک  هاگن  لیلخ : رب  شتآ 

ضابقنا ناشقح  یهن  رما و  هن ز  ضارتعا  ناشالب  رد  دـشابن  ات  تسه  رـشح  ات  ینمؤم  ره  لد  رد  تسلا  گناب  نآ  قوذ  هک  ناـنچمه 
دنک یم  یق  وا  راکنا  ار ز  همقل  دنتسُم  دوبن  هک  ار  نآ  رکش  لگ  دهد  یم  شراوگ  ار  نآ  رکـش  لگ  دهن  یم  یخلت  هک  یمکح  همقل 

.2 1 و 1658 / تیب 2110 / حرش  هب : دینک  هاگن  تسلا : گناب   2343 ب 2346 -

.ندومن يدونشخان  ندیشک ، مه  رد  يور  ضابقنا :

يارب رهاظ  هب  نآ  نداد  ماجنا  هک  تخـس  ياـه  تضاـیر  اـی  یعرـش  ياـه  فیلکت  زا  تیاـنک  .هّبـشم  هب  هب  هبـشم  هفاـضا  مکح : همقل 
.تساهدوس يو  حور  هیفصت  يارب  نآ  رد  اما  دیامن  یم  راوشد  فلکم 

.ییاراوگ تذل ، شراوگ : همان ) تغل   ) .لگ گرب  رکش و  زا  یبیکرت  .دنق  لگ  رکش : لگ 

ص: ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسم  تاعاط  هر  رد  دشاب  تسم  تسلا  ِزور  زا  دید  یباوخ  هک  ره 
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زوس لد  یتسم و  هاوگ  دش  وا  زوپ  ِدرگ  هب  شقیدصت  کفک  لالم  یب  نامگ و  یب  روتف و  یب  لاوج  نیا  تسم  ِرتشا  نوچ  دـشک  یم 
رد وم  ِرات  شـشیپ  هوک  دـیامن  یم  وا  رب  هقاف  دـص  هقان  يوزرآ  هدـش ز  روخ  كدـنا  راب ، لقث  ریز  هدـش  رن  ریـش  وچ  تّوق  زا  رتشا  وا 
هلگ یلاس  شتـسرکش و  نامز  کی  هلد  دص  دّدرت  ردنا  دشب  رو  دیُرم  هدـنب و  دـشن  ایند  نیا  ردـنا  دـیدن  یباوخ  نینچ  وک  نآ  تسلا 
نوچ ونش  حَرـشَن  مل  تتـسباتش ز أ  رو  ورگ  کن  منیا  حرـش  رادماو  نیقی  یب  دّدرت  دص  اب  دهن  یم  نید  هار  رد  سپ  ياپ  شیپ و  ياپ 

تسلا زور  رد  هک  یتناما  فیلکت و  زا  تراعتسا  لاوج :  2347 نارواگ ب 2356 - ِیعّدم  يوس  هب  رخ  نارک  ینعم  نیا  حرـش  درادن 
.تفریذپ ار  نآ  ناسنا  اهنت 

.یتسس رُوُتف :

.هّبشم هب  هب  هّبشم  هفاضا  قیدصَت : ِکفَک  .فک  کفَک :

.تفای دهاوخ  فیلکت  ماجنا  تناما و  ظفح  ربارب  هک  یشاداپ  زا  تراعتسا  هقان :

.فیلکت یتخس  جنر ، هقاف :

: ناقفانم هراب  رد  تسا  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  .دّدرتم  زا  تیانک  هلد : دص 

: حرش رادماو  ( 143 ءاسن ،  ) .َِکلذ َْنَیب  َنِیبَْذبَذُم 

اهَنلِمحَی نأ  َنَیبَأَف  ناوخ  زاب  اهتنم  یب  مَد  نیا  میب  دوخ ز 

يدش نوخ  هُک  لد  شمیب  زا  هنرگ  يُدب  نوچ  اهنِم  َنقَفشأ  دوخ  هن  رو 

تسبب هر  دمآ  رد  يدنچ  همقل  تسد  داد  یم  نیا  نول  رگید  شود 

زا نامیپ ) نتـسب  تناما و  نتفریذـپ   ) هلئـسم ود  ره   1 / 1958 ورب 1961 - همقل  يا  تسا  ناـمقل  تقو  ورگ  یناـمقل  هتـشگ  هـمقل  رهب 
حرش هب : دینک  هاگن   ) .دنا هتفگ  اه  نخس  نآ  هیجوت  ریسفت و  رد  کی  ره  نافراع  ناملکتم و  تسا و  یمالک  ياه  لکشم 
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.دنک یم  كرابم  تیآ  ود  نیدب  يزمر  تراشا و  تبسانم ، هب  انالوم  ص 803 ) رفنازورف ، فیرش ، يونثم 
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.دیامن یم  یتراشا  رصتخم  هدومرف  تیانع  ص )  ) لوسر هب  ادخ  هک  ییاه  تمعن  رگید  ردص و  حرش  هب  هاگ  نآ 

وت هنیس  ایآ  َكَرْهَظ : َضَْقنَأ  يِذَّلا  .َكَرْزِو  َْکنَع  انْعَـضَو  .َكَرْدَص َو  ََکل  ْحَرْـشَن  َْمل  َأ  كرابم : تایآ  هب  تسا  تراشا  حرـشن : مل  أ 
يونثم يواطم  رد  اهراب  اـنالوم  ( 3 - 1 حرـش ،  ) .تسکـش ار  تتـشپ  هک  يراب  میداـهنن ، ورف  ار  تنارگ  راـب  .میداـشگن و  وت  يارب  ار 

« یَلب «، » مُکِّبَِرب ُتَسل  َأ   » شـسرپ ربارب  تسخن  زا  هـک  ناـنآ  .هدـش  هتـشون  وا  يارب  لزا  زا  درف  ره  تداعـس  تواقـش و  تـسا ، هدوـمرف 
نآ .راکـشآ و  شناهد  درگ  رب  قیدصت  فک  انالوم  هتفگ  هب  راک و  تعاط و  رـس  رب  دـنرادیاپ و  نامیپ  رب  زین  ناهج  نیا  رد  دـنتفگ ،

رگید يوس  زا  دـناد و  یم  راتخم  ار  یمدآ  وس  کی  زا  انالوم  ارچ  اما  .راگدـنام  دـیدرت  کش و  رد  مه  ناـهج  نیا  رد  تفریذـپن  هک 
حرش هک  دروآ  یم  لیلد  نآرق  زا  اجنیا  رد  .دیاشگب  ار  لکشم  نیا  دیاب  .درامش  یم  راگدرورپ  ریدقت  زا  ار  وا  يراگتسر  یهارمگ و 

.تسادخ تسد  هب  راب  نتشادرب  ردص و 

هاگن ار  ردـپ  یهللا  هفیلخ  ماقم  .دنـشاب و  یتسرپ  اتکی  ترطف و  نید  رب  هک  تفرگ  ناـمیپ  مدآ  نادـنزرف  زا  راـگدرورپ  تسلا  زور  زا 
ینورد نامیا  رب  نانیا  رهاظ  تروص  .دندرمـشن  يزیچ  هب  ار  ناهج  نیا  یتخـس  دنتفرگ و  چیه  هب  ار  ایند  دـنتفریذپ ، هک  نانآ  .دـنراد 

نت .نمیا  ناشدـنزگ  زا  مدرم ]  ] تسا و نیگهودـنا  ناـشاهلد  : » تسا هدوـمرف  ناشفـصو  رد  ع )  ) یلع هک  ناـنچ  تـسا ، هاوـگ  ناـنآ 
ناشاه
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لابند هب  ناش  يارب  ار  تدم  زارد  شیاسآ  هک  دندرب  رس  هب  ییابیکش  اب  ار  دنچ  يزور  .نت  ناج و  هب  اسراپ  كدنا و  ناشاهزاین  .رازن 
 ... دـنرابهودنا نآ  ندـناوخ  اب  دـنراد و  نابز  رب  گنرد  لمأت و  اب  ءزج  هب  ءزج  ار  نآرق  دـنیاپ و  رب  تسار  ماـگنه  بش  اـّما  دروآ ... 

هبطخ 193) هغالبلا ، جهن  « ) .هدینارتسگ نیمز  رب  ار  اپ  ياه  هرانک  اهوناز و  اه و  هجنپ  اه و  یناشیپ  دنا و  هدینامخ  ار  دوخ  ياه  تشپ 
.دیدش باذع  راتفرگ  ناهج  نآ  رد  دندیما و  میب و  رد  ناهج  نیا  رد  دنتفاین ، قیدصت  نانچ  قیفوت  هک  نانآ  اما 

یک هَیدُـک  قلاخ  هب  زج  ما  هدرک  یم  یک  هناروک  اعد  نم  ادـخ  يا  تسا  سایق  هناـسیلب  سب  اـغد  نآ  مرج  نیز  دـناوخ  مروک  تفگ 
360 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لهس  راوشد  ره  تسوت  زک  وت  نم ز  لهج  دراد ز  عمط  ناقلخ  زا  روک  ما  هدروآ 

يا تسا  ّمُِصی  یِمُعی َو  ّبُح  نم  ِّيروک  نیا  تسا  قشع  يروک  دـیدن  مصـالخا  ناـج و  زاـین  وا  دیرمـشب  ناروک  مروـک ز  یکی  نآ 
نانچ نآ  رادَم  يا  تفطل  درگ  رب  مریاد  رادم  مناروک  ییانیب ز  هک  وت  وکن  دشاب  نیا  قشع  ياضتقم  ودب  انیب  ادخ  ریغ  زا  مروک  نسح 

دنادـن یم  دوبن  يزاب  مدـح  یب  ياـعد  نآ  دومن  یباوخ  مه  وت  ِفطل  ارم  رم  اـکَّتُم  شتـشگ  يدومنب و  باوخ  ار  قیّدـص  فسوی  هک 
روک  2357 بیع ب 2367 - ِراّتـس  رـس و  ِماـّلع  ریغ  بیغ  زار  دـناد  هک  تـسا و  ناـشّقح  ارم  راـتفگ  دـنناد  یم  ژاژ  ارم  ِرارـسا  قـلخ 

.3 تیب 2322 / نومضم  هب  تسا  تراشا  ندناوخ :

.تسردان تساران ، اغد :

ناطیش هچ  نادب  تسا  تراشا  .تسردان  سایق  هناسیلب : سایق 
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اب هک  نم  نورد  زا  دـنیب و  یم  ارم  رهاـظ  وا  « ) .لـگ زا  وا  تـقلخ  تـسا و  شتآ  زا  نـم  تـقلخ  هـک  ارچ  مرترب  مدآ  زا  نـم  : » تـفگ
.ییادگ یگزویرد ، هَیدُک : .تسین ) هاگآ  مدوب  هدروآ  ور  وت  هب  صالخا 

 ...: یمُعی ّبُح  .تسناد ) روک  ارم  لد  روک  نآ   ) .یلوعفم ریمـض  میم »  » و واـگ ،) یعدـم   ) وا مصخ  هب  تسا  تراـشا  روک : یکی  نآ 
.هدندرگ ریاد : ( 1 تیب 2643 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .دنک یم  رک  روک و  یتسود 

هیآ 4 رد  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  قیدـص : فسوی  باوـخ  .مدرگ ) یم  وـت  فـطل  درگ  ایادـخ   ) .دـندرگ نآ  درگ  رب  هچ  نآ  رادَـم :
.تسا هدمآ  ع )  ) فسوی

( .دیسر یهاشداپ  هب  ات  درک  لمحت  ار  اه  جنر  نآ  همه  باوخ  نآ  ءاکتا  هب  ع )  ) فسوی هک  نانچ   ) .دامتعا دروم  هاگ  هیکت  اکّتُم :

تبُرق ِفـال  قشع و  فـال  ینکفا  یم  طـلغ  يرآ  یم  دیـش  ومع  يدرک  نامـسآ  يوس  هچ  ور  وگب  قح  نک  نم  هب  ور  شتفگ  مصخ 
361 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يا ؟ هدرک  اه  نامسآ  يوس  يور  يا  هدرم  لد  نوچ  يور ، نیمادک  اب  ینز  یم 

وت نکم  ادیپ  نم  ِّرـس  مه  مَدب  رگ  نکم  اوسر  ار  هدنب  نیا  ادخ  ياک  نیمز  رب  ور  دـهن  یم  ناملـسم  نآ  نیا  زا  هداتفا  رهـش  رد  یلغلغ 
غارچ نوچمه  وت  شیپ  تسین  ردـق  دوخ  رگا  ار  نیا  قلخ  شیپ  زاـین  دـص  اـب  ار  وـت  مدـناوخ  یمه  هک  زارد  ياـه  بش  یناد و  یمه 

: ندروآ دیش   2368 تسا ب 2374 - ینشور 

ار تقیقح  .ندـنکفا  اطخ  هب  ار  نارگید  ندـنکفا : طلغ   3 يا 664 / هدروخ  مه  اب  ود  ره  نویفا  گـنب و  يا  هدروآ  دیـش  راّرط  هلباـک 
.نداد ناشن  هنوراو 

[. یلاعت قح  هب   ] یکیدزن تبُرق :

وگ غورد  ار  واگ  هدنشک  واگ  یعدم 
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ار تقیقح  دهاوخ  یم  ادخ  زا  تسا  قداص  دوخ  ياعد  رد  نوچ  واگ  هدنـشک  و  يراد ، ار  مدرم  بیرف  دصق  وت  دیوگ  دـناوخ و  یم 
.دناهرب دهن  یم  وا  رب  واگ  یعدم  هک  یتمهت  زا  ار  وا  دزاس و  راکشآ 

هیلع یعّدم  زا  ندرک  لاؤس  مصخ و  ود  ره  نخس  مالّسلا  هیلع  دواد  ندینش 

هیلع یعّدم  زا  ندرک  لاؤس  مصخ و  ود  ره  نخس  مالّسلا  هیلع  دواد  ندینش 

داتف رد  وا  هناخ  رد  نم  واـگ  داد  هَّللا  ّیبن  يا  تفگ  یعّدـم  نوچ ؟ لاوحا  نیا  تسا  نوچ  نیه  تفگ  نورب  دـمآ  یبن  دواد  هک  نوچ 
کلم وت  يدرک  فلت  نوچ  مَرَکلا  وب  يا  وـگب  شدواد  تفگ  ارجاـم  نک  ناـیب  وا  تشک  نم  واـگ  ارچ  هک  شـسرپب  ار  مواـگ  تشک 

اعد ردـنا  بش  زور و  لاس  تفه  مدوب  دواد  يا  تفگ  راک  ّيوعد و  نیا  ددرگ  وس  کی  هب  ات  رایب  تّجح  وگم  هدـنکارپ  نیه  مرتحم 
ارجام نیا  ناکدوک  دنا  فقاو  نم  هلان  رب  نز  درم و  انع  یب  لالح و  مهاوخ  ییزور  ادخ  ياک  نادزی  متـسج ز  یمه  نیا  لاؤس  رد  و 

یم هچ  هک  قلخ  ناهنپ ز  مه  سرپ و  ادیوه  مه  ررـض  یب  هجنکـش  یب  دیوگب  ات  ربخ  نیا  یهاوخ  هک  ره  زا  سرپب  وت  دـنا  فصاو  ار 
يداش تول  رهب  هن  دش  کیرات  نم  مشچ  ناهگان  مدید  هناخ  ردنا  يواگ  ناغف  نیا  اعد و  هلمج  نیا  دعب  قلد  هدنژ  يادگ  نیا  تفگ 
بحاص مرکلا : وب   2375 ناد ب 2387 - بیغ  نآ  دونـش  نم  ياعد  هک  نآ  رکـش  رد  مهد  ات  ار  نآ  متـشک  توُنق  دمآ  لوبق  هک  نآ 

.تسا هدمآ  يونثم  يواطم  رد  هک  العلا ، وب  هجاوخ  نسحلا و  وب  ریظن : تسا  باطخ  درجم  .مرک 

ثیداحا « ) .ِهِمَد ِهَمرُحَک  ِِملسُملا  ِلام  ُهَمرُح  : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  مرتحم : کِلم 
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ُلکأ ٌرفُک َو  ُُهلاِتق  ٌقوُُسف َو  ِنِمؤُملا  ُبابِـس  ص )  ) هَّللا لوسر  لاق  : » تسا هدش  تیاور  زین  هعیـش  قیرط  زا  ثیدح  نیا  ص 72 ) يونثم ،
رداص فرط  کی  رب  مکح  نتفای ، نایاپ  ندیدرگ : وس  کی  ص 260 ) ج 2 ، یفاک ، لوصا  « ) .هِمَد ِهمرُحَک  ِهلام  ُهَمرُح  ٌهَیِصعَم َو  ِهِمَحل 

.ندش

363 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يزیچ هب  ندـش : کـیرات  مـشچ  .دـنناد ) یم  مـه  ناـکدوک  ارم  ندرک  اـعد  ناتـساد   ) .هدـننک وـگ  تـفگ و  هدـنراد ، ناـیب  فـصاو :
.ندنام تریح  رد  نتسیرگنن ،

.اعد تساوخرد ، زا  تیانک  توُنق :

واگ هدنشک  رب  مالّسلا  هیلع  دواد  ندرک  مکح 

واگ هدنشک  رب  مالّسلا  هیلع  دواد  ندرک  مکح 

نیا یتّنس  لطاب  رهش  ردنا  مهنب  یتّجح  یب  نم  هک  يراد  اور  وت  وگب  يوعد  نیا  رد  یعرش  ِتّجح  ونشب  ار  اه  نخـس  نیا  دواد  تفگ 
ِنآ دوبن  لخد  يراکن  ات  ومع  ناد  تعارز  نوچمه  ار  بسک  یثراح ؟ یناتـس ؟ یم  نوچ  ار  عیر  یثراو ؟ يدـیرخ ؟ تدیـشخب ؟ هک 

لطاب هدب  ماو و  وجب  ور  وگم  ژک  ناملـسم  لام  هدب  ور  تسرد  دش  وت  رب  داد  یب  نیا  هن  رو  تسوت  ِنآ  نآ  يور  دب  يراک  هچ  نآ  وت 
.ندرک اهر  ندراذگاو ، زا  تیانک  نتسش :  2388 متس ب 2394 - باحصا  دنیوگ  یمه  هک  مییوگ  یم  نیمه  وت  هش  يا  تفگ  وجم 

.لوصحم ینوزف  زیچ ، ره  ینوزف  عیَر :

.راک تشک  ثراح :  1 تشک 486 / عیر و  هروش  وچمه  درآ  هن  رب  تشذگ  نوچ  دشاب  عبط  قوذ  هچ  ره 

هک یناسک  رب  تسا  یـضیرعت  لوقعلا ) فحت  زا  ج 75 ، راونالا ، راحب  « ) .عرَز ام  ٍعراز  ِّلُِکل  : » ثیدـح هب  تسا  تراشا  يراکن :...  ات 
.دنرآ تسد  هب  يدوس  تمحز ، جنر و  لمحت  یب  دنهاوخ 

يو دیاع  نآ  هجیتن  تشز ، ای  کین  دنک  يراک  سک  ره  هک  نادب  تسا  یتراشا  و 
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.تشگ دهاوخ 

مالّسلا هیلع  دواد  يرواد  زا  صخش  نآ  عّرضت 

مالّسلا هیلع  دواد  يرواد  زا  صخش  نآ  عّرضت 

ملضفُم يا  زار  هب  يدنکفا  ردنا  ملد  ردنا  وت  هچ  نآ  هن  شلد  رد  زورف  نآ  دزادنا  دواد  لد  رد  زوس  ياناد  ياک  تفگ  درک و  هدجس 
ار يواعد  نیو  هد  متلهم  واگ  ناهاوخ  يا  زورما  نیه  تفگ  ياج  دـش ز  نوریب  دواد  لد  اـت  ياـه  ياـه  دـش  رد  هیرگ  تفگب و  نیا 

هالّـصلا ِیف  ِینیَع  هّرق  ینعم  تافتلا  نیا  زامن  رد  مراد  يوخ  زار  ياناد  زا  لاوحا  نیا  مسرپ  زاـمن  رد  تولخ  ِيوس  نم  مور  اـت  واـکم 
خزود مندعم  زا  ما  هناخ  رد  دتف  یم  منزور  زا  رون  ناراب و  همان و  ادـخ  همان  هطـساو  یب  دـسر  یم  افـص  زا  تسا  هداشگ  مناج  نزور 

ندش هاگآ  زا  تیانک  ینشور ، زورف :  2395 تسا ب 2403 - ندرک  نزور  هدـنب  يا  نید  لصا  تسا  نزور  یب  نآک  هناخ  نآ  تسا 
.تقیقح زا 

.هدنشخب هدننک ، ماعنا  لِضفُم :

.ندمآ محر  هب  زا  تیانک  ندش : نوریب  ياج  زا  لد 

.نتفرگ یپ  .ندرک  وج  تسج و  ندیواک :

.مرازگب زامن  تقیقح  فشک  يارب  هک  تسا  نانچ  نم  تداع  زامن : رد  مراد  يوخ 

ص 68) يونثم ، ثیداحا  « ) .ِهالَّصلا ِیف  ِینیَع  ُهَُّرق  َلِعُج  بیِّطلا َو  ءاسِّنلا َو  َّیلإ  َبِّبُح  : » ثیدـح زا  تسا  یئزج  هالّـصلا : یف  ینیع  هّرق 
: دوش یم  هدید  لیذ  ياه  ثیدح  هعیش  قیرط  زا  و 

عورف « ) .نیسحلا نسحلا و  یتناحیر  .ِءاسِّنلا و  ِیف  ایندلا  ِیف  ِیتََّذل  ِهالَّصلا َو  ِیف  ِینیَع  ُهَُّرق  َلِعُج  هَّللا  ُلوسر  لاق  ع )  ) هّللا دبع  یبا  نع  »
.یحو زا  تیانک  ادخ : همان  ص 321 ) ج 5 ، یفاک ،

( .دشاب ادخ  هب  یهار  هدنب  لد  زا  هک  تسا  نآ  نید  تقیقح   ) .لد زا  تراعتسا  هناخ :

366 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هشیت
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نیا رون  باجح  زا  تسا  نورب  دیـشروخ  سکع  باتفآ  رون  هک  یناد  یمن  ای  اله  نزور  ندـنک  رد  نز  هشیت  اـیب  نز  مک  يا  هشیب  ره 
منتفر قرف  رون  زا  شیوخ  درک  منادـن  یم  قرغ  رون  نورد  مدیـشروخ  وچ  نم  ممدآ  رب  دوب  انمَّرَک  هچ  سپ  مه  دـید  ناویح  هک  یناد 

تـسین ناولهپ  يا  دوب  نیا  هعدـخ  برح  ناـهج  نیا  ددرگ  تسار  اـت  مهن  ژک  ار  قلخ  رم  هر  تسا  میلعت  رهب  ـالخ  نآ  زاـمن و  يوـس 
سپ قرتحم  ناقلخ  لقع  نتشگ  تساوخ  قسن  نیا  تفگ  یم  دواد  نینچمه  یتخیگنا  زار  يایرد  زا  درگ  یتخیر  هن  رگ  يروتـسد و 

درک ب هاگتولخ  مزع  تسبب و  بل  درک  هاتوک  ار  تفگ  دمآ  دوخ  اب  یکـش  شا  ییکی  رد  مرادن  هک  یکی  سپ  زا  دیـشک  شنابیرگ 
.نتفرگ نآ  نیا و  یپ  نتفر  وس  نآ  وس و  نیا  زا  تیانک  ندز : هشیر  رب  هشیت   2404 - 2413

.ندروآ ور  ادخ  هب  صالخا  يور  زا  .قح  بناج  زا  ملع  تضافا  يارب  لد  رد  یهار  ندوشگ  زا  تیانک  نزور : ندنک 

: انمَّرَک ( 35 رون ،  ) .ِضْرَْألا ِتاومَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  هک  یهلا  رون  باجح : زا  نورب  دیشروخ 

: ندوب قرغ  رون  نورد  ( 2 تیب 3759 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) 2 یهن 3773 / اپ  ایرد  هب  مه  یکشخ  هب  مه  یهـش  مدآ  ینب  انمَّرَک  وت ز 
( .تسا ع )  ) دواد لاح  نابز   ) .قح هب  ندش  لصاو  زا  تیانک 

هب تسا  تراـشا  هعدـخ : ِبرح  ص 67 ) ضراـف ، نبا  ناوید   ) یتـعفر قرَفلا  ِهقرف  نَع  اـهعفر  یف  اَـنَنَیب و  ِبَطاـخُملا  ُءاـت  تَِعفُر  دَـقَف 
.هتخادگ هتخوس ، قَرَتُحم : ص 382 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  « ) .هَعدُخ ُبرَحلا   » فورعم ثیدح 

وحَص تلاح  رد  هک  ینافراع  زا  یکی  تسا  هتشون  يورقنا  یکی :
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لامتحا نوسلکین  .دوب 

367 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ینورد تلاح  زا  ریبعت  یکی »  » تفگ ناوت  یم  .تسا  يدنه  ناحراش  ضعب  حرـش  زا  هتفرگ  ریبعت  نیا  و  دشاب ، یبیغ  فتاه  دـهد  یم 
: ریظن .تسا  هداد  تسد  ع )  ) دواد يارب  هک  وحم »  » زا دعب  وحَص »  » زا تسا  يریبعت  نتفرگ  نابیرگ  تسا و 

دنوادخ بناج  زا  هک  یهلا  یحو  اب  ع )  ) دواد  1 دش 3544 / مرش  دز  یحتسی  قح ال  سکع  دش  مگ  تبـسا  هک  شک  رد  نیه  تفگ 
رهاظ هب  مکح  زاغآ ، زا  زین  وا  دـندرک و  یم  يرواد  رهاظ  يور  زا  مدرم  هک  یلاح  .دوب  هاگآ  راـک  تقیقح  زا  دـسر ، یم  ناربمیپ  هب 

رد دشاب  وا  تیکلم  رب  لیلد  هک  يا  هرامأ  چیه  هدنـشک  تسا و  هراما  دَی  هک  ارچ  تسوا  لام  تسا و  واگ  دنوادخ  نآ  زا  واگ  هک  داد 
هب دیوگ  یم  دناد و  یمن  تقیقح  فشاک  ار  نآ  دنک و  یم  تراشا  صقان  ملع  نیدب  ع )  ) دواد نابز  زا  انالوم  سپس  .تشادن  تسد 

مدرم هب  ات  تفر  زاـمن  هب  عقاو  فشک  يارب  يو  هک  ناـنچ  .ینک  اـنف  وا  رد  ار  دوخ  يور و  قح  يوس  هب  هک  یـسر  یم  یتقو  تقیقح 
تـسا نآ  يارب  دهاوخ  یم  لیلد  واگ  هدنـشک  زا  رهاظ  هب  زاغآ و  رد  هکنیا  .تسر و  کش  زا  ات  تسویپ  قح  هب  دیاب  هک  دـهد  میلعت 

.دنهد رارق  هار  غارچ  ار  ملع  نیا  دیاب  دنا ، هتفاین  تسد  ملع  نآ  هب  ات  دزومایب ، ار  ناصقان  هک 

دوش ادیپ  تسا  ّقح  هچ  نآ  ات  دواد  نتفر  تولخ  رد 

دوش ادیپ  تسا  ّقح  هچ  نآ  ات  دواد  نتفر  تولخ  رد 

يازـس رب  فقاو  تشگ  ماـمت  شدومنب  هچ  نآ  شدومن  قح  باجتـسم  ياـعد  بارحم و  يوس  باتـش  هگ  نآ  تفرب  تسب و  ورف  رد 
ماقتنا
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تفز ب عینـشت  یعّدـم  نآ  دز  دوز  تفر  زاب  اهارجام  نآ  نانچمه  دـندز  فص  ربمیپ  دواد  شیپ  دـندمآ  نامـصخ  هلمج  رگید  زور 
نینچ ع )  ) نانمؤم ریما  هک  ناـنچ  دوب ، زاـمن  يارب  صاـخ  يا  هناـخ  ار  ادـخ  ياـیلوا  ناربمیپ و  دواد : نتفر  تولخ  رد   2414 - 2417

يا هناخ  نم  يارب  ُهنُکـسأ : ًاتَیب  ِیل  غِّرَف  دواَد  اـی  : » هک تسا  یـسدق  ثیدـح  رد  و  ص 161 ) ج 73 ، راونالا ، راحب   ) .تشاد يا  هناـخ 
.ناباتش باتش : روهمج ) یبا  نبا  یلآللا ، یلاوع  زا  ص 166 ، ج 74 ، راونالا ، راحب  « ) .ممارایب نآ  رد  هک  نک  تولخ 

يازـس رب  فقاو  .دـندنایامن ) ودـب  دوب  هداد  خر  هک  ناـنچ  ار  هعقاو  تقیقح   ) .دـش اراکـشآ  يو  رب  تسیاـب  هچ  نآ  شدومن :...  قح 
.درک رفیک  دیاب  ار  یسک  هچ  هک  ندش  هاگآ  نتشگ : ماقتنا 

لکـشم لح  رب  یهاگآ  لد و  یگداشگ  ياـه  بجوم  هلمج  زا  نتـساوخ  يو  زا  يراـی  وا و  هاـگرد  هب  ندرب  زاـمن  ادـخ و  اـب  تولخ 
.تساه

مالّسلا هیلع  دواد  رب  واگ  بحاص  عینشت  زیخرب و  واگ  رس  زا  هک  واگ  بحاص  رب  دواد  ندرک  مکح 

مالّسلا هیلع  دواد  رب  واگ  بحاص  عینشت  زیخرب و  واگ  رس  زا  هک  واگ  بحاص  رب  دواد  ندرک  مکح 

يراّتس ّقح  نک  شمخ  ور  ناوج  يا  وت  رب  دیشوپ  ادخ  نوچ  لحب  نک  تواگ  ار ز  ناملسم  نیا  لهب  ور  نک ، شمخ  شدواد  تفگ 
نیمز دش  رّطعم  هک  نانچ  تلدع  هزاوآ  تسا  هتفر  داهن  یهاوخ  ون  عرـش  نم  یپ  زا  داد ؟ هچ  نیا  تسا  مکح  هچ  الیو  او  تفگ  نادب 

ملظ ماگنه  الَّصلاَک  الم  رب  دز  یم  عینشت  نینچمه  تفت  تفاکشب  هُک  گنس و  يّدعت  نیز  تفرن  متسا  نیا  روک  ناگـس  رب  نامـسآ  و 
.ندرک كرت  ندراذگاو ، نتساخرب : يزیچ  رس  زا   2418 الَّصلا ب 2423 - تسا 

ياه مان  زا  یکی  راّتس »  » .ندیشوپ ردصم ) لصاح  : ) يراّتس
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ار ارجام  نادب و  ار  تمعن  نیا  ردق  هدنکفا  وت  راک  رب  هدرپ  دنوادخ  هک  نونکا   ) .دـناشوپ یم  ار  ناگدـنب  ياطخ  دـنوادخ  .تسادـخ 
.ندرک رداص  تسا  عورشم  هچ  نآ  فالخ  یمکح  زا  تیانک  نداهن : ون  عرش  .ریگم ) یپ 

.دنیوگ یهاوخ  داد  يارب  یهاگ  و  دنهد ، زامن  هب  مدرم  ندناوخ  يارب  هک  تسا  یگناب  الَّصلا :

دح زا  هدـنب  نوچ  نکیل  تسا ، بویعلا  راّتـس  هک  ارچ  دـناشوپ  یم  ار  هدـنب  ناهانگ  راـگدرورپ  .تسا  دوصقم  مود  ینعم  اـجنیا  رد  و 
.دردب ار  وا  تمرح  هدرپ  یهلا  لدع  درذگب 

هد يو  هب  ار  دوخ  لام  هلمج  هک  واگ  بحاص  رب  دواد  ندرک  مکح 

هد يو  هب  ار  دوخ  لام  هلمج  هک  واگ  بحاص  رب  دواد  ندرک  مکح 

يو زا  رهاظ  ددرگن  ات  تمتفگ  ددرگ  تخـس  تراک  هن  رو  دوز  شخب  ار  وا  شیوخ  لام  هلمج  دونع  ياـک  شتفگ  دواد  نآ  زا  دـعب 
هب شدواد  زاب  دنار  عینـشت  نیا  رب  رگید  یمد  کی  دـیزم  یملظ  ینک  یم  مد  ره  هب  هک  دـیرد  رب  هماج  درک و  رـس  رب  كاخ  تمَتـسا 

هاگـشیپ ردص و  هاگ  نآ  يا  هدیر  روهظ  رد  كدنا  كدنا  دمآ  تملظ  روک  تخب  يا  دوبن  تتخب  نوچ  تفگ  دـناوخ  شیوخ  شیپ 
ود اب  دز  یمه  هنیـس  رب  گنـس  وگم  نوزفا  دندش  وا  ناگدنب  وت  تفج  اب  وت  نادنزرف  هک  ور  هاک  كاشاخ و  رخ  وت  نوچ  زا  غیرد  يا 

دناد یک  مولظم  زا  ملاظ  دـنُدب  لفاغ  وا  راک  ریمـض  زک  دـندمآ  تمـالم  ردـنا  مه  قلخ  تسپ  ـالاب و  دوخ  لـهج  زا  دـیود  یم  تسد 
سفن هک  ملاـظ  نآ  هن  رو  دُرب  دوخ  مولظ  ِسفن  رَـس  وک  درب  یپ  سک  نآ  مولظم  زا  ملاـظ  یـسخ  نوچمه  اوه  هرخـس  دوب  وک  یـسک 

گس نونج  زا  دشاب  مولظم  ره  مصخ  نورد  زا  تسا 
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هماع ناگیاسمه  زا  دیص  دریگن  هک  نادب  ار  گس  هن  تسار  ناریش  مرش  دنز  نیکـسم  رب  مخز  دناوت  ات  دنک  نیکـسم  رب  هلمح  هرامه 
نیا قیفـش  اـم  رب  یبتجم  ِّیبن  ياـک  قیرف  نآ  دـندرک  دواد  رد  يور  تسَج  دواد  يوس  ناشگـس  نیمک  زا  تسرپ  ملاـظ  شُک  مولظم 

.نوزفا دیزم :  2424 شالب ب 2440 - ار  یهانگ  یب  يدرک  رهق  شاف  تسا  یملظ  نیک  وت  زا  دیاشن 

ینخس ره  هب  .نتسیرگنن  تقیقح  هب  ندرک و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  ندوب : اوه  هرخُس  .درک ) شنزرس  زاب   ) .نداد همادا  ندنار :

371 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: حیِر ِّلُک  َعَم  َنُولیمَی  : » دیامرف مدرم  زا  هتـسد  نیا  هراب  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  .دور  دیآ ، داب  وس  ره  هب  هک  سخ  نوچ  ندـیدرگ  هتفیرف 
.مشخ زا  تراعتسا  گس : ( 147 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دنور ییوس  هب  يداب  ره  اب 

.هدیزگ یبَتُجم :

.نابرهم قیفش :

.ببس نودب  .ء  یش  الب  شالب :

: دیامرف یم  نایب  ار  مهم  هتکن  ود  اه  تیب  نیا  رد  انالوم 

رهاظ هک  دـیاشگ  نانچ  ار  لاح  تروص  دـنایامن و  مولظم  ار  دوخ  هک  یملاظ  اسب  .درک  ناوتن  يرواد  مدرم  لاح  رهاظ  رب  هکنیا  یکی 
.دیامن ناتساد  مه  دوخ  اب  ار  نانیب 

دنب رد  هک  نانآ  اما  .دنـشاب  هتـشک  ار  نآ  هدـش و  هریچ  دوخ  سفن  رب  هک  تسا  یناسک  صاـخ  تقیقح ، رب  ندـش  فقاو  هکنیا  رگید 
.دننک متس  نامولظم  رب  هک  اسب  دنهدن و  زیمت  مولظم  زا  ملاظ  دنا ، سفن  ِياوه 

دنک عطق  همه  ار  اه  تّجح  دنک و  اراکشآ  زار  هک  ارحص  نآ  دب  قلخ  ندناوخ  هب  مالّسلا  هیلع  دواد  ندرک  مزع 

دنک عطق  همه  ار  اه  تّجح  دنک و  اراکشآ  زار  هک  ارحص  نآ  دب  قلخ  ندناوخ  هب  مالّسلا  هیلع  دواد  ندرک  مزع 

نآ رب  ات  میور  نوریب  ات  دیزیخرب  هلمج  دیدپ  ددرگ  وا  موتکم  ِرِس  نآک  دیسر  نآ  نامز  نارای  يا  تفگ 
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يوب وا  خیم  هاگ و  همیخ  خسار  تخـس  تفچ  رایـسب و  ُهبنأ و  شااهخاش  تفز  تسه  یتخرد  ارحـص  نالف  رد  میوش  فقاو  ناهن  ِّرِس 
ادخ ملح  نونک  ات  تخب  سوحنم  نیا  تسا  هتـشک  ار  هجاوخ  تخرد  شوخ  نآ  ُنب  ردنا  تسا  هدش  نوخ  وا  خیب  زا  مدـیآ  یم  نوخ 

همقل کی  هب  ار  نایاون  یب  دیع  ياه  مسوم  هن  زورون و  هب  هن  دیدن  يزور  ار  هجاوخ  لایع  هک  نابتلق  نآ  ِيرکشان  زا  رخآ  نآ  دیـشوپ 
هدرپ تشادرب  دوخ  هب  وا  نیمز  رد  ار  وا  دـنزرف  دـنز  یم  نیعل  نیا  واگ  کی  رهب  زا  نونک  ات  تسخن  ياه  قح  وا ز  دروآن  دای  تسُجن 

رد تسا  روتـسم  ملظ  دـنرد  یم  رب  دوخ  هب  ار  دوخ  هدرپ  دـنزگ  ِروَد  نیا  رد  قساـف  رفاـک و  هلا  ار  شمرج  دیـشوپ  یم  هن  رو  هاـنگ  زا 
، گنت تفچ :  2441 الم ب 2453 - زا  دینیبب  ار  خزود  واگ  اه  خاش  مراد  هک  مدینیبب  هک  نامدرم  شیپ  هب  ملاظ  دـهن  یم  ناج  ِرارـسا 

.اج رب  اپ  راوتسا ، خسار : .رسک ) هب  لوادت  رد  تسا و  لوا  مض  هب  ینعم  نیدب  اه  گنهرف  رد   ) .نابسچ

.تخرد هنت  هشیر و  زا  تراعتسا  خیم : هاگ و  همیخ 

.لاح ندیسرپن  زا  تیانک  ندیدن :

.شتآ روخ  رد  راکهانگ  زا  تیانک  خزود : واگ 

یخاتسگ اب  دزرو و  رارصا  هدنب  اما  دردن ، رکنم  ياطخ  هب  ار  ناراکهنگ  هدرپ  یلاعت  يراب 

373 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رِهاجُملا اَّلإ  یَفاَعُم  ِیتَّما  ُّلُک   » هک دزاس  اوسر  ار  هدنب  نینچ  ادـخ  هک  تسا  هاگ  نآ  دزانب ، ندرک  هانگ  هب  هک  دوب  دربب و  دوخ  تمرح 
َّزَع ِهَّللا  َرتِس  ُفِشکَیَف  اذک  اذک و  َهحرابلا  ُتلمَع  یِّنإ  نالُف  ای  ُلوُقیَف  ُِحبُصی  َُّمث  ُهَّبَر  ُهُرتسَیَف  لیَّللِاب  ِلَمَعلا  ُلَمعَی  يِذَّلا 
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دنک دادماب  سپ  دناشوپب  ار  نآ  راگدرورپ  دزرو و  یهانگ  بش  .دنک  هانگ  اراکشآ  هک  یسک  زج  دنا  هدوشخب  نم  تّما  همه  ّلج : َو 
يدعس و  ریغـصلا ) عماجلا  زا  لقن  هب  يوقلا ، جهنملا  « ) .دنز وس  کی  هب  ار  ادخ  هدرپ  مدرک و  نانچ  نینچ و  شود  نم  نالف ! دیوگ  و 

: ینعم نیا  رد  تسار 

«33 ( » ص 161 يدعس ، ناتسوب   ) نتشیوخ رب  هدرپ  درد  یم  دوخ  هک  نتم  ییایح  یب  رب  هدرپ  موس 

__________________________________________________

يداجس رتکد  يروآ  دای  ( 33)

ایند رد  همه  ملاظ  ّرس  رب  نابز  اپ و  تسد و  نداد  یهاوگ 

ایند رد  همه  ملاظ  ّرس  رب  نابز  اپ و  تسد و  نداد  یهاوگ 

تاداـقتعا وت  وگب  هک  ریمـض  وت  رب  دوش  یم  لَّکُوم  نوچ  دـنهد  یم  یهاوگ  وـت  ریمـض  رب  دـنزگ  رد  تیاـپ  تسد و  اـج  نیمه  سپ 
ارم نک  ادـیوه  هک  افج  ملظ و  دوش  یم  لّکوم  نوچ  ومب  وم  ار  ترِـس  رهاظ  دـنک  یم  وگ  تفگ و  مشخ و  ماگنه  رد  هصاخ  ریگماو 

ياول ات  دـنک  یم  لَّکوم  نیک  سک  نامه  سپ  ماقتنا  مشخ و  شوج و  تقو  هصاخ  ماگل  رـس  هاوگ  دریگ  یمه  نوچ  اـپ  تسد و  يا 
هک نانچ  اـپ : تسد و  یهاوگ   2454 رـشن ب 2460 - رهب  زا  دیرفآ  دناوت  مه  رـشح  زور  رگید  ياه  لّکوم  سپ  دـنز  ارحـص  رب  زار 

.َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَت  ْمِهیِْدیَأ َو  انُمِّلَُکت  دـهد َو  یم  یهاوگ  تسا  هدـیزرو  یمدآ  هچ  نآ  رب  اپ  تسد و  زیخاتـسر  زور 
ِتاتَلَف ِیف  َرَهَظ  اَّلإ  ًائیَش  ٌدَحأ  َرَمضأ  اَم   » هک دهد  ناشن  تسا  ناهن  هک  ار  هچ  نآ  رادرک  ای  راتفگ  هک  دوب  زین  ناهج  نیا  رد  ( 65 سی ، )

.ندرک راکشآ  زا  تیانک  ندز : ارحص  رب  اول  ( 26 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .ِهِهجَو ِتاحَفَص  ِهناَِسل َو 

نتخاس نشور  يارب  تسا  یلیثمت  یحیضوت 
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.دومن دهاوخ  راکشآ  تیارب  ناهج  نیا  رد  مه  دوب  دهاوخ  زیخاتسر  رد  هک  تسا  هدش  تراشا  نادب  هچ  نآ  .همیرک  هیآ  ِینعم 

تنیشتآ ریمض  رب  دنزگ  رد  نتشگ  هرهـش  تجاح  تسین  نیا  تسین  تجاح  تسادیپ  ترهوگ  نیک  ملظ و  رد  هدمآ  تسد  هد  هب  يا 
يوس هک  مرون  هن  نم  مور  دوخ  ّلک  يوس  مران  وزج  راـن  باحـصا  منم ز  مدـینیبب  هک  رارـش  دـص  درآ  رب  مد  ره  وت  سفن  دـنا  فقاو 

يا تسا  نیا  سفن  رتش  دص  درب و  واگ  دص  وا  زا  وا  سابتلا  نیدنچ  درک  يواگ  رهب  سانشان  قح  ملاظ  نیک  نانچمه  موش  ترـضح 
375 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ربب  يو  زا  ردپ 

نک دوس  وت  نایز  مدرک  شنم  رگ  نک  دونـشخ  ارم  مصخ  ادخ  ياک  درد  هب  يزور  وا  زا  دمآن  یبر  ای  درکن  يراز  ادـخ  اب  يزور  زین 
ناج يا  سفن  فاصنا  دوب  نیا  رُد  رافغتـسا  هب  دـهدن  یم  گنـس  تسلا  زا  يدوب  وت  مناج  هلقاع  تسا  هلقاع  رب  تید  متـشُک  اطخ  رگ 

َّنإ : » دنا هدروآ  دوخ  حرـش  رد  دـمحا  نب  فسوی  يورقنا و  هک  تسا  یثیدـح  زا  هتفرگ  سفن : ندوب  ران  وزج   2461 رُح ب 2470 -
ِناطیَّشلا َنِم  ٌهَرمَج  َبَضَغلا  اذَـه  َّنإ  : » تسا ص 34 ) ج 2 ،  ) یفاک لوصا  رد  و  .ِراّنلا » َنِم  َِقلُخ  َناـطیَّشلا  َّنإ  ِناـطیَّشلا َو  َنِم  َبَضَغلا 

نآ و  اـهب ،) نوخ  تخادرپ   ) يدَو .بهَو  زا  هَبِه »  » هک ناـنچ  يدَو ، زا  تسا  ردـصم  هید  ندوـب : هلقاـع  رب  تید  .َمدآ » ِنبا  َبلَق  ُدـِقُوت 
وا رب  یـصقن  هک  دنهد  سک  نآ  هب  و  دنریگ ، یم  راکهزب  زا  نتـشک ، ای  وضع ، ندرک  صقان  ای  نتخاس ، حورجم  ربارب  هک  تسا  یلام 

دراو
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هلقاع رب  تید  دشاب  دمع  ریغ  مرج  ای  دشابن ، فلکم  مرج  بکترم  رگا  و  دشاب ، دمع  يور  زا  مرج  رگا  .دنهد  لوتقم  هثرو  هب  ای  هدش 
.دنا لتاق  هلیبق  هریشع و  هلقاع  دیوگ  یعفاش  دنزادرپب و  نانآ  دیاب  ار  تید  دنا و  مرج  بکترم  يردپ  نادنواشیوخ  هلقاع  تسا و 

مین هک  تساج  نآ  زا  لاکشا  دنا و  هتسناد  يونثم  ياه  تیب  نیرت  لکشم  زا  ار  تیب  نیا  ناحراش  ضعب  رافغتسا : هب  دهدن  یم  گنس 
و سفن ،»  » لعف لـعاف  دوش و  هتفرگ  لوعفم  گنـس »  » اـی دوش ، هتفرگ  لوعفم  رُد »  » لـعاف و گنـس »  » .دوش هدـناوخ  هنوگچ  لوا  تیب 

.دوش هفاضا  رد »  » هب رافغتسا » »

دومرف هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  نیک  رـس  رب  وت  اب  هتـسویپ  وا  دـیوگ  هتفرگ و  ران  باحـصا  زا  ار  سفن  هک  شیپ  ياه  تیب  هب  هجوت  اب 
دیامرف یم  .تسا  سفن »  » هب هبشم  ثحب  دروم  تیب  رد  گنـس » ، » تسناد دوخ  هلقاع  ار  وا  تساوخ و  وا  زا  درک و  يراز  ادخ  هب  دیاب 

رت میئل  ینک  هبال  ودـب  هچ  ره  تسا و  فاصنا  یب  تخـس  زین  سفن  دـیآ ، یمن  تسد  هب  رد  گنـس  زا  يراز  هیرگ و  اب  هک  ناـنچ  نآ 
( یّبنتم « ) .ادّرَمَت میئَّللا  َتمَرکأ  َتنأ  نإ  َو   » هک دوش  یم 

ناحتما دشاب  ران  ار  رجح  هک  نارفاک  باذع  دمآ  نآ  ران ز 

1 / 3601 دنپ 3602 - تفریذپ  یمن  میتفگ و  مرن  دنچ  دنچ  ام  ار  گنس  نوچ  لد  نآ 

تخرد نآ  يوس  هب  قلخ  نتفر  نورب 

تخرد نآ  يوس  هب  قلخ  نتفر  نورب 

منز ارحـص  رب  لدع  ياول  ات  منک  ادیپ  وا  مرج  هانگ و  ات  تخـس  دیدنب  سپـس  ار  شتـسد  تفگ  تخرد  نآ  يوس  دـنتفر  نورب  نوچ 
ار هجاوخ  يا  هتشگ  ور  نیز  هجاوخ  یمالغ  وت  يا  هتشک  ار  وا  ِّدَج  گس  يا  تفگ 
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وز هچ  ره  تسا  هدومنب  افج  هجاوخ  نیمه  اب  تسا  هدوب  كزینک  ار  وا  تنز  نآ  وا  لاح  اراکـشآ  نادزی  درک  وا  لاـم  يدرب  یتشک و 
تسوکن وَر ، ناتسب  عرش  یتسُج  عرش  تسوا  کلم  تراک  بسک و  یمالغ  وت  رـسب  رـس  اهنآ  دشاب  ثراو  کلم  رن  هک  ای  هدام  دییاز 
يدـیدب هک  یلاـیخ  زا  كاـخ  ریز  يدرک  باتـشا  زا  دراـک  راـهنیز  ناـیوگ  هجاوخ  اـجنیا ، رب  مه  راز  راز  متـسا  هب  یتشک  ار  هجاوخ 

نینچ هجاوخ  اب  درک  رب  دراک  هتـشبن  مه  گس  نیا  مان  نینچمه  ار  نیمز  نیا  دیواک  زاب  نیمز  ریز  رد  دراک  اب  شرـس  کن  كانمهس 
زا دیربب  رّانز  یکی  ره  نامز  نآ  داتفا  قلخ  رد  هلولو  دنتفای  ار  رس  دراک و  نآ  نیمز  رد  دنتفاکشب  نوچ  دندرک  نانچمه  ررض  رکم و 
هک نانچ  نتسب  تشپ  زا  نتسب : سپس   2471 هایـس ب 2484 - يور  نآ  دب  ناتـسب  دوخ  داد  هاوخ  داد  يا  ایب  شتفگ  نآ  زا  دعب  نایم 

تسا یلوم  کلم  هدنب  ندوب : ثراو  کلم  « 34 ( » ص 165 يدعس ، ناتسلگ  « ) .هتـسب فتک  رب  ییاغد  تسد  : » ریظن .شدوشگ  دناوتن 
.تسوا ثاریم  بحاص  تسا ، واگ  هدنشک  هک  وا  ثراو  هدش  هتشک  وا  نوچ  دوب و  دهاوخ  یلوم  نآ  زا  دوش  هدیاع  ار  وا  هچ  ره  و 

__________________________________________________

شنم یک  رتکد  يروآ  دای  ( 34)

377 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یتشک ار  وا  یتسیرگنن و  ودب  وت  تساوخ و  یم  نامأ  وت  زا  وت  هجاوخ  هک  دوب  اجنیا  رد  راهنیز : نایوگ  هجاوخ  اجنیا  رب 

.هدرک هک  یتشز  راک  زا  ینارگن  ای  نتشاد  رفیک  زا  میب  ندید : كانمهس  لایخ 

نایم زا  ندوب ) اسرت  تمالع   ) رّانز ندوشگ  تغل  رد  ندیرب : رّانز 
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.تسا ندروآ  نامیا  تفلاخم و  رس  زا  نتساخرب  ینعم  هب  اجنیا  رد  و  ندش ، ناملسم  و 

وا رب  تّجح  مازلا  زا  دعب  ار  ینوخ  مالّسلا  هیلع  دواد  ندومرف  صاصق 

وا رب  تّجح  مازلا  زا  دعب  ار  ینوخ  مالّسلا  هیلع  دواد  ندومرف  صاصق  دعب  ار  ینوخ  مالّسلا  هیلع  دواد  ندومرف  صاصق 

دـشب دـح  زا  نوچ  کیل  دـنک  اهاساوم  هچ  رگ  قح  ملح  صالخ  قح  ملع  شرکم ز  دـنک  یَک  صاصق  وا  دومرفب  شغیت  نآ  دـب  مه 
نآ ریمض  زا  درآ  رب  رس  نید  ِّبر  يرواد  ياضتقا  یلکشم  فشک  يوج و  تسج و  لیم  یلد  ره  رد  دتف  رد  دپـسخن ، نوخ  دنک  ادیپ 

اه تسجاو  نآ  دشاب  نوخ  شـشوج  تشک  رازلِگ  زا  دشوج  هک  نانچمه  تشگ ؟ هچ  شلاح ؟ دش  هچ  دش ؟ نوچ  نالف  نآک  نیا  و 
تیب نیا  رد  تسا و  تکراشم  يرای و  ینعم  هب  تغل  رد  .تاساوم  هاساوم ، اساوم :  2485 ارجام ب 2490 - ثحب و  اه و  لد  شراخ 

.تسا رادم  ینعم  هب 

.دسر رفیک  هب  ددرگ و  راتفرگ  زیرنوخ  ماجنارس  دوش ، هتخیر  قحان  هب  ینوخ  رگا  نوخ : ندیپسخن 

چیه هب  هنتف  ندرک  رادـیب  دبـسخن و  زگره  نوخ   » 4 صالخ 3664 / مبای  مدُرم و  هک  وگم  وت  صاـصق  رد  تگرم  دـعب  دپـسخن  نوخ 
هب هک  دـهد  تلهم  ار  وا  يدـنچ  و  دوش ، راکهانگ  لاح  لماش  راـگدرورپ  تفأر  هاـگ  ص 127 ) هنمد ، هلیلک و  « ) .دـنامن اّنهم  لـیوأت 

درـشفب شیولگ  وا  لدع  هجنپ  دور ، شیپ  یخاتـسگ  رد  نانچمه  هدنب  رگا  اما  دزاس ، دازآ  ادخ  مدرم و  قح  زا  ار  دوخ  دیارگ و  هبوت 
« .ُهِتلُفی َمل  ُهَذَخأ  اذِإ  یَّتَح  ِِملاَّظِلل  ِیلُمَیل  َهَّللا  َّنإ  : » تسا ثیدـح  رد  و  ( 42 میهاربا ،  ) .َنوُِملاَّظلا ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسْحَت  َو ال  هک :

ص 94، ج 6 ، يراخب ، حیحص  )
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( دوه هروس  ریسفت  لیذ 

دندز یم  اه  نیمز  رب  هدجـس  هب  رـس  دـندمآ  هنهرب  رـس  هلمج  قلخ  وت  ود  شاف و  دـش  دواد  هزجعم  وا  راک  ِّرـس  تشگ  ادـیپ  هک  نوچ 
379 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وت ریگب  متولاط  ِوزَغ  يارب  زک  ریهش  دمآ  نخس  رد  وت  اب  گنس  میا  هدید  بیاجع  نوگ  دص  ام  وت  زا  میا  هدوب  یلـصا  ناروک  همه  ام 
هراوخنوخ ار  مصخ  ره  یکی  ره  دش  هراپ  نارازه  دص  تیاه  گنـس  يدز  مه  رب  ار  درم  نارازه  دص  يدمآ  نخالف  گنـس و  هس  هب 

نوچ دنناوخ  یم  وت  اب  روکـش  دـش  لئاسر  وت  اب  اه  هوک  دـش  مولعم  ار  وت  يزاس  هرز  نوچ  دـش  موم  نوچ  وت  تسد  ردـنا  نهآ  دـش 
یشخب یگدنز  تسا  مئاد  نیک  همه  نآ  رت ز  يوق  نآ  دش و  هدامآ  ار  بیغ  وت  ِمد  زا  دش  هداشگب  لد  مشچ  نارازه  دص  روبز  يرقُم 

زا یکی  ره  دش  هدنز  یناهج  ملاظ  دش  هتشک  دبا  ناج  ار  هدرم  دشخبب  وک  دوخ  تسا  نیا  تازجعم  هلمج  ناج  تسا  مئاق  دمرـس  هک 
.تسا یهاوخ  رذع  عرضت و  هناشن  ندرک : هنهرب  رس  .همه ) رب  اراکشآ   ) .فعاضم وت : ود   2491 دش ب 2502 - هدنب  ار  ادخ  ون 

تفگ دمآ و  نخـس  هب  يو  اب  یگنـس  تفر  یم  نابایب  رد   » .تولاج اب  دواد  گنج  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  ندمآ : نخـس  رد  گنس 
: تولاط ص 20 ) يداـبآ ، روس  نآرق  صـصق   ...« ) تشاد یم  دوخ  اـب  تفرگ و  رب  ار  گنـس  نآ  دواد  .میآ  راـک  هب  ار  وت  هک  ریگرب 

تسا ص 19 ) يدابآ ، روس   ) نآرق صصق  رد  و  ص 146 ) يریوج ، ءایبنالا  صصق   ) .دوب يوق  نت  هب  دوه ، دالوا  زا  دوب  يدرم 
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.داد یهاشداپ  ار  وا  ادخ  يدرک  يرگ  تسوپ  هک :

.ِمْسِْجلا ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْـسب  ُهَداز  هک َو  تسا  میرک  نآرق  رد  .دیزگ  رب  امـش  يارب  ار  وا  ادخ  تفگ  لیئومـشا  .دـنتفریذپن  لیئارـسا  ینب 
دواد نوچ  اه : گنس  ندش  هراپ  ص 661 ) ج 1 ، رارسالا ، فشک  هب : دینک  هاگن  تولاط  ناتـساد  زا  رتشیب  عالطا  يارب  ( ) 247 هرقب ، )

داهن و نخالف  رد  دوب  هدـمآ  نخـس  هب  يو  اـب  هک  گنـس  نآ  دواد ...  منم  تفگ  ییک ؟ وت  تفگ  تولاـج  تفر ، تولاـج  گـنج  هب 
كاله دـمآ  يو  بسا  رب  هراپ  کی  دـش و  كاله  اج  رب  دـمآ ، تولاج  رب  هراپ  کی  دـش  خاش  هس  هب  اوه  رد  گنـس  نآ  .تخادـنیب 

ص 21) يدابآ ، روس  نآرق  صصق   ) .دش یم  هزادگ  دمآ  یم  هک  اج  ره  رب  دمآ  يو  رکشل  رب  دش  هزیر  هزیر  هراپ  رگید  هس  .دش 

380 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.2 تیب 911 / حرش  هب : دینک  هاگن  ندش : موم  نهآ 

: اه هوک  ندش  لئاسر 

دوخ هزجعم  اب  نارازه : دص  ( 1 تیب 1917 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) 1 ار 1917 / لیف  یتسرب  رپ  شعامس  زک  ار  لیفارـسا  دوب  لئاسر  ای 
.يدرک هدامآ  بیغ  ندید  يارب  ار  نانآ  لد  مشچ 

تیب نیا  رد  ( 179 هرقب ،  ) .َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  ٌهایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ناـهج : ندـش  هدـنز 
رگا دـننک و  یم  راـتفر  رهاـظ  مکح  هب  هّماـع  اـب  نکیل  دـنا ، هاـگآ  اـهراک  نطاـب  زا  قـح  ياـیلوا  هکنیا  یکی  .تسا  مهم  هتکن  ود  اـه 

و دنتـسیا ، زاب  نامدرم  دنزگ  زا  ات  داد  رفیک  دیاب  ار  نامرجم  هک  نآ  رگید  .دنزاس  یم  راکـشآ  نانآ  يارب  ار  تقیقح  هاگ  دـنتفریذپن 
تسا هدش  بجاو  ور  نیا  زا  صاصق 
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.تسا نآ  يارجا  رد  عامتجا  تایح  هک 

هایح دمآ  صاصِقلا  ِیف  یتفگن  ای  هانُج  رب  یصاصق  يدومرفن  رگ 

وا رب  تّجح  مازلا  زا  1 / 3888 دنز 3889 - یغیت  قح  مکح  ریسا  رب  دوخ  وا ز  ات  يُدب  هرهَز  ار  هک  دوخ 

ّقح بیان  هک  خیش  ای  تسا  قح  دواد  تسا و  لقع  هدنشک ، واگ  نآ  دوب و  هتشگ  واگ  یعّدم  هک  تسا  ینوخ  نآ  ياج  هب  یمدآ  سفن  هک  نآ  نایب 
باسح یب  بسک و  یب  يزور  هب  ندش  رگناوت  نتشک و  ار  ملاظ  دناوت  وا  يرای  تّوق و  هب  هک  تسا 

ای تسا  قح  دواد  تسا و  لقع  هدنـشک ، واگ  نآ  دوب و  هتـشگ  واـگ  یعّدـم  هک  تسا  ینوخ  نآ  ياـج  هب  یمدآ  سفن  هک  نآ  ناـیب 
باسح یب  بسک و  یب  يزور  هب  ندش  رگناوت  نتشک و  ار  ملاظ  دناوت  وا  يرای  تّوق و  هب  هک  تسا  ّقح  بیان  هک  خیش 

هجاوخ ار  نتـشیوخ  نیه  تسوت  سفن  واـگ  ِّیعّدـم  نک  هدـنب  ار  وا  تسا  هتـشک  ار  هجاوخ  نک  هدـنز  ار  ناـهج  شُک  ار  دوخ  سفن 
ییزور قح  دـهاوخ ز  یمه  تسا و  ریـسا  لقع  وشم  رِکنُم  نت  ِواگ  هدنـشُک  رب  ور  تسوت  لقع  واگ  هدنـشُک  نآ  نیهم  تسا و  هدرک 

وت یـشک  نوچ  دیوگ  سفن  تسا  يدـب  لصأک  ار  واگ  دـشکب  هک  نآ  تسیچ  فوقوم  وا  جـنر  یب  يزور  قبط  رب  تمعن  جـنر و  یب 
جنر یب  يزور  اوشیپ  تشگ و  هجاوخ  ینوخ  سفن  اون  یب  هدـنام  لقع  هداز  هجاوخ  نت  شقن  دـشاب  سفن  واـگ  هک  نآ  ز  نم ؟ واـگ 

واکجنُک ب يا  نادواـگ  ردـنا  جـنگ  واـگ  ِناـبرق  رب  تسا  فوقوم  کـیل  تسا  یبن  قازرا  تسا و  حاورا  توق  تسیچ  هک  یناد  یم 
َلْجِْعلا ُمُکِذاـخِّتِاب  ْمُکَـسُْفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاـق  ْذِإ  َو  هیآ : هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  نتـشک : سفن   2503 - 2511
.تسا تدهاجم  نیرتگرزب  حور ، نتـشاد  هدنز  يارب  سفن  نتـشک  ( 54 هرقب ،  ) .ْمَُکل ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِراـب  یلِإ  اُوبُوتَف 

نطاب يور  زا  : » دسیون قوف  هیآ  ریسفت  رد  يدبیم 
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يور زا  سفن  لتق  نیا  هک  ییوگن  ات  رگن  و  دـنریگ ...  رب  رـس  ریـشمش  هب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  تقیرط  نادرمناوج  اـب  باـطخ  نیا 
یناسآ و همه  سپ  نآ  زا  دوب و  راب  کی  دوخ  ناشیا  لـتق  نآ  هک  تفر ، لیئارـسا  ینب  رد  هک  لـتق  نآ  زا  تسا  رت  ناـسآ  تدـهاجم 

ص 197) ج 1 ، رارسالا ، فشک  « ) .تسا یلتق  يا  هظحل  یتعاس و  ره  ار  نادرمناوج  نیا  دوب و  مارآ 

382 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تخاس مورحم  تقیقح  جنگ  زا  ار  دوخ  تخادرپ  نآ  شرورپ  هب  هک  نآ  تفای و  لقع  ِتوق  تشک ، ار  سفن  واگ و  هک  نآ 

« .ینیِقـسَی یِّبَر َو  ِینُمِعُطی  ّینإ  مُکِدَحَأَک  ُتَسل  ینا  : » دومرف مرکا  لوسر  .تسا  ناربمیپ  بیـصن  هک  یندل  ملع  زا  تیانک  یبن : قازرا 
رد سفن  هک  تسا  رسیم  یتروص  رد  ینعم  جنگ  هب  ندیـسر  تبترم و  نینچ  زا  يرادروخرب  اما  ( 1 تیب 3740 / حرش  هب : دینک  هاگن  )

.ددرگ ینابرق  لقع  هاگشیپ 

هناخ ناهنپ  دـیآ ز  یم  هچ  ره  تسا  هناسفا  ما  هدروخ  يزیچ  شود  مامز  وت  ِمهف  ِتسد  رد  یمداد  مامت  هن  رو  ما  هدروخ  يزیچ  شود 
نآ رد  رگنم  ببس  رد  رگد  یبابـسا  بابـسا  رب  تسه  میتخومآ  مشرک  نامـشچ  شوخ  رگ ز  میتخود ؟ هچ  زا  بابـسا  رب  مشچ  تسا 

دنتفای مدنگ  ِشاچ  تعارز  یب  دنتفاکشب  ار  رحب  رم  ببس  یب  دندز  ناویک  رب  شیوخ  تازجعم  دندمآ  بابسا  ِعطق  رد  ایبنا  رظن  نکفا 
بهل وب  كاله  شیورد و  ِّزِع  ببـس  عطق  رد  تسه  نآرق  هلمج  ناشک  شک  دمآ  مشیربا  ُزب  مشپ  ناشیعـس  زا  دش  درآ  مه  اه  گیر 

خاروس خاروس  ار  لیپ  دنکشب  ار  شبح  تفَز  رکشل  دنکفا  گنس  هس  ود  یلیباب  غرم 
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ياج زا  دـهج  هدـیربب  قلح  نفک  رد  مد  نامه  هدـنز  دوش  اـت  نز  لوتقم  رب  هتـشک  واـگ  ِّمُد  دـنز  رپ  ـالاب  هب  وک  یغرم  گنـس  دـنکفا 
مالّـسلا ب 2524- ّتلع و  تسا و  بابـسا  ضفر  مامت  اـت  نآرق  ِزاـغآ  نینچمه ز  شیوخ  يـالاپ  نوخ  دـیوج ز  دوخ  نوخ  شیوخ 
ما هدروخ  يزیچ  ینامـسج  ياذغ  زا  زورید  دسیون : هتفرگ و  نآ  يوغل  ینعم  هب  ار  ندروخ »  » يورقنا ما : هدروخ  يزیچ  شود   2512

: تسا هدمآ  تسخن  رتفد  رد  تیب  نیا  ریظن  اما  یهتنا )  ) .دوش نایب  امامت  الماک و  یناحور  قازرا  هک  دش  عنام  زیچ  نآ  اذل 

تسبب هر  هدمآ  رد  يدنچ  همقل  تسد  داد  یم  نیا  نول  رگید  شود 

1 / 1960 ورب 1961 - همقل  يا  تسا  نامقل  تقو  ورگ  ینامقل  هتشگ  همقل  رهب 

383 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دلو ناطلس  ًارهاظ  وا و  ناصاخ  زا  یکی  يوق  لامتحا  هب  دسیون : هتفرگ و  صخـشم  يدرم  ار  نامقل  تیب ، حرـش  رد  رفنازورف  موحرم 
.تسا هدوب  یبلچ  نیدلا  ماسح  ای 

ِندیـشیدنا زا  ار  یمدآ  ندروخ ) رایـسب  اصوصخم   ) ندروخ هک  دـشاب  یتراشا  اـه  تیب  هنوگ  نیا  رد  تسا  نکمم  دـنچ  ره  یهتنا ) )
: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  زین  يدعس  و  دراد ، یم  زاب  تسرد 

نانچ تسا ، هداد  تسد  انالوم  يارب  هک  تسا  یتلاح  روطت  دوصقم  ًارهاظ  اّما  ینیب  تفرعم  رون  وا  رد  ات  راد  یلاـخ  ماـعط  زا  نوردـنا 
: دننیبن دوخ  ياپ  تشپ  ات  یهگ  دننیشن و  یلعا  مراط  رب  یهگ  هک  تسه  روطت  نینچ  قح  نادرم  رتشیب  يارب  هک 

دش هدرسفا  نآ  زا  ترکف  ششوج  دش  هدروخ  ود  يا  همقل  اغیرد  يا 

/3990 فوسخ 3991 - ار  يردب  عاشعش  َبنَذ  نوچ  فوسک  ار  مدآ  ِدیشروخ  یمدنگ 
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.دراد یم  زاب  نتفگ  زا  ار  وا  هک  تفرگ  یتلاح  ندش  ضراع  ار  ندروخ »  » ناوت یم  نیا  رب  انب   1

یم نایب  هچ  نآ  ضبق ، ای  دشاب  طسب  تلاح  صقان ، ای  دشاب  لماک  نایب  هک  نادـب  تسا  تراشا  تسا : هناسفا  ما  هدروخ  يزیچ  شود 
.تسا هتفرگ  ارف  دوخ  خویش  ناگرزب و  زا  هک  يا  هحشر  بیغ و  ملاع  زا  تسا  یتضافا  دوش 

يرایـسب رد  هک  نانچ  اما  .نآ  فلؤم  بابـسا و  ببـسم  دـنوادخ  تسا و  بابـسا  ناهج  ناهج ، نیا  هک  نادـب  تسا  تراشا  بابـسا :
.ببس رب  هن  تخود  دیاب  بابسالا  ِببسُم  رب  مشچ  تسا  هدومرف  دراوم 

کین درم  يا  رگن  يرتالاب  هب  وت  کیل  دمآ و  ببس  دوخ  نهآ  گنس و 

شیوخ زگره ز  ببس  دش  یک  ببس  یب  شیپ  دروآ  ببس  نآ  ار  ببس  نیک 

ناربمیپ هک  نادب  تسا  تراشا  بابسا : عطق  ایبنا و   1 / 842 دنرترب 844 - اه  ببس  نیز  اه  ببس  نآ  دنربهر  ار  ایبناک  اه  ببس  نآ  و 
: تفرگ یم  تأشن  رگید  یملاع  زا  دوب و  يراج  تعیبط  فالخ  رب  هک  دندرک  اهراک  نافلاخم  مازلا  دوخ و  يوعد  تابثا  يارب 

384 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دش هتفاکش  دز و  ایرد  رب  اصع  ع )  ) یسوم هک  نانچ   2 تسوا 1843 / نآ  اه  ببس  ِقرخ  بصنم  تسوا  ناج  عیابط  زا  نوریب  هک  نآ 
.هدش ادج  هاک  زا  هّلَغ  شاچ : ( 63 ءارعش ، )

.تفر یم  دوخ  مدرم  دزن  دش  یم  گنت  تسد  نوچ  ع )  ) میهاربا تسا : هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  یشایع  ریسفت  رد  ندش : درآ  گیر 
دیـسر هناخ  کیدزن  نوچ  تشگ  زاب  یلاخ  تسد  دـید ، ناش  یتخـس  رد  تفر و  نانآ  دزن  دـمآ  شیپ  وا  يارب  يراوشد  هک  راب  کی 

ات درک  رپ  گیر  زا  ار  دوخ  نیجرخ 
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هراـس .داتـسیا  زاـمن  هب  دروآ و  دورف  رخ  زا  ار  نیجرخ  تفر  هناـخ  هب  نوچ  .دـنک  مارآ  رپ  لاوج  نآ  ندـید  اـب  ار  هراـس  شیوـخ  نز 
.روخب رازگب و  ار  زامن  تفگ  ار  ع )  ) میهاربا تخپ و  نان  درک و  ریمخ  تشادرب و  يردق  .دید  درآ  زا  رپ  ار  نآ  دوشگ و  ار  نیجرخ 

.یلیلخ وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ  درک و  نامـسآ  هب  رـس  میهاربا  .دوب  نیجرخ  رد  هک  نآ  زا  تفگ  يدروآ  اجک  زا  درآ  دیـسرپ 
( يورقنا حرـش   ) .تسا هداد  خر  ع )  ) یـسوم نز  اروفـص  يارب  تمارک  نیا  ندـش : مشیربا  زب  مشپ  ص 277 ) ج 1 ، یشایع ، ریـسفت  )

.تسا هدمآ  لیف  هروس  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  لیباب : غرم 

نایلیئارـسا زا  يدرم  هکنیا  ناتـساد  هصالخ  .تسا  هدمآ  ( 68 ياه 67 - هیآ   ) هرقب هروس  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  هتـشُک : واـگ  مد 
( هدـمآ نآ  فصو  نآرق  رد  هک  نانچ   ) يواگ هک  دیـسر  روتـسد  ادـخ  بناـج  زا  لیئارـسا  ینب  هب  .دوبن  مولعم  هدنـشک  دـش و  هتـشک 

یم تراشا  هداد  تسد  ودب  هک  یصاخ  تلاح  هب  تسخن  هیآ ) نیا  لیذ  اهریسفت ، هب : دینک  هاگن   ) .دننز هتشک  رب  ار  واگ  مد  دنشکب و 
كاردتـسا ار  دوخ  هتفگ  سپـس  منک ، نایب  وت  يارب  ار  تقیقح  مامت  مناوت  یمن  هک  تسا  هدش  ببـس  تلاح  نیا  دـیوگ ، یم  دـنک و 

بابسا هلیسو  هب  هدنب  ار  تبهوم  نیا  .قح  بناج  زا  تسا  یتبهوم  دبای ، یم  هدنب  هچ  نآ  نتفگ ، نخس  هداشگ  ای  زمر  هب  هک  دنک  یم 
راگدرورپ هتخاس  مه  ببـس  لاح  ره  هب  و  ناربمیپ - هک  نانچ  ببـس - نودـب  هاگ  تسا و  نینچ  مدرم  هماـع  رد  هک  ناـنچ  دـبای - یم 

.تسا

دوش ازفا  راک  لقع  زا  هن  نیا  فشک 
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385 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یفص  دمآ  لقع ، ِلقع  راوسهش  یفسلف  دمآ  تالوقعم  ِدنب  دوش  ادیپ  ار  وت  ات  نک  یگدنب 

لالح ار  نازغن  زغم  لالم  دص  دراد  تسوپ  زا  يوج  زغم  تسوج  تسوپ  هشیمه  ناویح  هدعم  تسوپ  تسوت  لقع  زغم و  تلقع  لقع 
قافآ لقع  لقع  هایـس  رـس  کی  دنک  اهرتفد  لقع  دهن  ناقیإ  یب  ماگ  یک  لُک  لقع  دهد  ناهرب  دص  لقع  رـشق  هک  نوچ  لالح  دمآ 
بـش نآ  تفای ز  ردق  را  دـیپس  نیا  هایـس و  نیا  تسا  غزاب  ناج  لد و  رب  شهام  رون  تسا  غراف  يدـیپس  یهایـس و  زا  هام  ُرپ ز  دراد 

دوب ناج  زا  نت  ردـق  هک  نانچمه  تسا  رتبا  هسیک  نایمه و  رز  یب ز  تسا  رز  زا  هسیک  ناـیمه و  تمِیق  تفاـت  راورتخاـک  تسا  ردـق 
لقع ازفا : راک  لقع   2525 نُوتِّیَم ب 2535 - ار  نارفاک  یتفگ  چیه  نونک  وترپ  یب  هدنز  ناج  يُدب  رگ  دوب  ناناج  وترپ  زا  ناج  ردـق 

.دسر تقیقح  هب  لالدتسا  سایق و  زا  هدافتسا  اب  دهاوخ  هک  یلقع  .یئزج 

ینعم شاعم » لقع   » ار ازفا » راک  لقع   » ناحراش یضعب   1 دوب 1982 / رـس  بحاص  هک  دیامنب  هچ  رگ  دوب  رکنم  ار  قشع  يوزج  لقع 
.دنا هدرک 

.دنک تقیقح  فشک  لالدتسا  سایق و  اب  دهاوخب  هک  نآ  یفسلف :

.تسوا نامرف  رد  لقع  هک  نآ  لقع : راوسهش 

.ُنمْحَّرلا ِهب  َِدبُع  ام  ِلقَع  .دناشک  یم  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  یلقع  .تسا  لصتم  لک  لقع  اب  هک  یلقع  لقع : لقع 

.ادخ یلو  هدیزگ ، یفص :

.تقیقح هدنیوج  زا  تیانک  يوج : زغم 

.یئزج لقع  لقع : رشق 

.يروص ملع  طبض  ثحب و  هب  نتخادرپ  زا  تیانک  ندرک : هایس  رتفد 

نوچمه دیپسا  لد  زج  تسین  فرح  داوس  یفوص  رتفد 
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.نابات غزاب :  2 تسین 159 / فرب 

.دوش تضافا  قح  بناج  زا  هک  یملع  زا  تراعتسا  ردق : بش 

386 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شزرا یب  صقان ، رتبا :  2 ناحتما 2935 / ار  یبش  ره  ناج  دنک  ات  ناهن  اه  بش  رد  تسا  ردق  بش  قح 

هک هن  دوب  يرای  نافلاس  تفگ  کیل  دوب  يرآ  نخـس  ینرق  ره  هچ  رگ  دسر  یبآ  ام  دعب  ینرق  هب  ات  دنک  یم  وج  هقطان  هک  وگب  نیه 
هکلب بیس  لیربج  دروآ  تتشهب  زک  باسح  یب  وج و  جنر  یب  يزور  روکـش  يا  نآرق  قدص  هاوگ  دش  روبز  لیجنا و  تاروت و  مه 

تسوپ طیسوت  یب  عفن  نآ  تدهدب  تسوا  دادان  نآ  رد  نان  عفن  هک  نآ  تشک ز  جنر  یب  نابغاب  عادص  یب  تشهب  دنوادخ  زا  یقزر 
نآ فیرعت  رد  هک  نانچ  هقطاـن :  2536 تسا ب 2542 - يا  هرهب  ار  یلو  هرفـس  یب  ِنان  تسا  يا  هرفـس  نوچ  نان  شقن  ناـهنپ  قوذ 

.نارادناج رگید  زا  تسا  ناسنا  ییادج  بجوم  هک  تسا  يا  هوق  دش ، هتفگ 

هک یناـّبَر  تسا  یتوق  هب  تراـشا  تیب  نیا  رد  1 و  تسادـج 3090 / ییوج  ار  قطن  نآ  دوخ  هن  رو  تسار  میلعت  ناـهد  يوس  هقطاـن 
.دنک ییامنهار  ار  قلخ  نآ  اب  تسا و  زاتمم  اه  ناسنا  رگید  زا  توق  نادب  نآ ، هدنراد 

هب تسا  تراـشا  اـیلوا و  ناربمیپ و  زا  تیاـنک  رآ : نخـس   1 نک 3220 / يوـج  ار  لُـک  سفن  ياـه  غاـب  نطف  ُرپ  ناد  هار  ریپ  تـسه 
نآرق هب  تسا  تراشا  نافلاس : ِتفگ  ص 123 ) ج 2 ، یشایع ، ریـسفت  « ) .دمحم ِلآ  نِم  ًالوُسَر  ِهَّمالا  ِهِذَه  نِم  نرق  ِّلُِکل  َّنإ  : » ثیدح

ناربمیپ ياهربخ  همه  زا  و  َكَداُؤف : ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  الُک  َو  میرک :
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نآرق رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  روبز : لـیجنا و  تاروت و  ( 120 دوه ،  ) .میزاـس راوتـسا  ار  وت  لد  نادـب  هک  مییوگ  یم  وت  هب  ار  نآ 
: هدمآ یلعا ) هروس  رد  هلمج  زا   ) میرک

هک ییاه  هیآ  و  ( 19 - 18 یلعا ،  ) .یسُوم َمیِهاْربِإ َو  ِفُحُص  یلوُْألا  ِفُحُّصلا  یَِفل  اذه  َّنِإ 

387 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا ینعم  نیا  رد 

.یلاعت قح  بناج  زا  هدش  هضافا  ملع  جنر : یب  يزور 

.دوش هدناوخ  بیسح » یب   » هیفاق تیاعر  يارب  دیاب  باسح : یب 

تضاـیر و هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  يارب  مسج  شرورپ  دـننارورپ و  یم  ار  مسج  ناـن  اـب  .دـیآ  یم  تسد  هب  ناـن  زا  هچ  نآ  داد : ناـن 
مـسج ندوب  هطـساو  هب  يزاین  دوش ، لصتم  قح  هب  هک  دـسر  یماقم  هب  یمدآ  نوچ  .دزاـس  هداـمآ  ار  حور  ياذـغ  دزادرپب و  تداـبع 

.دناتس یم  ادخ  زا  تسا  مسج  هدنرورپ  هک  نان  ياج  هب  تسا  حور  يوقم  هک  ار  ملع  هکلب  درادن 

.يروص ملع  زا  تراعتسا  نان : شقن 

.تسایلوا هرهب  هک  یملع  زا  تراعتسا  هرفس : یب  نان 

ار دوخ  هتفگ  هلـصاف  ـالب  نکل  .دراد  یم  زاـب  نآ  زا  ارم  یعناـم  اـما  .میوگب  ار  ییاـه  تقیقح  مهاوخ  یم  تفگ  شیپ  ياـه  تیب  رد 
واگ و حور و  سفن و  ناـیم  يا  هسیاـقم  سپـس  .دـیوگب  ار  اـه  تقیقح  اـت  دزیگنا  یم  رب  ار  وا  يونعم  ییورین  هک  دومرف  كاردتـسا 

نآ ممتم  هب  اه  تیب  نیا  رد  .ددرگ  یمن  دازآ  حور  هداز  هجاوخ  دوشن ، هتـشک  سفن  واـگ  اـت  هک  تفرگ  هجیتن  و  درک ، واـگ  هدنـشک 
هچ نآ  نم  .دـنک  تیبرت  ار  ناگدـنب  ات  دـشاب ، ییامنهار  يرود  ره  رد  تسا ، هدرک  اضتقا  یلاعت  يراب  تمکح  هک  دزادرپ  یم  هتفگ 

تسا يا  هطساو  یب  يزور  .تسا  ناج  حور و  هدنهد  شرورپ  نانخس  نیا  تسا و  نایبرم  نآ  هدومرف ي  يوگ  زاب  میوگ  یم 
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.ینیقسَی ینمِعُطی َو  ّیبَر  َدنِع  ُتیبأ  (: » ص  ) لوسر هدومرف  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .دوش و  یم  ادخ  نادرم  بیـصن  بیغ  ملاع  زا  هک 
ص 225) لوا ، رتفد  زا  مراهچ  وزج  يونثم ، حرش  هب : دینک  هاگن  )

مار وا  دوش  نادند  نب  زا  وت  ماک  دنیب  خیـش  اب  نوچ  سفن  تسوت  ِدواد  وک  خیـش  لدع  هب  زج  تسج  یعـس و  اب  يرب  یک  یناج  قزر 
رای خیش  دشاب  هک  تسفن ، گس  رب  راکـش  رد  دیآ  بلاغ  یهاگ  لقع  دش  هاگآ  وا  دواد  مَد  زک  دش  هاگ  نآ  مار  واگ  نآ  بحاص  وت 
نک شخیـس  نارخ  نوچ  نوبز  یهاوخ  ار  واگ  بحاص  وت  رگ  نَک  هدید  دّرمز  ار  وا  خیـش  يور  نف  روز و  دص  اب  تساهردژا  سفن 

388 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوش  هتوک  شزگ  دص  ِنابز  نآ  دوش  هَّللا  ُّیلو  کیدزن  هب  نوچ  نورح  يا  وس  نآ 

حیحصان درآ  تّجح  نارازه  دص  حیصف  دمآ  سفن  واگ  یعّدم  تفص  رد  دیاین  شناتـسد  قرز و  تنعل  دص  شنابز  ره  نابز و  دص 
فحـصم و نیتسآ  ردـنا  ریـشمش  رجنخ و  نیمی  رد  فحـصم  حـیبست و  ار  سفن  ار  هاگآ  هش  دز  دـناتن  هر  ار  هاش  اـّلا  دـبیرفب  ار  رهش 

لقع وا  رعق  رد  ار  وت  دزادـنا  ردـنا  وضو و  رهب  دروآ  تضوـح  ِيوـس  نکم  رَـس  مه  رـس و  مه  وا  اـب  شیوـخ  نکم  رواـب  وا  سولاـس 
ریـش دوب  گس  دوخ  ِرد  رب  بیرغ  وت  ِلقع  هناخ ، رد  وا  هک  نآ  تسا ز  بلاـغ  نوچ  وا  رب  یناـملظ  ِسفن  تسا  بلاـط  وکین  ینارون و 

دنورگب اج  نآ  روک  ناگس  نیو  دنور  هشیب  يوس  ناریش  ات  شاب  بیهم 
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دوب تخیـش  نآک  دواد  رگم  زج  دوش  وا  رای  تسوا  سنج  هک  ره  رهق  بلَقلا  یحو  هب  زج  ددرگن  وا  رهـش  ِماع  دنادن  نت  سفن و  رکم 
.یتسار يور  زا  لد ، میمص  زا  نادند : نب  زا   2543 دناشن ب 2561 - لد  ماقم  رد  قح  ار  هک  ره  دنامن  نت  سنج  تشگ و  لّدبم  وک 

.هلیح نف :

نب رباج  نوزخملا  ّرس  باتک  زا  .دوش » روک  درگن  درمز  هب  یعفا  : » دنیوگ هک  تسا  يا  هناسفا  رب  ینتبم  درمز ، ندنک  هدید  نَک : هدید 
: دوش یم  هدید  یبرع  یسراف و  رثن  مظن و  رد  درمز  زا  تیصاخ  نینچ  .دوش » روک  دنک  درمز  رب  رظن  یعفا  رگا  : » دنا هدروآ  نایح 

رشتنم ریغ  تبن  درمُز  یلع  ًایوتلم  ُباسنَی  ام  ِلِواَدجلا  ُءام 

یف رهامجلا  باتک  رد  ینوریب  ناحیر  وبا  اـما  ص 167 ) رهامجلا ،  ) رـصبلا نیعلا و  باهذ  فوخ  باسنأف  هدرمز  یقال  اذإ  ناوعفالاک 
یعفا هدـید  لباقم  اه  لصف  مامت  رد  ار  درمز  دـیوگ : دـنک و  یم  در  هدرک  هراب  نیا  رد  هک  یـشیامزآ  اب  ار  رادـنپ  نیا  رهاوجلا  هفرعم 
هدید رگا  میدرک  مه  ار  راک  نیا  میزیرب  یعفا  هدید  رد  میبوکب و  ار  درمز  هکنیا  نآ  دـنام و  راک  کی  .تشادـن  يریثأت  میداد و  رارق 

.تساکن نآ  زا  دادن  ورین  ار  نآ 

ار يدرمز  نیگن  درآ : شافیت  میکح  زا  همان  رهاوج  رد  ینیوزق  كرابم  نب  دمحم  نکیل 

389 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، دش کیدزن  نآ  مشچ  هب  ریت  نوچ  .مدروآ  رد  تکرح  هب  یعفا  مشچ  تمس  رد  ار  نآ  مداهن و  ریت  رس  رب  مدنابسچ و  یموم  هعطق  رب 
سردم موحرم  تاقیلعت   ) .داتفا نورب  یعفا  مشچ  ود  سپس  دمآ ، رب  نخان  رب  شپش  ندش  هتشک  زاوآ  نوچ  يزاوآ 
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ياج دـنچ  رد  انالوم  ص 56 ) بیاـطالا ، سئاـفن  رهاوجلا و  سئارع  هب : دـینک  هاـگن  و  ص 273 ، یناـخلیا ، هماـن  خوسنت  رب  يوضر 
.تسا هدرک  تراشا  تیصاخ  نیدب  يونثم 

5 ار 1951 / ود  نیا  دّرمز  نادرم  هیاس  اهدژا  هاج  نآ  تسا و  رام  نوچ  لام 

5 تسه 2638 / هک  ناد  دّرمز  ار  وا  دب  رای  تسم  تشگ  ییاهدژا  رگ  وت  لقع 

6 رک 3060 / ِرام  هدید  ود  زا  دّرمز  هک  رصب  يدرب  نانچ  نآ  شیور  رون 

.شکرس نورَح :  6 ریرض 3842 / یعفا  دوش  یک  دّرمز  یب  ریپ  یعفا  نیا  دشاب  دّرمز  نآ 

.قح یلو  زا  تیانک  هاش :

.نوگانوگ ياه  تلیسو  هب  نتفیرف  .ندرک  سدقت  راهظا  زا  تیانک  ندوب : نیمی  رد  فحصم  حیبست و 

: ریظن ندروآ  ضوح  هب  وضو  يارب 

.ندوب بلاغ  ندوب ، طلسم  زا  تیانک  ندوب : هناخ  رد   2 تدیاز 2274 / يرکم  تسا  راّکم  سفن  تدیامرف  یم  هزور  زامن و  رگ 

.تشاد ربخ  ع )  ) دواد اهنت  واگ  یعدم  راک  تقیقح  زا  هک  نانچ  تسا  هاگآ  نآ  زا  ایلوا  لد  اهنت  هک  يّرس  زا  تیانک  بلَقلا : ُیحَو 

.روهقم لوعفم ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) رهَق

.یلو قلطم  زا  تیانک  دواد :

اب دنراپسب و  قح  یلو  هب  ار  دوخ  دیاب  سپ  تسین ، رسیم  ار  ناگمه  سفن  رش  زا  ییاهر 

390 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دننادرگ رخسم  ای  دنشکب  ار  سفن  ندیشک ، تضایر  يو و  زا  نتفرگ  میلعت 

زا دـنز  يو  رد  فک  زییمت ، یب  هک  ره  دـنک  يدواد  يوعد  یـسخ  ره  نیقی  ّتلع  دوش  یم  ّتلع  راـی  نیمک  زا  دـنا  یتّلع  هلمج  قلخ 
تسا يونعم  هچ  رگا  زیرگب  وا  زا  نیه  تسا  يوَغ  دسانـشن  لقن  زا  ار  دقن  ریـس  يوس  نآ  دنک  یم  هلبا  غرم  ریط  ِزاوآ  دونـشب  يدایص 

هتسُر و
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دوبن زییمت  نیا  شنوچ  تسا  قلطم  ِّیکذ  رگ  سک  نینچ  نیا  تسا  یکـش  رد  وا  دـنک  يوـعد  نیقی  رگ  تسا  یکی  وا  شیپ  هتـَسب  رب 
( تبسن ءای » + » يرامیب تلع : : ) یتَّلِع  2562 ریلد ب 2568 - اناد  يا  باتشم  وا  يوس  ریـش  وهآ ز  نوچ  زیرگب  وا  زا  نیه  تسا  قمحا 

(. لد  ) رامیب

.نورد زا  ناهن ، نیمک : زا 

.ندرک يوریپ  رد : ندز  فک 

زا ار  تقیقح  هک  درادـن  ار  ینـشور  نآ  اما  هتفرگ  ملع  زا  يا  هرهب  دـنچ  ره   ) .يروص ملع  یتقیقح و  فشک  زا  تیانک  لـقن : دـقن و 
.هارمگ يوغ : .دسانشب ) زاجم 

.دنک ینعم  ملاع  تقیقح و  هب  ندیسر  يوعد  هک  نآ  زا  تیانک  يونعم :

.دوش تضافا  قح  زا  هک  یملع  .دشوج  لد  زا  هک  یملع  زا  تیانک  هتسُر :

.دنریگ ارف  نآ  نیا و  زا  هچ  نآ  هتسب : َرب 

يارب  ) .درک دیاب  زیهرپ  یهت  نورب  هتـسارآ و  رهاظ  نایامن  ملاع  زا  هکنیا  نآ  و  تسا ، هدـمآ  ررکم  يونثم  لالخ  رد  هک  تسا  یهیبنت 
.دومرف هک  تسا  نانخس  نآ  دییأت  رد  دعب  ناتساد  و  ص 19 ) هغالبلا ، جهن  هب : دینک  هاگن  رتشیب ، حیضوت 

ناقمحا زا  هوک  زارف  مالّسلا  هیلع  یسیع  نتخیرگ 

ناقمحا زا  هوک  زارف  مالّسلا  هیلع  یسیع  نتخیرگ 

سک تیپ  رد  ریخ  تفگ  دـیود و  یپ  رد  یکی  نآ  تخیر  تساوخ  یم  وا  نوـخ  ییوـگ  ریـش  تخیرگ  یم  یهوـک  هب  میرم  یـسیع 
یسیع یپ  رد  نادیم  ود  کی  تفگن  وا  باوج  دوخ  باتـش  زک  تفج  تخات  یم  نانچ  نآ  وا  باتـش  اب  ریط ؟ وچ  يزیرگ  هچ  تسین 

وـس نیا  هک  زا  تسا  یلکـشم  تزیرگ  ردنا  ارم  هک  تسیب  هظحل  کی  قح  تاضرَم  یپ  زک  دناوخب  ار  یـسیع  ّدِج  ّدِـج  هب  سپ  دـنارب 
میب فوخ و  مصخ و  هن  ریش و  تَیپ  هن  میرک  يا  يزیرگ  یم 
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تفگ يوتـسم ؟ زا  رک  روک و  دوش  هک  يوت  هن  احیـسم  نآ  رخآ  تفگ  وشم  مدنب  ار  شیوخ  مناهر  یم  ورب  منازیرگ  قمحا  زا  تفگ 
؟ يا هدروآ  دیـص  ِریـش  نوچ  دـهَج  رب  يا  هدُرم  رب  نوسف  نآ  یناوخب  نوچ  یتسیوأـم ؟ ار  بیغ  نوسف  هک  یتسین  هش  نآ  تفگ  يرآ 

یم یهاوخ  هچ  ره  كاـش  حور  يا  سپ  تفگ  يرآ  تفگ  ور ؟ بوخ  يا  ینک  ناـغرم  لِـگ  هن ز  وت  هک  اـتفگ  منم  نآ  يرآ  تفگ 
ِعدبُم قح  ِكاپ  تاذ  هب  هک  یـسیع  تفگ  ناگدـنب  زا  ار  وت  رم  دـشابن  هک  ناهج  رد  دـشاب  هک  ناهرب  نینچ  اب  كاب ؟ تسیک  زا  ینک 

رک رب  نم  هک  ار  مظعا  مسا  نوسف و  نآک  وا  كاچ  نابیرگ  نودرگ  دوب  هک  وا  كاپ  تافص  تاذ و  تمرح  قبـس  رد  ناج  قلاخ  نت ،
یح تشگ  مدناوخب  هدرم  نت  رب  فان  هب  ات  دوخ  رب  دیردب  ار  هقرخ  فاکش  دش  مدناوخب  نیگنس  هُک  رب  نسح  دش  مدناوخ  روک  رب  و 

وخ نآ  تشگ و ز  اراخ  گنس  دشن  ینامرد  راب و  نارازه  دص  دو  هب  قمحا  لد  رب  ار  نآ  مدناوخ  یش  تشگ  مدناوخب  یش  رس ال  رب 
2569 تشک ب 2588 - چیه  دیورن  يو  زک  دش  گیر  تشگن  رب 

392 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذـخآم   ) .دـنا هدروآ  ار  هّصق  نیا  ذـخأم  راربالا  عیبر  بغار و  ءابدالا  تارـضاحم  زا  رفنازورف  موحرم 
قمحا نامرد  اما  دندش ، هب  مدرک و  نامرد  ار  سیپ  روک و  تفگ : ع )  ) یسیع : » درآ ص 15 )  ) هرضاحملا لیثمتلا و  رد  یبلاعث  ( 112

.يدونشخ اضر ، تاضرَم : .متسناوتن »

.ملاس مادنا ، تسرد  همان ) تغل   ) .هدیسر لامک  هب  .لماک  يوَتسُم :

نوسف يوأم 
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.تسا مد » «، » نوسف  » ياه ینعم  زا  یکی  .ندوب  یبیغ  یحو  مد و  نزخم  ندوب : بیغ 

یتْوَْملا ِیْحُأ  َو  هیآ : هب  تسا  تراشا  ندناوخ : هدرم  رب  نوسف  ورسخ ) رصان   ) دش احیسم  ِنوسف  ابـص  داب  اریا  نیمز  تشگ  هدنز  انیب و 
ُنوُکَیَف ِهِیف  ُخـُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُقـُلْخَأ  یِّنَأ  هیآ : هب  تسا  تراـشا  ندرک : ناـغرم  لِـگ  زا  ( 49 نارمع ، لآ   ) .ِهَّللا ِنْذِإـِب 

.هنومن چیه  یب  هدنروآ  دیدپ  عدبُم : ( 49 نارمع ، لآ   ) .ِهَّللا ِنْذِِإب  ًاْریَط 

.لزا َقَبس :

: مظعا مسا  ( 30 ءایبنا ،  ) .امُهانْقَتَفَف ًاْقتَر  اتَناک  َضْرَْألا  ِتاومَّسلا َو  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َأ َو  هیآ : هب  تسا  تراشا  كاچ : نابیرگ 

.ندش هتفاکش  زا  تیانک  ندیرد : فان  ات  هقرخ   2 ینک 142 / یم  هدنز  وت  هدرم  نآ  دب  هک  ینس  مان  نآ  هارمه ، يا  تفگ 

ناوارف ناماما  نانخـس  رد  قمحا  يزورم ) ییاسک   ) دیرد ورف  وا  دمع  هب  فان  هاگیاج  ات  شیوخ  دوبک  رعـش  هطرق  تسود  هک  ییوگ 
ار وت  هک  دهاوخ  وا  هچ  زیهرپب ، نادان  یتسود  زا  : » دیامرف ع )  ) نسح شدـنزرف  هب  تیـصو  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  .تسا  هدـش  شهوکن 

دناسر دوس 

393 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

« .وا نابز  سپ  نادان  ِلد  و  تسوا ، لد  ِسپ  رد  دنمدرخ  نابز  : » زین و  ( 38 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دنادرگ تنایز  راچد  نکیل 
قمحا و اب  هن  دنک و  رجاف  اب  يردارب  ناملسم  تسین  راوازـس  : » هک تسا  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  و  ( 40 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  )

دوس ار  وت  دهاوخ  وا  هک  قمحا  ِینیشنمه  زا  زیهرپب  : » دیامرف ع )  ) نیـسح نب  یلع  و  ص 376 ) ج 2 ، یفاک ، لوصا  « ) .وگ غورد  اب  هن 
و ص 377 ) ج 2 ، یفاک ، لوصا  « ) .دناسر نایز  دهد 
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(38 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن   ) .تسا هدش  لقن  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  دش  هتشون  هک  نانچ  نخس  نیا 

ار و نیا  دـشن  وا  ارچ  یجنر ، نیا  تسا و  جـنر  نامه  نآ  قبـس ؟ ار  نآ  دوبن  اجنیا  درک  دوس  قح  ِمسا  اجنآک  تسیچ  تمکح  تفگ 
یقمحا دروآ  محر  نآک  تسا  یجنر  التبا  تسالتبا  نآ  رهق ، تسین  يروک  جنر و  تسادخ  رهق  یقمحا  جنر  تفگ  اود ؟ دش  ار  نآ 

یسیع نوچ  زیرگب  ناقمحا  تسد ز  دُرب  دراین  يو  رب  يا  هراچ  تسا  هدرک  وا  رهُم  تسوا  ِغاد  هچ  نآ  دروآ  مخز  نآک ، تسا  یجنر 
ار تَیمرگ  امـش  زا  قمحا  مه  ددزد  نینچ  نید  اوه  ددزد  ار  بآ  كدـنا  كدـنا  تخیر  هک  اه  نوخ  یـسب  قمحا  تبحـص  تخیرگ 
را ریرهمز  دوب  میلعت  یپ  نآ  وا ، تسا  نمآ  دوب  میب  زا  هن  یسیع  زیرگ  نآ  دهن  یگنـس  نوک  ریز  وک  نآ  وچمه  دهد  يدرـس  ددزد و 

تدیاف و ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  نتفرگ ،» یشیپ   » تغل رد  قبس :  2589 ار ب 2598 - قارشا  اب  دیشروخ  نآ  مغ  هچ  ار  قافآ  دنک  ُرپ 
.تسا رثا 

.درآ ادخ  هب  يور  شیامزآ  نآ  رد  هک  شیامزآ ، التبا :

دوش و یم  راتفرگ  ییرامیب  هب  یمدآ  هاـگ  ( 7 هرقب ،  ) .ْمِهِعْمَـس یلَع  ْمِِهبوـُُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندرک : رهُم 
محر و ناسک  نینچ  رب  يورقنا ) حرش  « ) .هَعُّرَـضَت َعَمـسَِیل  ُهالتبا  ًادبَع  ُهَّللا  َّبَحأ  اذِإ   » هک دشاب  یـشیامزآ  وا  يارب  يرامیب  نیا  هک  دَُوب 
زا زیرگ  دهد  یم  میلعت  ع )  ) یـسیع هچ  نآ  .تسین  ریذپ  هراچ  تسا ، هداهن  رب  مشخ  رهق و  غاد  ادـخ  هک  ار  نآ  اّما  دـیاب ، يزوس  لد 

رگید هنومن  و  تسا ، ناسک  نینچ 
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.تسابس مدرم  نانآ 

ناقمحا رد  ایبنا  تحیصن  ندرکان  رثا  ناشیا و  تقامح  ابس و  لها  هّصق 

ناقمحا رد  ایبنا  تحیصن  ندرکان  رثا  ناشیا و  تقامح  ابس و  لها  هّصق 

هناسفا ناکدوک  ناکدوک  زا  يونشب  هناسف  رد  نالک  سب  رهش  هب  دنام  ابس  نآ  ابو  دش  ناشابص  قمحا  مَد  زک  ابس  لها  هّصق  دمآ  مدای 
2599 اه ب 2602 - هناریو  همه  رد  وج  یم  جـنگ  اه  هناسفا  رد  دـنیوگ  اه  لزه  دـنپ  ّرِـس و  سب  ناش  هناسفا  رد  جرد  دـنروآ  یم  اه 

.3 تیب 282 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ابس » لها   » ناتساد زا  رتشیب  یهگآ  يارب 

تمعن ردق  رورغ  ینادان و  زا  ابـس  مدرم  ( 2 تیب 3780 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .دزو ناتـسبرع  لامـش  بناج  زا  هک  تسا  يداب  ابَص :
.دش لدبم  یناریو  هب  ناش  ینادابآ  دندرک و  یساپسان  دنتسنادن ، ار  ادخ 

مدرم زایپ  هزادنا  تفز  ِتفَز  تخس  زارد  سب  خارف و  سب  میظع و  سب  ین  شیب  هَّرُکُس  ردق  وا  ردق  یلو  هم  میظع و  سب  يرهش  دوب 
ناج راوخ  هتخپ  ماخ  هس  هلمج  نآ  کیل  رامـش  یب  قیالخ  قلخ و  وا  ردـنا  ور  هتـسشان  ِنت  هس  هلمج  کیل  وا  ردـنا  عومجم  رهـش  هَد 

نآ روم و  ِياپ  هدید  روک و  نامیلـس  زا  روک  هدـید  نیب و  رود  سب  یکی  نآ  نت  مین  دـشاب  تسا  نارازه  رگ  نتخات  ناناج  هب  هدرکان 
هماج ياه  نماد  کیل  زاب  هشال  هنهرب  روع و  رگد  نآ  رز و  گنس  وج  کی  تسین  يو  رد  جنگ و  رک  تخـس  شوگ و  زیت  سب  رگد 

یم هچ  هک  ناـشگناب  مدونـش  يرآ  رک  تفگ  دـنچ  دـنا و  موق  هچ  هک  منیب  یمه  نم  دنـسر  یم  یهاپـس  کـنیا  روـک  تفگ  زارد  وا 
هب کنیا  تفگ  روک  منماد  يزارد  زا  دنّربب  هک  منم  نیز  ناسرت  تفگ  هنهرب  نآ  ناهن  ادیپ و  دنیوگ 
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395 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنب  مخز و  زا  شیپ  میزیرگب  زیخ  دندمآ  کیدزن 

دنتشه و ار  رهش  منِمآان  نم  دنّرب و  عمط  زا  منماد  هوآ  تفگ  هنهرب  نآ  هله  نارای  رتکیدزن  دوش  یم  هلغـشم  يرآ  هک  دیوگ  یمه  رک 
.دیامرف یم  نایب  ناتساد  نابز  هب  ار  یتقیقح  اه  تیب  نیا  رد  انالوم   2603 دندش ب 2617 - ردنا  یهد  رد  تمیزه  رد  دندمآ  نوریب 
ناتسرپ ایند  هدید  رد  تسا ، نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  .ناتساد  ناهج ، هب  ِناگدش  مرگ  رس  يارب  تسا و  نشور  نافراع  يارب  هک  یتقیقح 

اْینُّدـلا ُهایَْحلا  اَم  هک َو  تسین  شیب  ینیلگ  هساک  تقیقح  رد  گنت و  سب  ییاج  نانیب  تقیقح  هدـید  رد  هک  یلاح  دـیامن ، یم  گرزب 
قح زا  اما  دنا ، نوزفا  نت  رامش  هب  دنا  هدنبیرف  عاتم  نیا  مرگ  رس  دنا و  هتسب  لد  ایند  هب  هک  نانآ  ( 185 نارمع ، لآ  * ) .ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ 

تیب رد  رت  نشور  نایب  دـنریمب و  ییاون  یب  زا  دـنریگب و  ناشتـسد  زا  ار  عاتم  نآ  ادابم  هک  ناسرت  .رورغ  عاـتم  مرگ  رـس  دـنرود و  هب 
.تسا هدنیآ  ياه 

.گرزب هم :

.کچوک یفرظ  کچوک ، نیلگ  هساک  هَّرکُس :

.یناسفن ياه  توهش  هب  هدولآ  كاپان ، ور : هتسشان 

دوخ هیامتـسد  ار  نارگید  جنرتسد  هک  نآ  راوخ : هتخپ   2 / 3340 یتسیک ؟ اب  دـسح  رد  عازن و  رد  یتسیچ  رد  ور  هتـسشان  يا  وت  سپ 
.تسین ششوک  یپ  رد  هک  ناج  نارگ  .بلط  مارآ  .دزاس  یم 

وج .دـنرادن ) ییورین  دنـشاب  رازه  رگا  دـنا  هتـسویپن  قح  هب  هک  یناسک  ياه  ناج   ) .هتفاـین قح  هب  لاـصتا  هدرکاـن : نتخاـت  ناـناج  هب 
.وج کی  نزو  هب  گنس :

.دایرف گناب و  هَلَغشَم :

: هب دینک  هاگن  رتشیب ، حیضوت  يارب   ) .قح هب  نایامنهار  ندراذگاو  زا  تیانک  نتشه : رهش 

وا ناسک  هجاوخ و  نتفر  ناتساد 
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(3 تیب 532 / هد ، يوس  هب 

غانپ نوچ  هتـشگ  راز  اه  ناوختـسا  غالک  مخز  زو  کشخ  هدُرم  غرم  دنژن  هن ، يو  رب  تشوگ  هّرذ  کیل  دنتفای  هبرف  غرم  هِد  نآ  ردـنا 
396 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لیپ هس  نوچ  دندش  هبرف  سب  دندروخ و  نآ  هس ز  ره  ریس  لیپ  نوچ  شندروخ  زا  یکی  ره  ریش  دیـص  زا  نوچ  دندروخ  یمه  نآ  ز 
زا تفز  مادـنا  تفه  يزبگ و  نینچ  اب  ناهج  رد  یتفز  يدـیجنگن ز  رد  ناوج  کی  ره  یهبرف  زک  نانچ  نآ  دـندش  هِم  گرزب و  سب 
اه ناوراک  یپایپ  کـن  تسا  یهر  اـج  یب  نآ  هک  دـیان  رظن  رد  تسا  یهر  ادـیپان  قلخ  گرم  هار  تفر  دنتـسَج و  نورب  رد  فاـکش 

فاـفز ب 2626- نیدـنچ  وز  ادـیپان و  تخـس  فاکـش  نآ  یباـین  ییوـج ، را  رد  رب  یفتخم  نآ  تسه  هک  رد  فاکـش  نیز  یِفَتقُم 
مخز ( 77 ءاـسن ،  ) ..ٌلـِیلَق اْینُّدـلا  ُعاـتَم  ْلـُق  .درخ  ینعم  رد  تسا و  نـالک  تروص  هب  هک  اـیند » تمعن   » زا تراعتـسا  هبرف : غرم   2618

.دنیابر یم  مه  تسد  زا  ار  يوایند  دنراد و  رگیدکی  اب  نایوج  ایند  هک  یتمحازم  زا  تیانک  غالک :

.مشیربا رات  ماخ ، نامسیر  رات  غانَپ :

.هبرف لیپ : نوچ  ریس 

.دنمونت ربتس ، زبگ :

.دنتفر تفَر :

.داد ناوتن  ناشن  نآ  زا  هک  مولعمان ، اج : یب 

.هدنور رگیدکی  یپ  یِفَتقُم :  5 دوش 1108 / اج  ار  امش  ییاج  یب  يوس  دوش  ادیپ  رد  لفق و  دیاشگ  ات 

هب نتفر  ار  فافز »  » يدـنه ناحراش  ضعب  يدابآ و  ربکا  دـمحم  یلو  .تسا  سورع » نتفر  يوش  هناـخ  هب   » ینعم هب  تغل  رد  فاـفِز :
ِینَیب َو ٌِّیلَع  ُّفُِزی   » ثیدح ینعم  نیا  زا  و  تسا ، نتفر » دنت   » ینعم هب  فیفَز  .دنا و  هدرک  ینعم  رارَقلا » ُراد  »
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.تسا فیفز  ینعم  هب  فافز  اًلمتحم  تیب  نیا  رد  و  برعلا ) ناسل  « ) .ِهَّنَجلا َیلا  َمیِهاربإ  َنَیب 

ار رگیدکی  نآ  بحاصت  رـس  رب  نآ و  ندرمـش  شزرا  اب  گرزب و  ایند و  عاتم  هب  ناتـسرپ  ایند  ندش  هتفیرف  هب  تسا  تراشا  اهتیب  نیا 
دننیب دنرگنب  کین  رگا  هک  یلاح  .ندز  مخز 

397 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد یپ  و  دنزاس ، یم  رپ  نآ  زا  ار  دوخ  مکش  دنا و  هداتفا  مه  ناج  هب  رادرم  نیا  رس  رب  گس  نوچ  ناتـسرپ  ایند  .تسین  شیب  يرادرم 
گرزب همه  اب  انالوم  هدومرف ي  هب  دـنا و  هدربن  دوخ  اب  يزیچ  هک  دـنوش  هاگآ  دـنیوگ  كرت  ار  ناهج  نیا  نوچ  اـما  دـنریم ، یم  یپ 

.دنهج یم  نورب  رد  فاکش  زا  ندوب  هثج 

نماد زارد  هنهرب  نآ  ونش و  زیت  رک  نآ  نیب و  رود  روک  نآ  حرش 

نماد زارد  هنهرب  نآ  ونش و  زیت  رک  نآ  نیب و  رود  روک  نآ  حرش 

وکب وک  دیوگب  ناقلخ و  بیع  ومب  وم  دنیب  تسانیبان  صرح  دیدن  دوخ  لقَن  دینشن و  دوخ  گرم  دینـش  ام  گرم  هک  ناد  ار  لَما  رک 
نوچ هنهرب  درم  نماد  دـنرب  شناـماد  هک  دـسرت  یم  روع  وـج  بیع  وا  تسه  هچ  رگ  دـنیبن  یم  وا  روـک  مشچ  هّرذ  کـی  دوـخ  بیع 
نوخ رگج  شدزد  مغ  زو  دور  نایرع  دمآ و  هنهرب  وا  كاب  شنادزد  زا  تسین  ار  وا  چـیه  كانـسرت  تسا و  سلفم  ایند  درم  دـنرد ؟

مه رز  تسین  شک  ینغ  دـناد  ناـمز  نآ  شیوخ  سرت  نیز  ار  شناـج  دـیآ  هدـنخ  شیب  هحون  دـص  دوب  هک  شگرم  تقو  دوش  یم 
دوش نایرگ  يا  هراپ  یناتـس  رگ  لام  ِّبر  نوچ  دوب  نازرل  نآ  رب  وک  لافـس  زا  ُرپ  یکدوک  راـنک  نوچ  رنه  یب  دـُب  وا  هک  دـناد  یکذ 

دوش نادنخ  یهد  شزاب  رگ  هراپ 
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یم نیغورد  لام  نآ  رب  سپ  دـید  کُلم  ار  تیراع  نوچ  مشتحم  رابتعا  درادـن  شا  هدـنخ  هیرگ و  راثد  شناد  ار  لـفط  دـشابن  نوچ 
سرت سپ ز  شک  شوگ  دـناهج  رب  شباوخ  نوچ ز  لاوج  دـیاب  رب  هک  يدزد  زا  دـسرت  لاـم  تسه  ار  وا  هک  دـنیب  یم  باوخ  دـیپط 

.رگید ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  ندش  لقتنم  .گرم  زا  تیانک  لقن :  2627 شدیآ ب 2640 - رخست  شیوخ 

: روع ( 353 راصق : تاـملک  هغـالبلا ، جـهن  « ) .ُُهلثِم َکـِیف  اـم  َبیِعَت  نأ  ِبیَعلا  ُرَبکأ  (: » ع  ) یلع هدومرف ي  زا  تسا  يریبعت  دوخ : بیع 
.درادن یطابترا  یـسراف  رد  نآ  لوادـتم  ینعم  اب  کی  چـیه  هک  هدـمآ  دـنچ  ياه  ینعم  هب  برع  تغل  رد  روعا : .ءاروع  روعا و  عمج 

.دنا هدرب  راک  هب  هنهرب »  » ینعم هب  درفم و  ار  روع »  » نانابز یسراف 

399 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنمشوه یکذ :

.هماج ششوپ ، راثِد :

موحرم .تسا  بساـنم  ندوب  مرگ  رـس  ندـیتلغ و  تیب ، نیا  رد  اـما  .تسا  ندوـب  برطـضم  نازرل و  ینعم  هب  رتـشیب  .ندـیپت  ندـیپط :
ثیدح نآ  اب  ینادنچ  طابترا  نکیل  دـنا ، هدروآ  ص 81 )  ) يوـنثم ثیداـحا  رد  هک  تسا  هتفرگ  یثیدـح  زا  سبتقم  ار  نآ  رفنازورف 

.درادن

.تسا نتفرگ  ناج  رومأم  هک  يا  هتشرف  ای  گرم  زا  تراعتسا  شک : شوگ 

زآ و .ددرگ  ناوج  وا  تلـصخ  ود  دوـش و  ریپ  مدآ  رـسپ  لَـمالا : ُصرِحلا َو  .ِناـتَنثا  ُهنِم  ُّبِشَت  َمدآ َو  ُنب  ُمَرهَی  : » هک تسا  ثیدـح  رد 
او ایند  لام  ندروآ  درگ  هب  ار  یمدآ  زارد  يوزرآ  ص 60 ) لوقعلا ، فحت  مرکا ، لوسر  زا  ص 160 ، ج 74 ، راونالا ، راحب  « ) .وزرآ

ایند هک  ار  نآ  اما  .دراگنا  یم  هدیدان  ار  دوخ  بیع  هک  یلاح  .نارگید  ییوج  بیع  هب  ار  وا  يدنمزآ  دراد و  یم 
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تسا ناکدوک  نوچ  ایند  لام  ایند و  لثم  .تسا  روگ  هناور  تسد  یهت  دنیب  دیآ  رس  شرمع  نوچ  تسا و  رورغ  عاتم  دشخب  یم  ودب 
.دنرآ رب  دایرف  دنیابرب و  رگیدکی  زا  دنراگنا و  رز  ار  اه  لافس  هراپ  نآ  .لافس  يا  هراپ  و 

یکی ره  نوُمَلعَی » ال   » یبن رد  دزیا  تفگ  نونف  وذ  نالقاع  نیا  یپ  زا  ناهج  نیا  ِملع  لقع و  ناشدوب  هک  ناملاع  نیا  ِینازرل  نانچمه 
رب مراک  زا  دیوگ  دنمدوس  ِراگزور  درادن  دوخ  دنرب  یم  مراگزور  هک  وا  دیوگ  یسب  درادنپ  ملع  ار  نتشیوخ  یسک  ِيدزد  ناسرت ز 

نارازه دص  ناشلاگنچ  زا  نماد  مناهر  نوچ  ناشک  نماد  منم  هک  ناسرت  روع  قلح  هب  ات  شناج  تسا  يراک  یب  قرغ  قلخ  دـندروآ 
مناد یمه  هک  يرخ  نوچ  دوخ  رهوج  نایب  رد  يرهوج  ره  ِّتیـصاخ  وا  دـناد  مولظ  نآ  دـنادن  یم  ار  دوخ  ناج  مولع  زا  دـناد  لضف 
هلاک ره  تمیق  کین  وت  نیب  ییاوران  ای  اور  وت  کیل  یناد و  اوراـن  نآ  اور و  نیا  زوجع  اـی  يزوجی  وت  ینادـن  دوخ  زوجَی  ـال  زوُجَی و 

يونثم حرش  يا  هتسشان  ای  وت  يدعس  يرگنن  يا  هتسناد  اه  سحن  اهدعـس و  تسا  یقمحا  ینادن  ار  دوخ  تمیق  تسیچ  هک  یناد  یم 
400 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  ) 

تـسه رگ  دوخ  لصا  ردنا  رگنب  کیل  یتسنادـب و  نید  لوصا  نآ  نید  ِموی  رد  مَیک  نم  ینادـب  هک  نیا  تسا  نیا  اه  ملع  هلمج  ناج 
اب اه  هیآ  رت  بسانم  .دنناد  یمن  نوملعی : 2641 ال  هم ب 2655 - درم  يا  دوخ  لصا  ینادـب  هک  هب  شیوخ  لوصا  تَنَیلوصا  زا  کین 

ار مور  هروس  هیآ 7  يورقنا  ( 93 هبوت ،  ) .َنوُمَْلعَی ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َو  تسا : هیآ  نیا  انالوم  فیصوت 
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.تسا هدروآ 

ار قلعتم  ناوت  یم  نکیل  .تسا  هدش  تراشا  دعب  تیب  رد  هک  نانچ  دنا ، هتفرگ  تقو »  » ار نآ  قلعتم  ناحراش  یـضعب  يدزد : زا  سرت 
راگزور .دنـشورف ) يرترب  نارگید  هب  هتخودـنا ، نآ  اب  دـنریگ و  ارف  يروص ، ملع  زا  ار  وا  هتخودـنا  ادابم  دنـسرت  یم   ) .تفرگ ملع » »

.نتفرگ ار  تقو  نتشاد ، لوغشم  ندُرب :

.2 تیب 2415 / حرش  هب : دینک  هاگن  رهوج :

.ناوتان زوجَع : .زین ) اه  شناد  رگید  رد  و  تسا ، حلطصم  یهقف  ياه  هلئسم  رد  رتشیب   ) .تسین اور  ای  تساور  زوجی : زوُِجی ال 

.هقف لوصا  دیاقع و  لوصا  نَیلوصا :

نینچ ریظن  يونثم  يواطم  رد  .دنهاوخ  ایند  يارب  ار  نید  دـنراک و  رهاظ  نتـسارآ  یپ  رد  هک  تسا  یناملاع  شهوکن  رد  اه  تیب  نیا 
هبطخ زا  یکی  رد  ماما  .دـش  تراشا  ع )  ) نانمؤم ریما  یلوم  هدومرف ي  هب  اـه  تیب  یخرب  حرـش  رد  دوش و  یم  هدـید  ناوارف  اـه  تیب 

.تسا نانچ  هن  وا  و  دنا ، هدیمان  اناد  ار  وا  نایامن  یمدآ  : » دیامرف نینچ  ناملاع  نیا  هراب  رد  دوخ  ياه 

باسح رتفد  هک  ادرف  دـناوخ ، ناکد  قنور  يارب  ار  ملع  هک  نآ  .تسا » نآ  رایـسب  زا  رتهب  شکدـنا  هک  هدروآ  مهارف  رایـسب  ار  يزیچ 
فطل هب  شدـنوادخ  دریگ ، دای  قلخ  تمدـخ  قح و  ياضر  يارب  ار  نآ  هک  نآ  .دـنامرد و  دوش ، هدوشگ  باـبرالا  بر  هاگـشیپ  رد 

.دریذپب دوخ 

ینان ینان ، همقل  بلط  رد  رگ  یناج  یناج ، لزنم  بلط  رد  رگ 

یعابر ص 313 ، ریبـک ، ناوید  هب : دـینک  هاـگن  نوسلکین ، حرـش   ) ینآ ینآ ، نتـسج  رد  هک  زیچ  ره  یناد  ینادـب ، رگا  زمر  هتکن  نیا 
(1864

ناشیا يرکشان  ابس و  لها  رهش  یمّرخ  تفص 

هراشا

ناشیا يرکشان  ابس و  لها  رهش  یمّرخ  تفص 

پچ و زا  غار  غاب و  عایض و  نادنچ  ناشداد  اقل  بابسا  يدندیمر ز  یم  ابس  لها  نآ  دوب  َدب  ناشلصا 
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هویم يُرپ  زا  تفرگ  یم  ار  هر  هویم  راـثن  نآ  راذـگ  رب  هر  رَبعَم  دـش  یم  گـنت  راـِمث  يُّرپ  زا  داـتفا  یم  هک  سب  غارف  رهب  زا  تسار  زا 
هویم نآ  يدش ز  رپ  یسک  هن  يدناشف  هویم  نآ  داب  ناشف  هویم  زا  تساوخان  يدش  ُرپ  ناشناتستخرد  رد  رس  رب  هّلس  تفگـش  رد  ورهر 
نیّرز نایم  رد  يدوب  هتـسب  رز  يُّرپ  زا  بات  نخلگ  درم  هدز  یم  هدنور  يور  رـس و  رب  هدـمآ  ریز  ات  تفز  ياه  هشوخ  یـسب  اه  نماد 

زا مه  يدیـسرتن  زب  گرگ  دزد و  زا  هد  رهـش و  نمیا  هتـشگ  اون  زا  ارحـص  ِگرگ  يدوب  همخت  اپ  ریز  رد  یتفوک  هحیلُک  گـس  رمک 
رمأ دـندُرب  ایبنا  مهم  ياه  نخـس  زا  دـیآ  عنام  مویب  ًاـموی  نآ  دـش  یم  تداـیز  هک  موق  ياـه  تمعن  حرـش  میوگب  رگ  گُرتِس  گرگ 

.3 تیب 282 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نیمزرس ، نآ  تشون  رس  ابس و  روشک  زا  عالطا  يارب   2656 مِقَتساَف ب 2667 -

.دندمآ نانآ  دزن  هک  یناربمیپ  توعد  نتفریذپ  ای  قح ، تمعن  ساپس  زا  تیانک  اِقل : بابسا 

اریز تفرگ  هاگرذگ »  » ینعم هب  ار  نآ  ناوت  یمن  متفاین و  نآ  يارب  يدهاش  اما  تسا ، هدنرذگ »  » ینعم هب  ًارهاظ  تیب  نیا  رد  راذـگ :
.دوب دهاوخ  رارکت 

.دبس هّلَس :

.ریس رایسب  زا  تیانک  .نآ  ندشن  مضه  كاروخ و  ندوبان  اراوگ  همخت :

402 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: مِقَتساَف

يارب ندرب : مِقتساَف  رمأ  ( 3 تیب 741 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) 3 مِقتساف 741 / امناو و  يراد  هچ  نآ  ملتحم  يا  پسخَم  ژک  ردنا  تفگ 
.نتساخرب داشرا  هب  نتفر ، توعد 

ابس لها  تحیصن  هب  قح  ناربماغیپ  ندمآ 

ابس لها  تحیصن  هب  قح  ناربماغیپ  ندمآ 

رکش دش ، نوزف  تمعن  هله  هک  دندش  یم  ربهر  هلمج  ار  ناهرمگ  دندمآ  اج  نآ  ربمغیپ  هدزیس 
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دنک سک  دوخ  نیو  دینیب  مرک  نیه  دبا  مشخ  ِرد  دیاشگب  هن  رو  درخ  رد  دیآ  بجاو  مِعنُم  رکش  اوُکِّرَح  دبسخب  را  رکُـش  بکرم  وگ 
ار ام  ِرکش  تفگ  موق  يا  هدعَق  دهاوخ  رکـش  دشخبب  اپ  يا  هدجـس  دهاوخ  رکـش  دشخبب  رـس  دنک ؟ سب  يرکـش  هب  تمعن  نینچ  زک 

میهاوخ یمن  ام  اطخ  هن  دـیآ  شوخ  نامتعاط  هن  هک  اطع  زا  میتشگ  هدرمژپ  ناـنچ  اـم  لولم  تمعن  زا  رکـش و  زا  میدـش  اـم  لوغ  درب 
ربماغیپ هدزیس  نیملاعلا  بر  : » تفگ هّبنُم  نب  بهو  ربمغیپ : هدزیـس   2668 غارف ب 2675 - بابـسا و  میهاوخ  یمن  ام  غاب  اه و  تمعن 

مدرم رپ  همه  يدوب  رهش  هدزیس  ( » ص 60 ج 16 ، نانجلا ، ضور  زین  ، 128 ص 127 - ج 8 ، رارسالا ، فشک  « ) .داتسرف ابـس  هلیبق  هب 
نیا زا  تیانک  .دـینازیگنا  رب  اوکِّرَح : ص 350 ) يدابآ ، روس  نآرق  صـصق  « ) .داتـسرف یلوسر  نآ  زا  يرهـش  ره  هب  یلاعت  يادخ  ... 

.دینک باتش  نتفگ  ساپس  رد  هک  تسا 

هک یماگنه  و  ٌدیِدََشل : ِیباذَـع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدـیِزََأل َو  ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذَأَت  ْذِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رب  دـبا : مشخ 
.تسا تخـس  نم  رفیک  انامه  دـیدرک  یـساپسان  رگا  ار و  امـش  میازفیب  هنیآ  ره  دـیتفگ  ساپـس  رگا  دومرف ، ناتهاگآ  ناـتراگدرورپ 

.ندرک افتکا  ندومن ، هدنسب  ندرک : سب  ( 7 میهاربا ، )

.مالس نینچمه  دهشت و  يارب  هدجس ) زا  سپ  زامن  رد   ) نتسشن هدعَق :

ریخ و راک  رد  نتفر  مدق ، ساپـس  : » تسا هتفگ  مزاح  وبا  .دیاب  يرکـش  تسا  هدومرف  تمارک  ناسنا  هب  ادـخ  هک  ار  نت  زا  يوضع  ره 
ساپس و  تعاط ، رد  نتسشن  تسا و  تداعس 

404 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

راثآ ندید  تسا و  تربع  هب  نتسیرگن  اه  مشچ 
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.دب نانخس  ندینشن  تسا و  کین  نخس  ندینش  اه  شوگ  ساپـس  تسا و  هدش  یهن  نآ  زا  هچ  نآ  مارح و  زا  نآ  ندیـشوپ  و  تردق ،
َلاق َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناْسنِْإِلل  َلاق  ْذِإ  ِناْطیَّشلا  ِلَثَمَک  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  ناطیـش ، بیرف  زا  تیاـنک  لوغ : يورقنا ) حرـش  )

ناشرطب یشکرس و  دنیوگن ، ساپس  دنـسانشن و  ردق  دوش و  نوزفا  یمدرم  رب  یلاعت  قح  تمعن  نوچ  ( 16 رشح ،  ) .َْکنِم يَِرب ٌء  یِّنِإ 
.دننک تمعن  نارفک  دنهد و  ناشن  يزاین  یب  دیازفیب 

تّوق یک  راـمیب ، رد  همعط  دوش  ّتلع  یگلمج  يو  زا  تمعن  تسا  یتفآ  یـسانش  قح  رد  نآ  زا  هک  تسا  یتّلع  لد  رد  دـنتفگ  اـیبنا 
ره شوخان  تشگ  يدمآ  اه  یـشوخ  نیا  ِّودع  وت  رِدَک  وا  فاص  تشگ و  شوخان  هلمج  رـصُم  يا  دـمآ  وت  شیپ  شوخ  دـنچ  دوش 

سب وا  وت  شیپ  مه  وت  اب  دشاب  هناگیب  وا  هک  ره  وت  رادـید  رد  راوخ  ریقح و  دـش  وت  رای  انـشآ و  دـش  وا  هک  ره  يدز  فک  يو  رب  هچ 
اب رکـش  هک  دوز  درک  دـیابب  ّتلع  نآ  عفد  تسا  يراس  ناتفج  هلمج  رد  وا  رهز  تسا  يرامیب  نآ  ریثأـت  زا  مه  نیا  مرتحم  تسا و  هم 

.كاروخ همقل ، همعط :  2676 دومن ب 2683 - دهاوخ  ثدح  نآ ،

(. یشکرس رد   ) هدنراشف ياپ  هدننک ، رارصا  رِصُم :

تخانش تردق  لد و  دوصقم  ناتفج »  » زا  2676 هنیرق 2675 - هب  ًارهاظ  نکیل  دـنا ، هدرک  ینعم  مسج  لد و  ار  نآ  ناحراش  ناـتفج :
.تسا قح 

.دراد زاب  دراد  هک  يا  هفیظو  زا  ار  یمدآ  و  درآ ، دیدپ  لد  رد  یگریت  یساپسان  رد  رارصا 

درآ و باسح  هب  نایز  تسوا  دوس  هب  هچ  نآ  تسا  یقاب  یمدآ  رد  تلع  نیا  ات 
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.دراگنا نمشد  دهد  زردنا  ار  وا  هک  نآ 

، نآ ددرگ ز  گرم  تفص  نآ  تسا  کسَج  گرم و  يایمیک  دوش  شتآ  دسر  رگ  ناویح  بآ  دوش  شوخان  وت  هب  دیآک  یشوخ  ره 
405 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دش  هدنگ  وت  نت  رد  دمایب  نوچ  دش  هدنز  لد  يو  هک ز  ییاذغ  سب  تبقاع  تتایح 

دشاب نوزف  مد  ره  دوش ، نوچ  افـص  زا  لقع  اب  لقع  ییانـشآ  دش  راوخ  وت  َِرب  دش  تراکـش  نوچ  دش  راکـشا  زان  هب  هک  يزیزع  سب 
دوز ار  تفرعم  دـنت  یم  ّتلع  ِدرگ  شـسفن  هک  نآ  تسا ز  رتـمک  مد  مد  هک  ناد  یم  نیقی  وت  تسپ  سفن  ره  اـب  سفن  ییانـشآ  ـالو 

ضرم وت  يریگ  هچ  ره  یتّلع  اب  نوچ  سفن  مومَـس  زا  ریگ  لقع  اب  لقاع و  اب  یتسود  ریفن  ادرف  ار  تسود  یهاوخن  رگ  دنک  یم  دساف 
یب تشگ  تکرد  دـعب  فـیطل  يرکب  هتکن  يریگب  رو  دوـش  یگنج  لد  رهم  يریگب  رو  دوـش  یگنـس  يرهوـگ  يریگب  رگ  یتـلآ  ار 
نآ ادرف ز  زاب  ریگ  هتفگ  ون  هزات و  رگید  زیچ  دُـضَع  يا  نآ  زجب  وگ  رگید  زیچ  دـش  هنهک  مدینـش  سب  ار  نیا  نم  هک  فیثک  قوذ و 
رد هک  دروآ  مهارف  ار  یتـلع  هچ  نآ  دوصقم  تیب  نیا  رد  .تسا  نشور  نآ  يوغل  ینعم  اـیمیک :  2684 ریفن ب 2696 - ریـس و  يوش 

.درک تراشا  نادب   3 تیب 2677 /

: کسج گرم و 

3 تیب 2677 / رد  هک  یتلع  هب  تراشا  تفـص : نآ   3 قافّتا 2191 / نیا  ندـُب  دـهاوخ  تبقاع  قافن  راکنا و  لها  يا  کسج  گرم و 
.تشذگ

: لقع اب  لقع  ییانشآ 

نوزفا رون  دوش  ات  ود  رگد  لقع  اب  لقع 
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دوش ادیپ  هر  تشگ و 

.نازیرگ ریفن :  2 / 26 دوش 27 - ناهنپ  هر  تشگ و  نوزفا  تملظ  دوش  نادنخ  رگد  سفن  اب  سفن 

و دـمرب ، تسوا  دوس  هب  هچ  نآ  زا  رامیب  دوش و  نوگرگد  تعیبط  ددرگ ، رامیب  لد  نوچ  هک  تسا  شیپ  ياـه  تیب  نومـضم  دـیکأت 
.نوبز شلقع  ددرگ و  نوگرگد  شعبط  دزیمآ ، رد  نادب  اب  دزیرگب و  ناکین  زا  .دروآ  يور  دشاب  شنایز  هب  هچ  نادب 

406 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوش  ون  تشیپ  هنهک  یثیدح  ره  دوش  وَخ  ّتلع  وچ  نک  ّتلع  عفد 

نابیبط نآ  قَلَفناَف  ار  ام  دـید  مزلق  رحب  قح  نادرگاش  مینابیبط  اـم  وگ  هشوخ ز  دـص  هنهک  دنافکـشب  ون  گرب  درآ  رب  هنهک  زا  هک  اـت 
دنااذغ نابیبط  نآ  میرظنم  یلاع  هب  ام  تسارف  زک  میرگنب  شوخ  هطساو  یب  لد  هب  ام  دنرگنب  یضبن  هار  زا  لد  هب  هک  دنرگید  تعیبط 

نانچ نآ  دوب و  عفان  ار  وت  یلعف  نینچ  نیک  لالج  رون  وترپ  ام  ِِملهُم  لاقم  میلاعف و  نابیبط  اـم  راوتـسا  ناشیدـب  یناویح  ناـج  راـِمث  و 
ام لیلد  نیو  لیلد  یلوب  دوب  ار  نابیبط  نآ  دروآ  شین  ار  وت  یلوق  نانچ  نآ  دروآ و  شیپ  ار  وت  یلوق  نینچ  نیا  دوب  عطاق  هر  یلعف ز 

کیب کی  ام  يوراد  ار  روسان  يرامیب  الـص  نیه  یـسب  قح  زا  دسر  ام  دزمتـسد  یـسک  زا  میهاوخن  یم  يدزمتـسد  لیلج  یحو  دوب 
: نتشگ عطق  ندش ، هدیرب  ندش : وخ   2697 ار ب 2708 - روجنر 

یم هک  ناربمیپ  نافلاخم  نخـس  هب  تسا  تراشا  هنهک : ثیدح   6 دنک 4302 / وخ  یلولم  خاش  ره  درد  دـنک  ون  ار  نهک  يوراد  درد 
.تسا نیلوا  ریطاسا  دییوگ  یم  هچ  نآ  دنتفگ 

: وگ
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.لادوگ

.نافراع قح : درگاش  نابیبط 

.2 تیب 3294 / حرش  هب : دینک  هاگن  مزلق : رحب 

و ایرد ]  ] تفاکـش سپ  ِمیِظَْعلا : ِدْوَّطلاَک  ٍقِْرف  ُّلُک  َناکَف  َقَلَْفناَف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دـش  هتفاکـش  سپ  هیلعف ) هلمج  : ) قَلَفناَـف
(. ع  ) یسوم روبع  يارب  ایرد  ندش  هتفاکش  هب  تسا  تراشا  ( 63 ءارعش ،  ) .دش گرزب  یهوک  نوچ  يا  هراپ  ره 

.ناکشزپ ینامسج ، نابیبط  تعیبط : نابیبط 

.هویم رمث : عمج  رامث :

.تسا هدنز  نادب  رادناج  ره  هچ  نآ  نت ، يورین  یناویح : ناج 

407 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راتفگ رادرک و  لاقم : لاعف و   1 سم 3879 / وت  نادرگ  رز  ریگ و  ار  ایمیک  سح  ناج  نان  نیز  ربص  درادن  رگ 

.تسادخ اب  اهنت  ام  دزم  میهاوخ  یمن  دزم  امـش  زا  ام  دنتفگ  یم  نامدرم  هب  ناربمیپ  .تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نتـساوخن : دزمتـسد 
.تسا هدمآ  ءارعش  دوه ، سنوی ، هلمج : زا  اه  هروس  یخرب  رد  نومضم  نیا 

.دوش کین  ناشراتفگ  رادرک و  ات  .دنا  نامدرم  ناج  حالصا  رومأم  قح  بناج  زا  ناربمیپ 

.دننکن متس  رگیدکی  هب  دندنب و  راک  هب  ار  وا  هدومرف ي  دنوش و  انشآ  قح  اب 

: روسان

1 نهک 3253 / روسان  ِجنر  بیبط  يا  نک  وفع  ام  زا  وفع  ّبُِحم  ياک 

ناربماغیپ زا  موق  نتساوخ  هزجعم 

ناربماغیپ زا  موق  نتساوخ  هزجعم 

دیرچ یم  هِد  رد  دیـشاب  ام  وچمه  دیروخ  باوخ و  نیمه  هتـسب  امـش  نوچ  یعفان  ّبط و  ملع  هاوگ  وک  یعّدم  هورگ  يا  دـنتفگ  موق 
ام ناربمغیپ  زا  شیوخ  درامش  هک  نآ  رب  دراد  يرورس  هاج و  ّبح  دیلد  غرمیس  داّیـص  امـش  یک  دیلگ  بآ و  نیا  ماد  رد  امـش  نوچ 

فالخ راک  زا  تراعتـسا  بط : ملع  هاوگ   2709 غود ب 2713 - هب  نداـتفا  شوگ و  ردـنا  ندرک  غورد  فـال و  نینچ  نیا  میهاوخن 
.يربمیپ ياه  هناشن  هزجعم ، تداع ،
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هتسب
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ِلوُسَّرلا اَذـِهل  ام  دـنتفگ : یم  هکم  ناکرـشم  هک  نانچ  مدرم ،) رگید  دـننام   ) ندوب مسج  تسب  ياـپ  زا  تیاـنک  ندوب : روخ  باوخ و 
.ینامسج تایح  هب  ندوب  هدنز  ندوب : لگ  بآ و  ماد  رد  ( 7 ناقرف ،  ) .ِقاوْسَْألا ِیف  یِشْمَی  َماعَّطلا َو  ُلُکْأَی 

.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  لد : غرمیس 

: نداتفا غود  هب 

نینچ ( 2 تیب 2122 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) 2 غود 2133 / هب  شدنگوس  رکم و  زا  تفیم  وت  غورد  دـُب  شتفگ  دـنگوس  یب  هک  نوچ 
یگرزب .روخ  باوخ و  دنمزاین  دیرـشب و  ام  دننام  مه  امـش  دـنیوگ : نانآ  هب  .قح  ترـضح  ناگداتـسرف  ایلوا و  اب  نانادان  راتفر  تسا 

.دییوگ ربمیپ  ار  دوخ  نادب  ندیسر  يارب  دییوج و  یم 

ام تسد  رد  رهگ  نیا  دـینیبن  یم  امـش  دیدینـش و  ار  ام  يوعد  تسا  تیؤر  باجح  يروک  هیاـم  تسا  ّتلع  نآ  نیک ز  دـنتفگ  اـیبنا 
409 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اه  مشچ  درگ  مینادرگ  شام  ار  قلخ  رم  رهگ  نیا  تسا  ناحتما 

هج رب  زور  دمآ  رب  هک  زیخ  هک  دـمآ  نخـس  رد  یباتفآ  تسامع  سبح  رهگ ، دـنیب  یمن  وک  تساوگ  شتفگ  اوگ ، وگ  دـیوگ  هک  ره 
شیروک نتـسُج  نیع  غارچ  دیوج  وا  هک  ره  نشور  زور  هاوخ  هدـید  قح  زا  روک  يا  تدـیوگ  هاوگ ؟ وک  اباتفآ  ییوگب  وت  زیتس  مک 

رد شماـخ و  شاـف  تفگ  نیز  نکم  ار  دوخ  يروک  يا  هدرپ  ردـنا  وت  تسا و  حابـص  هک  يا  هدرب  یناـمگ  ینیب  یمن  رو  غـالب  دراد 
نیو تسا  تمحر  بوذـج  یـشوماخ  ربص و  وج  زور  يا  تسا  ندرک  اوسر  شیوخ  وک  زور  نتفگ  زور  نایم  رد  شاب  لضف  راـظتنا 

ناناج زا  دیآ  وت  ناج  رب  ات  ریذپب  اُوتِصنأ  تسا  ّتلع  ناشن  نتسج ، ناشن 
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ناج و لذب  رخب  شورفب و  وت  ار  نوزفا  تفگ  بیبل  يا  ار  رس  ّرز و  نز  نیمز  رب  بیبط  نیا  شیپ  سُکن ، یهاوخن  رگ  اوتِـصنأ  يازج 
زا دیوش  دینیبب و  دوخ  لد  دیراد  هگن  ار  نابیبط  نوچ  وت  هاج  رب  کلف  درآ  دسح  هک  وه  لضف  دیوگب  وت  يانث  ات  رز  لذب  هاج و  لذب 

کشم و هب  ات  دیوش  هدنب  ناج  هب  ار  نابیبط  نیا  تسا  يدُـه  زا  نابیبط  ِمارکا  کیل  تسین  قلخ  تسد  هب  يروک  نیا  عفد  لجخ  دوخ 
.ِهَّللا َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  تفگ : سیلبا  هک  ناـنچ  ترطف  نتـشگ  لیدـبت  زا  تیاـنک  ّتلع :  2714 دیوش ب 2731 - هدـنگآ  ربنع 

قح و نانخس  زا  تراعتسا  رهُگ : ( 3 تیب 2562 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دنیوگ لطاب  ضرغ ، هب  ار  قح  نخـس  هک  نانچ  (، 119 ءاسن ، )
.اه هزجعم  زین  میلس ، ترطف  اب  قفاوم  راتفگ 

.يروک یمع : امع :

.ندرک راکشآ  ندناسر ، غالب :

.ندوبن هاگآ  زا  تیانک  ندوب : هدرپ  رد 

.هدنشک بوذج :

شوگ نادب  دوش  هدناوخ  نآرق  نوچ  اُوتِْصنَأ : َُهل َو  اوُعِمَتْساَف  ُناءْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دیشاب  شوماخ  اوتصنأ :
(204 فارعا ،  ) .دیشاب شوماخ  دیراد و 

410 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دینش دوب و  شوماخ  دیاب  دوش  یم  هتفگ  ناربمیپ  نابز  زا  هک  ار  ادخ  نانخس  نینچمه 

.تسا هیآ  نایاپ  رد  هک  َنوُمَحُرت » مُکَّلََعل   » هلمج هب  تسا  تراشا  اُوتِصنأ : يازج 

.تسا یگدرم  لد  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  يرامیب ، نتشگ  زاب  زا  تیانک  سُکن :

.دنمدرخ بیبل :

نیا دهاش  ار  .ساَّنلا » ِبُویُع  نَع  ُُهبیَع  ُهَلَغَـش  نَِمل  َیبوُط   » ثیدـح نوسلکین  .ناملاع  ربارب  ندرک  ملع  يوعد  زا  تیانک  نوزفا : تفگ 
.درادن یبسانت  نادنچ  هک  هدروآ  تیب 

هب تسا  تراشا  لام : هاج و  ناج و  لذب 
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، تیاده دوش ) هدناوخ  لامم )  ) يِدُه دیاب  : ) يدُه ( 111 هبوت ،  ) .َهَّنَْجلا ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  هیآ :
.نتسناد هار 

.نتفای يونعم  يروص و  لامک  زا  تراعتسا  ندش : هدنگآ  ربنع  کشم و  هب 

ناج شوگ  هب  ار  نانآ  نانخـس  دریگ و  هشیپ  ینتورف  دـنا  يادـخ  بناـج  زا  هک  ناـیامنهار  ربارب  دـیاب  دوش  راگتـسر  دـهاوخ  هک  نآ 
ندرگ ناشتفگ  هب  نانآ  نتخانـش  زا  سپ  یـسک  رگا  تسا و  میلـس  ترطف  ملاس و  لد  شریذـپ  نانآ ، راـتفگ  یتسرد  کـحم  .دونش 

.تسا هتسر  داهن ،

ار ایبنا  موق  نتشاد  مهّتم 

ار ایبنا  موق  نتشاد  مهّتم 

ِقلاـخ وک ، لـگ  بآ و  وا  سنج  دـیاب  هاـش  لوسر  ره  رکب  دـیز و  زا  دـنک  بیاـن  ادـخ  یک  رکم  تسا و  قرز  همه  نیا  دـنتفگ  موـق 
دوب هچ  خرچ  باتفآ  ادـخ ز  وک  لِگ  وک  هّشپ  وک  امه  وک  امه ؟ زار  مه  میراد  ار  هّشپ  امـش  نوچ  ام  ات  میدروخ  رخ  زغم  وک  كـالفا 

.بیرف غورد ، قرز :  2732 دور ب 2736 - رد  یغامد  لقع و  رد  هک  ات  دوب  يدنویپ  هچ  نیا  تبسن  هچ  نیا  ار ؟ هّرذ 

.يداع مدرم  نآ ، نیا و  زا  تیانک  رکب : دیز و 

.یکاخ ناسنا  مسج ، زا  تیانک  لگ : بآ و 

.ندش هتفریذپ  نتفر : رد  غامد  لقع و  رد 

ٌکَلَم ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  َْول ال  دنتفگ : یم  هدـشن و  هداتـسرف  ورف  فئاط  ای  هکم  زا  گرزب  یمدرم  رب  نآرق  نیا  ارچ  دـنتفگ  یم  هکم  ناکرـشم 
.تخانـش دنتـسناوت  یمن  ار  ناشنورد  دـندید و  یم  ار  نانآ  رهاظ  دوب ، نینچ  ناربمیپ  اب  نارکنم  مسر  ( 7 ناقرف ،  ) .ًاریِذـَن ُهَعَم  َنوُکَیَف 

(119 ءاسن ،  ) .ِهَّللا َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  دوب : هدنادرگ  زاب  ترطف  زا  ار  نانآ  ناطیش  نوچ 

رد هک  نانچ  نک  رذح  بآ  همشچ  نیا  زا  هک  وت  شیپ  منامسآ  هام  لوسر  نم  هک  وگب  هک  دنداتسرف  لیپ  شیپ  ار  یشوگرخ  هک  ناشوگرخ  تیاکح 
تسا هتفگ  مامت  هلیلک  باتک 

هراشا

رذح بآ  همشچ  نیا  زا  هک  وت  شیپ  منامسآ  هام  لوسر  نم  هک  وگب  هک  دنداتـسرف  لیپ  شیپ  ار  یـشوگرخ  هک  ناشوگرخ  تیاکح 
تسا هتفگ  مامت  هلیلک  باتک  رد  هک  نانچ  نک 

ردنا دنُدب  ناریجخن  هلمج  لالز  همـشچ  نآ  رب  نالیپ  همر  زک  تفج  هام  اب  مهام و  لوسر  نم  تفگب  یـشوگرخ  هک  دنام  نآ  دب  نیا 
رد نالیپ  يوس  لاز  شوگرخ  دز  گناب  هُک  رـس  زا  روز  دوب  مک  نوچ  دندرک  يا  هلیح  رود  همـشچ  زا  فوخ  زو  مورحم  هلمج  لابو 
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لیپ هاش  يا  رشع  عبار  ایب  هک  لاله  هّرغ  بش 
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نالیپ يا  هک  دـیوگ  یم  هام  تسین  مشخ  رجز و  دـنب و  نالوسر  رب  تسیب  شیپ  ملوسر  نم  الیپ  هاش  لیلد  نیا  یبای  همـشچ  نورد  ات 
همـشچ نیا  كرت  متخادـنا  نورب  ندرگ  زا  متفگ  متـس  منادرگ ، روک  نت  نم  هن  رو  دـیوش  وس  کـی  نیز  تساـم  ِنآ  همـشچ  دـیور 

بش نالف  نآ  هاوخ  بآ  لیپ  ددرگ ز  برطضم  هام  همشچ  ردناک  تسا  نآ  ناشن  کن  دیوش  نمیا  هم  غیت  مخز  ات ز  دیور  دییوگب و 
نوچ دیرچ  یم  همشچ  دمآ ز  لیپ  هاش  دیرذگب  هم  زا  تشه  تفه و  هک  نوچ  لیلد  نیز  یبای  همشچ  نورد  ات  لیپ  هاش  يا  رضاح آ 

هم همشچ  نورد  نوچ  باطخ  نآ  يو  زا  درک  رواب  لیپ  بارطضا  درک  هم  بآ و  دش  برطضم  بآ  رد  بش  نآ  لیپ  موطرخ  دز  هک 
يا درک  رت  تخـس  ناج  دـنپ  هوآ  دـنتفگ  ایبنا  هوکـش  نامدرآ  هام  بارطـضا  هک  هورگ  يا  میلوگ  نـالیپ  نآ  هن ز  اـم  بارطـضا  درک 

و تسا ، هدمآ  ( 205 ص 202 -  ) هنمد هلیلک و  رد  هک  تسا  یلـصفم  تیاکح  ناتـساد  نیا  ذخأم   2737 ناتدنب ب 2752 - ناهیفس 
.دریگ یم  هنافراع  يونعم و  يا  هجیتن  ناتساد  نیا  زا  تسوا  هویش  هک  نانچ  انالوم 

413 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوب رایسب  ناشوگرخ  اج  نآ  رد  هک  دندمآ  رد  ینیمزرس  رب  نالیپ  هکنیا  ناتساد  هصالخ 

ناکریز تفگ  يو  .دنتفر  دوخ  کلم  دزن  دـندید  نینچ  نوچ  ناشوگرخ  .دـندش  هدوس  نالیپ  ياپ  تسد و  ریز  ناشوگرخ  زا  یخرب 
.دتـسرف نالیپ  هاـش  دزن  یلوسر  هب  ار  وا  تساوخ  کـلم  زا  تشاد  ماـن  زوریپ  هک  ناـنآ  زا  یکی  .مینک  یتروشم  اـت  دـنیآ  مهارف  اـمش 

هک یبش  .تفریذپ  ناشوگرخ  کلم 
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کلم اج  نآ  زا  دـش و  يدـنلب  رب  ناـنآ ، ياـپ  ریز  ندـش  هدوس  میب  زا  تفر و  نـالیپ  هاـگیاج  هب  زوریپ  دوب  هدرتسگ  ار  دوخ  رون  هاـم 
کـش هب  مایپ  نیا  رد  رگا  منک و  هیبنت  ار  وت  روف  رب  يا  هدـمآ  رد  نم  همـشچ  هب  تصخر  یب  وت  دـیوگ  یم  هام  هک  داد  زاوآ  ار  نالیپ 

.دید بآ  رد  هام  سکع  .تفر  همشچ  رس  رب  نالیپ  کلم  .ما  همشچ  رد  نم  هک  ایب  نونکا  مه  یشاب 

روف رب  .دـش  هدرزآ  یبدا  یب  نیا  زا  هاـم  تفگ : شوگرخ  .دـیبنجب  بآ  .درک  ناـنچ  .ریگرب  موطرخ  هب  بآ  یکدـنا  تفگ  شوگرخ 
.دندش هدوسآ  ناشوگرخ  دربب و  نیمزرس  نآ  زا  ار  نالیپ  درک و  نانچ  لیپ  .نک  هدجس 

.مد مه  رای ، تفج :

.یتخس جنر ، لابَو :

.تسا دوصقم  هدومزآ » راک   » ینعم رتشیب  تیب  نیا  رد  نکیل  هدروخلاس ، ریپ  لاز :

نآ رد  انالوم  دراد و  توافت  كدـنا  انالوم  هدورـس  اـب  یـشنم  هّللا  رـصن  لـقن  مینیب  یم  هک  ناـنچ   ) .يرمق هاـم  زا  نیتسخن  بش  هّرغ :
.تسا هتفگ  دعوم » بش   » ار مهدزناپ  بش  تیب 2748  رد  یلو  .مهدراهچ  رشع : عبار  .تسا ) هداد  يرییغت 

.راد شوگ  ونشب ، هک  نآ  زا  تیانک  تسیب : شیپ 

: تسا هدمآ  هنمد  هلیلک و  رد  هک  نانچ  تسام : نآ  همـشچ  .ٌروُذعَم ) ُرُومأَملا  ( ) 99 هدـئام ،  ) .ُغالَْبلا اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  نالوسر ...  رب 
هب متـس  : » دنا هتفر  ههار  یب  هب  هژاو  نیا  هیجوت  رد  يدنه  ناحراش  ضعب  متِـس : .يدـندناوخ » رمق  ار  نآ  هک  دـنتفای  يا  همـشچ  رخآ  »
اب منک  یم  ناتروک  « » .متخاس رهاظ  امـش  اب  دینک  یم  نم  رب  امـش  هک  یمتـس  « » .منادرگ ناتروک  هتـسناد  هدـید و  تسا ، هدـید  ینعم 

نالعا ار  امش  متس  نم  : » تسا هتفرگ  نتفگ  لوعفم  ار  متس  نوسلکین  .دینک » یم  ناشوگرخ  رب  هک  یمتس  رطخ 
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هدید متـس ، ياه  ینعم  زا  یکی  هک  ارچ  دسر  یم  رظن  هب  رت  تسرد  يدابآ  ربکا  دمحم  یلو  رظن  اه ، هیجوت  نیا  همه  نایم  زا  .مدرک »
.تسا هتسناد  و 
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ناوت یم  دنا  هدروآ  دهاش  یخرف  زا  هک  یتیب  رد  ار  متس  دنچ  ره  هدمآ  جاردننآ  يریگ و  ناهج  گنهرف  عطاق و  ناهرب  رد  هک  نانچ 
: درک ینعم  هملک  لوادتم  ینعم  هب 

میایب الا  : » تسا نینچ  یشنم  هّللا  رصن  ترابع  ماردپان  شیوخ  زور  متس  هب  يا  هدرک  وت  داب  هب  شیوخ  میس  رز و  متـس  هب  يا  هداد  وت 
: تسا هنمد  هلیلک و  ترابع  نآ  دیؤم  دهد و  یم  اباحم  یب  و  دنت ، تشرد ، ینعم  تسا و  نتفگ  دیق  متس  ًارهاظ  .منک » رب  تاهمشچ  و 

.هدزناپ تشه : تفه و  .دونش » دیاب  اضر  عمس  هب  دور  تشرد  اباحم و  یب  هچ  رگا  لوسر )  ) وا نخس  »

.تسایبنا نارکنم  هتفگ  تیب ، نومضم  نالیپ :...  نآ  هن ز  ام 

.سرت میب ، هوکش :

.هناقداص تحیصن  یهاوخ ، ریخ  زا  تیانک  ناج : دنپ 

ار ناشیا  ندز  لثم  ار و  ناشیا  نعط  ایبنا  نتفگ  باوج 

ار ناشیا  ندز  لثم  ار و  ناشیا  نعط  ایبنا  نتفگ  باوج 

ار مشخ  هدرپ  تشامگب  ادـخ  نوچ  ار  مشچ  نآ  غارچ  نیا  دوزفا  تملظ  ناتجنهآ  ناج  رهق  رهز  تشگ  ناتجنر  رد  اود  هک  اغیرد  يا 
نیگرـس ییتشک ز  هصاخ  رُد  رحب  یتشک  دبای ز  فرـش  هچ  امـس  زا  تسا  نوزف  نامتـسایر  هک  امـش ؟ زا  میهاوخ  تسُج  یـسیئر  هچ 

دیدـن ینیط  زج  سیلبا  هدـید  دـیدن  لثم و  یب  دوب  هک  یمدآ  دومن ز  هّرذ  وا  ردـنا  یباتفآ  دوبک  روک و  هدـید  نآ  غیرد  يا  رپ  هتـشگ 
ددرگب تلود  یب  شیپ  هاگ  هاگ  دیآ  هک  تلود  اسب  يا  دوب  هناخ  ار  وک  دیبنج  فرط  نآ  دومن ز  يد  شراهب  هناوید  مشچ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1513 

http://www.ghaemiyeh.com


ار بلق  بِّلقُم  نیو  تسام  نامرح  ار  هدید  هِد  طلغ  نیا  تخاب  قشع  دنادن  یتخب  دـب  شیپ  تخانـشان  دـیآک  قوشعم  اسب  يا  هار  وا ز 
لقع و دیاشن  نوچ  قح  زابنا  ناتگنس  دیاشب  نوچ  دش  هَّلُظ  ار  امش  يروک  تنعل و  دش  هلبق  ار  امش  نیگنس  تب  نوچ  تساضقلا  ُءوس 

هدیشارت هدنز  هّشپ  تسامـش  هدیـشارت  هدرم  رگم  ای  کیلم  زار  مه  هدنز  دیاشن  نوچ  کیرـش  دش  ار  امه  هدرم  هّشپ  قح  زار  مه  ناج 
رـس نآ  رد  هن  یتمعن  یتلود و  مد  نآ  رد  هن  شیک  تسا  راـم  رـس  ار  ناراـم  ّمُد  شیوخ  درک  تعنـص  دیـشیوخ و  قشاـع  تسادـخ ؟

.ییامنهار زا  تراعتسا  اود :  2753 رای ب 2769 - ود  ره  نآ  دنروخ  رد  دنا و  قیال  رام  ّمد  نآ  دوب  نادرگ  رس  درگ  یتذل  یتحار و 

.یهارمگ زا  تراعتسا  جنر :

ناتدرد رب  نامرد ، ياج  هب  ام  ياه  تحیصن   ) .ناج هدنشک  رب  ناج ، هدنروآ  رب  جنهآ : ناج 
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.تیاده ینشور  زا  تراعتسا  غارچ : .دوب ) هتفر  امش  رب  ادخ  رهق  نوچ  دوزفا ،

(7 هرقب ،  ) .ٌهَواـشِغ ْمِهِراـْصبَأ  یلَع  ْمِهِعْمَـس َو  یلَع  ْمِِهبوـُُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  تسا : میرک  نآرق  رد  هـک  ناـنچ  نتـشامگ : مـشخ  هدرپ 
.دسر یم  ام  هب  یهلا  ياهددم  نامسآ  زا  ندوب :...  نوزف  تسایر 

.ناربمیپ ادخ ، ناگداتسرف  زا  تراعتسا  رد : رحب 

.ناکرشم زا  تراعتسا  نیگرس : زا  رپ  یتشک 

.تسا ناوتان  تقیقح  ندید  رد  هک  یمشچ  .تفآ  هب  التبم  هدید  دوبک : روک و  هدید 

(12 فارعا ، * ) .ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍران َو  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  تفگ : هک  نانچ  سیلبا : ندید  نیط 

یکشزپ ياه  باتک  رد  هک  نانچ  ندومن : يد  راهب   1 تسه 3216 / قولخم  ره  سفن  رد  ضرم  نیو  تسُدب  يریخ  انأ  سیلبا  ّتلع 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1514 

http://www.ghaemiyeh.com


تقیقح تسیرگن  یم  ناگناوید  نوچ  هک  سیلبا   ) .دـننیب یم  فالخ  تسا  رهاظ  رد  ار  هچ  نآ  ناـگناوید  ضعب  تسا ، هدـمآ  میدـق 
.درک یم  اضتقا  وا  ژک  تعیبط  هک  تفرگ  ار  يزیچ  یپ  دوب : شا  هناخ  هک  فرط  نادب  ندیبنج  .دید ) دوب  هچ  نآ  فالخ  ار  مدآ 

.تسیرگن مدآ  رهاظ  هب  دوب  تیب  رهاظ 

.تلود وا :

.هدننکفا هابتشا  هب  هد : طلغ 

.1 تیب 3901 / حرش  هب : دینک  هاگن  اضقلا : ءوس 

نابیاس ینعم  هب  تغل  رد  هَّلُظ : .دـنیبن ) ار  تقیقح  دـنک و  هابتـشا  ام  هدـید  هک  دوش  یم  بجوم  اـم  یبیـصن  یب   ) .یبیـصن یب  ناـمرِح :
، ندوب هتـسیاش  ندییاش : ( 189 ءارعـش ،  ) .ِهَّلُّظلا ِمْوَـی  ُباذَـع  هب : تسا  تراـشا  زین  .تسا  هدـنریگ  ارف  ینعم  هب  اـجنیا  رد  نکیل  تـسا ،

.ندوب راوازس 

.تب زا  تیانک  گنس :

.تسا یهلا  ناربمیپ  زا  تراعتسا  درک ، هدافتسا  نآ  زا  اجنیا  رد  ناوت  یم  هک  يوغل  ینعم  رب  هوالع  ناج : لقع و 

417 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دننام مینک  نینچ  رگا  مینادب ؟ ربمیپ  ار  امـش  میناوت  یم  هنوگچ  ام  دنتفگ  یم  ابـس  مدرم   ) .ناج یب  ياه  تب  زا  تراعتـسا  هدرم : هشپ 
هتفرگ ادخ  زار  مه  ار  یگنس ) ناتب   ) هدرم هشپ  امش  دنیوگ  ناربمیپ  ( 3 تیب 2735 /  ) .میـشاب هتفرگ  امه  زار  مه  ار  هشپ  هک  تسا  نآ 

.دیا

.هتخاس درک : تعنص 

يو يوـخ  هک  دور  یم  نآ  یپ  سک  ره  هک  نآ  زا  تیاـنک  .درب  یم  رـس  فرط  هب  ار  مد  ندز  هـقلح  ندـیدرگ و  رد  راـم  ناراـم : مد 
ناونع يونثم  رد  اهراب  هک  تسا  یبلطم  دـیکأت  حیـضوت و  زین  اـه  تیب  نیا  نومـضم  ( 26 رون ،  ) .َنِیثِیبَْخِلل ُتاثِیبَْخلا  .تسوا  ناـهاوخ 

، دش هدز  ناشاه  لد  رب  رهُم  هک  دندرک  یخاتـسگ  اج  نآ  ات  دـنتفرگ و  شیپ  ار  قح  ینامرفان  هار  یمدرم  رگا  هکنیا  نآ  تسا و  هدـش 
نآ دننیب ، یم  نوگرگد  ار  تقیقح 
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وگ لطاب  نارادیوعد  دـنرادنپ و  وگ  غورد  ار  ناربمیپ  دـنرآ ، یم  باسح  هب  دوس  تسا  نانآ  نایز  هچ  نآ  نایز و  تساهنآ  دوس  هچ 
.دنرامش یم  امنهار  ار 

اب رخ  صخـش  دـمآ  روخ  رد  ردـق  مکح  رد  وت  نک  یلوضف  مک  يونـشب  شوـخ  رگ  هماـن  یهلا  رد  يوـنزغ  میکح  دـیوگ  ناـنچ  نآ 
هک ناج  اب  نامگ  یب  شدشاب  بسانت  یناج  ره  فصو  اه  ناج  اب  اه  فصو  بسانم  دش  اه  مادـنا  اهوضع و  بسانم  دـش  رخ  شوگ 

بوخ و رد  اه  فصو  بسانم  دش  ور  مشچ و  نوچمه  شناد  بسانم  سپ  وا  تسا  هدرک  نیرق  ناج  اب  تفـص  نوچ  شدـشارتب  قح 
تسا و فطل  عبصا  نیسح  يا  بتاک  تسد  رد  ملق  نوچ  نیعَبصا  نیب  تسه  لد  هدید و  تشبن  قح  هک  اه  فرح  بسانم  دش  تشز 

تـشبنج دـصق و  هلمج  یتسیک  نیعبـصا  نایم  هک  یتسیلالجا  رگ  رگنب  ملق  يا  نانب  نیز  یطـسب  ضبق و  اب  لد  کلک  نایم  رد  رهق و 
تـسوا خسف  مزع و  مه ز  تخـسف  مزع و  تسوا  خـسن  زا  تاه  لاح  فورح  نیا  تسا  عمجم  هار  هراچ  رب  وت  قرف  تسا  عبـصا  نیز 

نآ دب  کین و  رد  دنک  ادیپ  دوخ  ردق  دوخ  ردق  رب  یلو  دناد  ملق  نیا  تسین  هاگآ  ملق  ره  ّبلقت  نیز  تسین  هار  عّرضت  زج  زاین و  زج 
2770 دنتخیمآ ب 2783 - لیح  اب  ار  لزا  ات  دنتخیوآ  لیپ  شوگرخ و  رد  هچ 

418 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا هدروآ  هقیقحلا  هقیدح  رد  ییانس  هک  تسا  یناتساد  هب  تراشا  يونزغ : میکح 

 ... ارچ تسا  جک  همه  تشقن  تفگ  ارچ  هب  يرتشا  دید  یهلبا 

اب تسا  روخ  رد  رخ  شوگ  رب  نوریب  هنایم  زا  لوضف  وت 
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.دنک یم  هضافا  ودب  قح  هک  تسا  یناج  روخ  رد  مسج  ره  ناج : فصو  ص 83 ) هقیقحلا ، هقیدح   ) رخ رس 

.1 تیب 759 / حرش  هب : دینک  هاگن  نیعبصا : نیب 

.نآ دننام  و  یتف ، يا  العلا ، وب  هجاوخ  يا  نوچ : نیعمان  صخش  هب  تسا  باطخ  درجم  نیسح :

.2 تیب 2947 / حرش  هب : دینک  هاگن  طسب : ضبق و 

.الاب ملاع  زا  هبتر ، دنلب  لالجا ) هب  بوسنم  : ) یلالجا

.رهق فطل و  یهارمگ ، تیاده ، زا  تسا  هتسب  نادب  هدنب  تشون  رس  هچ  نآ  رد  قح  ترضح  هدارا  عمجم : هار  راهچ 

.لاح رییغت  هّبشم ) هب  هب  هبشم  هفاضا  : ) اه لاح  فورح 

.ندرک لیاز  خسن :

.تسا هدمآ   3 تیب 2737 / لیذ  نآ  هصالخ  هک  یناتساد  هب  تسا  تراشا  لیپ : شوگرخ و 

ار نانآ  دوخ  ینیب  کیرات  هدید  هب  دـندرک و  یم  لیوأت  دندینـش  یم  نالوسر  زا  هچ  ره  دوب  هدـش  کیرات  ابـس  مدرم  ياه  لد  نوچ 
.دندید یم  شیوخ  نانمشد  نوچ 

هب زیچ  ره  ریبدـت و  تسا و  تمکح  ساسا  رب  هدـیرفآ  هچ  ره  راـگدرورپ  هکنیا  یکی  دـنک : یم  تراـشا  هتکن  ود  هب  اـه  تیب  نیا  رد 
.تسا هتفرن  عنص  ملق  رب  اطخ  تسوکین و  شیوخ  ياج 

نیدـب میرک  نآرق  ياه  هیآ  رد  هک  نانچ  تسوا  هناخراک  شقن  مرگن  یم  هچ  ره  هک  ور  نآ  اطخ ز  طـخ  مدـناوخب  هفیحـص  نیا  رد 
.تسین ناگمه  ناوت  رد  هتکن  نیا  كرد  هکنیا  رگید  ( 50 هط ،  ) .يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ْیَش ٍء  َّلُک  یطْعَأ  هلمج : زا  تسا  هدش  تراشا  هتکن 

اب تسا ، هدیناشوپ  ار  وا  لد  يو  رهق  هک  نآ  دنیبن و  عنص  ییابیز  زج  درگنب  هچ  ره  رد  تسا ، هدیدرگ  لماش  یهلا  تیاده  هک  ار  نآ 
تشگنا اه  بیع  رب  دوخ  رادنپ  هب  درگن و  یم  نیبژک  هدید 

419 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

سپس .دهن  یم 
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دوس و وا  هاگرد  هب  زاین  یناشیپ  دـیاب  مرجـال  تسا ، راـگدرورپ  فرـصت  زا  دـیآ  یم  دـیدپ  وت  تلاـح  رد  هک  اـه  ینوگرگد  دـیامرف 
« .کنیِد یلَع  اََنبوُلق  تِّبَث  بولُقلا  َبِّلَقُم  ای  : » تفگ دومن و  تیاده  تساوخرد 

یهلا راک  رد  هصاخ  ندروآ ، لثم  دسرن  ار  سک  ره  هک  نآ  نایب 

یهلا راک  رد  هصاخ  ندروآ ، لثم  دسرن  ار  سک  ره  هک  نآ  نایب 

تیآ وا  رهج  ّرس و  ِملع  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  ندروآ  لثم  نآ  نتخادنا  كاپ  هاگرد  نآ  يوس  نتخاس  اه  لثم  نیا  ناتدسر  یک 
دوشگ یم  بل  وا  ِّرس  دب  اهدژا  دوبن  دید و  اصع  ار  نآ  ییسوم  لثم  يرآ  خر  هب  ای  یفلز  هب  ای  لَکوت  ات  يزیچ  ِّرـس  یناد  هچ  وت  تسا 

یلوضف یشوم  دنک  نوچ  لثم  رد  یسوم  مشچ  دش  طلغ  نوچ  بوبح  ماد و  نیا  ّرس  یناد  هچ  وت  بوچ  ِّرس  دنادن  یهاش  نانچ  نوچ 
نید ِموی  ات  قح  نوعلم  دش  هک  ات  نیعل  سیلبا  دروآ  لاثم  نیا  دنک  رب  توزج  وزج  خساپ  هب  ات  دنک  اهردژا  وچ  ار  تلاثم  نآ  لخَّدـُم 
دـص دـش  تسپ  ناشیا  زا  هک  ناد  موب  غاز و  وچ  ار  تلاثم  نیا  جات  تخت و  اب  نیمز  رد  دـش  ورف  ات  جاـجل  زا  نوراـق  دروآ  لاـثم  نیا 

.ندرک هضرع  ندومن ، نتخادنا :  2784 نادناخ ب 2793 -

ام اًلَثَم  َبِرْـضَی  ْنَأ  ِییْحَتْـسَی  َهَّللا ال  َّنِإ  دـیامرف : هک  نانچ  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  اه  لـثم  هب  تسا  تراـشا  ترـضح : ندروآ  لـثم 
.لچک لَک : .ندز ) دـناوت  لثم  يرکف  درخ  ره  هن  ندروآ ، لثم  مدرم  داشرا  يارب  تسار ، یلاـعت  قح  ( ) 26 هرقب ،  ) .اهَقْوَف امَف  ًهَضوَُعب 

.درخ صقان  لقع ، رصاق  زا  تراعتسا 

.َياصَع َیِه  َلاق  یسُوم  ای  َِکنیِمَِیب  َْکِلت  ام  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  یسوم : ندید  اصع 
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.نآ ندش  اهدژا  زا  تراعتسا  اصع : ّرِس  ندوشگ  بل  ( 18 - 17 هط ، )

( .لدج ثحب و  رد  ندمآ  رد   ) .لوخد ياج  ندمآ ، رد  ياج  لخَّدُم :

421 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: سیلبا ندروآ  لاثم 

َْکیَلَع َّنِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  قح : نوـعلم   1 دوب 3396 / سیلبا  ادـخ  راونا  ِشیپ  دومن  اهکـسایق  نیک  سک  نآ  لّوا 
.2 تیب 2356 / حرش  هب : دینک  هاگن  نوراق : ( 35 رجح ،  ) .ِنیِّدلا ِمْوَی  یلِإ  َهَنْعَّللا 

.دننک رب  ار  نآ  نب  خیب و  دننک  هنال  ییاج  رد  هاگ  ره  هک  یتخب  دب  یموش و  يارب  تسا  لثم  موب : غاز و 

میتسین نالیپ  نآ  زا  ام  دنتفگ  هک  دروآ  لثم  ار  نالیپ  شوگرخ و  ناتـساد  ناربمغیپ  يارب  ابـس  مدرم  نابز  زا  انالوم  میدـید  هک  نانچ 
دنراد هاگن  بدا  ناگرزب  اب  نتفگ  نخس  رد  هک  دزاس  یم  هّبنتم  ار  نالفاغ  نخـس ، هلابند  رد  انالوم  .میروخب  ار  یـشوگرخ  بیرف  هک 
داینب ادابم  دنراین  لاثم  دوخ  رکف  زا  تقلخ  يازجا  رب  نداهن  تشگنا  يارب  دـنرادنپن و  دوخ  ياه  هتخاس  نوچ  ار  شنیرفآ  هاگتـسد  و 

.دندش كاله  دندرک و  نانچ  حون  موق  هک  نانچ  .دننک  رب  نب  زا  ار  دوخ 

نتخاس یتشک  نامز  رد  ازهتسا  هب  حون  موق  ندز  اه  لثم 

نتخاس یتشک  نامز  رد  ازهتسا  هب  حون  موق  ندز  اه  لثم 

یهلبا نادان  هچ  یتشک  دـنک  یم  تسین  بآ  هاچ  هک  ینابایب  رد  تخاتب  رخـسَت  یپ  زا  وگ  لثم  دـص  تخاسب  یتشک  هیداـب  ردـنا  حون 
کبرُچ هب  نیا  تسادـخ  نامرف  هب  نیا  تفگ  یمه  وا  زاسب  مه  شّرَپ  تفگ  یم  یکی  نآ  زاتب و  یتشک  يا  تفگ  یم  یکی  نآ  تسا 

امَّلُک َو  تسا : هدمآ  ع )  ) حون هراب  رد  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  حون : موق  ندز  اه  لثم   2794 تساک ب 2797 - تشگ  دهاوخن  اه 
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دنتشذگ یم  وا  رب  شمدرم  زا  یهورگ  نوچ  و  َنوُرَخْسَت : امَک  ْمُْکنِم  ُرَخْسَن  اَّنِإَف  اَّنِم  اوُرَخْسَت  ْنِإ  َلاق  ُْهنِم  اوُرِخَـس  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌأَلَم  ِْهیَلَع  َّرَم 
هب ( 38 دوه ،  ) .ار ام  امـش  هک  ناـنچ  .درک  میهاوخ  سوسف  ار  امـش  اـم  دـینک  یم  سوسف  ار  اـم  رگا  تفگ  .دـندرک  یم  سوسف  ار  وا 

لثم زا  مینیب  یم  نآرق  رهاظ  رد  هک  نانچ  یلو  دـنک  یم  تراشا  حون  موق  راتفگ  هب  نالوسر  ربارب  ناداـن  مدرم  ندروآ  لـثم  تبـسانم 
.تسا هتفرن  ینخس 

.تسا هنایماع ) لوادت  رد   ) وگ زغل  ینعم  هب  ًارهاظ  وگ : لَثَم 

.زنط هرخس ، کبرُچ :

منز یم  لهد  تفگ  راوید  نیا  نُب  رد  بش  مین  ینک  یم  هچ  دندیسرپ  هک  دزد  نآ  تیاکح 

منز یم  لهد  تفگ  راوید  نیا  ُنب  رد  بش  مین  ینک  یم  هچ  دندیسرپ  هک  دزد  نآ  تیاکح 

دونـش یم  ار  شا  هتـسهآ  قط  قط  دوب  روجنر  وا  هک  يرادـیب  مین  دـیرب  یم  هرفح  راوید  نب  رد  دـینع  يدزد  بش  هک  ونـشب  لـثم  نیا 
ینس يا  نز  لهد  اتفگ  يا  هک  وت  ینک  یم  هچ  بش  مین  دشاب  ریخ  ردپ  يا  يراک  هچ  رد  ار  وا  تفگ  رس  تخیوآ  ورف  ماب و  رب  تفر 

نآ اتلیو  او  اترـسح  ای  هرعن  ار  گناب  نیا  يونـشب  ادرف  تفگ  ُلبُـس  وب  يا  لهد  گناب  وک  تفگ  لهد  مبوک  یم  تفگ  يراک  هچ  رد 
ار دونش  تفگ و  نیا  یناتساد  ياه  باتک  یخرب  رد   2798 هتخانشن ب 2804 - مه  وت  ار  ژک  نآ  ّرـس  هتخاس  رب  ژک و  تسا و  غورد 

.دنا هداد  تبسن  وا  هارمه  نیدلا و  رصن  الم  هب 

.جوجل شکرس ، دینَع :

.ندنک خاروس  ندز ، بقن  ندیرب : هَرفُح 

رّکُس وبا  دنیوگ : هک  نانچ  تسا ، تبـسن  دور  یم  راک  هب  برع  لوادت  رد  مه  نونکا  مه  هک  وبا ) « ) وب  » ياه ینعم  زا  یکی  ُلبُـس : وب 
دهد یم  ینعم  بیرغ  رذگهار و  ُلبُس » وب   » ینعم نیدب  .شورف  رکش  يرکش ،
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.تسا هنافّلکتم  دنا  هتشون  نآ  يارب  هک  رگید  ياه  ینعم  و 

.َنوُءِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  ِدابِْعلا  یَلَع  ًهَرْـسَح  ای  هیآ : هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .ياو و  يا  اغیرد ، اتلیو : او  اترـسح  ای 
.دندروآ ابس  موق  هک  شوگرخ  لاثم  هب  تسا  تراشا  نآ : ( 30 سی ، )

یم ار  وا  نامیا  دـنک و  یم  هنخر  یمدآ  تدـیقع  داینب  رد  هتـسویپ  ناطیـش  ای  هرامأ  سفن  هک  تسا  نآ  نداد  ناشن  يارب  ناتـساد  نیا 
.دوش هاگآ  تقیقح  زا  هک  تمایق  ات  ربخ ، یب  وا  دََرب و 

نامسآ هام  زا  لیپ  هب  ماغیپ  شوگرخ  تلاسر  زا  دنتفگ  نارکنم  هک  لثم  نآ  باوج 

نامسآ هام  زا  لیپ  هب  ماغیپ  شوگرخ  تلاسر  زا  دنتفگ  نارکنم  هک  لثم  نآ  باوج 

يو زا  هک  یناویح  بآ  درک ز  مورحم  ار  لوـگ  سفن  هک  اـت  لوـسر  دـمآ  وـت  سفن  شیپ  هب  هک  لوـضف  وـید  ناد  شوـگرخ  نآ  ِّرس 
لاغش ار  نالیپ  دیناسرتب  هک  لالز  رد  یتفگ  هام  بارطضا  ار  شین  وش  دعتسم  یتفگ ، رفک  ار  شینعم  يا  هدرک  هنوگژاب  دروخ  رضخ 
صاخ شنوبز  دش  هک  یهم  اب  ماخ  ناروک  يا  رخآ  دنام  هچ  نیا  بارطضا  رد  هم  نالیپ ز  ِتَیشَخ  بآ  يرآ و  لیپ  شوگرخ و  هّصق 

هب متـسه  رگم  میوگ  یم  هچ  نیا  باتفآ  باتفآ  باتفآ  کلم  هچ  سوفن و  هچ  لوقع و  هچ  کـلف  هچ  باـتفآ و  هچ  هم و  هچ  ماـع  و 
زا یباتفآ  فاکـش  دص  دفاکـش  یم  دوخ  رب  هوک  ناهرمگ  دـب  يا  تسا  هدرک  نوگن  رـس  ناهـش  مشخ  ار  رهـش  نارازه  دـص  باوخ 
رد طونح  یب  ناگدرم  يا  دـیرگنب  بارخ  اـه  ملاـع  درک  اـه  لد  مشخ  باحـس  دـنادرگ  کـشخ  نادرم  مشخ  فاغـش  رد  شفوسک 

تسا لیبابا  ناغرم  فعضا  ناوختسا  ار  ناکلیپ  نآ  دنتفوک  نارپ  غرم  هس  هک  دوب  هچ  دوخ  لیپ  طول  ناتسرهش  هاگتسایس 
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بآ ردنا  تسکـشب و  ناشحور  حور  نوعرف و  رکـشل  فاصم  ای  حون  نافوط  نآ  دینـشن  وک  تسیک  وفر  دریذپن  دیردب و  ار  لیپ  وا  و 
نانچ رد  يراب  مشچ  دوبر  یم  ار  نایداع  رصرص  هک  نآ  دومث و  لاوحا  دنیـشن  وک  تسیک  تخیـسگ  یم  رب  ناشبآ  هّرذ  هّرذ  تخیر 

 (، يدیهش يونثم (  حرش  موجر  رد  هشیمه  لد  مشخ  ریز  مولظ  ناهاش  نالیپ و  نانچ  نآ  اغو  ردنا  شُک  لیپ  يدنُدب  هک  اشگ  نالیپ 
425 ص : ج 4 ،

تیب 2737/ لیذ  هب : دـینک  هاگن  شوگرخ : تلاسر   2805 یتمحر ب 2824 - یثوغ  تسین  دـنور و  یم  یتملظ  رد  یتملظ  زا  دـبا  ات 
.3

.تسا تفرعم  دوصقم  تیب  نیا  رد  تفای و  ینادواج  یناگدنز  دیشون و  نآ  زا  رضخ  هک  تاملظ  رد  يا  همشچ  ناویح : بآ 

.دناوخ هام  لوسر  ار  دوخ  هک  یشوگرخ  لاغش :

.میب تیشخ :

.تسا نشور  یهلا  رون  زا  وا  لد  هک  ربمیپ  زا  تراعتسا  هم :

(35 رون ،  ) .ِضْرَْألا ِتاومَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  تسا ، قح  ترـضح  یلجت  دوصقم  باـتفآ : باـتفآ  باـتفآ 
.تسا دوصقم  راتتسا »  » اجنیا رد  و  تسا ، لد » هدرپ   » ینعم هب  تغل  رد  فاغش :

.روفاک ردس و  نوچ  شوخ  يوب  زا  دنشاپ  هدرم  رب  لسغ  زا  سپ  هچ  نآ  طونُح :

.3 تیب 87 / لیذ  هب : دینک  هاگن  طول : ناتسرهش 

هروس ریسفت  هب : دینک  هاگن   ) .ار نانآ  نتـشک  ههربا و  رکـشل  رب  نانآ  ندنکفا  گنـس  لیبابا و  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  نارپ : غرم  هس 
ات دـنار  ایرد  رد  ار  دوخ  بسا  هک  تسا  لیئربج  نیمـالا  حور  دوصقم  حور : ص 15 ) هدنراگن ، زا  مالـسا ، یلیلحت  خیرات  هب : و  لیف ،

دشک زاب  نانع  ات  تساوخ  نوعرف   » .دورب وا  یپ  درک  یم  یشکرس  هک  نوعرف  بسا 
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صصق « ) .داد يو  هب  گنهآ  تفایب و  نایدام  نآ  يوب  نوعرف  بسا  .دمآ  نوعرف  شیپ  رد  دوب  هتسشن  نایدام  رب  مالسلا  هیلع  لیئربج 
هقان وا  هزجعم  دش و  هداتـسرف  نانآ  رب  ع )  ) حلاص .دوب  ماش  زاجح و  نایم  نانآ  نکـسم  هک  یموق  دومث : ص 12 ) يدابآ ، روس  نآرق 

.تسا هدمآ  میرک  نآرق  زا  ییاه  هیآ  رد  دومث  مان  .دمآ  دورف  ناشیا  رب  یهلا  باذع  دندرک و  یپ  ار  هقان  مدرم  نآ  .دوب 

.دنت داب  رَصرَص :

دش طلسم  موق  نآ  رب  دنت  داب  .دندرک  ینامرفان  نانآ  دیدرگ و  ثوعبم  نانآ  رب  دوه  دنتسیز و  یم  ناتسبرع  بونج  رد  هک  یموق  داع :
.تسا فورعم  داّدش  ردپ  داع  .درب  ناشنایم  زا  و 

426 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنمتردق ناهاشداپ  زا  تراعتسا  نالیپ :

.دربن گنج ، یغو : اغَو : « 35 ( » یناقاخ  ) نامرح هگتام  رد  شریدقت  یجنرطش  یلیپ  هش  هب  دنکفاک  نکفا  لیپ  هش  سب  يا 

.راکمتس مولَظ :

.یگدنار تنعل ، مجر : عمج  موجُر :

هب نالیپ  ناتـساد  نآ  رد  .دریگ  یم  هنافراع  يا  هجیتن  هدـمآ ، هنمد  هلیلک و  رد  هک  يا  هداس  ناتـساد  زا  تسوا  هویـش  هک  نانچ  انالوم 
زا ار  یمدآ  سفن  ات  دشوک  یم  هتسویپ  هک  ار  وید  انالوم  .دنادرگ  زاب  همشچ  نآ  زا  ار  نانآ  تلیح  هب  شوگرخ  دندمآ و  هام  همـشچ 

دنیوگب ناربمیپ  هب  ات  دندروآ  ار  نالیپ  شوگرخ و  ناتـساد  ناربمیپ  نارکنم  .دنک  یم  دننامه  شوگرخ  نادب  دـنارب ، تفرعم  همـشچ 
.دیزاس مورحم  میا  هدروآ  تسد  هب  هک  یتمعن  زا  ار  ام  دیا  هدمآ  امش 

اپ زا  ار  امـش  يا  هشپ  دریگب  ناتادـخ  مشخ  رگا  هک  یلاح  دـینز  یم  لثم  لیپ  زا  امـش  تساـج ، یب  ندروآ  لـثم  دـنیوگ  یم  ناربمیپ 
يداب .دروآ  رد  اپ  زا  ار  تبیه  اب  نالیپ  دنچ  یغرم  هک  نانچ  .دروآ  رد  دهاوخ 
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.تخاس هقرغ  دوخ  رد  ار  حون  نافلاخم  نافوط ، دنک و  رب  نب  زا  ار  دوه  موق 

هک نانچ  .دنرآ  رد  اپ  زا  ار  نارابج  ناهاشداپ و  دننک  نیرفن  دنیآ و  مشخ  هب  نوچ  اما  دنا  تدع  تنکم و  یب  رهاظب  ناربمیپ  دنچ  ره 
ص 380) يدابآ ، روس  نآرق  صصق   ) .دش هتفرگ  زاب  دوه  موق  زا  ار  ناراب  لاس  لهچ 

کین گرم  دیاشگاو  ار  ناتمـشچ  کیل  دیرآ  یم  هدیدان  ار  هدید  دیا  هدیدان  امـش  دـندید و  هلمج  دـیا  هدینـشن  رگم  دـب  کین و  مان 
میرک هام  زا  یشاب  نزور  هتسب  میظع  ِرون  نآ  زا  ییآ  بیـصن  یب  روگ  دننام  یتملظ  رد  يور  نوچ  رون  دیـشروخ و  دوب  رپ  ملاع  ریگ 
وگب ار ؟ فسوی  يور  دنیبب  نوچ  وا  دنام  یگرگ  فصو  ردنا  هک  ناج  خارف  ياه  ناهج  دراد  هنگ  هچ  خاک  یتستفر ز  هاچ  نورد  وت 

__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 35)

427 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

داشَّرلِاب مَلعأ  هّللا  نامز َو  ره  داب  فاصنا  رب  لقع و  رب  نیرفآ  دینش  مک  شنالد  نیگنس  نآ  شوگ  دیسر  هُک  گنس و  هب  يدواد  نحل 
ٌروُُدب مُه  مُهُوقِّدَص  هَعِراقلا  يِزاَخَم  نِم  مُکُونِمُؤی  هَِعلاط  ٌسوُمُش  مُه  مُهُوقِّدَص  ابَس  نِم  اَهابَس  ًاحوُر  اُوقِّدَص  اَبَس  ای  ًامارِک  اًلسُر  اُوقِّدَص 

اوُّلِـضَت مُکَریَخ ال  ُوجرَی  َسَیل  نَم  اُوقِّدَص  اجَّرلا  ُحِیتاَفَم  مُه  مُهُومِرکأ  یَجُّدلا  ُحِیباصَم  مُه  مُهُوقِّدَـص  هَرِهاَّسلِاب  مُکوَقلَی  نأ  َلبَق  هَرِهاز 
دندیورگب دیونشب  ناهاش  ياه  یهاوگ  نیه  لگ  بآ و  يا  شاب  كرت  نآ  يودنه  لهب  يزات  نیه  مییوگ  یسراپ  مُکَریَغ  اوُّدُصَت  ال 

« .اوُهَبَتنا اُوتام  اذإف  ٌماِین  ُساَّنلا  (: » ع  ) یلع هدومرف ي  هب  تسا  تراـشا  ار : مشچ  گرم  ندوشگ   2825 دیورگب ب 2839 - اه  نامسآ 
گرگ و ص 39 ) ج 70 ، راونالا ، راحب  )
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.2 تیب 1402 / حرش  هب : دینک  هاگن  فسوی :

.یناحور ملاع  ینعم ، ملاع  خارف : ياه  ناهج 

.2 تیب 1070 / حرش  هب : دینک  هاگن  يدواد : نحل 

.يراگتسر هب  تساناد  ادخ  و  داشَّرلِاب : مَلعأ  هّللا  َو 

هب تسا  تراشا   ) .تسابس زا  نآ  ریسا  هک  ار  یحور  دیرامشب  تسار  .دینادب  وگتسار  ار  یمارگ  ناربمیپ  ابس ! مدرم  اًلـسُر :...  اُوقِّدَص 
ییاوسر زا  ار  امش  .دنا  هدنبات  ياه  باتفآ  هک  ار  نانآ  دیرامشب  وگتـسار  ٌسوُمُـش :...  مُه  مُهُوقِّدَص  سیقلب ) و  ع )  ) نامیلـس ناتـساد 

.دنراد یم  نمیا  تمایق  زور  ياه 

.دننک رادید  تمایق  رد  ار  امش  هک  نآ  زا  شیپ  دنا  نازورف  مامت  ياه  هام  هک  ار  نانآ  دینادب  وگتسار  ٌروُُدب :...  مُه  مُهُوقِّدَص 

.دندیما ياهدیلک  هک  دیرادب  ناشیمارگ  .دنا  ياه  یکیرات  ياه  غارچ  نانآ  هک  دینادب  ناشوگتسار  ُحِیباصَم :...  مُه  مُهُوقِّدَص 

.دیدنبم نارگید  رب  ار  هار  دیوشم و  هارمگ  .هتسبن  امش  لانم  لام و  هب  دیما  هک  ار  نآ  دینادب  وگتسار  ُحِیباصَم :...  مُه  مُهُوقِّدَص 

428 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دراد رظن  رد  ار  زیربت  سمش  يوق  لامتحا  هب  تسا و  قح  درم  زا  تیانک  ابیز و  زا  تیانک  كرت :

تـسار ار  نانآ  ياه  هدومرف  دنرادن و  راوخ  ار  ادخ  يایلوا  .دندنبن  ار  درخ  هدید  دنـسانشب و  دـب  زا  کین  هک  ار  نالفاغ  تسا  یهیبنت 
ناگدنب نونکا  مه  : » دیامرف ع )  ) نانمؤم ریما  یلوم  هک  نانچ  دیآ ، رـس  ناشیگدنز  نارود  دـیآ و  رد  لجا  هک  نآ  زا  شیپ  .دـنرامش 

يارب یخارف  تسا و  تبوت  يارب  تصرف  تسا ...  یقاـب  داـشرا  تقو  تسا  دازآ  ناور  تسین  تخـس  ولگ  رب  گرم  باـنط  هک  ادـخ ،
هبطخ 83) هغالبلا ، جهن  « ) .تجاح ضرع 

مزاح درم  لاثم  مزح و  ینعم 

مزاح درم  لاثم  مزح و  ینعم 

دوب هچ  مزح  دیرپ  رد  یمزح  هب  رخآ  يوس  ای  دیرگنب  نانیلّوا  لاح  هب  ای 
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ياپ ِگیر  تسه  بآ و  تسین  زور  تفه  هر  نیا  رد  دـیوگ  یکی  نآ  طابخ  زا  تسا  رود  هک  يریگ  نآ  ود  زا  طایتحا  ریبدـت  ود  رد 
سرت زا  یهر  ات  بآ  وت  يریگرب  هک  دشاب  نآ  مزح  ناور  ینیب  يا  همـشچ  بش  ره  هب  هک  نارب  نیا  تسا  غورد  دیوگ  رگد  نآ  زوس 

هب تراشا  نتسیرگن : نیلوا  لاح  هب   2840 زیتس ب 2845 - درم  رب  ياو  دشابن  رو  زیرب  ار  نیا  بآ  هار  رد  دوب  رگ  باوص  رب  یـشاب  و 
اذِإَف ٍهَفُْطن  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  َرَی  َْمل  َأ َو  هیآ : هب  تسا  تراشا  زین  .تسا و  تربع  هیام  ناشناتساد  دنتفر و  هک  یمدرم  ناگتـشذگ و 

.تسا روگ  رد  نتفر  ندرم و  هک  ماجنارس ، رِخآ : ( 77 سی ،  ) .ٌنِیبُم ٌمیِصَخ  َوُه 

.یشیدنا رود  مزَح :

.دهد یم  نایز  هابتشا و  ینعم  اجنیا  رد  نکیل  تسا ، زغم  یگدیروش  ینعم  هب  طابُخ :

هش نآ  دیشک  نییّلع  شنادنز ز  يوس  دیشک  نیک  ناتردپ  زک  يّودع  نآ  دینک  يداعیم  زور  رهب  مزح  دینک  يداد  ناگداز  هفیلخ  يا 
نیا درز  يور  شدـنکف  رد  یتشک  هب  ات  دربن  ردـنا  تفرگ  شدـنب  اج  دـنچ  درک  تافآ  هرخـس  شتـشهب  زا  درک  تام  ار  لد  جـنرطش 
دوبر یکالاچ  هب  هیاریپ  جات و  دوسح  نآ  ار  ام  ياـباب  رداـم و  نارگید  يا  دـیرگنم  شتـسس  تسـس  ناولهپ  نآ  اـب  تسا  هدرک  نینچ 

تـسال هدـیرج  ردـنا  ارچ  هک  تبن  دـییور  وا  مشچ  کشا  هک ز  راز  راز  مدآ  تسیرگب  اه  لاس  راوخ  راز و  هنهرب و  اج  نآ  ناشدرک 
430 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تبث 

لِگ يا  رذحلا  ار  شیر  وز  دنک  رورس  نانچ  هک  ار  شیراّرط  ریگ  یسایق  وت 
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اه هناد  دزیر  داّیص  امئاد  نیه  دینیب  یمن  ار  وا  امش  هک  نیمک  زا  ار  امش  دنیب  یمه  وک  شرس  ردنا  دینز  یلوحال  غیت  شرش  زا  ناتسرپ 
زا هناد  درک  هناد  كرت  هب  وک  یغرم  هک  نآ  رپ ز  لاب و  وت  رب  ماد  ددنبن  ات  رذـحلا  يدـیدب  هناد  اجک  ره  اغد  ناهنپ  دـشاب و  ادـیپ  هناد 

تیانک هداز : هفیلخ   2846 تسبن ب 2860 - ار  شلاب  ّرپ و  یماد  چیه  تسج  ماد  زا  دش و  عناق  نآ  دـب  مه  دروخ  ریوزت  یب  يارحص 
.زیخاتسر زور  داعیم : زور  ( 30 هرقب ،  ) .داد رارق  هفیلخ  شیادخ  هک  مدآ  دنزرف  زا 

.ناطیش زا  تیانک  ودَع :

.هّبشم هب  تسا  هب  هّبشم  هفاضا  لد ،» جنرطش   » و ع .)  ) مدآ زا  تراعتسا  لد : جنرطش  هش 

.تشهب نیّیّلع :

.ددرگ بولغم  دناوتن ، نآ  عفد  دشابن و  رهام  یتشک  نف  رد  رگا  دنریگ  ار  فرط  دنب  نوچ  هک  یتشک  نف  رد  تسا  یحالطصا  دنب :

.نیگمرش درز : يور 

.دنتسین مدآ  هیاپ  رد  هک  .نامدرم  ناسک ، نارگید :

.یتشهب ياه  سابل  اه و  تمعن  زا  تیانک  هیاریپ : جات و 

تخیر یم  نآ  مشچ  زا  هک  یبآ  ره  شیوخ و  هانگ  درد  زا  تسیرگ  بیدنارـس )  ) هوک نآ  رـس  رب  لاـس  دـص  مدآ  سپ   » .هاـیگ تبَن :
.هن ال : يریوج ) ءایبنالا  صصق  « ) .اهوراد رگید  هلیلب و  هلپلپ و  ینتسر و  ناتخرد  هوک  نادب 

قح و رد  ندـشن  انف  ینعم  هب  ار  نآ  نوسلکین  نوچ  ناحراش  ضعب  تشهب .) زا   ) نتـشگ هدـنار  زا  تیانک  ندـش : تبث  هدـیرج ال  رد 
.ندروخ غیرد  زا  تیانک  ندنک : شیر  .دیامن  یم  رود  نکیل  دنا ، هدرک  ینعم  ندروآ  باسح  هب  ار  دوخ 

431 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نآ ياه  تمعن  ایند و  نابلاط  زا  تیانک  تسرپ : لگ 

َلوَح َال   » هلمج دوصقم  و  یهیبشت ، هفاضا  لوح : غیت ال 
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.دوش یم  هتفگ  ناطیش  هسوسو  زا  زیرگ  يارب  هک  تسا  میظَعلا » ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  اَّلإ  َهَُّوق  َو ال 

یم وا  هورگ  وا و  ْمُهَنْوَرَت : ُْثیَح ال  ْنِم  ُُهلِیبَق  َوُه َو  ْمُکارَی  ُهَّنِإ  تسا : ناطیش  هراب  رد  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  ناطیش : ندید  نیمک  زا 
تمعن ایند و  كرت  هک  نآ  زا  تراعتسا  درک : هناد  كرت  هک  یغرم  ( 27 فارعا ،  ) .دینیب یمن  ار  نانآ  امش  هک  ییاج  زا  ار  امش  دننیب 

.دسر یم  یقاب  ياه  تمعن  هب  سک  نینچ  تفگ ، ار  نآ  ياه 

زا دروخ و  ناطیـش  بیرف  دوب  هَّللا  هفیلخ  هک  مدآ  تسا : هدـمآ  يونثم  يواطم  رد  ناوارف  اه  هیبنت  نینچ  و  ار ، ناهاگآان  تسا  یهیبنت 
َكَداَبِع اَّلإ  َنیِعَمجَأ  مُهَّنَیِوغَُأل  َِکتَّزِِعبَف   » تسا هدروخ  راگدرورپ  رضحم  رد  هک  يدنگوس  اب  ناطیـش  سپ  نآ  زا  دش و  هدنار  تشهب 

وا بیرف  زا  زیرگ  يارب  دیناگداز  هفیلخ  هک  امـش  سپ  .دنک  هارمگ  ار  مدآ  نادنزرف  ات  دشوک  یم  ( 83 - 82 ص ، « ) .نیِصَلخُملا ُمُهنِم 
.دیرب هانپ  ادخ  هب  دیشاب و  رذح  رب  دیناوخب و  لوح » ال   » دیاب

اوه صرح و  زا  درک  مزح  كرت  هک  غرم  نآ  راک  تماخو 

اوه صرح و  زا  درک  مزح  كرت  هک  غرم  نآ  راک  تماخو 

دشک یم  هناد  هب  شصرح  رظن  کی  دنک  یم  ارحص  يوس  وا  رظن  کی  تسبب  یماد  هناد  يوس  هدید  تسـشن  يراوید  قوف  یغرم  زاب 
ارحـص رب  دـنک و  رب  رظن  نآ  تشاذـگ ز  ار  دّدرت  نآـک  یغرم  زاـب  درک  شیلاـخ  درخ  زا  یناـهگان  درک  شیلاـچ  رظن  نآ  اـب  رظن  نیا 

نآ تسـشن ز  يدازآ  نما و  ماقم  رد  تسَِرب  دزاس  ادـتقم  ار  وا  هک  ره  وا  دـش  نادازآ  هلمج  ماما  ات  َُهل  ًاّخب  وا  لاب  ّرپ و  داش  تشاـمگ 
زا مزح  شلزنم  دش  نمچ  ناتسلگ و  ات  شلد  دمآ  نامزاح  هاش  هک 
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يا هداد  ندـیرب  رد  ار  دوخ  قلح  يا  هداتفا  صرح  ِماد  رد  اهراب  مزع  ریبدـت و  ینک  رگ  نک  نینچ  نیا  مزح  یـضار ز  وا  ّیـضار و  وا 
نوچ ازَجلِاب  َلاَعِفلا  انجَّوَز  ُنَحن  اذَک  اندُع  اَذَـک  ُمتدُـع  نإ  تفگ  درک  داش  ار  امـش  تفرذـپ و  هبوت  درک  دازآ  فطل  ِباّوت  نآ  تزاب 
نوچ رگد  یتفج  دسر  یتفج  دسر  نوچ  رثأ  اب  ار  لمع  نیا  میدرک  تفج  مرجال  هناود  شتفج  نآ  دـیآ  مروآ  دوخ  ِرب  ار  یتفج  هک 

تیدز هبوت  هدـید  ردـنا  كاـخ  تیدـمآ  ماد  نیا  يوس  رگید  راـب  يوج  يوش  وا  ِسپ  دـیآ  یم  تفج  يوش  تفج  زا  یتراـغ  دـیابر 
نک مک  دیشک  شتآ  بناج  ار  ناتناج  دیسر  نایِسن  هناورپ  نوچ  زاب  هنم  وس  نیا  يور  زیرگب  نیه  تفگ  هرگ  زا  داشگب  باّوت  ناتزاب 

ار وت  ات  چیپ  چیپ  يرادن  هناد  نآ  يوس  چیه  هک  دشاب  نآ  رکش  يدیهر  نوچ  یکی  وت  رگنب  هدیزوس  رپ  رد  یکش  نایسن و  هناورپ  يا 
حرش درک  دای  دیابب  ار  قح  تمعن  درک  دازآ  نات  هک  تمعن  نآ  رکـش  ودع  ِفوخ  یب  ماد و  یب  ییزور  وا  دشخب  ییوگ  رکـش  نوچ 

433 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

منز ب ناطیـش  هدـید  ردـنا  كاخ  منک  ناسحا  منک  تمدـخ  نینچ  ات  ادـخ  يا  هد  اهر  مماد  زا  یتفگ  الب  رد  اـه و  جـنر  ردـنا  دـنچ 
نآ نیرتابیز  تسا و  هدش  هدروآ  رثن  مظن و  هب  یـسراف  یبرع و  هب  زاب  رید  زا  ناتـساد  نیا  درک : مزح  كرت  هک  یغرم   2861 - 2883

: ناتسوب رد  تسا  يدعس  هدورس 

صصق و ذخآم  هب  دینک  هاگن  و  یسک ...  رت  نیب  رود  نم  دوبن ز  هک  یسکرک  نغز  شیپ  تفگ  نینچ 
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.دعب هب  ص 14  يونثم ، تالیثمت 

.نتسیرگن نتسب : هدید 

.شلاچ شیلاچ :

.وا لاح  هب  اشوخ  َُهل : ًاَّخب   1 یشلان 2325 / رد  یهت  مکشا  ِِین  نوچ  یشلاچ  رد  ناوختسا  نیز  ناگس  اب 

.نتفای ینمیا  زا  تیانک  ندش : لزنم  نمچ  ناتسلگ و 

.ریذپ هبوت  باّوَت :

تـسا دـیما  ًاریِـصَح : َنیِِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  اـْنلَعَج  انْدُـع َو  ُْمتْدُـع  ْنِإ  ْمُکَمَحْرَی َو  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ُمتدُـع : نإ 
ام انجَّوَز : ُنَحن  ( 8 ءارـسا ،  ) .میدرک نارفاک  ياج  گنت  ار  خزود  میدرگ و  یم  زاب  دـیتشگ ، زاب  رگا  دـنک و  تمحر  ناـتراگدرورپ 

ُعیِـضُأ یِّنَأ ال  تسا : میرک  نآرق  رد  و  .مهلامعاب » نویزجم  ساـنلا  : » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  .میدرک  تفج  شاداـپ  اـب  ار  رادرک 
.ناود ناباتش ، هناود : ( 195 نارمع ، لآ   ) .ْمُْکنِم ٍلِماع  َلَمَع 

.نکم هانگ  هک  نآ  زا  تیانک  هنم : وس  نیا  يور 

.هّبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  نایسن : هناورپ 

.ندرک سوه  نتشاد ، لیامت  نتشاد : چیپ  چیپ 

درخ هک  ار  نآ  دناسرت  یم  اطخ  باکترا  زا  ار  وا  لقع  دناشک و  یم  نادب  ار  یمدآ  سفن  .تسا  یمدآ  هسوسو  هیام  ایند  ياه  تمعن 
هک ار  نآ  دزاس و  اهر  ار  هناد  دنیب ، ار  ماد  دیآ  بلاغ 

434 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اطخ هب  يوه  هک  ار  نآ  .تسوا و  نآ  زا  قح  ياضر  تسوکن  لمع  هک  ار  نآ  .دزادنا  شخزود  شتآ  رد  ماجنارـس  دوش  هریچ  سفن 
ندنایامن رتشیب  يارب  .تسا و  ریذپ  هبوت  اما  تسا  ریگتخـس  دنچ  ره  وا  هک  دزاس  یـضار  ار  ادخ  هک  دیاش  دنک  هبوت  دـیاب  دزادـنا  رد 

.دروآ یم  ار  دعب  ناتساد  یمدآ  رد  تلاح  ود  نیا 

ار ناتسمز  رهب  زا  میزاس  هناخ  دیایب  نوچ  ناتسبات  نیا  هک  ناتسمز  ره  ناگس  ندرک  رذن  تیاکح 

ار ناتسمز  رهب  زا  میزاس  هناخ  دیایب  نوچ  ناتسبات  نیا  هک  ناتسمز  ره  ناگس  ندرک  رذن  تیاکح 

ددرگ عمج  ناتسمز  گس 
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دیایب ناتسبات  هک  نوچ  مندرک  دیاب  گنس  زا  يا  هناخ  منم  هک  نت  ردق  نیک  دیوگب  وک  شنانچ  دنادرگ  درُخ  امرس  مخز  شناوختسا 
نوچ وا  دیوگ  داش  تسوپ  ددرگ  نهپ  اه  ناوختسا  داشگ  زا  دیایب  ناتسبات  هک  نوچ  گنس  مزاس ز  يا  هناخ  امرـس  رهب  گنچ  هب  نم 

شدیوگ يا  هیار  دوخ  يرَغ  يریـس  یلهاک  يا  هیاس  رد  دشک  اپ  ددرگ  تفز  ایک  يا  مجنگ  هناخ  نیمادـک  رد  ار  شیوخ  دـنیب  تفز 
درون رد  ددرگ  درخ  دـیآ  مهرد  درد  تقو  رد  وت  صرح  ناوختـسا  وگب  مجنگ ؟ یک  هناخ  رد  وا  دـیوگ  ومع  يا  زاـس  يا  هناـخ  لد 

زا هناخ  يادوس  گس  وچمه  تفز  ِصرح  نآ  تدش  درد و  دشب  نوچ  يا  هناتـسا  مدشاب  ناتـسمز  رد  يا  هناخ  مزاسب  هبوت  زا  ییوگ 
رکش هک  نآ  تسوپ ز  وچ  تمعن  تمعن و  ِناج  رکش ، دور  تمعن  يوس  یک  هراب  رکش  دوب  تمعن  زا  رت  شوخ  تمعن  رکش  تفر  وت 

ات ریم  مشچ و  ُرپ  دنک  ترکش  تمعن  هاش  رکـش  ماد  هب  نک  تمعن  دیـص  هابتنا  رکـش  تلفغ و  درآ  تمعن  تسود  يوک  ات  ار  وت  درآ 
ندش هدرتسگ  داشگ :  2884 قَد ب 2898 - يراوخ و  مکش  وت  زا  دور  ات  قح  لقن  ماعط و  زا  یشون  ریس  ریقف  ِراثیا  تمعن  دص  ینک 

.ینامداش .لاح  یمرخ  زا  اهوضع 

ناوید تاریبعت  تاغل و  رداون  گنهرف   ) مایـص ناکانمغ  شیپ  دیاشن  تسا و  مارح  نوچ  داشگ  اب  هن  نانک  يداش  یهن  اپ  را  مایـص  رد 
ص 411) ریبک ،

436 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا رورغم  ینعم  هب  لوعفم ) يارب  زا  ینبم  ردصم   ) ّرَغ ًالامتحا  .هدش  ینعم  ناوتان  و  هقالع ، یب  لاح ، یب  اه  حرش  یخرب  رد  رَغ :

.نیب دوخ  هیار : دوخ 

چیپ درون :
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.بات و 

هدمآ همان  تغل  رد  ًانیع  ینعم  نیا  .تسا  هاگمارآ  باوخ و  ياج  هک  ناتسآ  ینعم  هب  يریگ  ناهج  گنهرف  عطاق و  ناهرب  رد  هناتـسا :
.گرم زا  سپ  زا  تراعتسا  ناتسمز  و  تسا ، تلیسو  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .دنا و  هدروآ  نآ  دهاش  ار  ثحب  دروم  تیب  و 

.راد ساپس  رازگ ، ساپس  رایسب  هراب : رکش 

دای و  دنوش ، تسم  دـننیبب  دوخ  اب  یتمعن  نوچ  هک  تسا  مدرم  زا  يرایـسب  هنومن  لاح ، يداشگ  یگنت و  تلاح  ود  رد  گس  ناتـساد 
، مور هروس  رد  هلمج  زا   ) میرک نآرق  زا  هیآ  دنچ  رد  .دنهد  رـس  هیرگ  دننک و  هبوت  دـسر  نانآ  هب  ییالب  نوچ  دـنرب و  رطاخ  زا  ادـخ 

.تسا هدش  تراشا  مدرم  نیدب  ياه 33 و 36 ) هیآ 

یم دونـشخ  دوخ  زا  ار  ادخ  منک و  یم  هبوت  تسا  یقاب  تصرف  دـنیوگ  دـننک  رگا  دـننکن و  ادـخ  دای  تیـصعم  باکترا  ماگنه  هب  ای 
.مزاس

نآ زا  نُکب و  هک  دـیالایب  نادـب  ار  شیوخ  ات  دـیارآ  یم  وا  هدـید  رد  ار  هانگ  .نابهگن  وا  رب  ناطیـش  هدـنبیرف و  ار  يو  زارد  يوزرآ  »
یم ساپس  وا  هاگرد  هب  هتسویپ  دنناد  یم  ادخ  زا  ار  اه  تمعن  هک  نانآ  اما  هبطخ 64 ) هغالبلا ، جهن  « ) .ادرف دشن  زورما  رگا  امن و  هبوت 

تمعن تمعن  هب  فارتعا  رکـش  تقیقح   » هک دیاب  هک  نانچ  دنزادرپ ، یم  قح  رکـش  هب  دـیازفا و  یم  ناش  هُّبَنت  رب  ساپـس  نآ  دـنرآ و 
نِم مَّدَـقَت  ام  ُهَّللا  َکـَل  َرِفغَِیل  : » دومرف شیادـخ  هک  ص )  ) مرکا لوسر  و  ص 88 ) هیریـشق ، هلاسر  « ) .وا يارب  عوضخ  تسا و  هدـنهد 

ًادـبع ُنوُـکأ  ـالف  أ  : » دوـمرف یم  تسیچ  يارب  هیرگ  دندیـسرپ  یم  نوـچ  تسیرگ و  یم  تفر و  یم  هدجـس  هب  .رَّخاَـت » اـم  َکـِبنَذ َو 
نامه باتک ، نامه  « ) .اروُکَش
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( هحفص

هنایربج ندروآ  تّجح  ندرک و  تحیصن  زا  ار  ایبنا  ندرک  عنم 

هراشا

هنایربج ندروآ  تّجح  ندرک و  تحیصن  زا  ار  ایبنا  ندرک  عنم 

قبـس قلاخ  رب  دُرب  دنادن  سک  قح  داهنب  ام  ياه  لد  رب  لفق  دوب  سک  هِد  نیا  رد  را  دیتفگ  هچ  نیا  دوب  سب  ناحوصن  يا  دنتفگ  موق 
ییوگ لاس  دص  ار  هنهک  وش  لعل  ییوگ  لاس  دص  ار  گنـس  رگد  وگ  تفگ و  هب  دش  دـهاوخن  نیا  رگریوصت  نآ  درک  نیا  ام  شقن 

بارت و بآ و  قلاخ  نایکالفا  وا و  كـالفا  قلاـخ  ریـش  هک  اـی  وش  لـسع  ییوگ  ار  بآ  ریگ  بآ  تافـص  ییوگ  ار  كاـخ  ون  شاـب 
توفص لِگ  بآ و  دناوت  یک  دیزگ  يدرُد  نامسآ  دناوت  یک  امن  ییور و  هریت  ار  لگ  بآ و  افص  نارود و  داد  ار  نامـسآ  نایکاخ 
.هدنهد زردنا  حصان : حوُصَن :  2899 یهُک ب 2907 - نوچ  يدهج  هب  ددرگ  یهَک  یک  یهر  ار  کی  ره  تسا  هدرک  یتمـسق  دیرخ 

.تسا صالخا  يور  زا  صلاخ و  ینعم  هب  ( 8 میرحت ،  ) .ًاحوُصَن ًَهبْوَت  میرک  نآرق  رد  و 

فرح کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد  : » تسا یسراف  لثم  نیا  ریظن  تیب  نومضم  .نتشاد  دوجو  هدنونش  زا  تیانک  ندوب : هر  رد  سک 
ُهَّللا َعَبَط  َْلب  ٌْفلُغ  اُنبُوُلق  ْمِِهلْوَق  زین َو  ( 7 هرقب ،  ) .ْمِِهبُوُلق یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندوب : اه  لد  رب  لـفق  .تسا » سب 

.ندنادرگ رب  ار  وا  ریدقت  زا  تیانک  .نتفرگ  یشیپ  هدننیرفآ  رب  ندرب : قبس  قلاخ  رب  ( 155 ءاسن ،  ) .اْهیَلَع

.یگزیکاپ ینشور ، توفص :

هب ار  فیلکت  راب  هک  نآ  يارب  نانآ  .تسا  هدروآ  رد  مظن  هب  ناربمیپ  نافلاخم  هتفگ  زا  ار  نآ  انالوم  هک  تسا  ربج  هب  نادقتعم  نخس 
دنیز دازآ  شیوخ  نامگ  هب  دنریگن و  هدهع 
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ام رد  تفص  نیا  و  ناور ، نشور  ار  ام  زج  تسا و  هدیرفآ  نورد  هریت  نینچ  نیا  ار  ام  دنوادخ  دنیوگ 

438 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار بآ  درک و  هایـس  ار  لگ  ناـبات ، ار  بآ  دـیرفآ و  هریت  ار  كاـخ  هک  ناـنچ  دوشن ، نوگرگد  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  ادـخ  ِتَّیـشم  زا 
(47 سی ،  ) .ُهَمَعْطَأ ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  ْنَم  ُمِعُْطن  َأ  دنتفگ : یم  نادنمتسم  هب  ششخب  زا  زیرگ  يارب  نارادلام  .ناشخر 

ار نایربج  رم  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  باوج 

ار نایربج  رم  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  باوج 

ددرگ یم  ضوغبم ، یـسک  هک  یـضراع  ِياه  فصو  وا  دیرفآ  دیـشک و  رـس  نآ  ناتن ز  هک  ییاه  فصو  دـیرفآ  يرآک  دـنتفگ  ایبنا 
تـسا زجاـع  وش  لِـگ  هک  ییوگ  ار  گـیر  تسه  هار  وش  رز  هک  ییوگ  ار  سم  تسا  هدـه  یب  وـش  رز  هک  ییوـگ  ار  گنـس  یـضر 

اه جـنر  تسا  یمع  سطَف و  یگنل و  لثم  هب  نآ  تسین  هراچ  ار  نآک  تسا  هداد  اـه  جـنر  تسا  زیاـج  وش  لِـگ  هک  ییوگ  ار  كاـخ 
فازگ زا  اهاود  درد و  نیا  تسین  فالتئا  رهب  تخاس  اهاود  نیا  تسا  رـس  درد  هَوَقل و  لـثم  هب  نآ  تسه  هراـچ  ار  نآـک  تسا  هداد 
یندش لیاز  هک  یتاذ ، لباقم  یضراع :  2908 تسد ب 2915 - هب  نآ  دیایب  ییوج  دِج  هب  نوچ  تسه  هراچ  ار  اه  جـنر  بلغا  هکلب 

.دودز ار  نآ  ناوت  هک  تسا ،

.دنسپان هدش ، هتفرگ  نمشد  هتشاد ، نمشد  ضوُغبَم :

.هدیدنسپ یضر :

.ندش ینیب  نهپ  سطَف :

.يروک یَمَع : یمَع :

.راسخر ناهد و  ندش  جک  هوَقل :

.ندروآ ناماس  هب  .جالع  يراوزاس ، فالتئا :

عون زا  نید  هب  ندیورگ  .ناوت  ار  یخرب  اما  تخاس ، ناوتن  نوگرگد  ار  اه  تفص  یضعب و  يرآ  هک  ار  نایربج  هطلاغم  تسا  یخساپ 
ار نایمدآ  ادخ  هک  نانچ  تسا ، مود 
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هک .ِهَّللا  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  دـنادرگ  یم  رب  ار  نانآ  ناطیـش  هسوسو  اـما  تسا ، هدـیرفآ  دـیحوت  ترطف  رب 
ص 85) ج 5 ، نازیملا ، ریسفت   ) .دشاب ترطف  رییغت  تقلخ  ندرک  نوگرگد  زا  دوصقم  تسا ، هداد  لامتحا  یئابطابط  همالع  هک  نانچ 

هیآ لامتحا  نیا  دیؤم  و 

440 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یَلَع ُدـَلُوی  ٍدُولوَم  ُّلُـک   » هک تسا  ثیدـح  رد  زین  .تسا و  ( 30 مور ،  ) .اْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف 
ص 327) ج 39 ، راونالا ، راحب  رطف ، لیذ  هیاهن ، ص 13 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  « ) .ِهَرطِفلا

ار هنایربج  ياه  تّجح  نارفاک  ندرک  رّرکم 

ار هنایربج  ياه  تّجح  نارفاک  ندرک  رّرکم 

ره نآ  تشگ ز  یم  رت  تخس  دنپ  نوسفا و  نیز  دیتفگ  اه  لاس  اود  دریذپب  هک  یجنر  نآ  تسین ز  ام  جنر  نیا  هورگ  يا  دنتفگ  موق 
دور ایرد  دروخ  رگ  رگج  رد  دیان  بآ  دش  نوچ  هَّدُـس  يدـش  لیاز  يا  هّرذ  يو  زا  رخآ  يدـُب  لباق  ضرم  نیا  ار  اود  رگ  دـنب  هظحل 

.تسا تالوضف  يارجم  ندش  هتسب  هَّدُس :  2916 اقتسا ب 2920 - نآ  دنکشن  ار  یگنـشت  اپ  تسد و  دریگ  سامآ  مرجال  رگد  ییاج 
.دوش دیدپ  اقستسا  دشاب  اعما  رد  رگا  .دراد و  زاب  ار  نوخ  نایرج  دیآ و  دیدپ  قورع  رد  هاگ  هدس 

نادب میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نیَر  باجح  نآ  دوشن و  رگراک  يو  لد  رد  قح  نخس  هک  ددرگ  تخس  نانچ  لد  باجح  ار  یـضعب 
(14 نیففطم ،  ) .ْمِِهبُوُلق یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک  تسا : هدش  تراشا 

ار ناشیا  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  باوج  زاب 

ار ناشیا  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  باوج  زاب 

تمحر نیا  كارِتف  رد  تسد  دیماان  دیاشن  نسُحم  نینچ  زا  تسا  دح  یب  يراب  ياه  تمحر  لضف و  تسا  دـَب  يدـیمون  دـنتفگ  ایبنا 
یسب تملظ  سپ  زا  تساهدیموا  یسب  يدیمون  دعب  تشذگ  یتخس  دش  هداشگب  نآ  زا  دعب  تشگ  بعص  لّوا  هک  اراک  اسب  يا  دینز 

ام راک  تسین  راک  یلوبق  اب  ار  ام  چـیه  تیدز  رب  لد  رب  شوگ و  رب  اـه  لـفق  تیدـش  نیگنـس  امـش  هک  متفرگ  دوخ  تساهدیـشروخ 
هب رگ  ام  میراد  وا  رما  يارب  ناـج  یگدـنیوگ  نیا  دوخ  زا  ار  اـم  تسین  یگدـنب  نیا  نامتـسَدومرفب  وا  تسا  یندرک  ناـمرف  میلـست و 

زا شتالاسر  غیلبت  دزم  تسین  راک  شقلخ  ِّدر  لوبق و  اب  تسین  رای  ار  یبن  ناج  قح  ریغ  ام  میراک  وا  دیوگ  یگیر 
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نآ لولم  هتـسب و  ورف  لد  میتسیب  اج  ره  هار  دُعب  ات ز  میتسین  نالولم  هگرد  نیا  رب  ام  تسود  رهب  زا  میدش  ور  نمـشد  تشز و  تسوا 
راز و هلال  ام  لد  رد  تسا  رکاش  ناج  شتمحر  راثن  رد  تسا  رـضاح  اـم  اـب  بولطم  رب و  لد  دوب  سبحم  رد  راـی  قارف  زک  دوب  سک 

کی لاس و  دص  ام  شیپ  فیرظ  نادنخ و  نیریش و  هزات و  فیطل  میناوج و  ّرت و  امئاد  تسین  هار  ار  یگدرمژپ  يریپ و  تسا  ینشلگ 
تـساجک ناج  ردـنا  هتوک  زارد و  نآ  تساه  مسج  رد  یهتوک  زارد و  نآ  تسا  یکفنُم  اـم  زا  هتوک  زارد و  هک  تسا  یکی  تعاـس 

.راک وکین  ادخ ) ياه  مان  زا  یکی  : ) نسُحم  2921 ب 2937 -

.دنزیوآ بسا  نیز  سپ  زا  هک  یلاود  .همست  كارتف :

443 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ریظن يدیمون :...  دعب 

هب همان ، تغل   ) .دّرمتم شکرس ، نیگنس : ص 87 ) نونجم ، یلیل و  یماظن ،  ) تسا دیپس  هیـس  بش  نایاپ  تسا  دیما  یـسب  يدیمون  رد 
.ریذپان تحیصن  ءابطالا ) مظان  زا  لقن 

.دنرادن يراک  مدرم  یلوبقان  ای  یلوبق  اب  تسا و  قح  نامرف  غالبا  ناربمیپ  هفیظو  ندوبن : راک  یلوبق  اب 

.ناشکرس نارفاک و  ندرک  غیلبت  زا  تیانک  ندیراک : گیر  رد 

.مصخ دنهاوخن ، وا  يور  ندید  هک  نمشد ، ور : نمشد 

.ادج کفنم :

.دنشابن دیمون  وا  شیاشخب  زا  نارفاک  زج  تسا و  هانگ  نیرتگرزب  ادخ  تمحر  زا  يدیمون 

.تشادن ینعم  ناربمیپ  نداتـسرف  هن  رگ  تسا و  هدیرفآ  راتخم  ار  ناگدنب  ادخ  هک  دنداد  یم  زردـنا  ار  لد  گنـس  مدرم  نآ  ناربمیپ 
دوخ دزم  مییادخ و  هداتسرف  هک  ارچ  .میتسیا  یمن  زاب  دوخ  توعد  زا  امش  راکنا  هب  ام  .تسامش  هب  راگدرورپ  توعد  غالبا  ام  هفیظو 
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ناماه لد  ور  نیدب  تسام  اب  وا  تمحر  .مینیب  یم  دوخ  اب  ار  ادخ  هک  ارچ  مینیشن ، یمن  ياپ  زا  امش  راکنا  هب  ام  .میهاوخ  یم  وا  زا  ار 
.تسافص اب  هشیمه 

دمآ زاب  نت  هب  هک  مه  زور  کی  ناشدومنب  یهگ  نآ  فَهل و  هودـنا و  یب  زور  کی  ناشـشیپ  فهک  باحـصا  نآ  لاس  هن  دـصیس و 
یتسم تسا  يدوخ  یب  نوچ  مدع  ناتـسلگ  رد  لالم  يریپ و  يریـس و  دوب  یک  لاس  هام و  ای  بش  زور و  دشابن  نوچ  مدع  زا  حاورا 
موهوم يدب  ار  موهوم  تسین  درَو  ِسافنأ  لَعُج  درآ  مهو  هب  یک  دروخن  وک  سک  ره  ِردَی  َمل  قُذَی  َمل  تسا  يدزیا  فطل  قارغـس  زا 

دوخ يولگ  نیه  تشز  كوخ  زا  بوخ  يور  دبات  چیه  تشهب  درآ  نوچ  مهَو  ردـنا  خزود  نآ  مودـعم  يدـش  ناموهوم  وچمه  نآ 
میا ب 2946- هدرک  ناسآ  شیوخ  لها  رب  هر  میا  هدرب  نایاپ  بعـص  ياه  هار  ناـهد  اـت  هدیـسر  همقل  نینچ  نیا  ناـهُم  يا  ناـه  ُربم 

.1 تیب 3187 / حرش  هب : دینک  هاگن  فهک : باحصا   2938

444 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ٍمْوَی َضَْعب  ْوَأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  ُْمْتِثَبل  ْمَک  ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق  دنتـساخرب  باوخ  زا  نوچ  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  ندوب : زور  کی 
؟ دیدرک گنرد  تدم  هچ  تفگ  نانآ  زا  يا  هدنیوگ 

.هودنا نزح ، غیرد ، فَهل : ( 19 فهک ،  ) .میدرک گنرد  زور  زا  يا  هراپ  ای  يزور  دنتفگ 

هاگن ( ) 42 رمز ،  ) .اهِمانَم ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  اِهتْوَم َو  َنیِح  َسُْفنَأـْلا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندـمآ : زاـب  مدـع  زا  حاورا 
تسا ناهج  نیا  رد  لاس ، تشذگ  زور و  بش و  ندوبن : بش  زور و  ( 1 / 396 تیب 400 - حرش  هب : دینک 
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ریبعت مدع » ناتسلگ   » هب نآ  زا  انالوم  هک  ناهج  نیا  زا  نورب  اما  .ددرگ  یم  دراو  يو  رب  یپایپ  تسا  ریسا  یکاخ  مسج  رد  ناسنا  ات  و 
.درادن هار  تایفیک  نیا  دنک  یم 

اون وز  دبای  تسه  لایخ و  نیو  اضف  اب  داشگ و  اب  سب  يا  هصرع 

1 / 3094 مغ 3095 - ِبابسا  لایخ  دشاب  ببس  نآ  مدع ز  زا  تالایخ  دمآ  رت  گنت 

.هّبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  مدع : ناتسلگ   1 نارب 3099 / بناج  نآ  دب  یهاوخ  یکی  رگ  ناد  دیحوت  ملاع  سح  يوس  نآ  ز 

تسا مانب  مدع  مدع  هک  اریز  زاس  مدع  اب  دوجو و  رذگب ز 

تسا ماظن  ار  دوجو  هک  اج  ره  تساخ  مدع  اب  هک  نیقی  هب  ناد  یم 

حالطـصا رد  مدـع »  » نیا زا  دوصقم  و  ص 55 ) راـطع ، ناوید   ) تسا مـالغ  ناـج  هب  رثا  دوجوم  تسا  شخب  دوجو  مدـع  وـچ  يرآ 
.داد ناوتن  ربخ  وا  زا  درک و  ناوتن  تراشا  ودب  هک  تهج  نآ  زا  تافص  ءامسا و  نودب  تسا  قح  تاذ  نافراع 

.تسا يدام  ناهج  رد  هچ  نآ  زا  ندوبن  هاگآ  .تانیعت  ندرک  اهر  يدوخ : یب 

.تسا هتفر  راک  هب  بارش  زین  بارش ، هلایپ  ینعم  هب  قارغس :

هک ره  قُذَـی :...  َمل  رثآملا ) جات  زا  همان ، تغل   ) هد رد  باـن  توقاـی  ناـشفا  شتآ  قارغـس  هد  رد  بارـش  یقاـس  سلجم  تفرگ  قنور 
.دنادن هدیشچن 

445 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نادرگ نیگرس  لَعُج :

.اه يوب  سافنأ :

.لگ درَو :

.راوخ ناهُم :

یگدرزآ میوش ، یمن  هدرزآ  رکنم  راکنا  توعد و  رارکت  زا  ام  هک  دوب  نیا  نارکنم  اب  ناربمیپ  نخس  نومضم  هتـشذگ  ياه  تیب  رد 
مهرد دوش ، یم  هدوسرف  دنیب ، یم  جنر  هک  تسا  مسج  .دنشاب  ینامسج  ياه  تیصاخ  مسج و  دنب  ياپ  هک  تسا  یناسک  يارب 
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رد .درادـن  یموهفم  نانآ  يارب  مه  نامز  هک  اج  نآ  ات  دـنرانک  هب  اه  هضراع  نیا  زا  دـنا  يادـخ  اب  هشیمه  هک  ناربمیپ  اـما  دزیر ، یم 
دنتفگ دنتـساخرب  هلاس  دصیـس  باوخ  زا  نوچ  هک  دـنز  یم  لثم  فهک  باحـصا  هب  يوعد  نیا  نتخاس  رت  نشور  يارب  اـه  تیب  نیا 

بیـصن هقیقد  نینچ  زا  یهگآ  اـما  .دنتـشادن  هجوت  قح  هب  زج  هک  ناـنچ  دـندوب ، قح  رادـید  بارـش  تسم  ناـنآ  .میتـفخ  زور  کـی 
رب راکنا  هب  دناد  یمن  ار  یتسم  نیا  تذل  تسا  هدیشچن  هداب  نیا  زا  هک  نآ  .دیـسر  قح  هب  ات  درک  اهر  ار  يدوخ  دیاب  تسین ، ناگمه 

، دندیـسر ماـقم  ناـنچ  هب  اـت  دندیـشک  اـه  تضاـیر  هک  ناربمیپ  دـنک ، یم  تراـشا  ناـیاپ  رد  .دـهد و  یم  جـنر  ار  دوخ  دزیخ و  یم 
.دننک راومه  نانآ  يارب  ار  ادخ  هب  ندیسر  هار  دنشاب و  ناهارمگ  يامنهار  دنتساوخ 

مالّسلا مهیلع  ایبنا  رب  هَیِجرَت  ضارتعا  موق  ندرک  ررکم 

مالّسلا مهیلع  ایبنا  رب  هَیِجرَت  ضارتعا  موق  ندرک  ررکم 

قوذ انَع  ار و  ام  دیدنکفا  مغ  رد  اه  هشیدنا  زا  دب  غراف  ام  ناج  تیدترم  تیدض و  دییام و  سحن  تیدوخ  ِدعـس  امـش  را  دنتفگ  موق 
هناسفا اجک  ره  امش  زا  میتشگ  شیدنا  گرم  غرم  ام  میدوب  رکش  لُقن  یطوط  قارتفا  دص  ناتتشز  لاف  دش ز  قافّتا  دوب و  هک  ّتیعمج 

لاثم رد  تسا  ذـخأم  یلاکن  یخـسم  اجک  ره  تسا  دـب  لاف  ناهج  ردـنا  اجک  ره  تسا  يرکنتـسُم  هزاوآ  اـجک  ره  تسا  يرتسگ  مغ 
دیما دوصقم  و  يراودیما ، نتـسب ، دیما  ءاجر ) زا  : ) هیِجرَت  2947 تساهتشُم ب 2953 - ار  امـش  يزیگنا  مغ  رد  تسامـش  لاق  هّصق و 

.ابس مدرم  ندروآ  نامیا  هب  تسا  ناربمیپ  نتسب 

ای کین  لاف  هب  ار  یسک  راتفگ  ای  رادید  یضعب  هک  نانچ  .دب  کین و  سحن : دعس و 
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.دنریگ یم  دب 

.تسا ضوغبم  دنسپان و  دوصقم  اجنیا  رد  .دور  راک  هب  هتشگ  رب  نید  زا  هراب  رد  رتشیب  دتُرم :

.درک ادج  مه  زا  ار  ام  امش  یسحن  .نامداش  نامقافتا  زا  میدوب و  قفتم  مه  اب  ام  امش  ندمآ  زا  شیپ  تیعمج : قوذ 

یم گرم  هب  هک  یغرم  اه  حرـش  یخرب  رد  .دشاب  گرم  رکف  رد  هک  یـسک  يونثم  تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  شیدنا : گرم  غُرم 
( .میتشگ موش  میدوب  دنمتداعـس   ) .دـنراد یم  موش  ار  نآ  هک  تسا  دـغج  قح ،» غرم   » هب فورعم  غرم  دوصقم  ًارهاظ  نکیل  .دـشیدنا 

.دنیاشوخان رکنتسُم :

.نویش گناب  زا  تیانک  رکنتسم : هزاوآ 

.تسا یتشز  هب  یبوخ  لیدبت  دوصقم  .تشز  یتروص  هب  تروص  لیدبت  خسم :

.باذع الب ، لاکن :

447 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يراتفرگ ماد ، ذخأم :

.بولطم اهتشم :

زاب اه  تذل  زا  ار  ام  دیا  هدمآ  امـش  هک  دننک  یم  هئطخت  ار  ناربمیپ  دنرگنب ، دوخ  رادرک  دوخ و  رد  هک  نآ  ياج  هب  ناربمیپ  نارکنم 
زج امـش  هداتـسرفن ، يزیچ  ادـخ  و  دـیتسین ، ام  نوچ  ینایمدآ  زج  امـش  دـنتفگ  : » دـیوگ نینچ  عمج  نیا  نابز  زا  میرک  نآرق  .دـیراد 
رب يزیچ  نشور  مایپ  ندناسر  زج  میا و  هدش  هداتسرف  امـش  يوس  هب  ام  دناد  یم  ام  راگدرورپ  دنتفگ : ناربمیپ  .دیتسین » نایوگ  غورد 
یم امـش  هب  تخـس  باذـع  ام  زا  مینک و  یم  ناتراسگنـس  دـیتسیان  زاب  رگا  میریگ  یم  دـب  لاف  هب  ار  امـش  ام  دـنتفگ  نانآ  .تسین  ام 

تریس نیا  و  ( 47 لمن ، « ) .میتفرگ دب  لاف  هب  ار  تناهارمه  وت و  ام  دنتفگ  : » دـیامرف یم  دومث  ناتـساد  رد  و  ( 18 - 13 سی ، « ) .دسر
نانیب تقیقح  .دنناوخ  یم  یقیقح  یناگدنز  هب  ار  نانآ  ادخ  ناربمیپ  دنناد و  یم  يویند  ياه  تذل  رد  ار  یناگدنز  هک  تسا  یمدرم 

زا میرک  نآرق  .دنریگ  یمن  شوگ  هب  نالد  روک  دنریذپ و  یم 
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ار ناربمایپ  ادخ  دندوب  تّما  کی  مدرم  َنیِرِْذنُم : َنیِرِّشَبُم َو  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًهَدِـحاو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َناک  دـهد : یم  ربخ  نینچ  مدرم  نیا 
(2 تیب 1398 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رتشیب  یهگآ  يارب  ( ) 213 هرقب ،  ) .هدنهد میب  هدنهد و  دیون  تخیگنا  رب 

مالّسلا مهیلع  ایبنا  باوج  زاب 

مالّسلا مهیلع  ایبنا  باوج  زاب 

وت رم  ینابرهم  رس  يوس  زا  وت  دصق  رد  اهدژا  رطخ  اب  یشاب  هتفخ  ییاج  وت  رگ  ددم  دراد  ناتناج  نایم  زا  دب  تشز و  لاف  دنتفگ  ایبنا 
دب لاف  نایم  زا  ینـشور  رد  نیبب  هج  رب  هچ ؟ ِلاف  ینز  یم  نوچ  دـب  لاف  ییوگب  وت  دروخ  تاهردژا  هن  را  دوز  هِجب  هک  درک  هاـگآ  ار 

یبیبط رگ  ناـهج  لـها  دـیدن  هچ  نآ  دـیدب  وک  ناـهن  زا  تسا  هدـننک  هگآ  یبـن  نوچ  ارـس  يوس  مرب  یم  مناـهر  یم  ار  وت  دوخ  نم 
مّجنم رو  ینک  یم  مَّثَُؤم  ار  حصان  وت  سپ  ینز  یم  نوچ  دب  لاف  ییوگب  وت  رش  روش و  درآ  رب  یجنر  نینچ  هک  روخم  هروغ  تدیوگ 
موجن نیا  يرخ  یم  دیآ  تسار  هراب  ود  کی  يرتخا  ِغورد  ینیب  را  هر  دص  چیسپ  ردنا  نکم  يراک  نانچ  نآ  چیه  زورماک  تدیوگ 

دود نایع  زا  دوخ  ام  هاگآ و  دـننک  یم  نامگ  زا  مّجنم  نآ  بیبط و  نآ  فالغ  رد  وت  زا  دـنام  نوچ  شتّحـص  فالخ  زگره  دـشن  ام 
لاف ب موش  لاق  تسام  ناـیز  هک  لاـقم  نیز  نک  شمخ  ییوگ  یمه  وت  نارکنم  يوس  هب  درآ  یم  هلمح  نارک  زا  شتآ  مینیب و  یم 

لاف دـنتفگ  َنُوفِرْـسُم : ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ُْمتْرِّکُذ  ْنِإ  ْمُکَعَم َأ  ْمُکُِرئاط  اُولاق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دـب :...  تشز و  لاف   2954 - 2967
دنزاس ناتروآ  دای  رگا  تسامش  اب  امش  دب 
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.دراد ماک  رد  ار  ترس  ندرب  ورف  دصق  ندوب : دصق  رد  رس  يوس  زا  ( 19 سی ،  ) .دیراک هفازگ  یمدرم  امش  هن 

.رطخ زا  تیانک  دب : لاف  نایم 

.هانگ هب  مهتم  مَّثَُؤم :

449 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.مجنم سانش ، هراتس  يرتخا : .ورم ) رفس  هب  زورما  .نکم  يراک  زورما  .زاسم  هدامآ  ار  دوخ  رفس  هلیسو  زورما   ) .جیسب جیسپ :

( .تسا یهلا  یحو  نآ  أشنم   ) مینک یم  هک  اه  ییوگ  شیپ  مییوگ ، یم  ادخ  بناج  زا  هچ  نآ  ام : موجن 

نآ ردنا  دوبن  سحن  قارتحا و  هک  نارتخا  يارو  زا  دننارتخا 

.دنیاشوخان نانخس  لاف : موش  لاق   1 / 754 ربتعم 755 - نامسآ  تفه  نیا  ریغ  رگد  ياه  نامسآ  رد  ناریاس 

ام ندـناسرت  دـنیوگ  یم  ناربمیپ  .يوایند  ياه  تذـل  هب  نتخادرپ  زا  ناربمیپ  ریذـحت  یهن و  ینعم  نتخاس  نشور  يارب  تسا  یلیثمت 
ییوگ شیپ  نخـس  راب  کی  رگا  .دـننیب  یم  وا  رـس  رب  ار  رطخ  هک  هتفخ  تسا  يدرم  ندـناسرت  نوچ  ایند ، هب  ندروآ  يور  زا  ار  امش 

وا هدومرف ي  مییادخ و  بناج  زا  هک  رت  یلوا  ام  نخـس  سپ  دیریذپ  یم  ار  شا  هتفگ  دیآ  تسار  دیا  هدید  ار  وا  غورد  راب  اه  هد  هک 
.مییامن یم  وگ  زاب  امش  يارب  ار 

دنک هگآ  شدـنیب  یماـب  وا ز  دور  یم  رب  وـت  تشپ  رب  ییعفا  يور  یم  اـج  ره  تسوـت  اـب  دـب  لاـف  يونـشن  ار  ناحـصان  حـُصن  هک  يا 
هلمج ددرگ  خـلت  تندرگ  رب  ناـهد  یعفا  دـنز  نوچ  نخـس  نآ  تفر  دوخ  شاـب  شوخ  وا  دـیوگ  نکم  منیگمغ  شوماـخ  شَییوـگ 

«36  » تنتسُج يداش 

يدب يدومن و  دِج  نآ  ارم  ات  يدز  یم  یگنـس  وت  میالاب  ای ز  ناغف  رد  نابیرگ  يدـیردنب  نوچ  نالف  يا  دوب  نیمه  ییوگ  ودـب  سپ 
ییوگب وت  يا  هدرزآ  یم  هک  نآ  دیوگب ز  وا 
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اذیا و هیام  یتخانـشن  نآ  ِّقح  یمیئل  زا  دـنب  کشخ  نیز  ار  وت  نم  مناهر  ات  دـنپ  هب  يدرماوج  مدرک  نم  تفگ  يا  هدرک  مداش  کین 
ینک ییوــــــکین  وــــــچ  وــــــت  اـــــــب  دـــــــنک  دـــــــب  یند  ِناـــــــمیئل  يوــــــخ  دوـــــــب  نــــــیا  یتخاـــــــس  ناـــــــیغط 

__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  تنتسُج »  » ریز تندرک » ، » ساسا هخسن  رد  ( 36)

450 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دـصفه ضوع  وا  ار  یکی  رم  دزـس  ناسحا  ینک  رگ  یمیرک  اب  شیوکین  دزاسن  تسا و  میئل  هک  شینَحنُم  نک  یم  ربص  نیز  ار  سفن 
انَّبَر ب ناشادـن  خزود  رد  زاب  افج  تمعن  رد  دـنراک  نارفاک  افو  اب  سب  ار  وت  ددرگ  يا  هدـنب  اـفج  رهق و  ینک  نوچ  یمیئل  اـب  دـهد 

.تسا هدمآ  ناحصان )  ) عمج تروص  هب  الاب  تیب  رد  هک  تسا  حصان »  » ریمض عجرم  وا :  2968 - 2981

.تشذگ دش و  هتفگ  ینخس  نخس : نآ  تفر 

.تسا نیا  یتسود  طرش  .تسا  نینچ  یتسود  دوب : نیمه 

.ندرک یباتیب  .نتشادرب  دنلب  گناب  زا  تیانک  ندیرد : ناغف  رد  نابیرگ 

ره .تسا  ندرک  دـب  راک  دوصقم  هک  .يدرک  يراک  بوخ  دـنا : هتـسناد  هنوگ  زنط  ار  عارـصم  نیا  ناحراش  رتشیب  ندرک : داش  کـین 
مدرشفا یم  ياپ  وت  نتخاس  هاگآ  رد  رگا  دیوگ : وا  درک : ینعم  رگید  یتروص  هب  ار  تیب  ناوت  یم  نکیل  دراد  یهجو  حرش  نیا  دنچ 

.يدرک یم  داش  ارم  تروص  نآ  رد  .هن  ییوگ  وت  يدش و  یم  هدرزآ 

یم داـش  ارم  تروـص  نآ  رد  هن  يا  هدرک  مداـش  هک  ین  : » تسا هدـش  یم  هدـناوخ  نینچ  مود  تیب  مین  هـک  داد  لاـمتحا  ناوـت  یم  و 
، دـنا هتفرگ  درب  راک  نیمه  زا  ار  ینعم  هک  تسادـیپ  و  هدرک ، ینعم  مهرم  نودـب  مخز  نتـسب  ار  نآ  جاردـننآ  دـنب : کشخ  .يدرک »

نتسب ینعم  هب  دنب » کشخ   » ًارهاظ نکیل 
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رطخ و زا  تیانک  تیب  رد  دنب  کشخ  تسا و  روآ  درد  همست  نیا  اب  نتسب  .دنیوگ و  ِّدق »  » ار نآ  یبرع  رد  هک  تسا  تسوپ  همـست  اب 
.تسا بیسآ 

.ندرک یساپسان  تمعن  ماگنه  نتشاک : افج  تمعن  رد  .دزیخن ) رب  ات  بوکب  ار  سفن   ) .مخ ینَحنُم :

ام راگدرورپ  َنوُِملاظ : اَّنِإَف  انْدُـع  ْنِإَف  اْهنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  .َنیِّلاض  ًامْوَق  اَّنُک  اُنتَْوقِـش َو  اْنیَلَع  ْتَبَلَغ  انَّبَر  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اـنَّبَر :
.میدوب هارمگ  یمدرم  و  دش ، هریچ  ام  رب  ام  تواقش 

(107 - 106 نونمؤم ،  ) .میـشاب ناراکمتـس  ام  انامه  میتشگ  زاب  ینامرفان ] هب   ] اـم رگا  رآ  نورب  خزود )  ) نآ زا  ار  اـم  اـم ، راـگدرورپ 
دنراذگ و یمن  یعقو  نانآ  نانخس  هب  دنرامش و  یم  راوخ  ار  ناربمیپ  زردنا  ناهارمگ 
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يدرکن و هاگآ  باذع  نیا  زا  شیپ  اشیپ  ار  ام  ارچ  دننک  ضارتعا  هک  دوب  دنوش و  یم  نامیشپ  دیآ  دورف  ناشیا  رب  یهلا  باذع  نوچ 
.دماین شوخ  ار  امش  نکیل  میتفگ  دنیوگ  نانآ 

اهرَک وأ  ًاعوَط  ایتئا  هک  دشاب  نارّبکتم  دبعم  ات  ناهج  نیا  نادنز  ناهج و  نآ  خزود  ندیرفآ  تمکح 

ًاهرَک وأ  ًاعوَط  ایتئا  هک  دشاب  ناّربکتم  دبعم  ات  ناهج  نیا  نادنز  ناهج و  نآ  خزود  ندیرفآ  تمکح 

تـسا خَف  هناگیب  غرم  دنب  ياپ  تسا  خزود  سپ  ناشتاعاط  دجـسم  دنوش  یفاج  دوخ  دننیب  افو  نوچ  دنوش  یفاص  افج  رد  نامیئل  هک 
رَقَـس شک  ندرگ  هاگتدابع  دش  رـشب  زا  دوصقم  دوب  تدابع  نوچ  میقم  ار  قح  دوش  رکاذ  وردناک  میئل  دزد و  هعموص  نادـنز  تسه 

تـسین تدابع  زج  ناوخب  نیا  سنإلا  َّنِجلا َو  ُتقَلَخ  ام  تسدـُب  تمدـخ  نیا  دوصقم  وا  زا  کیل  تسد  راـک  ره  رد  تسه  ار  یمدآ 
مه ینک  شلاب  شاوت  رگ  دوب  نف  نآ  باتک  زا  دوصقم  هچ  رگ  ناهج  زا  دوصقم 
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رابدا رفظ  رب  يدیزگ  رب  ار  ریشمش  یتخاس  یخیم  وت  رگ  دوس  داشرا  شناد و  دوب و  ملع  دوبن  شلاب  نیا  دوصقم  وا  زا  کیل  دوش  یم 
رم ُهَتمَقسأ  میئل  درم  دبعم  هَتمَرکأ  میرک  درم  دبعم  تسا  يدبعم  ار  یمدآ  کی  ره  کیل  تسا  يدُه  ملع و  رشب  زا  دوصقم  هچ  رگ  ار 

تخاس دـیزَم  ار  اهنیا  ار و  اهنآ  خزود  دـیرفآ  دجـسم  ود  ره  قح  مرجال  دـنهد  َرب  ات  هدـب  ار  نامیرک  رم  دـنهن  رـس  ات  نزب  ار  ناـمیئل 
زاین ب تسا و  ریغـص  باب  نآ  خزود  زارف  رـس  دنُدب و  ناراّبج  هک  نآ  ریحَز ز  موق  رـس  دنرآ  دورف  ات  ریغـص  باب  رد  سدـق  یـسوم 

َلاقَف ٌناخُد  َیِه  ِءامَّسلا َو  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .هاوخ  انب  ای  هاوخ  هب  دـییایب  اهرک : وا  اعوط  ایتئا   2982 - 2996
.هاوخان ای  هاوخ  دـییایب  تفگ  نیمز  هب  نادـب و  سپ  .دوب  يدود  نآ  تخادرپ و  نامـسآ  هب  سپـس  ًاهْرَک : ْوَأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَْأِلل  اـَهل َو 

(11 تلصف ، )
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.راکافج ساپسان ، یفاج :

.ماد خَف :

.خزود رقَس :

ْمُکَکَلَس ام  .َنیِمِرْجُْملا  ِنَع  .َنُولَءاسَتَی  ٍتاَّنَج  ِیف  .ِنیِمَْیلا  َباحْـصَأ  اَّلِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندوب : شک  ندرگ  هاگتدابع  رقس 
خزود هب  ار  امش  زیچ  هچ  ناراکهانگ  زا  دنسرپ  یم  اه  تشهب  رد  تسار  تسد  باحـصا  رگم  َنیِّلَـصُْملا : َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  .َرَقَـس  ِیف 

ّنج و مدیرفاین  ِنوُُدبْعَِیل : اَّلِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو  ّنجلا : تقلخ  ام  ( 43 - 39 رثدم ،  ) .میدوبن نارازگ  زامن  زا  دنیوگ  دروآ  رد 
.ملع شناد ، نف : ( 56 تایراذ ،  ) .دننک شتسرپ  هک  نآ  يارب  زج  ار  سنا 

اجبان هرهب  زا  تیانک  نتخاس : ریشمش  ار  خیم 
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يزوریپ رب  ار  تسکش  ندیزگ : رفظ  رب  رابدا  .ندرب ) راک  هب  لام  بسک  راک  رد  تسا  تیاده  تلیسو  هک  یـشناد   ) .نتفرگ يزیچ  زا 
هک تسا  يزیچ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  اما  .تسا  شتـسرپ  ياج  ینعم  هب  تغل  رد  دَبعَم : .دناوخ ) ریبدا »  » دـیاب ار  رابدا   ) .نداد حـیجرت 

.تسا هدمآ  نآ  حیضوت  دعب  تیب  رد  هک  نانچ  تسوا  روخ  رد 

( .ار وا  یتخادـنا  جـنر  هب   ) .ار وا  یتخاـس  راـمیب  هیلعف ) هلمج  : ) ُهَتمَقـسأ .وا ) ندرک  مارکا   ) .ار وا  يدرک  مارکا  هیلعف ) هلمج  : ) ُهَتمَرکأ
.ندناسر دوس  زا  تیانک  نداد : رب  .دنار ) دیاب  ار  میئل  تخاون و  دیاب  ار  میرک  )

ام دزن  دنهاوخ و  هچ  ره  تشهب )  ) نآ رد  تسار  نانآ  ٌدیِزَم : اْنیََدل  اهِیف َو  َنوُءاشَی  ام  ْمَُهل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .شیازفا  دیزَم :
.یصقا دجسم  هب  تسا  هدوب  ینیمز  ریز  یهار  هک  هّطِح  باب  ای  درُخ ) ِرد  : ) ریغص باب  ( 35 ق ،  ) .تسا ینوزفا 

ام زرمایب  دییوگب  نانک و  هدجـس  دیوش  رد  رد  زا  ٌهَّطِح : اُولُوق  ًادَّجُـس َو  َباْبلا  اُولُخْدا  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا 
حوتفلا وبا  ریـسفت  « ) .دـندرک لدـب  ناشیا  .عضاوت  هب  ینک  مخ  تشپ  ات  وش  رد  گنت  ياهرد  نیا  زا  دـنتفگ  ار  ناشیا  ( » 58 هرقب ،  ) .ار

( هیآ نیمه  لیذ  يزار ،
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: ریحز

اب تـیب 2987  رد  ( 2 تیب 1858 / حرـش  هب : دـینک  هاگن   ) 2 ریگماو 1868 / ار  وا  مرک  ازفب  لـسع  وـت  ریحز  ِموـق  اـم  میدوزفا  هـکرس 
راگدرورپ تخانـش  دنا ) هتفگ  نارـسفم  ضعب  هک  نانچ   ) ای تدابع  سنا  نج و  شنیرفآ  زا  دوصقم  دومرف ، میرک  نآرق  هب  داهـشتسا 

قوش و يور  زا  ار  یهورگ  تخانش ، ای  تدابع  نیا  .تسا 
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نامیـشپ هدرک  زا  ات  دننیبب  نادـنز  دـیاب  ناراک  اطخ  نادزد و  هک  نانچ  تهارک و  يدونـشخان و  يور  زا  ار  یهورگ  تسا و  تیاضر 
رس نم  شتـسرپ  زا  هک  نانآ  انامه  َنیِرِخاد : َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَـس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هک  دنور  خزود  دیاب  نارفاک  دنوش 

(60 رفاغ ،  ) .دنوش یم  رد  راوخ  خزود ، هب  يدوزب  دننز  زاب 

1 ناحتما 3601 / دشاب  ران  ار  رجح  هک  نارفاک  باذع  دمآ  نآ  ران ز 

تسا دصاق  اضر و  يایوج  هک  نآ  تسا ز  دجاس  ًاعوط  هک  ناد  نمؤم  کیل 

(2 / 2530 تیب 2531 - حرش  هب : دینک  هاگن   ) 2 / 2544 تسا 2545 - رگید  يدارم  وا  دصق  کیل  تسرپ  نادزی  مه  ربگ  ًاهرَک  تسه 

باب مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  نانچ  تسا ، هتخاس  دنشابن ، قح  رّخسم  هک  ناراّبج  ندرک  رّخسم  ببـس  ار  كولم  تروص  یلاعت  قح  هک  نآ  نایب 
« ٌهَّطِح اوُلوُق  ًادَّجُس َو  بابلا  اولُخدا   » هک ندمآ  رد  تقو  لیئارسا ، ینب  ناراّبج  عوکر  تهج  سدُق  ِضَبَر  رب  تخاس  ریغص 

هیلع یـسوم  هک  نانچ  تسا ، هتخاس  دنـشابن ، قح  رّخـسم  هک  ناراّبج  ندرک  رّخـسم  ببـس  ار  كولم  تروص  یلاعت  قح  هک  نآ  نایب 
« ٌهَّطِح اُولُوق  ًادَّجُس َو  بابلا  اولُخدا   » هک ندمآ  رد  تقو  لیئارسا ، ینب  ناراّبج  عوکر  تهج  سُدق  َِضبَر  رب  تخاس  ریغص  باب  مالّسلا 

ار ایربک  هدجس  هک  نوچ  دننک  ناشیا  هدجس  ایند  لها  ناه  تخاس  يریغـص  باب  ناهـش  زا  ناوختـسا  تشوگ و  قح ز  هک  نانچ  نآ 
یلاخ امش  ناکاپ  رکشین  دیا  هن  یکاپ  ترضح  نیا  قیال  ناولهپ  ریم و  بارحم ، نآ  مان  ناشبارحم  یکناد  نیگرس  تخاس  دنا  نمشد 

ات ز دوب  هک  شوم  وخ  شوم  ره  هنحِـش  دـشاب  هبرگ  دـنورگب  ار  وک  تسا  راع  ار  ریـش  دـنوش  عضاخ  ناـسخ  نیا  ار  ناگـس  نآ  دـیین 
روخ رد  یَندا  ِّبَر  ناهِم  نآ  درو  تسالعألا  َیِّبَر  دوب  قح  باتفآ  یک ز  ناشفوخ  دوب  قح  ِبالک  زا  ناشیا  فوخ  وا ؟ دـسرت  ناریش 

نآ هکلب  فاصم  ناریش  دسرت ز  یک  شوم  ناهلبا  نیا 
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رود میوگب  یحرـش  را  نک  سب  سیون  تمعن  یلو  دـنوادخ و  شوت  سیل  گید  يا  سیل  هساک  شیپ  هب  ور  فان  کشم  ناـگتوهآ 
نوچ سفن  ِمیئل  اب  میئل  ندرگ  دـهن  ات  نامیئل  اب  میرک  يا  نک  دـب  هک  دـمآ  نیا  لصاح  تسه  هک  دـناد  مه  ریم و  دریگ  مشخ  تسد 
یغاط تسه  دنرکام  دنا و  یغاط  تمعن  لها  دنرکاش  تنحم  لها  هک  ُدب  ببـس  نیز  دنک  نارفک  دب  سفن  نامیئل  نوچ  دنک  ناسحا 

2997 مَقَـس ب 3012 - يولب و  دیور ز  یم  رکـش  معن  كالما و  دیور ز  یک  رکـش  ابع  بحاص  هتـسخ  رکاش  تسه  ابق  نیّرز  رلگب 
.دنداهن یم  اه  ناکد  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  ییاضف  .رهش  يوراب  ود  نایم  یگداشگ  َضبَر :
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.ندش مخ  عوکر :

ياهرد فصو  هک  اج  نآ  ورـسخ  رـصان  .دـناوخ  یم  زامن  اج  نادـب  ع )  ) یـسوم هک  تسا  يا  هبق  ِرَد  دـنا  هتفگ  نارـسفم  هَّطِح : ِباب 
نآ رد  نیا  هک  دنیوگ  نینچ  و  دنیوگ ، هّطِحلا  باب  ار  نآ  هک  هدرب  نیمز  رد  نینچمه  تسا  رگید  يرد  و  : » دسیون نینچ  دنک  دجسم 

: کناد نیگرس  ص 48 ) ورسخ ، رـصان  همان  رفـس  « ) .دجـسم هب  نتفر  رد  دومرف  رد  نیدب  ار  لیئارـسا  ینب  لج  زع و  يادخ  هک  تسا 
.تسا توهش  هزیرغ  نتخاس  یضار  مکش و  ندرک  رپ  نانآ  تمه  تیاهن  هک  نادنمتردق ، زا  تسا  يریبعت  .دنک  ریغصت  هدافا  فاک » »

.دننک ینتورف  نانآ  ربارب  ناتّمه  نود  و 

.تسا هدرک  ریبعت  ایند  لها  ریغصلا » باب   » هب نادنمتردق  نیا  زا  انالوم 

.يوایند لالج  هاج و  نابحاص  زا  تیانک  ناگس :

.دنور نانآ  هاگرد  هب  تمعن  يارب  هک  نانآ  زا  تراعتسا  ناسَخ :

.دناوخ کناد » نیگرس   » ار نانآ  هک  یناسک  زا  تراعتسا  قح : ِبالِک 
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.يرهاظ تردق  نادنوادخ 

.ادخ يایلوا  ناربمیپ و  زا  تیانک  قح : باتفآ 

ناگدیزگ نخـس   ) .ِهِدـمَِحب یلعألا َو  َیِّبَر  َناحبُـس  دـنیوگ : زامن  ياه  هدجـس  رد  هک  نانچ  تسا  گرزب  ام  راگدرورپ  یلعألا : َیِّبَر 
: گَتوهآ .دنناوخ ) دوخ  راگدرورپ  ار  نادـنمتردق  ناهلبا ،  ) .نادـنمتردق ناهاشداپ و  زا  تیانک  یَندأ : ِّبَر  .تسا ) یلعألا  َیِّبَر  قح 

.تسوا قاتشم  دنک و  یم  ریس  قح  هار  رد  هک  یکلاس  زا  تیانک 

.دنا هدرک  هدنسب  تمعن  كدنا  هب  هک  يوایند ، تمعن  نادنوادخ  زا  تراعتسا  سیل : هساک 

هجو .تسا  دونـشخ  هرهب ) كدنا   ) نانآ فرظ  هت  ندیـسیل  هب  هک  نادـنچ  دـهاوخ ، يرادروخرب  ناراد  تمعن  زا  هک  نآ  سیل : گید 
سیل هساک  زا  سیل ، گید  هبترم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  سیل  گید  هب  ناـنآ  ناـقلمتم  سیل و  گـید  هب  تمعن  نادـنوادخ  تهاـبش 

.تسا رتورف 

.دیسیل یم  هبرگ  دوب  هدیبسچ  گید  هب  هچ  نآ  دوب و  ناراکتمدخ  صاخ  دنام  یم  هساک  رد  هچ  نآ 

.دزرو نارفک  ینک  یکین  نادب  رگا  هچ  تشک ، دیاب  ار  میئل  سفن  فوصوم ) رب  تفص  مدقت  : ) سفن میئل 
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.راک بیرف  رکام :

.شکرس یغاط :

(. عمج دنوسپ   ) َرل گرزب + ياب  گیب  یکرت ) : ) رلگب

: يَوَلب ( 2 تیب 2336 / حرـش  هب : دینک  هاگن  « ) .نیَرمِط يِذ  ٍرَبغأ  ٍثَعـشأ  َّبُر  : » تسا ثیدـح  رد  هک  نانچ  شوپ ، هدـنژ  ابع : بحاص 
.الب شیامزآ ،

.يرامیب مَقَس :

، تردق ِنادنوادخ  رابرد  .دنور  هدروآ  دورف  رس  ندمآ  رد  ماگنه  وا  موق  ِناکشک  ندرگ  ات  داد  بیترت  ار  ریغصلا » باب  ( » ع  ) یـسوم
، دنشاب نتورف  ناشربارب  دیاب  دنهاوخ  یتمعن  نانآ  زا  رگا  .تسا  ریغـصلا  باب  نوچمه  دنراین  هدجـس  ادخ  هاگرد  هب  هک  یناسک  يارب 

ُتابِّیَّطلا هک  یهلا  يراج  ّتنـس  تسا  نینچ  .دنراذگ  یمن  یعقو  ار  ناربکتـسم  دـنراوخ و  تیدـحا  هاگـشیپ  رد  اهنت  ادـخ  يایلوا  اما 
.َنِیثِیبَْخِلل ُتاثِیبَْخلا  َنِیبِّیَّطِلل َو 
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یتسدگنت و و  ( 7 - 6 قلع ،  ) .ینْغَتْـسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  هک  تسا  نایغط  یـشک و  ندرگ  بجوم  ایند  تمعن  زا  يرادروخرب 
.ادخ هب  ندروآ  يور  بجوم  و  تسا ، شیامزآ  يرامیب 

یهت هرفس  رب  یفوص  قشع  هّصق 

یهت هرفس  رب  یفوص  قشع  هّصق 

اود کن  ار  اهدرد  اهطحق و  اون  یب  ياون  کن  دز  یم  گناب  دـیرد  یم  ار  اه  هماـج  دز  یم  خرچ  دـید  هرفـس  يزور  خـیم  رب  ییفوص 
یب تسم و  يدـنچ  يات  دـندز  یم  ییوه  ياه و  یخک و  خـک  دـش  رای  وا  اب  دوب  یفوص  هک  ره  دـش  رایـسب  وا  روش  دود و  هک  نوچ 

وت یتـسینعم  یب  شقن  ور ! ور  تفگ  تسا  یهت  ناـن  زو  هتخیوآ  يا  هرفـس  تسیچ  هک  ار  یفوص  تفگ  یلوضفلا  وب  دـندش  یم  دوخ 
یب ياون   3013 تسا ب 3019 - قداص  وک  ره  تسین  یتسه  دنب  تسا  قشاع  ياذـغ  نان  یب  نان  قشع  یتسین  قشاع  هک  یتسه  وجب 

هقوذآ هشوت و  اون : یب  ياون  .تسا  هدـمآ  مه  يرگناوت »  » ینعم هب  يونثم  رد  دـنچ  ره  دوش  ینعم  هقوذآ  هشوت و  تسا  رتهب  اون » : » اون
.یگرب یب  گرب  ریظن : تسا ، هشوت  یب  هک  نآ 

اون هب  دریگن  شیپ  ار  قلعت  ره  زا  يدازآ  رقف و  یفوص  ات   1 راگدرک 2237 / دشخب  شیگرب  یب  گرب  رانچ  نیا  ياه  گرب  دزیرب  رگ 
.تسا هدیسر  زیچ  همه  هب  دوش  دازآ  اه  قلعت  زا  کلاس  نوچ  .تسا  قلعت  مدع  زمر  یفوص  هدید  رد  یلاخ  هرفس  .دسر  یمن 

.گناب فعش ، روش ، دود :

.تسا یتسم  رس  يداش و  هناشن  هک  يزاوآ  توص ) : ) خِک خِک 

تیانک ینعم : یب  شقن  ص 184 ) هقیقحلا ، هقیدح  ییانـس ،  ) يرت تسیچ  غارچ  ردنا  کچ  کچ  يرخ  تسیچ ؟ ریقف  ردنا  خکخک 
.ینک یم  مکح  نادب  ینیب و  یم  ار  رهاظ  اهنت  هک  نآ  زا 

رد نان  عفن  هک  نآ  ز 
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459 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسوپ  طیسوت  یب  عفن  نآ  تدهدب  تسوا  ِداد  نان  نآ 

( تیب نآ  حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 3 / 2542 تسا 2543 - يا  هرهب  ار  یلو  هرفـس  یب  نان  تسا  يا  هرفـس  نوچ  ناـن  ِشقن  ناـهنپ  قوذ 
.دنرادن یهاگآ  يونعم  تایح  زا  دنا  هتسب  لد  نآ  تاقّلعتم  ینامسج و  تایح  هب  هک  یناسک 

ب 5294) ریبک ، ناوید   ) تسین تیانج  تیتسه  زا  رتب  اریز  يدوخ  زا  تسین  وش  تسین 

نآ دنرب  یم  نادیم  وگ ز  هن و  تسد  دنرپ  یم  ملاع  درگ  هن و  لاب  دوس  هیامرس  یب  تسه  ار  ناقـشاع  دوجو  اب  دوبن  راک  ار  ناقـشاع 
دندحاو سفن  گنر و  کی  مدع  نوچ  دندز  همیخ  مدع  ردنا  ناقشاع  تفاب  لیبنز  یمه  هدیربب  تسد  تفای  يوب  ینعم  وک ز  يریقف 

ّدـض تسوا  يوخ  هک  نوچ  وا  يوب  زا  درب  وب  یک  یمدآ  توـپ  توـل و  دـشاب  يوـب  ار  يرپ  رم  توـل  قوذ  دسانـش  یک  هراوـخ  ریش 
شیپ دـشاب  بآ  لـین  بآ  نآ  دوب  نوخ  یطبق  شیپ  شوخ  تول  نم  دـص  نآ ز  یباـین  وت  شک  يوـب  يِّرَپ  نآ  وـب  زا  دـبای  وا  يوـخ 
تیب حرـش  هب : دـینک  هاگن  ریقف : نآ   3020 ناوع ب 3028 - ِنوعرف  دـشاب ز  هگ  هقرغ  نایلیئارـسا  رحب ز  دـشاب  هداـج  لـیمج  ِّیطبس 

.3 / 1704

.نتشگ قح  رد  وحم  .نتسناد  ادخ  زا  ار  یتسه  همه  .نتشاگنا  تسین  ار  دوخ  زا  تیانک  ندز : مدع  رد  همیخ 

: دحاو سفن 

رازه دصشش  مه  دنشاب و  یکی  مه  رای  ود  ینیب  عمتجم  ناشیا  زا  نوچ 

ثیدح ياه  باتک  رد  هک  اج  نآ  ات  ندوب : يرپ  تول  يُوب ،  2 / 184 ناشداب 185 - دشاب  هدروآ  ددع  رد  ناشدادعا  اه  جوم  لاثم  رب 
كاروخ مدرک  عبتت 
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ص 41. ج 1 ، یئاسن ، ننس  .راصنا  بقانم  باب  يراخب ، حیحص   ) .دنا هتشون  نهپ  ناوختسا و  ار  نج 

460 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص ج 60 ،  ) .تسا مسنت  نیطایـش  ياذـغ  هک  تسا  هدروآ  جاجتحا  زا  رگید  یتیاور  رد  یـسلجم  اـما  ص 73 ) ج 60 ، راونالا ، راـحب 
ار نآ  هصالخ  هک  تسا  هدروآ  یناتساد  ینباکنت  حاتفلا  دبع  نب  دمحم  لاح  حرـش  لیذ  تاّنجلا ، تاضور  بحاص  هراب  نیا  رد  ( 77
رد اما  دور  یم  وا  هواجک  شیپ  اشیپ  هک  دـید  ار  یـسک  هار  رد  .درک  ع )  ) قارع ناماما  ترایز  مزع  یلاـس  يو  میروآ : یم  اـجنیا  رد 

رگید چوک  ماگنه  ات  دریگ و  یم  یندروخ  كدنا  ام  زا  دیآ و  یم  دـنتفگ  .دیـسرپ  ار  وا  لاح  هلفاق  مدرم  زا  دوش و  یمن  هدـید  لزنم 
وا ياپ  دور و  یم  اوه  رد  هک  تسناد  تسیرگن و  يو  رد  دید  ار  وا  هک  رگید  زور  ات  دش  هدز  تفگش  دنوخآ  .دنیب  یمن  ار  وا  یـسک 

یلکـشم رگا  ما  هدرک  رذن  منایّنج و  زا  يدرم  تفگ  یتسیک ؟ دیـسرپ  وا  زا  ماجنارـس  تفرگ و  ارف  میب  ار  دنوخآ  .دسر  یمن  نیمز  هب 
امش دیسرپ  .متسه  وت  باکر  رد  دور  نیا  زا  مورب  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هب  هعیـش  ياملع  زا  یکی  باکر  رد  دوش  هدوشگ  مراد  هک 

؟ دیراد مه  یکاروخ  نایّنج 

یم هک  ار  سک  نآ  اـما  میریگ ، یم  ورین  مییوـب و  یم  مینابـسچ و  یم  هنیـس  هب  ار  وا  مینیبـب  ار  ییور  اـبیز  هک  یماـگنه  يرآ ، تفگ 
خاروس زا  یکی  رد  نآ  زا  يا  هرطق  دـنزیمایب و  هکرـس  اـب  ار  بادـس  بآ  يرآ ، تفگ  دراد ؟ ییوراد  دیـسرپ  .دوش  یم  هناوید  مییوب 

.دیناکچب يو  ینیب  ياه 

دیوگ دنوخآ  .دبای  دوبهب  رامیب  دوش و  یم  هتشک  یّنج  نآ  راک  نیا  اب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1552 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامهم يارب  هاوخب  هناخ  بحاص  زا  تفگ  دمآ و  نم  دزن  نج  نآ  درک  ینایاش  ییاریذپ  ام  زا  يا  هناخ  بحاص  اه  لزنم  زا  یکی  رد 
ام نارتخد  زا  یکی  تفگ  میدیسرپ  ببـس  نوچ  تساخرب  نویـش  يو  هناخ  زا  هاگان  .درک  نانچ  هناخ  بحاص  دشکب  يدیپس  سورخ 

رتخد غاـمد  خاروس  رد  متخیمآ و  بآ  اـب  ار  بادـس  دروآ ، نوچ  .رواـیب  بادـس  یکدـنا  سرتم  متفگ  .هدرک  ادـیپ  یگناوید  تلاـح 
شیپ اشیپ  هک  ار  سک  نآ  سپ  نآ  زا  متشک و  دوخ  نخـس  اب  ار  دوخ  هآ  هک  مدینـش  ییادص  لاح  نآ  رد  تساخرب  دش و  هب  متخیر 

: یطبس ص 715 ) خـیراوتلا ، بختنم  هـب : دـینک  هاـگن  و  ، 109 ص 108 - ج 7 ، تاـّنجلا ، تاـضور   ) .مدـیدن تفر  یم  ما  هواـجک 
.لیئارسا ینب  ناهد  رد  نآ  ندوب  بآ  نایطبق و  ناهد  رد  لین  بآ  ندش  نوخ  ناتساد  هب  تسا  تراشا  .یلیئارسا 

4 دنب 3434 / مشچ  زا  بآ  دش  نوخ  یطبق  شیپ  دنروخ  یم  یفاص  بآ  وز  نایطبس 

461 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

بآ ندـمآ  مه  هب  نآ و  زا  نایلیئارـسا  نتـشذگ  وا و  موق  و  ع )  ) یـسوم يارب  ایرد  ندـش  هتفاکـش  هب  تسا  تراشا  ندوب : هداج  رحب 
(2 تیب 2298 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .دمآ رد  نآ  رد  نوعرف  نوچ 

زا مه  ریغ  ناردارب و  نامرح  فسوی و  يوب  زا  ّقح  يوب  ندیشک  فسوی و  يور  زا  قح  ماج  ندیـشچ  هب  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  ندوب  صوصخم 
ود ره  نیا 

ناردارب و نامرح  فسوی و  يوب  زا  ّقح  يوب  ندیشک  فسوی و  يور  زا  قح  ماج  ندیـشچ  هب  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  ندوب  صوصخم 
ود ره  نیا  زا  مه  ریغ 

زا نیک  هب  نآ  دنک و  یم  هَچ  رد  شیوخ  شقـشع  نیا ز  دیـسر  یک  ناوخا  هب  نآ  ُدب  وا  صاخ  دـیدب  فسوی  خر  زا  بوقعی  هچ  نآ 
وا هرفس  دنَک  یم  هَچ  وا  رهب 
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قشع روُهَّطلِاب  اَّلإ  تفگ  هالَص  روح ال  يور  دنیبن  هتسشان  يور  تسا  یهتـشم  وک  رپ ، تسا  بوقعی  شیپ  تسا  یهت  نان  زا  نیا  شیپ 
اج رود  زا  دیـسر  یم  شنان  يوب  ار  بوقعی  نآ  دوب  فسوی  عوج  اه  ناج  توق  تسا  يور  نیا  زا  عوج  اه  ناج  توپ  تول و  دـشاب 
یم بوقعی  ُدب  هک  نوچ  وا  دوب  وس  نآ  گنسرف ز  دص  هک  نآ  تفاین و  یم  فسوی  ناهاریپ  يوب  تفاتش  یم  ار  نهریپ  دتـسب  هک  نآ 

عمتـسم دشاب  هچ  رگ  ماشم  دبای  یمه  يو  زا  عمتـسم  بیبح  هن  سک  نآ  تسا  ملع  ظفاح  بیـصن  یب  شناد  ِملاع ز  اسب  يا  وب  دییوب 
تسا يرس  رس  یساخن  شیپ  هیراج  تسا  هیراج  یـساخن  نآ  تسد  هب  نوچ  تسا  هیراع  شتـسد  هب  ناهاریپ  هک  نآ  ماع ز  سنج  زا 

فسوی هب  ع )  ) بوقعی تبحم  هک  نادب  تسا  تراشا  بوقعی : ندوب  صوصخم   3029 تسا ب 3040 - يرتشم  يارب  زا  وا  فک  رد 
تهج نیدب  دید ، یم  وا  رد  ار  ادخ  رگید  يریبعت  هب  تسادـخ و  هدـیزگ  فسوی  تسناد  یم  هکلب  دوبن  يدـنزرف  ردـپ  زا  یـشان  اهنت 

.دندوب مورحم  نآ  ندید  زا  نارگید  يو و  ناردارب  هک  دید  یم  يزیچ  وا  رد  .دیزرو  یم  قشع  ودب 

( ظفاح  ) دنداد متاذ  هولج  زا  ربخ  اج  نآ  رد  هک  لامج  فصو  هنیآ  نم و  يور  نیا  زا  دعب 

463 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يدیمون نامرح :

نآ دنتـسناد  یمن  دـندرب و  یم  کـشر  وا  رب  دـندید و  یم  ردـپ  هب  ار  وا  یکیدزن  اـهنت  فسوی  ناردارب   ) .ناردارب خا ) عمج  : ) ناوخا
ٌْربَصَف ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلاق  دـیامرف : میرک  نآرق  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  نازحـالا ، تیب  هَچ : .تسا ) یببـس  ار  یکیدزن 

زین َو ( 83 فسوی ، * ) .ٌلیِمَج
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بوقعی تدم  نیا  رد  هک  : » تسا هدمآ  ریسفت  رد  ( 84 فسوی ،  ) .ِنْزُْحلا َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  َفُسُوی َو  یلَع  یفَـسَأ  ای  َلاق  ْمُْهنَع َو  یَّلَوَت 
حوتفلا وبا  ریسفت  « ) .دوساین دروخن و  تفگن و  نخس  یسک  اب  تفر و  اج  نآ  رد  درک و  مان  نازحالا » تیب   » ار نآ  تخاس و  يا  هناخ 

.دندنکفا هاچ  رد  ار  يو  فسوی  ناردارب  هک  نادب  تسا  تراشا  ندنک : هَچ  ریخا ) هیآ  لیذ  يزار ،

.تشاد ار  يو  ینیشنمه  ياهتشا  تخانش  یم  ار  وا  هک  بوقعی  اما  دندید ، یم  دوخ  نوچ  ار  وا  فسوی ، ناردارب  وا :...  هرفس 

.تسین كاپ  وا  نورد  نورب و  هک  كاپان  هتسشان : يور 

ع)  ) يرکـسع نسح  ماما  ریـسفت  زا  یـسلجم  و  قئاقحلا ) زونک  زا  ص 90 ، يونثم ، ثیداحا  « ) .َهل َروُهَط  نِمل ال  هالَـص  ال  : » هالَـص ـال 
زامن طیارش  رد  ص 386 )  ) بوجحملا فشک  رد  ص 236 و 316 ) ج 77 ، راونالا ، راحب  « ) .ٍروُهَط ِریَِغب  ًهالَـص  ُهَّللا  ُلَبقَی  ـال  َو  : » درآ

: توپ تُول و  .توهش » زا  نطاب  هب  تساجن و  زا  رهاظ  هب  تراهط  نآ  زا  یکی  تسا  طیارش  ار  نآ  رم  زامن )  ) نآ لوخد  لبق  و  : » درآ
.اه یندروخ  عاونا  ینعم  هب  تسا  عابتا  زا 

زا لقن  هب  ب 18779 ، ریبک ، ناوید   ) نم رانید  رز و  غاب و  نم ، توپ  تول و  تسنیا  رحـس  ات  نز  یم  هدرپ  نیا  رـسپ  يا  نک  مینامهم 
(94 فسوی ،  ) .ِنوُدِّنَُفت ْنَأ  ـال  َْول  َفُسُوی  َحـیِر  ُدِـجََأل  یِّنِإ  هب  تسا  تراـشا  ناـن : يوب  ریبک ) ناوید  تاریبعت  تاـغل و  رداون  گـنهرف 

نآرق رد  .ددرگ  انیب  و  دشک ، هدـید  رب  ات  درب  بوقعی  يارب  ار  وا  نهریپ  دـش  رومأم  ع )  ) فسوی بناج  زا  هک  یـسک  نهریپ : هدـنناتس 
« ریشب  » هب وا  زا  میرک 
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زا رگید  یتیاور  رد  دوب و  بوقعی  دنزرف  ادوهی  تسا  هتفگ  سابع  نبا  .دنا  هتـشون  هنوگ  دنچ  ار  وا  مان  اهریـسفت  اما  تسا ، هدش  ریبعت 
.دنا هتشون  زین  رگید  ياه  مان  و  يزار ) حوتفلا  وبا  ریسفت   ) .دوب رعَذ  کلام  هک  تسا  هدش  لقن  وا 
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یملع هک  یناسک  ای  دنـشاب  بحاصم  نانآ  اب  دـنچ  ره  دـنرادن  ار  قح  يایلوا  تخانـش  ناوت  هک  تسا  یناسک  زا  تیانک  تیب  نیا  رد 
.دنرب یمن  بیصن  نآ  زا  دنزومآ و  یم 

وا اب  وا  شناد  دروآ و  رد  اپ  زا  ار  وا  يو  ِینادان  هک  دنمـشناد  اسب  : » دـیامرف ناملاع  نیا  هراب  رد  ع )  ) یلع شناد : زا  بیـصن  یب  ملاع 
ٌِملاع ال ًاباذَع  ِساَّنلا  ُّدَشأ  : » دومرف هک  تسا  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  و  ( 107 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .درکن يدوس  ار  وا  دوب و 

.دوس هرهب و  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و  وب ، ماشم : ص 37 ) ج 2 ، راونالا ، راحب  « ) .ء یش  ِهِملِع  نِم  ُعِفَتنَی 

.مالغ زینک و  هدنشورف ي  ساخن : یساخن :

.كزینک هیراج :

.درادن یگتسب  لد  ودب  هک  یتقوم ، يرس : رس 

نآ هدز  نیا  هار  تشز  لایخ  کی  هدـش  نآ  غاب  کـین ، ِلاـیخ  کـی  ین  هار  رگید  يوس  ار  یکی  ره  ینداد  يزور  تسا  ّقح  تمـسق 
ياه نخلگ  ياج  دناد  هک  سپ  وا  ياه  نشلگ  هار  دـناد  هک  سپ  تخادـگ  ياج  خزود و  یلایخ  زو  تخاس  غاب  یلایخ  زک  ییادـخ 
لایخ شوخان  ره  ِهار  يدرک  دنب  لایتحا  ار ز  شعلطم  يدیدب  رگ  لایخ  دیآ  ناج  نکر  نیمادک  زک  لاجم  رد  دنیبن  لد  ناب  هدـید  وا 

ضبق راوروک  نک  فک  هب  شلضف  نماد  مدع  دنب  رد  داصِرم و  دوب  هک  مدق  اج  نآ  ار  سوساج  دسر  یک 
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بآ و يوج  رازغرم و  رد  یکی  نآ  تسا  يو  ِناج  یَُقت  هک  یتخب  کین  تسا  يو  نامرف  رماوا و  نماد  راـی  هرهُـش  يا  دوب  نیا  یمعا 
ارچ نیه  تسیک  سبح  رد  نیا  هک  هدـنام  بجع  نآ  تـسیچ و  نـیا ز  قوذ  هـک  هدـنام  بـجع  وا  باذـع  ردـنا  وا  يوـلهپ  یکی  نآ 

مراین نم  ناج  يا  دـیوگ  نمچ  ردـنا  رد آ  نیه  انیـشنمه  تساود  دـص  اجنیا  هک  يدرز  ارچ  نیه  تساه  همـشچ  اـجنیا  هک  یکـشخ 
.ندمآ دیدپ  ياج  عَلطَم :  3041 ندمآ ب 3053 -

.ندرک هراچ  ندرک ، تلیح  لایتحا :

465 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ینالقع ياه  سایق  و  یئزج ، لقع  زا  تراعتسا  سوساج :

.دتسیا یم  نآ  رد  نابهگن  هک  ییاج  .ناب  هدید  ياج  داصِرم :

زا لایخ  دبایرد  هک  تسین  ورین  نآ  ار  یئزج  لقع   ) .درادن هار  نادب  یمدآ  هشیدنا  هک  اج  نآ  .یندـیدان  ملاع  دحرـس  مدـع : دـنب  رد 
یماگنه دنا : هتـشون  يونثم  ناحراش  ضعب  نوسلکین و  وا  زا  يوریپ  هب  يدابآربکا و  دمحم  یلو  یمعا : ِضبَق  .دـیآ ) یم  دـیدپ  اجک 
يذخأم هیجوت  نیا  .تسا  یفاک  عیبم  ضبق  دـشاب  روک  رادـیرخ  رگا  دـنیبب و  ار  عیبم  رادـیرخ  هک  دوش  یم  بترتم  عیب  رب  یعرـش  رثا 

يوغل و ینعم  هب  تیب  نیا  رد  یمعا  ِضبق  .تسین  طرـش  ضبق  اه  بهذم  زا  کی  چیه  رد  صوصخب )  ) روک عیب  تحـص  رد  درادن و 
.دنک یمن  اهر  دبسچ و  یم  نادب  تخس  هتفرگ  تسد  هب  ار  يزیچ  نوچ  روک  هک  تسا  نآ  حلطصم 

يِذَّلا ُهَّللا  تـسا  هدوـمرف  ررقم  ار  ناگدـنب  ینامـسج  يزور  راـگدرورپ  .تـسا ) راگتـسر  دراد ، يوـقت  هـک  نآ   ) .يراـکزیهرپ یَُقت :
ِیف ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَضَْعب  َلَّضَف  ُهَّللا  هداد َو  رارق  رگید  ضعب  زا  شیب  ار  یضعب  يزور  و  ( 40 مور ،  ) .ْمُکَقَزَر َُّمث  ْمُکَقَلَخ 
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اهروصت و رد  نآ  راثآ  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  نوگانوگ  ياه  تنیط  رب  ناـمدرم  .تسا  نینچ  زین  یناـحور  يزور  ( 71 لحن ،  ) .ِقْزِّرلا
.تشز ییاه  لایخ  کین و  ییاه  لایخ  .دیآ  یم  دیدپ  نانآ  ياه  لایخ 

رثا ینامـسج  تاکرح  مسج و  رد  هک  تساه  لایخ  نیا  2 و  ینخلگ 278 / همیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  وت  هشیدنا  تسا  لگ  رگ 
.دراذگ یم 

لامج بحاص  دوب  شتالایخ  رگ  لایخ  زا  تسه  یهبرف  ار  یمدآ 

دـیآ و یم  دـیدپ  رایتخا  یب  نهذ ، رد  اه  لاـیخ  نیا   2 / 594 یـشتآ 595 - زا  موم  وچمه  دزادگ  یم  یـشوخان  دـیامن  شتالایخ  رو 
رد تسوکین و  اـه  لاـیخ  ار  یکی  ارچ  دـیآ ؟ یم  دـیدپ  اـه  لاـیخ  نیا  هنوگچ  .دوش  یم  دـب - اـی  کـین  نوگ - هنوگ  ياـهرثا  أـشنم 

.تسین هار  نآ  نتسناد  هب  ار  یسک  .دزادگ  یم  نآ  رد  تسا و  تشز  اه  لایخ  ار  یکی  و  درب ، یم  رس  هب  ناتسغاب 
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ناشن یب  رحب  ّدم  رزج و  شیپ  ناشکاردا  دنز  نف  هچ  بجع  يا 

درم نماد  راوروک  دیاب  تسا  نینچ  هک  لاح   6 / 2770 دیسر 2771 - اه  ترازو  یهاش و  کلم و  دیسر  اه  ترامع  نیا  نابایب  نآ  ز 
: تفگ دیبسچ و  نادب  تفرگ و  ار  یهلا 

نزب یخرچ  نک و  ِلبقُم  معلاط  نم  هاش  يا  ایب  ار ؟ نیا  میا  هک  ام 

هایس دش  ناج  َبنَذ  بیسآ  هک ز  هام  راونا  زا  نک  نابات  ار  حور 

هدنب دشابن  ریگتـسد  یلاعت  قح  تیانع  رگا   6 / 2786 ناهر 2788 - شزاب  نسر  روَج  هَچ و  زا  ناـهر  شزاـب  نظ  مهو و  لاـیخ و  زا 
رد هک  ریما ، تسا و  ریما  مالغ  نآ  هنومن  .راتفر  ياپ  هن  ندـش  اهر  يورین  هن  راتفرگ ، دـب  لایخ  جـنر  رد  .دـنام  یم  ياج  رب  ناـنچمه 

ناتساد
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.هتفای لایخ  هک  نآ  زمر  ریما  هتفای و  ار  قح  تیانع  هک  تسا  یسک  زمر  مالغ  .تسا  هدومرف  حرش  هدنیآ 

قح اب  تاجانم  زامن و  رد  تشاد  میظع  سنا  دوب و  هراب  زامن  هک  شمالغ  ریما و  تیاکح 

قح اب  تاجانم  زامن و  رد  تشاد  میظع  سنا  دوب و  هراب  زامن  هک  شمالغ  ریما و  تیاکح 

رقنس ریزگان  يا  میور  هبامرگ  هب  ات  ریگب  نوتلآ  زا  لگ  لیدنم و  ساط و  رس  رادرب  الَه  رُقنُس  دز  گناب  رحـس  هبامرگ  جاتحم  دش  ریم 
دوب الَم  رد  رقنُـس  شوگ  ردنا  دـمآ  الَـص  گناب  دـُب و  هر  رب  يدجـسم  ود  هب  ود  وا  اب  تفر  تفرگ و  رب  وکن  یلیدـنم  ساط و  مد  نآ 
نوچ نُکی  َمل  مناوخ  ضرف و  مرازگ  ات  نک  ربص  ینامز  ناّکد  نیا  رب  وت  زاون  هدـنب  يا  نم  ریم  يا  تفگ  زامن  رد  َعلوم  تخـس  رقنس 
تفگ تشاد  مشچ  ینامز  ار  رقنـس  ریم  تشاچ  کیدزن  ات  دنام  اج  نآ  رقنـس  دندش  غراف  اهدرِو  زامن و  زا  دـندمآ  نوریب  موق  ماما و 
تفه ینم  شوگ  رد  هک  لفاغ  متـسین  ینـشور  يا  مدمآ  کن  نک  ربص  نونف  وذ  نیا  مدراذگن  یم  تفگ  نورب ؟ ییان  ارچ  رقنـس  يا 
تفگ مرتحم  يا  زونه  میآ  نورب  ات  مدراذگن  یم  دوب  نیا  شخـساپ  درم  شابیت  زا  تشگ  زجاع  هک  ات  درک  گناب  درک و  ربص  تبون 

رد ارم  مه  وا  تسا  هتسب  نورب  زا  تتـسا  هتـسب  هک  نآ  تفگ  دناشن ؟ تک  اج  نآ  دراد ؟ یم  او  تیک  دنامن  سک  ردنا ، دجـسم  رخآ 
ياپ تسب  وس  نیدب  وا  یهن  اپ  وس  نیزک  دراذـگن  هک  نآ  نورب  میآک  ارم  دراذـگبن  یم  نورد  ییآک  ار  وت  دراذـگن  هک  نآ  نوردـنا 

یهام لصا  نورد  دراذگن  رحب  ار  نایکاخ  نورب  دراذگن  رحب  ار  نایهام  یهر  نیا 
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هّرذ اضر  ردـنا  نز و  میلـست  رد  تسد  ادـخ  هدـنیاشگ  تسا و  تفز  لفق  تسا  لطاب  اجنیا  ریبدـت  هلیح و  تسا  لِگ  زا  ناویح  بآ و 
468 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ایربک  زا  زج  تسین  شیاشگ  نیا  اه  حاتفم  دوش  رگ  هّرذ 

هگ نآ  یتـشگ  هدـنب  دـننک  تداـی  يدوخ  شومارف  نوچ  شیوخ  ریپ  زا  ناوج  تخب  نآ  یباـی  شیوخ  ریبدـت  دوش  تشومارف  نوـچ 
انالوم تابوتکم  تسا و  دلو  ءاهب  فراعم  دنا ، هتشون  رفنازورف  موحرم  هک  نانچ  ناتساد ، نیا  ذخأم   3054 دننک ب 3075 - تدازآ 

زامن میآ  رد  نم  ات  نیـشنب  دجـسم  رد  رب  تفگ  ار  هجاوخ  يا  هدنب  هک  نانچ  : » میروآ یم  انالوم  مود  دون و  همان  زا  ار  نآ  اجنیا  رد  و 
.دـنام رید  دجـسم  رد  مالغ  تسـشن  رد  نورب  یلب و  تفگ  هجاوخ  .یتشگ  جاتحم  وچ  مرب  مامح  هب  وت  اب  ار  ساـط  میآ  نوریب  منک و 

زا هک  دـنله  یمن  ارم  .شاب  هک  داد  زاوآ  مالغ  .میور  مامح  هب  ات  تسا  هاـگ  یب  تخـس  هک  يآ  نورب  مـالغ  يا  هک  داد  زاوآ  هجاوخ 
دله یمن  ار  وت  هک  سک  نامه  تفگ  ییآ  نورب  ات  دله  یمن  هک  ار  وت  تسین  وت  ریغ  دجـسم  ردنا  تفگ  هجاوخ  .میآ  نوریب  دجـسم 

.رایسب نتشاد  تسود  نآ  ینعم  تسا و  دنوسپ  هراب » : » هراب زامن  ص 175 ) نیدلا ، لالج  انالوم  تابوتکم  « ) .ییآ دجسم  رد  هک 

اجنیا رد  نکیل  .نیهاش  يراکش ، هدنرپ  یکرت ) : ) رقنُـس  4 يا ب 2008 / هراچ  دشابن  شااهدـگل  زا  يا  هراب  تضایر  دـشاب  اجک  ره 
.تسا صاخ  مسا 

.گنل ینعم  هب  تیب  نیا  رد  تسا و  راتسد  لامتسد و  ینعم  هب  رتشیب  لیدنِم :

لگ يوش ، رس  لگ  دنیوش ، یم  رس  نآ  اب  هک  یلگ  لِگ :
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.يزاریش

صاخ مسا  تیب  نیا  رد  .الط و  یکرت ) : ) نوتلا يدعس ) ناتسلگ   ) متسد هب  یبوبحم  تسد  زا  دیسر  يزور  مامح  رد  يوبـشوخ  یلگ 
.تسا

.يدمآ راک  .تسا  مزال  تدوجو  هک  ریزگان :

.زامن هب  توعد  الَص : گناب 

.صیرح دنمزآ ، تخس  َعلوم :

ناکد ود  شیوخ  رد  رب  هک  دوبن  نآ  زا  شیب  نم  رب  و  : » نتسشن يارب  دنتخاس  یم  اهدجسم  اه و  هناخ  ضعب  رد  رب  هک  وکـس ، ناکد :
.بجاو زامن  بجاو ، ضرَف : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یمعلب ، همجرت  « ) .مدرک
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ای دوش ، یم  زاغآ  نُکَی » َمل   » هلمج اب  هک  هَنَِّیب  هروس  ای  .ٌدَـحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  تسا : صـالخا  هروس  زا  يا  هلمج  دوصقم  نُکَی : َمل 
.تسا نآرق  قلطم  زا  تیانک 

.اه بیقعت  .دنناوخ  زامن  سپ  زا  هک  تسا  ییاهاعد  دوصقم  درِو :

.وا هجوت  تسا و  یلاعت  قح  قشع  دوصقم  .اه  نف  دنوادخ  نونف : وُذ 

.تسا نشور  ملد  وت  زا  هک  ینشور :  5 ینف 1190 / بحاص  ار  لخن  نآ  درک  زبس  ین  هناد  شدوب  درد  میرم  وچمه 

.رطاخ زا  تیانک  شوگ :

.هلیح رکم ، ابیت :

گنهرف زا  لقن  هب  ب 35966 ، ریبک ، ناوید   ) ابیت هوشع و  رگ  تسا و  ّدـج  قداص و  رگ  تسا  فیطل  تسالاب  هک ز  یتفرگ  داد و  ره 
: زین راتفگ  ناتساد و  ینعم  هب  ریبک ) ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون 

: یهام لصا   6 وا 1436 / ياولح  زا  هب  اباب  یلیس  وا  يابیت  ردام و  نیز  هِجب  نیه 

شیپ ياه  ناتـساد  لابند  هب  زین  ناتـساد  نیا   1 تساه 503 / گنج  تسوبی  اب  ار  نایهام  تساـه  گـنر  نارازه  یکـشخ  رد  هچ  رگ 
هک دید  یم  نآ  نان ، یب  هرفس  رد  یفوص  .دندوب و  مورحم  نآ  زا  ناردارب  دوب و  بوقعی  صاخ  فسوی  يوب  نتخانش  هک  تسا 
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.بآ و رد  تسا  یهام  دننامه  دجـسم  رد  نمؤم  .تسا و  نمؤم  جارعم  هک  زامن  هصاخ  تدابع ، تسا  نینچمه  .دندید  یمن  نارگید 
قح و هب  هدنب  ندروآ  يور  اب  نکیل  تسا ، هدـیرفآ  یتشرـس  رب  ار  سک  ره  یلاعت  يادـخ  هک  دـنک  یم  تراشا  هتکن  نیدـب  ماجنارس 

تـسا هداهن  لد  رب  هک  ار  یلفق  درک و  حالـصا  ار  نورد  ناوت  یم  دوخ  ياهریبدت  دوخ و  ندرک  شومارف  و  وا ، تساوخ  ربارب  میلـست 
.دوشگ

470 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ادخ  هدنز  ملاع و  نیز  وا  هدرم  ادخ  هدنب  دوب  نادزی  هیاس 

1 / 423 نامز 424 - رخآ  نماد  رد  یهر  ات  نامگ  یب  رتوز  ریگ  وا  نماد 

لُسُّرلا َسأیَتسا  اذِإ  یَّتَح  هلوق  نارکنم  ياریذپ  لوبق و  زا  ایبنا  ندش  دیمون 

هراشا

ُلُسُّرلا َسأیَتسا  اذِإ  یَّتَح  هلوق  نارکنم  ياریذپ  لوبق و  زا  ایبنا  ندش  دیمون 

هب ات  نیه  صفق  رد  ندیمد  رد  یَغ  يدرـس ز  نهآ  میبوک  دـنچ  دـنپ  ظعو و  ار  نآ  ار و  نیا  میهد  یم  دـنچ  هک  رطاخ  اب  دـنتفگ  ایبنا 
هن ز دشاب  هدنگ  رـس  زا  یهام  موُد  ِسفن  رب  دنار  لّوا  سفن  تسا  هدـعم  زوس  نادـند ز  يزیت  تسا  هدـعو  اضق و  زا  قلخ  شبنج  یک 

نادـنچ نک  دـهج  یتسیک  ود  نیزک  یناد  یمن  وت  ریزگان  دـش  قح  تفگ  غَِّلب  هک  نوچ  ریت  وچ  نار  یم  رخ  ناد و  یم  مه  کـیل  مد 
رفـس ردنا  يا  هقرغ  ییک  ود  ره  زا  هک  یناد  یمن  وت  ار  راک  نآ  ینک  یم  لّکوت  رب  ار  راب  یتشک  تشپ  رب  یهن  نوچ  یتسیچ  ینیب  هک 

نیمادک زک  نادرگ  فشک  ما  هقرغ  ای  میجان  هر  نیا  رد  نم  می  یتشک و  رد  تخات  مهاوخن  رب  میک  نم  منادن  ات  ییوگب  رگ  ییجان  ای 
نامگ اب  هر  نیا  تفر  مهاوخن  نم  ما  هقرف 
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رد ناج  هشیش  عبط  هدنسرت  رجات  ور  ود  نیا  ّرس  تسا  بیغ  رد  هک  نآ  وت ز  دیان ز  ییناگرزاب  چیه  نارگید  نوچمه  کشخ  دیما  رب 
هلمج تسا  كوب  رب  هک  نوچ  راوخ  هلعـش  دشاب  هک  دـبای  وا  رون  راوخ  تسا و  مورحم  هک  دراد  نایز  لب  نایز  هن  دراد  دوس  هن  بلط 

اذِإ یَّتَح   3076 باوَّصلاب ب 3091 - مَلعأ  ُهّللا  دـیما  زج  باب  ِعرَق  اج  نیدـب  يروتـسد  تسین  اهر  یبای  نیزگ  یلوا  نید  راک  اهراک 
.3 / 2032 تیب : حرش  هب : دینک  هاگن  لُسُّرلا : َسأیَتسا 

.ندرک روصت  دوخ  شیپ  ندرک ، سفن  ثیدح  نتفگ : رطاخ  اب 

.دراد روهظ  ثبع  هدوه و  یب  ینعم  رد  تیب  نیا  رد  و  تسا ، یهارمگ  ینعم  هب  تغل  رد  ّیَغ :

472 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتخیر لابرغ  رد  بآ  ریظن  ندرک ، تدیاف  یب  راک  زا  تیانک  ندیمد : صفَق  رد 

هب هدـعو  ًارهاظ  نکیل  دـنا ، هتفرگ  دـیعو »  » ینعم هب  ناحراش  ضعب  و  تسا ، هدرک  ینعم  یلزا »  » يراوزبس ار  هدـعو » : » هدـعو اـضق و 
تیب مین  و  دنک ،) یم  راک  تسوا  تشون  رـس  هچ  نآ  قفو  رب  یمدآ   ) هدومرف ردقم  هدـنب  يارب  ادـخ  هچ  نآ  ینعی  تسا  داعیم »  » ینعم
هتفرن نارکنم  نیا  رب  یهلا  ياضق  رگا  تفر ، دهاوخن  یندروخ  یپ  سک  دشابن  ییاهتشا  هاگ  ره  هک  تسا  بلطم  نیمه  حیـضوت  مود 

.دنریگ یمن  دنپ  ارچ  تسا ،

ناج  » هب ریبک  ناوید  رد  انالوم  یناسنا .» سفن   » ار مود  سفن  دـنا و  هدرک  ینعم  لک » سفن   » ار لوا  سفن  ناـحراش  ضعب  لوا : سفن 
.تسا هدرک  تراشا  مود »

« یهلا ياـضق   » ینعم هب  ار  لوا  سفن  ناوت  یم  ب 10525 ) ریبک ، ناوید   ) درپس ناناج  هب  مییوگ  هطلغم  قلخ  دـننادن  هک  ار  مود  ناـج 
ناگدیرفآ يارب  هچ  نآ   ) تفرگ
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( .دور یم  هدوـمرف  ررقم  وا  يارب  ادـخ  هـچ  نآ  یپ  سک  ره   ) .دوـجو ملاـع  رد  نآ  قـقحت  ار  مود  سفن  و  هتــشذگ ،) ادـخ  مـلع  رد 
رـس ندـیدنگ  زا  یهام  یهابت  هک  ناـنچ  تسخن ، تیب  مین  بلطم  نتخاـس  نشور  يارب  تسا  يرگید  ریبعت  رـس : زا  یهاـم  ندـیدنگ 

.هتساوخ نانآ  يارب  یهلا  ياضق  هک  تسا  يزیچ  زا  زین  اه  ناسنا  تواقش  تسوا ،

هدش هداتـسرف  وت  هب  وت  راگدرورپ  زا  هچ  نآ  ربمایپ  يا  َکِّبَر : ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  غَِّلب :
.ایرد مَی : ( 67 هدئام ،  ) .ناسرب

عماجلا زا  ص 90 ، يونثم ، ثیداحا  « ) .ٌقوُزرَم ُروُسَجلا  ُرِجاَّتلا  ٌموُرحَم َو  ُنابجلا  ُرِجاَّتلا  : » ثیدح هب  تسا  تراشا  عبط : هدنـسرت  رجات 
هک ناج : هشیش  همان 31 ) هغالبلا ، جـهن  « ) .ریثَک نِم  یَمنأ  ٍریِـسَی  َّبُر  ٌرِطاُخم َو  ُرِجاَّتلا  : » تسا ع )  ) ناـنمؤم ریما  هدومرف ي  و  ریغـصلا )

.طاتحم .دسرت  یم  دوخ  نتخادنا  رطخ  هب  زا  هک  .درادن  ندیشک  یتخس  ناوت 

.نز ایرد  هب  لد  .دسارهن  یتخس  زا  هک  شکالب  .هدنزادنا  رطخ  هب  ار  دوخ  زا  تیانک  راوخ : هلعُش 

.هک دوب  ففخم  كوب :

( .تسوت يراگتسر  بجوم  نید   ) .تسا نید  هب  تراشا  نیزک :

473 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تساناد تسا  تسار  هچ  نادب  ادخ  و  باوّصلاب : مَلعأ  ُهَّللا  َو 

حرط .دومرف  ناونع  ار  یقیقد  ياه  ثحب  دروآ و  نایم  هب  ییاه  ناتساد  تبسانم ، هب  تسوا  هویـش  هک  نانچ  انالوم  ، 3 تیب 2669 / رد 
مقر هک  نآ  و  تسا ، هتـشذگ  ادخ  ملع  رد  لزا  زور  زا  سک  ره  تداعـس  تواقـش و  دنچ  ره  هک  دسر  یم  هجیتن  نیدب  اه  ثحب  نیا 

سپس .دنتسیان  زاب  ناهارمگ  تیاده  زا  لاح  ره  رد  هک  تسامنهار  هفیظو  اما  دریذپ ، یمن  ار  نایامنهار  دنپ  تسا  هتفر  وا  رب  تواقش 
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تسا هتفر  وا  رب  تواقش  مقر  دناد  یمن  دّلقم  تسا و  هدیشوپ  ادخ  زج  ناگمه  رب  راک  تبقاع  دنچ  ره  هک  دنک  یم  هیصوت  نادّلقم  هب 
.دورب قح  فطل  دیما  هب  ددرگن و  دیمون  دشاب و  راک  رد  نانچمه  دیاب  هتفای ، تاجن  ای  تسا  هقرغ  انالوم  هتفگ  هب  و  تداعس ، ای 

اجر تسا و  فوخ  دّلقم  نامیا  هک  نآ  نایب 

اجر تسا و  فوخ  دّلقم  نامیا  هک  نآ  نایب 

كوب دـیما و  رب  دور  ناّکد  يوس  نوچ  نادادـماب  كود  وچ  دـش  شـشوک  ناشندرگ ز  هچ  رگ  كوب  تسا و  دـیموا  هشیپ  ره  یعاد 
نوچ تول  بسک  رد  لزا  ناـمرح  فوخ  يوق  ینوچ  وت  تسه  ناـمرح  فوخ  يور  یم  نوچ  تدوبن  يزور  كوـب  دود  یم  يزور 

رد تسه  شیب  فوخ  نیا  یلهاـک  ردـنا  تسه  شیپ  تسه  ناـمرح  فوـخ  هچ  رگ  ییوـگ  توـج ؟ تسج و  ردـنا  تسـس  تدرکن 
يدیدن ای  نایز  فوخ  نیا  دریگ  یم  تنماد  نامگ  دب  يا  نید  راک  رد  ارچ  سپ  رطخ  نوزفا  یلهاک  ردنا  مراد  رتشیب  مدیما  ششوک 

ار نآ  شتآ  دوس  دنتـسب  نوچ  رازاب  نیا  ردـنا  دومن  ور  ناشناک  هچ  نتفر  ناکد  نیز  ایلوا  ایبنا و  دـندوس  هچ  رد  ام  رازاب  نیا  لـهاک 
دش ب 3102- موکحم  هدنب و  ار  نآ  داب  دش  موم  نوچ  دـش  مار  ار  نآ  نهآ  دـش  لاّمح  دـش  مار  ار  نآ  رحب  دـش  لاخلخ  نوچ  مار 
رد دـیلقت  .دـنادن  ار  تقیقح  دوخ  اـما  دـنک ، دـیلقت  يربـهار  زا  يداـقتعا  لـئاسم  رد  هک  تسا  یـسک  اـنالوم  ریبـعت  رد  دـّلقُم :  3092

.دنا هتسناد  زیاج  ار  نآ  زین  هعیش  ياملع  ضعب  تسا و  زیاج  اه  بهذم  یخرب  رد  تاداقتعا 

.كرحم هزیگنا ، یعاد :

.ندیدرگ رغال  ندرب و  جنر  زا  تیانک  ندش : كود  وچ  ندرگ 

.يدیمون نامرِح :

نآ زا  سرت  لزا ، ِنامرح  فوخ 
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یـشیدنا یمن  نیدب  ارچ  يور ، یم  يزور  بسک  ِیپ  ارچ  يراذگ ، یماو  ریدـقت  هب  ار  اهراک  رگا   ) .دـشابن رّدـقم  وا  يارب  يزور  هک 
يرب و یمن  راک  هب  قیفوت  بسک  هار  رد  ار  ششوک  نیا  ارچ  تسا ، نینچ  هک  لاح  دشابن ، رّدقم  تیزور  دیاش  هک 

475 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دورمن و  ع )  ) میهاربا ترضح  ناتساد  هب  تسا  تراشا  شتآ : ندش  مار  .يراذگ ) یماو  تشون  رس  هب  ار  دوخ  راک 

.وا يارب  لین  ندش  هتفاکش  و  ع )  ) یسوم ناتساد  هب  تسا  تراشا  رحب : ندش  مار 

.دواد ترضح  ناتساد  هب  تسا  تراشا  نهآ : ندش  مار 

.ٌرْهَـش اهُحاوَر  ٌرْهَـش َو  اهُّوُدُغ  َحیِّرلا  َناْمیَلُِـسل  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  نامیلـس ، ترـضح  هب  تسا  تراشا  داب : ندش  هدـنب 
تقیقح هب  هک  نآ  .گرزب  تسا  یهانگ  ندیـشوکن  ندوب و  دیمون  هک  دـشن ، دـیمون  قح  تیانع  زا  دوب و  راودـیما  دـیاب  ( 12 ءابس ، )

نانآ .دهد  رارق  دوخ  قشم  رس  ار  ناربمیپ  راتفر  درب و  رس  هب  دیما  میب و  رد  دشوکب و  دیاب  هتـسویپ  تسا ، دیلقت  هلحرم  رد  هدیـسرن و 
هک یتداعس  تواقش و  زا  مدرم  نآ  تشون  رس  هب  .دنداتسیان  زاب  راک  زا  دندید ، یم  افج  ینامرفان و  ینادرگ و  يور  مدرم  زا  هکنیا  اب 

نوگرگد ار  نآ  ناوت  یم  ادخ  زا  تناعتسا  تضایر و  شـشوک و  اب  دنتـسناد  یم  هک  ارچ  دنتـسیرگنن ، هدومرف  رّدقم  نانآ  يارب  ادخ 
.تخاس

هب شـشوک  اب  ایند  راک  بسک و  رد  هنوگچ  هک  دزاـس  یم  هّبنتم  ار  ناروآ  رذُـع  نـالهاک و  تسوا  هویـش  هک  ناـنچ  اـه  تیب  نیا  رد 
ترخآ و راک  رد  ار  دـهج  نیا  ارچ  سپ  .دـشاب  هدـشن  ررقم  يدوس  امـش  يارب  زور  نآ  رد  تسا  نکمم  هک  یلاح  دـیور ، یم  ناکد 

قیفوت تساوخرد 
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و دنداتـسیان ، زاب  مدرم  تیاده  زا  دندید  هک  اه  یتخـس  همه  نآ  اب  هک  دینک  یمن  ادتقا  ناربمیپ  هب  ارچ  و  دـیرب ؟ یمن  راک  هب  ادـخ  زا 
.دیدرگ نانآ  مار  تعیبط  هک  اج  نآ  ات  دندیسر  دنتساوخ  یم  هچ  نادب  ماجنارس 

ءایفخا ءایلوا  یلاعت  هّلل  ّنا  دومرف  مالّسلا  هیلع  لوسر  هک  نآ  نایب 

ءایفخا ءایلوا  یلاعت  هّلل  ّنا  دومرف  مالّسلا  هیلع  لوسر  هک  نآ  نایب 

سفن کی  ناشایک  رب  دتفین  رب  سک  چیه  مشچ  دنراد و  همه  نیا  دـنوش  یک  رهاظ  ناقلخ  هرهُـش  دـنور  یم  ناهنپ  تخـس  رگید  موق 
شش ایب  هک  وس  نآ  دناوخ  یم  ار  وت  وک  ادخ  ياه  مرک  یناد  یمن  ای  مه  لادبا  دنونـشن  ار  ناشمان  مرح  رد  ناشیا  مه  ناشتمارک  مه 

ارم دزوس  وگم  دوز و  ردـنا آ  رد آ  شتآ  تدـیوگ  یمیرک  نوچ  تسوا  مالعا  يرگنب  هک  فرط  ره  تسوا  مارکا  همه  ملاـع  تهج 
َمل اُوباغ  نإ  َنیذـّلا  َءایِفخألا  َءایقتألا  َراربَألا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنإ  : » ترابع نیدـب  تسا  یثیدـح  نآ  أـشنم  یلاـعت : هِّلل  َّنإ   3103 ب 3108 -

ثیدح نیا  و  ص 91 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .ٍهَِملظُم َءاربَغ  ِّلُک  نِم  َنوُجُرخَی  َيدُهلا  ُحـِیباصَم  مُُهبُوُلق  اُوفَرُعی  َمل  اوُرَـضَح  نإ  اوُدَـقَتُفی َو 
مُُهبُوُلق .اودَقُفی  َمل  اُوباغ  اذِإ  اُوفَرُعی َو  َمل  اوُرَـضَح  اذِإ  َنیِذَّلا  َءایِفخَألا  َءایِقتألا  ّبُِحی  َهَّللا  َّنإ  : » تسا نینچ  یملید  نیدـلا  مالعا  لقن  هب 
هتخانـش دنرـضاح  نوچ  هک  ار  مدرم  زا  هدیـشوپ  ناراکزیهرپ  دراد  تسود  ادخ  انامه  هملظُم : َءاربغ  لک  نم  نوَجنُم  يَدُهلا  َحـِیباصَم 

ج راونالا ، راحب  « ) .دنا هتفای  تاجن  يا  هریت  درگ  ره  زا  تسا  تیاده  ياه  غارچ  ناشاه  لد  دنسرپن  نانآ  زا  دنا  بیاغ  نوچ  دنوشن و 
: رگید موق  تسا  هدش  ریبعت  نمحرلا » دابع   » هب نانیا  زا  میرک  نآرق  رد  و  نیقتم ) هبطخ  هغالبلا ، جهن  هب : دـینک  هاگن  و  ص 172 ، ، 74

نامرف ربارب  هک  نانآ 
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.دسانش یمن  ار  نانآ  یسک  ادخ  زج  هک  قح  يایلوا  .دندروآ  یمن  لالدتسا  تّجح و  دنرادن ، ارچ  نوچ و  دنا و  میلست  ادخ 

.ندوب هدیشوپ  ندنام ، سانشان  نتفر : ناهنپ   2 دناوخن 932 / رب  ار  ناشمان  ییادگ  ره  دنامب  ناهنپ  قح  کشر  زا  ناشمان 

477 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یگرزب یهاشداپ و  ایک :

.ندوب هدیشوپ  زا  تیانک  ندوب : مرح  رد   1 ایبنا 1103 / ياه  هبطخ  ایک و  زج  ایک  نآ  ددرگب و  ناهاش  هبطخ 

ندـناوخ و ارف  ینعم  هب  دوش  هدـناوخ  هزمه  رـسک  هب  رگا  تسا و  تموکح  هناشن  زا  تیاـنک  مـالعا  .تسا  رتهب  هزمه  حـتف  هب  مـالعا :
تواقش هب  ار  دوخ  یلهاک  دنداتسیا و  لادج  هب  قح  نادرم  ربارب  هک  درک  فصو  ار  يا  هتسد  دعب  هب   3 ياه 2899 / تیب  رد  .توعد 

اَُهتَّیَأ ای  دناوخ : یم  دوخ  يوس  هب  ناشیادخ  هک  دـنا  قح  يایلوا  نانآ  لباقم  دـنا و  نیدورف  هبترم  رد  هتـسد  نیا  .دـنداد  تبـسن  یلزا 
(27 رجف ،  ) .ِکِّبَر یلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا 

نتخوسان هنع و  هَّللا  یضر  سنأ  نتخادنا  شتآ  رپ  رونت  رد  لیدنم  تیاکح 

نتخوسان هنع و  هَّللا  یضر  سنأ  نتخادنا  شتآ  رپ  رونت  رد  لیدنم  تیاکح 

ار ناوخ  راتـسد  سنأ  دید  ماعط  دعب  زک  درک  تیاکح  وا  تسا  هدـش  یـصخش  وا  ینامهم  هب  هک  تسا  هدـمآ  کلام  دـنزرف  سنأ  زا 
ار ناوخ  راتـسد  نامز  نآ  دنکف  رد  شتآ  ُرپ ز  رونت  رد  همد  کی  شرونت  رد  نکفا  ردـنا  همداخ  يا  تفگ  هدولآ ، نکرچ و  ماف  درَز 
دیپسا و دیپسا و  كاپ و  رونت  زا  دروآ  رب  تعاس  کی  دعب  دنُدب  يروُدنَک  ِدود  راظتنا  دـندش  ناریح  نآ  رد  نانامهم  هلمج  دنمـشوه 

تسد و یفطصم  هک  نآ  تفگ ز  زین  تشگ  یَّقَنُم  دیزوسن و  نوچ  زیزع  ِّیباحص  يا  دنتفگ  موق  رود  خاسوا  نآ  زا 
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نینچ ار  يدامج  نوچ  بارتقا  نک  یبل  تسد و  نانچ  اب  باذـع  ران و  زا  هدنـسرت  لد  يا  ناوخ  راتـسد  نیا  ردـنا  دـیلامب  سب  ناـهد 
نآ زا  دعب  دربن  رد  ناج  يا  شاب  نادرم  كاخ  درک  هلبق  نوچ  ار  هبعک  خولک  رم  داشگ ؟ دـهاوخ  اه  هچ  ار  قشاع  ناج  داد  فیرـشت 
نیا یپ  رارـسا  رد  تسا  هدُرب  وا  مریگ  يو ؟ تفگ  زا  نآ  دوز  يدـنکف  نوچ  همه  نیا  اب  دوخ  لاح  ییوگن  وت  همداـخ  نآ  اـب  دـنتفگ 

هچ يرزیم  دیماان  ناشیا  ِمارکا  متسین ز  دامتعا  نامیرک  رب  مراد  تفگ  یتس ؟ يا  شتآ  ردنا  يدنکف  نوچ  یتمیق  ناوخ  راتـسد  نینچ 
نیا هن  مزادـنا  رد  رـس  دـیما  سب  مراد  هَّللا  ُدابع  زا  دامتعا  لاـمک  زا  متفا  ردـنا  مدـَن  یب  شتآ  نیع  ردـنا  وَر  رد  مدـیوگ  وا  رگا  دوب ؟

زا هک  يدرم  لد  نآ  نز  قدص  زا  درم  قدـص  دـیابن  مک  نز  ریـسکا  نیا  رب  دوخ  ردارب  يا  ناد  زار  میرک  ره  دامتعا  ناوخ ز  راتـسد 
3109 دوب ب 3128 - مکشا  مک ز  هک  دشاب  یلد  نآ  دوب  مک  نز 

479 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رانلا یف  هاقلأ  خـسّتا  اذإ  ٌلیدـنم  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  دـنع  ناک  : » هک درآ  نامعن  نب  هداـتق  زا  رظاـنلا  ههُزن  زا  يورقنا  ار  ناتـساد  نیا 
دوب یلامتسد  ار  سنا  هب : تیطغ  وا  ءایبنالا  هوجو  یلع  َّرَم  ائیـش  لکأت  راَّنلا ال  هَهجو َو  هب  حَسَم  مالـسلا  هیلع  ّیبَّنلا  نإ  لوقی  فظنیف و 

يزیچ شتآ  هدیـشک و  دوخ  خر  هب  ار  نآ  ص )  ) لوسر تفگ  یم  .دش  یم  هزیکاپ  دنکفا و  یم  شـشتآ  رد  دش  یم  هدولآ  نوچ  هک 
ار نانآ  هرهچ  ای  دراذگب  ناربمیپ  يور  رب  هک  ار 
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سوماـق  ) .تسیز لاـس  هن  دوـن و  دـنیوگ  .درک  زارد  يرمع  ص )  ) هَّللا لوـسر  مداـخ  يراـصنا ، کـلام : نـب  سنا  .دروـخن » دـناشوپ 
رب بزاـع  نب  ءارب  سنا و  دنتـساخ  اـپ  رب  ریدـغ  ناتـساد  رب  نداد  تداهـش  يارب  هباحـص  زا  یعمج  هک  يزور  باـعیتسا ) زا  لاـجرلا ،

يارب تشاد  هنیدـم  تیالو  فسوی  نب  جاـجح  هک  یماـگنه  .تفرگ  صرب  يراـمیب  يو  رـس  درک و  نیرفن  ار  وا  ع )  ) یلع .دنتـساخن 
.درک اعد  دالوا  لام و  یناوارف  هب  ار  وا  ص )  ) لوسر هک  دنا  هدروآ  وا  حدم  رد  یتیاور  هماع  .داهن  رهم  شندرگ  رب  وا  نتخاس  راوخ 

: ماف درز  ( 55 هبوت ،  ) .ْمُهُدالْوَأ ْمُُهلاْومَأ َو ال  َْکبِْجُعت  الَف  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  تسین  ریخ  ياـعد  نیا  دـسیون : يرتشوش  موحرم 
(. ماعط هب  ندش  هدولآ  زا   ) گنر درز 

.یکدنا هظحل ، کی  ه ) مد + کی + : ) همد کی 

(. هنادنمشوه  ) دیق ای  تفرگ  همداخ  تفص  تسا  نکمم  دنمشوه :

فراعم « ) .اوه رعَش  يرودنک  رب  هنایم ، رد  هام  یکاک  ناگراتس و  ياه  صرق  هب  رگن  نامـسآ  هرفـس  نیا  رب   » .ناوخراتـسد يرودنَک :
.كرچ خَسَو : عمج  خاسوا : نیعم ) گنهرف  زا  لقن  هب  ص 286 ، دلو ، ءاهب 

.هزیکاپ یَّقنُم :

.ندز هسوب  زا  تیانک  .یکیدزن  بارتقا :

.تضایر تدهاجم و  زا  تیانک  دربن :

(. ناوخ راتسد  لامتسد ،  ) هچراپ قلطم  ثحب ، دروم  تیب  رد  .دنبرس  .دشوپ  ار  ندب  هچ  ره  هفحلم ، رازا ، رزئم ، رزیم :

.ینامیشپ مَدَن :

.دوش هدناوخ  دیمتعا »  » تیفاق تیاعر  يارب  دیاب  دامتعا :

480 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناصاخ زا  نخس  ( 63 ناقرف ،  ) .ًانْوَه ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  هیآ : هب  تسا  تراشا  ًارهاظ  .ادـخ  ناگدـنب  هَّللا : ُداـبع 
تیصاخ رد  فرصت  نآ  دنک و  یم  نایب  ار  ملاع  ناصاخ  رورـس  ياه  هزجعم  زا  یکی  اه  تیب  نیا  رد  .ادخ  دزن  نانآ  دنلب  ماقم  دوب و 

تادوجوم
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.تسا

نابز قلخ  نارتش و  هداهن  گرم  رب  لد  دندوب و  هدنامرد  یبآ  یب  یگنـشت و  زا  هک  ار  برع  ناوراک  مالّـسلا  هیلع  لوسر  ندیـسر  دایرف  هّصق 
هتخادنا نورب 

هراشا

قلخ نارتش و  هداهن  گرم  رب  لد  دندوب و  هدنامرد  یبآ  یب  یگنشت و  زا  هک  ار  برع  ناوراک  مالّسلا  هیلع  لوسر  ندیسر  دایرف  هّصق 
هتخادنا نورب  نابز 

هدـناوخ رب  دوخ  گرم  یناوراک  هدـنام  نابایب  نآ  ناـیم  رد  بَِرق  ناـشناراب  طـحق  زا  دـش  کـشخ  برع  زا  یهورگ  يداو  نآ  ردـنا 
بعـص و هر  گیر و  ِفت  رب  گرزب  سب  یناوراک  اج  نآ  دـید  نوَع  رهب  هر  زا  دـش  ادـیپ  یفطـصم  نوَک  ود  ره  ِثیغُم  نآ  یناـهگان 

نابثُک نآ  يوس  يرای  دنچ  دیور  رتوز  نیه  تفگ  دـمآ  شمحر  هتخیر  وس  ره  گیر  ردـنا  قلخ  هتخیوآ  نابز  ار  ناشنارتشا  گرتس 
يوس ُّرم  نامرف  اب  دیرآ  نم  يوس  رتش  اب  ار  هیس  نابرتش  نآ  درب  یم  يدوز  هب  دوخ  ریم  يوس  دروآ  کشم  رتش  رب  یهایـس  رگ  دیود 
ودب سپ  يَرب  هیده  نوچ  بآ  ُرپ  هیوار  يرتشا  اب  هیـس  دش  یم  يا  هدنب  نانچ  نآ  دندیدب  تعاس  کی  دعب  نابلاط  نآ  دـندمآ  نابثُک 

اه عون  وخ  دنق  ِيور  هام  نآ  وا  تفگ  وا  تسیک  ار  وا  مسانـشن  نم  تفگ  يَرَولا  ُریَخ  رـشَبلا  ُرخَف  فرط  نیا  ار  وت  دناوخ  یم  دـنتفگ 
ربش مین  وا  بناج  میاـین  نم  رحـس  هب  وا  درک  نوبز  ار  یهورگ  هک  تسا  رعاـش  نآ  رگم  وا  اـنام  تفگ  تسه  هک  شدـندرک  فیرعت 

بآ و دیـشون  تفگ  زیزع  نآ  شیپ  هب  شدندیـشک  نوـچ  فَـت  عینـشَت و  رد  تـشادرب  ناـغف  وا  فرط  نآ  دـندیروآ  شناـشک  شک 
ربا وا  کـشم  زا  کـشَم  درک و  رپ  هیوار  دروـخ  بآ  نآ  یـسک ز  ره  نارتـشا و  درک  باریـس  وا  کـشَم  نآ  ار ز  هلمج  زین  دـیرادرب 

هدید یسک  نیا  وا  کشر  زا  دنام  هریخ  نودرگ 
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482 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هَیِواه  نادنچ  زوس  ددرگ  درس  هیوار  کی  زک  تسا 

تسا یتیاور  ناتساد  نیا  ذخأم   3129 بارطضا ب 3148 - یب  ُرپ  کشم  نیدنچ  تشگ  بآ  کشم  کی  زک  تسا  هدید  یسک  نیا 
ود هک  ینز  هب  .میدوب  هنشت  تخـس  ام  داتـسرف و  بآ  بلط  هب  ارم  ص )  ) لوسر ینابایب  رد  هکنیا  نآ  هصالخ  .نیـصحلا  نب  نارمع  زا 

زور و کی  تفگ  تسا ؟ رادـقم  هچ  بآ  اب  وت  مدرم  هلـصاف  میدیـسرپ  .میدیـسر  دوب  هدرک  زارد  بآ  کشم  ود  ناـیم  ار  دوخ  ياـپ 
تفگ نآ  زین  ودـب  نز  .میدرب  ص )  ) ربمیپ دزن  ار  وا  تسیک ؟ ص )  ) لوسر تفگ  ایب ! ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  متفگ  هار ...  بش  کـی 

رپ ار  دوخ  ياه  کشم  میدش و  ریـس  بآ  نآ  زا  میدوب  نت  لهچ  ام  .دنتخیر  یفرظ  رد  ار  وا  بآ  ات  دومرف  ربمیپ  .دوب  هتفگ  ام  هب  هک 
موق يوس  هب  وا  دومرف و  ماعنا  ار  وا  سپـس  دوب  بآ  رپ  نانچمه  فرظ  درک و  لسغ  دوب ، لسغ  دـنمزاین  هک  مه  اـم  زا  یکی  میدرک و 

رفنازورف هک  ار  یثیدح  ( 118 ص 117 - يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذخآم   ) .مدید ار  يرحاس  ای  يربمیپ  هار  رد  تفگ  تفر و  دوخ 
رد .دمآ و  رب  باتفآ  ات  دوب  هتفخ  ص )  ) لوسر هک  تسا  هدمآ  تیاور  نآ  ردص  رد  .تسا  لاکـشا  ياج  نآ  لیذ  ردص و  رد  هدروآ 

.نز تصخر  یب  کشم  زا  بآ  ندرک  یلاخ  میدید  هک  نانچ  نآ  لیذ 

تخـس ربمغیپ  نارای  كوبت ، زا  تشگ  زاب  ماگنه  هک  دنک  تیاور  دانـسالا  برق  زا  ص )  ) لوسر تازجعملا  عماوج  باب  رد  یـسلجم 
بآ وا  زا  دندوب و  هنشت 
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.تسه « 37  » متاضیم رد  یحدق  هزادنا  هب  تفگ  يراد ؟ هارمه  یبآ  دومرف  ار  هریره  وبا  ص )  ) ربمیپ دنتساوخ 

دندـمآ وا  ناراـی  .دـیایب  دـهاوخ  یم  بآ  هک  ره  هک  رادرب  گـناب  تفگ  تخیر و  یحدـق  رد  دوب  نآ  رد  هچ  نآ  سپ  .رواـیب  دومرف 
، راونالا راحب   ) .دندرک رپ  ار  دوخ  ياه  فرظ  دندش و  باریـس  همه  ات  دناشون  یم  نانآ  هب  هریره  وبا  تخیر و  یم  بآ  ص )  ) لوسر

.کشم َهبِرق : عمج  بَِرق : ص 234 ) ج 17 ،

.ندید گرم  لاح  رد  ار  دوخ  ندش ، گرم  هدامآ  ندناوخ : رب  دوخ  گرم 

.يرگیرای نوع :

__________________________________________________

.دنراد هاگن  بآ  نآ  رد  هک  مرچ ) زا   ) یفرظ .ناتسد  بآ  هرهطم  هاضیم  ( 37)

483 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یگنشت زا  هدمآ  نورب  هتخیوآ :

.گیر لت  بیثَک : عمج  نابثُک :

.تسا هتفر  راک  هب  زین  نآ  زج  مزال و  عطق ، ینعم  هب  یلو  تسا  خلت  ینعم  هب  رتشیب  تغل  رد  ُّرم :

.کشم هیوار :

.وخ شوخ  قلخ ، وکین  وخ : دنق  .ناگدیرفآ  نیرتهب  يرَولا : ُریَخ 

.نداد دنچ  هناشن  .ندناسانش  نوگ  هنوگ  ندرک : فیرعت  اه  عون 

.بجو ربِش :

.مانشد شنزرس ، عینشت :

.تشرد نخس  زا  تیانک  فَت :

.تسا هنشت  هدز و  امرگ  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  تسا ، خزود  ياه  مان  زا  یکی  هیِواه :

هداد شهاک  شیازفا و  هنارعاش  ياه  فرـصت  اب  تسوا  هویـش  هک  نانچ  هدـمآ  دـیدپ  ص )  ) لوسر ياعد  هب  هک  ار  يا  هزجعم  انالوم 
.دوش یم  هدید  ناوارف  ناملسم  نافراع  راتفگ  رد  نوگ  هنوگ  ياه  تروص  هب  نآ  نتخادرپ  ثیدح و  زا  اهطابنتسا  هنوگ  نیا  تسا و 
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يدرس ددرگ ز  اوه  نآ  اوه و  ددرگ  یمه  ششوج  زا  بآ  لصا  ِرحب  زا  وا  رما  زا  دیـسر  یم  لضف  جوم  دوب و  شوپ  ور  دوخ  کشم 
وت ز مدع  زا  نیوکَت  دینایور  بآ  مَکِح  نیز  نوریب  ّتلع و  یب  هکلب  اه  بآ 
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یلیام نآ  اه ز  شوپ  ور  نیا  يوس  یلفاغ  بِّبـسم  زا  اه  ببـس  اب  يا  هدیـسفچ  رب  لهج  زا  ببـس  رد  يا  هدـید  اـه  ببـس  نوچ  یلفط 
بجع يا  يدرک  دای  معنُـص  نوچ ز  ببـس  يوس  ورب  دـیوگ  یم  ّبر  ینک  یم  اـهانَّبر  اـنَّبر و  ینز  یم  رـس  رب  تفر  اـه  ببـس  نوچ 
قاـثیم هبوت و  ردـنا  وت  يا  تسوت  ِراـک  اوُداـَعل  اوُّدُر  شدـیوگ  همدـمد  نآ  ببـس و  يوس  مرگنن  همه  منیب  ار  وت  نم  سپ  نیز  تفگ 

یم وـچ  مد  نیا  مرک  زا  اـطع  مهدـب  تدـب ، دـهع  مرگنن  منت  تمحر  رب  تسا  ُّرپ  متمحر  منک  تـمحر  مرگنن  نآ  نـم  کـیل  تـسس 
484 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وخ  رحب  يا  نیا  تسیچ  دمحم  ای  وا  راک  ردنا  دش  ناریح  هلفاق  ارم  یناوخ 

يارب يرهاظ  تلیـسو  زا  تیانک  شوپ : ور   3149 ار ب 3161 - درک  مه  برع  مه  يدرک  هقرغ  ار  درُخ  کـشم  شوـپ  ور  يا  هدرک 
.دنا هدرک  ینعم  بلابل  رپ و  هتفرگ و  کشم  تفص  ار  شوپ  ور  ناحراش  ضعب  .نانیب  رهاظ 

.ببس تلیسو ، تمکح : عمج  مَکِح :

.ءاشی ام  لاعف  تسا و  بابسالا  ببسم  ادخ  هک  تسا  هّللا » هدارا   » ینعم هب  اجنیا  رد  و  ندش ، تسه  نیوکت :

(. ع  ) حون نافوط  رد  هک  نانچ  بآ : ندینایور  مدع  زا 

.ندش لسوتم  ببس  هب  ندرک : دای  عنص  زا  .دنیوگ ) هثاغتسا  اعد و  تلاح  رد  رتشیب  هک   ) .ام راگدرورپ  اّنبَر :

.دننک وزرآ  ار  ایند  هب  تشگ  زاب  هک  نایخزود  هراب  رد  تسا ، میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اوُداََعل : اوُّدُر 

رب دنا  هدرک  ناش  یهن  نآ  زا  هچ  نادب  دنوش ، هدنادرگ  زاب  رگا  .َنُوبِذاَکل و  ْمُهَّنِإ  ُْهنَع َو  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْول  َو  دـیامرف : راگدرورپ 
: تمحر ندوب  رپ  ( 28 ماعنا ،  ) .دنا نایوگ  غورد  نانآ  انامه  دندرگ و  یم 
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(. ار ناگمه   ) ندوب ریگارف  زا  تیانک 

.ندیشوپ مشچ  هانگ  زا  ندرک و  شیاشخب  قفو  رب  راک  ندینت : تمحر 

انالوم .دننیب  یم  ببس  تلع و  هداز  ار  زیچ  ره  شیادیپ  مدرم  هماع  ( 4 ملق ،  ) .ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  هک َو  خارف  قلخ  ياراد  وخ : رحب 
یم اوه  نایلغ ، رثا  رد  بآ  هک  دنک  یم  تراشا  مه  اجنیا  رد  .دهد  یم  رکذت  ار  هشیدـنا  نیا  ندرمـش  تسرد  يونثم ، يواطم  رد  زین 

هتفرگ وخ  ببـس  اب  صقان  ياه  لقع  نکیل  دنیرفآ ، یم  دوجو  مدع  زا  دهاوخ  ادخ  رگا  .تسین  تلع  مامت  نیا  اما  بآ ، اوه  ددرگ و 
.دنا لفاغ  ببسم  زا  دنا و 

دنور و ببـسم  یپ  دندربن  يدوس  ببـس  زا  نوچ  1 و  کین 842 / درم  يا  رگن  رتالاب  هب  وت  کیل  دـمآ و  ببـس  دوخ  نهآ  گـنس و 
تمحر امش  رب  زاب  منیب  یم  ار  امـش  ینکـش  نامیپ  هک  نآ  اب  دیامرف  راگدرورپ  .میناد  قلطم  رداق  ار  وت  سپ  نیا  زا  راگدرورپ  دنیوگ 

.منک یم 

یلاعت هَّللا  نذاب  ندرک  ور  دیپس  ار  هایس  مالغ  نآ  هزجعم و  هب  ندرک  بآ  رپ  بیغ  زا  مالغ  نآ  کشَم 

یلاعت هَّللا  نذاب  ندرک  ور  دیپس  ار  هایس  مالغ  نآ  هزجعم و  هب  ندرک  بآ  رپ  بیغ  زا  مالغ  نآ  کشَم 

نامیا ناکم  زا ال  دیمد  یم  وا  ناهرب  زا  دش  ناریح  هیس  نآ  دب  کین و  تیاکش  رد  ییوگن  ات  دوخ  کشم  نیب  ُرپ  وت  نونکا  مالغ  يا 
یبیغ همـشچ  نَّیعم  ات  دـیرد  رب  مه  اه  شوپ  ور  رظن  نآ  هدـش ز  نآ  ضیف  شوپ  ور  وا  کشم  هدـش  نازیر  اوه  زا  دـید  يا  همـشچ  وا 

رد دـنکفا  هلزلز  هار  هب  نتفر  زا  دـنام  شیاـپ  تسد و  ماـقم  زو  هجاوخ  شـشومارف ز  دـش  مـالغ  مد  نآ  درک  بآ  رپ  اـه  مشچ  دـیدب 
يا وَر  زاب  شیوخ آ  هب  هک  دیشک  شزاب  تحلصم  رهب  زاب  َهلا  شناج 
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ياه هسوب  داهن  ور  رب  یفطصم  ياه  تسد  تسچ  كالاچ و  رد آ  هر  رد  نامز  نیا  تسوت  شیپ  تریح  تسین  تریح  تقو  دیفتـسُم 
ردب وچمه  شبح  هداز  یگنز و  نآ  دیپس  دش  شخّرف  وا  درک  دیلام و  نامز  نآ  شخر  رب  كرابم  تسد  یفطصم  دادب  سب  هناقشاع 

تسم ياپ  یب  رس و  یب  دش  یمه  وا  لاح  يوگ  او  هِدب  ور  نونکا  شتفگ  لالد  رد  لامج و  رد  دش  یفسوی  شبش  دش  نشور  زور  و 
هاگن مالغ :  3162 ناوراک ب 3175 - یحاون  زا  هجاوخ  يوس  ناور  رپ  کشم  ود  اب  دـمایب  سپ  تسد  نتفر ز  رد  تخانـشن  یم  ياپ 

.3 تیب 3135 / هب : دینک 

.ندرک ضارتعا  نتفرگ ، هدرخ  نتفگ :...  دب  کین و 

نَم يدـهی   » هک تسادـخ  بناج  زا  تیادـه  هک  نادـب  تسا  تراشا  .ندرک  نامیا  ساسحا  لد  نورد  رد  ندـیود : نامیا  ناکم  زا ال 
دنک یم  راک  يرهاظ  ياه  بابسا  سپ  رد  هک  نآ  تسناد ، دید و  ار  تقیقح  مالغ  دش و  هتـشادرب  نایم  زا  یـسح  ياه  هدرپ  « ) .ءاشَی

بابسالا ببسم 

486 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا اصوصخم  .تسخن  رتفد  نایاپ  رد  دیز ، ناتـساد  هب : دینک  هاگن  .ندروآ  رد  وحـص  تلاح  هب  تریح  تلاح  زا  ندیـشک : زاب  .تسا )
.دعب هب   1 تیب 3656 /

.تسا ییابیز  ییابر و  لد  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، هتفر  راک  هب  هزمغ  زان و  ینعم  هب  رتشیب  لالد :

رد اهراب  انالوم  هک  تسا  یتقیقح  نداد  ناشن  يارب  کلام ، رسپ  سنا  همداخ  ندنکفا  شتآ  رد  لیدنم  ناتـساد  نوچ  زین  ناتـساد  نیا 
تسا و راک  شوپ  ور  اه  ببس  اما  تسا ، بابسا  رب  اهراک  ملاع  نیا  رد  دنچ  ره  هکنیا  نآ  تسا و  هدرک  تراشا  نادب  يونثم  يواطم 

رایتخا رد 
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.دنز یم  مه  هب  ار  ببس  دهاوخ  رگا  بابسالا ، ببسم 

تخادنا نم  تسد  هب  ار  وت  ادخ  تفرگ و  تنوخ  يا  هتشک  وت  ارم  مالغ  هک  نتفگ  تسوا و  هک  نتخانشان  دیپس و  ار  دوخ  مالغ  هجاوخ  ندید 

نم تسد  هب  ار  وت  ادخ  تفرگ و  تنوخ  يا  هتشک  وت  ارم  مالغ  هک  نتفگ  تسوا و  هک  نتخانشان  دیپس و  ار  دوخ  مالغ  هجاوخ  ندید 
تخادنا

نیا نیبج  یگنز  هدنب  دش  اجک  سپ  نیا  تسه  ام  رتشا  ام  هیوار  دناوخب  ار  هِد  نآ  لها  ّریحت  زا  دنام  هریخ  دـیدب و  شرود  زا  هجاوخ 
هتشک دیـسر و  یگرگ  ودب  ای  دش ؟ هتـشگ  رـس  رگم  ام  مالغ  وک  رون  شور  زا  زور  رون  رب  دنز  یم  رود  دیآ ز  یم  تسا  يردب  یکی 
تلیح اـمناو  یتشکب  رگ  وگ  تسار  يدرک  هچ  ار  ممـالغ  وک  یتسیکُرت  اـی  يداز و  نمی  زا  یتسیک  شتفگ  شیپ  دـمایب  نوچ  دـش ؟
لـضف تسد  درک  منم  کنیا  تفگب  نم ؟ مالغ  وک  مدمآ  نوخ  نیا  رد  دوخ  ياپ  هب  نوچ  مدـمآ  نوچ  وت  هب  متـشک  رگا  تفگ  وجم 

هلمج مالغ  نآ  اب  ار  وت  رارـسا  تفگ  تسار  هب  زج  نم  زا  تسَر  یهاوخن  نیه  تساجک  نم  مالغ  ییوگ ؟ یم  هچ  ره  منـشور  نادزی 
زا هچ  رگ  دوجو  رد  منامه  هک  ینادـب  ات  ارجام  میوگ  زاب  نونکا  هب  ات  ارم  وت  يدـیرخ  هک  یناـمز  نآ  ماـمت ز  نم  کـیاکی  میوگ  او 

: هیوار  3176 كاخ ب 3188 - ناکرا و  زا  تسا و  گنر  زا  غراف  كاپ  ناج  نکیل  دـش و  رگید  گـنر  دوشگ  یحبـص  نم  زیدـبش 
.بآ کشم 

.هرهچ هایس  زا  تیانک  نیبج : یگنز 

.ور ابیز  هرهچ و  دیپس  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  مامت ، هام  ردب :

.ندوب هرهچ  دیپس  زا  تیانک  نداز : كرت  نمی و  زا 

.ماف هیس  گنر ) زید : بش + زا  بکرم  : ) زیدبش

488 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا
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.ندمآ رد  يدیپس  هب  یهایس  زا  ندوشگ : حبص  زیدبش 

دنا و نوچ  یب  يایرد  هقرغ  دنا  غراف  اهددع  زا  ناسانـش  ناج  دننک  مُخ  کشَم و  كرت  ناشون  بآ  دننک  مگ  ار  ام  دوز  ناسانـش  نت 
ود ار  تمکح  رهب  دنا  هتـشر  رـس  کی  لقع  اب  کلم  نوچ  سایق  دنزرف  هن  وش  شنیب  ِرای  سانـش  ار  ناج  ناج  هار  زا  وش و  ناج  دنچ 
ود ره  دـندمآ  رِـصانُم  ود  ره  مرجال  تفرگ  رف  ّرپ و  تشاذـگب  درخ ، نیو  تفرگ  رپ  لاب و  غرم ، نوچ  کلم  نآ  دـنا  هتـشگ  تروص 

لّوا هدوب ز  ناطیـش  سفن و  يدـجاس  نیعُم و  ار  مدآ  ود  ره  يدـجاو  ار  قح  لـقع  مه  کـلم  مه  دـندش  رگیدـمه  تشپ  ور  شوخ 
نانـشور هدید  ود  نآ  دیمخ  وا  دید  نمتُؤم  رون  هک  نآ  دیمر و  وا  دـید  ندـب  ار  مدآ  هک  نآ  يدـساح  ّودـع و  ار  مدآ  هدوب  يدـحاو 

اب ناوت  یک  دناوخ  لیجنا  دوهج  رب  دیاشن  نوچ  دنامب  خی  رب  رخ  وچ  نونکا  نایب  نیا  نیط  ریغ  هدیدن  هدـید  ار  ود  نیو  نیا  زا  دـندوب 
سب مدروآ  رب  هک  ییوـه  ياـه  تسا  سک  کـی  هشوـگ  هب  هِد  رد  رگ  کـیل  رک  شیپ  رد  ندز  طـبرب  ناوـت  یک  رمع  زا  نتفگ  هعیش 

دنیب و یم  ار  رهاظ  اهنت  هک  یسک  سانش : نت   3189 خوسر ب 3202 - اب  حِرّشُم  ددرگ  یقطان  خولک  گنس و  ار  حرش  ِّقحتسم  تسا 
.دهد یم  زیمت  يرگید  زا  ار  یکی  یمسج ، ياه  هضراع  تخانش  اب 

.دنا تقیقح  اپارس  هدرک  اهر  ار  اه  هضراع  هک  تسا  یناسک  نابز  زا  اما  ددرگ ، یم  زاب  مالغ  هب  ام »  » ریمض ام :

سایق هار  زا  هن  دبای  یم  دوهش  هار  زا  ار  تقیقح  هک  نآ  زا  تیانک  شون : بآ 
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.لالدتسا و 

.تلیسو زا  تراعتسا  مخ : کشم و 

.دنا تقیقح  نآ  ناگدنسانش  ناسانش  ناج  تسا و  یتسه  رهوج  ناج  سانش : ناج 

.ندرکن هاگن  تانیعت  هب  ندوب : غراف  ددع  زا 

489 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنزرف ب 11334 ) ریبک ، ناوید   ) راچ جنپ و  ناهج  رد  ترورض  زا  تسه  ددع  نیو  تسین  جنُگ  ار  ددع  نیا  قح ، تدحو  ناهج  رد 
.یلقع مولع  وریپ  فوسلیف  سایق :

: ندوب هتشر  رس  کی 

تخانش يارب  درخ   ) .ندرک اهر  نتـشاذگ : رپ   3 دندش 4054 / تروص  ود  شاهتمکح  رهب  دـنُدب  کی  ناشیاک  لقع  هتـشرف و  نوچ 
.رگیدکی ِرگیرای  رصانُم : .تفرگ ) ار  یهلا  رف  درک و  اهر  ار  رپ  دیدن ، رپ  هب  يزاین  قح 

.تسا هدنسانش  هدنبایرد و  دجاو :

.لقع هتشرف و  زا  تیانک  ود  ره  .تسا و  ع )  ) مدآ دوصقم  نکیل  دنا ، هدرک  ینعم  ناسنا  قلطم  ار  نآ  ناحراش  ضعب  مدآ :

.ناطیش دید : ندب  ار  مدآ  هک  نآ 

.یهللا هفیلخ  توبن و  رون  دش ، هدرپس  ودب  یهلا  تناما  هک  ور  نآ  زا  نمتؤم  .دامتعا  دروم  هتفرگ ، نیما  نمتؤم : نمتؤم : رون 

.لقع هتشرف و  نشور : هدید  ود 

.سفن ناطیش و  ود : نیو 

نآ ندینـش  زا  نالهاان  دنناد و  نالها  ناحلاص و  ار  تقیقح  نایب  هک  ور  نآ  زا  .ندیزغل  .ندوب  رقتـسمان  زا  تیانک  ندنام : خـیرب  رخ 
.دنزغلب

.تفایرد دناوت  ار  تقیقح  هک  نآ  .تسا  نشور  یهلا  رون  هب  شلد  هک  نآ  حرش : قحتسم 

تبـسانم هب  .دـیمهف ) دـهاوخ  ار  تقیقح  مه  خوـلک  گنـس و  زا  تسا ، نشور  یهلا  روـن  هب  لد  هـک  ار  نآ   ) .هدـنهد حرـش  حِّرَـشُم :
يو ریبعت  هب  ای  تقیقح  ناگدنسانش  هک  دیامرف  یم  وگ  زاب  ار  قیقد  هتکن  نیا  ار ، يو  وا  ِدنوادخ  نتخانشان  مالغ و  گنر  ینوگرگد 

هب لسوت  نودب  ار  تقیقح  ناسانش  ناج 
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هچ نآ  .دنتفا و  یمن  اطخ  هب  هاگ  چیه  دنسانش و  یم  یقطنم  ياه  سایق  يروص و  ياه  لیلد 

490 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدجس ار  مدآ  دندیدرگن و  هابتشا  راچد  ناگتشرف  مدآ  تخانش  رد  هک  نانچ  تسا  صقان  فشک  يروص و  ملع  دوش  یم  اطخ  راچد 
ره رد  ار  قح  هتـسویپ  لقع  .شتآ  زا  ار  دوخ  دـید و  كاخ  زا  ار  وا  هک  ارچ  دـید ، رترب  ار  دوخ  سایق  هب  لسوت  اب  سیلبا  اما  دـندرک ،

.دتفا یمرد  اطخ  هب  رهاظ  ندید  زا  هک  تسا  سفن  نآ  دنیب و  یم  دشاب  سابل 

يزیچ جاتحم  ار  دوخ  دیرفآ ، تجاح  ياعدتسا  هب  همه  ضارعا  نایعا و  نیضرا و  تاوامس و  زا  هدیرفآ  داد و  هچ  ره  یلاعت  قح  هک  نآ  نایب 
تسا قاقحتسا  هاوگ  رارطضا  ُهاعَد ، اذِإ  َّرَطضُملا  ُبیِجُی  نَّمأ  هک  دهدب  ات  ندرک  دیاب 

ار دوخ  دـیرفآ ، تجاح  ياعدتـسا  هب  همه  ضارعا  نایعا و  نیـضرا و  تاوامـس و  زا  هدـیرفآ  داد و  هچ  ره  یلاـعت  قح  هک  نآ  ناـیب 
تسا قاقحتسا  هاوگ  رارطضا  ُهاعَد ، اذِإ  َّرَطضُملا  ُبیُِجی  نَّمأ  هک  دهدب  ات  ندرک  دیاب  يزیچ  جاتحم 

تفهن رد  دراد  تفگ  توزج  وزج  تفگب  وا  يارب  وا  یب  وا  وزج  درک  زاغآ  نخس  یلفط  نانچ  هک  درد  تسا و  هدوب  یمیرم  زاین  نآ 
رایسب ياه  ینعم  ار  نیع  و  نیع ، عمج  نایعا :  3203 یهن ب 3205 - اپ  تسد و  دنچ  ار  يرکنم  یهر  يا  تدنوش  دهاش  اپ  تسد و 

.تسا رهوج  ینعم  هب  اجنیا  رد  تسا و 

يدب دیاشگاو  دناوخب و  ار  وا  نوچ  ار  هدنامرد  دیوگ  خساپ  هک  نآ  ای  َءوُّسلا : ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّم  َأ  بیُِجی : نَّمأ 
، دروآ دوخ  موق  نایم  ار  یـسیع  ع )  ) میرم نوچ  تسا ، میرک  نآرق  رد  هچنانچ  لفط : ندرک  زاغآ  نخـس  میرم و  زاین  ( 62 لمن ،  ) .ار

رد .دوب  هراک  دب  تردام  هن  دب و  يدرم  وت  ردپ  هن  تسیک ؟ زا  كدوک  نیا  دندیسرپ  يو  زا  وا  مدرم 
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شا هراب  رد  هک  يدـب  نامگ  زا  وا  مدرم  دـناسر و  بیغ  زا  ار  یهاوگ  شینماد  كاپ  تابثا  هب  وا  زاین  تخوس و  میرم  لد  لاح  ناـنچ 
هب میرم ، رایتخا  یب  دوب  هداز  میرم  زا  هک  ع )  ) یـسیع وا : ِوزُج  ( 33 ياه 27 - هیآ  میرم ، هروس  هب : دینک  هاگن   ) .دندیدرگ زاب  دـندرب 

.داد یهاوگ  وا  یکاپ 

اُوناک اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَت  ْمِهیِْدیَأ َو  انُمِّلَُکت  َو  دیامرف : میرک  نآرق  هچ  نادب  تسا  تراشا  ندش : دهاش  اپ  تسد و  وزج و  وزج  نتفگ 
.ندیزرو رارصا  راکنا  رد  نداهن : اپ  تسد و  ار  يرکنم  ( 65 سی ،  ) .َنُوبِسْکَی

.دوب مولعم  وا  يارب  کی  ره  ياضاقت  دادعتسا و  دندوب و  قح  ترضح  ملع  رد  دنیآ ، روهظ  ملاع  رد  هک  نآ  زا  شیپ  تادوجوم  همه 
مه تلیسو  هب  وا  ضیف  هضافا  .درک  دوجو  هضافا  نانآ  رب  دوب ،) هداد  ناشیدب  وا  مه  ار  زاین  نآ  و   ) دنتشاد هک  يزاین  بسح  رب  سپس 

رد

492 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ییاضاقت نانآ  رد  رگا  دـنناسرب ، لامک  هب  ار  ناصقان  دوخ  داشرا  اب  دـیاب  هک  نانآ  .تسا  قاقحتـسا  اـضاقت و  هب  هتـسباو  ناـهج ، نیا 
: هک دنشک  یم  رد  مد  هن  رگ  دننک و  یم  ناشیریگتسد  دندید ،

تسامش رهب  ایسآ  رد  شنتفر  تسایسآ  قوف  بآ  نیا  نتفر 

1 / 3088 دنار 3089 - زاب  یلصا  يوج  رد  ار  بآ  دنامن  نوحاط  تجاح  ار  امش  نوچ 

تسج هک  يزیچ  یبلاط  دبایب  ات  تسُر  جاتحم  یپ  زا  دییور  هچ  ره  تفخب  دید و  ار  وت  قطان  هقطان  تفگ  حرش و  ِّقحتسم  یـشابن  رو 
اج نآ  اون  يرقف  اجک  ره  دور  اج  نآ  اود  يدرد  اجک  ره  دیرفآ  تاجاح  عفد  يارب  زا  دیرفآ  تاوامس  رگ  یلاعت  قح 
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بآ دـشوجب  ات  تسد  هب  روآ  یگنـشت  وج  مک  بآ  دور  اج  نآ  بآ  تسا  یتشک  اجک  ره  دور  اج  نآ  باوج  لکـشم  اجک  ره  دور 
ترارح هنـشت و  يوش  ات  ودب  اه  یتسپ  الاب و  نیدب  ور  وا  ریـش  ناتـسپ  ددرگ ز  ناور  یک  ولگ  كزان  کلفط  دیازن  ات  تسپ  الاب و  زا 

یم وا  يوس  يریگ  ار  بآ  شیـشَح  زا  دـشابن  مک  وت  تجاح  ایک  يا  یـشونب  وج  بآ  گناب  اوه  روبنز  گناب  زا  نآ  زا  دـعب  ورگ  ار 
رپ تمحر  ربا  تسا  رمضم  رهاوج  شِک  ار  ناج  عرز  یشوخ  دبای  ات  کشخ  عرز  يوس  یشک  یم  وت  ار  بآ  يریگ  شوگ  شیـشک 
زا ناسنا  زیمم  هک  يا  هوق  هقطاـن :  3206 باوَّصلِاب ب 3218 - مَلعأ  ُهّللا  شاب  هنـشت  باطخ  دـیآ  مُهُّبَر  مُهاقَـس  ات  تسا  رثوک  بآ  ز 

.تسا نارادناج  رگید 

.تسا نابلاط  دادعتسا  اضاقت و  بسح  رب  نایامنهار  داشرا  میلعت و  هدنهد  میلعت  امنهار ، قطان :

493 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش   1 تفر 1953 / دیشخب و  ناج  تساوخ  یم  ار  هک  ره  تفر  دید و  ار  امش  رم  دمآ  هحفن 

دوب یشآ  هنوگ  ره  َرب ، شناوخ  دوب  یشاپ  ناوخ  وچ  لماک  قطان 

ار اوه  روبنز  گناب  ناحراش  ضعب  اوه : روبنز  گناب   3 / 1895 ادج 1896 - دوخ  ياذغ  دبای  یسک  ره  اون  یب  نامهم  چیه  دنامن  هک 
هتفگ یضعب  .تسا و  رهاظ  فالخ  ریسفت  نیا  هک  تسادیپ  و  يونش ،) یم  ار  وج  بآ  گناب  دعر  يادص  زا   ) دنا هتفرگ  دعر  يادص 

هب یـشاب  وج  تقیقح  نوچ  هک  تسا  نیا  تیب  ینعم  ًارهاـظ  نکیل  تسوج ، بآ  گـناب  نوـچ  وـت  شوـگ  هب  اوـه  روـبنز  گـناب  دـنا 
نوچ هک  نانچ  یبای ، یم  تسد  نادب  تلیسو  نیرتمک 
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هک دهد  یم  ناشن  نانآ  عامتجا  گناب و  دنا و  بآ  یپ  رد  اقس )  ) ناروبنز هک  ارچ  تفای ، یهاوخ  ار  بآ  روبنز  گناب  زا  يوش  هنشت 
.تسا یبآ  اج  نآ 

.ندیشوین ندیشون :

.هّبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  ناج : عرز   1 وت 353 / لاق  مشونن  مدید  وت  لاح  وت  لاح  مدیدب  نزور  نآ  زا  نم 

.ناهن رمضم :

.دزاس یم  باریس  ار  نآ  تسا و  بآ  نوچ  قح  تمحر  دنراد  هتفهن  دادعتسا  هک  قح  هنشت  ياه  ناج  يارب 

ياهدـنب تسد  زا  دنتـسب  رویز  و  ًاروُـهَط : ًابارَـش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  ٍهَِّضف َو  ْنِم  َرِواـسَأ  اوُّلُح  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مُهُّبَر : مُهاـقَس 
قح تیاـنع  ضیف  نآ ، هنـشت  تسا و  تقیقح  ناـهاوخ  هک  نآ  ( 21 ناسنا ،  ) .هزیکاپ یندیـشون  ناشراگدرورپ  ناشدـیناشون  نیرز و 

.دوش ادیپ  بلط  نیا  ات  دیشک  تضایر  دیشوک و  دیاب  سپ  دیسر ، دهاوخ  ودب 

مّلس هیَلَع و  ُهَّللا  یّلَص  لوسر  تازجعم  هب  راو  یسیع  ندش ، قطان  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  کیدزن  هب  هراوخ  ریش  لفط  اب  رفاک  نز  نآ  ندمآ 

هیَلَع ُهَّللا  یّلَص  لوسر  تازجعم  هب  راو  یسیع  ندش ، قطان  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  کیدزن  هب  هراوخ  ریش  لفط  اب  رفاک  نز  نآ  ندمآ 
مّلس و 

رانک رب  ار  نز  ههام  ود  یکدوک  رامِخ  اب  دـمآ  رد  ربمغیپ  شیپ  ناحتما  دـش ز  ناود  ربمغیپ  يوس  نارفاک  زا  ینز  کـی  هِد  نآ  زا  مه 
هب ار  تداهـش  نیا  دـنکفا  تیک  شومخ  یه  شتفگ  مشخ  زا  شردام  کَیلإ  انئِج  دَـق  هَّللا  َلوسر  ای  کیَلَع  ُهَّللا  َمَّلَـس  كدوک  تفگ 
اب ناـیب  رد  لـیئربج  هگ  نآ  تخوـمآ  ّقـح  تفگ  ریرَج  یلفط  رد  تشگ  تناـبز  هک  ریغـص ؟ لـفط  يا  تخوـمآ  تیک  نیا  شوـگ ؟

دـص هب  هتـشگ  ارم  رم  لیئربج  وت  رـس  رب  هداتـسیا  ترظنم  الاب  هب  نک  ینیبن  یم  ترـس  يالاب  هک  اـتفگ  وک  تفگ  لیـسَر  نم  ملیئربج 
نابات ترس  رب  یلب  هک  اتفگ  وت  ینیب  یم  تفگ  لیلد  هنوگ 
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تـسیچ عیـضَر  ِلفط  يا  تفگ  شلوسر  سپ  لوفـس  نیز  دـناهر  یم  مّولع  نآ  لوسر ز  ِفصو  ارم  دزومایب  یم  یلماـک  يردـب  وچ 
ّقح يرب  رازیب و  كاپ و  يّزع  نم ز  زیح  تشم  کی  نیا  شیپ  يَّزُع  دبع  زیزعلا  ُدـبع  قح  شیپ  ممان  تفگ  عیطم  وش  وگ و  زاب  تمان 
رد ّتنج  مد ز  نآ  طونُح  سپ  ردص  باحـصا  نوچ  هتفگ  غلاب  سرد  ردب  هام  نوچمه  ههام  ود  كدوک  يربمغیپ  نیا  تداد  هک  نآ 

شک ار  یـسک  نآ  طونُح  يوب  نیا  رب  هب  ندرپس  ناج  طوقُـس  ِفوخ  زک  دـنتفگ  یم  ود  ره  دیـشک  وب  ردام  لفط و  غاـمد  اـت  دیـسر 
دوش ب 3236- سراح  ار  رم و  یهام  غرم و  دوب  ظفاح  ادخ  شک  ار  یـسک  نآ  دـنز  قَّدَـص  دـص  شیمان  دـماج و  دوب  قح  فِّرعم 

هاگ چیه  هک  یکدوک  اب  ینز  هک  دنک  تیاور  هریره  وبا  زا  رظانلا  ههزن  زا  دوخ  حرش  رد  يورقنا   3219

495 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیا .ُهَّللا  َكَراب  دومرف  ربمیپ  .ییادخ  هداتـسرف  وت  تفگ  .میک  نم  دیـسرپ  كدوک  زا  ص )  ) لوسر .دمآ  لوسر  دزن  دوب  هتفگن  نخس 
: تسا هدمآ  نینچ  هَّیِطع  نب  رمش  زا  بقانم  زا  ثیدح 

ج بلاط ، یبا  لآ  بقانم  « ) .ِهَّللا ُّلوُسَر  َتنأ  َلاَق  اَنأ ؟ نَم  لاَقَف  .انَدَف  یِّنِم  ُندا  لاقف  .ُّطَق  مّلَکَتَی  َمل  ّبَش َو  دَـق  ٍِّیبَِصب  ص )  ) ُّیبَّنلا َِیتا  »
ور دیپس  هزجعم  هب  ار  مالغ  ص )  ) لوسر دوب و  هداتسرف  بآ  يارب  ار  دوخ  مالغ  هد  نآ  زا  درم  هک  یهد  هِد : نآ  زا  مه  ص 101 ) ، 1

.درک

: رامِخ .هن ) ای  تسا  تسرد  مالغ  ناتساد  دنیبب  ات  دمآ  ربمغیپ  شیامزآ  يارب  هد  زا  نز   ) .شیامزآ ناحتما :
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َْنبِرْـضَْیل هیآ َو  رد  رمُخ »  » تسا ینعم  نیا  زا  .دـسرب و  هنیـس  اـت  ندرگ  دورف  هب  نآ  هـنماد  دـشوپب و  ار  رـس  هـچ  نآ  دـقراچ ، هـعنقم ،
.میدمآ وت  يوس  هب  ام  ادخ  هداتسرف  يا  .وت  رب  ادخ  هداتسرف  دورد  کیلَع :...  ُهَّللا  َمَّلَس  ( 31 رون ،  ) .َّنِِهبُویُج یلَع  َّنِهِرُمُِخب 

.یهدب یتداهش  نینچ  هک  دناوخ  وت  شوگ  هب  یسک  هچ  دنکفا :...  تیک 

.يراج ایوگ ، ریرَج :

.راتفگ مه  زاوآ ، مه  لیسَر :

.يدورف لوفُس :

.راوخ ریش  عیضَر :

رد دوب  یتـخرد  دـنا  هتفگ  و  ( 19 مجن ،  ) .يَّزُْعلا َتاَّللا َو  ُُمْتیَأَرَف  َأ  تـسا : هدوـب  تیلهاـج  رـصع  ياـه  تـب  زا  یکی  يّزُع  يَّزُع : دـبع 
.دز شتآ  ار  نآ  ص )  ) لوسر رما  هب  دیلو  نب  دلاخ  هکم ، حتف  زا  سپ  .قارع  هکم و  هار  رس  رد  یناتسامرخ 

.ناملاع زا  تیانک  ردص : باحصا 

.ندرم نامیا  یب  زا  تیانک  .نداتفا  طوقس :

هب نامیا  قیفوت  زا  تراعتسا  طونح  تیب  نیا  رد  .ناگدرم و  ندرک  وبـشوخ  يارب  .دنزاس  شوخ  يوب  زا  هچ  نآ  .شوخ  يوب  طونح :
.تسا تلاسر 

.ندرک قیدصت  ندَز : قَّدَص 

قیفوت هک  ناـنچ  .تساوخ  وا  زا  دـیاب  دوـبن  هارمه  رگا  .تسادـخ و  بناـج  زا  قـیفوت  هک  نآ  نداد  ناـشن  يارب  تسا  رگید  یناتـساد 
.تخاس فرشم  مالسا  فرش  هب  ار  ردام  كدوک 

نداتفا ورف  هایس  رام  هزوم  زا  ندرک و  نوگن  اوه و  رب  ندرب  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  هزوم  باقع  ندوبر 

هراشا

نداتفا ورف  هایس  رام  هزوم  زا  ندرک و  نوگن  اوه و  رب  ندرب  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  هزوم  باقع  ندوبر 

درس بآ  نآ  وا ز  تسش  ار  ور  تسد و  درک  هزات  ار  وضو  یبآ و  تساوخ  الُع  يوس  زا  دینشب  یفطصم  الص  زاوآک  دندوب  نیا  ردنا 
زا دوبرب  ار  هزوم  باـطخ  شوخ  نآ  دُرب  هزوم  يوس  تسد  ياـبُر  هزوم  کـی  دوـبرب  ار  هزوـم  يار  درک  هزوـم  هب  تسـش و  اـپ  ود  ره 

ار هزوم  باقع  شتسد 
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هاوخ کین  شباقع  دـش  تیانع  نآ  هایـس ز  رام  کی  هزوم  زا  داتف  رد  داـتف  يراـم  نآ  زا  درک و  نوگن  سپ  داـب  وچ  وا  درب  اوه  ردـنا 
هتـسکش مراد  بدا  نم ز  ییخاتـسگ  نیا  مدرک  ترورـض  زا  زامن  يوس  ور  ناتـسب و  نیه  تفگ  زاـب  دروآ  ار  هزوم  نآ  باـقع  سپ 

دوب میدید و  افج  نیا  ام  تفگ  درک و  رکش  شلوسر  سپ  دهد  يوتَف  اوه  شک  ترورض  یب  دهن  یم  ییاپ  خاتسگ  وک  ياو  ییخاش 
هب هظحل  نآ  رد  لد  دومن  ار  ام  ادخ  یبیغ  ره  هچ  رگ  مدش  مغ  رد  نم  يدرب و  ممغ  وت  مدش  مهرد  نم  يدوبرب و  هزوم  افو  دوخ  نیا 
زا تسین  اوه  رب  منیبب  هزوم  رد  رام  تسوت  سکع  مه  ار  بیغ  نآ  مندید  تسُر  وت  رد  تلفغ  هک  وت  زا  رود  تفگ  دوب  لوغـشم  دوخ 

دوب يرون  همه  هّللا  دـبع  سکع  دوـب  نخلگ  همه  یناـملظ  سکع  دوـب  نشور  همه  یناروـن  سکع  یفطـصم  يا  تسوـت  سکع  نم 
نیا  3237 نیـشن ب 3253 - یم  یهاوخ  هک  یـسنج  يولهپ  نیبب  ناج  يا  نادـب  ار  سک  ره  سکع  دوب  يروک  همه  هناـگیب  سکع 

قودص زا  یسلجم  زین  هدش ، لقن  ص 118 )  ) يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  هدمآ و  يولوم  دمحا  نب  فسوی  حرش  رد  ثیدح 
تیاور ار  ناتساد  نیا  سابع  نبا  زا 

497 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هاگیاج  ) هنذأم دوصقم  .يدـنلب  ـالُع : .هـالَّصلا » یَلَع  َّیَح   » زاـمن گـناب  الـص : زاوآ  ص 405 ) ج 17 ، راونـالا ، راـحب   ) .تـسا هدرک 
.تسا وگ ) ناذا  نداتسیا 

.تسا هتشاد  ص )  ) لوسر هب  هتسویپ  قح  ترضح  هک  تیانع :

.ینتورف زا  تیانک  یخاش : هتسکش 

دوخ هک  يا  هدنب  ادخ ، هدنب  هّللا : دبع 
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.تسا قح  هدومرف ي  دیوگ  هچ  ره  وا  .دنک  اهر  ار  يدوخ  دنیبب و  ترضح  رضحم  رد  ار 

نآ هک  یماگنه  مه  نآ  ار  ص )  ) لوسر هزوم  باقع  ندوبر   1 دوب 1936 / هّللا  دبع  موقلح  زا  هچ  رگ  دوب  هش  زا  دوخ  زاوآ  نآ  قلطم 
یهیبنت اه  تیب  نیا  .دوب  نآ  لابند  هب  يرطخ  عفد  نطاب  رد  اما  دومن ، یم  اـجبان  رهاـظ  هب  دوب  زاـمن  يادا  يارب  نتفر  هداـمآ  ترـضح 

ْنَأ یـسَع  هک  ددرگن  دونـشخان  ای  دیمون  دـمآ  دـیدپ  يو  يارب  یلکـشم  رگا  .دربن  دای  زا  ار  ادـخ  فطل  هاگ  چـیه  هک  ار  یمدآ  تسا 
تسا يرگید  هیبنت  نایاپ  رد  و  ( 216 هرقب ،  ) .دوب رتهب  امش  يارب  نآ  دیرادن و  شوخ  ار  يزیچ  هک  دوب  ْمَُکل : ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَـش َو  اوُهَرْکَت 

.تسا هارمه  نانآ  اب  قح  ترضح  زا  يرون  هک  دیاب ، یناسک  اب  ینیشنمه  هک 

.تسا هدش  هداد  تبسن  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  هب  تمارک  نیا  ص 126 )  ) يریمح دیس  ناوید  رد 

ارسُی ِرسُعلا  َعَم  َّنإ  هک  نتسناد  نیقی  تیاکح و  نیا  زا  نتفرگ  تربع  هجو 

ًارُسی ِرسُعلا  َعَم  َّنإ  هک  نتسناد  نیقی  تیاکح و  نیا  زا  نتفرگ  تربع  هجو 

دب هعقاو  ینیبب  نوچ  نامگ  وکین  یـشاب و  كریز  هک  ات  ادـخ  مکح  رد  یـشاب  یـضار  هک  ات  ار  وت  رم  ناـج  يا  هّصق  نآ  تسا  تربع 
دراذگن هدنخ  ینک  یم  شگرب  گرب  رگ  لگ  هک  نآ  نایز ز  دوس و  هگ  نادنخ  لگ  وچ  وت  نآ  میب  زا  درز  دندرگ  نارگید  ناهگان 

هک ناد  نیقی  وت  اضق  زا  ددرگ  هوای  وت  زا  هچ  ره  ما  هدروآ  راـخ  دوخ ز  نم  ار  هدـنخ  مغ  هب  متفا  ارچ  يراـخ  زا  دـیوگ  ِینَثنُم  ددرگن 
حَرَّتلا نایتا  َدنع  ِداؤُفلا  ِیف  حَرَفلا  ُنادجِو  َلاق  فُّوَصَّتلا  اَم  الب  زا  تدیرخ 
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یب دـشاب  هک  یلقع  کنخ  يا  رام  مخز  زا  ار  شاپ  دـناهر  ات  وخ  کین  نآ  ار ز  هزوم  نآ  دوبر  رد  وا  هک  ناد  یباـقُع  ار  شباـقع  نآ 
گرتس ياه  نایز  عنم  نایز  نآ  گرزب و  ياهالب  عفد  الب  نآک  مُکَتاش  يدرا  ُناحرِّسلا َو  یَتا  نإ  مُکَتاف  ام  یلَع  اوَسأَت  تفگ ال  رابغ 

رد ندشن  دیمون  اه : هثداح  رد  ندوب  نامگ  وکین  ( 6 حارشنا ،  ) .تسا یناسآ  يراوشد  اب  انامه  ًارُسی : ِرسُعلا  َعَم  َّنإ   3254 ب 3264 -
راـحب « ) .ِجَرَفلا ُراـِظتنا  ّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلا  ِلاـمعَألا  َّبَحا  َّنِإَـف  ِهَّللا  ِحوَر  نِم  اوُسَأـیَت  اـَل  َجَرَفلا َو  اوُرِظَتنا   » .نتـشاد ریخ  عقوت  .راـک  ره 

.ندش ندناسرت  ندیدرگ : درز  ص 94 ) ج 10 ، راونالا ،

درد رپ ز  لد  راتفگ و  رپ ز  نابز  درز  راسخر  کشخ و  نادبوم  بل 

، مه رد  ات ، ود  ینثنم : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یـسودرف ،  ) تساـهب یب  ناـج  راـب و  کـی  هب  رـس  دوش  تسار  مییوگ  زاـب  یندوب  رگ  هک 
.هدرمژپ

499 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راخ رانک  رد  ندش  هدرورپ  زا  تیانک  ندروآ : راخ  زا  هدنخ 

زا لقن  هب  یجواس ، ناملس   ) .اراخ هسیک  رد  رز  تسا و  راخ  نماد  رد  لگ  هک  سک  نآ  زیزع  تسا و  فیرـش  دراد  یتمعن  وک  ره  هن 
.نتفر تسد  زا  نتشگ : هوای  مکح ) لاثما و 

هک درآ  یلبـش  زا  نوـسلکین  .دـیآ  شیپ  هودـنا  هک  یماـگنه  لد  رد  تسا  نتفاـی  یناـمداش  تفگ  تسیچ  فوـصت  فُّوَـصَّتلا :...  اَـم 
.هودنا مغ و  نودب  تسادخ  اب  نتسشن  فوصت 

.درک هابت  ار  ناتدنفسوگ  دمآ و  گرگ  رگا  تفر  ناتتسد  زا  هچ  نآ  رب  دیروخم  سوسفا  اوَسأَت :...  ال 

اْوَسْأَت ْالیَِکل  تسا : هیآ  نیا  زا  رثأتم  تسخن  هلمج 
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دجسم هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  ص )  ) لوسر هزوم  باقع ، ندوبر  میدید  هک  نانچ  ( 23 دیدح ،  ) .ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع 
نیا زا  درک و  رود  وا  زا  ار  يرطخ  نکیل  تشاد ، زاب  زامن  يادا  رد  لیجعت  زا  ار  ترضح  نآ  یتخل  هچ ، .دومن  یم  دنیاشوخان  رهاظب 

َوُه ًاْئیَـش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  هک َو  حالـص  هب  و  کین ، نطاب  رد  تسا و  دنیاشوخان  رهاظب  اهراک  اسب  هک  تفرگ  تربع  دیاب  اه  هصق 
رد هک  نانچ  دشک ، ینایز  هب  اسب  هچ  درک ، دیابن  باتـش  دـیآ  شوخ  ار  عبط  هچ  نآ  ندروآ  تسد  هب  رد  زین  ( 216 هرقب ،  ) .ْمَُکل ٌْریَخ 

.تسا هدمآ  دعب  ناتساد 

رویط اب  میاهب  نابز  یسوم  زا  درم  نآ  ياعدتسا 

هراشا

رویط اب  میاهب  نابز  یسوم  زا  درم  نآ  ياعدتسا 

نوچ دوخ  نید  رد  منک  لصاح  یتربع  دد  تاناویح و  گناب  زک  دوب  ات  ناروناج  نابز  مزومایب  هک  ناوج  درم  یکی  ار  یـسوم  تفگ 
یـسوم تفگ  رذگ  ماگنه  ریبدت ، زا  دشاب  رگد  يدرد  ار  تاناویح  ِكوب  همدـمد  نان و  تسا و  بآ  یپ  رد  همه  مدآ  ینب  ياه  نابز 

فرح و لاـقم و  زا  باـتک و  زا  هن  بلط  نادزی  زا  يرادـیب  تربع و  سپ  شیپ و  رد  یـسب  دراد  رطخ  نیک  سوه  نیز  نک  رذـگ  ور 
دوب يزیچ  هچ  ره  تفاـتب  وت  رون  وـچ  یـسوم  يا  تفگ  درم  عـنم  زا  یمه  ددرگ  رت  مرگ  درک  هک  شعنم  نآ  درم ز  دـش  رت  مرگ  بل 
عنام ارم  رگ  دشاب  سأی  يوت  قح  ماقم  مئاق  نامز  نیا  داوج  يا  دشابن  تفطل  قیال  دارم  نیز  ندرک  مورحم  ارم  رم  تفای  وت  زا  يزیچ 

رگ میجر  وید  رگم  شتسدرک  هرخس  میلس  درم  نیا  بر  ای  یسوم  تفگ  يوش 
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ای تفگ  اعد  زگره  مرک  زا  میدرکن  در  ام  هک  شزومایب  یـسوم  يا  تفگ  دوش  یم  دـب  شلد  مزوماین  رو  دوب  شراک  ناـیز  مزوماـیب 
ور نیا  زا  رقف  راکزیهرپ  هیام  رتهب  زجع  راوزاس  ار  یـسک  ره  تردـق  تسین  درد  رب  ار  اه  هماج  دـیاخ  تسد  دروخ  ینامیـشپ  وا  بر 

زجع ار  یمدآ  دش  دوردب  اهربص  تردق  هک ز  دش  دودرم  ینغ  نآ  انغ و ز  نآ  ناسران ز  تسد  دنام  يوقت  هب  هک  نادواج  دـمآ  رخف 
يوزرآ لوغ  دیص  نآ  تسا  هدرک  وخ  نآ  دب  هک  لوضف  ياهوزرآ  دمآ ز  مغ  نآ  نامغ  صرح و  رپ  سفن  يالب  زا  ناما  دمآ  رقف  و 

3265 ار ب 3284 - هراچ  یب  نآ  دراوگن  رکشلُگ  ار  هراوخ  لگ  دوب  لِگ 

501 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یسیع نوچ  دنک و  هدنز  ار  هدرم  ات  دهد  میلعت  ودب  ار  مظعا  مسا  تساوخ  ع )  ) یـسیع زا  هک  تسا  يدرم  ناتـساد  ریظن  ناتـساد  نیا 
درم دش و  هدنز  وا  ياعد  هب  دوب  هدرم  هک  يریش  درک و  اعد  وا  دنک و  اعد  دوخ  ات  تساوخ  وا  زا  تسین  وت  حالـص  هب  راک  نیا  دومرف 

.تجاح .عقوت  زا  تیانک  درد : دعب ) هب   2 تیب 140 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .دروخ ار 

گرم ماگنه  هب  ار  تاناویح  ریبدـت   ) نکیل دـنا ، هدرک  ریـسفت  گرم » تقو   » ار نآ  نوسلکین  وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  رذـگ : ماگنه 
.تسا رهاظ  قایس  فالخ  نتفرگ ) ناسنا  زا  رترب 

.دنشاب هتشاد  يرگید  ریبدت  دیآ ، شیپ  نانآ  يارب  یتخس  هک  یماگنه  تاناویح  دیاش  دوش : ینعم  نینچ  تسا  رتهب 

ص 92) يونثم ، ثیداحا  « ) .َِعنُم ام  یَلَع  ٌصیِرََحل  مَدآ  َنبا  َّنإ  : » تسا ثیدح  رد  عنم : زا  ندش  رت  مرگ 
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بحاص نتفاـی : يزیچ  ص 330 ) ج 83 ، راونـالا ، راـحب  « ) .عَـنُمی اـم  یلَع  ُصَرحَی  َمَدآ  َنبا  َّنإ  : » درآ تاوعدـلا  جـهم  زا  یـسلجم  و 
بجوم زین  وا  ییاـمنهار  لوسر و  رون  .تسا  چـیه  یکیراـت  رد  دوش و  یم  هدـید  رون  وترپ  رد  زیچ  همه  هک  ناـنچ   ) .ندـش صخـشت 

.نادان لد ، هداس  میلس : .دنبای ) یم  یتسه  وا  میلعت  تکرب  زا  مدرم  .تسا  یقیقح  یتسه 

: ندمآ رخف  رقف 

ناسران ناسران : ( 1 تیب 2342 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 1 نزم 2342 / رـس  رب  ارم  دـمآ  رخف  رقف  نَزَحلا  وب  اـی  ینز  وـت  نز  يا  تفگ 
دنک تیاور  راگدرورپ  زا  لیئربج  زا  ص )  ) لوسر زا  سنا  .درادـن  یـسرتسد  يوایند  هب  هک  یتسد  .هاتوک  تسد  .تسا  تسد  تفص 

دوردب ص 30 ) ج 9 ، ناـیبلا ، عمجم  ص 69 ، ج 18 ، نازیملا ، « ) .هَدَـسفَأل ُُهتیَنغأ  وـَل  َرقَفلا َو  اَّلإ  ُهُِحلـُصی  ـال  نَم  يداـبِع  نِم  َّنإ  : » هک
ِیف اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََـسب  َْول  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  ندـیزرو ، ناـیغط  زا  تیاـنک  .نآ  نتفر  تسد  زا  ربص : ندـش 

.مغ عمج  نامغ : ( 27 يروش ،  ) .ِضْرَْألا

502 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يدایز لوضف :

.ناطیش هتفیرف ي  لوغ : دیص 

تیانع ار  وا  ادـخ  هچ  نادـب  زین  .دراد  رادـیب  ار  وا  لد  ات  درآ  يور  ادـخ  هب  هتـسویپ  دـیاب  یمدآ  هک  تسا  يرادـشه  اـه  تیب  نیا  رد 
.دوب شنایز  هب  دسر و  ودب  دبلط و  يزیچ  اسب  هک  دورن  تدایز  یپ  رد  دوش و  یضار  تسا  هدومرف 

نآ زا  یضعب  ای  دنک  اعدتسا  هک  يزیچ  شزومایب  هک  یسوم  هب  یلاعت  قح  زا  ندمآ  یحو 

نآ زا  یضعب  ای  دنک  اعدتسا  هک  يزیچ  شزومایب  هک  یسوم  هب  یلاعت  قح  زا  ندمآ  یحو 

کمن ار  تدابع  دمآ  رایتخا  وا  تسد  نآ  رایتخا  رد  اشگ  رب  وا  ِتسیاب  هدب  وت  نادزی  تفگ 
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دندمآ حّبـسم  دوخ  ملاع  هلمج  باسح  تقو  رنه  دمآ  رایتخا  هک  باقِع  هن  رجا و  هن  ار  وا  شدرگ  کلف  نیا  هاوخانب  ددرگ  یم  هن  رو 
مدآ ز دـش  اـنمَّرَک  هک  نآ  نز ز  هار  اـی  وا  ددرگ  يزاـغ  هک  اـت  نَِکب  شزجع  زا  هن  شتـسد  رد  غیت  دـنمدُزم  يربج  حـیبست  نآ  تسین 

هدیزگب دروخ  نمؤم  هک  نآ  رام ز  وچمه  يرهز  ناک  دوخ  نارفاک  راو  روبنز  لسع  ِناک  نانمؤم  رام  مین  دش  لسع  روبنز  مین  رایتخا 
ُنیَع ادخ  ماهلا  لها  دـیدپ  يو  رد  دـش  رهز  شتوق  مه ز  دـیدَص  زا  تبرـش  دروخ  رفاک  زاب  تایح  وا  قیِر  تشگ  یلخن  وچ  ات  تابن 

هک نوچ  نادـنر  هلمج  یهگآ  ِظافح  تسا و  رایتخا  یهز ز  شاباش و  حدـم و  نیا  ناهج  رد  تامملا  ُّمسا  وه  لیوست  لـها  تاـیَحلا 
تتردق لجا  دناتـسن  هیامرـس  ات  هک  نیه  لمع  دش  دساک  تفر  تردق  هک  نوچ  دـنوش  ناوخ  قح  دـهاز و  یقّتم و  دـنوب  نادـنز  رد 

داد یـسوم  زاب  رایتخا  نانع  شَک  رد  فک  رد  راوس  انمَّرَک  ِگنخ  رب  یمدآ  نیبب  راد و  هگن  ار  تردـق  تقو  نیه  تسا  دوس  هیاـمرس 
سرد ب 3301- رکم  يارب  تتـسداد  وید  سرتـب  قح  زو  وگب  ادوس  نیا  كرت  رهچ  درک  دـهاوخ  درز  تدارم  هک  رهم  هب  ار  وا  دـنپ 

.دراد زاین  نادب  هچ  نآ  .دهاوخ  یم  هچ  نآ  تسیاب :  3285

504 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يراوزبس کلف : ندـیدرگ  هاوخانب  همان ) تغل  زا  لقن  هب  لثملا ، وبا   ) مهد زاس  تسا  وت  تسیاب  هچ  نآ  مهد  زاـب  وت  خـساپ  نم  تفگ 
هک ال تسا  کلف  تیروهقم  تیرخسم و  دارم  : » دسیون هلمج  نیا  حرش  رد 
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ُحِّبَُـسی اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ملاع : ندوب  حّبَـسُم  .ُهَّللا » َدارا  ام  اَّلإ  دـیُری  لاثتمالا و ال  هعاطلا و  اَّلإ  هل  لـیبس 
.يرابجا هن  تسا  يرایتخا  راک  رب  باوث  ّقلعت  يربج : حیبست  ندوبن  دنمدزم  ( 44 ءارسا ،  ) .ِهِدْمَِحب

.نداد تردق  زا  تیانک  ندنک : زجع  زا 

.نارفاک اب  هدنگنج  يزاغ :

تسا و مدرم  دوس  هب  دنک  دیوگ و  هچ  ره  تفای  نامیا  قیفوت  یسک  نوچ   ) .نتفای تیاده  تمعن  زا  تراعتـسا  ندروخ : تابن  هدیزگ 
.ناهد بآ  باعل ، قیر : .نانآ ) حور  يافش 

.نانمؤم زا  تیانک  ادخ : ماهلا  لها  ( 16 میهاربا ،  ) .ٍدیِدَص ٍءام  ْنِم  یقُْسی  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .نوخ  كرچ و  دیدَص :

.یگدنز همشچ  تایحلا : نیَع 

.هدید رد  هانگ  نتسارآ  لیِوسَت :

.گرم رهز  تامملا : ُمس 

ناور تسین ، تخـس  ولگ  رب  گرم  بانط  هک  ادـخ  ناگدـنب  نونکا  مه  : » تسا ع )  ) یلع نخـس  رد  هک  نانچ  لجا : ندناتـس  هیامرس 
نآرق زا  هتفرگ  هّبـشم ) هب  هب  هبـشم  هفاضا  : ) انمّرَک ِگنِخ  ص 65 ) هبطخ 83 ، هغالبلا ، جـهن  « ) .تسا یقاـب  داـشرا  تقو  تسا و  دازآ 

نایب يارب  طابترا  رـصتخم  زا  تسوا ، هویـش  هک  نانچ  ( 70 ءارـسا ،  ) .ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  اـْنمَّرَک  ْدََـقل  َو  تسا : میرک 
هب دومرف  ع )  ) یـسوم دزومایب و  ودب  ار  میاهب  نابز  تساوخ  ع )  ) یـسوم زا  هک  دوب  يدرم  زا  نخـس  دنک ، یم  هدافتـسا  دوخ  دوصقم 
رب .دروآ  یم  نایم  هب  ار  رایتخا  ثحب  وا ،» تسد  نآ  راـیتخا  رد  اـشگ  رب   » دـیوگ هک  نآ  تبـسانم  هب  اـه  تیب  نیا  رد  .تسین  وت  دوس 

ار ربج  انالوم  تسا ، هتفرگ  اج  یضعب  نهذ  رد  هچ  نآ  فالخ 
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تراشا هقیقد  نیدب  اهراب  يونثم  يواطم  رد  دریذپ و  یمن 
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رد رگا  هک  دزادرپ  یم  هتکن  نیا  حرـش  هب  زین  اـجنیا  رد  .تسا  هداد  ناـشن  ناـسنا  رد  ار  راـیتخا  ندوب  یلیثمت  ياـه  ساـیق  اـب  هدرک و 
بترتم یباوث  نانآ  حیبست  رب  دنیوگ و  یم  ادـخ  حـیبست  تادوجوم  همه  هک  نانچ  .تسین  يدزم  ار  وا  تدابع  دـشابن  يرایتخا  یمدآ 

ات تسا  هداد  رایتخا  ار  وا  هداهن و  توهـش  لقع و  وا  رد  تسا و  هدیزگ  ناگدیرفآ  نایم  زا  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یمدآ  نیا  .دوش  یمن 
.دنک يوریپ  تساوخ  هک  کی  ره  زا 

مالّسلا هیلع  یسوم  تباجا  گس و  یگناخ و  غرم  نابز  میلعت  هب  بلاط  نآ  ندش  عناق 

مالّسلا هیلع  یسوم  تباجا  گس و  یگناخ و  غرم  نابز  میلعت  هب  بلاط  نآ  ندش  عناق 

دوش ود  ره  نیا  قطن  دیـسر  ور  یناد  وت  نیه  یـسوم  تفگ  تسا  رپ  لهاک  یگناخ  غرم  قطن  تسا  رد  رب  وک  گس  قطن  يراب  تفگ 
نآ دوبر  رد  داز  راثآ  تایب  نان  يا  هراپ  داتف  دناشفیب و  هرفس  همداخ  ناتـسآ  رب  رظتنم  وا  داتـسیا  ناحتما  يارب  زا  نادادماب  دیدپ  وت  رب 

مدنگ و نطو  رد  ندروخ  هناد  رد  مزجاع  نم  دروخ و  یناوت  مدنگ  هناد  ور  ملظ  ام  رب  وت  يدرک  گس  تفگ  ورگ  نوچ  یـسورخ  ار 
ناگـس ب زا  ار  ردـق  نیا  ییابر  یم  ناـن  تساـم  مسق  هک  یناـن  بل  نیا  بورَط  يا  هن  نم  دروخ و  یناوت  یم  بوبح  یقاـب  ار و  وج 

.دنتسب یم  هناخ  رد  رب  ار  گس  هک  ور  نآ  زا  ندوب : رد  رب   3302 - 3309

.ندیدرگ اطع  ندیسر :

.هرفس هدنام  هت  داز : راثآ 

.ناباتش زا  تیانک  ورگ : نوچ 

.هناد هبح : عمج  بوبح :

.طاشناب نامداش ، بورط :

ار گس  سورخ  باوج 

ار گس  سورخ  باوج 

، روخ ریس  ادرف  زور  ندش  دهاوخ  طقس  هجاوخ  نیا  بسا  رگد  تنیز  ضوع  دهدب  ادخ  هک  روخم  مغ  نز  نت  تفگ  شـسورخ  سپ 
گس شیپ  درم  دینشب  نوچ  تخورفب  ار  بسا  بسک  دهج و  یب  دوب  رفاو  يزور  بسا  گرم  دشاب  دیع  ار  ناگـس  رم  نزح  نک  مک 

دنچ هد  هوشع  سورخ  ياک  دوشگ  رب  بل  وا  رب  گس  سورخ و  نآ  دوبر  ار  ناـن  ناـنچمه  رگید  زور  درز  يور  شـسورخ  نآ  دـش 
ار وا  تفگ  تسار  یمورحم ز  يوگ و  رتخا  ِروک  تساجک  ددرگ  طقـس  یتفگ  شِک  بسا  غورف  یب  یبذاـک و  یملاـظ و  غورد  نیا 

دش طقس  هک  ربخ  اب  سورخ  نآ 
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ناگس رم  طقس  ددرگ  شرتسا  ادرف  کیل  نارگید  رب  وا  تخادنا  نایز  نآ  نایز  زا  وا  تسج  تخورفب و  ار  بسا  رگد  ياج  وا  بسا 
سورخ نآ  اب  گس  تفگ  ثلاث  زور  صیحم  مد  نآ  نایز  زو  مغ  زا  تفای  صیرح  نآ  دیشورف  ار  رتسا  دوز  طقف  تمعن  نآ  دشاب  ار 

رب اه  نان  دریمب  وا  مالغ  نوچ  باصُم  دـیآ  مالغ  شیادرف  تفگ  باتـش  ار  رتسا  تخورفب  وا  تفگ  سوک  لبط و  اب  ناـبذاک  ریما  يا 
درک و یم  اهرکـش  تخورف  رب  ار  خر  نارـسُخ و  هس  زا  تسَر  تخورف  ار  شمـالغ  نآ  دینـش و  نیا  اـبِرقا  دـنزیر  هدـنهاوخ  گـس و 

گـس نآ  رگید  زور  متخود  ار  اـضقلا  ُءوُس  هدـید  متخومآ  گـس  غرم و  ناـبز  اـت  نمز  ردـنا  هعقاو  هس  زا  متـسر  نم  هک  اـه  يداـش 
.ندرک ییابیکش  ندرک ، لمحت  ندز : نت   3310 تفج ب 3327 - قاط و  وک  اخ  ژاژ  سورخ  ياک  تفگ  مورحم 

.هّصغ هودنا ، نَزَح :
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.هدنمرش زا  تیانک  درز : يور 

.ندومن ضارتعا  ندرک ، شنزرس  زا  تیانک  ندوشگ : بل 

.راک بیرف  هد : هوشع 

.نهاک وگ ، لاف  مّجنم ، وگ : رتخا 

: ریظن دهد ، ربخ  تسا  رود  هچ  نآ  زا  دشابن و  هاگآ  تسا  کیدزن  ودب  هچ  نآ  زا  هک  یسک  زا  تیانک  وگ : رتخا  روک 

.ییاهر یصالخ ، صیحَم : ص 131 ) يدعس ، ناتسلگ   ) تسیک وت  يارس  رد  هک  ینادن  هک  تسیچ  یناد  هچ  کلف  جوا  رب  وت 

.فازگ فال و  زا  تیانک  سوک : لبط و 

دهاوخ تبیصم  شمالغ  ادرف  دمآ ، دهاوخ  وا  رب  مالغ  تبیـصم  ادرف  درک : ینعم  ناوت  یم  تروص  ود  هب  ار  بیکرت  نیا  شیادرف :... 
.دید

.دنواشیوخ کیدزن ، بیرق : عمج  ابرقا :

.نایز نارسخ :

.الب هعقاو :

ياضق زا  تیانک  نتخود : اضقلا  ءوس  هدید 
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.ندرک رود  دوخ  زا  ار  دب 

ای قاط  دندیـسرپ  یم  يزابمه  زا  هتفرگ و  فک  رد  ار  اه  هرهم  دـندرک  یم  ناکدوک  رتشیب  هک  ییزاب  هب  تسا  تراشا  تفج : قاط و 
.يداد هک  يا  هدعو  وک  تسا : نیا  دوصقم  اجنیا  رد  .دوب  هدنرب  تفگ  یم  تسرد  ار  خساپ  رگا  تفج ،

هدعو هس  نآ  رد  ندش  غورد  ببس  هب  گس  شیپ  سورخ  نتشگ  لجخ 

هدعو هس  نآ  رد  ندش  غورد  ببس  هب  گس  شیپ  سورخ  نتشگ  لجخ 

ام نَحَتمُم  یغورد  زا  میدرگب  هک  نم  سنج  زا  نم و  زا  اشاح  تفگ  وت  ِرکَو  زا  غورد  زج  دّرپن  دوخ  وت  رکم  غورد و  رخآ  دنچ  دنچ 
نابـساپ نوگن  یتشط  ام  يالاب  ینک  رگ  نورد  زا  میباـتفآ  نابـساپ  يوج  تقو  باـتفآ و  بیقر  مه  يوگتـسار  نّذؤم  نوچ  ناـسورخ 

نام يوهس  ماگنهان  هب  رگ  زاهج  رد  ار  یمدآ  هیده  داد  زامن  گناب  یپ  قح  ار  ام  لصا  ادخ  رارسا  فقاو ز  رشب ، رد  ایلوا  دنا  باتفآ 
زا كاپ  دـمآ و  موصعم  هک  نآ  حابم  راوخ و  دـنک  یم  ار  ام  نوخ  حالف  لَع  َّیَح  ماگنهان  تفگ  دوش  یم  ام  لـتقم  نآ  ناذا  رد  دور 

کیل ار و  شلام  دینازیرگ  وا  يرس  کی  نآ  يرتشم  نایز  دش  يرتشم  شیپ  درم  شمالغ  نآ  طقف  دمآ  یحو  ناج  سورخ  نآ  طلغ 
تسایس رد  ناهاش  شیپ  ادف  ار  اه  ناج  تسام  لام  مسج و  يدش  یم  اه  نایز  عفد  نایز  کی  کین  بای  ردنا  تخیر ، ار  دوخ  نوخ 

: رکَو  3328 ار ب 3341 - لام  رواد  ینازیرگ ز  یم  اضق  ردنا  يا  هتشگ  نوچ  یمجعا  يرخ  یم  ار  رـس  لام و  وت  یهد  یم  يرتسگ 
.هنال

.نداد غورد  ربخ  زا  تیانک  ندیرپ : رکو  زا  غورد 

اشاح  ) .تسا رترهاظ  مود  ینعم  و  تفرگ ، ناوت  یم  ینعم  ود  ره  هب  تیب  رد  .التبم  هدومزآ و  نیگمغ ، هدرزآ و  نحتمم :
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.بقارم بیقر : .مییوگ ) یمن  غورد  زگره  ام  .میوش  ییوگ  غورد  يالتبم  ام  هک 

.تقو ياسانش  يوج : تقو 
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.داد میهاوخ  حبص  گناب  عقوم  هب  دننک  نام  ناهنپ  مه  تشط  ریز  رگا  هک  میسانش  تقو  نانچ  ام  ندرک : نوگن  تشط 

یتشک ینعم  هب  ار  زاهج  ناحراش  ضعب  زاهج : .ِهالَّصِلل » ُِظقُوی  ُهَّنِإَف  َکیِّدلا  اوُّبُسَت  ال   » هک ثیدح  نیدب  تسا  تراشا  ًارهاظ  ام : لصا 
زا ار  یـسورخ  یلاعت  قح  .تسناد  یمن  ار  زامن  تقو  .دش  کیرات  اوه  تسـشن  یتشک  رد  حون   » هک دنا  هدروآ  یثیدح  دـنا و  هتفرگ 
هک تسا  هدروآ  ءایبنالا  صصق  زا  یناتساد  نوسلکین  يونثم ) تاریبعت  تاغل و  گنهرف  هب : دینک  هاگن  « ) .دنک گناب  ات  داتسرف  شرع 

ار ناگتـشرف  حیبست  زاوآ  هاگ  ره  سورخ  نآ  .داتـسرف  نیمز  هب  یـسورخ  ادخ  .تسناد  یمن  ار  حیبست  تقو  دـمآ  نیمز  هب  مدآ  نوچ 
.تفگ یم  ادخ  حیبست  دوخ  زاوآ  هب  دینش  یم 

.دنک گناب  ماگنهبان  هک  یسورخ  نتشک  هب  تسا  تراشا  .نتشگ  نتشک  بجوم  ندش : لتقم 

« .يراگتـسر هب  باتـشب  حالفلا : یلع  یح  : » حالف لَـع  َّیَح   1 ناـما 943 / دـبای  یک  ماـگنه  یب  ِغرم  ناـنز  هر  ناـیم  رد  نتفخ  ربج و 
.اور لالح ، حابم : .هماقا ) ناذا و  ياه  هرقف  زا  یکی  )

تـسا یهیبشت  بیکرت  ًارهاـظ  اـما  .دـنا  هتفگ  ص )  ) لوسر یـضعب  دـنا و  هدرک  ینعم  لـیئربج  ار  نآ  ناـحراش  یحو : ناـج  سورخ 
(. تسا ناج  سورخ  هک  ییحو  )

.نک مهف  کین  .نادب  بوخ  کین : بای  ردنا   2 دوب 3258 / رَس  نآ  وا ز  تسا  بیغ  وا  هک  نآ  دوب ز  رت  ناهنپ  لقع  زا  یحو  حور 

.ندادن ار  یهلا  قوقح  زا  تیانک  رواد : زا  لام  ندنازیرگ 

نیمز ناسورخ  دیوگ  حیبست  وا  نوچ  هک  یسورخ  تروص  هب  تسا  يا  هتشرف  ار  ادخ  هک  تساه  تیاور  ثیدح  ياه  باتک  رد 
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َحایِـص ُمتعِمَـس  اذِإ  : » تسا هماع  ياه  باتک  رد  و  قودص ) دـیحوت  زا  ص 182 ، ج 84 ، راونالا ، راحب   ) .دـنیوگ حـیبست  وا  گناب  هب 
زامن تقو  بقارم  اه  سورخ  تسا  هدـمآ  اه  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  ص 206 ) ج 2 ، دمحا ، دنسم  « ) .هلـضَف نِم  َهَّللا  اُولَئـساَف  ِهَکیِّدلا 

.دنا فقاو  اه  ناج  نورد  رب  قح  يایلوا  دنا  هاگآ  تقو  زا  اه  سورخ  هک  نانچ  دنا و  نارازگ 

هجاوخ گرم  زا  سورخ  ندرک  ربخ 

هجاوخ گرم  زا  سورخ  ندرک  ربخ 

تول تدیـسر  کن  ادرف  زور  تفر  دُرم  دهاوخب  هناخ  بحاص  نینح  رد  ثراو  تشک  دهاوخ  واگ  نیقی  ندرم  وا  دـهاوخ  ادرف  کیل 
کبس دزیر  نالئاس  ناگس و  رب  ُکُنت  ياه  نان  ینابرق و  واگ  ماع  صاخ و  دبای  يوک  نایم  رد  ماعط  گَنلال و  نان و  ياه  هراپ  تفز 
شیوخ نوخ  درک و  نوزفا  لام  تخیرگ  نآ  ِدرد  لام و  نایز  زا  ماخ  ِرورغم  نیا  نادرگ  اضق  دـُب  مالغ  گرم  رتسا و  بسا و  گرم 

.ییادج زا  ندیلان  هلان ، نینَح :  3342 تخیر ب 3347 -

.هراپ نان  دنرادرب ، ینامهم  ياه  هرفس  زا  نایادگ  هچ  نآ  اذغ ، هدنام  سپ  گَنلال :

نان دـنزپ ، جاس  يور  هک  ینان  كزان ، رایـسب  نان  ُکُنت : ناـن   6 مرب 788 / یگنلال  گرب و  اـجنیا  زا  اـت  مرعاـش  درم  هک  مزاـس  هیثرم 
.شاول

«( کنت  » لیذ همان ، تغل  زا  لقن  هب  یقیقد ،  ) هنانو مه  دوب و  کنت  نان  مه  هناخ  نایم  ردنا  يو  ناخ  رب 

میقـس و ار  نت  دـنک  نوچ  یکلاس  دـباین  دوخ  ياقب  ات  تساه  ناـج  ياـقب  نت  رب  ـالب  نآـک  تسارچ ؟ ناـشیورد  ياـه  تضاـیر  نیا 
يادخ نآ  تسا  يادخ  نآ  اهدوس  دیما  یب  دـهدب  هک  نآ  لدـب ؟ شناج  ار  هداد  دـنیبن  ات  لمع  راثیا و  هب  دـبنُج  یک  تسد  یکلاه ؟

قح ِّیلو  ای  ادخ  نآ  تسا 
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ات ریگ  هک  دـیوگ  ضوع  یب  يریقف  یک  ریقف  هلمج  وا  زج  تسا و  ّینغ  وک  تفرگ  قلطم  شباـت  تشگ و  رون  تفرگ  قح  يوـخ  هک 
512 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسد  دهدن ز  ار  هدنگ  زایپ  وا  تسه  بیس  هک  یکدوک  دنیبن 

دننت یم  اه  ضوع  لد  نوردنا  دـننک و  یم  هضرع  بوخ  عاتم  دـص  ضوع  يوب  رب  هتـسِش  اه  ناکد  رب  ضرغ  نیا  رهب  رازاب  همه  نیا 
مالّسلا ردارب و  يا  یمالس  نم  ماع  صاخ و  زا  ما  هدینـشن  عمط  یب  نیتسآ  نآ  ترخآ  دریگن  هک  نید  درم  يا  يونـشن  یمالـس  کی 

نیو مالـس  مه  مدونـش  قح  مایپ  مه  ماشم  شوخ  ِّیمدآ  ناهد  زا  وک  هب  وک  اـج و  هب  اـج  هناـخ  هناـخ  وجب  ار  نآ  نیه  ّقح  مالـس  زج 
هدز دوخ  نامدود  ردنا  شتآک  تسا  هدش  قح  مالـس  وا  مالـس  نآ  ناج ز  رت ز  شوخ  لدـب  مشون  یمه  نم  نآ  يوب  رب  نایقاب  مالس 
نت نیا  جـنر  تسا  یگدـنز  تضایر  رد  نت  ندرم  بل  ود  رد  شّقح  رارـسا  دوب  نآ  بر ز  هب  هدـنز  هدـش  دوخ ، زا  تسا  هدُرم  تسا 

.رامیب میقس :  3348 ثیدح ب 3365 - نآ  شسورخ  زا  وا  دونش  یم  ثیبخ  درم  نآ  ُدب  هداهنب  شوگ  تسا  یگدنیاپ  ار  حور 

.هابَت کلاه :

.ندیشیدنا ندینت :

زا تیانک  ماشم : شوخ  یمدآ  ( 54 ماعنا ،  ) .َهَمْحَّرلا ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْلُقَف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  قح : ِمالس 
.دشرم یلو و  .ادخ  درم 

.دیما يوب :

.ندومن ادف  قح  هار  رد  ار  همه  .ندرواین  باسح  هب  ار  دوخ  ناسک  دوخ و  ندز : نامدود  رد  شتآ 

لام ناصقن  دیوگب  ات  دروآ ، نایم  هب  نآ  يارب  تفرگ  دای  ار  گس  سورخ و  نابز  هک  ار  يدرم  ناتساد 
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رب ار  یتخـس  و  شیاسآ ، رب  ار  تضایر  ناهج  نیا  رد  ای  دـنهد  یم  قح  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  نانآ  .تسا  یناویح  ناج  نادرگ  الب 
نیا هک  دیامرف  یم  تراشا  يا  هتکن  هب  سپـس  .دـهد  یم  شاداپ  ناشیدـب  ار  نآ  زا  رتهب  قح  هک  تسا  نآ  يارب  دـننیزگ ، یم  یناسآ 

هک نآ  تسا و  ضوع  نتفرگ  یپ  رد  دهد  هچ  ره  سک  ره  .ار  دتس  داد و  تسا  يرازاب  ناهج 

513 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم هدنز  ار  حور  دناریمب  تضایر  اب  ار  دوخ  نت  هک  نآ  .دشاب  ییادخ  قالخا  هب  قلختم  هک  یسک  ای  تسادخ ، دشخب  یم  ضوع  یب 
.تسا تشاد  مشچ  نودب  وا  ششخب  و  تسا ، قح  هب  هدنز  درک  هدنز  ار  حور  هک  نآ  دنادرگ و 

دینش دوخ  گرم  ربخ  سورخ  زا  نوچ  راهنز  هب  یسوم  يوس  هب  صخش  نآ  ندیود 

دینش دوخ  گرم  ربخ  سورخ  زا  نوچ  راهنز  هب  یسوم  يوس  هب  صخش  نآ  ندیود 

يا نیز  سر  دایرف  ارم  هک  میب  وا ز  كاـخ  رد  دـیلام  یمه  ور  تفر  هَّللا  میلک  یـسوم  رد  رب  تفَت  زیت و  دـش  ناود  اـهنیا  دینـش  نوچ 
ود نک  ار  اه  نایمه  هسیک و  وت  زادنا  نایز  ناناملسم  رب  هَچ  هج ز  رب  يا  هتـشگ  اتـسا  هک  نوچ  هَِرب  ار و  دوخ  شورفب  ور  تفگ  میلک 
زاب لِقُم  شناد  زا  دنیب  رخآ  ردنا  لد  هب  ار  رِخآ  دـنیب  لّوا  لقاع  ار  وت  رم  دـش  نایع  هنییآ  رد  هک  اضق  نیا  مدـید  تشخ  نورد  نم  وت 

تفگ ازجلا  ُنسُح  هِد  وت  ار  میازـسان  ازـسان  مدوب  هک  دـمآ  نآ  نم  زا  لامم  ور  رد  نزم  رـس  رد  ارم  رم  لاصخ  وکین  ياـک  درک  يراز 
مهاوخ رد  کیل  رس  هب  سپاو  نآ  دیآک  تَّنُس  تسین  رسپ  يا  تسش  زا  تسَج  يریت 
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نآ رد  مه  يا  هدنیاپ  يور  نامیا  اب  هک  نوچ  يا  هدنز  یـشاب  هدرب  نامیا  هک  نوچ  يرب  دوخ  اب  نامز  نآ  نامیا  هک  ات  يرواد  وکین  ز 
ِتخب دب  يا  دراد  تدوس  هچ  یق  ماعط  هضیَه  هن  تسا  گرم  شروش  تشط  دـندروآ  دـیروش و  شلد  ات  تشگب  هجاوخ  رب  لاح  مد 

ینز يدالوپ  غیت  رب  نتشیوخ  ینک  یخوش  يونشن  یـسوم  دنپ  قاس  ِتشپ  رب  وا  دیلام  یم  قاس  قاثُو  يوس  ات  دندُرب  سک  راچ  ماخ ؟
(. گرم  ) رطخ زا  تراعتسا  هچ :  3366 وت ب 3381 - ِنآ  ردارب  يا  نیا  تسوت  ِنآ  وت  ناج  زا  ار  غیت  دیان  مرش 

: ریظن .زاغآ  زا  راک  نایاپ  ندید  زا  تراعتسا  ندید : تشخ  نورد 

ص 82) همان ، دابدنس   ) دنیب نآ  هتخپ  تشخ  رد  ریپ  دنیب  ناوج  هنیآ  رد  هچ  ره 

515 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدش  لقن  نامرک  هقجالس  خیرات  زا  تیب  نیا  مکح ، لاثما و  رد 

.یشیدنا تبقاع  .رکفت  لقع و  زا  تراعتسا  لد : هب 

.ناد كدنا  لِقُم : شناد  زا 

.نتفگ وا  شیپ  ار  یسک  هانگ  .ندیشک  خر  هب  ندیلام : ور  رد 

.کین شاداپ  ازَجلا : ُنسُح 

رثا رد  لاهسا  یق و  هضیَه : .ددرگن ) زاب  رگید  دش  مقر  یـسک  رب  نوچ  هّللا  ءاضق   ) .نتـشذگ راک  زا  راک  ریظن : نتـسج : تسـش  زا  ریت 
.ماعط يراوگان 

(29 همایق ،  ) .ِقاَّسلِاب ُقاَّسلا  ِتَّفَْتلا  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندیلام : قاس  رب  قاس 

ایند زا  دور  نامیا  هب  ات  ار  صخش  نآ  یسوم  ندرک  اعد 

ایند زا  دور  نامیا  هب  ات  ار  صخش  نآ  یسوم  ندرک  اعد 

ولُغ ییور و  هریخ  درک و  وهس  وا  هک  اشخب  وا  رب  نک  یهاشداپ  رَبَم  ناتـسم  وا  زا  نامیا  ادخ  ياک  رحَـس  نآ  تاجانم  رد  دمآ  یـسوم 
دیرادنپ عفد  تسوت  دروخ  رد  هن  ملع  نیا  شمتفگ 
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بل نتفگ  هک ز  نتخومآ  دزس  ار  نآ  بیغ  ّرس  دنک  اهردژا  شتـسد  ار  اصع  هک  دنز  سک  نآ  اهدژا  رب  ار  تسد  تسـس  ار و ، متفگ 
تـسد هقرغ  تشگ  دوبن  یبآ  غرم  تفر و  ایرد  هب  وا  باوَّصلِاب  مَلعأ  ُهّللا  نک َو  مهف  بآ  غرم  زج  دُـشن  اـیرد  روخ  رد  نتخود  دـناوت 

.یخاتسگ ییور : هریخ   3382 دودو ب 3388 - يا  شریگ 

.ندنام شوماخ  ندرک ، زاب  رس  زا  نتفریذپن ، نتشادنپ : عفد  .يرادن ) ملع  نیا  نتخومآ  تقایل   ) .بسانم راوازس ، دروخ : رد 

ره هک  تسا  هتکن  نیا  ریرقت  ناتـساد  نیا  ندروآ  زا  ضرغ  .نتخاـسن ) شاـف  ار  یهلا  رـس   ) .ندـنام شوماـخ  زا  تیاـنک  نتخود : بل 
.دنک هدنسب  دوخ  هتسناد  هب  هک  هب  نامه  سپ  .درادن  ار  نآ  نتفرگ  ارف  قح و  رارسا  لمحت  بات  تقایل و  سک 

دنا هدیشوپ  هتسناد و  اهزار  دنا  هدیشون  قح  ِماج  هک  نافراع 

یهتنم يو  نایز  هب  دشاب  هاگ  تخومآ ، رگا  هچ   5 / 2239 دنتخود ب 2240 - شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  راک  رارـسا  ار  هک  ره 
: هب دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب   ) .ددرگ

(2 / 141 تیب : حرش 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  ياعد  یلاعت  قح  ندرک  تباجا 

مالّسلا هیلع  ار  یسوم  ياعد  یلاعت  قح  ندرک  تباجا 

ار وت  رهب  منک  هدنز  نامز  نیا  ار  كاخ  ناگدرم  هلمج  هکلب  منک  شا  هدنز  نامز  نیا  یهاوخ  وت  رو  مَعَن  نامیا  ودـب  مدیـشخب  تفگ 
سب تیراع  تشگ  زاب  تسین  دوب  ناهج  نوچ  اج  انف  نیا  تسا  نشور  اجنآک  زیگنا  ناهج  نآ  تسا  ندرم  ناـهج  نیا  یـسوم  تفگ 
دناهر دشاب  ناج  دوس  لام  مسج و  نایز  هک  ینادب  ات  نوُرَـضُحم  انیَدـَل  هناخ  ناهن  رد  نونک  مه  ناشیا  رب  ناشفا  یتمحر  تسین  دوس 

يرتشم وش  ناج  هب  ار  تضایر  سپ  لابو  زا 
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تـضایر نآ  داد  تقح  نوچ  رایماک  يا  هِد  هنارکـش  هنب  رـس  رایتخا  یب  تدـیآ  تضایر  رو  يرب  ناج  تمدـخ ، هب  نت  يدرپس  نوچ 
.یلب يرآ ، معن :  3389 نُک ب 3397 - رما  تدیشک ز  وا  يدرکن  وت  نک  رکش 

.ندوب نادواج  اقب و  زا  تراعتسا  نشور :

.تقوم .یندـنامان  زا  تیانک  تیراع : تشگ  زاب  ( 26 نمحر ،  ) .ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  .دـنام  یمن  نآ  رد  یـسک  هک  .یتسین  ياج  اج : انَف 
نآرق زا  هتفرگ  .ترخآ  زا  تیانک  نورَضُحم : انیََدل  هناخ  ناهن  .درم ) دهاوخ  زاب  دوش  هدنز  مه  رگا  تسین  ییاقب  ار  ناهج  نیا  نوچ  )
یهیبنت ( 32 سی ،  ) .دنا ناگدش  رـضاح  ام  دزن  ناگمه  هک  نآ  زج  سک  تسین  و  َنوُرَـضُْحم : اْنیََدل  ٌعیِمَج  اََّمل  ٌّلُک  ْنِإ  َو  تسا : میرک 

.دوب دیابن  هدرزآ  دراد  رب  رد  یلک  دوس  هک  یئزج  نایز  لمحت  زا  .تسا و  ناج  نادرگ  الب  نت  جـنر  لام و  نایز  هک  ار  نالفاغ  تسا 
.تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  رتشیب  لیصفت  هدنیآ  ناتساد  رد  هک  نانچ 

ار وت  تسا  نادهاجم  داهج  ياج  هب  تسوت و  تضایر  ضوع  نآ  هک  دمآ  باوج  دیلانب ، تسیز  یمن  شدنزرف  هک  ینز  نآ  تیاکح 

ار وت  تسا  نادهاجم  داهج  ياج  هب  تسوت و  تضایر  ضوع  نآ  هک  دمآ  باوج  دیلانب ، تسیز  یمن  شدنزرف  هک  ینز  نآ  تیاکح 

هن هلا  يا  ناغفا  هک  نز  نآ  درک  هلان  هابت  یتشگ  هم  راچ  ای  هم  هس  ای  رَورمع  يدوبن  هم  شـش  زا  شیب  رـسپ  يدـییاز  لاس  ره  ینز  نآ 
تـسیب ریذَن  درد  زا  نز  نآ  تیاکـش  نیز  ریفن  يدرک  ادخ  نادرم  شیپ  حزق  ِسوق  زا  وَر  رتوز  متمعن  حَرَف  مهام  هس  تسا و  راب  مهم 

متفگ غاب  یتَّنَـض  یب  یـشوخ  يزبس  ییقاب  یتَّنَج  ار  وا  دومنب  یبش  ات  تفت  داـتفا  ناـشناج  رد  یـشتآ  تفر  روگ  رد  نینچ  نیا  دـنزرف 
تساه و تمعن  لصاک  ار  فیک  یب  تمعن 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1604 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هک  نآ  يوب  درب  ات  دوب  نآ  لاـثم  نآ  دوبن  لـثم  غارچ  نادزی  ار  بیغ  رون  تفگ  غاـب  ياـج  هچ  تأَر  ٌنیَع  ـال  هن  رو  اـه  غاـب  عمجم 
دوخ ِنآ  شیوخ  مان  هتـشبن  يرـصق  رد  دید  دش  تسد  زا  فیعـض  نآ  یّلجت  نآ  دش ز  تسم  ار  نآ  دـید  نز  نآ  لصاح  دوب  ناریح 

تسیاب یم  رایسب  تمدخ  تساخن  قداص  زجب  يزاب  ناج  هب  وک  تسار  تمعن و  نیک  دنتفگ  نآ  زا  دعب  شیک  بوبحم  نآ  شتسناد 
هب ات  بر  ای  تفگ  ادخ  تداد  ضوع  اه  تبیصم  نآ  اجتلا  ردنا  يدوب  لهاک  وت  نوچ  دروخ  تشاچ  نیز  يروخ  رب  ات  ار  وت  رم  درک 

تفگ شیوخ  نادنزرف  هلمج  يو  رد  دید  شیپ  شیپ  دمآ  وچ  وا  غاب  نآ  ردـنا  نوخ  وت  نم  زا  زیرب  هِد  منینچ  نیا  نوزف  لاس و  دـص 
دیهر تناج  بت  ات ز  نوزفا  نوخ  دیود  ینیب  زا  دصف و  يدرکن  وت  دشن  مدرم  سک  بیغ  مشچ  ود  یب  دشن  مگ  وت  زا  دش  مُگ  نم  زا 

519 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  شتسود  نآ  زغم  ار و  نت  ناد  تسوپ  شتسوپ  زا  تسا  هب  هویم  ره  زغم 

رد هک  تسا  یتیاور  ًارهاظ  ناتـساد  نیا  ذخأم   3398 یمد ب 3417 - نآ  رگ ز  بـلط  ار  نآ  یمد  کـی  یمدآ  رخآ  دراد  يزغن  ِزغم 
؟ دیتفرگ ارم  هدـنب  دـنزرف  حور  دـیامرف  ار  ناگتـشرف  راگدرورپ  دریمب  هدـنب  دـنزرف  نوچ   » تسا هدـمآ  یـسوم  وبا  زا  ریغـصلا  عماجلا 

.درک عاجرتسا  تفگ و  ساپـس  ار  وت  دنیوگ  تفگ ؟ هچ  نم  هدنب  دیامرف  یلب ! دنیوگ  دـیتفرگ ؟ ار  وا  لد  هویم  دـیامرف  يرآ ! دـنیوگ 
تشهب رد  يا  هناخ  نم  هدنب  يارب  دیامرف 
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.دیهن دمَحلا » ُتَیب   » ار نآ  مان  دیزاسب و 

.رترذگ دوز  وَر : رَتوز 

رد .دروآ  یم  دـیدپ  نوگ  هنوگ  ياه  گنر  هک  ناراب  ياه  هرذ  رد  تسا  دیـشروخ  عاعـش  ساکعنا  نآ  و  نامک ، نیگنر  حزق : ِسوَق 
و تسا ، يدـنلب  ینعم  هب  حَُزق  دـنا  هتفگ  و  تسا ، نوگ  هنوگ  ياـه  گـنر  نآ  تسا و  هَحُزق  عمج  دـنیوگ  .تسا  فـالخ  حَُزق  ینعم 

.تسا یبرع  ریغ  هژاو  حزق  ًارهاظ  .تسا  ربا  رب  لکوم  هتشرف  مان  دنا  هتفگ  یضعب  و  تسا ، ناطیش  مان  دنا  هتفگ 

رد .هدنهد  میب  میب ، ریذَن : .تسا ) هدرک  دننامه  نادب  ار  دوخ  دنزرف  هاتوک  رمع  تسا - كدـنا  نامـسآ  رد  حزق  سوق  گنرد  نوچ  )
جنر و ینعم  هب  ار  ریذن  ناوت  یم  دراد و  هارمه  زین  ار  لفط  ندرم  میب  نداز  درد  هک  تفرگ  درد  تفـص  ار  نآ  ناوت  یم  تروص  نیا 

.متفاین نآ  يارب  يدهاش  اما  تفرگ ، رازآ 

.ندرم ندش ، تسین  نتشگ ، دوبان  زا  تیانک  نداتفا : ناج  رد  شتآ 

.مئاد زا  تیانک  تنض : یب  .لخب  تنض :

.دیآ یمن  فصو  هب  هک  فیک : یب 

: رـَشب ِبلَق  یلَع  َرَطَخ  تَعِمَـس َو ال  ٌنُذا  تأَر َو ال  ٌنیَع  ام ال  َنیِحلاَّصلا  َيِداـبِِعل  ُتدَدـعأ   » هک تسا  یثیدـح  زا  هتفرگ  تأَر : ٌنیَع  ـال 
، يونثم ثیداحا  « ) .هدرکن روطخ  ییمدآ  لد  هب  هدینـشن و  یـشوگ  هدیدن و  يا  هدید  هک  يزیچ  میاسراپ  ناگدنب  يارب  متخاس  هدامآ 

َمل ٌنُذا َو  عَمـسَت  َمل  ٌنیَع َو  َرَت  َمل  ام  : » تسا هدـمآ  نینچ  ناـیطنرق  هب  لوا ، سلوب  هلاـسر  رد  و  ص 92 ) ج 8 ، راونالا ، راحب  ص 93 ،
هیآ 9) لصف 2 ، سلوب ، هلاسر  « ) .هَنوُّبُِحی َنیِذِّلل  ُهَّللا  هَّدعأ  ام  ٍناسنإ  ِلاب  یلَع  رُطخَی 

520 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(35 رون ،  ) .ٌحابْصِم اهِیف  ٍهاکْشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  هیآ : هب  تسا  تراشا  نتفگ : غارچ  ار  بیغ  رون 
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.3 تیب 1940 / حرش  هب : دینک  هاگن  لاثم : لثم و 

.ندز گر  .گر  زا  نتفرگ  نوخ  دصف :

یـسک ات  .تسا  هاک  نوچ  ناهج  نیا  تمعن  هوک و  نوچ  ناهج  نآ  تمعن  .تسا  هاتوک  ناهج  نیا  ياه  تمعن  زا  يرادروخرب  تدم 
رگا اما  دراد ، یم  رب  ناغف  دایرف و  تفر  شتـسد  زا  رگا  درادـنپ و  یم  یلـست  هیام  گرزب و  ار  ناـهج  نیا  هدـشن  هاـگآ  تمعن  نآ  زا 

تـشاد دـهاوخ  هچ  نآ  ربارب  تشادـنپ  یم  یلاحـشوخ  هیام  ار  هچ  نآ  دـید  دـهاوخ  دـش  هدوشگ  شیور  هب  ناهج  نآ  زا  يا  هچیرد 
(96 لحن ،  ) .ٍقاب ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام  هک  تسا  كدنا  رایسب 

هرز یب  گنج  رد  ُهنَع  ُهَّللا  یِضَر  هزمح  ندمآ  رد 

هراشا

هرز یب  گنج  رد  ُهنَع  ُهَّللا  یِضَر  هزمح  ندمآ  رد 

فـص رد  يدـنکف  رد  شیپ  شیپ  هنهرب  نت  زاـب و  هنیـس  يدـمآ  وزَغ  رد  تسم  رـس  هرز  یب  يدـش  فص  رد  نوچ  هزمح  رخآ  ردـنا 
ماغیپ يدناوخ ز  هَُکلهَت  َیلا  مُکیِدیِأب  اوُقُلت  وت ال  هن  لوُحف  هاش  نکش  فص  ربَژَه  يا  لوسَر  ِّمَع  ياک  دندیسرپ  قلخ  شیوخ  ریـشمش 
يوس یتفر  یمن  وت  هز  تخـس  تفز و  يدوب و  ناوج  نوچ  هکرعم  رد  نینچ  يزادنارد  یم  هُکلهت  رد  ار  شیوخ  وت  ارچ  سپ  ادـخ ؟

ناحتما ریگ و  راد و  ییامن  یم  نانس  غیت و  اب  راو  یلاباال  ینز  یم  یلاباال  ياه  هدرپ  ِینَحنُم  فیعض و  ریپ و  دش  نوچ  هرز  یب  فص 
رَیِغ ب 3427- زا  ار  وا  دـنداد  یم  دـنپ  ربـخ  یب  ناـگراوخ  مغ  قسن  نیز  ار  ریت  غـیت و  زییمت  دوـب  یک  ار  ریپ  درادـن  یم  تمرح  غـیت 

مرکا لوسر  يومع  هرامع ، وبا  هب  ینکم  فانم ، دـبع  نب  مشاـه  نب  بلطملا  دـبع  نب  هزمح  هرز : یب  گـنج  رد  هزمح  ندـمآ   3418
مالسا تیلهاج و  رد  شیرق  ناگرزب  زا  (ص ،)
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.تفای ادهشلا » دیس   » بقل دش و  دیهش  یشحو  تسد  هب  دحا  گنج  رد  یگلاس  رد 57  .تسا  لوا  ردص  ناناملسم  زا  و 

.تسا هدوب  ریلد  تخس  هزمح  .متفاین  هزمح  هراب  رد  ار  یناتساد  نینچ  مدرک  وج  تسج و  هک  اج  نآ  ات 

وا تمالع  .تسیرگن » یمن  دوخ ، يور  شیپ  هب  هک  دوب  كاب  یب  يریلد  هَمامأ : َرِصُبی  ًامَشمَشَغ ال  ناک  : » دسیون هعیـشلا  نایعا  فلؤم 
ینعم زا  یکی  و  لحف ، عمج  لوُحف : ص 4 ) شخب 1 ، ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا   ) .تسب یم  دوخ  رَـس  رب  هک  دوب  دـنچ  يرپ  گنج  رد 

نالحف نایسراپ  : » تسا دنمورین  ریلد و  لحف »  » ياه

522 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و ِهَُکلْهَّتلا : َیلِإ  ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اوُقُلت : ـال  هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  یخلب ، نبا  هماـن  سراـف  « ) .دـننادرم
.نامک تخس  شکنامک ، هز : تخس  ( 195 هرقب ،  ) .تکاله هب  ار ] دوخ   ] دوخ ناتسد  هب  دیزادنیم 

.ناوتان زا  تیانک  مخ ، ات ، ود  ینَحنُم :

.مرادن اورپ  یلاباال :

.ناتسد اون ، یقیسوم : حالطصا  رد  هدرپ :

.ندومن یکاب  یب  زا  تیانک  ندز : یلاباال  هدرپ 

.ندنکفا جنر  هب  ار  دوخ  ندومن : ناحتما 

هچ نآ  يارب  تسا  يدییأت  هزمح  ناتـساد  ندروآ  .دندناسرت ) یم  الب  زا  ار  وا  دنتـشاد ، ودب  هک  یکـشر  تیاغ  زا   ) .تریغ عمج  رَیِغ :
: هک دومرف  هدرم  دنزرف  نز  ناتساد  رد 

زا دروآ  نامیا  یناگدنز  نادـب  یـسک  نوچ  ناهج و  نآ  دـیواج  یناگدـنز  یمدآ و  نایم  تسا  یباجح  ناهج  نیا  هاتوک  یناگدـنز 
.درادن كاب  ناهج  نیا  گرم  بیسآ و 

ار قلخ  رم  هزمح  باوج 

ار قلخ  رم  هزمح  باوج 

هنهرب اـهردژا  شیپ  دور  یک  تبغر  هب  سک  ندرم  يوس  ناـهج  نیا  عادو  مدـید  یم  گرم  ناوج  نم  مدوـب  هک  نوـچ  هزمح  تفگ 
نیا متسین  نونک  نم  دّمحم  رون  زا  کیل  دوش  یک 
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درک هک  نآ  رکـش  بانط  ردنا  بانط  همیخ  رد  همیخ  هاپـس  قح  رون  منیب ز  یمه  ُرپ  هاش  هاگرکـشل  سح  نورب  زا  نوبز  ار  یناف  رهش 
باـب حـتف  دـش  وا  شیپ  ندرم  هک  نآ  تسد و  هب  وا  دریگب  اوُقُلت  ـال  رما  تسا  هُکلهَت  شمـشچ  شیپ  ندرم  هک  نآ  باوـخ  مرادـیب ز 

.ناهج نیا  یگدنز  ایند و  زا  تراعتسا  یناف : رهش   3428 باطخ ب 3434 - رد  ار  وا  رم  دیآ  اوُعِراس 

راظتنا رد  هک  ار  یتشهب  ياه  تمعن  یهلا و  ياه  تمحر  نطاب  هدـید  اب  سوسحم  ناـهج  يوس  نآ  زا   ) .یلقع هدـید  اـب  سح : نورب 
.یهابت هُکلهَت : .منیب ) یم  تسا  نم 

یلِإ اوُعِراس  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اوُعِراس : .دـیواج ) یناگدـنز  هب  ندیـسر  نت ، نادـنز  زا  نتـسر   ) .رد ندوشگ  باـب : حـتَف 
نآ يانهپ  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  زا  یشزرمآ  هب  دیباتشب  و  َنیِقَّتُْمِلل : ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألا  ُتاومَّسلا َو  اَهُـضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم 
يو ناکدوک  دش  هاگآ  نوچ  هک  ینز  ناتساد  تبسانم  هب  ( 133 نارمع ، لآ   ) .ناراکزیهرپ يارب  هدش  هدامآ  تسا  نیمز  اه و  نامسآ 

وکین ناملـسم  هنومن  هزمح  .دروآ  یم  نایم  هب  ار  هزمح  ناتـساد  .دشن » مگ  وت  زا  دش  مُگ  نم  زا   » تفگ دـنرب ، یم  رـس  هب  تشهب  رد 
سک نآ  .هدنیاپ  تسا  یملاع  ناهج  نآ  تسین و  رادیاپ  ناهج  نیا  دید  تسناد و  ص )  ) ادـخ لوسر  میلعت  وترپ  رد  هک  تسا  داقتعا 

.دزات یم  رازراک  رد  حالس  یب  دساره و  یمن  ندرم  زا  دوب ، نیریش  شماک  رد  ندرم  دوش ، بیصن  یشنیب  نینچ  هک  ار 

524 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ره اوُحَرتا  نانیب  رهق  يا  الَبلا  اوُحَرفا  نانیب  فطل  يا  الَّصلا  اوُعِراس  نانیب  رشح  يا  لَجَعلا  اوعِراب  نانیب  گرم  يا  رَذحلا 
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نمـشد شیپ  تسوا  گنر  مه  رـسپ  يا  کی  ره  گرم  يده  زا  تشگرب  دـید  شگرگ  هک  ره  يدـِف  شدرک  ناج  دـید  فسوی  هک 
گرم یـسرت ز  یم  هک  نآ  تسا  یگنز  مه  هنیآ  یگنز  شیپ  تسا  یگنر  شوـخ  ار  هنییآ  كرت  شیپ  تسود  تـسود  رب  نمـشد و 

وت زا  گرب  گرم  تخرد و  نوچمه  وت  ناج  گرم  راسخر  هن  تسوت  تشز  يور  راد  شوه  ناج  يا  یناسرت  دوخ  نآ ز  رارف  ردنا 
ریرح رو  يا  هتشِک  دوخ  يا  هتسَخ  يراخ  هب  رگ  تسا  دوخ  زا  تریمض  ره  شوخ  شوخان و  تسا  َدب  را  تسا  يوکن  را  تسا  هتـسُر 
نآک راک  هب  دنام  یمن  نارودزم  دزم  اطع  گنر  مه  تسین  تمدـخ  چـیه  ازج  گنر  مه  لعف  دوبن  هک  ناد  يا  هتـشر  دوخ  يرد  زَق  و 

3435 قـبط ب 3446 - تسا و  رز  تسا و  میـس  همه  نیو  قرع  تسا و  روز  یتخـس و  همه  نآ  رادـیاپ  تسا و  رهوـج  نـیو  ضرع 
.رادشه ناه ، زیهرپب ، رذحلا :

(. گرم زا  نتخیرگ  رد  يرگید  رب  یکی   ) دیوش هریچ  دییآ ، بلاغ  رضاح ) رما  عمج  : ) اوعراب

.دشن هدید  اه  گنهرف  رد  هچ  تسا ، هتفرن  راک  هب  یبرع  رد  ًارهاظ  باب  نیا 

ای زامن  هب  مدرم  توعد  يارب  تسا  یگناـب  ـالَّصلا : ( 3 تیب 3434 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .دیباتشب رـضاح ) رما  عمج  هغیـص  : ) اوُعراس
.راک رگید 

.دیشاب داش  اوُحرفا :

.دیوش نیگمغ  اوُحَرتا :

: ریظن دید :...  فسوی  هک  ره 

، نداد ناشن  بوخ  یگنر : شوخ   1 تسا 3755 / یفـسوی  نم  رب  گرگ و  شقن  وت  رب  تسا  یفخ  فطل  بجع  نیا  تسا  نیع  رحس 
.ییابیز

.مشیربا تسپ ، مشیربا  ژک ، زَق :

525 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تیب 953/ حرش  هب : دینک  هاگن  ندوبن : ازج  گنر  مه  لعف 
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.دعب هب   2

.دعب هب   2 تیب 2415 / حرش  هب : دینک  هاگن  رهوج : ضرع و 

هب دنیب و  یم  ادخ  رادید  ار  ندرم  وکین ، وا  راک  لصاح  تسا و  سانش  ادخ  هک  نآ  .ناکین  نادب و  هدید  رد  گرم  زا  تسا  يریوصت 
: تسا هدومرف  ناکرـشم  هراب  رد  دنوادخ  هک  نانچ  .تسا  نازیرگ  نآ  زا  دـناد  یگدـنز  نایاپ  ار  نآ  هک  نآ  تسا و  ناباتـش  وا  يوس 

ُهَّللا َهِرَک  ِهَّللا  َءاـِقل  َهِرَک  نَم  ُهءاَِـقل َو  ُهَّللا  َّبَحأ  ِهَّللا  َءاَِـقل  َّبَحأ  نَم  : » تسا ثیدـح  رد  و  ( 96 هرقب ،  ) .ٍهَنَـس َْفلَأ  ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَحَأ  ُّدَوَی 
شا هدرک  هک  نآ  تسا و  ناسرت  دنیب  یم  یگدـنز  نایاپ  ار  گرم  هک  نآ  هیقفلا ) حابـصم  زا  ص 133 ، ج 6 ، راونالا ، راحب  « ) .ُهَءاِقل

یم ناراک  وکین  بیـصن  تمایق  رد  هک  اه  تمعن  نآ  .تسا  نآ  قاتـشم  هکلب  دسرت  یمن  گرم  زا  دقتعم ، ناهج  نادب  تسا و  بوخ 
اه شاداپ  تسا و  ضرع  اه  هدرک  اما  .ناشیا  راک  رفیک  دـسر ، یم  ناراـک  دـب  هب  هک  باذـع  نآ  تسا و  ناـنآ  هدرک  شاداـپ  ددرگ ،

.یقاب نیا  تسا و  یناف  نآ  رهوج ،

وت ما  هداـهنن  یتـمهت  نم  یـسک  رب  ما  هدازآ  نم  هک  ییوگ  یمه  وت  یتـنحم  رد  اـعد  تمولظم  درک  یتـمهت  ییاـج  دـیآ ز  ار  وـت  رگ 
هب ار  سک  مدز  یک  نم  وا  دـیوگ  دوب  بوچ  دـص  ازج  درک و  انز  وا  رب  هب  دـنام  یک  هناد  یتشک  هناد  رگد  لکـش  يا  هدرک  یهاـنگ 
وت میکح  يا  ار  اود  دنام  یک  درد  میلک  يا  ار  اصع  دـنام  یک  رام  الخ  رد  ار  انز  دـنام  یک  بوچ  الب  نیا  دوب  انز  نآ  يازج  هن  دوع 

رای ینس  صخش  نآ  دش  يدنکفیب  نوچ  ینم  بآ  اصع  نآ  ياج  هب 
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نوچ ار  دنق  رم  رکـشین  دـنام  چـیه  ار  دـنزرف  نآ  بآ  دـنام  چـیه  وت  باجعا  نیا  تسا  نوچ  اصع  نآ  وت ز  بآ  نآ  دـش  رام  ای  دـش 
ُّبَر شتخاس  ّتنج  غرم  قح  دـمح  شناهد  زا  دـیّرپ  هک  نوچ  تشهب  وا  دوجـس  ملاـع  نآ  رد  دـش  تشک  درم  یعوکر  اـی  يدوجس 

نآ تسد  نیا  تشگ  تاکز  راثیا و  تسُر  تتـسد  نوچ ز  اوه  تسا و  داـب  غرم  هفطن  هچ  رگ  ار  غرم  دـنامن  تحیبست  دـمح و  قَلَفلا 
یتسم و نیبگنا  يوج  تشگ  تعاط  قوذ  ّدُو  تسوت و  رهم  دـلخ  ریـش  يوج  دـش  دـلُخ  بآ  يوج  تربص  بآ  تابن  لـخن و  فرط 

526 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نیب  رمخ  يوج  وت  قوش 

نامرف ار  وت  رم  مه  وج  راچ  دوب  وت  نامرف  هب  نوچ  اه  ببس  نیا  دناشن  نآ  ياج  شنوچ  دنادن  سک  دنامن  ار  اهرثا  نآ  اه  ببـس  نیا 
رما رد  نآ  لسن  تسوت  نامرف  رد  هک  وت  ینم  نوچ  ینک  یم  شناـنچ  دـُب  نوچ  تفـص  نآ  ینک  یم  شناور  یهاوخ  فرط  ره  دومن 
رما رد  مه  ناـهج  نیا  دوب  وت  رما  رد  تفـص  نآ  ورگ  شا  يدرک  هک  توزج  منم  هک  وـَن  دـنزرف  وـت  رما  رب  دود  یم  تسچ  دـنیآ  وـت 
رثا هراب  رد  .نیرفن  اعد :  3447 دنرب ب 3468 - اب  تتافص  زا  ناتخرد  نآک  دنرب  نامرف  ار  وت  رم  ناتخرد  نآ  ناور  اهوج  نآ  تسوت 
هیلع هتوعد  و  هربا ، اذإ  هدـلول  دـلاولاءاعد  یلاعت ، هَّللا  نع  نبجحی  تاوعد ال  ثالث  : » تسا تیاور  ع )  ) قداص ماـما  زا  مولظم  ياـعد 

ص ج 72 ، راونالا ، راحب  ص 287 ، ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  « ) .هملاظ یلع  مولظملا  ءاعد  و  هقع ، اذإ 
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.هانگ یب  زا  تیانک  هدازآ : ( 310

.بوچ دوع : ( 2 رون ،  ) .ٍهَْدلَج َهَئاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناَّزلا  ُهَِیناَّزلا َو  .تسا  راک  انز  رفیک  ندز : بوچ  دص 

نآ خـساپ  دـنام : یک  رام  ناهن )؟ رد  دراد  وا  يانز  هب  يدـننامه  هچ  ناـیع ، رد  راـکانز  ندروخ  بوچ  دـص   ) .یناـهن تولخ ، ـالَخ :
.تفرگ رظن  رد  دیاب  ار  نآ  يونعم  رثا  تسین ، دوصقم  يروص  تهباشم  هک  تسا  ضارتعا 

: هک تسا  هدروآ  یثیدح  تیب  نیا  حیضوت  رد  يورقنا  ندش : لیدبت  تشهب  هب  عوکر  ای  دوجس 

رد فالتخا  كدنا  اب  تیاور  نیا  .لیلهتلا » حیبستلا و  مالسلا ، هیلع  لاق  هَّللا  لوسر  ای  هنجلا  سارغ  ام  اولاق و  هنجلا  سارغ  نم  اورثکأ  »
بسانم تیب  نومضم  اب  ثیدح  نیا  نکیل  تسا ، هدروآ  ص 94 )  ) يونثم ثیداحا  رد  ار  نآ  رفنازورف  موحرم  هدمآ و  يوقلا  جهنملا 

ءاغتبا هلیل  ایحأ  يدبع  یلا  اورُظنا  یتکئالم  ای  ُّبَّرلا  لوقی  ًارکاذ  ًادجاس و  ًاعکار و  هَّللا  باتکل  هیلات  همات  هلیل  یَّلَـص  نَم  : » هک تسا  رت 
( قودص یلاما  زا  ص 186 ، ج 8 ، راونالا ، راحب  « ) .سودرفلا هونکسأ  یتاضرم 

527 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ثیدح نآ  زا  رت  بسانم  ثیدح  نیا  دیاش  .تسا و  هدمآ  ص 8 )  ) يونثم ثیداحا  رد  تیاور  راهچ  تیب  نیا  حیضوت  رد  ّتنج : غرم 
هعاسلا موقت  یتح  نیحبسملا  یف  هنع  هَّللا  حبسی  نابجاح  ناسل و  هل  رئاط  اهنم  هَّللا  قلخ  بجعت  ریغ  نم  هَّللا  ناحبـس  لاق  نم  : » دشاب اه 

: قَلَفلا ُّبَر  ص 182 ) ج 90 ، راونالا ، راحب  زا  لقن  هب  قودـص ، لامعالا  باوث  « ) .ربکا هَّللا  هَّللا و  الا  هلا  دـمحلا هللا و ال  کلذ  لـثم  و 
اومعز و  : » دسیون ظحاج  غرم : هفطن  اوه و  داب و  قلف ) هروس  هیآ 1  زا   ) .هدیپس راگدرورپ 
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دنک و روراب  ار  هدام  راقنم  هار  زا  غاز  دـنا  هتـشادنپ  حـیرلا : ِهوالع  یلع  اناک  اذإ  ثانالا  احقلا  امبر  ُجَـبَقلا  ُرَّمُحلا َو  ُقاُزی َو  َبارُغلا  َّنأ 
حرش رد  نوسلکین  و  ص 244 ). ج 7 ، ناویحلا ، « ) .دننک نتسبآ  دنشاب  داب  يالاب  رب  هک  یماگنه  ار  ناگدام  کبک  كروز و  هک  دوب 

هک تسه  اسب  و  : » تسا هدمآ  جـبق »  » لیذ هیودالا  نزخم  رد  دوش و  نتـسبآ  داب  هلیـسو  هب  سکرک  تسا  هتفگ  وطـسرا  هک  درآ  دوخ 
نز سفن  هب  درم  سفن  ندیـسر  هار  زا  زین  ار  نیتسخن  ياه  ناـسنا  نداز  ینیچ  ياـه  هناـسفا  رد  .رن » هحئار  زا  ددرگ  یم  خـفتنم  هداـم 

ياهرادرک هکنیا  یکی  تسا : ییاه  هتکن  نمـضتم  اه  تیب  نیا  یطخ ) هخـسن  خیراوتلا ، عماج  ص 342 ، یتکانب ، خیرات   ) .دنا هتـشون 
هک نانچ  تسین ، هتفای  ماجنا  هچ  نآ  عون  زا  رفیک  ای  شاداـپ  هکنیا  رگید  .دـنام  دـهاوخن  رفیک  اـی  شاداـپ ، یب  ترخآ  رد  ناـهج  نیا 

دننام دروآ  یم  دنچ  یلاثم  هتکن  نیا  ندش  نشور  رتهب  يارب  .تسین و  دنا  هدناشفا  هک  یمخت  دننامه  دنراد  یم  رب  تشک  زا  هک  يَرب 
ای درادن  هفطن  اب  یتهابـش  هاگ  چیه  ناسنا  نآ  و  دوش ، یم  دب  ای  کین  ناسنا  هب  لیدـبت  هک  يا  هفطن  و  انز ، هانگ  ربارب  ندروخ  هنایزات 

.دیآ یم  تسد  هب  رکشین  زا  هک  يدنق 

(. دعب هب   2 / 953  ) تفر نخس  نآ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  دنک  یم  تراشا  یمهم  هتکن  هب  سپس 

ناـیم زا  تسا و  ضرع  یمدآ  ياـهرادرک  دـش  هتفگ  اـج  نآ  رد  .یناـهج  نیا  رادرک  ربارب  تـسا  یناـهج  نآ  رفیک  اـی  شاداـپ  نآ  و 
دیآ یم  دـیدپ  رهوـج  اـه  ضرع  نیا  ربارب  هک  دوـب  نآ  باوـج  .دریگ  ضوـع  اـت  درب  دـهاوخ  رـشحم  هب  ار  نآ  هنوـگچ  سپ  ینتفر ،

ضرع نیدب  هک  يرهوج 
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دنک و یم  یتسود  تسوا ، رایتخا  رد  تشهب  بآ  رهن  ناهج  نآ  رد  دنک  یم  ییابیکش  ناهج  نیا  رد  یمدآ  هک  نانچ  .تسین  دننامه 
ادخ مکح  تعاطا  دنراذگ ، یم  او  ودب  ار  ریش  يوج 
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.تشاد دـهاوخ  رایتخا  رد  ار  رمخ  يوج  دـهد و  یم  ناشن  تدابع  هار  رد  یتسم  قوش و  .دـنهد و  یم  ودـب  ینیبگنا  يوج  دـنک  یم 
ٍنِسآ َو ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ٌراْهنَأ  اهِیف  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلا  ُلَثَم  تسا : میرک  نآرق  رد  و  .تسا ) تشهب  رد  هک  ییوج  راهچ  هب  تراشا  )

(15 دمحم ،  ) .یفَصُم ٍلَسَع  ْنِم  ٌراْهنَأ  َنِیبِراَّشِلل َو  ٍهََّذل  ٍرْمَخ  ْنِم  ٌراْهنَأ  ُهُمْعَط َو  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراْهنَأ 

تشگ یتخرد  نآ  تسر  مولظم  رب  مخز  تتسد  نوچ ز  تازج  نآ  اج  نآ  تسوت  رما  رد  سپ  تافص  نیا  اجنیا  تسوت  رما  هب  نوچ 
داز يو  زا  هچ  نآ  دوب  زوس  مدآ  وچ  اجنیا  تشتآ  يدـمآ  مّنهج  راـن  هیاـم  يدز  اـه  لد  رد  وت  شتآ  مشخ  نوچ ز  تسُر  مّوقز  وا  زا 

تشگ و مدژک  رام و  تمدژک  رام و  وچ  ياه  نخـس  نآ  دنز  مدرم  رب  داز  يو  زک  ران  دـنک  یم  مدرم  دـصق  وت  شتآ  دوب  زورفا  درم 
رظتنم وت  ياو  دمآ  ترشح  راظتنا  وت  يادرف  سپ  ادرف و  هدعو  رای  تشگ  تزیختسر  راظتنا  راظتنا  رد  یتشاد  ار  ایلوا  تمُد  دریگ  یم 

مخت وت  مشخ  یتشاک  یم  مور  هر  ادرف  مخت  یتشاد  یم  رظتنم  ار  نامـسآک  زادـگ  ناج  باتفآ  باـسح و  رد  زارد  زور  نآ  رد  یناـم 
ماـجنا رب  ییاـناوت  .ندوب  راـیتخا  رد  ندوب : رما  هب   3469 تسا ب 3479 - خـف  نیک  ار  تخزود  نـیا  شکب  نـیه  تـسا  خزود  ریعس 

.نتشاد

رد هچ  نآ  تافص :
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.تسا هدمآ  رتفد  نیا   3462 ياه 3457 - تیب 

.تسا هدمآ  ( 52 هعقاو : ، 43 ناخد : ، 62 تافاص :  ) میرک نآرق  رد  راب  هس  هملک  نیا  موُّقَز :

َهَرَجَـش َّنِإ  تسا : ناـیخزود  كاروخ  هک  خـلت  رایـسب  نآ  هویم  خزود  رد  تسا  یتـخرد  دـنا  هتـشون  نآ  ینعم  رد  ناـیوغل  نارـسفم و 
زا دـیزیهرپب  ُهَراجِْحلا : ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  هیآ : هب  تسا  تراشا  منهج : ران  هیاـم  ( 44 - 43 ناخد ،  ) .ِمِیثَْألا ُماعَط  ِموُّقَّزلا 

.یمدآ هدنزوس  زورفا : درم  ( 24 هرقب ،  ) .تسا گنس  یمدآ و  شا  هنیزورف  هک  یشتآ 

.يراکمتس زا  تراعتسا  شتآ :

تجاح ندرواین  رب  رفیک  .درب  یم  باسح  ماگنه  تمایق  رد  راکهانگ  هک  يراظتنا  رشح : راظتنا 

529 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نداد ادرف  زورما و  هدعو  اهنادب  ایند و  رد  تسا  مدرم 

موی سمـشلا  یَندـُت  : » هلمج زا  تسا  هدـمآ  زیخاتـسر  زور  رد  باتفآ  هراب  رد  هک  ییاه  ثیدـح  هب  تسا  تراشا  زادـگ : ناج  باتفآ 
هدومرف ي زا  هتفرگ  ًالامتحا  نتـشاک : ادرف  مخت  ص 356 ) ج 14 ، لامعلا ، زنک  « ) .لیم رادـقمک  مهنم  نوکت  یتح  قلخلا  َنِم  هماـیقلا 

شیوخ ات  دیارآ  یم  وا  هدید  رد  ار  هانگ  ناطیـش  : » تسا هدش  تراشا  نادب  حرـش  نیا  يواطم  رد  اهراب  هک  تسا  ع )  ) نایقتم يالوم 
.ماد خف : هبطخ 64 ) هغالبلا ، جهن  « ) .ادرف دشن  زورما  رگا  و  امن ، هبوت  نآ  زا  نکب و  هک  دیالایب ، نادب 

یم هداد  رگید  یعون  هب  ناهج  نآ  رد  نآ  يازج  اما  دور ، یم  نایم  زا  ناهج  نیا  ياه  هدرگ  تشذـگ ، شیپ  ياه  تیب  رد  هک  ناـنچ 
.تسوا راظتنا  رد  ناهج  نآ  رد  مه  اه  شاداپ  ای  اهرفیک  دوب ، وا  هدارا  رد  دز و  رـس  یمدآ  زا  رایتخا  هب  ایند  رد  اـه  هدرک  نوچ  .دوش 

، ادخ ناگدنب  رب  مشخ  و  تسا ؛ راوگان  خلت  هویم  ندروخ  نامولظم ، رازآ  رفیک 
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راظتنا رد  زیخاتسر  زور  نداد ، ادرف  سپ  ادرف و  هدعو  و  هدننز ؛ شین  برقع  رام و  هدنزگ ، تشرد و  ياه  نخس  و  ران ؛ شزورف  هیام 
.ندنام

رد تسا و  هدـنز  تشتآ  تسد  هب  یملح  ینک  يرون  یب  وت  رگ  روُـکَّشلا  ُنَحن  اـَنَران  َأَـفطأ  كُروـُن  روـن  هب  زج  دوـبن  راـن  نیا  نتـشک 
کی دوش  ناهنپ  شتآک  شابم  نمیا  نید  رون  ینیبن  ات  نید  رون  ریغ  هب  دَشکَن  ار  ران  نیه  شوپ  ور  دـشاب و  فّلکت  نآ  تسا  رتسکاخ 
لسن دزوسب  یم  وخ  هب  شتآک  دشُک  ار  شتآ  بآ  سرتم  شتآ  زا  بآ  يراد  هک  نوچ  سفچ  بآ  رب  مه  ناد و  یبآ  رون  شاف  زور 

بآ و دنناّدض  کیل  دنا  نت  مه  یبآ  غرم  یکاخ  غرم  دنشک  یناویح  ِبآ  رد  ار  وت  ات  دنچ  زور  ور  نایباغرم  نآ  يوس  وا  نادنزرف  و 
دنا لوقعم  ود  ره  تسلا  یحو  هسوسو و  هک  نانچمه  دنا  هدننام  مه  هب  نک  یطایتحا  دـنا  هدـنب  ار  دوخ  لصا  رم  یکی  ره  دـنا  نغور 
ِرکف ود  ِّرِس  نک  قرف  سانش  ترکف  یلد  فاّرص  وت  رگ  ریما  يا  دنیاتس  یم  ار  اه  تخر  ریمـض  رازاب  نالّالد  ود  ره  تسه  قرف  نکیل 

530 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ساخن  نوچ 

.خزود شتآ  ران :  3480 نارم ب 3492 - باتشم و  يوگ و  َهبالَخ  نامگ ال  زا  ترکف  ود  نیا  ینادن  رو 

.نامیا ینشور  زا  تیانک  رون :

.1 تیب 3700 / حرش  هب : دینک  هاگن  َأَفطأ : َكُرُون 

.ندرک لیصحت  ندرک : تسد  هب  .نمؤم ) هب  باطخ  خزود  شتآ  نابز  زا  تسا  يا  هلمج   ) .میرازگ ساپس  ام  روُکَّشلا : ُنَحن 

.توهش زا  تیانک  شتآ :

.1 تیب 3696 / حرش  هب : دینک  هاگن  ار : شتآ  بآ  نتشک 

.ادخ نادرم  زا  تراعتسا  نایباغرم :

ره رگنرد  ام  لد  رد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1617 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسارچ وس  نآ  وت  مشچ  رظن  نآ  رظن  زک  رمق  ِّقش  مد 

: یکاخ غرم  ( 4919 ب 4918 - ریبک ، ناوید   ) تساخ رحب  نآ  زک  غرم  ماقم ؟ اجنیا  دـنک  یک  ناج  يایرد  هداز ز  نایباغرم  وچ  قلخ 
.تقیقح زا  یهت  نارادیوعد  زا  تراعتسا 

.رگیدکی اب  فلاخم  زیچ  ود  ندش  هتخیمآان  يارب  تسا  یلثم  نغور : بآ و 

( مکح لاـثما و  زا  لـقن  هب  ییانـس ،  ) تسا نغور  رد  وا  بآ و  رد  نم  هـک  نآ  يارب  زا  تـساور  دزیماـین  رگ  تعیبـط  يور  زا  نـم  اـب 
.دزادنا یمدآ  رطاخ  هب  ناطیش  هچ  نآ  هسوسو :

یناحور ياه  هرطاخ  دوصقم  ثحب  دروم  تیب  رد  .دـتفا و  ربمیپ  لد  رب  هتـشرف  هلیـسو  هب  ادـخ  بناج  زا  هچ  نآ  حالطـصا  رد  یحو :
اما قحلاب و  بیذکت  رـشلاب و  ٌداعیاف  ِناطیّـشلا  ُهََّمل  امأف  هََّمل  کلمِلل  َمدآ و  ِنباب  ًهََّمل  ِناطیّـشِلل  َّنإ  : » تسا ثیدـح  رد  هک  نانچ  .تسا 

.يرادروخرب ار  هتشرف  تسا و  يدروخ  رب  مدآ  دنزرف  اب  ار  ناطیش  قحلاب : قیدصت  ریخلاب و  داعیاف  کَلَملا  ُهمل 

هدعو کلم  دروخ  رب  و  تسار ، ندناوخ  غورد  يدب و  هب  تسا  نداد  میب  ناطیش  دروخ  رب 

531 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( ریغـصلا عماجلا  زا  ص 95 ، يونثم ، ثیداـحا  .ذـخأم  رکذ  نودـب  يورقنا ، حرـش   ...« ) قح نتـشاگنا  تسار  تسا و  یبوـخ  هب  نداد 
نم وـهف  ریخلا  تارطخ  نم  ناـک  اـمف  ناطیـشلا  نم  همل  کـلملا و  نم  همل  ناـتمل  مدآ  نبـال  : » درآ دوعـسم  نبا  زا  هیاـهن  زا  یـسلجم 

رد نداد  هولج  زا  تیاـنک  ندییاتـس : تخر  ص 50 ) ج 67 ، راونالا ، راحب  « ) .ناطیـشلا نم  وهف  رـشلا  تارطخ  نم  ناک  اـم  کـلملا و 
.رطاخ

.شورف هدرب  ساََّخن : ساخن :

.دعب ناونع  لیذ  هب : دینک  هاگن  َهبالَخ : ال 

رد
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ناسل رد  زین  .دـنک  یم  شوماخ  ار  خزود  شتآ  نانمؤم  ناـمیا  ینـشور  هک  دوب  هدـمآ  دـش ، هتـشون   1 تیب 3700 / لیذ  هک  یثیدـح 
ار شتآ  نآ  یماـگنه  يرادنتـشیوخ  اـما  .تسا  يرادنتـشیوخ  نآ  هدنـشک  تـسا و  هدـش  دـننامه  خزود  شتآ  هـب  توهـش  ثیدـح 

رادروخرب نانآ  میلعت  زا  تفرگ و  ار  قح  ياـیلوا  یپ  دـیاب  ناـمیا  هب  ندیـسر  يارب  .دـیآ  دـیدپ  ناـمیا  زا  هک  درک  دـهاوخ  شوماـخ 
.دیدرگ

ءارش عیب و  رد  ندش  نوبغم  عفد  هلیح 

ءارش عیب و  رد  ندش  نوبغم  عفد  هلیح 

یم مهار  تسا و ز  رحـس  وچمه  درخ  ای  دـش  ورف  وک  سک  ره  رکم  تفج  نبَغ  اب  اه  عیب  رد  منم  هک  تفگب  ار  ربمیپ  يرای  یکی  نآ 
.تسا عیب  رایخ  عاونا  زا  طرـش : رایخ   3493 راـیتخا ب 3495 - ار  دوـخ  زور  هس  نک  طرـش  رارغ  زا  یـسرت  هک  یعیب  رد  تفگ  درب 

.دنراد ار  تلماعم  خسف  رایتخا  نیعم  یتدم  رد  هک  دننک  طرش  دنناوت  یم  تلماعم  ماگنه  ود  ره  ای  رادیرخ  ای  هدنشورف 

هدرک تیاور  ص )  ) لوسر نارای  زا  یکی  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  .دمآ  تیب 3492  رد  هک  .دشابن  راک  رد  یبیرف  ینعی  َهبالَخ : ال 
لوسَِرل رکذ  الجر  نا  رمع ، نبا  نع  رانید  نب  هللا  دـبع  : » تسا نیا  ثیدـح  لصا  مروخ و  یم  بیرف  تلماـعم  رد  نم  تفگ  هک  تسا 

عاب اذإ  لجرلا  ناکف  هبالخ  لقف ال  تعب  اذإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  عیبلا  یف  عدخی  هنا  مَّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 
یناعم زا  یـسلجم  و  رداصملا ) جات   ) .هدـش ینعم  نتفیرف »  » اه گنهرف  رد  هبـالخ : ص 252 ) ج 7 ، یئاسن ، ننـس  « ) .هبالخ ـال  لوقی 

، راونالا راحب  « ) .هعیدخلا ینعی  هبالخ ، لاق ال  هنا  وه  ّیبَّنلا  نَع  : » درآ قودص  رابخالا 
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ِهَعیدـخلا و ِهبالخلا و  نع  ص )  ) هَّللا لوسر  یهن  : » تسا هدـمآ  ع )  ) اـضرلا هفیحـص  زا  لـئاسولا  كردتـسم  رد  و  ص 285 ) ج 72 ،
طرـش نآ  ینعم  .دـشابن و  راک  رد  یبیرف  وگب  دریگ  ماجنا  تلماـعم  نوچ  هک  تسا  نیا  ثیدـح  ینعم  و  ص 201 ) ج 13 ، « ) .شغلا
دیابن باتش  لطاب  زا  قح  نتخانش  يارب  هک  تسا  یهیبنت  عیب ، رد  طرش  رایخ  هب  تراشا  زا  هتـشذگ  نتفگ  هبالخ » ال   » هلمج رد  .تسا 

.درک

.نایز نبغ :

.ندروخ بیرف  رارغ :

533 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نیعل  ناطیش  تلیجعت ز  تسه  نیقی  نامحر  زا  تسه  ّینأت  هک 

ّینأت اب  دقتنم  لقع  هب  شمییوبب  مه  درخ  اب  ام  دـنک  وب  ینیب  هب  وا  ینتعُم  يا  دروخ  هگ  نآ  دـنک  وب  ینکفا  نان  همقل  نوچ  گس  شیپ 
یمدآ نورب  يدروآ  خرچ  نیمز و  دص  نوُکَیَف  نک  وک  دوب  رداق  هن  رو  اه  خرچ  نیمز و  نیا  زور  شـش  هب  ات  ادـخ  زا  دوجوم  تشگ 
یـسیع سک  هاجنپ  دنک  ناّرپ  مدع  زا  سفن  کی  ردناک  دوب  رداق  هچ  رگ  مامت  درم  دـنک  شلاس  لهچ  ات  مامه  نآ  كدـنا  كدـنا  ار 

میلعت یپ  زا  ّینأت  نیا  وتب ؟ وت  درآ  مدرم  فّقوت  یب  وا  هک  دناوتنب  یسیع  قلاخ  ار  هدرم  دناهج  رب  فّقوت  یب  اعد  کی  زا  وک  دوب  رداق 
دیاز ّینأت  نیز  دوش  یم  هدـنگ  هن  ددرگ  سجن  هن  دور  یم  مئاد  هک  کـچوک  یکی  وج  تسکـس  یب  دـیاب  هتـسهآ  بلط  هک  تسوت 

وت يازجا  ات  شاب  دیدپ  دیآ  یمه  هضیب  زا  هچ  رگ  دینع  يا  هضیب  هب  دنام  یک  غرم  رویط  نوچ  تلود  هضیب ، ّینأت  نیا  رورـس  لابقا و 
هچ را  رام  هضیب  اهتنا  ردنا  دنیاز  اه  غرم  اه  هضیب  نوچ 
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گنر مه  اه  گرب  زیزع  يا  ناد  اـه  قرف  دـنام  هچ  رگ  زین  بیـس  هناد  هب  یبآ  هناد  هر  تسا  رود  ار ، کـشجنگ  هضیب  هبـش  رد  دـنام 
رازاب رد  قلخ  دـنا  هدـنز  یعیر  هب  یناج  ره  کیل  دـنا  هدـننام  اـه  مسج  ياـه  گرب  رگد  یعون  دوب  کـی  ره  اـه  هویم  رظن  رد  دـشاب 

میورـسخ ب یمین  مین  نارـسخ و  رد  مین  میور  یم  ناسکی  گرم  رد  نانچمه  دنمدرد  رگید  قوذ و  رد  یکی  نآ  دنور  یم  ناسکی 
هاگن و  ص 147 ، ج 74 ، راونالا ، راحب  « ) .ِناطیَّشلا َنِم  هلَجَعلا  ِهَّللا َو  َنِم  ُهانَألا  : » تسا ثیدح  رد  .ندرک  گنرد  ّینأت :  3496 - 3515

.هاگآ لد  هدننک ، تیانع  هدننک ، مامتها  ءانتعا ) زا  لعاف  مسا  : ) ینتعم ص 95 ) يونثم ، ثیداحا  هب : دینک 

.بان هرس ، هدرک ، هرس  دقتنم :

(7 دوه ،  ) .ٍماَّیَأ ِهَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  ِتاومَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  هلمج : زا  تسا  میرک  نآرق  ياه  هیآ  زا  هتفرگ  زور : شش  هب  ات 

534 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نک  » زا دوـصقم  و  ( 82 سی ،  ) .ُنوُـکَیَف ْنُک  َُهل  َلوـُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  اـمَّنِإ  هلمج : زا  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نوـکیف : نک 
.تسا گنرد  یب  و  انآ ، نآ ، کی  رد  نوکیف »

هب یمدآ  هچب  ( » 15 فاقحا ،  ) .ًهَنَـس َنیَِعبْرَأ  َغََلب  ُهَّدُـشَأ َو  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندرک : ماـمت  درم  لاـس  لـهچ  اـت 
.ندیرفآ ندروآ ، دیدپ  زا  تیانک  ندرک : نارپ  ص 107 ) دابعلا ، داصرم  « ) .دسر دوخ  لامک  هب  لاس  لهچ 

.ناوارف هوبنا ، وتب : وت 

.رمتسم فّقوت ، یب  تسکس : یب 

.دوش یم  بیصن  ّینأت  گنرد و  اب  لابقا  تلود و  ددرگ ، یم  لیدبت  غرم  هب  یتدم  رد  مخت  هک  نانچ  تلود : هضیب و 

شیپ ياه  تیب  رد  هک  نانچ  .زیخاتسر  زور  رد  لامعا  هجیتن  هب  تسا  تراشا  ءازجا : ندییاز  غرم 
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.دومرف نایب  دعب  هب  تیب 945  مود  رتفد  رد  و 

.نتشاد ناوارف  توافت  هار : ندوب  رود 

.ندیلاب ومن ، عیَر :

هک تسج  ینایباغرم  زا  دیاب  ار  بآ  ناشن  هکنیا  .شتآ و  هدنشک  بآ  هک  نانچ  تسا  توهش  ران  هدنشک  هک  دوب  نامیا  رون  زا  نخس 
هک ارچ  درک ، دیابن  باتش  راک  نینچ  رد  اما  .تفر ) نانآ  یپ  دیسرپ و  دنناد  هار  هک  ادخ  يایلوا  زا  دیاب  ار  هار   ) .دنروانش ایرد  نآ  رد 

نانآ .دـنناد  ندـناسر  بآ  هب  هن  دـنناوت و  ندـیرپ  هن  .تسا  یکاخ  غرم  ناشتقیقح  اما  یباغرم ، نوچ  ناـشرهاظ  .دـنا  ناوارف  ناـغرم 
اب ار  ینعم  نیا  و  دومن ، ییابیکـش  .دروآ و  لمحت  ناشماد  هب  نداتفا  زا  زیهرپ  يارب  .درک و  زیهرپ  ناشیا  زا  دیاب  هک  دنتـسه  ینایعدم 
هب ناتخرد  ياه  گرب  ندوب  دننامه  و  بیـس ، هناد  هب و  هناد  کشجنگ و  رام و  مخت  ندوب  دـننامه  .دومرف  نشور  يدـنچ  ياه  لاثم 

ُلَثَم هک  دـننام  یمن  مه  هب  حور  رد  نکیل  دـنا  ناـسکی  مسج  رد  یگمه  هک  ناقـساف  ناـنمؤم و  حور  مسج و  تسا  نینچ  .رگیدـکی 
(24 دوه ،  ) .ِعیِمَّسلا ِریِصَْبلا َو  ِّمَصَْألا َو  یمْعَْألاَک َو  ِْنیَقیِرَْفلا 

يداش اب  هنع  هَّللا  یضر  لالب  نتفای  تافو 

هراشا

يداش اب  هنع  هَّللا  یضر  لالب  نتفای  تافو 

او هن  هن  تفگ  شلالب  سپ  بَرَح  او  اتفگب  شدید  وا  تفج  لالب  يور  رب  داتفا  گرم  گنر  لاله  نوچمه  دش  فعض  زا  لالب  نوچ 
تفگ ِنیع  رد  شخر  تفگ و  یمه  نیا  تسیچ  تسا و  شیع  نوچ  گرم  یناد  هچ  وت  تسیز  مدوب ز  برح  ردـنا  نوـنک  اـت  برَط 
مدرم ار  يدید و  هیس  یم  لد  هیس  ره  وا  راتفگ  رب  داد  یهاوگ  یم  وا  راونا  رپ  ِمشچ  ور و  بات  تفگش  یم  هلال  گربلگ و  سگرن و 

مدرم ارچ ؟ دمآ  هایس  هدید 
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مدرم ریغ  هب  نوچ  ازف  هدید  مدرم  زج  ناهج ، رد  ار  وت  هدـید  مدرم  دـنیب  هک  دوخ  هام  ِتآرم  دوب  هدـید  مدرم  هایـس  ور  دـشاب  هدـیدان 
شتفج تفگ  دـنلب  هدـید  مدرم  تافـص  رد  دـندمآ  دِّلقم  هلمج  وا  زج  سپ  دیـسر ؟ شگنر  رد  هـک  وا  ریغ  هـب  سپ  دـیدن  شا  هدـید 

يوش یم  بیاغ  شیوخ  رابت و  زا  يور  یم  یبیرغ  بشما  تفج  تفگ  لاصولا  تسا  لاصولا  هن  هن  تفگ  لاـصخ  شوخ  يا  قارفلا 
هقلح ادخ  صاخ  هقلح  ردنا  تفگ  ام  مینیب  اجک  ار  تیور  تفگ  نطو  رد  یبیرغ  زا  دوخ  دسر  یم  نم  ناج  بشما  هکلب  هن  هن  تفگ 
تفگ نیگن  هقلح  رد  وچ  دبات  یم  رون  نیملاعلا  ُّبر  هقلح ز  نآ  ردنا  تسپ  يوس  هن  ینک  الاب  رظن  رگ  تسا  هتـسویپ  وت  هب  شـصاخ 

رـصتخم ب 3533- هناخ  دوب و  هبنأ  مموق  رترومعم  دنک  ات  ناریو  درک  غیم  هب  رگنم  رگن  هم  ردنا  تفگ  غیرد  هناخ  نیا  تشگ  ناریو 
ص ج 2 ، لاـجرلا ، سوماـق   ) دومن دازآ  ار  يو  وا  دوب و  ص )  ) لوـسر يـالوم  .تسا  مالـسا  رد  ناـقباس  زا  حاـبَر  نبا  لـِالب :  3516

رکب وبا  هدرک  دازآ  دنا  هتفگ  یضعب  و  (، 393

536 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یناسک زا  لاـجرلا ) سوماـق   ) تسا هتفگ  ظـحاج  هیناـمثع  ضقن  رد  یفاکـسا  هک  ناـنچ  تسین  تسرد  و  يربکلا ،) تاـقبطلا   ) تسا
رد ترجه  متسیب  ای  مهدجیه  لاس  هب  یگلاس  دنا  تصش و  رد  .دندید  ناوارف  رازآ  شیرق  ناکرشم  زا  ندش  ناملسم  يارب  هک  تسا 

.دش هدرپس  كاخ  هب  ریغصلا  باب  رد  تشذگ و  رد  قشمد 

.يداش هچ  .هابرط  او  بَرَط : اَو  دراوملا ) برقا   ) .دنیوگ هدرم  گوس  رد  هک  تسا  يا  هملک  .هابرَح  او  بَرَح : او 
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.تسا هدـش  هداد  تبـسن  لالب  هب  هک  يا  هلمج  هراب  رد  اما  .تنأ » یبَأـِب  اَو  : » دـنیوگ هک  ناـنچ  دور ، راـک  هب  یتفگـش  يارب  هاـگ  او » »
ادرف هاـبَرَط ، اَو   » هن تفگ  لـالب  .هاـبَرَح » اَو   » تفگ يو  نز  دیـسر ، ارف  لـالب  گرم  نوچ  تسا  هتفگ  ههزن  بحاـص   » دـسیون يورقنا 

اما ص 535 ،) هیریشق ، هلاسر  همجرت   ) تسا هدمآ  هیریـشق  هلاسر  رد  ترابع  نیمه  .ار » وا  بزِح  و  ص )  ) دمحم منیب  یم  ار  ناتـسود 
.رسای رامع  هلمج  زا  دنا  هداد  تبسن  رگید  نت  دنچ  هب  ار  راتفگ  نیا 

هایـس مه  مشچ  کمدرم  هک  دنتـسناد  یمن  دندید و  یم  هایـس  ار  لالب  دنتـشاد  کیرات  یلد  هک  نانآ   ) .نامیا یب  زا  تیانک  لد : هیس 
( .تسا ندید  بجوم  اما  تسا ،

زا تیانک  هدـیدان : مدرم  مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  يرتسبـش ،  ) تسا تایح  بآ  نورد  یکیرات  هب  تسا  تاذ  رون  ینادـب  رگ  یهایس 
.درادن انیب  نورد  هک  یلد  هایس 

.ادخ نادرم  زا  تیانک  هدید : مدرم 

.هنیآ تآرم :

.دراد تریصب  مشچ  هک  قح ، یلو  لماک ، ناسنا  ازف : هدید  مدرم 

.نتسناد ار  تقیقح  ندیسر : گنر  رد 

.دنرگن یم  تاینامسج  يارو  ام  هب  هک  نانآ  دنلب : هدید  مدرم 

نتشذگ مسج  زا  ندرک : رظن  الاب  هب  ( 4 دیدح ،  ) .ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  صاخ : هقلح  ندوب  هتـسویپ 
.نتسیرگن ناج  رد  و 

.حور زا  تراعتسا  هم :

.مسج زا  تراعتسا  غیم :

537 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم ناگمه  دومرف  شیپ  تیب  رد  .دودحمان  ناج  يارب  دودحم  مسج  ندوبن  روخ  رد  زا  تیانک  هناخ : ندوب  رـصتخم  موق و  ندوب  هبنا 
.زارف رس  يا  هتسد  دندنمنایز و  یهورگ  اما  دنریم ،

تینارون رتمک  دننیب و  یم  ار  وا  ِیهایس  مدرم  نیرتشیب  .دراد  هدنبات  یلد  اما  تسا  تسوپ  هایس  .تسا  نازارف  رس  هنومن  لالب 
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هک لاعتم  يادخ  هب  ندیـسر  تسا و  لاصو  نانآ  يارب  ناهج  نیا  قارف  تسا و  نادـنز  رد  ندـنام  مدرم  نینچ  يارب  یگدـنز  .ار  يو 
(55 - 54 رمق ،  ) .ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  .ٍرَهَن  ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 

ندب بیرخت  سح ز  نآ  ِتّحِص  نت  يرومعم  سح ز  نیا  ِتّحص 

1 دنک 305 / نادابآ  یناریو  نآ  زا  دعب  دنک  ناریو  ار  مسج  رم  ناج  هار 

گرم هب  نت  ندش  ناریو  ِتمکح 

گرم هب  نت  ندش  ناریو  ِتمکح 

دیاب رصق  متشگ  هاش  هاچ  وچ  هناخ  نیا  رد  مدوب  ادگ  نم  برغ  قرش و  مناج  لسن  نونکا  دش  ُرپ  برَک  ِسبح  لّوا  مدوب  مدآ  وچ  نم 
ناهـش نوچ  ناهج  نیا  دـمآ  گنت  ار  ایبنا  تسا  سب  يروگ  ناکم  هناخ و  ار  هدرم  تسا  سَنأـم  ار  ناهـش  رم  دوخ  اهرـصق  هاـش  رهب 

نوچ تسیچ ؟ ناغفا ز  نیا  گنت  يدوبن  رگ  َرب  گنت  ینعم  هب  تفز و  شرهاظ  رَف  دومنب  ناهج  نیا  ار  ناگدرم  ناکم  ردـنا ال  دـنتفر 
ِملظ زا  ملاظ  دـش  داـش  نوچ  ناـج  هک  رگنب  ناـکم  نآ  دـش ز  دازآ  نوچ  باوخ  ناـمز  رد  تسیز ؟ شیب  يو  رد  هک  ره  دـش  اـت  ود 
دمآ دنب  مسج  خانُم  ماگنه  هب  دمآ  گنت  تخـس  خارف  سب  ِنامـسآ  نیمز و  نیا  تسج  سبح  رکف  ینادـنز ز  درم  تسَر  زاب  تعیبط 

.هودنا برَک :  3534 گنن ب 3543 - هلمج  شرخف  هیرگ  وا  هدنخ  گنت  تخس  خارف و 

.ياج مارآ  ناکم ) ِمسا  : ) سنأَم

.یگرزب هوکش ، رَف :

.رانک َرب :

.ندش هدیمخ  نتشگ ، ریپ  ندش : ات  ود 

دـیاساین و جـنر  زا  یمد  اـت  دروآ  دورف  يارـس  نیدـب  ار  وا  : » مدآ هراـب  رد  تسا  ع )  ) یلع هدومرف ي  زا  هتفرگ  تسخن  تیب  نومـضم 
جهن « ) .دیاز نادنزرف  یمه 
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نتخاس دـننامه  دـید : ناوت  یم  برـشم  فراع  نارعاش  هتفگ  رد  يونثم و  يواـطم  رد  ار  اـه  تیب  رگید  نومـضم  هبطخ 1 ) هغالبلا ،
.لماک نافراع  لوق  لوقم  و  تسا ، لالب  زا  رهاظ  هب  نخس  .ناکم  ملاع ال  هب  نتفر  هب  ار  ندرم  نادنز و  هب  ناهج 

539 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا دراو  ایند  كرت  رد  اهرکم  تسا  دراب  ایند  ِبسک  رد  اهرکم 

درس تسا  يرکم  نآ  تسب  هرفح  هک  نآ  درک  هرفح  نادنز  هک  دشاب  نآ  رکم 

1 / 980 ناهر 982 - او  ار  دوخ  نادنز و  نک  هرفح  ناینادنز  ام  نادنز و  ناهج  نیا 

یگنت نیا  زا  تسا  صالخ  هک  باوخ  هیبشت  گنت و  ینعم  هب  تسا و  خارف  رهاظ  هب  هک  ایند  هیبشت 

یگنت نیا  زا  تسا  صالخ  هک  باوخ  هیبشت  گنت و  ینعم  هب  تسا و  خارف  رهاظ  هب  هک  ایند  هیبشت 

ناج تدیآ  گنت  شِبَت  نآ  لیوط ز  تسا و  ضیرع  هبامرگ  هچ  رگ  دوش  هدیسخپ  تناج  ییآ  گنت  دوب  هدیـسفت  هک  هبامرگ  وچمه 
یم یخارف  نابایب  رد  يوغ  يا  یـشوپ  گنت  شفک  هک  ای  تلزنم ؟ یخارف  دـمآ  دوس  هچ  سپ  تلد  دـیاشگنب  ییان  نورب  اـت  لـیلک  و 

ارحـص نآ  رد  وک  تفگ  رود  زا  ار  وت  رم  وا  دید  هک  ره  تشد  ارحـص و  نآ  دـمآ  نادـنز  وت  رب  تشگ  گنت  نابایب  ِّیخارف  نآ  يور 
هک تسا  ندرک  نوریب  شفک  نآ  وت  باوخ  ناغف  رد  ناـج  ینـشلگ  رد  نورب  زا  ناـملاظ  نوچمه  وت  هک  دـنادن  وا  تفگ  رت  هلـال  وچ 
اج نآ  دننیب و  یم  باوخ  ناهج  ردنا  فهک  باحصا  نآ  وچمه  نالف  يا  تسا  کلم  باوخ  ار  ایلوا  تسا  نت  زا  دازآ  تناج  ینامز 

درک كول  گنچ  ناج  نورد  گنت و  هناخ  هن  باب  دنور و  یم  رد  مدع  رد  هن  باوخ 
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رد نم  مردام  رب  هز  درد  دشابن  رگ  مِهُم  نالُقن  نیا  دش  متشگ  ههم  هن  محر  ردنا  نینج  نوچ  مکول  گنچ  كولم  رـصق  دنک  ات  ناریو 
مِحَر نیه  زبس  يارحـص  رد  هّرب  نآ  درچ  ات  شیم  هّرب ز  دهر  ات  هر  دـنک  یم  شیوخ  گرم  ِدرد  معبط ز  ردام  مرذآ  نایم  نادـنز  نیا 

نآ صانَملا و  َنیأک  هز  نایرگ ِز  هلماـح  دوب  نادـنز  ِنتـسکشا  نینج  رب  دوب  ناتـسبآ  جـنر  رگ  هز  درد  زبَگ  هّرب  نیا  تشگ  هک  اـشگب 
دنا لفاغ  يریغ  درد  زا  یکی  ره  تابن  زو  همیهب  زا  دامج و  زا  تاهَّما  دنتـسه  خرچ  ریز  هچ  ره  صالخ  دـمآ  شیپ  هک  نادـنخ  نینج 

ج يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  نآ  دناد  یک  شدوخ  هناخ  زا  همَلب  ناسک  هناخ  زا  دناد  هسوک  هچ  نآ  دنا  لماک  هیبن و  هک  یناسک  زج 
541 ص : ، 4

.مرگ تیاغب  مرگ ، هدیسفت :  3544 ومع ب 3564 - يا  ینادن  دوخ  لاح  وت ز  وت  لاح  دنادب  لد  بحاص  هچ  نآ 

.هدیجنرت هدرمژپ ، هدیسخَپ :

.امرگ شبت :

.هارمگ هار ، یب  يوغ : .دوش ) یم  تسس  هدرمژپ و  تناج  یمرگ  زا   ) .ناوتان هدنام ، تسس ، لیلَک :

تسا و دونـشخان  شیوخ  راک  زا  يو  لد  اما  دـنک  یم  رورغ  ساسحا  دوخ  راک  زا  رهاـظ  هب  راکمتـس »  ...: » ندوب نشلگ  رد  نورب  زا 
.درب یم  رس  هب  بارطضا  رد  هشیمه 

: ندوب ایلوا  کلم  باوخ 

مَرَم نیز  ٌدُوقُر  مُه  دزیا  تفگ  مه  باوخ  یب  دوب  نیا  فراع  لاح 

مدرم هک  دننیب  یم  نانچ  ار  ینعم  ملاع  ادخ  يایلوا   1 / 392 بر 393 - بیلقَت  هجنپ  رد  ملق  نوچ  بش  زور و  زا  ایند  لاوحا  زا  هتفخ 
.دننک یم  هدهاشم  باوخ  رد  يداع 

.دنوش یم  رد  تسا ) يراع  تاقلعت  هنوگ  ره  زا  هک  یملاع   ) مدع ملاع  هب  نانآ 
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.تسین يرد  یخارف  تیاغ  زا  ار  ملاع  نآ 

تسد و ندوب  عمج  نینج : ندوب  كول  گنچ  همان ) تغل   ) .دـشاب تساران  جـک و  وا  ياپ  تسد و  هک  روناج  یمدآ و  كول : گـنچ 
« .ایندـلا حوَر  یلا  هملظلا  رمغلا و  کـلذ  نم  یبـصلا  جورخ  لـثمالا  ایندـلا  نـم  نمؤـملا  جورخ  تهبـش  اـم   » .رداـم مـحر  رد  وا  ياـپ 

درد وئاز  هک  نانچ  تسا  هدـش  دـننامه  نینج  هب  حور  وئاز و  هب  نت  تیب  نیا  رد  .نآ  ندوشگ  هر : ندـنک  ص 96 ) يونثم ، ثیداحا  )
.دوش دازآ  ناج  ات  دشک  یم  جنر  نت  دیآ ، ایند  هب  لفط  ات  دشک  یم 

، دـیآ یم  رد  خارف  ناهج  هب  دوش  نورب  محر  گـنت  نادـنز  زا  نوچ  لـفط  هک  ناـنچ  .تسا  ینعم  ناـمه  هب  زین  ندـیهر : شیم  زا  هرب 
.ددنویپ یم  ناج  عیسو  ناهج  هب  نت  سفق  زا  ییاهر  زا  سپ  زین  حور 

.ندرک ریس  ناج  دودحمان  ملاع  رد  ندیرچ : هزبس  يارحص  رد 

542 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يوش عساو  هصرع  رد  نیمز  زا  يور  نوریب  محر  نوچ  ناهج  زو 

.دنمورین تشرد ، زبَگ :  1 / 3181 دنلب 3182 - سب  ار  ایبنا  ناد  يا  هصرع  دنا  هتفگ  عساو  هَّللا  ُضرأ  هک  نآ 

ياج زیرگ  یماهفتـسا ) هلمج  : ) صانَملا َنیأ  هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  يداـبآ ، روس  « ) .دـنداهنب راـب  ناناتـسبآ  همه   » .نتـسبآ ناتـسبآ :
.تساجک

.دنتسناد یم  راچ  نآ  زا  ار  زیچ  ره  لصا  میدق  نادنمشناد  هک  رصنع  راهچ  .عبرا  تاهما  ما  عمج  تاهَّما :

.هاگآ هیبَن :

.دازآ نورد  هب  ناشدـمآ  تفر و  دـندوب و  رازگتمدـخ  اه  هناخ  لـخاد  رد  اـه  هتخا  .تسا  یـصخ  فدارم  تیب  نیا  رد  اـیوگ  هسوک :
.دندش یم  هاگآ  تشذگ  یم  اه  هناخ  رد  هچ  نآ  زا  ور  نیدب 

تقامح تلاهج و  يوس  زا  شلقع  هجو  هک  تسا  هدرک  ینعم  یسک  ار  هسوک  يورقنا 
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! تسا يراع 

ایند دنا  هاگآ  گرم  زا  سپ  ناهج  زا  هک  نانآ  يارب   6 دیدپ 2027 / نآ  کیاکی  هسوک  رب  تسه  دیدن  دوخ  هناخ  هب  ینایحل  هچ  نآ 
نوچمه ار  ینعم  نیا  تسوا  هویـش  هک  نانچ  انالوم  .جـنر و  راـتفرگ  تسا و  ینادـنز  تسا ، مسج  رد  اـت  حور  تسا و  گـنت  ییاـج 
یهاگآ تقیقح  نیا  زا  ار  نارگید  اما  دنک  یم  دـننامه  نادـهاز  رد  نینج  فقوت  ای  گنت  شفک  ندیـشوپ  ای  غاد  هبامرگ  رد  ندـنام 

.دنناد یم  یگدنز  نایاپ  ار  نآ  زا  نتشذگ  ایند  هب  ناگتسب  لد  هکلب  تسین ،

یلفس تسا و  یضرا  هک  تسا  نت  زا  همه  تسا  یکیرات  یلهاک و  مغ و  تلفغ و  هچ  ره  هک  نآ  نایب 

یلفس تسا و  یضرا  هک  تسا  نت  زا  همه  تسا  یکیرات  یلهاک و  مغ و  تلفغ و  هچ  ره  هک  نآ  نایب 

کلد هن  دشاب  هیاس  هن  بش و  هن  کلف  ِّوَج  زا  تساخرب  نیمز  نوچ  ُدب  چیه  یب  ار  رارسا  وا  دنیب  دش  حور  نت  نوچ  دوب  نت  زا  تلفغ 
دوب مِجنَتـسُم  ياه  شتآ  هن ز  دوب  مزیه  زا  مه  هتـسویپ  دود  هم  كالفا و  زا  هن  دـشاب  نیمز  زا  هَِگیاس  اـی  بش  تسا و  هیاـس  اـجک  ره 

ندـیّرپ رد  هلمج  تَّفخ  ناج ز  تسا  نت  زا  دوخ  لسک  ینارگ و  ره  طقف  اه  تباـصا  رد  دـشاب  لـقع  طـلغ  رد  اـطخ و  رد  دـتفا  مهَو 
دوب ب مهدأ  ور  هک  ادوس  زا  دشاب  دوب  مغلب  تّوق  زا  دیپس  ور  دوب  ارفـص  ِشبنج  زا  درز  يور  دوب  اه  نوخ  هبلغ  زا  خرـس  يور  تسا 

.تسا هتفر  راک  هب  جنر  بعت و  ای  عنام  ینعم  هب  تیب  رد  نکیل  تسا ، هراچ  ینعم  هب  ُدب :  3565 - 3572

دوش یم  لئاح  هام  ای  باتفآ  نایم  تسا  کیرات  لیقث و  مرج  هک  نیمز   ) .نآ نتفر  نایم  زا  نیمز : نتساخرب 
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یل و  » اه هخسن  ضعب  رد  .ساسا  هخسن  رد  تسا  نینچ  کلد : .تسا ) ینشور  همه  دشابن  عنام  نیا  نوچ  دیآ و  یم  دیدپ  یکیرات  و 
هتفرگ كولد »  » ینعم هب  ار  َکلَد »  » انالوم ًارهاظ  .هدمآ   4 تیب 3075 / رد  کل » یل و   » بیکرت کل .» ین و   » اه هخسن  یخرب  و  کل »

.تسا باتفآ  بورغ  هک  تسا 

.دوش یم  ظفلت  ز »  » رسک هب  اه  هجهل  یخرب  رد  تسا و  ز »  » مض هب  ابلاغ  مزیه :

شتآ بلط  تسیچ ؟ دود  نآ  دنک ، یم  يدود  زونه  دنام  یقاب  يزیچ  مزیه  یتسه  زا  ات   » .هتخورفا تاغللا ،) ثایغ   ) نشور مجنَتـسُم :
«38 ( » ص 157 دابعلا ، داصرم  « ) .دنک یم 

__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 38)
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ناسنا و رد  هوق  نیا  .تسا  تاسوسحم  هب  ّقلعتم  هک  ییناعم  .دبای  یم  رد  ار  یئزج  یناعم  هک  تسا  يا  هوق  مهو  مهو : نداتفا  اطخ  رد 
رد اـما  تسا ، هدوبن  يرطخ  ددرگ  مولعم  دـنک و  يرطخ  مهوت  رادـناج  هک  ناـنچ  دـهد  یم  خر  اـطخ  نآ  رد  تسا و  دوجوم  ناویح 

.دهدن خر  اطخ  نآ  مکح  لقع و 

.یلابکبس یکبس ، تَّفِخ :

بجوم ار  اهنآ  زا  یکی  هبلغ  تمالس و  تلع  ار  ادوس  و  مغلب ، ارفص ، نوخ ، هناگراهچ : ياهطلخ  یلداعت  میدق  ناکشزپ  خرـس : يور 
.دندید یم  تسوپ  گنر  رد  رییغت  ندش  دیدپ  ار  طلخ  راهچ  نیا  زا  کی  ره  تدش  تمالع  .دنتسناد و  یم  یتسردنتان 

.هریت مَهدا :

ياـه سح  یمدآ  كرادا  هلیـسو  رتشیب  هک  ارچ  .دـبایرد  تسه  هک  ناـنچ  ار  اـه  تقیقح  همه  دـناوت  یمن  تسا  نت  دـنب  رد  اـت  حور 
دازآ نت  دـیق  زا  نوچ  تسا - رما  ملاع  زا  هک  حور - اما  ددرگ ، یم  اـطخ  راـچد  رتشیب  هلیـسو  ود  نیا  تسا و  همهاو  هوق  اـی  هناـگجنپ 

.دتفا یمن  رد  اطخ  هب  هاگ  چیه  ددرگ 

راثآ قلاخ  تقیقح  رد 
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یمدآ راب  مود  نوچ  تسین  هراچ  ار  وا  ّتلع  بیبط و  زا  تسین  هراوآ  اه  تسوپ  زا  وک  زغم  تسوپ  لها  دـنیبن  ّتلع  زج  کـیل  تسوا 
اب قفا  ردـنا  باـتفآ  نوچ  درپ  یم  وا  نیک  درادـن  يوزج  ّتلع  وا  نید  دـشابن  یلوا  ّتلع  داـهن  اـه  ّتلع  قرف  رب  دوـخ  ياـپ  دازب  هداز 
وا ياه  هیاس  تسام  لوقع  لب  یُهن  حاورا و  وچ  دـشاب  ناکم  یب  اه  خرچ  زو  قفا  زا  نوریب  هکلب  ُقُتت  نوچ  تروص  قدـص و  سورع 

یتروص ردنا  ّصن  دباین  نوچ  سایق  دشیدنین  تروص  نآ  ردنا  سانش  صن  دشاب  هک  هگ  ره  دهتجم  وا  ياپ  رد  اه  هیاس  نوچ  دتف  یم 
نآ ناوت  یم  اما  دنا  هدرک  ینعم  الع  لج و  قح  ترضح  ار  نآ  یـضعب  راثآ : قلاخ   3573 یتربع ب 3581 - دیامن  اج  نآ  سایق  زا 

، دـنناد یم  مسج  زا  ار  نآ  نابیبط  هک  نآ  ياه  هضراـع  تسا و  نت  زا  نخـس  هک  ارچ  دـشاب ، رت  بساـنم  دـیاش  درک و  ینعم  حور  ار 
رد تسا  حور  فرصت  زا  دیآ  یم  دیدپ  هدنز  نت  رد  هچ  نآ  هک  یلاح 

545 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا رظن  نیا  دیؤم  تیب 3570  نومضم  .نآ و 

.دنا لفاغ  بابسالا  ببسم  زا  دنناد و  یم  یعیبط  ببس  هداز  ار  زیچ  همه  هک  نانآ  تسوپ : لها 

.دنبایب يدام  یتلع  زیچ  ره  يارب  دنشوک  یم  دنرگنب  تلع  قلاخ  هب  هک  نآ  ياج  هب  صقان  ياه  مهف  تلع : بیبط و 

.يرهاظ ياه  ببس  نتسناد  رثا  یب  يدام و  ياه  تلع  دیق  زا  ندش  اهر  نداز : راب  مود 

راد شوگ  ار  ببس  یّسح  رد  هک  وت  راذگ  دش  هدید  وچ  دنیب  ببس  یب 

تیانک نداهن : تلع  قرف  رب  اپ   2 / 1842 تسوا 1843 - نآ  اه  ببس  قرخ  بصنم  تسوا  ناج  عیابط  زا  نوریب  هک  نآ 
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.يرهاظ ياه  ببس  نتشاد  رثا  یب  زا 

هچ نآ  ینعی  .دنسرب  للعلا  تلع  هب  ات  دنراد  رارق  یلولعم  تلع و  هتـشر  رد  ناهج  تادوجوم  همه  دنیوگ  یهلا  نافوسلیف  یلوا : ّتلع 
لـصا نیا  شریذـپ  مزـال  دـننک  یم  ریبـعت  دوجولا  بجاو  هب  نآ  زا  دـنیوگ و  یم  یلوا  تلع  ار  نآ  هدـمآ و  دـیدپ  وا  زا  هلـسلس  نیا 

.تسا راگدرورپ  تردق  دیدحت 

مَیقاب نم  امئاد  فّرصت  رد  مَین  یلوا  ّتلع  عبط و  راچ 

سورع ( 2 تیب 1616 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 2 / 1625 میقـس 1626 - يا  ّتلع  هن  مریدقت  تسه  میقتـسم  تسا و  ّتلع  یب  نم  راک 
.هبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  قدص :

.نآ ياه  هضراع  یکاخ و  نت  زا  تیانک  تروص :

.درخ هَیُهن : عمج  یَُهن : .تسا ) هدش  هیبشت  قتت »  » هب تروص  ای  مسج  تیب  نیا  رد   ) .كزان هدرپ  هدرپ ، ُقُتت :

نآ ینعم  هک  تسا  یمالک  ای  هملک  نآ  تسا و  رهاظ  لباقم  صن  ناـیلوصا ، حالطـصا  رد  .تسا  هدـمآ  ینعم  دـنچ  هب  تغل  رد  صن :
مان هراما  ای  لیلد  نایلوصا  حالطـصا  رد  هدـناوخ ، صن »  » ار نآ  اجنیا  رد  انالوم  هچ  نآ  نکیل  .دوبن  لـیوأت  ياریذـپ  دـشاب و  راکـشآ 

.دراد

یماسقا ار  سایق  .دراد  تهابش  نادب  هک  رگید  یعوضوم  رب  تسا  صاخ  یعوضوم  مکح  ندرک  يراج  ناهیقف  حالطـصا  رد  سایق :
رد نآ  دنریذپ و  یم  هعیش  ناهیقف  ار  یضعب  تسا ،
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نآ دوش  تفاـی  تلع  نآ  هک  عوضوم  ره  رد  سپ  .دـشاب  هتفرگ  قلعت  یعوضوم  رب  صاـخ  یتـلع  رطاـخ  هب  یمکح  هک  تسا  يدروم 
ار نآ  ناوت  یم  اما  هدـشن  نایب  هیآ  اـی  تیاور  رد  مکح  تلع  هاـگ  و  دـنناوخ ، هلعلا » صوصنم   » ار ساـیق  نینچ  ددرگ ، يراـج  مکح 

طبنتسم  » سایق ار  نآ  درک و  طابنتسا 
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.دنمان هلعلا »

هک تساور  یتروص  رد  سایق  هب  لسوت  دـیوگ ، انالوم  .دـنناد  یم  ماکحا  طابنتـسا  ياه  لیلد  زا  یکی  ار  ساـیق  تنـس  لـها  ناـهیقف 
ياه لـقع  صاـخ  اـه  تلع  بابـسا و  هب  لـسوت  هک  تسا  نآ  يارب  صن  ساـیق و  ندروآ  لـثم  .دـشابن  رظن  دروم  مکح  يارب  یـصن 

دنک و یم  هیبشت  تسا  تسوپ  نورد  هک  يزغم  هب  ار  فیعـض  ياه  لقع  نآ  .درادن و  ار  قلاخ  تمظع  كرد  ناوت  هک  تسا  فیعض 
یم ادخ  زا  ار  همه  دهن و  یم  وس  کی  هب  ار  تلع  دندرگ  اهر  یمـسج  كاردا  مسج و  دـیق  زا  ینعی  دـش  هداز  مود  راب  نوچ  دـیوگ 

.دناد

سایق اب  ّصن  هیبشت 

سایق اب  ّصن  هیبشت 

ریز دوش  یک  ار  وا  حور  رف  كاردا و  اب  تشگ  ناج  زا  لقع  نیا  تحت  يوزج  لـقع  ساـیق  نآ  نیقی و  ناد  یـسدق  حور  ِیحو  صن 
ِنافوط وک  یتشک و  مَیوک و  حور  وت  رد  دز  یقّدص  َرا  راو  حون  دنک  يریبدت  لقع  نآ  رثا  نآ  دنک ز  يریثأت  لقع  رد  ناج  کیل  رظن 
شرون ات ز  دـش  دنـسرخ  یکلاس  یـصرق  هب  نآ  کـین ز  تسا  رود  روخ  صرق  زا  روخ  ِرون  کـیل  درادـنپ و  حور  ار  رثا  لـقع  حون ؟

دراد صرق  ردـنا  هک  نآ  تسا و  لفآ  وا  بش  زور و  مئاد  تسین  تسا  لـفاس  ردـنا  هک  يرون  نیا  هک  نآ  دـش ز  دـنکفا  صرق  يوس 
زا شلـصا  سک  نینچ  نیا  بوک  هنیـس  ِقارف  زا  وا  دیهراو  بورغ  هن  دوخ  دـنز  هر  شباحـس  هن  امئاد  دـشاب  رون  نآ  هقرغ  اج  شاب و 

رگ نادواج  شعاعش  يو  رب  دنز  هک  نآ  بات  دشابن  ار  یکاخ  هک  نآ  دوب ز  كاخ  زا  رگ  تشگ  لَّدبم  ای  دوب  كالفا 
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کیل تسا  یهارمه  اجک  وا  اب  ار  رام  تسا  یهام  راک  بآ  ردنا  مئاد  رمث  وز  دیان  هک  دزوس  نانچ  نآ  روخ  ِبات  مئاد  كاخ  رب  دنز 
نیردنا دنک و  اوسر  ناش  هسات  ایرد  مه ز  دنک  ادیش  ار  قلخ  رگ  ناشرکم  دننک  یم  اه  ییهام  می  نیا  ردنا  دنا  نف  رپ  ياهرام  هُک  رد 

بات زا  لاُحم  سپ  لالح  رحـس  هتخومآ  ناشرحب  لالج  يایرد  رعق  ناـیهام  دـننک  یم  یهاـم  رحـس  زا  ار  راـم  دـنا  نف  رپ  ناـیهام  مَی 
مامتان ب 3600- نیو  درذـگب  تمایق  دـص  مالک  نیز  میوگب  رگ  تمایق  ات  دـش  لاـف  وکین  تفر و  اـج  نآ  سحن  دـش  لاـح  ناـشیا 

ادخ یلو  لد  رب  نورد  بیذهت  سفن و  يافص  زا  سپ  هچ  نآ  زا  تیانک  یسدق : حور  یحو   3582
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.دوش یم  ماهلا 

تسد وچمه  ناج  نیتسآ  نوچمه  مسج  تسا  هدمآ  یفخم  حور  رهاظ  مسج 

حون ( 2 / 3240 تیب 3250 - حرش  هب : دینک  هاگن   ) 2 / 3253 درب 3254 - هر  رتوز  حور  يوس  ّسح  درَپ  رت  یفخم  حور  زا  لـقع  زاـب 
.تسا هدمآ  دوه  هروس   37 هیآ 36 - رد  هک  نانچ  حون ، هب  یهلا  یحو  هب  تسا  تراشا  راو :

.نتسناد وگتسار  ندرک ، قیدصت  ندز : قَّدَص 

مین رد  ناحراش  رتشیب  ار  صرق  صرق : هب  ندش  دنسرخ   3 دنز 3236 / قّدص  دص  شیمان  دماج و  دوب  قح  فّرعم  شک  ار  یسک  نآ 
ياه هقراب  زا  تراعتـسا  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  رون  هنیرق  هب  اما  دراد ، ماهیا  ینعم  نیدـب  دـنچ  ره  دـنا  هدرک  ینعم  ناـن » صرق   » لوا تیب 

ار نآ  یلو  دوش  یم  دنـسرخ  دسر  یم  ودب  هک  فیعـض  هقراب  نیدب  تضایر  زاغآ  زا  کلاس  .دسر  یم  وا  رطاخ  هب  هک  تسا  كدـنا 
دریگ و یم 
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.دسرب یقیقح ) رون   ) صرق هب  نآ  ینشور  اب  ات  دهد  یم  همادا  تضایر  هب 

.نتشگ لصاو  ندیسر ، تقیقح  هب  ندش : هدنکفا  صرق  هب 

.هدننک بورغ  لفآ :

.ندش یکی  قح  اب  ندوب ، لصاو  نتشاد : اج  صرق  رد 

.هدنهد رازآ  زا  تیانک  بوک : هنیس 

: بآ ردنا  مئاد 

هب هک  ینارادیوعد  زا  تراعتـسا  نف : رپ  ياهرام   1 دـش 17 / رید  شزور  تسا  يزور  یب  هک  ره  دـش  ریـس  شبآ  یهام ز  زج  هک  ره 
.دنبیرف یم  نآ  اب  ار  مدرم  .دنراد و  راک  رس و  ظافلا  اه و  حالطصا  اب  دنا و  هدیسرن  تقیقح 

.ندرک داشرا  ندوب و  ملاع  يوعد  ندرک : ییهام 

.دنوش یم  اوسر  نانآ  ربارب  دنرادن و  ار  یقیقح  نافراع  اب  هلباقم  بات  ایرد : رد  نتفرگ  هسات 
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.لماک نادرم  قح ، يایلوا  نف : رپ  نایهام 

.نتخاس لماک  ار  صقان  ندرک : یهام  ار  رام 

.دشخب لامک  ار  هدنونش  هک  ینانخس  زا  تیانک  لالح : رحس 

.ندمآ دیدپ  نتشگ ، دوجوم  ندش : لاح   6 لالح 2925 / رحس  شبل  زا  دیازن  نوچ  لالج  رون  وا  توق  دشاب  هک  ره 

اه تیب  نیا  رد  .تسج  ناوتن  لسوت  سایق  هب  دـشاب  صن  هک  اـج  نآ  دـش  هتفگ  دومرف و  ساـیق  صن و  هب  لـیثمت  شیپ  ياـه  تیب  رد 
نامه تسین  يا  هیاپ  نینچ  هک  ار  نآ  اما  .یحو  نآ  هطـساو  تسا و  ناج  راک  نآ  و  دهد ، ناشن  ار  تقیقح  هک  تسا  نآ  صن  دیوگ 

لقع هک  تسناد  دیاب  .دروآ و  یم  ور  سایق  هب  تشادـن  یـصن  يا  هلئـسم  رد  رگا  دـهتجم  هک  نانچ  دریگ  هرهب  یئزج  لقع  زا  هک  هب 
دروخ و دـیابن  بیرف  دز » وا  رب  یقدـص   » انالوم ریبعت  هب  ای  درک  یئزج  لقع  رب  یتضافا  حور  رگا  .تسا  حور  ناج و  زا  يوترپ  یئزج 

دیابن
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ینالقع فشک  تسا ، رود  دیشروخ  صرق  زا  دیشروخ  رون  هک  نانچ  تسا  هدش  یکی  وا  اب  هدیسر و  دیشروخ  صرق  هب  هک  تشادنپ 
فشک هب  ات  دیشوک  نآ  لامک  رد  تفرگ و  ار  صقان  فشک  یپ  درک و  تضایر  لمحت  دیاب  .دراد  رایـسب  هلـصاف  یناحور  فشک  زا 

ناما رد  دیسر  ماقم  نادب  نوچ  دیسر و  دیـشروخ  صرق  هب  نآ ، ییانـشور  هب  ات  درک  هدنـسب  یـصرق  هب  انالوم  ریبعت  هب  ای  دیـسر  مامت 
.دونش دیابن  ار  یعدم  ره  نخس  دوب و  دیاب  رذح  رب  امن  یهام  نارام  زا  هک  دهد  یم  رادشه  نایاپ  رد  تسوا  هریس  هک  نانچ  تسا و 

خیَّشلا ِناسل  نِم  ِهمکِحلا  ِضیَف  دنع  َنیِدیرُملا  َنیعمتسُملا َو  ُبادآ 

ِخیَّشلا ِناسل  نِم  ِهمکِحلا  ِضیَف  دنع  َنیِدیرُملا  َنیعمتسُملا َو  ُبادآ 

رگ دوـش  رز  رّرکم  ِباـت  زا  كاـخ  دوـش  َرب  رّرکم  قرب  زا  عمـش  تسا  ندُرب  رّرکم  رمع  نـم  دزن  تـسا  ندرک  رّرکم  نـیا  نـالولم  رب 
دنراد یتوَخن  وخ  لیفارسا  دنهاوخ  عمتسم  وگزار  ِریمـض  ِنالوسر  نیا  لوسر  دنام  یم  زاب  تلاسر  زا  لولم  کی  دنا و  بلاط  نارازه 
دنناسر یک  يروخ ؟ رب  هنوگچ  ناشتلاسر  زا  يروان  هگ  اج  هب  ناشاه  بدا  ات  ناهج  لها  زا  دـنهاوخ  يرکاـچ  ناهـش  نوچ  يربک  و 

ره زک  دننایادگ  هن  دنلب  ِناویا  ناشیا ز  دندمآک  دنـسپ  دـیآ  یمه  یک  ناشبدا  ره  وت  ود  عکار  ناشـشیپ  یـشابن  ات  وت  هب  ار  تناما  نآ 
نامـسآ لوسر  يا  ار  دوخ  بسا  ریگماو  ناشفیب  ناطلـس  هقدص  ریمـض  يا  اه  یتبغر  یب  اب  کیل  یتَّنم  رِّوزم  يا  دنراد  وت  زا  یتمدخ 

هک نانچ  نآ  ار  سرف  دنادرگ  مرگ  دهج  شتآ  قدـنخ  ردـنا  شبـسا  دـهن  هزیتسا  هک  یکرت  نآ  خّرف  ناهج  ردـنا  رگنم و  نالولم  رد 
ریغ و زا  ار  مشچ  نامسآ  جوا  گنهآ  دنک 
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زا دیورن  ینامیشپ  دوخ  دنز  ینامیشپ  رد  لّوا  شتآ  دنک  یبیع  وا  رب  ینامیشپ  رگ  هتخوس  ار  رت  کشخ و  شتآ  وچمه  هتخود  تریغ 
ندیـشوج تمکح  ضیف  خیـش  نابز  زا  نوچ  نادیرم : ناگدنونـش و  بادآ   3601 مدق ب 3616 - بحاص  یمرگ  دـنیبب  نوچ  مدـع 

.دریگ

مدرم زا  هتـسد  نیا  هراب  رد  ع )  ) حون هک  نانچ  دنونـشب ، ار  قح  نانخـس  دنهاوخ  یمن  ای  دـنناوت  یمن  هک  یناصقان  زا  تیانک  نالولم :
(7 حون ، « ) .مِِهناذآ ِیف  مُهَِعباصأ  اُولَعَج  مَُهل  َرِفغَِتل  مُُهتوَعَد  امَّلُک  یِّنإ  َو  : » دیامرف
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.تسا نآ  نایب  ددص  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  نیا :

.نتفرگ الاب  نتخورفا ، ندش : رب 

.دنتسناد یم  كاخ  رب  دیشروخ  شبات  زا  ار  رز  شیادیپ  كاخ : ندش  درز 

: لوسر ندنام  زاب  تلاسر  زا  ورسخ ) رصان   ) رز دیاز  هک  تفگ  باتفآ  زو  ار  وخ  دب  ِنهآ  دیاز  خیّرم 

درب بآ  ار  ایسآ  ياه  گنس  دُرب  باوخ  ار  عمتسم  عمج  هک  نوچ 

تسامش رهب  ایسآ  رد  شنتفر  تسایسآ  قوف  بآ  نیا  نتفر 

( دعب هب   5 تیب 3339 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) 1 / 3087 دنار 3089 - زاب  یلصا  يوج  رد  ار  بآ  دنامن  نوحاط  تجاح  ار  امـش  نوچ 
.یهلا رارسا  ناگدنیوگ  وگزار : ریمض  نالوسر 

.تسا ریمض  نالوسر  تفص  وخ : لیفارسا 

هدننک هدنز  هک  لیفارـسا  نوچ  ریمـض  نالوسر  نیا   1 امَن 1930 / تسا و  تایح  ناـشیا  ار ز  هدرم  اـیلوا  دـنا  تقو  لیفارـسا  هک  نیه 
.دنک میلست  هدرم  نوچ  ار  دوخ  هک  دنهاوخ ، یم  یعمتسم  تسا  ناگدرم 

: تمظع توخن :

.اج هگیاج ، ياج ، هگاج :  1 تسا 3307 / یکزان  ار  ایبناک  ینادب  ات  تسیچ ؟ رهب  زا  دومث  داع و  هّصق 

لوسر تفگ  هگیاج  نیا  دینش  وا  لوبق  هگ  اج  نیا  تلزع  جنک  درک 
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.دیاب هک  نانچ  نداد  ماجنا  ندروآ : هگ  اج  هب  همان ) تغل  زا  لقن  هب  راطع ، )

دوخ یگرزب  بسح  رب  ینیب  یم  نالهاان  نیا  زا  هک  یتبغر  یب  همه  اب   ) .نیدلا ماسح  ای  تسا  شیوخ  نورد  هب  باطخ  .نورد  ریمض :
( .امرف یماعنا  اهنادب 
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.دوش یم  هداد  ناتسد  ریز  هب  ناگرزب  يوس  زا  هک  ماعنا  زا  تیانک  ناطلس : هقدص 

زا ار  دوخ  ضیف  دـیابن  .دنتـسیا و  زاب  دوخ  هفیظو  يادا  زا  دـیابن  نـالوسر  نکیل  تسا ، هداد  تسد  یتلـالم  ار  ناگدنونـش  دـنچ  ره  )
.قح درم  .امنهار  زا  تراعتسا  كرت : .دنریگ ) زاب  مدرم 

.ندومن ینابرهم  ندرک ، لادج  كرت  نداهن : هزیتسا 

.خزود شتآ  رد  نداتفا  رد  زا  مدرم  ندیناهر  .نارگید  ییاهر  يارب  ندنکفا  رطخ  هب  ار  دوخ  ندناهج : شتآ  قدنخ  رد  بسا 

.نتشادن شنزرس  نعط و  ياورپ  هناگیب  شیوخ و  زا  نتخود : تریغ  ریغ و  زا  مشچ 

.ندناسر همه  هب  ار  ضیف  نتخوس : ار  رت  کشخ و 

.تماقتسا تابث و  هدنراد  .بلاط  مدق : بحاص 

ناعمتسم تلالم  هب  و  دنشاب ، مرگ  رـس  ناگدنب  تیاده  راک  رد  دیاب  هک  تسا  نایامنهار  نایبرم و  مهم  هفیظو  هب  تراشا  اه  تیب  نیا 
نانمشد و رازآ  زا  داتـسیا و  رادیاپ  توعد  رد  لاس  هس  تسیب و  هک  دنریگ  میلعت  ص )  ) مرکا لوسر  هصاخ  ناربمیپ  زا  دنهنن و  یعقو 

.دیسارهن نافلاخم  نعط 

یم تسد  یتلاح  ار  نانآ  ضعب  رگا  .دـندنکفا  یم  تکاله  هب  ناهارمگ  ییاـهر  يارب  ار  دوخ  .دـندوب  ناـنچ  زین  وا  زا  شیپ  ناربمیپ 
هانپ ادخ  هب  دندرمـش و  یم  چیه  هب  ار  يدـیمون  نآ  ( 3 تیب 3077 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) دندش یم  دیمون  مدرم  تیادـه  زا  هک  داد 

.تفر یم  نانآ  زا  يدوخ  هک  دندیدرگ  یم  وحم  قح  رد  نانچ  و  دندرب ، یم 

رارف تسین و  نکمم  رذح  وا  زا  هک  دوب  یـسک  ّودع  هک  سک  نآ  تراسخ  تلاطب و  و  ندرک ، رذـح  ار و  دوخ  ِّودـع  يوب  یناویح  ره  نتخانش 
هن نکمم  هلباقم  هن و  نکمم 

ره نتخانش 
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رارف تسین و  نکمم  رذـح  وا  زا  هک  دوب  یـسک  ّودـع  هک  سک  نآ  تراسخ  تلاطب و  و  ندرک ، رذـح  ار و  دوخ  ِّودـع  يوب  یناویح 
هن نکمم  هلباقم  هن و  نکمم 

زور رثا  زا  ناـشن و  زا  دـنادب  دوخ  روناـج  ره  ار  شیوخ  ِّودـع  لـب  ارِداـن  اـّلا  تسا ، ناویح  هچ  رگ  ار  ریـش  يوب  گـناب و  دـناد  بسا 
رد دـناوت  هن  دوب  شاف  باتفآ  ِّودـع  هک  دوب  شاّفخ  رت  مورحم  همه  زا  دـیرچ  نادزد و  وچ  دـمآ  نورب  بش  دـیرپ  رب  دراین  کـشاّفُخ 

لامک فطل و  تیاغ  شافخ  رهق  هّصغ و  يارب  زا  شافق  دـنادرگب  هک  یباتفآ  درک  روجهم  شدـنات  نیرفن  هب  هن  دروخ  مخز  شفاصم 
گناب تسا  ناویح  دنچ  ره  بسا   ) .كدنا رگم  تسا ) لعف  دـیق  : ) اردان ّالا   3617 دوش ب 3623 - عنام  اجک  ششاّفخ  هنرگ ، دوب  وا 

.نشور اراکشآ ، شاف : .دسانشن ) هک  دتفا  مک  دسانش و  یم  ار  ریش  يوب  و 

.ندش ناهنپ  .ندرک  بورغ  زا  تیانک  ندینادرگ : افق  .درادن ) ار  زور  رون  لمحت  بات   ) .ندرک لمحت  ار  تبرض  ندروخ : مخز 

زا تسد  دـیاش  ناـشیا  رب  تسا  یفطل  هکلب  دـنراد ، میب  ناـنآ  زا  هک  تسا  نآ  زا  هـن  دـننادرگ  یم  يور  دوـخ  نانمـشد  زا  اـیلوا  رگا 
.دریگن ناشارف  یهلا  رهق  دنرادرب و  ینمشد 

دنک یم  رب  دوخ  شیر  وا ، تسا  هلبا  دنک  هزیتسا  وچ  مزلق  اب  هرطق  ریسا  ینادرگ  هک  نکمم  دوب  ات  ریگ  شیوخ  ِّدح  هب  يریگ  ینمشد 
زک یباتفآ  ّودع  يا  باتفآ  ِباتفآ  ّودع  يا  باتع  ُدب  نیا  باتفآ  ّودع  اب  درد  رب  نوچ  رمق  هرجح  هربنچ  درذـگن  شلابـس  زا  وا  تلیح 
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وت
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مغ رپ  تشزوـس  درد  اـی ز  دوـش ؟ مک  وا  تشزوـس  زا  بجع  يا  يدـش  مزیه  وـت  هک  ار  شتآ  مغ  هچ  يدوـخ  مصخ  يا  هن  وا  ّودـع 
تـسا هّصغ  مغ و  زا  قح  تمحر  كان  هّصغ  دـشاب  قولخم  تمحر  دوب  مغ  مدآ  محر  ِجازم  هک  دوب  مدآ  تمحر  هن  شتمحر  دوش ؟

دوخ ندرکن ، ریثأت  نتشذگن : لابس  زا   3624 رثا ب 3633 - زج  يو  زا  مهو  ردنا  دـیان  ردـپ  يا  ناد  نینچ  نوچ  یب  ِتمحر  كاپ  و 
.ندناسرن نایز  يرگید  هب  نداد و  جنر  ار 

: جازم .ددرگ ) یم  زاب  يو  دوخ  هب  بیسآ  نآ  دناسرب  نانآ  هب  یبیسآ  دهاوخ  رگا   ) .ندناسر بیسآ  زا  تیانک  ندیرد : هرجح  هربنچ 
.یگتخیمآ

ناـسنا تسا و  یناـسنا  ياـه  تیـصاخ  زا  تسا  ینورد  تلاـح  ینوگرگد  هجیتـن  هک  يداـش  مغ و  مغ : زا  قح  تمحر  ندوـب  كاـپ 
رد .هدـمآ  دـیدپ  وا  رد  ینوـگرگد  هداد و  تسد  يو  رب  هک  تسا  یتـقر  رثا  رب  دـیآ ، یم  دـیدپ  یمدآ  رد  هک  یمحر  .تسا  بـکرم 

یتلاـح زا  بضغ و  وا  بضغ  تسا و  تمحر  وا  تمحر  درادـن ، هار  يرییغت  نینچ  تاـهج ، عـیمج  زا  تسا  طیـسب  هک  یلاـعت  يراـب 
.تسین ثعبنم 

دزاس و یم  رت  نشور  ییاه  لاثم  اب  ار  ضیرعت  نیا  و  سمش ، ای  نیدلا  ماسح  نانمشد  هصاخ  قح ، يایلوا  نانمشد  هب  تسا  یضیرعت 
سپس .دننز  یم  هنعط  دنوش  بیاغ  نوچ  اما  دنروآ  یمن  رب  مد  تبیه  زا  نانآ  سلجم  رـضحم و  رد  ناگرزب  نیا  نانمـشد  دیامرف  یم 

ناشـضیف زا  ار  دوخ  توادـع  نیا  اب  هک  ارچ  ددرگ  یم  زاب  ناتدوخ  هب  ادـخ  ناتـسود  اب  امـش  ینمـشد  هک  دـهد  یم  زردـنا  ار  ناـنآ 
.دیناسرب ناشیا  هب  یبیسآ  هک  دینآ  زا  رت  کچوک  هن  رو  دیزاس  یم  مورحم 

زیچ نآ  تّیهام  نتسناد و  نایم  دیلقت و  لاثم و  هب  يزیچ  نتسناد  نایم  قرف 

دیلقت لاثم و  هب  يزیچ  نتسناد  نایم  قرف 
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زیچ نآ  ّتیهام  نتسناد و  نایم  و 

لفط لاثم  راثآ و  هب  زج  دنادن  سک  لامک  فاصوا  ِتاّیهام  چیه  شتّیهام ؟ وا  زج  دـناد  یک  کیل  شتمحر  هویم  راثآ و  تسا  رهاظ 
تبـسن کیل  عاطُم  يا  اولح  تاّیهام  لثم  عامج  قوذ  ّتیهام  دوب  یک  ار  وت  اولح  نوچ  تسه  ییوگ  هک  زج  ار  ثمط  دـنادن  ّتیهام 

رگا سپ  لاح  ِنیع  ای  تیهام  دـنادن  رگ  لاثم  زا  ار  نآ  كدوک  دـنادب  ات  یـشَو  كدوک  وت  وچ  لقاع  نآ  وت  اب  یـشوخ  يور  زا  درک 
رگ ار  حور  ِرون  ّقح و  لوسر  نآ  ار  حون  یناد  هک  دیوگ  یـسک  رگ  تسین  روز  بذـک و  تفگ  منادـن  رو  تسین  رود  منادـب  ییوگ 
وا مان  اه  بارحم  رد  هلمج  ناماما  نآ  اه و  باّتُک  رد  درُخ  ناکدوک  رتروهشم  هم  دیشروخ و  زا  تسه  رمق  نآک  منادن  نوچ  ییوگب 

فشک حون  زا  دشن  ّتیهام  هچ  رگ  فصو  يور  زا  وت ، شیناد  وگتسار  حیـصف  یـضام  زا  دنیوگ  شا  هّصق  حیرـص  نآرق  رد  دنناوخ 
نیا ار  لیفارـسا  دـناد  یک  يا  هّشپ  ار  لـیف  مناد  هچ  نم  مگنل  روم  یتـف  يا  ار  وا  دـناد  ییوا  وچمه  ار  حوـن  مناد  هچ  نم  ییوـگب  رو 

نآ وگم ز  قلطم  دوب  هماع  تلاح  ومع  ّتیهام  كاردا  زا  زجع  نـالف  يا  شینادـن  ّتیهاـم  هب  هک  نآ  يور  زا  تسا  تسار  مه  نخس 
نآ هک  نوچ  وک  راصبتسا  مهف و  زا  رترود  وا  تاذ  ّقح و  ّرس  زا  دوجو  رد  نایع  دشاب  نالماک  مشچ  شیپ  نآ  ّرس  ِّرِـس  تاّیهام و  هک 

مک یلاحم  یلیوأت  یب ز  وَگ  تسا و  رود  نیا  دیوگ  یثحب  لقع  ناهن  دنام  نآک  تسیچ  یفصو  تاذ و  نامرحم  زا  دنامن  یفخم 
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556 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ونش 

یم تلاحم  مه  لّوا  هک  هن  دوشگ  رب  تنونک  هک  یتاعقاو  لاُحم  دیآ  تسوت  لاح  قوف  هچ  نآ  لاح  تسـس  يا  ار  وت  رم  دیوگ  بطق 
تیب 2311/ حرش  هب : دینک  هاگن  ّتیهام :  3634 متـس ب 3656 - سبح  نکم  دوخ  رب  ار  هیت  مرک  نادنز  هد  تدـیناهر ز  نوچ  دومن 

.2

.تخانش ای  دید  دناوت  یم  ار  نآ  سک  همه  هک  وا  ياه  تفص  راثآ  زا  تیانک  تمحر : هویم 

.تسا نز  اب  ندیمرآ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  ثمَط : .تسناد ) دـناوتن  وا  زج  ار  وا  تقیقح  تخانـش و  ناوت  یم  وا  تافـص  زا  ار  ادـخ  )
رد توهـش  ِتّوق  هب  تذل  نآ  هک  تسه ، یتذل  تبحـص  رد  هک  دوبن  رواب  ار  يو  هک  ّثنخم  هک  دوب  نانچمه  نیا  و  : » دـسیون یلازغ 

ندرگ ار  وا  هتفگ  هک  نآ  عاـطُم : ص 481 ) ج 1 ، تداعـس ، يایمیک  ( »؟ دناد هنوگچ  دنا  هدـیرفاین  توهـش  ار  يو  نوچ  تفای  ناوت 
.نآ زج  و  نسحلا ، وب  يا  یتف ، يا  دننام : تسا ، باطخ  درجم  هملک  نیا  ندروآ  و  دنهن ،

.تیعقاو تقیقح ، لاح : نیع 

.غورد روز :

.نتخانش نتسناد :

.دنتفرگ یم  ارف  سرد  نآ  رد  ناکدوک  هک  هناخ  بتکم  باّتُک :

.تسا باطخ  درجم  ومع :

.نداد یلک  مکح  ندرک ، مکح  ناسکی  همه  رب  نتفرگ : قلطم 

.ادخ يایلوا  زا  تیانک  نالماک :

.دنرب راک  هب  تقیقح  نتسناد  يارب  نایقطنم  هک  دیآ  تسد  هب  یتلیسو  لالدتسا و  هار  زا  هک  یتفایرد  یثحب : لقع 

.تسین مولعم  نآ  تقیقح  هک  يزیچ  زا  تیانک  .فرژ  وَگ :

.تسا باوخ  ینعم  هب  هاگ  هعقاو : ِعمج  تاعقاو :

2 هعراقلا 224 / وا و  دناوخ  یم  هحتاف  هعقاو  شوخان  دید  یم  نوگ  هنوگ 

557 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یمدآ رب  هچ  نآ  ینعم  هب  هاگ  و 
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.دش هدوشگ  سپس  دومن  یم  نکممان  نآ  لح  هک  تسا  یتالکشم  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  دوش ، یم  مولعم 

ياج رد  هک  نانچ  دـشاب ، نیمه  دوصقم  هک  تسین  رود  دـنا و  هدرک  ینعم  ینطاب  يرهاظ و  ياه  هساـح  ار  نآ  ناـحراش  نادـنز : هد 
: تسا هدومرف  رگید 

زا تسا و  ددـع  قـلطم  هد »  » زا دوـصقم  تفگ  ناوـت  یم  1 و  وا 3576 / رومأم  نورد  زا  یّـسح  جـنپ  وا  روسیم  نورب  زا  یّـسح  جـنپ 
.تسا هدنارذگ  یناسنا  هلحرم  هب  ندیسر  زا  شیپ  یمدآ  هک  ییاه  تلاح  نادنز » »

.دوش یم  لصاح  یئزج  لقع  هلیسو  هب  هک  یفشک  رد  ندنام  روصحم  زا  تراعتسا  ندرک : سبح  ار  هیت 

فـشک نداد  ناشن  يارب  لـفط ، كاردا  هب  لُّثمت  .اـه  تیعقاو  زا  یمدآ  كرد  نازیم  نداد  ناـشن  يارب  تسا  یحیـضوت  اـه  تیب  نیا 
یتفایرد نآ  اما  دـنبای  یم  رد  عقاو  زا  ار  يراثآ  دنتـسه ، یئزج  لـقع  ییاـشگهار  يرهاـظ و  ساوح  دـنب  رد  هک  ناـنآ  .تسا  صقاـن 

.تسا صقان 

.تسا تسرد  مسانش  یم  ار  حون  دیوگ  هک  نآ  .تسا  رگید  یحیضوت  ع )  ) حون تخانش  هب  لٌّثمت 

مـسانش یمن  ار  وا  دـیوگ  هک  نآ  و  نینچمه ...  دـمآ و  وا  نیرفن  هب  ناـفوط  تسا و  يربـمیپ  هک  مناد  یم  وا  زا  ياـه  تفـص  دـیوگ 
.مرادن یهاگآ  وا  تاذ  وا و  تقیقح  هب  ینعی  .تسا  تسرد 

تقیقح و زا  یهاگآ  صاوخ  تفرعم  تسا و  فاصوا  نتـسناد  ماوع  تفرعم  هک  دـنک  یم  تراـشا  ماوع  صاوخ و  تفرعم  هب  سپس 
دوخ زا  نوچ  دنبای  یمن  رد  ار  اه  تیهام  ماوع  .دنا و  هدیدرگ  وحم  قح  تاذ  رد  دوخ  هک  دنا  هاگآ  اه  تقیقح  زا  ور  نآ  زا  صاوخ 

.دنا هتسرن 

ملاع رد  هک  دنک  یم  تراشا  رگید  يا  هتکن  هب  صاوخ  تفرعم  نداد  ناشن  يارب  .دنا و  هتسویپ  قح  هب  نوچ  دنناد  یم  ار  نآ  صاوخ 
یهلا رارسا  زا  دوجو 
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.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  رتشیب  حیضوت  .تسا و  نشور  نالماک  رب  نآ  هک  یلاح  تسیچ ؟ رت  یفخم 

تهج فالتخا  تبسن و  يور  زا  زیچ  کی  تابثا  یفن و  نایم  قیفوت  عمج و 

تهج فالتخا  تبسن و  يور  زا  زیچ  کی  تابثا  یفن و  نایم  قیفوت  عمج و 

تابثا یفن و  تسا  تبـسن  زا  تیمَر  اذِإ  تیمر  اـم  تساـتود  تبـسن  فلتخم  دـش  تهج  نوچ  تساور  شتاـبثا  زیچ و  کـی  نآ  یفن 
تـشم دوب  يّدح  ار  داز  مدآ  روز  دومن  قح  تّوق  هک  يدنکفا  هن  وت  دوب  وت  تسد  رب  وچ  يدـنکفا  وت  نآ  تسا  تبثم  ود  ره  تسا و 
ایبنـألا َنُوفِرعَی  تساور  شتاـبثا  یفن و  تبـسن  ود  نیز  تساـم  ندـنکفا ز  تسوت و  تشم  تشم  دوـش  یک  رکـشل  تسکـشا  كاـخ 

ناهنپ دسح  کشر و  زا  کیل  ناشن  دص  لیلد و  دص  اب  نارکنم  ناشدنناد  دوخ  نادنزرف  وچمه  مُهُدالوأ  ِهبَتـشَی  ام ال  َلثِم  مُهُدادضأ 
نُونِماک یباِبق  َتحَت  مُهَّنإ  رَذَف  يِریَغ  مُُهفِرعَی  تفگ ال  رگد  ياج  نوچ  تفگ  فِرعَی  وچ  سپ  دـننز  یم  منادـن  رب  ار  نتـشیوخ  دـننک 

دینک هاگن  َتیَمَر : ام   3657 ار ب 3667 - حون  ینادن  ینادب و  هک  ار  حوتفم  نیا  ریگ  تبسن  هب  مه  نومزآ  دنادن ز  ناشنادزی  هک  زج 
.1 تیب 615 / حرش  هب :

.ناسنا هداز ، یمدآ  داز : مدآ 

رب ردـب  گـنج  رد  ص )  ) لوسر هک  یکاـخ  یتـشم  هب  تسا  تراـشا  ًارهاـظ  اـما  تفرگ  ناـسنا  زا  تیاـنک  ناوت  یم  ار  كاـخ  تشم 
ِتَهاش  » دومرف دیـشاپ و  ناکرـشم  هرهچ  رب  تشادرب و  يداو  گیر  كاـخ و  یتشم  ردـب  گـنج  رد  ص )  ) لوسر دیـشاپ : ناکرـشم 

نادب تسا  تراشا  ءایبنالا :...  َنُوفِرعَی  ص 19 ) ج 4 ، رارـسالا ، فشک   ) .دندش تمیزه  تفر و  نانآ  هدید  رد  كاخ  نآ  و  .هوُجُولا »
لها هراب  رد  میرک  نآرق  رد  هچ 
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نانآ ْمُهَءاْنبَأ *: َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  دندوب  وا  رکنم  اما  دنتخانـش  یم  ار  ص )  ) لوسر هک  تسا  هدـمآ  باتک 
دوخ نارسپ  هک  دنسانش  یم  نانچ  ار  وا  میا  هداد  باتک  ناشیدب  هک 

559 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نداد ناشن  اسانشان  نادان و  ار  دوخ  ندز : منادن  رب  نتشیوخ  ( 20 ماعنا ،  ) .ار

.2 تیب 927 / حرش  هب : دینک  هاگن  مُهفِرعَی :...  ال 

.دنا ناهنپ  نم  ياه  هبق  ریز  نانآ  َنُونِماک : یباِبق  َتحَت  مُهَّنإ 

تیب رد  هک  یبلطم  رب  تسا  یحیضوت  .تشذگ ) حون  نتسنادن  نتسناد و  هراب  رد  شیپ  نخس  رد  هچ  نآ   ) .اراکـشآ هدوشگ ، حوتفم :
ییوگ مسانـش و  یم  ار  حون  ییوگ  رگا  .تسین  ضقانت  تهج ، ندوب  فلتخم  اب  تبـسن و  هب  يزیچ  تاـبثا  یفن و  .دومرف  شیپ  ياـه 

.دنکفا ادخ  هکلب  يدنکفین  ریت )  ) وت دومرف  ص )  ) مرکا لوسر  هراب  رد  ادخ  هک  نانچ  تسا ، تسرد  مسانش  یمن 

عمج هک  نانچ  .تسا  حون  تقیقح  شدوصقم  مسانـش  یمن  دیوگ  هک  نآ  تسوا و  رهاظ  وا  دصق  مسانـش  یم  ار  حون  دیوگ  هک  نآ 
، دنـسانش یم  ار  وا  ربـمغیپ  نانمـشد  دـیامرف  یم  هک  اـج  نآ  .تسا  نینچ  یباـبق » تحت  یئاـیلوا   » ثیدـح ماـعنا و  هروس  هیآ 2  ناـیم 
رد .تسا و  نانآ  تقیقح  تخانش  دوصقم  دسانـش ، یمن  یـسک  ارم  يایلوا  دیامرف  یم  هک  اج  نآ  تسا و  فاصوا  تخانـش  دوصقم 

.دومرف دهاوخ  رگید  یحیضوت  دعب  ياه  تیب 

شیورد ياقب  انف و  هلئسم 

شیورد ياقب  انف و  هلئسم 

رد وا  فصو  هتـشگ  تسین  وا  تاذ  ِياقب  يور  زا  تسه  تسین  شیورد  نآ  شیورد ، دوب  رو  تسین  شیورد  ناهج  رد  لـئاق  تفگ 
دزوسب ز هبنپ  یهن  رب  رگا  وت  ات  وا  تاذ  دـشاب  تسه  باسح  رد  دـشاب  تسه  دـشاب  تسین  باتفآ  شیپ  عمـش  هنابز  نوچ  وه  فصو 

دشاب تسین  ررش  نآ 
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تسین لح  تشگ  يو  رد  يدنکفا و  رد  نوچ  لَخ  هّیقوا  کی  دهـش  نم  دص  ود  رد  انف  ار  وا  باتفآ  دشاب  هدرک  ار  وت  دهدن  ینـشور 
شوپ ور  وا  تسه  رد  شیتسه  دش  شوه  یب  يوهآ  يریش  شیپ  یـشک  رب  نوچ  نوزف  هّیقوا  تسه  یـشچ  یم  نوچ  لَخ  ُمعط  دشاب 

هـش هّفک  رد  ار  شیوخ  دـهج  یم  رب  بدا  یب  قشاع  ضبن  بدا  كرت  زا  هن  تسا  قشع  شـشوج  بر  راک  رب  ناصقان  سایق  نیا  دـش 
اب ِّدض  ود  نیا  بجتنم  يا  قافو  ناد  تبـسن  هب  مه  ناهن  رد  وز  سک  تسین  رت  بدا  اب  ناهج  رد  وز  سک  تسین  رت  بدا  یب  دهن  یم 

وا و تساـجک  يوعد  يرگنب  نطاـب  هب  نوچ  يرـس  مه  شقـشع  يوعد  دوب  هک  يرگنب  رهاـظ  وـچ  دـشاب  بدا  یب  بدا  یب  اـی  بدا 
رو تسا  لعاف  يوحن  ِظفل  يور  وا ز  دوب  لطاع  وک  تسین  لعاف  کیل  دوب  لعاف  رگا  دیز  ٌدیز  َتام  تسانف  ناطلـس  نآ  شیپ  يوعد 

: لئاق تفگ   3668 دـش ب 3684 - رود  يو  زا  هلمج  اه  یلعاف  دـش  روهقم  نانچ  وک  هچ ؟ لـعاف  تسا  لـتاق  شتوم  لوعفم و  وا  هن 
هدنونـش ره  : » تسا هتفگ  دـینج  و  .هجاح » ِهَّللا  َیلا  َُهل  نوُکَی  يِذَّلا ال  وُه  ریِقَفلا  : » هک يزار  هللا  دـبع  وبا  هتفگ  هب  تسا  تراشا  ًارهاـظ 
هلاسر « ) .دهاوخ قح  هچ  نادب  ندوب  یضار  رایتخا و  ءافتنا  تسا و  تابلاطم  طوقس  نآ  ینعم  .دباینرد  تسرد  ار  مالک  نیا  ینعم 

561 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. دهد یم  رتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  هک  نانچ   ) يدوجو رثا  نتشاد  تاذ : ياقب  ص 137 ) هیریشق ،

موم زا  هدولاپ  لسع  ینعم  هب  ًادعب  نکیل  تسا ، موم  اب  لسع  ینعم  هب  لصا  رد  دهَش :
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.تسا هتفر  راک  هب 

.هکرس ّلَخ :

هیقوا هک  ناـنچ  تسا ، فـلتخم  فرع  بسح  رب  هـیقوا  نزو  دراوـملا ) برقا   ) .مـهرد لـهچ  لاـقثم و  تـفه  ربارب  ینزو  هَِّیقُو : هـیقوا :
.ناراک مشیربا  نابیبط و 

.هتفهن ناهنپ ، شوپ : ور 

: تبسن هب  قافو 

: دیز تام  ( 1 تیب 30 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 1 يا 30 / هدُرم  قشاـع  تسا و  قوشعم  هدـنز  يا  هدرپ  قشاـع  تسا و  قوـشعم  هلمج 
زا تقیقح  رد  هک  ارچ  تسا  يروص  طقف  بیکرت  نیا  و  تسا ، لعف  لعاف  دـیز  دـنیوگ  يوحن  بیکرت  رد  هک   ) درم دـیز  هیلعف  هلمج 

(. هدزن رس  یلعف  دیز 

.نتشاد هدهع  هب  راک  ندوب ، رثؤم  بوسنم ) ِمسا  : ) یلعاف

تسا يدننام  هجیتن  اه  تیب  نیا  .دومرف  تراشا  ود  نیا  ندوب  یبسن  هب  نتفگ و  نخس  یفن  تابثا و  نایم  عمج  زا  شیپ ، ياه  تیب  رد 
تابثا یفن و  قیفوت  يارب  نشور  یقادصم  شیورد  و  ود ، نیا  نایم  عمج  هقیرط  نداد  ناشن  يارب  تسا  یلاثم  هلئـسم و  نانچ  حرط  زا 
نیدـب شیورد  .دوخ  زا  تساه  هقلع  همه  بلـس  ندوب  شیورد  ینعم  هک  ارچ  تسا ، تسرد  درادـن  دوجو  ناهج  رد  شیورد  .تسا 

.تسا هدش  یناف  قح  تاذ  رد  هک  تسا  یسک  ینعم 

.تسا دیشروخ  شبات  ربارب  هراتس  ینشور  دننامه  شیورد  تفگ  ناوت  یم  رابتعا  نیدب 

یناـف دیـشروخ  ینـشور  رد  نآ  ینـشور  نوچ  تسین  تفگ  ناوـت  یم  هتفرن و  ناـیم  زا  وا  مرج  نوـچ  تسه  هراتـس  تفگ  ناوـت  یم 
تسین ادیپ  نآ  رون  نوچ  درادن ، ینشور  عمش  تفگ  ناوت  یم  .دیشروخ  ربارب  تسا  عمش  ییانـشور  نآ  رگید  لاثم  .تسا و  هدیدرگ 

.دنازوس یم  دنریگ  نآ  ربارب  ار  هبنپ  نوچ  تسا  هدنز  عمش  تفگ  ناوت  یم  و 

3 اقل 3914 / دب  هن  دوش  مک  هن  سپس  نیز  اقب  شتاذ  دش و  یناف  وا  فصو 

ار ناقشاع  دشاب  لهس  ناج  راک  هک  ناشک  ور  دیشک  شقشع  زاب  ناج ، میب  زا  تخیرگ  اراخب  زا  دش و  مهّتم  هک  ناهج  ردص  لیکو  هّصق 

هراشا

ردص لیکو  هّصق 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1647 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ناقشاع  دشاب  لهس  ناج  راک  هک  ناشک  ور  دیشک  شقشع  زاب  ناج ، میب  زا  تخیرگ  اراخب  زا  دش و  مهّتم  هک  ناهج 

تشد هاگ  ناتسهُک  هگ  ناسارخ  هگ  تشگب  نادرگ  رس  لاس  هد  تّدم  ناهن  شردص  زا  تشگ  دش  مهّتم  ناهج  ردص  هدنب  اراخب  رد 
دـناشن ب ار  تعالخ  دـناد  یک  ربص  دـنامن  سپ  نیز  متقرف  بات  تفگ  قارف  ِماّیا  تقاط ز  یب  تشگ  قاـیتشا  زا  وا  لاـس  هد  سپ  زا 

رمع نب  دمحم  ناهج » ردص  هدنب   » زا دوصقم  تسا و  هتـشون  یفوع  بابلالا  بابل  رفنازورف  موحرم  ار  ناتـساد  ذـخأم   3685 - 3688
ردـپ يارب  یفوع  هارمه  تیب  دـنچ  اـج  نآ  زا  داـتفا و  يومآ  هب  ماجنارـس  تخیرگ و  دوـخ  ردـپ  زا  دـنچ  کـی  هک  تسا  دوعـسم  نب 

هب وا  اب  درک  ریرقت  او  حضاو  راذعا  مالسا  ِناهرب  انالوم  تمدخ  رد  درب و  اراخب  هب  یعاد  تابوتکم  نیا  نوچ  : » دسیون یفوع  .داتسرف 
.نالام كاخ  رب  يور  ناشکور : ص 119 ) يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  « ) .دمآ اضر  رس 

گنهرف تعالخ : ب 17107 ) ریبـک ، ناوید   ) مینهترم دوخ  هب  هدـیدنگ  هبادرگ  وـچ  هن  لیـس  وـچ  هار  نیا  رد  میناـنز  هرعن  ناـشکور 
موحرم .تسا  نآ  دننام  تیب و  نیا  رد  هژاو  درب  راک  زا  هتفرگ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هتـشون  يدـنچ  ینعم  نآ  يارب  یـسراف  ناسیون 

.درک ینعم  قشع  زا  هتساخرب  قایتشا  تدش  تسا  رتهب  .تسا و  هدرک  ینعم  قارف  روش  ار  نآ  تیب  نیا  دانتسا  هب  ادخهد 

نوچ غاب  ابه  ددرگ  يرتسکاخ  یـشتآ  ابو  ددرگ  مِخَو  ازفا  ناج  داب  دوش  هریت  هدـنگ و  درز و  بآ  دوب  هروش  اـه  كاـخ  نیا  قارف  زا 
نازیر درز و  ضَرملا  ُراد  دوش  ّتنج 
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563 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نامک  هتسکشا  زادنا  ریت  وچمه  ناتسود  قارف  زا  كاّرَد  لقع  ضَرَح  ردنا  وا  گرب 

زا دوب  کی  تمایق  ات  رارـش  نوچ  قارف  زا  میوگب  رگ  تسا  هدـش  نازرل  نانچ  تقرف  زا  ریپ  تسا  هدـش  نازوس  ناـنچ  تقُرف  زا  خزود 
وا قارف  زا  ناـهج  رد  يدرگ  داـش  يو  زا  هچ  ره  سب  يوـگ و  مِّلَـس  ِّبَر  مِّلَـس  ِّبَر  سفن  نز  مـک  وا  زوـس  حرـش  سپ ز  رازه  دـص 
هنم يو  رب  لد  وت  دهجب  مه  وت  زا  دش  داب  نوچمه  تسَج و  يو  زا  رخآ  دش  داش  سک  سب  داش  یتشگ  هچ  نآ  نامز ز  نآ  شیدنیب 

یهابت و ضَرَح : .دوش ) یم  ازاب  ازفا و  ناـج  داـب   ) .شوخاـن زاـسان ، مِخَو :  3689 هجب ب 3698 - وـت  يو  زا  دـهجب  وـک  نآ  زا  شیپ 
کین كرد ) زا  تغلاـــبم  : ) كاَّرد ( 85 فـسوی ،  ) .َنیِِکلاـْهلا َنِم  َنوُـکَت  ْوَأ  ًاـضَرَح  َنوُـکَت  یَّتَـح  .یگدرمژپ  هودـنا ، رد  نتخادـگ 

.هدنبایرد

.تسا رود  وا  تمحر  زا  وا  مشخ  و  تسادخ ، مشخ  زا  خزود  تقرف : زا  خزود  ندش  نازوس 

َِکب ُمَحرأ  یتَمحَر  َتنأ  : » دومرف ار  تشهب  و  .ُتئِش » نَّمِم  کب  ُمِقَتنأ  یباذَع  َتنأ  : » دومرف خزود  هب  راگدرورپ  هک  تسا  ثیدح  رد 
.تسا هدورس  ظفاح  هچ  نادب  تسا  کیدزن  انالوم  هدومرف ي  و  ثیدح 39561 ) ص 544 ، ج 14 ، لامعلا ، زنک  « ) .ُتئِش نَم 

تقرف زا  دوصقم  تقرف : زا  ریپ  ندـش  نازرل  تفگ  نارجه  راگزور  زا  هک  تسا  یتیانک  رهـش  ظـعاو  تفگ  هک  تماـیق  لوه  ثیدـح 
.تسا یندب  يورین  یناوج و  زا  ییادج 

مِّلَس َّمهَّللا  ِهَمایِقلا  َموَی  ِطارِّصلا  یَلَع  َنیِِملسُملا  ُراَعِـش  ( » .نادرگم التبم  دوخ  قارف  هب  ار  ام  اراگدرورپ   ) .ناهرب اراگدرورپ  مِّلَـس : ِّبَر 
، يونثم ثیداحا  « ) .مِّلَس
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تبسانم هب  ص 293 ) ج 8 ، راونالا ، راـحب   ) .دوش یم  هدـید  ینـالوط  تیاور  لـیذ  هلمج  نیا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و  ص 96 )
نیا اب  ماجنارـس  دـناشک و  یم  نآ  رثا  قارف و  هب  ار  نخـس  نتـشادن ، تقرف  بات  ردـص و  زا  ناهج  ردـص  لیکو  ندـش  ادـج  ناتـساد 
نانچ تسا  یندش  تسد  زا  هک  دش  دیابن  داش  تسب و  دیابن  لد  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  هب  هک  دـهد  یم  نایاپ  ار  راتفگ  تظعوم 

.تخاس اهر  نآ  دیق  زا  ار  دوخ  دیاب  سپ  .دنامن  نارگید  تسد  رد  هک 

یلاعت قح  هب  نتفرگ  هانپ  ندرک و  لسغ  یگنهرب و  تقو  هب  میرم  رب  یمدآ  تروص  هب  سدقلا  حور  ندش  ادیپ 

هراشا

یلاعت قح  هب  نتفرگ  هانپ  ندرک و  لسغ  یگنهرب و  تقو  هب  میرم  رب  یمدآ  تروص  هب  سدقلا  حور  ندش  ادیپ 

رد ییابر  لد  ییازف  ناج  ازف  ناج  سب  یتروص  میرم  دـید  کنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوَعلاَـک  ار  شقن  کـلم  توف  زا  شیپ  يوگ  میرم  وچمه 
قرـش زک  ناـنچ  نآ  باـقن  یب  یبوخ  تسُر  رب  نیمز  زا  نیمـألا  حور  نآ  دیـشروخ  هم و  نوچ  نیمز  يور  زا  تسُر  رب  وا  شیپ  ـالخ 
تریح زا  تسد  ناـیع  يدـید  را  فسوی  هک  یتروص  داـسف  زا  دیـسرت  دوب و  هنهرب  وـک  داـتفوا  میرم  ياـضعا  رب  هزرل  باـتفآ  دـیور 
يدوخ یب  رد  میرم و  دوخ  یب  تشگ  لد  رـس ز  درآ  رب  هک  یلایخ  نوچ  لِگ  نآ ز  دـییورب  شـشیپ  لگ  وچمه  ناـنز  نوچ  يدـیرب 

دید ار  ناـهج  نوـچ  بیغ  يوـس  ندُرب  تخر  تمیزه  رد  بیج  كاـپ  نآ  دوـب  هدرک  تداـع  هک  نآ  يدزیا ز  هاـنپ  رد  مهجب  تفگ 
قح هانپ  زا  شدـصقم  هار  مصخ  دـباین  هک  شدـشاب  ینـصح  گرم  هاگ  هب  ات  راصح  ترـضح  نآ  تخاس ز  هناـمزاح  رارق  یب  یکلم 

کیدزن هگتروی  دیدن  هب  يراصح 
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ِنمْحَّرلِاب ُذوَعلا  ( 17 میرم ،  ) .ایِوَس ًارََـشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  انَحوُر  اْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأَف  سدقلا : حور  ندش  ادیپ   3699 دـیزگ ب 3710 - رب  زد  نآ 
ادیپ میرم  ربارب  مادنا  تسرد  یمدآ  تروص  هب  سدقلا  حور  نوچ  ( 18 میرم ،  ) .ایِقَت َْتنُک  ْنِإ  َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َْتلاق  َکنِم :

.مرب یم  هانپ  نامحر  هب  وت  زا  نم  تفگ  دیسرت و  میرم  .دش 

.دوبن اج  نآ  رد  یسک  هک  .تولخ  الخ :

.3 تیب 1605 / حرش  هب : دینک  هاگن  ندیرب : تریح  زا  تسد 

.اسراپ نماد ، كاپ  بیَج : كاپ 

565 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندش هدنهانپ  زا  تیانک  ندرب : تخر 

.ناکم دنوسپ  هگ : يوأم + نکسم ، یلوغم :) یکرت   ) ترُوی هگتروی :

تروص هب  ار  لیئربج  دـنوادخ  .دـنیبن  ار  وا  سک  اـت  تخیوآ  يا  هدرپ  دـش و  هنهرب  لـسغ  يارب  تفرگ و  هراـنک  دوخ  مدرم  زا  میرم 
نانز هک  نانچ  دـیرب  یم  دوخ  تسد  دـید  ار  وا  رگا  فسوی  هک  ییابیز  نانچ  اـب  .داتـسرف  وا  دزن  تروص  وکین  تقلخ و  ماـمت  يدرم 

.دندیرب شیوخ  تسد  وا  ندید  اب  رصم 

دب زا  دـیاب  رادـیاپان ، تسا و  هدـنبیرف  ناهج  نوچ  هک  .تسا  رخآ  ياـه  تیب  ناـهج  ردـص  لـیکو  ناتـساد  اـب  ناتـساد  نیا  تبـسانم 
.دراد هاگن  دنزگ  زا  ار  ام  وا  فطل  ات  درب  هانپ  راگدرک  هب  دیرب و  راگزور 

یب شوه  ناورـسخ  هدـش  شـشوگ  رد  هقلح  رکـشل  هاش و  زود  ریت  اهرگج  دـش  یم  وا  زا  هک  زوس  لقع  ياـه  هزمغ  نآ  دـیدب  نوچ 
نوچ شّلک  لقع  دنز  مد  ات  ار  هرهُز  رم  ین  هرهَز  قد  هب  هداد  ار  ردب  نارازه  دـص  قِر  هب  شکولمم  هاش  نارازه  دـص  هدـش  شـشوه 

نآ دود  تسا  هتخوس  وا  ِهگمَد  ار  مهگمَد  تسا  هتخود  رد  ارم  هک  میوگ  هچ  نم  دنز  مک  دنیبب 
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وا لیلد  ات  دوب  هک  هیاس  لیطتـسم  باتفآ  رون  هک  زج  لیلد  ار  یباتفآ  دـشابن  دوخ  اوُرَّبَع  ام  ٌلـطاب  هش  نآ  زا  رود  وا  رب  نم  ملیلد  مراـن 
رب تاـکاردا  هلمج  تسا  قباـس  وا  سپ ، تاـکاردا  هلمج  تسا  قداـص  تلـالد  رد  تلـالج  نیا  دوـب  وا  لـیلذ  هک  شتـسب  نیا  دوـب ؟

مارآ ار  تاکرادا  هلمج  هر  شیپ  دریگب  وا  دنزیرگ  رو  هش  درگ  دباین  سک  دزیرگ  رگ  گندـخ  نوچ  ناّرپ  داب  راوس  وا  گنل  ياهرخ 
اب ِیتشک  نوچ  رگد  نآ  درد و  یم  رَبعَم  ریت  نوچ  رگد  نآ  درپ و  یم  يزاب  وچ  یمهو  یکی  نآ  ین  ماج  تقو  تسا  نادیم  تقو  ین 

دوش ادیپان  هک  نوچ  رویط  نآ  دـنیازف  یم  هلمح  هلمج  رود  ناشدـیامن ز  یم  يراکـش  نوچ  نامز  ره  عُجارت  ردـنا  رگد  نآ  نابداب و 
 ) يونثم حرش  زانب  دیص  نآ  ددرگ  ادیپ  هک  ات  زاب  مشچ  کی  مه  هب  یمشچ  رظتنم  دنوش  ناریو  ره  يوس  نادغج  وچمه  دنوش  ناریح 

566 ص : ج 4 ، يدیهش ،) 

زا روز  دنریگ و  یتّوق  یتعاس  کی  ات  تسا  نآ  تحلـصم  لایخ  دوخ  ای  بجع  دوخ  نآ  دوب  دیـص  لالم  زا  دـنیوگ  رید  دـنامب  نوچ 
ندب يداد  یـسک  ره  نتخودنا  دوس  صرح  زو  سوه  زا  زازتها  يدـنتخوس ز  ار  نتـشیوخ  زآ  ناقلخ ز  همه  بش  يدوبن  رگ  یتحار 

زا تیانک  زوس : لـقع  هزمغ   3711 یتعاس ب 3732 - کی  دوخ  صرح  زا  دـنهر  ات  یتمحر  جـنگ  وچ  دـیآ  دـیدپ  بش  نتخوس  ار 
.لیئربج تروص  هب  لُّثَمت  رد  قح ، تردق  هولج 

.هتخادگ .هراپ  زا  تیانک  زود : ریت 

.نادنمشوه شوه : ناورسخ 

.نتشگ هدنب  زا  تیانک  ندوب : قِر  هب 

.دنک رغال  ار  نت  هک  ییرامیب  ّقِد :

رازن نداد : قد  هب  ار  ردب 
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.ندرک رغال  ندینادرگ ،

ربارب ییابیز  همه  اب  هرهُز   ) .نتشادن تأرج  ندوبن : هرهَز   1 لایخ 1280 / نوچمه  وا  ّقد  جنر  دـش ز  لامج  رد  رتخا  دوزفا ز  وک  هام 
.لوا رداص  لوا ، لقع  لک : لقع  .تشادن ) ییامن  دوخ  تأرج  وا 

مَک ( 1 تیب 1899 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 1 تسا 1899 / لبنـس  ورـس و  رازلُگ و  نآ  ِيوب  تسا  لُک  لـقع  زا  هک  ییاـه  نخـس  نیا 
.ندنایامن یناوتان  ندرک ، ینتورف  ندز :

(. ناهد  ) نتخود نتخود : رد 

.ناهد هگمد :

.نتشاد زاب  نتفگ  نخس  زا  .نتخاس  شوماخ  زا  تیانک  هگمد : نتخوس 

ام ٌلِطاب  .دـنراد ) تلالد  هدـننیرفآ  دوجو  رب  هک  دنتـسه  يراثآ  تادوجوم  دـنک ، تلالد  شتآ  رب  دود  هک  نانچ   ) .رثؤم ِرثا  راـن : دود 
دنیوگ یلاعت  قح  ندناسانش  هراب  رد  هچ  نآ  .تسا  لطاب  دنا  هدرک  ریبعت  هچ  نآ  اوُّربَع :

567 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا يرادنپ 

.باتفآ تفص  هن  تسا ، رون  تفص  لیطتسم  .ریگارف و  هدیشک ، لیطتسم :

.تسوا زا  يا  هناشن  هک  دنچ  ره  تسا  باتفآ  دوجو  زا  هیاس  دوجو  هک  نادب  تسا  تراشا  هیاس : ندوب  لیلذ 

تلالد رد  تلالج  ( 1 تیب 117 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 1 دـهد 117 / یم  یناج  رون  مد  ره  سمـش  دـهد  یم  یناشن  هیاس  را  يو  زا 
.ندیمهف ناوت  ار  رثؤم  یگرزب  راثآ  یگرزب  زا  ندوب : قداص 

هجنپ زا  دـنهاوخ  اه  هدـیرفآ  رگا  درب و  دـهاوخن  هار  وا  تخانـش  هب  یـسک  ور  چـیه  هب  دریگ  زاب  ار  دوخ  ياه  هناشن  رگا  دزیرگ : رگ 
اوُذُْفناَف دنا : هتسناد  نمحر  هروس  هیآ 33  اب  قبطنم  ار  مود  تیب  مین  ناحراش  ضعب  نوسلکین و  .تسناوت  دنهاوخن  دـنهرب ، وا  تردـق 

هدومرف ي زا  هتفرگ  ًارهاظ  .درادن و  انالوم  هلمج  اب  یقابطنا  هیآ  ینعم  تسا  رهاظ  هک  نانچ  نکیل  .ٍناْطلُِسب  اَّلِإ  َنوُذُْفنَت  ال 
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هدنز ات  یمدآ  تاکاردا : نتشادن  مارآ  هبطخ 109 ) هغالبلا ، جهن  « ) .َتذخأ نَم  َُکِتلُفی  َتبَلَط َو ال  نَم  َکُِقبـسَی  ال  : » تسا ع )  ) یلع
نتخانـش يارب  شـشوک  و  تسا ، كاردا  اـه  توـق  نیا  هلمج  زا  .دـنراک  رد  تسا  هداـهن  وا  دوـجو  رد  ادـخ  هک  ییاـه  توـق  تسا ،

.تسین ماج  تقو  اهنآ  يارب  انالوم  ریبعت  هب  ای  درادن  مارآ  وج  تسج و  نیا  زا  و  اه ، هتخانشن 

.دنک دیص  دنیبب و  کین  ار  راکش  دهاوخ  هک  تسا  یچراکش  تلاح  نایب  مه : هب  یمشچ  رظتنم 

.دیامن یم  نینچ  مه  رهاظ  دنا و  هتفرگ  لیئربج  ار  اه  تیب  نیا  فوصوم  ناحراش  ضعب 

تسا و راکـشآ  قح  ترـضح  یلجت  رد  تیب 3712  روهظ  انَحوُر  اـْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأَف  دـیامرف : هک  میرم  هروس  هیآ 17  هب  هجوـت  اـب  نکیل 
نآ .تسا و  هدـش  یّلجتم  لـیئربج  تروص  هب  میرم  شیپ  اـشیپ  هک  تسا  ییاـه  هولج  زوس  لـقع  ياـه  هزمغ  هک  دوب  دـهاوخ  موـلعم 

نوچمه وت  تردـق  نداد  ناشن  رد  اـه  هدـیرفآ  رگید  نم و  دـیوگ  یم  دـهد و  یم  نخـس  داد  نآ  فصو  رد  اـنالوم  هک  تسا  یّلجت 
هُکِرُدی يذَّلا ال  : » هک درب  یمن  ودب  هار  اما  تسوا ، تخانش  یپ  رد  هدیرفآ  ره  مهف  هک  تسوا  .دنک و  یم  تلالد  شتآ  رب  هک  میدود 

هبطخ 1) هغالبلا ، جهن  « ) .نَطِفلا ُصوَغ  ُهلانَی  ِمَمِهلا َو ال  ُدُعب 

568 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ددرگ و یم  زاب  دـتفا و  یم  عجارت  رد  نکیل  درپ  یم  هاگرذـگ  رد  يریت  نوچ  و  دـیآ ، یم  رد  زاورپ  هب  وا  تخانـش  يارب  یمهو  هاگ 
: تسا ع )  ) نانمؤم ریما  هبطخ 91  زا  هتفرگ  اه  تیب  نیا  نومضم  هک  تسادیپ 

دنمس ات  دشوکب  هسوسو  زا  اّربم  هشیدنا  و  دناسر ، وا  تردق  ّدح  رس  هب  ار  دوخ  ات  دوش  ناّرپ  ریت  ام  مهو  رگا  »
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یشیدنا کیراب  دنادرگ و  ادیـش  هتـشگ و  رـس  وا  تافـص  تخانـش  هار  رد  ار  دوخ  اه  لد  و  دنارب ، شتوکلم  بیغ  يافرژ  هب  ترکف 
دَرَد و ار  بیغ  کیرات  ياه  هدرپ  دهاوخ  هچ  دنادرگ ، شزاب  شتردق  تسد  دناد ، ار  يو  تاذ  هدیسرن  وا  تافـص  هب  ات  دهاوخ  درخ 

درادنپ هک  نانچ  دیابرب  ار  یترکف  هدـید  وا  زا  يا  هولج  هاگ  .ددرگ » زاب  هدروخ  یناشیپ  هاگ  نآ  .درب  بیع  یب  يادـخ  تحاس  هب  هار 
دتفا وپاکت  رد  هاگ  اه  مهو  نیا  هک  تسا  هدرک  اضتقا  نینچ  راگدرورپ  هدارا  .دیسر  دهاوخن  ودب  زگره  دنادب ، هک  ادوز  اما  دید  ار  وا 

.هتفاب يرادنپ  هک  دوش  هاگآ  هاگ  هتفای و  ار  وا  درادنپ  هاگ  دیاسایب ، هاگ  و 

.ندوسآ نتفخ و  بش  هب  ندومن و  دوس  راک و  بسک و  يارب  زور  رد  تسا  مدرم  ششوج  نوچمه  شیاسآ  وپاکت و  نیا 

دیابب یلخد  ار  جرخ  داشگ  طسب و  نآ  رد  یجرخ  رد  هک  نآ  وشم ز  لد  شتآ  تسوت  حالص  نآ  ور  هار  يا  تدیآ  یضبق  هک  نوچ 
«39  » يدش ناتسب  رد  دیشروخ  شزوس  يُدب  ناتسبات  لصف  هرامه  رگ  دادتعا  ز 

اما تسا  نادـنخ  فیـص  تسا  قفـشم  يد  نآ  تسا  يور  شرت  رگ  نهک  نآ  یتشگن  هزاـت  رگد  هک  نب  خـیب و  زا  یتخوس  ار  شَِتبنَم 
رگج مغ  شُرت  نایاناد  نادـنخ و  ناکدوک  نیبج  رد  نکفیم  نیچ  شاب و  هزات  نیب  طسب  يو  رد  وت  دـیآ  ضبق  هک  نوچ  تسا  قِرُحم 
دنیب یم  برچ  رُخآ  رد  وا  تسا  رخآ  باـسح  رد  لـقاع  مشچ  تسا  رُخآ  رد  رخ  وـچمه  كدوـک  مشچ  شُـش  يداـش ز  دـشاب و  ار 

خلت فلع  نآ  فلت  دنیب  شرخآ  باّصق  نیو ز  فلع 
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اطع ضحم  زا  تسا  هداد  ضرغ  یب  ادـخ  ار  نآـک  فـلع  روـخ  تـمکح  ور ز  داـهن  ییوزارت  اـم  ِمـَحل  رهب  داد  باّـصق  نـیک  تـسا 
__________________________________________________

.تسا هدش  هتشون  يدش »  » يالاب يدز » ، » ساسا هخسن  رد  ( 39)

569 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دـشابن تریگ  ولگ  نآـک  تبترم  رد  دوب  تمکح  قح  قزر  ِهقزِر  نِم  اوـُلُک  تتفگ  قـح  هچنا  یهر ز  يا  تمکح  هن  يدرک  ناـن  مهف 
يروخ تمعن  یـسب  وا  ماِطف  رد  يرباو  ار  نت  وید  ریـش  رگ ز  دش  زار  ياه  همقل  هدنروخ  وک  دـش  زاب  یناهد  یتسب  ناهد  نیا  تبقاع 

.2 تیب 2947 / حرش  هب : دینک  هاگن  طسب : ضبق و   3733 ب 3747 -

.هدرزآ هتخوس ، لد  لد : شتآ 

رد نکیل  هدروآ ، دهاش  ار  تیب  نیمه  هدرک و  ینعم  ندش  یفاک  سب و  ار  نآ  ءابطالا  مظان  جاردـننآ و  زا  لقن  هب  همان  تغل  دادـتعا :
: تیب رد  تیب و  نیا 

.دیامن یم  رت  بسانم  لداعت   4 داهن 634 / ار  لِگ  نآ  گنس  ياج  هب  وا  دادتعا  وزارت ز  هّفک  نآ  ردنا 

.هایگ هاگنتسر  ِتبنَم :

.ناتسبات فیَص :

.هدنزوس قرُحم :

دیروخب هقزِر : نِم  اُولُک  ( 269 هرقب ،  ) .ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  .نآ َو  زا  ندوب  رادروخرب  ندروخ : فلع  تمکح  زا 
.ندیرب ریش  زا  ماِطف : ( 15 کلم ،  ) .ُروُشُّنلا ِْهَیلِإ  ِِهقْزِر َو  ْنِم  اُولُک  .وا َو  يزور  زا 

ضبق دوش  میلست  رگا  دورب و  تلاح  نآ  ات  دوب  میلست  دیاب  لاح  نینچ  رد  دشابن ، مولعم  نآ  ببـس  دیآ و  دیدپ  یگتفرگ  لد  رد  هاگ 
: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  ددرگ  فرط  رب  يدوز  هب 

هشیمه رگا  .تسا  هدرک  دننامه  ناتسمز  ناتسبات و  هب  ار  طسب  ضبق و  تلاح  انالوم  ص 36 ) هیریشق ، هلاسر   ) .طُسبَی ُِضبقَی َو  ُهَّللا  َو 
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ضبق رگا  دشک و  رطب  هب  دـشاب  طسب  هتـسویپ  رگا  .دـیورن  یهایگ  چـیه  دوب  ناتـسمز  هتـسویپ  رگا  دزوس و  اه  تشک  دـشاب  ناتـسبات 
تـسد زا  اب  نانیب  روخآ  دننکفین و  خر  رب  نیچ  دنوش و  میلـست  دنرگن و  ار  تبقاع  نانیب  رخآ  .دماجنا  یم  يدـیمون  هب  دـبای  رارمتـسا 

يرهاظ تمعن  ندش 

570 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا و مرگ  رـس  تمعن  نادـب  نیب  روخآ  و  لابند ، هب  شتمقن  دوب و  یجاردتـسا  تمعن  ادابم  تسا  نارگن  نیرخآ  .دـندرگ  كاـنمغ 
.دسر ینادواج  میعن  هب  دربب ، تمعن  نیا  زا  هک  نآ  .لاحشوخ 

مغ نیفراعلا  ُرخف  بیغ و  میکح  نآ  نیا  حرش  دیوگ  همان  یهلا  رد  مامت  ونشب  يونزغ  میکح  زا  ماخ  مین  مدرک  حرش  شَـشوج  كُرت 
مغ نآ  تسا و  مخز  حرف  نیا  تسا  مغ  غاب  هویم  يداش  ِدنق  رکـش  كدوک  دروخ  مغ  لقاع  هک  نآ  روخم ز  نایازفا  مغ  ِنان  روخم و 

مودـعم زا  قشاع  یمه  دـنیب  یَم  روگنا  زا  لـقاع  قشمد  رد  نک  رظن  هَوبَر  رـس  زا  قشع  هب  شک  شراـنک  رد  ینیب  وچ  مغ  تسا  مهرم 
دوس دـندید  یمه  شَجنر  نآ  هک ز  نآ  ریـش ز  وچ  شلمح  مشک  نم  ات  شکَم  وت  ریرَپ  نالاّمح  دـندرک  یم  گـنج  یمه  دـنیب  یَش 

یپسخ وچ  هک  يّرز  جنگ  وسَت  نآ  دزم و  تیجنگ  دـهد  نیا  وک ؟ هیام  یب  نآ  دزم  وک ؟ قح  دزم  دوبر  یم  رگید  کی ز  ره  ار  لمح 
نیا گرم  زور  رهب  دوش  یم  یبیرغ  روگ و  سنوم  دود  یم  تا  هزانج  نآ  ِشیپ  شیپ  گیر  هدرم  دـشابن  نآ  دـشاب  وت  اب  گـیر  ریز 

نوچ يور  داهتجا  هدرپ  دنیب ز  یم  ربص  شات  هجاوخ  دمرس  قشع  اب  يوش  ات  شاب  هدرم  مد 
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ینعی دهد  ور  رگد  ّدض  نآ  جنر  ّدض  دعب  دض  يور  دیامن  یم  دض  نیردـناک  دـهتجم  شیپ  تسا  هنییآ  وچ  مغ  داُرم  نیفلُز  رانلگ و 
وا طسب  همه  ای  امئاد  دشاب  ضبق  رگ  ار  هجنپ  نیقی  دیآ  طسب  تشم  ضبق  دـعب  نیبب  تتـسد  هجنپ  زا  فصو  ود  نیا  رف  ّرک و  داشگ و 

نامز کی  دش  برطضم  میرم  هک  نوچ  مهم  ار  وا  لاح  ود  نیا  غرم  رپ  نوچ  مظتنم  بسکم  راک و  شفصو  ود  نیز  التبم  نوچ  دوب 
دنیوگ دـنروخ و  هتخپ  مین  ار  تشوگ  ناکرت  .هتخپ  مین  زا  تیانک  شوج : كُرت   3748 نایهام ب 3766 - نآ  نیمز  رب  هک  نانچمه 

( همان تغل  ارآ ، نمجنا  گنهرف  يدیشر ، گنهرف   ) .دشابن توق  اّرَهُم  تشوگ  رد 

571 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لماـک زا  تیاـنک  ندرک : حرـش  شوج  كرت   6 دـیدَق 1776 / يا  یتـشگن  مه  یـشوج  كُرت  دـیدَم  دـهع  نـیا  رد  يدیـشوجب  سب 
.بلطم نتخاسن 

: دشاب ریز  تیب  انالوم  دوصقم  تسا  نکمم  تسا  هتشون  نوسلکین  .ییانس  هقیقحلا  هقیدح  همان : یهلا 

: دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  تیب  نیا  اما  ص 292 ) هقیقحلا ، هقیدح   ) شیپ رد  هنب  نتشیوخ  هرب  وت  شیدنم  نارگید  روخ ز  دوخ  مغ 

تسا هدرگ  رب  هدرگ  روگ  بل  ات  تسا  هدروخ  نان  ِنآ  هک  روخ  ناج  مغ 

هب هحفـص 75  رد  هک  ییاه  تیب  و  ص 106 ) هقیقحلا ، هقیدح   ) ياج رب  ناج  دـنامب  نان  زا  هکنا  يادـخ ز  دادـن  سکب  نان  یب  ناج 
: هدمآ هقیدح  دعب 

 ... دوجوم محر  رد  درک  ار  وت  نوچ  دوجو  رتشیپ ز  هک  ینیبن  نآ 

هب و  (: ) هوبَر  ) هَوبَر ( 77 ص 75 - هقیقحلا ، هقیدح   ) دنک تسه  تنیِقلاخلا  ُنَسحأ  دنک  تسپ  هنامز  تسه  ترگ 
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.هتشپ زین ) لوا  مض  رسک و 

زا دور  نویساق ) هوک  الثم   ) هوک يالاب  رب  هک  دنیب  یم  کین  ار  قشمد  رهش  ییابیز  یماگنه  هدننیب  ندرک : رظن  قشمد  رد  هوبر  رـس  زا 
ندید ار  راک  نایاپ  نتـسیرگن و  رود  دوصقم  تیب  نیا  رد  .دید  دهاوخ  دـنا  هتفگ  شیایند  تشهب  راهچ  زا  یکی  هک  ار  هطوغ  اج  نآ 

(50 نونمؤم ،  ) .ٍنیِعَم ٍرارَق َو  ِتاذ  ٍهَْوبَر  یلِإ  اـمُهاْنیَواء  ًهَیآ َو  ُهَّمُأ  َمَیْرَم َو  َْنبا  اَْـنلَعَج  َو  هیآ : رد  هَوـبَر  دـنا  هتفگ  نارـسفم  ضعب  .تسا 
.ندید تبقاع  زا  تیانک  ندید : یم  روگنا  زا  ص 438 ) ج 6 ، رارسالا ، فشک  هب : دینک  هاگن   ) .تسا قشمد 

.2 / 1824 تیب 1825 - حرش  هب : دینک  هاگن  نالاّمح : گنج 

.راب لمح :

.کین رادرک  زا  تیانک  رز : جنگ 

572 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ندرم گرم  زور  رهب 

نأ َلبَق  اُوتُوم   » ثیدـح زا  هتفرگ  اه  تیب  نومـضم   1 تسا 3969 / هب  نآ  ندرب ز  گرم  يوزرآ  تسه  دوـس  يوزرآ  هـک  ناـنچمه 
نیا اهنآ  هلمج  زا  دوب و  گرم  ندیسر  هدامآ  یتسیاب  هک  تسا  هدیـسر  ناماما  و  ص )  ) لوسر زا  یناوارف  ياه  ثیدح  .تسا  اوتوُمَت »

زا لقن  هب  مالـسالا ، مئاعد   ) .دوب نآ  نتفریذـپ  يایهم  درآ و  داـی  ارف  ار  گرم  هک  تسا  یـسک  ناـکریز  نیرت  كریز  تسا : ثیدـح 
( .دیـسر دهاوخ  دوصقم  هب  دشوکب  دزرو و  ییابیکـش  رگا   ) .هبـشم هب  هب  هبـشم  هفاضا  داهتجا : هدرپ  ص 167 ) ج 79 ، راونالا ، راـحب 

.تقیقح هب  ندیسر  هار  رد  هدنشوک  دهتجم :

، دنسارهن دندید  یتخـس  راگزور  زا  رگا  هک  دهد  یم  هجوت  ار  ناهاگآان  اه  تیب  نیا  رد  دومرف ، شیپ  ياه  تیب  رد  هچ  نآ  لابند  هب 
نآ ترسح  دندید  نارگید  تسد  رد  یتنکم  رگا  تسا و  یشمارآ  نآ  یپ  رد  هک  دننادب  و 
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نیا مغ  ياج  هب  .تسا  ردـقم  یتحار  نآ  لابند  هب  هک  دـننادب  دیـسر  اهنادـب  یجنر  رگا  تسا و  یندـش  تسد  زا  نآ  هک  دـنروخن  ار 
.تسا حلاص  لمع  دوب  دهاوخ  نانآ  اب  گرم  زا  سپ  هچ  نآ  هک  دنشوکب  کین  رادرک  رد  دنروخ و  ناهج  نآ  مغ  ناهج 

تسا نیا  نامرف  هک  نم  زا  وشم  ناهنپ  وشم و  هتفشآ  وت  هب  مّقح  لوسر  نم  هک  ار  میرم  سدقلا  حور  نتفگ 

تسا نیا  نامرف  هک  نم  زا  وشم  ناهنپ  وشم و  هتفشآ  وت  هب  مّقح  لوسر  نم  هک  ار  میرم  سدقلا  حور  نتفگ 

شکم رد  دوخ  نامرحم  شوخ  نینچ  زا  شکم  رـس  تّزع  نازارفارـس  زا  مرم  نم  زا  مترـضح  نیما  هک  مرک  رادومن  دز  يو  رب  گناب 
بحاص مهاش و  نم  مدـع  رد  مدـع  رد  يزیرگ  یم  مدوجو  زا  كامِـس  رب  یپایپ  دـش  یم  شبل  زا  كاپ  رون  هلابُذ  تفگ و  یمه  نیا 

لایخ مه  ملالح  مه  ملکـشم  شقن  هک  رگنب  امیرم  تسا  یتس  شیپ  نم  شقن  هراوس  کی  تسا  یتسین  رد  نم  هاـگنب  هُنب و  دوخ  ملع 
حبـص نوچ  دوب  وک  یلطاب  یّیـضراع  یلایخ  زج  تسا  وت  اب  يزیرگ  یم  هک  اـجک  ره  تسـشن  دـمآ  تلد  رد  یلاـیخ  نوچ  ملد  ردـنا 

نیا لوح  هک ز ال  ما  هداز  نارمع  لوح  نکم ال  نیه  بش  چیه  مزور  درِگ  ددرگن  هک  بر  رون  زا  مقداص  حبص  وچ  نم  یلفآ  بذاک 
هدـیراگن نم  قح  هب  نم  زا  هانپ  يریگ  یمه  وت  دوب  لوق  زا  شیپ  هک  یلوحـال  رون  دوب  لوح  ـال  اذـغ  لـصا و  ارم  رم  ما  هداـتفا  فرط 

ینادن رای و  َِرب  وت  تخانـشان  زا  رتب  دوبن  یتفآ  ذوعا  نآ  دوخ  نم  يرآ و  ذوعا  وت  دوب  تاه  صلخم  هک  نم  مهانپ  نآ  قَبَـس  رد  مهانپ 
يداهنب مان  ار  ییداش  یمه  يرادنپ  رایغا  ار  رای  تخاب  قشع 
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هک نوچ  تسام  ریم  فلز  هک  نیکـشم  نینچ  نیا  تسام  راد  شلخن  میدزد  ام  هک  نوچ  تسام  راـی  فطل  هک  یلخن  نینچ  نیا  یمغ 
مبآ نم  دـیوگ  یمه  نوخ  دوش  یم  نوخ  نوچ  مینوعرف  هک  نوـچ  دور  یم  یلین  وـچ  یفطل  نینچ  نیا  تساـم  ریجنز  نیا  میلقع  یب 

 ) يونثم حرـش  رام  وچ  ددرگ  يدـش  دـض  وا  اـب  هک  نوچ  راـبدُرب  راـی  هک  ینیب  یمن  وت  زیتس  رپ  يا  ماوت  زا  گرگ  مفـسوی  زیرم  نیه 
574 ص : ج 4 ، يدیهش ،) 

ار قح  تراشب  هک  لیئربج  زا  تیانک  مرک : رادومن   3767 دشن ب 3787 - رظنم  زا  هک  زج  َدب  نانچ  وا  دشن  رگید  وا  محش  وا و  محل 
.دروآ میرم  يارب 

.نتخیرگ .ندرک  ناهنپ  يور  زا  تیانک  ندیشک : رد 

.وترپ کیراب ، هلعش  هلابُذ :

.تسا نامسآ  جوا  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  و  تسا ، هراتس  ود  مان  كامِس :

.قح ترضح  سدق  تحاس  .بیغ  ملاع  زا  تیانک  مدع :

ناتـسآ رد  ندوب : ملع  بحاص  مدع  رد   3 بیغ 3708 / يوس  ندرب  تخر  تمیزه  رد  بیج  كاـپ  نآ  دوـب  هدرک  تداـع  هک  نآ  ز 
.تسا نیملاعلا  ّبر  یحو  نیما  لیئربج  هک  ارچ  ندوب  هرهش  قح  ترضح  لالج 

رد ار  يو   » .هداس تیمها ، یب  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .تسا  هتفر  راک  هب  نوگ  هنوگ  ياـه  ینعم  هب  یـسراف  رثن  مظن و  رد  هراوس : کـی 
میدـید و هک  نانچ  ص 32 ) یقهیب ، خـیرات  « ) .دـنراد ار  رکذ  لماخ  ناگراوس  کی  هک  نانچ  تشاد  دـیابب  اـه  هجرد  نیرت  سیـسخ 

.درب هانپ  ادخ  هب  دیسرت و  وا  زا  تخانشن و  ار  لیئربج  میرم  تسا ، میرک  نآرق  رهاظ  هک  نانچ 

.میرم زا  تیانک  یتِس :

.تخانش ار  وا  ناوتن  یناسآ  هب  هک  لکشم : شقن 

زا ریوصت  ود  لد : رد  لایخ  لکشم و  شقن 
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هارمه دـیآ  لد  رد  نوچ  یناحور  لایخ   ) .ددرگ یم  دـیدپ  رطاخ  رد  مه  دـیآ و  یم  رد  ناسنا  تروص  هب  مه  هک  تسا  یحو  هتـشرف 
َنارْمِع َتَْنبا  َمَیْرَم  .دواد َو  لسن  زا  دوب و  میرم  ردـپ  نارمع  هداز : نارمع  .رذـگ ) دوز  تسا و  لطاب  یـضراع  لایخ  و  ربهار ، تسا و 

، میرم  ) .ایِقَت َْتنُک  ْنِإ  َْکنِم  ِنمْحَّرلاـِب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  میرم : هتفگ  هب  تسا  تراـشا  نتفگ : لوح  ـال  ( 12 میرحت ،  ) .اهَجْرَف ْتَنَـصْحَأ  ِیتَّلا 
.یلاعت قح  تردق  زج  تساه  تردق  همه  یفن  لوح  ینعم ال  نداتفا : فرط  نیا  لوح  زا ال  ( 18

( .ما هدمآ  وت  يوس  هب  ادخ  يوس  زا  نم  هک  یلاح  يرب  یم  هانپ  ادخ  هب  وت  دیوگ  لیئربج  )

575 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لیئربج ماعط  دیـسرپ  ص )  ) لوسر زا  مالـس  نب  هللا  دـبع  هک  تسا  هدـمآ  سابع  نبا  زا  لوقنم  ربخ  رد  هک  نانچ  اذـغ : لصا  لوح  ـال 
شیپ لوق : زا  شیپ  قودص ) صاصتخا  زا  ص 253 ، ج 56 ، راونالا ، راحب   ) .لیلهت وا  بارـش  تسا و  حیبست  وا  ماعط  دومرف  تسیچ ؟

.دوب نم  تشرس  رد  دیآ  نابز  رب  هک  نآ  زا 

.مرب یم  هانپ  ذوعا :

.نداهنن تمرح  ردق و  نتخانشن  زا  تراعتسا  ندوب : دزد 

.4 تیب 3431 / حرش  هب : دینک  هاگن  ندش : نوخ  لین 

اَنَأ امَّنِإ  َلاق  ع :)  ) میرم هب  لیئربج  خساپ  .تسا  میرک  نآرق  هیآ  کی  زا  هتفرگ  رب  هنازادرپ  لایخ  فیصوت  هنارعاش و  ریوصت  نیا  لصا 
راـب دـنچ  يونثم  يواـطم  رد  هک  فیطل  قیقد و  ینعم  هب  تسا  یتراـشا  نآ  رد  و  ( 19 میرم ،  ) .ایِکَز ًامالُغ  ِکـَل  َبَهَأـِل  ِکِّبَر  ُلوُسَر 

هاگن و زرط  دهد  یم  هولج  نوگ  هنوگ  ار  نآ  هچ  نآ  تسین و  شیب  یکی  تقیقح  هکنیا  نآ  تسا و  هدمآ 
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ار لخن  دنیب و  رام  ار  رای  دوب  رات  هدید  رگا  تخانـش و  دهاوخ  اج  همه  رد  ار  وا  دوب  كآ  یب  هدید  كاپ و  ناج  رگا  .تسا  تخانش 
.راد

راو یلاباال  اراخب  هب  دنک  عوجر  هک  قشع  زا  لیکو  نآ  ندرک  مزع 

هراشا

راو یلاباال  اراخب  هب  دنک  عوجر  هک  قشع  زا  لیکو  نآ  ندرک  مزع 

زیرگ نک  یم  ناهج  ردص  يوس  يور  زیت  ِنادـشتآ  رد  ربص و  یب  تخـس  هتخوس  نآ  دور  یم  اراخب  هک  هتخورفا  لهب  ار  میرم  عمش 
هب زج  يرگنن  اراخب  رد  يراوخ  هب  ات  يردـنا  اراخب  رد  یخیـش  شیپ  دوب  شنآ  كره  تسا  ییاراخب  سپ  دوب  شناد  عبنم  اراخب  نیا 

تقرف ُهُسفَر  يِدُری  هک  ار  سک  نآ  ياو  ُهَسفَن  تَّلَذ  هک  ار  نآ  کنخ  يا  شلکـشم  ِّدـم  رزَج و  دـهدن  هار  شلد  ياراـخب  رد  يراوخ 
اج نآ  مور  او  مورگب  هر  رگد  متشگ  را  رفاک  مور  او  اج  نآ  مه  مزیخرب  تفگ  وا  ناکرا  دوب  هدرک  هراپ  هراپ  وا  ناج  رد  ناهج  ردص 

هدرم هتشک و  شیم  وچ  ار  ام  ربب  رس  ای  نک  هدنز  شیوخ  ناج  تشیپ  هب  مدنکفا  میوگ  وا  شیدنا  وکن  ردص  نآ  شیپ  وا  شیپ  متفیب 
ِیتَینُم اَی  ِیل  ِّنَغ  شیوخ  شیع  منیبن  یم  نیریش  وت  یب  شیب  راب  نارازه  نم  مدومزآ  رگد  ياج  ناگدنز  هاش  هک  هب  رمق  يا  تشیپ  هب 

َمِعن ابَحرَم  انَیلإ  يدیِع  ای  َتدُع  افَـص  دَق  ًادرِو  ُسفَن  ای  ِیبَرـشا  یفَک  دَق  یِعمَد  ُضرأ  ای  یِعَلبا  روُرُّسلا  َّمَت  ِیتَقان  ای  یِکُربا  روُشُّنلا  َنَحل 
یم نایرب  زوس  رد  مد  هب  مد  عاطم  تسا و  ریما  هک  يردـص  نآ  يوس  عادو  متـشگ  ناور  نارای  يا  تفگ  اـبَّصلا  َحـیِر  اـی  َتحَّوَر  اـم 

گنس نوچ  لد  هچ  رگ  مور  یم  اج  نآ  داب  اداب  هچ  ره  موش 
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3788 نطَولا ب 3806 - ُّبُح  دوب  نیا  قشاع  شیپ  نم  هاش  رهـش  تسا و  رای  نکـسم  دـنک  یم  اراخب  مزع  نم  ناـج  دـنک  یم  اراـخ 
.ندراذگ مامتان  ار  ناتساد  زا  تیانک  نتشه : هتخورفا  ار  عمش  .نتشه  ندیلِه :

577 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دومرف تراشا  ودب   3 تیب 3685 / رد  هک  ناهج  ردص  هدنب  هتخوس :

.تسا یتقیقح  قوشعم  زمر  مود  تیب  مین  رد  ناهج  ردص  و  ندرب ، هانپ  ندرک : زیرگ 

.لماک دشرم  امنهار و  زا  تراعتسا  اراخب :

.3 تیب 1146 / حرش  هب : دینک  هاگن  نتفای : هار  اراخب  رد  يراوخ  هب 

.دوش یم  خیش  ضراع  هک  فلتخم  ياه  تلاح  زا  تسا  تراعتسا  لکشم : دم  رزج و 

عماـجلا رد  هک  يربـخ  هب  تسا  تراـشا  دـنا  هتـشون  رفنازورف  موحرم  .تشک ) دوخ  رد  ار  يوه   ) .دـیدرگ راوخ  وا  سفن  هُسفَن : تَّلَذ 
تسا هدرک  هفاضا  و  .هَّرَش » ِساَّنلا  ِنَع  َلَزَع  ُُهتَِینالَع َو  تَمُرَک  ُُهتَریِرَس َو  تَنُسَح  ُُهبسَک َو  َباط  ُهُسفَن َو  َّلَذ  نَِمل  َیبوُط   » .تسا ریغـصلا 
نیدـب ع )  ) نانمؤم ریما  زا  تیاور  نیا  ص 97 ) يونثم ، ثیداحا   ) .تسا هدرمـش  تاعوضوم  زا  ار  نآ  هعونـصملا  یلـآللا  فلؤم  هک 

.هدمآ یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  تروص 

نانمؤم ریما  هاتوک  نانخس  رد  و  ص 365 ) ج 68 ، راونالا ، راحب  « ) .ُُهتَریِرَس تَنُسَح  ُُهبـسَک َو  َباط  ُهُسفَن َو  ِیف  َّلَذ  نَِمل  َیبوُط  : » تسا
يِدُری ( 123 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .ُُهتَقِیلَخ تَنُسَح  ُُهتَریِرَس َو  تَحَلَـص  ُُهبـسَک َو  َباط  ِهِسفَن َو  ِیف  َّلَذ  نَِمل  َیبوُط  : » تسا (ع )
هتـشون ناحراش  شیدنا : وکن  ردص  .دنک ) هابت  ار  وا  خیـش  در  هک  سک  ره  ِياو  (. ) ار ندرک  در   ) تسا نتخاون  هنیـس  رب  سفر  هُسفَن :

هب ًارهاظ  .تشاد  دهاوخن  ینعم  وا »  » ریمض تروص  نیا  رد  اما  تسا  ناهج » ردص   » دوصقم دنا 
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.تسوخ قلخ و  زا  تیانک  و  هنیس ،)  ) تسا نآ  يوغل  ینعم  هب  شیدنا » وکن   » هنیرق

نیمز يا  .دـش  لـماک  يداـش  هک  بسخ  نیمز  هب  مرتش  يا  .زاـس ) هدـنز  ارم   ) .نک منرت  ار  روشن  زاوآ  میارب  مدوصقم  يا  یل :...  ِّنَغ 
هچ ابـص  داب  يا  يدیـسر ! شوخ  یتشگ ! زاب  ام  هب  دـیع  يا  .تسا  هزیکاپ  هک  ار  یبآ  شونب  ناج  يا  .تسا  سب  هک  رب  ورف  ار  مکـشا 

.يدیمد وکین 

نیا دـیاش  .تسا  هدوب  شناد  زکرم  نیرید  راگزور  رد  رهـش  نیا  هک  تسا  هدـمآ  ور  نآ  زا  اراخب  فصو  دـنا  هتـشون  ناحراش  ضعب 
ندورس ماگنه  دیدرگ و  ناریو  رهـش  نیا  سپ  نآ  زا  .تسا  نالوغم  هلمح  زا  شیپ  ات  فصو  نیدب  اراخب  ترهـش  نکیل  دشاب ، هنوگ 

.تسا هدوب  لاح  نآ  رب  مه  يونثم 

ثیداحا رد  هچ  نآ  .دنا  هتفرگ  ثیدح  ار  ِنامیالا » َنِم  ِنَطَولا  ُّبُح   » هلمج ضعب  نَطَولا : ُّبُح 

578 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رکذ یلیالد  هب  ام  : » دـیوگ هک  تسا  لمآلا  لمأ  باـتک  همدـقم  تراـبع  هدـمآ  ص 668 ) ج 2 ،  ) راـحبلا ُهنیفـس  زا  ص 97 )  ) يوـنثم
َنِم ِنَطَولا  ُّبُح  تسا  هدـش  تیاور  هک  تسا  نطو  قـح  ندرازگ  یکی  میتـشاد ، مدـقم  نادنمـشناد  رگید  رب  ار  لـماع  لـبج  ياـملع 

.تسا لّمات  لحم  هلمج  ندوب  ثیدح  نیا  رب  انب  .ِنامیالا »

رتاشگلد رت و  تمعن  رپ  رت و  مشتحم  رت و  هوبنا  یتفای و  رت  شوخ  ار  رهش  مادک  اهرهش  زا  هک  دوخ  بیرغ  قشاع  زا  یقوشعم  ندیسرپ 

رت و تمعن  رپ  رت و  مشتحم  رت و  هوـبنا  یتفاـی و  رت  شوـخ  ار  رهـش  مادـک  اهرهـش  زا  هـک  دوـخ  بـیرغ  قشاـع  زا  یقوـشعم  ندیـسرپ 
رتاشگلد

يرهش نآ  تفگ  تسا  رت  شوخ  اج  نآ  رهـش ز  نیمادک  سپ  اهرهـش  سب  يا  هدید  تبرغ  هب  وت  یَتَف  ياک  قشاع  هب  یقوشعم  تفگ 
ارحص تسه  طاسب  ار  ام  هش  دشاب  اجک  ره  تسا  رب  لد  يو  رد  هک 
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اب هوکش ، اب  مشتُحم :  3807 هاچ ب 3810 - رعق  دشاب  هک  هچ  را  تسا  ّتنج  هام  وچ  دـشاب  یفـسوی  هک  اجک  ره  طایِخلا  ُّمَس  دوب  رگ 
.لالج

رب لد  هاش و  ( 1 تیب 3065 / حرش  هب : دینک  هاگن  ( ) 40 فارعا ، « ) .طایِخلا ِّمَس  ِیف  ُلَمَجلا  َِجلَی  یَّتَح   » .نزوس هت  خاروس  طایخلا : ّمَس 
یم اه  ياج  نیرت  شخب  تذل  ار  شرـضحم  دیـسر ، ودب  نوچ  دروآ و  یم  ور  ودب  قشاع  هک  تسا  لصاو  یلو  لماک و  فراع  زمر 

.دیآ یم  شوخ  وا  هدید  رد  زیچ  همه  دنیب و 

وا نتفگ  یلاباال  ندرک و  دیدهت  اراخب و  هب  ندرک  عوجر  زا  ار  وا  ناتسود  ندرک  عنم 

وا نتفگ  یلاباال  ندرک و  دیدهت  اراخب و  هب  ندرک  عوجر  زا  ار  وا  ناتسود  ندرک  عنم 

ار شیوخ  نازوسم  هناورپ  وچمه  ار  شیپ  لقع و  هب  ار  سپ  رگن  رد  رنه  يراد  رگا  شیدـنا  تبقاع  ربخ  یب  يا  یحـصان  ار  وا  تفگ 
مـشچ تسیب  اب  ار  وت  دیوج  یمه  وا  مشخ  دیاخ ز  یمه  نهآ  وت  وا ز  يا  هناخ  نادنز  ریجنز و  قیال  يا  هناوید  يور  یم  اراخب  نوچ 
تنوچ يور ؟ یم  نادنز  يوس  داد  هار  تیادخ  يدـیهر و  نوچ  درآ  ِنابنا  وت  تسا و  طحق  گس  وا  دراک  وت  رهب  زا  زیت  وا  دـنک  یم 

رب تشگ  هتـسب  هچ  زا  سک  چـیه  وت  رب  تسین  لَّکوم  نوچ  يدز  مک  ناشیا  زک  یتسیاب  لقع  يدـمآ  لَّکوم  نوگ  هد  رگ  وت  رب  داتف ؟
يزاجم ینعم  نیا  ندوب و  نیگمـشخ  تخـس  ندـییاخ : نهآ  .مرادـن  اورپ  هیلعف ) هلمج  : ) یلاباال  3811 سپ ب 3818 - شیپ و  وــت 

.دنیاخ ار  دوخ  ماگل  مشخ  زا  دنناوتن ، ندش  اهر  دنشاب و  هتسب  نوچ  هک  تسا  ناروتس  دروم  رد  نآ  لصا  تسا و 

.دنبای نان  رتمک  ناگس  لاس  طحق  رد  هچ  .هنسرگ  تخس  گس  طحق : گس 

طبض تسا  نینچ  ندز : مُک 
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لمتحم .تسا و  نتـسر » نالکوم  گنچ  زا  نداد و  ناکت  نیتسآ  «، » ندز مک   » ینعم تسا و  نیتسآ »  » یبرع رد  مُک »  » .ساـسا هخـسن 
سپ شیپ و  .يوش ) ناهنپ  نانآ  زا  هک  دوب  هنالقاع  دندرامگ  یم  وت  رب  نابهگن  هد  رگا   ) .ندش ناهنپ  ینعم  هب  دشاب  ندز » مُگ   » تسا

.نتخیرگن نتشادن ، ییاج  هب  هار  نتشگ : هتسب 

یعبط ز گس  دنب  رد  وا  هن  رو  تسا  یفتخم  لِّکوم  ار  لَّکوم  ره  ریذـَن  نآ  دـید  یمن  ار  لِّکوم  نآ  ریـسا  ار  وا  دوب  هدرک  ناهنپ  ِقشع 
581 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسب  شییور  هیس  یناوع و  رب  تسشن  شناج  رب  قشع  هاش  مشخ  تسیچ 

زا رگ  دور  یم  یناوع  اب  اهنت ، هچ  رگ  دور  یم  ینایز  رد  ینیب  هک  ره  نم  ناغفا  ناهن ، ِناناوع  نآ  نزب ز  ار  وا  نیه  هک  ار  وا  دـنز  یم 
ریم كانمهـس  وید  يدید ز  نامأ  ات  كاخ  هاش  شیپ  هب  رَـس  رب  یتخیر  يدش  ناناطلـس  ِناطلـس  نآ  شیپ  يدز  ناغفا  يدـُب  فقاو  وا 

يوس و دشک  وک  یلاب  ّرپ و  لاب  ّرپ و  نیغورد  نیز  یتشگ  هّرغ  روک  وت  ار  لَّکوم  نآ  يدـیدن  نآ  روم ز  مک ز  يا  ار  شیوخ  يدـید 
رد و  هدنرامگ ، لِّکَُوم : .رومأم  هدرامگ ، لَّکوم :  3819 دنک ب 3828 - اه  ینارگ  دش  ولآ  لِگ  نوچ  دنک  الاب  هر  دراد  کبس  رپ  لاب 

.یناهن قشع  زا  تیانک  تیب 

.هدنهد زردنأ  هدنناسرت ، ریذَن :

يوخ ریثأت  وا  راک  درادن ، يرایتخا  دوخ  زا  دـهد  یم  رازآ  ار  مدرم  هک  يرومأم   ) .مدرم رازآ  .ییوخ  هدـنرد  زا  تیانک  یعبط : گس 
وا هدنَرب  دنکفا  یم  رطخ  هب  ار  دوخ  هک  ناهج  ردص  لیکو  هک  نانچ  دراد ، یم  او  راک  نیدب  ار  يو  هک  تسوا 
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.هّبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  قشع : هاش  .دوب ) ناهج  ردص  ندید  هب  شا  یناهن  هقالع 

دب هب  ار  وا  دنراد و  رایتخا  رد  ار  یمدآ  هک  دنا  یناهن  ناناوع  رگید  لماع  اه  هد  و  هاج ، لام ، ِتوهش   ) .ینورد نالکوم  ناهن : ناناوع 
.ندنکفا وس  کی  هب  ار  يوایند  ياه  هقلع  نتشاد : کبس  رپ  .دنراد ) یم  او  یتریس  دب  يراک و 

.نتشگ دولآ  هانگ  زا  تراعتسا  ندش : ولآ  لِگ 

رد هک  دـنک  یم  نایب  ار  قیقد  يا  هتکن  درک ، اراخب  دـصق  رایتخا  یب  هاوخان و  هب  وا  هکنیا  ناهج و  ردـص  لـیکو  ناتـساد  تبـسانم  هب 
مزال هچنادـب  ار  وا  وخ  ود  نیا  زا  کی  ره  .دـب و  يوخ  تسا و  کین  يوخ  ار  یمدآ  .تسا  هدـش  تراشا  نادـب  رابخا  میرک و  نآرق 

َو هک : تسا  ناطیـش  ياقلا  هجیتن  دـب  يوخ  .نآ  لَّکوم  ار  وخ  بحاص  دـمان و  یم  لِّکوم  انالوم  ار  وخ  نیا  .دـناشک  یم  تسوخ  نآ 
هک تسا  ثیدح  رد  و  ( 38 ءاسن ،  ) .تسا یمد  مه  دب  سپ  دشاب  يو  مد  مه  ناطیـش  هک  نآ  و  ًانیِرَق : َءاسَف  ًانیِرَق  َُهل  ُناْطیَّشلا  ِنُکَی  ْنَم 

ِِهب َلِّکُو  اَّلإ  ٍدَحأ  نِم  ام  ( » يورقنا حرش  « ) .ِهَِکئالَملا َنِم  ٌنیِرَق  ِّنجلا َو  َنِم  ٌنیِرَق  ِِهب  َلِّکُو  دَق  اَّلإ َو  ٍدَحأ  نِم  مُکنِم  ام  »

582 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ دـهد  یم  نت  مدرم  رازآ  یناوع و  هب  رگا  هیاـهن ) زا  ص 4 ، ج 69 ، راونالا ، راحب  « ) .نیطایَّشلا ِوأ  ِهَِکئالَملا  َنِم  هبحاـصُم  يا  ُهنیرَق 
وا زا  درب و  یم  هانپ  ادـخ  هب  دـید  یم  رگا  هچ  دـنیب  یمن  ار  وا  يرگید  هن  وا و  هن  اما  دراد ، یم  او  راک  نادـب  ار  يو  هک  تسا  لـکوم 

لاب رپ و  هتفیرف ي  دنیب و  یم  تردق  بحاص  ار  دوخ  وا  .تساوخ  یم  يرای 
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.دناوتن ندمآ  نورب  نآ  زا  هک  دنکفا  یم  رد  لالض  لادوگ  هب  هک  یلاب  رپ و  .تسا  شیوخ  تردق ) رصتخم  )

قشع رس  زا  ار  لِذاع  حصان و  قشاع ، نتفگ  یلاباال 

قشع رس  زا  ار  لِذاع  حصان و  قشاع ، نتفگ  یلاباال 

تخانشن ار  قشع  وت  ِدنپ  زا  نم  دنب  دش  رت  تخس  دنب  تسا  تخـس  سب  هک  نآ  هد ز  مک  دنپ  دنچ  دنچ  نک  شمخ  حصان  يا  تفگ 
نوخ هب  مراز  هنشت  نم  هک  نتشک  زا  دیدهت  نکم  وت  درکن  یسرد  یعفاش  هفینح و  وب  درد  دوزفا  یم  قشع  هک  فرط  نآ  وت  ِدنمشناد 

ار دص  ود  نآ  يدُه و  ناج  زا  دراد  ناج  دص  ود  وا  تسین  عون  کی  دوخ  قاّشُع  ندرم  تسا  یندرم  ینامز  ره  ار  ناقشاع  نتـشیوخ 
ناج نابوک  ياپ  ور  تسود  نآ  نم  نوخ  دزیرب  رگ  اَهلاثمأ  ًهَرـشَع  ناوخ  یُبن  زا  اهب  هد  دناتـس  ار  ناج  یکی  ره  يِدف  مد  ره  دنک  یم 
ِیلتَق ِیف  َّنإ  تاَِقث  ای  ِینُوُلتقا  ِینُوُلتقا  تسا  یگدـنیاپ  یگدـنز  نیز  مهر  نوچ  تسا  یگدـنز  رد  نم  گرم  مدومزآ  وا  رب  مناـشفا  رب 
ِینیَع یَلَع  یِـشمَی  اَشَی  َول  اشَحلا  يِوشَی  ُهُّبُح  ُبِیبَح  ِیل  اَقِّللِاب  ِیل  دُـج  یِحوُر َو  بِذَـتجا  اقَبلا  َحوُر  ای  ِّدَـخلا  َرِینُم  اـی  تاـیَح  ِیف  ًاـتاَیَح 

اه نابز  نآ  دوش  یم  ناّرپ  وچ  رب  لد  نآ  يوب  تسا  رگید  نابز  دـص  دوخ  ار  قشع  تسا  رت  شوخ  يزاـت  هچ  رگ  وگ  یـسراپ  یَـشَم 
.هدننک شنزرس  لِذاع :  3829 دوش ب 3842 - یم  ناریح  هلمج 

.دیشک یم  ناهج  ردص  يوس  هب  ار  وا  هتساوخان  هک  یقشع  زا  تیانک  دنب : ندوب  تخس 

ام یَلَع  ٌصیِرَح  ُناسنإلا  : » دنپ زا  دنب  ندـش  رت  تخـس   3 ریذـن 3820 / نآ  دـید  یمن  ار  لّکوم  نآ  ریـسا  ار  وا  دوب  هدرک  ناهنپ  ِقشع 
« .عنُم

يونثم حرش 
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584 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  ) 

.يرهاظ ملع  هدنراد  زا  تیانک  وت : دنمشناد   6 ِعنُم 3659 / ام  ٌصیِرَح  ناسنَإلا  هک  نوچ  عنتمم  ددرگ  عونمم  زک  تسیک 

.نافینح ياوشیپ  تافو 150 ) .ه ق ، دلوت 80   ) تباث نامعن  هفینح : وب 

.نایعفاش ياوشیپ  تافو 204 ) .ه ق ، دلوت 150   ) سیردا نب  دمحم  یعفاش :

: ریظن .نتفرگن  ارف  نتخوماین ، ندرکن : سرد 

4 دوب 506 / انیس  وب  راک  یک  وا  حرش  دوب  انیب  ار  رون  نآ  وا  هکنآ  و 

نیا رد  تسار  ضراف  نبا  ندرک : نتـشک  هب  دـیدهت  لئاسم  نیا  لاثما  دیـسرپم  یعفاـش  زا  دیارـس  شوخ  هتکن  نیا  راد  رـس  رب  روصنم 
: ینعم

يوخ گرم  زا  ندـناسرت  هب  نم  ( ) ص 57 ضراف ، نبا  ناوید   ) ِتَّدَـه َيِریَغ  ُناـکرأ  ِِهلوَه  نِم  ٌنِکار َو  ِتوَملاـِب  ِدـیِدهَّتلا  َیلإ  یِّنإ  َو 
ُرْشَع ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : » تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اَهلاثمأ : ًهَرشَع  .تخیر ) مهرد  نآ  میب  زا  نم ، زج  ناکرا  هک  یلاح  ما ، هتفرگ 

: اِهلاْثمَأ

(160 ماعنا ، « ) .تسا ربارب  هد  ار  وا  هدرک  کین  راک  هک  نآ 

تیب حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا جالح  هتفگ  ینُوُلتقا :  1 دهد 245 / نآ  دیاین  تمهو  رد  هچ  نآ  دهد  ناج  دـص  دناتـسب و  ناج  مین 
.نادرگ مبیصن  رادید  ریگب و  ارم  ناج  ینادواج ، ناور  يا  راسخر ، هدنشخر  يا  ّدَخلا :...  َرِینُم  ای  دعب ) هب   1 / 3934

.دور دور ، هار  نم  هدید  رب  دهاوخ  رگا  .دنک  یم  نایرب  ار  منورد  وا  یتسود  هک  تسا  یتسود  ارم  ٌبیبَح :...  ِیل 

ندرم زا  دزرو ، یم  قشع  وا  هب  تسا و  هتخانش  ار  ادخ  هک  نآ  دننیب ، یم  ناهج  نیا  رد  اهنت  ار  یگدنز  هک  تسار  یناسک  گرم  میب 
رفس سفق و  زا  ندش  اهر  ار  نت  ندرم  هکلب  .درادن  یکاب  نت 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1670 

http://www.ghaemiyeh.com


هتشک وا  هار  رد  دهاوخ  هک  تسا  بوبحم  بوذجم  نانچ  وا  .دناد  یم  دیواج  یگدنز  هب 

585 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دشاب هدیشچ  تبحم  ماج  زا  هک  دناد  یم  یسک  اهنت  ار  قیقد  هتکن  نیا  .دنام  هدنز  ودب  دوش و 

دنک ناراـّیع  وچ  وک  سرتب  نونکا  درک  هبوت  قشاـع  هک  نوچ  باوَّصلاـِب  مَلعأ  ُهّللا  وش َو  شوگ  باـطخ  رد  دـمآ  رد  رب  لد  منک  سب 
سرد و رتفد و  تسود  نسُح  سِّردُم  دش  ار  ناقشاع  دور  یم  اتسا  هب  هن  سرد و  هب  هن  دور  یم  اراُخب  قشاع  نیا  هچ  رگ  سرد  رادرب 

تادایز هن  هلَزلَز  خرچ و  بوشآ و  ناشـسرد  ناشرای  تخت  شرع و  ات  دور  یم  ناشرارکت  هرعن  دـنا و  شماخ  تسوا  ِيور  ناشقبس 
دجنگن وگ  ار  وت  سک  دیـسرپب  را  سیک  هلئـسم  رای  رود  نکیل  تسا  رود  هلئـسم  رابکـشم  دعَج  موق  نیا  هلـسلس  هلـسلس  باب  تسا و 

ره دراد  هک  نآ  یتّیـصاخ ز  دـهد  يزیچ  ره  رکذ  دور  یم  اراـخب  رکذ  نیبـم  دـَب  دور  یم  اراـبُم  علُخ  ِمَد  رگ  اـه  هسیک  رد  قح  ِجـنگ 
«40  » یتّیهام تفص 

دیوجن اه  شناد  وا ز  هار  تفای  شنیب  هب  تولخ  رد  هک  ره  تشاـمگ  یم  شنیب  دیـشروخ  رب  مشچ  تشادـن  شناد  هّصغ  يراـخب  نآ 
دبرچب ایند  یمه  نآ  ارف ز  بلاغ  دوب  شناد  رب  دید  يا  هسات  شناد  رابخا و  شدشاب ز  يا  هساک  مه  دـش  وچ  ناج  لامج  اب  هاگتـسد 

رد يونثم  ناحراش  قاشع : ندرک  هبوت   3843 نید ب 3857 - دنناد  یمه  ار  یناهج  نآ  نیع و  دـننیب  یمه  ار  ایند  هک  نآ  ار ز  هماع 
: تسین طابترا  یب   3 تیب 3795 / اب  تیب  نیا  ًارهاظ  .دنا  هتخادرپ  يا  هنوگ  هب  کی  ره  تیب  نیا  حرش 

مه مزیخرب  تفگ 
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.تسا ناهج ) ردص  روضح  زا  نتخیرگ   ) هتشذگ ياطخ  زا  تشگ  زاب  تیب  نیا  رد  هبوت  مورگب  هر  رگد  متشگ  را  رفاک  موراو  اج  نآ 

دور یم  قوشعم  يوس  هب  دش  هاگآ  دوخ  ياطخ  زا  نوچ   ) .نتشذگ ناج  زا  نتفگ : سرد  راد  رب 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 40)

یغراف نآ  یهن ز  ور  يراوخ  هب  نوچ  یغلاب  اهرنه  رد  اراخب  رد 

586 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیـسح نانخـس  هب  تسا  تراشا  ریخا  هلمج  رد  و  .داتـسیا ) دهاوخ  قوشعم  تمدـخ  رد  ناج  ياپ  ات  دـساره  یمن  ندـش  هتـشک  زا  و 
هک دوب  ملع  نابلاط  مسر  رارکت : هاضقلا ) نیع  تادـیهمت  و : يو ، لاوحا  لـیذ  ءاـیلوألا ، هرکذـت  هب : دـینک  هاـگن   ) .راد رـس  رب  روصنم 

.دریگ ياج  نهذ  رد  ات  دنتخادرپ  یم  رارکت  هب  دنتفرگ  یم  ارف  داتسا  زا  ار  یسرد  نوچ 

.اه هاقناخ  رد  رکذ  ای  درو  رارکت  زین  و  يدعس )  ) دوب رارکت  نیقلت و  زور  بش و  دوب  راردا  هیماظن  رد  ارم 

.عامس ماگنه  هاقناخ  رد  نایفوص  ياه  تکرح  هلزلز : خرچ و  بوشآ و 

تافو  ) ینابیـش نسح  نب  دـمحم  فیلأت  تادایز  .دـنا  هدرک  قبطنم  یهقف  باتک  ود  رب  ار  هلـسلس  تادایز و  ناحراش  ضعب  تادایز :
وبا دزن  تساوـخ  نوـچ  هک  دـیمان  تاداـیز  ار  دوـخ  باـتک  ور  نآ  زا  دـنیوگ  .تسا  یفنح  بهذـم  عورف  رد  نآ  تسا و  .ه ق )  189

ینابیش هب  فسوی  وبا  نخس  نوچ  .تسا  راوشد  دمحم  يارب  اه  هلئـسم  نیا  جیرخت  تفگ  فسوی  وبا  دور  ندناوخ  ملع  يارب  فسوی 
فشک هب : دینک  هاگن   ) .دنا هتفگ  زین  رگید  هجو  .دیمان  تادایز »  » ار نآ  دوزفا و  یباب  دوب  هتفرگ  ارف  هچ  نآ  زا  يا  هلئسم  ره  رب  دیسر 

نیا رد  تادایز  ًارهاظ  نکیل  ناونع ) نیمه  لیذ  نونظلا ،
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باتک مان  ار  نآ  ناحراش  ضعب  هلسلس : دعب ) هملک  لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .ینابیش باتک  اب  هن  تسا ، طوبرم  لسلـست  هلـسلس و  اب  تیب 
یعفاش زا  لبنح  نب  دمحا  هچ  نآ  رد  هلسلس  هلمج  زا  تسا  هدش  هتـشون  فلتخم  ياه  ملع  رد  مان  نیدب  ییاه  باتک  هتبلا  .دنا  هتفرگ 

« رود  » هنیرق هب  نکیل  دنا ، هدرک  ینعم  ناشیورد  یتقیرط  هتشر  یـضعب  تسا و  فورعم  بهذلا  هلـسلس  مان  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور 
تلع لولعم  تلع  ره  هک  تساه  لولعم  اه و  تلع  هتـشر  لسلـست  .تسا  دوصقم  لسلـست » ، » هلـسلس زا  تسا ، هدمآ  دعب  تیب  رد  هک 
للعلا ُّتلع  هب  دـنا  لولعم  تلع و  هک  ار  تادوـجوم  هلـسلس  یهلا  ناـفوسلیف  میناد  یم  هک  ناـنچ  .قحـال  ِلوـلعم  تلع  تسا و  قباـس 
يارب هاگ  نآ  دیآ  مزال  لسلـست  دشابن  نینچ  رگا  تسین و  لولعم  وا  دسر و  یم  تلع  نادب  اه  لولعم  نیا  دنیوگ  دـننک و  یم  یهتنم 

مینک یم  ضرف  يا  هتـشر  لولعم  تلع و  هلـسلس  تازاوم  هب  دنیوگ  دنا ، هدرک  لالدتـسا  داعبا  یهانت  رد  هک  یعون  هب  لسلـست  نالطب 
کی هک 

587 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ دیآ  یم  مزال  بیترت  نیدب  .میرب  یم  يرادقم  هتـشر  نیا  زا  لاح  .تسا  یهانتمان  امـش  روصت  هب  نآ  رگید  رـس  راکـشآ و  نآ  رس 
هدش ضرف  یهانتمان  هک  يا  هلسلس  نآ  بیترت  نیدب  دشاب و  رتدایز  هدش  هدیرب  ضورفم  طخ  نیا  زا  هک  يرادقم  هب  یهانتمان  هلـسلس 

.دوش یم  یهانتم  هب  لیدبت 

: تسا هدمآ  یناضمر ) يونثم  هیـشاح  زا  هرامش 4 ، یقرواپ  ص 462 ، فاک ، فرح  دـلجم  رد   ) ادـخهد همان  تغل  رد  سیک : هلئـسم 
یمن یبیـسآ  ار  هسیک  دزادگ و  یم  ار  رز  هسیک و  رب  دنک  یم  رورم  هقعاص  شتآ  هک  تسا  یعیبط  تمکح  لئاسم  زا  سیک  هلئـسم  »

یلو دناسر »... 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1673 

http://www.ghaemiyeh.com


یحرـش جاتحملا  هفحت  زا  يونثم  تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  .تسا  یهقف  یعرف  هب  تراشا  تیب  نیا  رد  سیک  هلئـسم  هک  تسادـیپ 
هک نانچ  حرـش  نیا  اما  .تسا  هزیاج  تسا  لالح  میـس  رز و  هک  رانید  مهرد و  هسیک  لمح  تسا : نیا  نآ  هصـالخ  هک  تسا  هدروآ 

ياوتحم نوچ  دوب  رز  نآ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هسیک  دوخ  اب  رگا  رازگ  زامن  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسرد  تسا و  مهبُم  مینیب  یم 
زج مهرد و  ای  هرقن  رتشگنا  نتشاد  هچ  میـس ، هن  تسا  رز  صوصخم  هلئـسم  نیا  .تسا و  تسرد  وا  زامن  درادن ، سامت  ندب  اب  هسیک 

ار يا  هسیک  یسک  رگا  هکنیا  نآ  تسا و  رگید  یعرف  هب  تراشا  تیب  نیا  رد  سیک  هلئـسم  ًارهاظ  اما  .تسین  زامن  نالطب  بجوم  نآ 
نانچ ار  هسیک  رگا  .تسا و  نماـض  دـیاشگب  ار  هسیک  تسوا  شیپ  تعیدو  هک  نآ  رگا  دراذـگ ، تعیدو  هب  يرگید  دزن  داـهن و  رهم 

.دوب دهاوخن  نماض  ریگ  تعیدو  تسا  هدش  مک  نآ  زا  يزیچ  هک  دنک  اعدا  وا  دهد و  نآ  بحاص  هب  تسه  هک 

ار يو  اـت  رگید ) یغلبم  اـی  رهم   ) دـهد یلاـم  ودـب  درادـن  تسود  ار  دوخ  يوش  هک  نز  هکنیا  نآ  تسا و  قـالط  عاونا  زا  یکی  علُخ :
.دنک عوجر  نز  هب  دناوت  یمن  يوش  قالط  نیا  رد  دیوگ و  قالط 

.دنشاب هتشاد  تهارک  رگیدکی  زا  ود  ره  رهوش  نز و  هکنیا  نآ  تسا و  قالط  زا  رگید  عون  تارابُم :

.ندوب هریچ  ندوب ، بلاغ  ارف  دنوشیپ ) : ) ارف

.دقن نیع :

.هدعو نید :

ثحب زا  دیسر  تقیقح  هب  هک  نآ  .ناملعتم  ای  نابلاط  زا  هتسد  ود  نایم  تسا  يا  هسیاقم 

588 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ دیرب و  ظافلا 
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.درک وا  يادـف  ناج  تخانـش  ار  قوشعم  هک  نآ  درواین و  باـسح  هب  ار  شناد  دـید  هک  نآ  .تسر و  دوخ  زا  تسویپ  قوشعم  هب  هک 
.هتفای هار  تقیقح  هب  هتخانش و  ار  قوشعم  هک  تسا  یقشاع  زمر  يراخب 

اراخب يوس  قشاع  هدنب  نآ  نداهن  ور 

اراخب يوس  قشاع  هدنب  نآ  نداهن  ور 

نوچ وا  شیپ  نوحیج  بآ  ریرح  نوچمه  وا  شیپ  نومآ  گـیر  زیت  مرگ و  اراـخب  يوـس  ناـپط  لد  زیر  هباـنوخ  قشاـع  نآ  داـهن  ور 
دش نآ  تفای و  اراخب  زا  شبل  اّما  دنق  تسا  دنقرمس  رد  ناتِس  لگ  نوچ  وا  هدنخ  زا  داتف  یم  ناتـسلگ  نوچ  وا  شیپ  نابایب  نآ  ریگبآ 
نیا رد  میوج  یم  ردص  لاله  نوچ  منآ  زا  میوج  یم  ردب  يا  هدوبرب  نید  لقع و  نم  زا  نکیل  يا  هدوب  ازفا  لقع  اراخب  يا  شبهذـم 

زار ِناتـُسب  رد  دیّرپ  وا  لقع  زارد  شوه و  یب  داتفا  یتعاس  دیدپ  دش  یـضایب  مغ  داوس  رد  دـیدب  ار  اراخب  نآ  داوس  نوچ  لاِعن  ِّفص 
وت دوب  هدیربب  دوخ  شقـشع ز  تراغ  دوب  هدید  یناهن  یناتـسلگ  وا  دنُدب  لفاغ  وا  ِقشع  بالگ  زا  دندز  یم  یبالگ  شیور  رـس و  رب 

یلفاغ ب اـهوَرَت  َمل  ًادونج  زک  یلقاـع  تسا و  وت  اـب  تلقع  تخر  یین  هچ  رگ  يا  هن  نورقم  رکـش  اـب  يا  هن  مد  نیا  روخ  رد  هدرـسف 
.دزیر هدید  زا  نوخ  کشا  ياج  هب  هک  نایرگ ، زیر : هبانوخ   3858 - 3869

.اراخب ورم و  نایم  يراز  گیر  يومآ ، نومآ :

ًارهاظ ص 97 ) ققحم ، يونیم و  ورسخ ، رصان  ناوید   ) تارف دور  ینمیا  میب و  تسا  يومآ  گیر  دنرگیدکی  رسمه  ایند  میب  ینمیا و 
: تسا یکدور  هدورس  زا  رثأتم  انالوم  تیب 

حرش یمه  دیآ  ناینرپ  میاپ  ریز  وا  هار  یتشرد  يومآ و  گیر 
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.تسا باداش  هتفکش و  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .هتفخ  تشپ  رب  هداتفا ، تشپ  هب  ناتس :

ود نیا  یظفل  تهباشم  زا  انالوم  .درادن  یطابترا  دنق  اب  و  عطاق ،) ناهرب  هیـشاح   ) تسا ندنک  دنک  برعم  دنقرمـس  رد  دـنق  دـنقرمس :
شیپ اراـخب  هار  و  دیـشچ ، اراـخب  زا  ار  دـنق  ینیریـش  وا  اـما  تسا  دنقرمـس  رد  دـنق   ) .تسا هدرک  هدافتـسا  دوخ  هنارعاـش  عبط  هژاو و 

.هملک نیا  یهقف  یمالک و  ینعم  هب  تسا  یماهیا  نآ  رد  زین  .نتفر  ياج  ناکم ) مسا  ای  ، ) نتفر ردصم ) ِمسا  : ) بهذم .تفرگ )

.ندش هتساک  مغ  زا  ندمآ ، دیدپ  يدونشخ  كدنا  ندش : ادیپ  داوس  رد  ضاَیب 

.تسین قشع  یمرگ  وا  رد  هک  هدرسف :

: لقع تخر  .يا ) هرهب  یب  قشع  زا  اما  يدنمـشناد  دنچ  ره  .يرادـن  رکـش  اما  یین  دـنچ  ره   ) .نتـشادن قشع  ندوبن : نورقم  رکـش  اب 
.هبشم هب  هبشم  هفاضا 

قشع زا  هک  نآ  ( 9 بازحا ،  ) .اهْوَرَت َْمل  ًادُونُج  َو  ( 40 هبوت ،  ) .اـهْوَرَت َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اـهوَرَت : َمل  ًادونُج 
هب هک  نآ  اما  دیمرن ، لکـشم  چـیه  زا  دـید و  ناسآ  ار  اه  یتخـس  ودـب  ندیـسر  رد  .تفات  قوشعم  زج  سک  ره  زا  يور  تفای ، ییوب 

.تسا رود  اه  گنسرف  لزنم  نیا  زا  تسا  رورغم  دوخ  درخ 

ندش ادیپ  زا  ار  وا  ناتسود  ندرک  ریذحت  اراخب و  رد  یلاباال  قشاع  نآ  ندمآ  رد 

ندش ادیپ  زا  ار  وا  ناتسود  ندرک  ریذحت  اراخب و  رد  یلاباال  قشاع  نآ  ندمآ  رد 

ره ریگ  هک  دیوگ  دریگ و  شرانک  هَم  ریثا  رب  دّرپ  هک  یتسم  نآ  وچمه  نامالا  راد  دوخ و  قوشعم  شیپ  نامداش  اراخب  رد  دـمآ  ردـنا 
ناج زا  دشَک  ات  نیگمشخ  هش  نآ  دیوج  یم  ار  وت  هک  زیرگ  نیشنم  ندش  ادیپ  زا  شیپ  زیخ  تفگ  اراخب  رد  شدید  هک 
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يدوب دمتعم  دار  يدوب و  ناهج  ردص  هنحش  شیوخ  نوسفا  مَد و  رب  نُک  مک  هیکت  شیوخ  ِنوخ  رد  ایم  رد  هَّللا  هَّللا  نیک  هلاس  هد  وت 
ای اجنیا  تدروآ  یهلبا  لَیِح  دص  اب  یتخیرگب  الب  زا  یتخیوآ  نوچ  زاب  يدوب  هتـسَر  یتخیرگب  ازج  زو  يدرک  ردَغ  داتـسوا  سدـنهم 

لقع و یکریز و  وج  ریـش  دـشاب  هک  یـشوگرخ  سحن  دـنک  قمحا  اضق  ار  لـقاع  لـقع و  دـنک  ّقَد  دِراـطُع  رب  تلقع  هک  يا  لـجا ؟
اـضق زا  تسار  ّپچ و  زا  دوب  صلخَم  هر و  دص  اضَفلا  قاَض  اضَقلا  َءاج  اذِإ  تفگ  اضق  ياه  نوسف  نیدنچ  دص  تسه  وک  تیکالاچ 

.ندناسرت ندرک : ریذحت   3870 تساهدژا ب 3881 - وک  دوش  هتسب 

، دـشاب قوـشعم  اـج  ره  هک  ور  نآ  زا  .تسا  نآ  يوـغل  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  ناـمالا » راد   » اـما تساهرهـش ، یخرب  بقل  ناـمالا : راَد 
.تسا نما  هناخ  ار  قشاع 

رد هک  درادنپ  لایخ  ملاع  رد  تسم   ) .تسا دوصقم  نامسآ »  » قلطم ریثا  زا  هاگ  تسا و  هام  کلف  ریز  دنتفگ  یم  هک  شتآ  هرک  ریثأ :
.نداد نتشک  هب  ار  دوخ  ندمآ : رد  شیوخ  نوخ  رد  .هدیسر ) هام  هب  تسا و  نامسآ 

.یهاوخ رذع  زا  تیانک  نوسفا : مد و 

592 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک راتفرگ  ار  دوخ  ندش ، کیدزن  نتخیوآ :

.دنا هتفگ  کلف  ریبد  ار  نآ  هک  تسا  هدروآ  ور  نآ  زا  ار  دراطع  و  ندز ، هنعط  ندرک : قد 

 ... ملق و تغالب و  رعـش و  ندنازومآ  هرظانم و  نتـسناد و  هفـسلف  ینیمز و  ینامـسآ و  ملع  اهزیچ ، هسدنه  رب  تلالد  : » دسیون ینوریب 
ءاضقلا ءاج  اذإ  .دنز ) یم  هنعط  نادب  تسا و  نوزفا  دراطع  زا  وت - نامگ  هب  وت - لقع  ( ) ص 392 میهفتلا ، « ) .دنک
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.1 تیب 99 / حرش  هب : دینک  هاگن  ...: 

زا ناحصان  .تخاب  یم  ناج  ودب  ندیـسر  هار  رد  و  تخادگ ، یم  قشع  شتآ  رد  ناهج  ردص  لیکو  .تسا  شیپ  ياه  هدومرف  ممتم 
.هتخاس روک  ار  شدرخ  هدید  هتخات و  وا  یپ  رد  لجا  دنتفگ  یم  دنتشادنپ و  یم  هناوید  ار  وا  دندوب  تفگش  رد  وا  نتشگ  زاب 

ار ناگدننک  دیدهت  ار و  نالذاع  قشاع  نتفگ  باوج 

ار ناگدننک  دیدهت  ار و  نالذاع  قشاع  نتفگ  باوج 

تام و دنک  شراب  دـص  ود  رگ  بآ  دزیرگنب ز  یقـستسم  چـیه  دـشُک  مبآ  مه  هک  مناد  یم  هچ  رگ  دـشَک  مبآ  میقـستسُم  نم  تفگ 
ناور مرَحب  یکشاک  نوُطب  زا  دنـسرپب  هک  هگ  نآ  میوگ  مک  تشگ  دهاوخن  نم  زا  بآ  قشع  مکـش  تسد و  ارم  دسامایب  رگ  بارخ 

دیآ مکـشر  وج  ِبآ  منیب  هک  ییاـج  ره  هب  نم  باطتـسم  مگرم  تسه  مریمب  رگ  بآ  ِجوم  زا  ردـب  وگ  مکـشا  کـیخ  نورد  يدوـب 
نیمـالا حور  نآ  منوخ  دزیرب  رگ  لـگ  وچ  مبوک  یم  بآ  قشع  لـبط  لـهد  نوچمه  مکـش  ّفد و  نوچ  تسد  وا  ياـج  نم  یمدوب 

یمه بش  ما  هراـک  نیا  ما  هتـشگ  قشاـع  هک  اـت  ما  هراوخ  نوخ  نینج  نوچ  نیمز و  نوچ  نیمز  نوچمه  مروـخ  نوـخ  هعرج  هعرج 
وگ متخیرگب  وا  مشخ  دارم  زا  متخیگنا  رکم  هک  منامیشپ  نم  نیمز  نوچمه  مروخ  نوخ  بش  ات  زور  گید  وچمه  شتآ  رد  مشوج 
یم وا  حـبذ  دـیع و  رهب  دروخ  يزیچ  رگ  دپـسخ و  رگا  واگ  شیمواگ  قشاع  تسوا و  نابرق  دـیع  شیوخ  مشخ  متـسم  ناج  رب  نارب 

تایح شوزج  نیرتمک  يا  هتـشگ  نابرق  دوب  یـسوم  واگ  يا  هدازآ  ره  رـشح  موزُج  وزُج  يا  هداد  ناج  ارم  ناد  یـسوم  واـگ  درورپ 
ای اهضَعب  ُهُوبِرضا  باطخ  رد  اج  شبیسآ ز  هتشک ز  نآ  دیهج  رب  يا  هتشُک 
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یناویح زا  مدرم  مدز  رب  ناویح  هب  مدُرم  امن  مدش َو ز  یمان  مدرم و  يدامج  زا  َرظَّنلا  ِحاورأ  َرـشَح  ُمتدَرأ  نإ  رَقَبلا  اَذَه  اوُِحبْذا  یمارک 
مدـیاب مه  کـلم  زو  رـس  ّرپ و  کـیالم  زا  مرآ  رب  اـت  رـشب  زا  مریمب  رگید  هلمح  مدـش  مک  ندرم  یک ز  مسرت  هـچ  سپ  مدـش  مدآ  و 

594 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ُهَهجَو  اَّلإ  ِکلاه  یَش ٍء  ُّلُک  وج  نتسَج ز 

گرم نوعِجار  ِهَیلإ  اَّنإ  مدیوگ  نونغرا  نوچ  مدـع  مدرگ  مدـع  سپ  موش  نآ  دـیان  مهو  ردـنا  هچ  نآ  موش  نابرق  کلم  زا  رگید  راب 
گرم صیرح و  یقـستسم  وچمه  وج  فرط  نیز  ورب  رفولین  وچمه  تسا  تملظ  رد  ناهن  یناویح  بآک  تسا  تّما  قافّتا  کنآ  ناد 

یم ناناج  ناج ز  میب  وک ز  دـمن  نیگنن  قشاع  هدرـسف  يا  باوّصلِاب  ملعأ  ُهَّللا  دروخ َو  یم  بآ  يایوج  وا  تسا و  بآ  وا  گرم  وج 
یک يوج  زا  ار  بآ  زیر  يوج  ردنا  هزوک  يدید  يوج  نانز  کتـسد  رگن  ناج  نارازه  دص  نانز  گنن  يا  شقـشع  غیت  يوس  دمر 
مک هن  سپـس  نیز  اقب  شتاذ  دش و  یناف  وا  فصو  دوش  وا  وج  يو و  رد  ددرگ  وحم  دوش  وج  بآ  رد  نوچ  هزوک  بآ  زیرگ  دـشاب 
هک .دبلط  بآ  هتسویپ  هک  یقسَتسُم :  3882 متخیرگب ب 3913 - وا  زا  هک  ار  نآ  رذـع  متخیوآ  وا  لخن  رب  ار  شیوخ  اقل  دـب  هن  دوش 

.دوشن ریس  بآ  زا 

رگد ییاج  دور  ایرد  دروخ  رگ  رگج  رد  دیان  بآ  دش  نوچ  هّدُس 

.مکش نطب : عمج  نوطب :  3 / 2920 اقتسا 2921 - نآ  دنکشن  ار  یگنشت  اپ  تسد و  دریگ  سامآ  مرجال 

نوطب زا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1679 

http://www.ghaemiyeh.com


.هّبشم هب  هب  هّبشم  هفاضا  مکـشا : کیخ  .یهاوخ ) یم  بآ  ارچ  رگید  بآ  همه  نیا  ندیماشآ  اب   ) .لاح ندیـسرپ  زا  تیانک  ندیـسرپ :
ار مشپ  رگا  .دنتخیر و  یم  نآ  زج  نغور و  هریـش ، رینپ ، نآ  رد  دندرک و  یم  یهت  ار  نآ  نورد  هک  تسا  يدنفـسوگ  تسوپ  کیخ 

.بآ ياج  دوب و  کشم  دنتساریپ ، یم  نآ  زا 

: تسا يدعس  هدورس  دننامه  تیب  نومضم  .هدیدنسپ  هاوخ ، لد  هزیکاپ ، باطَتسُم :

تـسد هیبشت  فد : نوچ  تسد  دـعب ) هب  ب 1735  يدعـس ، ناتـسوب   ) قیرغ دریم  باریـس  هک  دناد  هک  قیمع  ِناد  بآ  رد  هنـشت  دـتف 
.تسا مادنا  ود  نیا  ندرک  داب  رطاخ  هب  لهد ، هب  مکش  فدهب و 

595 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

سامآ مکش  یّقِز  ءاقستسا  رد  اما  .دنک  یم  داب  دسر و  یم  اضعا  همه  هب  بآ  نوخ و  ءاقستسا  هنوگ  نیا  رد  هک  یمحل ، ءاقـستسا  رد 
.دنک یم 

: نیمالا حوُر  .مبآ ) قشاع  هک  مراد  یم  رب  گناب  تسا ، بآ  هنـشت  هک  لـگ  نوچمه   ) .ندرک گـناب  زا  تیاـنک  نتفوک : يزیچ  لـبط 
.لماک ناسنا  زا  تسا  یقادصم  انالوم  ریبعت  رد  هک  تسا  ناهج » ردص   » دوصقم تیب  نیا  رد  نکیل  .تسا  لیئربج  بقل 

.3 تیب 2522 / حرش  هب : دینک  هاگن  یسوم : واگ 

هراپ هب  ار ) هتشک   ) ار وا  دینزب  میتفگ  سپ  یتْوَْملا : ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلذَک  اهِضْعَِبب  ُهُوبِرْضا  اْنلُقَف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هتشک : تایح 
رگا .ار  واگ  نیا  دـیرب  رـس  نم  نازیزع  يا  یمارک :...  ای  ( 73 هرقب ،  ) .دنادرگ یم  هدـنز  ار  ناگدرم  ادـخ  نینچ  نیا  واگ )  ) نآ زا  يا 

.دیزاس هدنز  ار  ترکف  ياه  ناج  دیهاوخ 

اهر ار  یکلم  تفـص  ندش : نابرق  کلم  زا  ( 88 صـصق ،  ) .تسا ینتفر  نایم  زا  هَّللا  هجو  زج  زیچ ، ره  ُهَهْجَو : اَّلِإ  ٌِکلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُـک 
.ندرک
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.دـنهد یم  اه  هلول  نآ  لـخاد  ار  اوه  هدـش و  لیکـشت  هلول  يداـیز  دادـعت  زا  هک  يزاـس  گرا ، نونغرا : .مهر ) یم  ندوب  کـلم  زا  )
( .دـناوخ یم  نوعجار » هَیلإ  اَّنإ   » نم شوگ  رد  دـیآ  یم  رب  نونغرا  زا  هک  یگناـب  نوچ  یتـسین  و  موـش ، یم  تسین  ( ) نیعم گـنهرف  )
هب گرم   ) .دـنتفر تاملظ  هب  یگدـنز  بآ  نتفاـی  يارب  هک  ردنکـس  رـضخ و  ناتـساد  هب  تسا  تراـشا  ندوب : تملظ  رد  ناویح  بآ 

ینعم هب  بیکرت  نیا  رد  يا » : » هدرسف يا  .یبای ) یم  دیواج  یگدنز  ندرم ، اب  .تسا  هدش  هیبشت  ناویح  همشچ  هب  یگدنز  یکیرات و 
.تسا ياو » »

.هاوخ دوخ  دمن : نیگنن 

.ٍنِسآ ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ٌراـْهنَأ  اـهِیف  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلا  ُلَـثَم  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  .هدـیدنگ  وب ، دـب  زا  تیاـنک  اـقل : دـب 
نیا يارب  دوش و  یمن  ریـس  قوشعم  رادید  زا  تسا  یقیقح  قشاع  هک  نآ  تسا : دـنچ  ياه  ینعم  نمـضتم  اه  تیب  نیا  ( 15 دمحم ، )

یگدنز تسا  هدنز  رگا  قشاع  .دنک  یم  لمحت  ار  يرطخ  ره  رادید 

596 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درک اهر  ار  یگدنز  نیا  نوچ  دهد و  ناج  قوشعم  هار  رد  هک  تسا  یـسک  یقیقح  قشاع  .دـهاوخ  یم  قوشعم  هب  ندیـسر  يارب  ار 
.دبای یم  دیواج  یگدنز 

یناویح تایح  همدقم  تابن  گرم  تسا و  یتابن  تایح  همدقم  دامج  گرم  هک  نانچ  تسا  هزات  یگدنز  همدـقم  تقیقحب  ندرم  نیا 
.ددنویپ ادخ  هب  هک  دسر  ییاج  ات  سپس  یناسنا ، تایح  همدقم  ناویح  گرم  و 

تسشب دوخ  ناج  زا  تسد  نوچ  شیوخ  قوشعم  هب  قشاع  نآ  ندیسر 

تسشب دوخ  ناج  زا  تسد  نوچ  شیوخ  قوشعم  هب  قشاع  نآ  ندیسر 

ار دزیوآ و  رب  ای  دزوسب  شک  اوه  رد  رس  رظتنم  ناقلخ  هلمج  رت  ِمشچ  اب  دش  ردص  نآ  بناج  رـس  ور و  رب  نک  هدجـس  ییوگ  وچمه 
نیا نامز  نیا 
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قـشع عمـش  کیل  دیُرب  ناج  زا  داتف  رد  هناقمحا  دید  رون  ار  ررـش  هناورپ  وچمه  ار  تخب  دب  نامز  هک  دیامن  نآ  ار  تخل  کی  قمحا 
یـشوخ هلمج  شتآ و  دیامن  یم  تسا  یـشتآ  ياه  عمـش  سکعب  وا  تسا  ینـشور  ردنا  نشور  ردـنا  نشور  تسین  عمـش  نآ  نوچ 

: اوه رد  رـس  .دیلام ) یم  كاخ  رب  يور  نانک  عضاوت   ) .هدـنلام كاخ  رب  يور  .هدـننک  هدجـس  نُک : هدجـس   3914 ب 3919 - تسا 
.هتفشآ ناشیرپ ، نارگن ،

راد رب  نتخیوآ : همان ) تغل  زا  لقن  هب  بئاص ،  ) ندش مهاوخ  اوه  رد  رس  نینچ  متسناد  هچ  نم  اهدیما  یگدازآ  زا  ورـس  نوچ  متـشاد 
.ندز

.نداد تسد  زا  ناج  ندرم ، ندیرب : ناج  زا 

.نازوس یشتآ :

رد نانآ  یگدنز  دنناد  یمن  .دنرادنپ  یم  دوخ  نوچ  ار  نانآ  دنرادن ، یهگآ  ناقـشاع  درد  زا  هک  .ناربخ  یب  لاح  زا  تسا  یفیـصوت 
.نادواج یگدنز  هب  ندیسر  نتسویپ و  قوشعم  هب  تسا و  ناج  نتخاب 

دش نامهم  وا  رد  هک  یلاباال  يوج  گرم  قشاع  نآ  دوب و  شُک  قشاع  هک  دجسم  نآ  تفص 

دش نامهم  وا  رد  هک  یلاباال  يوج  گرم  قشاع  نآ  دوب و  شُک  قشاع  هک  دجسم  نآ  تفص 

يدش شدنزرف  هن  هک  میب  بش ز  یتفخن  يو  رد  سک  چـیه  ير  رهـش  رانک  رب  دـُب  يدجـسم  یپ  کین  يا  نک  شوگ  تیاکح  کی 
نک هاگآ  نیا  زا  کین  ار  نتشیوخ  تفر  روگ  رد  نارتخا  نوچ  مدحبص  تفر  روع  بیرغ  يو  ردنا  هک  سب  میتی  بش  نآ 
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تسا رحـس  هک  یتفگ  رگد  نآ  دنک  غیت  اب  ناشک  نامهم  وا  ردنا  دُنت  دنا  نایرپ  هک  یتفگ  یـسک  ره  نک  هاتوک  ار  باوخ  دمآ  حبص 
بـسخم بش  شابم  اجنیا  نامهیم  ياک  شرد  رب  شاف  شقن  ِهن  َرب  هک  یتفگ  رگد  نآ  مصخ  ناج و  ِّودع  دـشاب  دـصَر  نیک  مسلط  و 

دیهد ب هر  مک  امش  دیآک  یلفاغ  دیهن  یلفق  بش  هک  یتفگ  یکی  نآ  تدیاشگب و  نیمک  اجنیا  گرم  هن  رو  تدیاب  ناج  رگا  اجنیا 
دنچ ره  .هدمآ  هلیل  لیل و  فلا  رد  هک  تسا  يرصم  یلع  ناتساد  دنا ، هتشون  رفنازورف  موحرم  هک  نانچ  ناتساد  ذخآم   3920 - 3928
هدرک قبطنم  تسا  میظعلا  دبع  ترضح  رد  هیوباب  نبا  لامـش  رد  هک  هّللا  ءاش  ام  دجـسم  رب  ار  دجـسم  نآ  یـضعب  موحرم  نآ  لقن  هب 

.نامرک رد  جنگ  دجسم  اب  یضعب  دنا و 

.تسا ندش  دیدپان  هبش  هجو  روگ : رد  نارتخا  نوچ 

: ندرک هاتوک  باوخ 
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هک میرک  نآرق  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  دنـشاب و  هاگآ  دنهرب و  تلفغ  زا  هک  ار  نالفاغ  تسا  یهیبنت  تسا و  هضرتعم  يا  هلمج  تیب 
.لد رد  میب  ندنکفا  قیرط  زا  نتشک  زا  تراعتسا  دنک : غیت  ( 81 دوه ،  ) .ٍبیِرَِقب ُْحبُّصلا  َْسَیل  ُْحبُّصلا َأ  ُمُهَدِعْوَم 

هدروآ دیؤم  ار  ریز  تیب  هدرک و  ینعم  نوسفا  ار  نآ  يورقنا  زا  يوریپ  هب  نوسلکین  دَصَر :

599 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا

ره رد  دصَر  ًارهاظ  .دشن  تفای  ینعم  نیا  يارب  يدـهاش  نکیل   6 دصر 3796 / دصیـس  درخ  ریبدت  هک ز  دوب  هب  تیانع  نآ  هّرذ ز  مین 
.تسا ندوب  بقارم  ای  تبقارم  ياج  ینعم  هب  تیب  ود 

.ندادن هار  نداد : هار  مک  دسیونب ) دننیبب  همه  هک  نانچ  اراکشآ   ) ندرک مالعا  نداهن : شقن 

دجسم نآ  رد  ندمآ  نامهم 

دجسم نآ  رد  ندمآ  نامهم 

دوب ریس  ناج  هنادرم و  سب  هک  نآ  دومزآ ز  یم  نومزآ  يارب  زا  بجع  ِتیِص  نآ  دوب  هدینش  وک  بش  ِتقو  دمآ  رد  نامهم  یکی  ات 
نم وچ  دـیان  مک  شقن  متـسیک  نم  ورب  وـگ  نت  تروـص  يا  هّبح  کـی  ناـج  جـنگ  زا  ریگ  هتفر  يا  هَبمَکـشا  رـس و  مریگ  مک  تفگ 

نیگنت زا  رهوگ  نآ  دهر  ات  فرط  نیا  شخفن  گناب  دتفین  ات  ادج  نت  يان  مشاب ز  قح  ِخفن  ادخ  فطل  زا  مدوب  ُتخَفَن  نوچ  متسیقاب 
رب مناشفا  رب  ار  ناج  مقداص  نیقداص  يا  تفگ  توَم  اوَّنَمَت  نوچ  فدص 
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.هزاوآ تیِص :  3929 نیا ب 3935 -

.ریلد .هتشذگ  ناج  زا  ریس : ناج 

اب تسا و  شقن  نت  نت :...  تروص  .دزرا ) یمن  شیب  يا  هّبح  ناج  جنگ  ربارب  نت   ) .نتشاگنا تسین  ار  نت  نتفرگ : مک  هبمکشا  رس و 
.دوش یمن  دوبان  ناج  وا  نتفر 

حور ار و  وا  مدرک  مادـنا  هب  نوچ  و  َنیِدِـجاس *: َُهل  اوـُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  ُُهْتیَّوَـس َو  اذِإَـف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ُتخَفَن :
.ینامسج یگدنز  هب  نتخادرپ  زا  تراعتـسا  نداتفا : فرط  نیا  خفن  گناب  ( 29 رجح ،  ) .دیتفیب هدجـس  هب  وا  يارب  مدیمد  وا  رد  دوخ 

.دشاب دیابن  يراک  ملاع  نیا  اب  ارم  سپ  دوبن ، ینامسج  ملاع  زا  دیمد ، نم  رد  ادخ  هک  یحور 

یم رگا  َنِیقِداـص : ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْـملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنوُد  ْنـِم  ِهَِّلل  ُءاـِیلْوَأ  ْمُـکَّنَأ  ْمـُتْمَعَز  ْنِإ  تـسا : مـیرک  نآرق  زا  هـتفرگ  توـم : اوَّنَمَت 
(6 هعمج ،  ) .دینایوگتسار رگا  دینک  گرم  يوزرآ  سپ  نارگید  هن  دییادخ  ناتسود  امش  دیرادنپ 

1 ناحتما 3967 / مَد  نیا  ُدب  ار  نادوهج  هک  ناقداص  قوط  گرم  ياوه  دش 

601 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نت و دیق  زا  صالخ  نآ  زا  و  هدنادرگ ، رب  نآ  ینافرع  ینعم  هب  تفر  دجسم  هب  هک  ار  درم  ندوب  ریـس  ناج  زا  تسوا  هویـش  هک  نانچ 
هب حور  رهوگ  ات  دـنهاوخ  دـنیودب و  یمئاد  یگدـنز  وا و  رادـید  بلاط  ادـخ  نارادتـسود  .دـنک  یم  هدارا  ار  قح  ياـقل  هب  ندیـسر 

.دهرب فدص  نیگنت  زا  انالوم  ریبعت  هب  نت و  زا  ددرگ و  زاب  دوخ  روخ  رد  هاگیاج 

ار وا  رم  ندرک  دیدهت  اج و  نآ  رد  نتفخ  بش  زا  ار  قشاع  نامهم  دجسم  لها  ندرک  تمالم 

ار وا  رم  ندرک  دیدهت  اج و  نآ  رد  نتفخ  بش  زا  ار  قشاع  نامهم  دجسم  لها  ندرک  تمالم 

وچمه تناتس  ناج  دبوکن  ات  بسخم  اجنیا  نیه  هک  شدنتفگ  موق 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1685 

http://www.ghaemiyeh.com


باحـصا هلمج  میا و  هدید  اهراب  ام  نیا ، تسین  یقافّتا  لاوز  دمآ  تفخ  هک  ره  اج  نیردـناک  لاح  یناد ز  یمن  یبیرغ و  هک  بسُک 
یسک زا  دیلقت  هب  هن  میا  هدید  نیا  دص  هب  ات  ام  یکی  زا  شدمآ  لِهالَه  گرم  بش  مین  شدش  نکـسم  یبش  دجـسم  نآ  هک  ره  یهن 

نئاخ و یلولُغ  رد  یتسود  رد  یتسار  تحیـصن  نیا  لولُغ  ّدـض  تغل  رد  تحیـصن  نآ  لوسر  نآ  هحیِـصَن  ُنیِّدـلا  تفگ  میا  هدینـشب 
.لیئارزع زا  تیانک  ناتس : ناج   3936 داد ب 3943 - لقع و  زا  درگم  تمییامن  یم  دادو  زا  تحیصن  نیا  تنایخ  یب  یتسوپ  گس 

.نغور لفث  نغور ، هراجنک  بسُک :

.ندرم ندش ، تسین  ندمآ : لاوَز 

.نادنمدرخ یَُهن : باحصا 

.دشکب روفرب  هک  يرهز  لوادت ، رد  لهاله :

.ینآ گرم  لهاله : گرم 

: هحیِصَن ُنیِّدلا 

: یتسوپ گس  ( 3 تیب 140 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 3 حـُصن 140 / ِماـجنا  دوب  یک  تداعـس  زج  حـُصن  ِماو  ندرگ  مدرک ز  نورب  نم 
.یگیامورف یتسپ ،

ار نالذاع  قشاع  نتفگ  باوج 

هراشا

ار نالذاع  قشاع  نتفگ  باوج 

هار هب  لبنَم  زا  يوج  مک  تیفاـع  هاوخ  مخز  وج و  مخز  ما  یلَبنَم  مدـمآ  ریـس  یگدـنز  ناـهج  زا  مدـن  یب  نم  ناحـصان  يا  وا  تفگ 
هن نآ  درذگب  لپ  نیزک  یتسُچ  یلبنم  دروآ  لوپ  فک  هب  وک  ین  یلبنم  وج  گرم  یلاباال  ما  یلبنم  وج  گرب  دوخ  دوب  وک  ین  یلبنم 

ار غرم  ندیرپ  نتـشه  صفق  نوچ  ارـس  نیز  ملقن  تشگ و  نیریـش  گرم  دنز  رب  یناک  نوَک و  زا  دَهَج  لب  دـنز  رب  یناکد  ره  رب  وک 
يدازآ دـنناوخ ز  یمه  شوخ  صفق  درگ  نورب  زا  ناـغرم  قوـج  رجـش  ناتـسلگ و  دـنیب  یم  غرم  رد  غاـب  نیع  تسه  هک  صفق  نآ 

ربص هن  تسا و  هدنام  شروخ  هن  راز  هزبس  نآ  صفق ز  ردنا  ار  غرم  صِصق 
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؟ ییاشگ رد  ار  صفق  نآ  دوب  نوریب  نینچ  شناج  لد و  نوچ  دنک  رب  اپ  زا  دنب  نیک  دوب  ات  دـنک  یم  نوریب  خاروس  ره  رـس ز  رارق  و 
صفق زا  يوزرآ  نَزَح  فوخ و  نیا  رد  ار  وا  دوب  یک  ناـگبرگ  هقلح  هب  شدرگ  رب  درگ  ناهدـنا  رد  صفق  غرم  ناـنچ  هن  دوب  نوـچ 

.هدننک شنزرس  لذاع :  3944 صفق ب 3957 - نیا  دریگب  دشاب  صفق  دص  صَصَح  شوخان  نیزک  دهاوخ  یمه  وا  ندش  نوریب 

.ینامیشپ مَدَن :

.تسا لبنت  لمهم  رتشیب  لبنَم :

( همان تغل  زا  لقن  هب  ییانس ،  ) لهاک دوش  دوش ، هبرف  وچ  سپ  لبنم  دوب  دوب ، رغال  هک  نت 

604 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

3 یلبنَم 1452 / یبنُج  تسس  يراوخ  مخز  یلهاک  يدیرفآ  وت  ارم  نوچ 

هتفر راک  هب  لهاک  فدارم  و  ءاب »  » رسک هب  ییانس  رعـش  رد  لبنم   5 منت 2016 / یم  رب  اه  مخز  رب  مقـشاع  منت  دـیاسان  مخز  یب  ملبنم 
.دناتس یم  نآ  نیا و  زا  دور و  یمن  يراک  یپ  دوخ  هک  تسا  یسک  ندروآ ، فک  هب  لوپ  هنیرق  هب  ثحب  دروم  تیب  رد  .تسا 

.دور یم  هثداح  شیپ  اشیپ  هک  تسا  ییوجارجام  ینعم  هب  مود  تیب  مین  رد  اما 

.هاوخ تعفنم  .بلط  دوس  وج : گرب 

.ندز اپ  تشپ  ناهج  هب  .نتشذگ  ایند  زا  ندیهج : نوَک  زا 

.ندروآ تسد  هب  ار  ناهج  نآ  تمعن  .ندیسر  جنگ  هب  ندز : رب  ناک 

تاـغل و گـنهرف  رد  .هدـش  ینعم  ندـیود »  » تاـغللا ثاـیغ  رد  .تسا  رـس » يوم  ندوب  كدـنا   » یبرع رد  ءاـح ،»  » حـتف هب  صَـصَح :
.هدش ینعم  ندرک  رپ  نتخیر و  رپ  يونثم ، تاریبعت 

يزیچ تفص  دهد  یم  ناشن  رهاظ  هک  ارچ  تسین  تسرد  ندرک  ینعم  رپ  لاب و  یب  هدنرپ  ار  نآ  نتفرگ و  هدنرپ  تفص  ار  صصح 
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زا  ) .بیـصن هرهب ، هصح : عمج  تسا  ءاح »  » رـسک هب  صـصح  دور  یم  لامتحا  .هتفرگ  ار  هدنرپ  درگ  هک  تسا  نآ  زج  صفق و  دننام 
یناغرم نوچ  دـنناد  یم  ینامـسج  تاـیح  اـهنت  ار  یگدـنز  هک  ناـنآ  .دـشاب ) مه  رگید  صفق  دـص  صفق - تسوا - بیـصن  هچ  نآ 

صفق زا  غرم  ندـش  نورب  .ددرگ  یم  صفق  درگ  هک  تسا  هبرگ  نوـچ  ناـنآ  يارب  گرم  و  دـنرب ، یم  رـس  هب  صفق  رد  هـک  دنتـسه 
اب هک  نانآ  اما  ( 96 هرقب ،  ) .ٍهَنَس َْفلَأ  ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَحَأ  ُّدَوَی  .دننامب  ناهج  نیا  رد  دنهاوخ  مرجال  .نامه  نداتفا  هبرگ  ماک  رد  نامه و 

هزبس نآ  ناغرم  .راز  هزبس  صفق  نورب  راتفرگ و  صفق  رد  دنتسه  یغرم  نوچ  دنرگن  یم  نادب  درخ  هدید  هب  دنیانشآ و  رگید  ناهج 
مهرد صفق  نیا  دـهاوخ  یم  تسا ، هتـسخ  نت  رد  ندـنام  زا  تسا  هتـسویپ  ملاع  نآ  اب  یناج  هک  راظتنا ، رد  ار  غرم  نیا  نتـسویپ  راز 

.دزیرگب نآ  زا  وا  ات  دزیر 

هب ار  دوخ  اج  نآ  دیآ  راک  هب  رازاب  نآ  رد  هک  تسا  هدیزرون  يرنه  دیآ  یم  راک  هب  اج  نیمه  وا  رنه  هک  دوب  ایند  تایح  نیا  رب  سونیلاج  قشع 
دنیب یم  ناسکی  ماوع 

اج نآ  دیآ  راک  هب  رازاب  نآ  رد  هک  تسا  هدیزرون  يرنه  دیآ  یم  راک  هب  اج  نیمه  وا  رنه  هک  دوب  ایند  تایح  نیا  رب  سونیلاج  قشع 
دنیب یم  ناسکی  ماوع  هب  ار  دوخ 

هبرگ ناهج  منیب  يرتسا  ِنوُک  هک ز  ناج  مین  دـنامب  نم  زک  مَیـضار  دارم  زا  ناهج و  نیا  ياوه  زا  دار  سونیلاج  تفگ  هک  نانچ  نآ 
يرـشح وا  هدیدان  مدع  رد  ناهج  نیا  ریغ  تسا  هدـید  مدـع  ای  راطَم  زا  تسا  هدوب  هتـشگ  سِیآ  شغرم  راطق  دوخ  درگ  هب  دـنیب  یم 

تشپ رد  رَقَم  وا  دنک  یم  ردصم  يوس  شیور  فطل ، مکش  يوس  سپـس  وا  دزیرگ  یم  مرک  نوریب  دَشَک  یم  شِک  نینج  نوچ  ناهن 
رهش و نیز  متف  نوریب  رگا  هک  دنک  یم  ردام 
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مه ار  ینزوس  همـشچ  وچ  ای  مِحَر  ردـنا  یمدرک  هراظن  هک  مِخو  رهـش  نآ  رد  يدوب  يرد  ای  ماقم ؟ نیا  هدـید  هب  منیب  بجع  يا  ماک 
هک یتابوطر  نآک  دـنادن  وا  یمرحمان  وا  سونیلاج  وچمه  یملاع  زا  تسا  لـفاغ  مه  نینج  نآ  يدـش  هدـید  محر  نوریب  هک ز  يدـُب 
رگ صفق  رد  هناد  بآ و  ناکم  رهـش ال  درآ ز  ددـم  دـص  ناهج  رد  رـصنع  راچ  هک  نانچ  نآ  تسا  ینوریب  ملاع  زا  ددـم  نآ  تسه 

ملاع سونیلاج و  سپ ز  غارف  نالُقن و  تقو  رد  صفق  نیز  غاب  دـننیب  ایبنأ  ياه  ناج  تسا  هتفات  رد  يا  هصرع  غاب و  نآ ز  تسا  هتفای 
نیمه سونیلاج  : » تسا سمـش  نخـس  زا  هتفرگ  سونیلاج :...  قشع   3958 دـنا ب 3972 - غزاب  اه  کلف  ردـنا  هام  وچمه  دـنا  غراف 

ار ناهج  نیا  رتسا  جرف  هار  زا  ات  دننک ، مرتسا  مکـش  رد  مریمن و  رگا  هک  دـیوگ  یم  هک  درادـن  ربخ  ملاع  نآ  زا  و  تسا ، رِّقُم  ار  ملاع 
ص 237) ج 1 ، سمش ، تالاقم  « ) .مریمب هک  نآ  زا  دیآ  مرتشوخ  .منک  یم  هراظن 

606 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هقالع قشع ، يوَه :

.مادنا تکرح  نودب  ندوب  هدنز  درجم  ناج : مین 

.گرم زادگ و  ناج  ياه  بیسآ  زا  تراعتسا  هبرگ :

.ناسنا حور  غرم :

.ندیرپ یمیم ) ردصم  : ) راطم

، راوگان مِخَو : .دیوگ ) یم  نینچ  هک  دـسرت  یم  گرم  زا  سپ  ياه  بیـسآ  زا  ای  تسین  دـقتعم  گرم  زا  سپ  ناهج  هب  ای  سونیلاج  )
.زاسان

.دراد یم  هاگن  هدنز  ردام  مکش  رد  ار  كدوک  هچ  نآ  تابوطر :

.دوش یم  لدبم  كدوک  ياذغ  هب  دروخ و  یم  ردام  هچ  نآ  نوریب : ملاع 

نیا رد  اهنت  ار  یگدنز  هک  تسا  یناسک  لیثمت  .نتفر ) رگید  ناهج  هب  ناهج  نیا  زا   ) .ندیدرگ اج  هب  اج  نالُقن :
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یم مدـع  ار  ایند  زج  دـنرآ و  یم  باسح  هب  دوخ  راـک  ناـیاپ  ار  ندرم  .دـنرادن  یهگآ  گرم  زا  سپ  ناـهج  زا  و  دـنناد ، یم  ناـهج 
( دعب هب   3 تیب 53 / حرش  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب   ) .دنرادنپ

رپ لد  شتـسدوبن  هک  تفگب  نیک  دـمآ  سک  نآ  باوج  نیا  تسین  سونیلاـج  رهب  مباوج  سپ  تسارتـفا  تفگ  نیا  سونیلاـج  رو ز 
نیا ردـنا  رارق  دـید و  نطو  شناـج  ببـس  نآ  اوُجِّرَع ز  وا  ناـگبرگ  زا  دینـش  نوچ  وج  خاروس  دـش  شوـم  شناـج  غرم  تفج  روـن 

نیردـناک دـیزم  رد  ار  وا  رم  هک  ییاه  هشیپ  تفرگ  ییاناد  خاروس  روخ  رد  تفرگ  ییاّنب  خاروس  نیا  رد  مه  راو  شوم  اـیند  خاروس 
یباعل زا  یتشاد  اقنع  عبط  را  توبکنع  ندب  زا  ندـیهر  هار  دـش  هتـسب  ندـش  نوریب  زا  دـنک  رب  لد  هک  نآ  دـیزگ ز  دـیآ  راک  خاروس 

وا لاگنچ  ضرم  تسا و  گرم  هبرگ  صَغَم  ماسرـس و  درد و  شگنچ  ماـن  صفق  ردـنا  دوخ  گـنچ  هدرک  هبرگ  یتشارفا  یک  همیخ 
دمآ یـضاق  هدایپ  نوچ  اوگ  يروجنر  تسا و  یـضاق  نوچ  گرم  اود  يوس  دـهج  یم  هشوگ  هشوگ  وا  لاـب  ّرپ و  غرم و  رب  دـنز  یم 

607 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هاگ  مکح  ات  ار  وت  دناوخ  یمه  هک  هاوگ  نیا 

اه هراـپ  نت  هقرخ  رب  ینز  هک  اـه  هراـچ  اود و  تلهم  نتـسُج  زیخ  تفگ  هن  رگ  دـش و  دریذـپ  رگ  زیرگ  رد  يو  زا  یهاوخ  یم  یتلهم 
يزور نانچ  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  دسح  رپ  يا  هاوخب  هش  زا  دوخ  رذع  راد  مرش  رخآ  تلهم  دشاب  دنچ  راو  مشخ  یحابـص  دیآ  تبقاع 

رب یگراب  دنارب  تملظ  رد  هک  نآ  دسر و 
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دیاب ارتفا :  3973 شدـناوخ ب 3990 - یم  اـضق  يوس  اوگ  نآـک  شدـصقم  اوگ و  زا  دزیرگ  یم  یگراـب  کـی  لد  رون  نآ  دـنک ز 
.دوش هدناوخ  يِرتفا » »

.ندیدن يدام  يایند  زج  .ندوب  هاگآان  رگید  ناهج  زا  .نتشادن  نیب  تقیقح  هدید  ندوبن : تفج  رون  رپ  لد 

.نداد دوس )  ) رتشیب دیق ) : ) دیزم دینک ! تکرح  دیبنجب ! جیرعت ) زا  رضاح  رما  عمج  هغیص  : ) اوُجِّرَع

.هتسناد یگدنز  تقیقح  ار  نآ  هدیبسچ و  ایند  یگدنز  هب  هک  یسک  هب  تراشا  توبکنع :

هروس هیآ 40  هب  تسا  یحیملت  توبکنع  رد  و  دننیب ، یم  ناهج  نیا  يوس  نآ  رد  ار  یگدنز  هک  تسا  قح  نادرم  زا  تراعتـسا  اقنع :
شچیپ .مکـش  شچیپ  صَغَم : .تخاس ) باعل »  » زا يا  هناخ  هک  دنا  توبکنع  نوچ  دـنتفرگ  یناتـسود  ادـخ  زج  هک  نانآ   ) .توبکنع

.هدور

.دیآ یم  همکحم  هب  هیلع  یعدم  ندرب  يارب  یضاق  يوس  زا  هک  يرومأم  یضاق : هدایپ 

.ندوب ایند  لیصحت  یپ  رد  هناروکروک  زا  تیانک  .نادنود  بسا  یکیرات  رد  ندنار : یگراب  تملظ  رد 

گرم زا  سپ  ناهج  هب  وا  يروابان  هجیتن  یگدنز ، هب  ار  سونیلاج  یگتـسب  لد  سمـش  زا  يوریپ  هب  انالوم  میدید  شیپ  ياه  تیب  رد 
هتفگن ینخس  نینچ  دوب  هتخودنا  هک  یـشناد  اب  سونیلاج  تسا  نکمم  هک  دنک  یم  كاردتـسا  دوخ  ای  دنا  هتفگ  ودب  ایوگ  .دناد  یم 

.دشاب

هدیزخ خاروس  رد  شوم  نوچ  دنا و  هدیبسچ  یگدـنز  نیدـب  تسین ، نشور  تقیقح  رون  هب  نانآ  لد  هک  یناسک  دنتـسه  دـیوگ  یم 
رد هچ  نآ  .لابو و  عجارت و  رد  ناشیگدنز  تسا و  لابند  هب  ناشگرم  هک  یلاح  دنزومآ  یم  دیآ  یگدـنز  نینچ  راک  هب  هچ  نآ  .دـنا 

ياه تیب  اه و  تیب  نیا 

608 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا ع )  ) نانمؤم ریما  هدومرف ي  زا  هتفرگ  هدمآ  دعب 

دیدنخ یم  ودب  ایند  ایند و  هب  وا  هک  یماگنه  »
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.تسکـش مه  رد  ار  شیاهتَّوق  و  تسَخ ، شلد  رد  تبیـصم  ِراخ  راـگزور  دـیتلغ ، یم  هناربخ  یب  شیوخ  ِیگدـنز  شلاـب  راـچ  رد  و 
رت تسردنت  تقو  همه  زا  هک  یلاح  تسیچ ...  اجک و  زا  تسناد  یمن  هک  دروآ  يور  ودب  ییرامیب  تسیرگن ، ودـب  کیدزن  زا  اهالب 

هبطخ هغالبلا ، جـهن  « ) .درک راک  ناشروتـسد  هب  دروآ و  ناکـشزپ  هب  يور  ناساره  سپ  .دـید  یمن  دوخ  رد  يرامیب  زا  یناشن  دوب و 
و ندنک ، ناج  هلحرم  ياه  یکیرات  دنک و  رت  تخـس  مد  ره  ار  شیاهدرد  دنکفا و  هیاس  امـش  رب  گرم  هریت  ياهربا  هک  ادوز  ( » 221
، هغالبلا جهن  « ) .ناشوپ ار  رگیدکی  گرم  کیرات  ياه  هدرپ  و  ناج ، ندش  هتفرگ  جنر  و  ندوب ، شوه  یب  ندـش و  دوخ  یب  دوخ  زا 

هبطخ 230)

دجسم نآ  رد  نتفخ  بش  زا  ار  نامهم  دجسم  لها  ندرک  تمالم  هراب  رگید 

هراشا

دجسم نآ  رد  نتفخ  بش  زا  ار  نامهم  دجسم  لها  ندرک  تمالم  هراب  رگید 

رذـگهر دـشاب  تخـس  رخآ  هب  هک  رِگن  هب  دـیامن ، ناسآ  رود  نآ ز  ورگ  تناج  هماـج و  ددرگن  اـت  ورب  يدـلَج  نکم  شدـنتفگ  موق 
دب کین و  لایخ  مدرم  لد  رد  دوب  ناسآ  هعقاو  زا  رتشیپ  تسُج  زیوآ  تسد  چـیپ  اـچیپ  تقو  تسکـس  درَم و  سب  تخیوآ  نتـشیوخ 

تسا و گرگ  لجا  نآک  شیپ  ياپ  وت  هنم  نیه  يریش  هن  نوچ  راز  راک ، سک  نآ  رب  ددرگ  نامز  نآ  رازراک  ِنوردنا  دیآ  رد  نوچ 
.يریلد يدلَج :  3991 شیم ب 3996 - تسوت  ناج 

.نداد تسد  زا  ار  یگدنز  زا  تراعتسا  نتشگ : ورگ  ناج  هماج و 

.ندرک زیوآ  قلح  ندز ، راد  نتخیوآ :

.دیامن یم  رت  بسانم  ندنام  نازیوآ  یلو  هدش  ینعم  ندش  انف  يونثم ، تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  نتسکس :

.دنسر نادواج  یناگدنز  هب  ات  دنهن  یم  ناهج  نیا  یگدنز  رس  رب  ياپ  هک  تسا  یناسک  زمر  دجسم : نامهم 

رد انالوم 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1692 

http://www.ghaemiyeh.com


هار رد  مدـق  نوچ  هک  سک  اـسب  تسین و  سک  ره  راـک  یگتـشذگ  دوخ  زا  هکنیا  نآ  دـهد و  یم  میلعت  ار  یمهم  هتکن  اـه  تیب  نیا 
دنزیخ یم  رب  هراچ  یپ  رد  دننیب  یم  ار  گرم  نوچ  اما  دننز  یم  یشکدوخ  هب  تسد  یناسک  هک  نانچ  .دوش  نامیـشپ  دهن  تدهاجم 

.دیآ رب  تدایرف  يدنامرد  يدمآ و  رد  نآ  رد  نوچ  دیامن و  ناسآ  يا  هداتفین  نآ  رد  ات  هک  گرزب  راک  اسب 

لَخ نادزی  لیدبت  زا  شرمخ  دوش  لَدبُم  وا  هک  نآ  لادبا  تسیک  دش  ریز  رـس  وت  گرم  هک  نمیا آ ، دش  ریـش  تشیم  یلادـبا و  رو ز 
610 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوش 

رد دیدَش  ٌسَأب  مُهَنَیب  ام  مُهُسأب  دیدَسان  قافن  ِلها  قح ز  تفگ  نارم  نیه  ار  دوخ  وت  يرادنپ  ریش  نامگ  زو  يریگ  ریـش  یتسم  کیل 
وزغ فال  تقو  بوُرُحلا  َلبَق  یتَف  ای  هَعاجَش  بویغ ال  رادهپـس  ربمغیپ  تفگ  دنا  هناخ  ناتروع  نوچ  ازغ  رد  دنا  هنادرم  رگدمه  نایم 
تقو زایپ  نوچ  شغیت  رف  ّرک و  تقو  زارد  شریـشمش  وزغ  رکذ  تقو  دنا  نف  یب  فک  نوچ  گنج  شوج  تقو  دـننک  فک  ناتـسم 

: لادبا  3997 وا ب 4005 - کیخ  دش  یهت  نزوس  کی  هب  سپ  وج  مخز  وا  لد  هشیدنا 

بات .ندیـسر  لامک  هب  ندش : ریـش  شیم   1 .تسا 3255 / هیراـع  وـت  رب  تسا و  لادـبا  نآ ز  تسا  هیراـج  تـمکح  وـت  رب  ردارب  يا 
.نتشاد سفن  ياوه  اب  ییورایور 

.ندمآ رظن  هب  ناسآ  .ندناِمن  زیچان  زا  تیانک  .نتشگ  نوگن  رس  ندش : ریز  رس 

.ندش نوگرگد  نداد ، تیهام  رییغت  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .نتشگ  لّدبم  هکرس  هب  بارش  ندش : لَخ  رمخ 

رو دوش  یشون  دروخ  يرهز  یلو  رگ 
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دوش یشوه  هیس  بلاط  دروخ 

.راوتساان تسردان ، دیدسان :  1 / 2603 تسد 2604 - کلم  نیا  ارم  ریغ  هدم  هک  تسا  هدمآ  نامیلس  زا  ِیل  بَه  ِّبَر 

توطس دنا  مه  اب  نوچ  یَّتَش : ْمُُهبُوُلق  ًاعیِمَج َو  ْمُُهبَسْحَت  ٌدیِدَش  ْمُهَْنَیب  ْمُهُسَْأب  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دیدَش : ٌسَأب  مُهَنَیب  ام  مُهُسأب 
برحلا دنع  عاجشلا  ِبضغلا و  دنع  ُمیلحلا  .هثالَث  َدنِع  اَّلإ  ٌهَثالَث  فَرُعت  ال  : » هَعاجَش ال  ( 14 رشح ،  ) .تسا تخس  ناشدوخ  نایم  نانآ 

هثالث یف  الا  نُوفرُعی  هثالث ال  ُنامقل  لاق  : » تسا لقن  ع )  ) اضر ماما  زا  و  هیریـشق ) هلاسر  زا  يونثم ، ثیداـحا  « ) .هجاـحلا دـنع  خـالا  و 
ج راونالا ، راحب  « ) .هجاحلا دـنع  الا  كاخأ  فِرعَت  ِبرَحلا و ال  یف  اَّلإ  ُعاجَّشلا  فَرُعی  بَضغلا و ال  دـنع  ّالا  ُمیلحلا  ُفرُعی  ـال  عضاوم :

( صاصتخا زا  ص 426 ، ، 68

611 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یهت یلاخ ، وت  هدیاف ، یب  نف : یب 

دنرادنپ ناگمه  .دشاب  رادقم  یب  ناشرظن  رد  ناج  راوخ و  نانآ  هدید  رد  ایند  هک  دنیامیپب  ار  قح  هب  ندیـسر  هار  دـنناوت  یم  یناسک 
لق ِءالبلِاب  اوُّصُِحم  اذإَف  اینُّدـلا ...  ُدـِیبَع  ُساَّنلا  : » دومرف ادهـشلا  دیـس  .دـنریقح  هک  دوش  راکـشآ  دـیآ  شیپ  شیامزآ  نوچ  دـنریلد و 

جهن « ) .زیرگ هار  هدـنیوپ  مزر  رد  دـیزیتس و  درم  هدـنیوج  مزب  رد  : » دـیامرف دوـخ  ناراـی  هراـب  رد  ع )  ) یلع هک  ناـنچ  اـی  .نُوناَّیَّدـلا »
هبطخ 29) هغالبلا ،

دـش تسین ، تیهاوگ  نوچ  هاوگ  ندـید  افج  يوعد ، نوچ  قشع  افج  زا  لقیـص  تقو  رد  دـمر  وک  افـص  ياـیوج  مراد ز  بجع  نم 
يدب فصو  اب  هکلب  رسپ  يا  دشابن  وت  اب  افج  نآ  جنگ  وت  یبای  ات  رام  رب  هد  هسوب  جنرم  یضاق  نیا  دهاوخ  تهاوگ  نوچ  هابت  يوعد 

رب رد  وت  ردنا 
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ات شکُـسکُس  رب  دز  بسا ، رب  دزن  نآ  شک  هنیک  نآ  ار  بسا  رم  دزب  رگ  دز  درگ  رب  دزن  ار  نآ  دمن  رب  دز  درم  ار  نآ  هک  یبوچ  دمن 
اجنیا رد  .نداد و  الج  گنز ، ندودز  لقیَص :  4006 دوش ب 4012 - یَم  ات  ینک  نادنز  ار  هریش  دوش  یپ  شوخ  دهر  او  کسکس  ز 

.كولس ریس و  رد  تسا  تقشم  لمحت  تضایر و  زا  تیانک 

لمحت ار  اه  یتخـس  زا  تیانک  نداد : رام  رب  هسوب  ( 17 هیثاج ،  ) .ِهَمیِْقلا َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِـضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  هک : تسا  هَّللا  زا  تیانک  یـضاق :
دیاب دنک  یم  یتسود  ادخ  يوعد  هک  نآ  .یباین » جنگ  يربن  جنر  ات   » هک تسا  ندروخ  رام  مخز  میب  جـنگ ، ندروآ  نورب  رد  .ندرک 

.دنیب هیفصت  تلیسو  ار  اهالب  نآ  دشاب و  ابیکش  وا  يالب  رد  یضار و  وا  ياضق  هب 

وش گنز  یب  هنیآ  تضایر  رد  وش  گنر  یب  ینهآ  نهآ ز  وچمه 

تسوا شیامزآ  دسر  یسک  رب  یجنر  رگا   1 / 3459 دوخ 3460 - ِفاص  كاپ  ِتاذ  ینیبب  ات  دوخ  فاصوا  زا  نک  یفاص  ار  شیوخ 
(155 هرقب ،  ) .َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  هک : دریذپب  دیاب  و 

612 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

1 وج 243 / رهق  قلطم  ِفطل  نآ  يدش  یک  وا  رهق  رد  وا  دوس  يدیدن  رگ 

وک مدز  يوید  نآ  رب  نم  تسود  ناج و  يا  مدز  یک  ار  وا  تفگ  يدزیا ؟ رهق  يدیـسرتن ز  نوچ  يدز  ار  کمیتی  نآ  نادـنچ  تفگ 
نآ داسف  گرم  دهاوخ و  وخ  نآ  ِگرم  داب  وت  گرم  ار  وت  دیوگ  را  ردام  تسوا  ردنا 
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فال و دـندنام  ّثنخم  زیح و  نینچ  ات  دـندنار  او  اغو  زا  ناـشنالذاع  دـنتخیر  نادرم  بآ  يدرم و  بآ  دـنتخیرگب  بدا  زک  یهورگ 
رگ هک  قرو  نادرگ  رب  تسـس  قافِر  زک  قح  تفگ  ًالابَخ  مُکوُداَز  هک  نآ  ورم ز  اجیه  فص  رد  اه  نینچ  اـب  ونـش  مک  ار  اـخژاژ  هّرُغ 

دننکـشب فص  لد  دنزیرگ و  سپ  دننک  فص  مه  امـش  اب  ار  نتـشیوخ  دنوش  هَک  نوچمه  زغم  یب  نایزاغ  دنوش  هرمه  امـش  اب  ناشیا 
.تسا ینامرفان  بجوم  هک  دب  يوخ  زا  تیانک  وید :  4013 رَشَح ب 4022 - دیآ  قافن  لها  اب  هک  ِهب  رفن  نیا  یب  یکدنا  یهاپس  سپ 

.شزرا وربآ ، بآ :

.رازراک یغَو : اغو :

.نتشاد زاب  ندناراو :

.شرغ هّرغ :

ْمُکِیف اوُجَرَخ  َْول  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ًالابَخ : مکوُداَز   4 قبط 3427 / متفه  رب  هّرغ  نآ  دور  ات  قح  ریش  يا  راوریش  نک  يا  هّرُغ 
، اه هورگ  هقفَر : عمج  قافِر : ( 47 هبوت ،  ) .دندوزفین امش  رب  یهابت  رکم و  زج  دندش  نوریب  امش  اب  ناقفانم ]  ] رگا ًالابَخ : اَّلِإ  ْمُکوُداز  ام 

.اه تعامج 

.ندنادرگ رب  يور  ندرواین ، باسح  هب  ندنادرگ : رب  قرو 

دنهاوخ تسس  راک  رد  ار  نایوج  گنج  دنـشاب  امـش  هارمه  ناقفانم  رگا   ) .ندیـسرت .نداد  تسد  زا  تأرج  زا  تیانک  ندش : زغم  یب 
( .درک
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.عمج هورگ ، رَشَح :

ین لد  مه  هک  داتفا  نآ  زا  صقن  دنا  یـش  کی  غِژاغَژ  رد  نیریـش  خلت و  هتخیمآ  خـلت  هب  يرایـسب  هب ز  هتخیب  شوخ  ِمک  ِماداب  تسه 
یمعا دـهن  یم  ناسرت  ماگ  یلزنم  دـنادن  هر  رد  دور  یم  ناهج  نآ  لاح  کش ز  رد  دـیز  یم  نامگ  زا  وک  دوب  لد  ناـسرت  ربگ  دـنا 

ره دور  نوخ  رپ  لد  اهدُّدرت و  اب  دور  نوچ  رفاسم ، هر  دنادن  نوچ  یلد 
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شوگ رد  وه  ياه و  ره  دور  یک  وا  ِشوهاب  ِلد  هر  دنادب  رو  تسیا  فقو و  اج  نآ  میب  زا  دنک  وا  تسین  هار  وس  نیا  ياه  دیوگ  هک 
لباب رحس  فال  ردنا  هچ  رگ  دنلِه  اهنت  ار  وت  دنزیرگ و  سپ  نالفآ  دنا  میب  قیض و  تقو  هک  نآ  نالد ز  رتشا  نیا  هارمه  وشم  سپ  وا 

رب تماقم  زا  ات  دـنز  مد  دـنک  تساوسو  تسا و  سواط  عبط ، راکـش  دیـص و  وجم  ناسواط  وت ز  رازراک  نیه  وجم  نایانعر  وت ز  دـنا 
.ندروخ رب  مه  هب  زاوآ  غژغژ : عمج  غژاغژ :  4023 دنک ب 4033 -

.ندوب مه  فالخ  .معط  رد  ندوبن  ناسکی  ندوبن : لد  مه   3 درمشن 227 / کی  ار  لقع  نارازه  دص  درب  ار  تزغم  لقع و  نآ  غژغژ 

هب تسا  یحیملت  نآ  رد  .دندوب و  هرهش  وداج  رحس و  هب  نآ  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  لباب  رکذ  .گرزب  رحاس  زا  تیانک  لباب : رحس 
.لباب نیمزرس  هب  نانآ  ندمآ  تورام و  توراه و  ناتساد 

( یناقاخ  ) تسرف زامن  یب  يوداج  يوس  دشن  دنسپ  ترگ  لباب  رحس 

هسیاقم ص 101 ) لوا ، رتفد  زا  مراهچ  وزج  هب : دینک  هاگن  و  ( ) يدعس  ) كاحض رام  ياج  هچ  وت  يوم  لباب  رحـس  ياج  هچ  وت  يور 
رتشیب لیـصفت  هدـنیآ  ناتـساد  رد  و  دـنزیرگ ، یم  دـیآ  شیپ  رطخ  نوچ  دـننز و  یم  فال  ناقفانم  .ناقفانم  نانمؤم و  ناـیم  تسا  يا 

.داد دهاوخ 

نتخیرگ نیَّفَص  تاقالم  تقو  مناوخ و  يرای  هب  ار  دوخ  هلیبق  منک و  اه  يرای  نم  هک  دییآ  دمحا  گنج  هب  هک  ار  شیرق  ناطیش  نتفگ 

نیَّفَـص تاـقالم  تقو  مناوخ و  يراـی  هب  ار  دوخ  هلیبـق  منک و  اـه  يراـی  نم  هک  دـییآ  دـمحا  گـنج  هب  هک  ار  شیرق  ناطیـش  نتفگ 
نتخیرگ

وا تفگ  زا  شیرق  نوچ  مَُکل  ٌراج  ینَّنإ  هک  نوسفا  دناوخ  مکی  دص  دش  هپس  رد  ناطیش  وچمه 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1697 

http://www.ghaemiyeh.com


اهوَرَت َمل  ًادونُج  نآ  یهر  ردنا  نانمؤم  ّفص  يوس  یهپـسا  کیالم  زا  ناطیـش  دید  دـندمآ  تاقالم  رد  رکـشل  ود  ره  دـندش  رـضاح 
ام َهَّللا  َفاَخأ  يا  تفگـش  نم  یهاپـس  منیب  یمه  هک  تفرگ  یم  هدیـشک  سپاو  دوخ  ياپ  هدکـشتآ  میب  وا ز  ناج  تشگ  هدز  فص 
نم مد  نیا  تفگ  نینچ  نیا  یتـفگن  یم  وت  ارچ  يد  نیه  لکـش  هقارُـس  يا  ثراـح  تفگ  نوَرَت  ـال  اـم  يَرأ  یِّنإ  اُوبَهذا  نوَع  ُهنِم  ِیل 

یمه يد  گنج  تقو  نیا  دوب  فال  ِنامز  نآ  گنن  وت  يا  کیل  نیا  ریغ  ینیبن  یم  برع  ِشیشاعَج  ینیب  یم  تفگ  بَرَح  منیب  یمه 
ات نیهم  زیچان و  درمان و  ناـمز  نیو  نیعل  يا  يدوب  شیجلا  ُمیعَز  يد  مدـب  مد  ترـصن  حـتف و  ناـتدوب  هک  مدـش  نادـنیاپ  هک  یتفگ 
نآ دش  نیگمـشخ  شباتع  زا  نیا  تفگ  هقارـس  اب  ثراح  هک  نوچ  میدـش  مزیه  ام  یتفر و  نوت  هب  وت  میدـمآ  وت و  مد  نآ  میدروخب 
یب نآ  ِنوخ  تخیرگ  ناطیش و  تفوک  ار  شا  هنیس  دیسر  لد  درد  شوا  تفگ  نوچ ز  دیشک  وا  تسد  نیمـشخ ز  دوخ  تسد  نیعل 
سپ شتخادنا  شا  هنیـس  ردنا  تفوک  مُکنِم  يَِرب ٌء  یِّنإ  تفگب  سپ  وا  ملاع  نیدنچ  درک  ناریو  هک  نوچ  تخیر  رکم  نیز  ناگراچ 

ترجه مود  لاس  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  ردـب  گنج  هثداح  اه  تیب  نیا  ذـخأم   4034 شتخات ب 4050 - تبیه  وچ  دـش  نازیرگ 
اب گنج  يارب  هکم  مدرم  .تسا  هدش  تراشا  هثداح  نیدب  لافنا  هروس  متشه  لهچ و  هیآ  رد  داد و  خر 
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.هداد خر  یگنج  هنانک  نب  فانَم  دبَع  نب  رکب  ینب  نانآ و  نایم  دندروآ  دای  هب  یلو  دندش  نوریب  هنیدم  مدرم 
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ینانک « 41  » مُشعُج نب  کلام  نب  هقارُـس  تروص  رب  سیلبا  .میوش  هقرف  ود  دیاب  ام  هاگ  نآ  دـتفا  رد  ام  اب  هنانک  دـیاش  دـنتفگ  دوخ  اب 
ردـب هب  نوچ  میامـش و  هانپ  نم  درک و  دـناوتن  هبلغ  امـش  رب  یـسک  زورما  تفگ  ار  شیرق  دـش و  نانآ  دزن  دوب  هنانک  ناـگرزب  زا  هک 

نآ تفگ  يور ؟ یم  اجک  هقارس  تفگ  ار  وا  ماشه  نب  ثراح  .تشگ  زاب  سیلبا  دیسر  ینامسآ  ددم  تسویپ و  رد  گنج  دندیسر و 
دص هتسد  سیئر  نوسلکین ،) حرش   ) یشابزوی مکی : دص  هیآ ) نیمه  لیذ  يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت   ) .دینیب یمن  امـش  منیب  یم  نم  هچ 

.ربهر هتسد ، رس  يرفن ،

.ندیدرگ نابیتشپ  زا  تیانک  ندش : مکی  دص 

ِساَّنلا َو َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاغ  َلاق ال  ْمَُهلامْعَأ َو  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ْذِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .میامش  روای  نم  مَُکل : ٌراج  ِینَّنإ 
مدرم زا  زورما  تفگ  ار و  ناشرادرک  نانآ  يارب  تسارآ  ناطیش  هک  یماگنه  و  ِْهیَبِقَع : یلَع  َصَکَن  ِناتَئِْفلا  ِتَءارَت  اَّمَلَف  ْمَُکل  ٌراج  یِّنِإ 

ینایهاپس اهوَرَت : َمل  ًادُونُج  ( 48 لافنا ،  ) .تشگ زاب  دندید  ار  رگیدکی  هورگ  ود  نوچ  میامش  رای  نم  تسین و  بلاغ  امش  رب  یـسک ] ]
.دندمآ مالسا  هاپس  يرای  هب  هک  دنا  ناگتشرف  دوصقم  و  بازحا ، هبوت و  هروس  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .ار  نانآ  دیدیدن  هک 

نم انامه  ِباقِْعلا : ُدـیِدَش  ُهَّللا  َهَّللا َو  ُفاخَأ  یِّنِإ  َنْوَرَت  ـال  اـم  يرَأ  یِّنِإ  ْمُْکنِم  يَِرب ٌء  یِّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  َهَّللا :...  ُفاَـخأ 
نب ثراح  ( 48 لافنا ،  ) .تسا رفیک  تخـس  ادـخ  مسرت و  یم  ادـخ  زا  نم  دـینیب  یمن  امـش  هک  ار  يزیچ  منیب  یم  نم  امـش  زا  مرازیب 

.لهج وبا  ردارب  ماشه :

نوچ هک  يا  لکش : هقارس 
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.ینام یم  هقارس 

.یهابت يراوشد ، بَرَح :

الاب زارد  درم  دراوملا ) برقا  « ) .ساَّنلا ِشیِشاعَج  نِم  َوُه   » دنیوگن تسا  هتفگ  تیّکِس  نبا  .تشز  يالاب  هاتوک  .شوُشعُج  شیِـشاعَج :
.کیراب و 

.نماض نادنیاپ :

__________________________________________________

( دراوملا برقا   ) .تسا حصفا  حتف  هب  اما  هدش ، طبض  زین  موس  لوا و  مض  هب  ( 41)
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.رکشل سیئر  شیَحْبلا : ُمیعَز 

تمکح رهب  دنُدب  کی  ناشیاک  لقع  هتـشرف و  نوچ  دنا  هدومنب  ار  شیوخ  تروص  ود  رد  دـنا  هدوب  نت  کی  ود  ره  ناطیـش  سفن و 
نوچ دـنک  هلمح  سفن  کی  شیک  ناج و  مصخ  تسا و  لقع  عناـم  شیوخ  ِّرِـس  رد  نینچ  يراد  ینمـشد  دـندش  تروص  ود  شاـه 

زا وید  نتشگ  ناهنپ  مان  نورب  درآ  یم  خاروس  ره  رس ز  نونک  دراد  اه  خاروس  وا  لد  رد  رارف  رد  دزیرگ  یخاروس  هب  سپ  رامـسوس 
نآ ادخ  هک  تسا  دش  دمآ  ار  ذفنق و  رـس  نوچ  تسا  ذفُنق  سونخ  نوچ  شـسونُخ  هک  سونُخ  دـش  نتفر  خاروس  نآ  ردـنا  سوفن و 

تصرف وچ  ات  تشرد  داّیص  میب  زا  مدب  مد  تشپ  راخ  نآ  رس  ددرگ  ناهن  یم  دنامب  ار  کتشپ  راخ  نآ  ِرـس  وک  دناوخ  ساّنَخ  ار  وید 
يدـُب ز یک  یتسد  وت  رب  ار  نانز  هر  يدز  تهار  نوردـنا  زا  سفَن  هن  رگ  نوبز  شرام  دوش  يرکم  نینچ  نیز  نورب  درآ  رـس  تفاـی 

: ناطیش سفن و   4051 تسا ب 4062 - تفآ  زآ و  صرح و  ریسا  لد  تسا  توهش  هک  یضتقم  ِناوَع  نآ 

: لقع هتشرف و   3 يدساح 3197 / ودع و  ار  مدآ  هدوب  يدحاو  لّوا  هدوب ز  ناطیش  سفن و 

، ندش ناهنپ  سونُخ :  3 دنا 3193 / هتشگ  تروص  ود  ار  تمکح  رهب  دنا  هتشر  رس  کی  لقع  اب  کَلَم  نوچ 
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.نتشگ ناهن 

.تشپ راخ  ذفنق :

هک نانچ  ار و  ناگمه  تسا ، يرادـشه  ( 5 ساـن ،  ) .ِساَّنلا ِروُدُـص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنَْخلا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ساـّنَخ :
یپ رد  هتسویپ  و  ناهن ، هاگ  اراکـشآ و  وا  هسوسو  تسا  ینمـشد  سفن  .تسا  هدومرف  نایب  ناتـساد  بلاق  رد  ار  هیبنت  نیا  تسوا  هویش 

.دزادنا رب  ار  یمدآ  دزاتب و  دبای  تسد  نوچ  نامدرم  ندرک  هارمگ 

617 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وُدَـع يَدـعأ  مَُکل  مُکیَبـنَج  َنَیب  وکن  دـنپ  نیا  وت  ونـشب  ربـخ  رد  هار  تسوت  رهق  هب  ار  ناـناوع  اـت  هاـبت  دزد و  يدـش  رِـس  ِناوـع  نآ  ز 
هچ درک  لهـس  ار  يدمرـس  باذع  نآ  دربن  ایند و  رهب  زا  وا  وت  رب  زیتس  ّجل و  رد  تسا  سیلبا  وچ  وک  زیرگ  ونـشم  ودـع  نیا  قارطمط 

یهاک وچ  ار  یهوک  زاب  دنک  هُک  تعنـص  هب  ار  یهاک  رحـس ، دنک  نادنچ  دص  شیوخ  رحـس  وا ز  دـنک ؟ ناسآ  ار  گرم  رگ  بجع 
یم قیاقح  بلق  سفن  ره  دنز  یم  مد  وک  تسا  نیا  رحـس  راک  نظ  هب  دنادرگ  تشز  ار  اهزغن  نف  هب  دنادرگ  زغن  ار  اه  تشز  دنت  یم 

ِرتَتـسُم ًارحِـس  ِساوسَولا  ِیف  َّنإ  رِـس  تسوت و  نورد  رحاس  نینچ  نیا  یتیآ  ار و  يرخ  دزاس  یمدآ  یتعاس  دـیامن  رخ  ار  یمدآ  دـنک 
قایرت تسا  هدییور  زین  رَت  ِرهز  نیا  تسُر  هک  ارحـص  نآ  ردنا  اشگ  ییوداج  دنتـسه  نارحاس  اهرحـس  نیا  تسه  هک  ملاع  نآ  ردـنا 

تسا و رحـس  نم  ِتفگ  وت  یناریو  تسا و  رحـس  وا  ِتفگ  رت  کیدزن  وت  هب  نم  مرهز  هک ز  رپس  وج  نم  زا  قایرت  تدیوگ  رـسپ  يا 
، ناوید گنهرس  ناوَع :  4063 وا ب 4076 - رحس  عفد 
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هبت یـسفن ، روهقم  نوچ   ) .دـنک هسوسو  ار  یمدآ  هک  سفن  زا  تیانک  رـس : ناوع  ( 1 تیب 806 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .تلود رومأم 
نیب یتلا  کسفن  كّودع  يَدعا  : » ثیدح هب  تسا  تراشا  مُکیَبنَج : َنَیب  .دـنوش ) یم  هریچ  وت  رب  ینورب  ناناوع  سپ  ینک  یم  يراک 

« .کیبنج

3 / 3821 تسیچ ؟ یعبط ز  گس  دنب  رد  وا  هن  رو  تسا  یفتخم  لَّکوم  ار  لَّکوم  ره 

.نآ نداد  ناشن  ناسآ  باذع : ندرک  لهس   1 نیک 906 / رکم و  رد  رتب  مدرم  همه  زا  نیمک  رد  منورد  زا  سفن  مدرم 

.3 تیب 1162 / حرش  هب : دینک  هاگن  نآ : راثآ  رحس و 

618 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدیشوپ  يرحس  ینورد  ياه  هسوسو  رد  ِساوسَولا :...  ِیف  َّنا 

: اشگ ییوداج  نارحاس 

دننک یم  یهام  رحِس  زا  ار  رام  دنا  نف  ُرپ  نایهام  می  نیا  ردنا  و 

رهز و ( 3 / 3598 تیب 3599 - حرـش  هب : دـینک  هاگن   ) 3 / 3597 لالح 3598 - رحـس  هتخومآ  ناشرحب  لـالج  ياـیرد  رعق  ناـیهام 
: قایرت

ادتبا ینال ز  قایرَت  دوب  وک  ار  حور  نآ  زج  تسا  رهز  يرورس 

یلع ( 2 / 3450 تیب 3451 - حرش  هب : دینک  هاگن   ) 2 / 3464 راز 3465 - قایرت  نورد  ردنا  دوب  وک  رادم  یکاب  دـش  رام  ُرپ  رگا  هوک 
التبم دوخ  يراـمیب  هب  ار  امـش  ناطیـش - هکنیا - دـیزیهرپب  ادـخ  ناگدـنب  سپ  : » دـیامرف یم  نینچ  وا  نتفیرف  ناطیـش و  هراـب  رد  (ع )

ار دـیدهت  ِریت  هک  دـنگوس  مناج  هب  .دـناشک  امـش  رـس  رب  ار  دوخ  ِناگدایپ  ناگراوس و  و  دـنازیگنا ، رب  شیوخ  ِگناب  اـب  و  دـنادرگ ،
- نابهگن وا  رب  ناطیش  ( » هبطخ 192 هغالبلا ، جهن   ) .هدرک هناشن  ار  امش  و  هتخات - و  هدیشک - تخس  ار  نامک  هتخاس و  رافوس  ناتیارب 

ره و 
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زورما رگا  امن و  هبوت  نآ  زا  نکب و  هک  دیالایب  نادـب  ار  شیوخ  ات  دـیارآ ، یم  وا  هدـید  رد  ار  هانگ  ناهاوخ - ار  شا  یهارمگ  هظحل 
هبطخ 64) هغالبلا ، جهن  « ) .ادرف دشن 

شُک نامهم  دجسم  نآ  نامهم  نآ  رب  ار  دنپ  نالذاع  ندرک  ررکم 

شُک نامهم  دجسم  نآ  نامهم  نآ  رب  ار  دنپ  نالذاع  ندرک  ررکم 

نیز نکم  ار  ام  دجـسم و  مرَکلا  ُوب  يا  ورب  يدـلَج  نکم  نیه  ناولهپ  شوخ  نآ  تفگ  قح  ًارحِـس و  ناـیَبلا  ِیف  َّنإ  هک  ربمغیپ  تفگ 
لتق هناهب  ات  یملاس  ُدب  وا  دجسم ، هناهب  رب  یملاظ  ار  وا  دیناساتب  هک  ینَد  ادرف  دنز  ام  رد  یشتآ  ینمـشد  زا  ینمـشد  دیوگب  هک  مهّتم 
ورب نیه  نانمـشد  رکم  زا  نمیا  میا  هن  هک  ناج  تخـس  يا  هنم  ام  رب  یتمهت  دـهج  وا  دجـسم  تسا  ماـن  دـب  هک  نوچ  دـهن  دجـسم  رب 

تخل تخل  کی  کی  هدنک  رب  دوخ  شیر  تخب  هدیفالب ز  نارایـسب  وت  نوچ  زگ  هب  ار  ناویک  دومیپ  ناتن  هک  زپم  ادوس  نکم  يدـلج 
ذخأم رفنازورف  موحرم  ارحِس : نایبلا  یف  َّنا   4077 لابو ب 4085 - رد  نکفیم  رد  ار  ام  شیوخ و  لاق  لیق و  نیا  نک  هاتوک  ورب  نیه 

َنِم َّنإ  ص )  ) ُِّیبَّنلا لاق  : » تسا هدمآ  زین  هعیش  باتک  رد  نکیل  ص 99 ) يونثم ، ثیداحا   ) .دنا هداد  ناشن  هماع  ياه  باتک  زا  ار  نآ 
و نسحلا ، وب  ریظن : تسا  باطخ  مرَکلا : ُوب  قودص ) یلاما  زا  ص 415 ، ج 68 ، راونالا ، راحب  « ) .ارحَِسل نایَبلا  َنِم  َّنإ  ًامَکَِحل َو  ِرعِّشلا 

.العلا وب 

.سکان تسپ ، نمشد ) تفص  : ) یند

.ندرک هفخ  ندیناسات :

.ندرمش ناسآ  ار  راوشد  ندرک ، هدوه  یب  لایخ  ندرک ، یگناوید  نتخپ : ادوس 

هب تسد  زا  تیانک  .ندرک  زگ  ار  باتهام  ندز و  بآ  رب  هرِگ  ریظن : ندومیپ : زگ  هب  ار  ناویک 
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.ندز نکممان  راک 

يوش یم  هتشک  هک  باوخم  دجسم  رد  دنتفگ  ار  نامهم  ناگدننک  شنزرس   ) .ندش نامیـشپ  .ندروخ  غیرد  زا  تیانک  ندنک : شیر 
( .دنرامش یم  وت  هدنشک  ار  ام  نانمشد  و 

وا تشپ  رب  يدومحم  سوک  هک  ار  يرتش  تشک ، زا  فد  گناب  هب  تشک  سراح  ندرک  عفد  هب  ندروآ  لـَثَم  ار و  ناـشیا  ناـمهم  نتفگ  باوج 
يدندز

هراشا

رب يدومحم  سوک  هک  ار  يرتش  تشک ، زا  فد  گناب  هب  تشک  سراح  ندرک  عفد  هب  ندروآ  لَثَم  ار و  ناشیا  نامهم  نتفگ  باوج 
يدندز وا  تشپ 

يدز یم  ناغرم  عفد  رد  یکلبط  يُدب  یتشک  سراح  وک  یکدوک  میپ  دیآ  فیعـض  یلوَحال  هک ز  مَِین  ناوید  نآ  زا  نارای  يا  تفگ 
نآ دز  رذـگ  رب  میرک  دومحم  هاش  ناطلـس  هک  نوچ  تشگ  فوخ  یب  دـَب  ِناـغرم  زا  تشک  تشک  کـلبط ز  نآ  غرم ز  يدـیمر  اـت 

شیپ ُدب  ییتُخب  سوک  لاّمح  يُدب  وک  دـُب  يرتشا  ریگ  کلم  ردفـص  زوریپ و  هبنأ و  ریثا  هراتـسا  وچمه  یهاپـس  اب  میظع  همیخ  فرط 
رتـشا نآ  دـمآ  رد  عرزم  نآ  ردـنا  بلط  رد  عوجُر و  ردـنا  يدز  یم  بش  زور و  يو  رب  لـبط  سوـک و  گـناب  سورخ  نوـچمه  ور 

ِكاروبَت دوب  هچ  وا  شیپ  وخ  تسا  شنآ  اب  تسا  لبط  هتخپ  وا  هک  کلبط  نزم  شتفگ  یلقاـع  ُرب  ظـفح  رد  دزب  کـلبط  نآ  كدوک 
نیدیرملا سینا  زا  نخس  هلجم  زا  ار  ناتساد  ذخأم  رفنازورف  موحرم   4086 لفک ب 4095 - تسیب  ناطلس  لبط  وا  دشک  هک  لفط  وت 

.2 تیب 639 / حرش  هب : دینک  هاگن  وید : لوح و  ال  ص 125 ) يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) .تسا هدروآ 

.اپ ندنام  زاب  راک  زا  .نتشگ  تسس  یپ : ندمآ  فیعض 

.نابهگن سراح :

.رفس ماگنه  نتشذگ ، لاح  رد  رذگ : رب 

( تیب نیا  رد   ) .نامسآ ریثأ :

6 ریقح 961 / مان  یناوخ و  هبارخ  وت  ریثأ  کشر  دش  هک  ار  ام  نکسم 

حرش
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621 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

.دنتفوک یم  دنداهن و  یم  نآ  تشپ  رب  سوک  هک  يرتش  سوک : لامح  رتشا 

فال هن  اجنیا  دیاب  رنه  يروش ؟ هچ  فازگ  زا  تفگ  دیدنخب و  نامیرن 

ُّیِعابَر : » تسا برع  لاثما  رد  و  مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  يدـسا ،  ) يارد گناب  دـسرتن ز  رتشا  هک  يارـس  هفاـی  کـبک  زا  نم  مسرتن 
.دنمونت ندرگ  زارد  رتش  یتُخب : دوش )» نادند  راهچ  هک  رتشا   » لیذ مکح ، لاثما و  هب : دینک  هاگن  « ) .سَرَجلا َنِم  ُعاترَت  ِلبألا ال 

.نتفر نتشگ و  زاب  بلط : عوجر و 

.تشک زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .مدنگ  ُّرب :

.هدومزآ هتخپ :

ندـنار يارب  هک  کچوک  یلبط  كارُوبَت : همان ) تغل  زا  لـقن  هب  يدـحوا ،  ) يرفظ تدـشابن  یـشوکن  اـت  يرفـس  یب  هتخپ  درم  دوشن 
.دننز رازتشک  زا  ناغرم 

.نادنچ ود  .زیچ  ره  ِدنچ  مه  لفک :

يا اه  هدید  نیا  تسا  هدید  هچ  نآ  شیپ  اهدیدهت  نیا  تسا  كاروبَت  دوخ  الب  لبط  ِهگتبون  نم  ناج  ِنابرق ال  يا  هتـشک  نم  مقـشاع 
زا مغراف  رـس  مدازآ ز  لیعامـسا  وچ  لب  رذـح  یب  منایلیعامـسا  وچ  نم  متـسیب  هر  نیا  رد  یتـالایخ  زک  متـسین  اـهنآ  زا  نم  ناـفیرح 

ار اطع  رم  دـنیب  هک  ره  فَلَخلِاب  نَّقَیَت  نَم  هَّیِطَْعلِاب  فلَّسلا  ِیف  َداَج  هک  ربمغیپ  تفگ  اـیب  ار  مناـج  تفگ  اَولاَـعَت  لـُق  اـیر  زا  قارُطمُط و 
اه نابنا  رد  رز  دـنهد  دوخ  لام  داـتفا  دوس  وچ  اـت  دـنب  دنتـشگ  نآ  زا  رازاـب  رد  هلمج  ضرغ  نیز  ار  اـطع  دزاـب  رد  دوز  ضوع  دـص 
نآ مرگ ز  شیوخ  يالاک  زا  شقشع  ددرگ  درس  شیب  حبر  رد  يا  هلاک  دنیبب  نوچ  رـصُم  دیآ  لذب  هب  دیآ  دوس  هک  ات  رظتنم  هتـسشن 

حبِر ار  شیوخ  ياه  هلاک  دیدن  وک  نآ ، اب  تسا  هدنام 
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622 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فرش  رد  اهنآ  زا  نوزفا  دیدب  نوچ  فرح  اهرنه و  ملع و  نینچمه  دیزم  و 

لفط یگرزب  رد  وا  تشگن  ات  ار  لفط  ناج  دوب  هدرم  تبعل  زیل  ِزیچ  دش  ناج  مان  مدمآ  هب  نوچ  زیزع  دـشاب  ناج  تسین  ناج  زا  هب  ات 
ّسح زا  غراف  لاصو  رد  دـش  ناج  تسَر  یلفط  نوچ ز  تسا  تجاح  تنادـب  سپ  یلفط  وت  ات  تسا  تبعل  لـّیخت  نیو  رّوصت  نیا  از 
ناوت یم  ار  ال » : » ِناـبُرق ال  4096 قاـفِولِاب ب 4112 - مَلعا  ُهّللا  مدز َو  نت  قاـفن  یب  میوگب  اـت  مرحم  تسین  لاـیخ  ریوصت و  تسا و 
یمن قشع  يزیچ  هب  ادخ  زا  ریغ  نم  .تسا ) هدرک  مینابرق  یتسرپ  اتکی  هک  متسه  يا  هتشک  مقشاع  نم   ) .تفرگ هَّللا  ّالا  هلا  ِفّفخم ال 

: ریظن .مزرو 

هتشک .تفرگ  یش ء ، ینعم ال  هب  ار  ال »  » ناوت یم  و  « 42 ( » یناقاخ  ) افِش تا  هَّللا  اَّلإ  هبعک  میسن  درآ  يوش  هبت  هیداب ال ، مومس  رد  رگ 
.قح رد  یناف  .تسا  هدنامن  نم  زا  يزیچ  هک  ما  يا 

هک حابص  نسح  ناوریپ  نایلیعامـسا : .ما ) هدیرخ  ناج  هب  ار  الب  نم  .تسالب  ياریذپ  نم  ناج   ) .ماگنه هب  لبط  نتخاون  ياج  هگتبون :
.دندوب هدنکفا  اه  لد  رد  میب  مدرم  راتشک  اب  دندیساره و  یمن  گرم  زا 

.دنسارهن يزیچ  زا  هک  .كاب  یب  رَذَح : یب 

دنا هداد  نامرف  ار  وت  هچ  ره  تفگ  مدیرب ، یم  رـس  ار  وت  مدید  باوخ  رد  دومرف  ودـب  ردـپ  نوچ  هک  ع .)  ) میهاربا دـنزرف  لیعامـسا :
.ندوبن ینامسج  یگدنز  دنب  رد  ندرمشن ، يزیچ  هب  ار  رس  ندوب : دازآ  رس  زا  ( 102 تافاص ،  ) .نک نانچ 

.ماعنا هروس  هیآ 151  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .دییایب و  وگب  اولاعت : ُلق 

ار ام  قح  تفگ  اولاعت  لق 
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: فَلَّسلا ِیف  َداَج  ( 1 تیب 2694 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) 1 ناشن 2694 / ار  ام  ینکشا  مرش  دوب  ات  نآ  دب 

نید موــــــــــی  رد  دوــــــــــخ  شاداــــــــــپ  وا  دــــــــــناد  نـــــــــیقی  زا  هـــــــــک  ره  هــــــــــک  ربــــــــــمغیپ  تــــــــــفگ 
__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 42)

623 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد ( 2 / 895 تیب 896 - حرش  هب : دینک  هاگن   ) 2 / 895 شدـیاز 896 - نوگرگد  يدوج  نامز  ره  شدـیآ  یم  ضوع  هَد  ار  یکی  هک 
.ندیشخب نداد ، نتخاب :

.هدنراشف اپ  هدنزرو ، رارصا  لاعفا ) باب  زا  لعاف  مسا  : ) رِّصُم

.نتشاد نوزفا  دوس  ندوب : رتشیب  حبر  رد 

.نتشاد نادب  یگتسب  لد  يزیچ : اب  ندنام  مرگ 

يزیچ ناج  زا  رتهب  ات   ) .دهد یم  ینعم  هدنزغل  زیچ  دـشاب  نینچ  رگا  .تسا  فوصوم  تفـص و  تروص  هب  ساسا  هخـسن  رد  زیل : زیچ 
زیچ ناسیون  گنهرف  نکیل  .دهجب ) تسد  زا  دوز  هک  دوب  دـهاوخ  زیل  ِزیچ  ناج  دـش  ادـیپ  يرتهب  نوچ  تسا ، زیزع  ناج  دوشن  تفای 

.تسا شزرا  یب  كدنا و  ینعم  هب  هک  دنا  هتفرگ  عابتا  زا  ار  زیل  بکرم و  ار  زیل 

نکیل كزیل )» زیچ   » لیذ همان ، تغل  زا  لقن  هب  يرونا ،  ) دوب هداهن  تناـما  هب  اـم  دزن  هک  یتفگ  درب  زاـب  داـتفا  مه  هب  یکزیل  زیچ  نوچ 
.تسا كدنا  كزیل ، ياج  هب  یسیفن  دیعس  يوضر و  سردم  پاچ  هخسن  رد 

.ندش شوماخ  ندز : نت 

(. نداد  ) يراوزاس هب  تساناد  ادخ  قافِولِاب : مَلعأ  ُهَّللا  َو 

زا دنـسانش و  یمن  قوشعم  زج  نانآ  .تسا  یقیقح  ناقـشاع  همه  لاح  نابز  هدورـس ، نامهم  نابز  زا  اـه  تیب  نیا  رد  اـنالوم  هچ  نآ 
نوچ نانآ  هدـید  رد  ناج  .دـنناد  یم  اهب  یب  وا  لصو  ربارب  ار  ناج  دـنا و  ناناج  هب  ندیـسر  یپ  رد  .دنـساره  یمن  دـیدهت  تمالم و 

نآ .تسا  ناکدوک  هچیزاب 
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.درب یم  کسورع  زا  لد  دیسر  لامک  هب  كدوک  نوچ  .تسا  هتسب  لد  کسورع  اب  هک  تسا  یکدوک  نوچ  تسا  ناج  دنب  رد  هک 

نیو تتـسین  ینیقی  کش  رد  ییه  هک  تَتـسیل  وا  نمث  زا  نآ  اه ز  فرب  يَرَتشا  ُهّللا  هک  شرادیرخ  قح  انف  ِنازیر  دـنا  فرب  نت  لام و 
حرش رپ  لاب و  دیازت  ردنا  دنز  یم  رسپ  يا  تسا  نیقی  هنـشت  نامگ  ره  نیقی  ناتـسب  هب  دّرپ  یمن  هک  نیهم  يا  وت  رد  تسا  ّنظ  بجع 

624 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

نظ قوف  نیقی و  زا  رتمک  ملع  نَتَتفُم  قیرط  ردـنا  تسه  هک  نآ  دوش ز  اـیوب  وا  ملع  ار  نیقی  رم  دوش  اـپ  رَپ ، سپ  ملع  رد  دـسر  نوچ 
یم نوُمَلعَت  َول  ِسپ  اّلَک  سپ  زا  نونک  ار  نیا  وجب  مُکیَهلأ  ردنا  نایع  تسا و  دـید  يایوج  نیقی  نآ  نادـب و  دـشاب  نیقی  يایوج  ملع 

ردنا لایخ  دیاز  یم  ّنظ  زا  کنانچ  نآ  لاهتما  یب  نیقی  زا  دیاز  دید  میحج  يدننیبب  یتشگ  نیقی  رگ  میلع  يا  شنیب  هب  شناد  دـشک 
دروخ مناهد  نوچ  مرـس  ددرگ  یمن  رب  تمالم  زو  مرتالاب  نیقی  زا  نامگ و  زا  نیقَیلا  ُنیَع  نیقیلا  ُملع  دوش  هک  نیبب  نیا  نایب  مکیهلأ 

: يَرَتشا ُهَّللا   4113 وا ب 4125 - يانیب  متشگ و  نشور  مشچ  وا  ياولح  زا 

.اهب نمث : ( 1 تیب 2709 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) 1 يرتشا 2709 / هَّللا  لضف  زا  ریذپ  رد  ارم  هزوک  مُخ و  نیا  دنوادخ  يا 

.ندوب ریذپ  لد  نتشاد ، حیجرت  ندوب : یلوا 

نیقی يوس  ملع  زا  دوش و  یم  رت  عیرس  وا  ریس  دیسر ، ملع  هب  هک  یماگنه   ) .نتفر باتـش  هب  .ندرک  ریـس  رپ  اب  اپ  ياج  هب  ندش : اپ  رپ 
(. دور یم 

لوعفم مسا  : ) نَتَتفم
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زا یکی  .هنتف  ياج  هتفیرف ، هتفیـش ، هداتفا ، هنتف  رد  تسا : هتفر  راک  هب  یـسراف  رثن  مظن و  رد  دـنچ  ياـه  ینعم  هب  هژاو  نیا  نداـتفا ) زا 
ملسم هدش  شیامزآ  ناکلاس  هلیسو  هب  هک  یهار  رد  تسا : نیا  ینعم  سپ  .تسا  ندش ) شیامزآ   ) نداتفا هنتف  رد  نداتفا ، ياه  ینعم 

.تسا رتورف  نیقی  زا  رترب و  نامگ  زا  ملع  تقیقح ، فشک  رد  هک  تسا  هدیدرگ 

َنوُمَْلعَت َْول  اَّلَک  .َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک  َُّمث  .َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک  .َِرباقَْملا  ُُمتْرُز  یَّتَح  ُُرثاکَّتلا  ُمُکاْهلَأ  رثاکت : هروس  هب  تسا  تراشا  مُکیَهلأ :
ترایز ار  اه  ناتـسروگ  هک  اج  نآ  اـت  دـنادرگ  مرگ  رـس  ار  امـش  نتـسج  ینوزف  ِنیِقَْیلا : َْنیَع  اـهَّنُوَرََتل  َُّمث  .َمیِحَْجلا  َّنُوَرََتل  ِنیِقَْیلا  َْملِع 

نینچ هن  دینادب  هک  ادوز  .تسا  نینچ  هن  سپ  .دینادب  هک  ادوز  .تسا  نینچ  هن  .دیدرک 

625 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ینعم يارب  ( ) 7 - 1 رثاکت ، « ) .نیقیلا نیع  هب ]  ] ار نآ  دینیبب  هنیآ  ره  سپ  .ار  خزود  دـینیبب  هنیآ  ره  .نیقیلا  ملع  هب ]  ] دـینادب رگا  تسا 
هب هک  تسا  یناسک  نتخاس  هاگآ  نداد و  زردـنا  اه  تیب  نیا  نومـضم  ( 2 1 و 856 / تیب 3493 / حرـش  هب : دینک  هاگن  نیقی  بتارم 

ینامگ هک  ره  هک  دهد  یم  هجوت  ار  نانآ  .دنرب  یم  رـس  هب  یلد  ود  نامگ و  رد  .دنرادن و  نیقی  ملاع  نآ  نادـیواج  تمعن  ترخآ و 
زین ار  نیقی  یـسر و  نیقی  هب  يرذگب و  نامگ  هلحرم  زا  دیاب  سپ  .دـناسر  نیقی  هلحرم  هب  ار  نامگ  نآ  ات  دـشوک  یم  درب ، يزیچ  هب 

يادـف ار  هلحرم  ره  دـقن  دـیامیپ و  یم  ار  اـه  هلحرم  نیا  تسا  تقیقح  ياـیوج  هک  نآ  .تسا  نیقیلا  نیع  نآ  رخآ  هک  تسا  یبتارم 
.دنک یم  رتالاب  هلحرم  هب  ندیسر 

اپ
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شنادـنچ دـص  تفگ و  نم  لد  اب  درک  شنادـنخ  قح  تفگ  ار  لگ  هچ  نآ  مور  هناروک  هن  منازرلن  اپ  مور  هناـخ  نوچ  خاتـسگ  مهن 
نآ لد و  ناج و  نیریـش  درک  ار  ین  هچ  نآ  دروخب  نیرـسن  سگرن و  يو  زا  هچ  نآ  درک و  تسار  شّدق  ورـس و  رب  دز  هچ  نآ  درک 
دـص داد  ار  ناـبز  رم  تخاـس  راـنلگ  هنوـگلگ و  ار  هرهچ  تخاـس  راّرط  ناـنچ  ار  وربا  هچ  نآ  لِـگِچ  شقن  وا  زا  تفاـی  یکاـخ  هـچ 

مییادوس ریت و  دز  ملد  رب  دـش  زادـنا  ریت  مشچ  ياه  هزمغ  دـش  زاب  هناـخداّرز  ِرد  نوچ  يرفعج  ّرز  داد  ار  ناـک  هک  نآ  يرگنوسفا و 
مفالب رو  مفالن  نم  تسوا  ناجرم  کی  رادناج  ناج  لقع و  تسوا  نآ  نآ  ره  هک  منآ  قشاع  درک  مییاخ  رکـش  رکـش و  قشاع  درک 

تسوا ب نم  تشپ  ور  تخس  مشابن  نوچ  تسوا  نزخم  ظیفح  نوچ  مدزدب ؟ نوچ  بارطضا  ما  یشُک  شتآ  رد  تسین  بآ  وچمه 
راک نایاپ  زا  نوچ  میاـمیپ ، یم  ار  هار  نیا  لـماک  یهاـگآ  اـب   ) .نتفر هار  شیوشت  یب  زا  تیاـنک  نداـهن : اـپ  خاتـسگ   4126 - 4136

: يرفعج ِّرز  .مهاگآ )

1 يرفعج 2778 / ِّرز  رتشوخ ز  ناتّرف  يرتهم  ناشن  ناتور  رد  هک  يا 

626 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هناخ هحلسا  .دنهن  نآ  رد  حالس  هک  ییاج  هناخ : دارز  ( 1 تیب 2778 / حرش  هب : دینک  هاگن  )

.اه هزمغ  لالد و  عاونا  هب  وا  ندرک  بذج  قشاع و  يارب  قوشعم  ندرک  یّلجت  زا  تراعتسا  ندش : زاب  هناخ  دارز  رد 

.2 تیب 931 / حرش  هب : دینک  هاگن  نآ :

هدنراد راد  ناج  ار  رادناج  ناوت  یم  اما  .دنا  هدرک  ینعم  صاخ  هدنب  ار  نآ  ناحراش  ضعب  رادناج :
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.دنا هدنز  وا  تراشا  کی  زا  ناج  لقع و  درک  ینعم  هدنز  ناج ،

.نابهگن ظیفح :

.مواقم .رادیاپ  زا  تیانک  ور : تخس 

قوشعم هب  نانآ  دنناد  یمن  دنا و  هاگآان  ناقـشاع  ناج  زا  هک  تسا  یناسک  هب  خساپ  تقیقح  هب  نارگتمالم  هب  دجـسم  نامهم  خـساپ 
نخس ناشنابز  هب  هک  تسوا  .دنا  يوک  هب  يوک  بلط ، رد  دنیوا و  بلط  رد  هتسویپ  هک  قح  ترضح  يوک  ناقـشاع  هصاخ  دنا  هدنز 

.دنیوپ ار  ودب  ندیسر  هار  ات  دهد  یم  ورین  ار  نانآ  هک  تسوا  مه  دیوگ و  یم 

زوس و مصخ  شیور  تشگ  رَذَح  یب  باتفآ  يور  وچمه  مرش  هن  ار  وا  میب  هن  دشاب ، ور  تخس  مرگ  تشپ  دشاب  دیـشروخ  زا  هک  ره 
رب دزب  اهنت  هنت  کی  یمغ  سرت و  زا  دـینادرگن  ور  ناهـش  شبیج  رب  تفوک  هراوس  کـی  ناـهج  رد  دـُب  ور  تخـس  ربمیپ  ره  رد  هدرپ 
عنص زا  گنـس  دش  تخل  کی  نز  تشخ  زا  خولک  نآک  خولک  ُرپ  ناهج  زا  دسرتن  وا  خوش  مشچ  ور و  تخـس  دشاب  گنـس  یملاع 
قلخ تسا  یعار  نوچ  یبَن  ٍعار  مُهُّلُک  باصق  نآ  دـسرتب  یک  ناشیهبنا  باسح ز  زا  دـنا  نورب  رگ  نادنفـسوگ  دـش  تخـس  ییادـخ 

ناد ز همر  رب  وا  رهق  یگناب ز  دـنز  رگ  درـس  مرگ و  زا  دوب  ظفاح  ناشکیل  دربن  رد  دـسرتن  ناپوچ  همر  زا  تسا  یعاـس  وا  همر  دـننام 
نایرگ ز نیگمغ و  ار  وت  نم  وشم  نیگمغ  منک  نیگمغ  ار  وت  هک  َون  تخب  مشوگ  هب  دـیوگ  نامز  ره  همه  رب  دراد  هک  نآ  تسا  رهم 

 (، يدیهش يونثم (  حرش  وت  يور  زا  َدب  مشچ  ددرگب  ات  وت  يوخ  اه  مغ  منادرگ ز  خلت  منک  ناهنپ  نادب  مشچ  زا  تِک  ات  منک  نآ 
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627 ص : ج 4 ،

یم هراچ  یسک  یب  نم  نتسُج  قارف و  رد  یـسر  رد  نم  رد  هک  یـشیدنا  هلیح  ینم  يار  هدنکفا  هدنب و  ینم  يایوج  يداّیـص و  وت  هن 
بادرگ نیا  زا  ات  راذگ  هار  تمیامنب  مهد  هر  راظتنا  نیا  یب  هک  مه  مناوت  نم  ار  وت  درس  هآ  شود  مدونـش  یم  وت  ِدرَد  نم  ِیپ  دیوج 

رب ناشیوخ  رهـش و ز  زا  هگ  نآ  رفـس  جـنر  هزادـنا  رب  تسه  رَقَم  تاّذـل  ینیریـش و  کیل  یهن  اپ  ملاصو  جـنگ  رـس  رب  یهراو  نارود 
.یلاعت قح  تیانع  زا  تراعتسا  دیشروخ :  4137 يرب ب 4156 - اه  تنحم  جنر و  یبیرغ  زک  يروخ 

.رادیاپ مواقم ، ور : تخس 

.كاب یب  رذح : یب 

.نیغورد نایعدم  ندرک  اوسر  ینعم  هب  زین  .یناهن  ياه  تقیقح  ندرک  نشور  .تفرگ  ناوت  یم  ینعم  ود  هب  ندیرد : هدرپ 

.اهنت کت و  هراوس : کی 

: باصق ندیسرتن 

ادخ زا  یهلا  نالوسر   ) .نتـسویپ مه  هب  ندـش : تخل  کی   1 منغ 3329 / لـیخ  زا  باّـصق  دـمر  یک  مغ  هچ  مزیه  یهوبنا  ار ز  هلعش 
یب مرجال  تسا  مادنا  مسج و  زا  نارگید  يورین  هک  یلاح  دنراد  یمن  میب  سک  زا  .دنرادیاپ و  توعد  رد  ور  نیدب  دـنریگ  یم  ورین 

هاگن و  ، 100 ص 99 - يونثم ، ثیداحا   ) .تسا هدروآ  هماـع  قیرط  زا  رفنازورف  موحرم  هک  روهـشم  ثیدـح  عار : مُهُّلُک  .تسا ) ماود 
: دسیون هر )  ) یسلجم ص 38 ) ج 72 ، راونالا ، راحب  هب : دینک 

زین .اه  تضایر  روتسد  اه و  فیلکت  نداهن  زا  تراعتـسا  رهق : گناب  ص 38 ) ج 72 ، راونالا ، راـحب   ...« ) عار مُکُّلُک  ِّیبَّنلا  ِنَع  َيوُر  »
.راذنا

.دوش دیدجت  ناکلاس  رطاخ  رد  هتسویپ  هک  یهلا  ماهلا  ون : تخب 

: هب دینک  هاگن  « ) .یبابق تحت  یئایلوا  : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  ندرک : ناهنپ  نادب  مشچ  زا 

ج 4، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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628 ص :

(2 تیب 1291 / حرش 

نامسآ درآ  شیاپ  ِریز  تشپ  ناحتما  رد  ام  رهب  دشوک  هک  ره 

هدرک یناف  قح  هار  رد  ار  يدوخ  دوخ و  هک  یناـسک   4 / 1023 ناتسلگ 1024 - رد  ناتـسلگ  وت  نطاب  نانک  ناغفا  یگریت  زا  ترهاظ 
(54 هدئام ،  ) .ٍِمئال َهَمَْول  َنُوفاخَی  هک ال  .دنرادن  میب  سک  زا  وا  زج  دنا و  هدنیاپ  یقاب و  ودب  دنا ،

شرس رب  یهن  يدنه  ریشمش  هچ  شرز  يزیر  ياپ  رد  هچ  دحوم 

قح نخس  دنداتسیا و  نافلاخم  ربارب  هنت  کی  یهلا  نالوسر  يدعس )  ) سب دیحوت و  داینب  تسا  نیا  رب  سک  دشابن ز  شساره  دیما و 
قح ناقشاع  هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب  سپس  ( 4 فص ،  ) .ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَص  دنا  نانچ  زین  نانمؤم  .دندناسر  اهنادب  ار 

دناسرب وزرآ  هب  ار  نانآ  یتمحز  یب  دناوت  یلاعت  قح  .دـنیوج  یم  هراچ  ودـب  ندیـسر  يارب  و  دـنیوا ، فطل  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد 
.تسا جنر  لمحت  رد  جنگ  نتفای  ینیریش  نکیل 

جنگ وچ  تدحو  وا  ریز  ینیبب  ات  جنر  هب  نک  نازادگ  شکرس  تروص 

وا يالوم  ملد  يا  دزادگ  دوخ  وا  ياه  تیانع  يزادگن  وت  رو 

1 / 683 ار 685 - شیورد  هقرخ  دزودب  وا  ار  شیوخ  اه  لد  هب  مه  دیامن  وا 

دنهج نوریب  ات  ندیود  رب  گید و  شوج  رد  جیاوح  رگید  دوخن و  يرارق  یب  بارطضا و  هب  الب ، رد  وا  يربص  یب  نمؤم و  نتخیرگ  لیثمت 

نوریب ات  ندیود  رب  گید و  شوج  رد  جیاوح  رگید  دوخن و  يرارق  یب  بارطضا و  هب  الب ، رد  وا  يربص  یب  نمؤم و  نتخیرگ  لیثمت 
دنهج

درآ رب  گید و  رـس  رب  شوج  ِتقو  دیآ  رب  دوخن  نامز  ره  نوبز  شتآ  دـش ز  وچ  الاب  دـهج  یم  نوچ  گید  رد  يدوخن  ردـنا  رگنب 
شوخ ین  هک  ونابدک  زیلفَک  دنز  یم  ینک ؟ یم  منوگن  نوچ  يدیرخ  نوچ  ینز ؟ یم  رد  نم  هب  شتآ  ارچ  هک  شورخ  دص 
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رهب ناج  هب  يزیمایب  يدرگ  يذغ  ات  ینشاچ  قوذ و  وت  يریگ  ات  هکلب  ینم  هورکم  هک  مناشوجن  نآ  ینُک ز  شتآ  هجمرب ز  شوجب و 
رهق ز زا  تسُدب  قباس  شتمحر  روخ  بآ  نآ  تسُدب  شتآ  نیا  رهب  رت  زبس و  ناتسب  هب  يدروخ  یم  بآ  ناحتما  نیا  تتسین  يراوخ 

تّذـل یب  هک  نآ  تسد ز  هب  دـیآ  دوجو  هیامرـس  هک  ات  تسا  هدـش  قباس  نآ  زا  رهق  رب  شتمحر  ناحتما  لها  ددرگ  تمحر  ات ز  نآ 
ار ب 4167- هیامرـس  نآ  راثیا  ینک  ات  اهرهق  دـبایب  رگ  اـضاقت  نآ  ز  تسود ؟ قشع  دزادـگ  هچ  دـیورن  نوچ  تسوپ  مَحل و  دـیورن 

.تسا زاین  دروم  رازفا  گید  يزبس و  بوبح و  عاونا  زا  هچ  نآ  جیوح : عمج  جیاوح :  4157

زا لقن  هب  ب 4653 ، ریبک ، ناوید   ) تسود يوخ  تسا  نینچ  هک  دـنز  یم  ریگ  فک  رکف  هب  وا  میـشوجب و  گـید  ِجـیوح  نوچ  هگ 
هب اه  هجهل  یـضعب  رد  و  دیدشت ) نودـب  « ) ءاخ  » و نون »  » مض هب  زورما  ظفلت  رد  دوخن : ریبک ) ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون  گنهرف 

«. ءاخ  » حتف

630 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوخن  گنم و  شام و  دش  هلمُج  نانچ  ندش  نوریب  رهب  زا  رد  هشوخ  هب 

( ورسخ رصان   ) دز تنت  هشوخ  رب  وت  نازخ  نازخ  يریپ  تسا و  هشوخ  تنت  ار  وت 

رد تسا ) ثحب  دروم  تیب  رد  هک  نانچ  « ) ءاخ  » دیدشت هب  نکیل   5 دوخن 49 / باّبح  ّرُد و  ياه  هناد  دب  کین و  دراشف  یم  نابنا  ردنا 
.متفاین ییاج 

.ریگ فک  زیلچفک ، زیلفک :

.ندرک غاد  ندرک ، شتآ  ینک : شتآ 

.دنسپان شوخان ، هورکم :

.نداد جنر  ندومزآ ، ناحتما :

: ندوب قباس  بضغ  رب  تمحر 

هچ اه  مَد  نیا  هک  نآ  ز 
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عقاو شیامزآ  .دروم  ندـش  شیامزآ  لباق  ندـیدرگ : ناحتما  لها   1 تسا 2672 / قباـس  مه  بضغ  رب  نم  تمحر  تسا  قیـالان  رگ 
.نتشگ

لدبم یکاروخ  هب  سپـس  ددرگ ، نتخپ  روخ  رد  گید  رد  ات  دوش  یم  هدرورپ  دریگ و  یم  ورین  باتفآ  ناراب و  زا  رازتشک ، رد  دوخن 
روـخ رد  هک  .شیاـمزآ  رهق و  ندـید  شزوـس  نداـتفا و  گـید  رد  تسا و  تمحر  ندـش  هدرورپ  نآ  .دـشخب  ورین  ار  نت  هـک  دوـش 

.هن ای  تسه  ناج  اب  نتخیمآ 

ات راد  شوکین  دش  وت  نامهم  جنر  راهب  رد  يدیرچ  دوخن  يا  دیوگ  وج  یتسَجرب ز  لسغ و  يدرکب  هک  وا  رذع  يارب  دـیآ  فطل  زاب 
نم دـسح  وت  رب  درب  اه  تمعن  هلمج  دـسر  معنم  تتمعن  ياج  هب  ات  زاب  وت  راثیا  دـیوگ ز  هش  شیپ  زاـس  رکـش  ددرگ  زاـب  ناـمهم  هک 
نیا کیل  مّربب  رس  راو  لیعامسا  تقلح  مّربب  ات  رارقرب  لد  هن  رهق  شیپ  هب  رس  کَُحبذأ  ِینارأ  یِّنإ  هنب  رـس  کُِچب  شیپ  رـسپ  وت  ملیلخ 

دوخن يا  تسُج  میلست  تدیاب  ناملسم  يا  تسوت  میلست  لزا  دوصقم  کیل  تسا  يرب  ندُرم  نتشگ و  هدیرب  زک  تسا  يرـس  نآ  رس 
631 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  وت  دنام  دوخ  هن  یتسه و  هن  ات  التبا  ردنا  شوج  یم 

وـش يدمآ  ایحا  ردنا  یتشگ  همقل  يدش  لِگ  بآ و  ِغاب  زا  ادج  رگ  يا  هدید  ناج و  ِناتـسب  ِلُگ  وت  يا  هدیدنخ  رگا  ناتـسب  نآ  ردنا 
تسچ كالاچ و  ور  زاب  شتافص  رد  تسخن  هَّللا  يا َو  هتسُر  شتافص  زا  اه  هشیب  رد  وش  ریـش  يدوب  ریـش  اه  هشیدنا  ِتّوق و  ّيذِغ و 

فاصوا يدش  سپ  يدمآ  نودرگ  دیشروخ و ز  ربا و  ز 
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لعف و سفن و  يدب  اه  مجنا  ربا و  دیش و  ِوزج  باطتـسم  تافـص  ردنا  يور  یم  بات  ناراب و  تروص  رد  يدمآ  يدش  رب  نودرگ  و 
تسار تام  دعب  ار  ام  تسا  يدُرب  نینچ  نوچ  تاِقث  ای  ینوُلتقا  دمآ  تسار  تابن  گرم  زا  دش  ناویح  ِیتسه  يدش  اه  ترکف  لوق و 

رـشب توق  دش  همعط  نآک  نانچ  نآ  کلف  يوس  دش  جارعم  نیدب  ات  کلم  توق  دش  قدص  لوق و  لعف و  تایَح  یِلتَق  ِیف  َّنإ  ندـمآ 
ات دـسر  یم  نودرگ  مئاد ز  ناوراـک  يرگید  ماـقم  رد  دـیآ  هتفگ  يرواـنهپ  همجرت  ار  نخـس  نیا  روناـج  دـش  دـش و  رب  يداـمج  زا 
ات ار  وت  میوگ  یم  خلت  ثیدح  نآ  راو ز  دزد  تهارک  یخلت و  هب  هن  رایتخا  اب  شوخ  نیریش و  ورب  سپ  دور  یم  او  دنک  یم  تراجت 

يوش نوخ  ُرپ  لد  هک  نوچ  یخلت  وت ز  دهن  نوریب  یگدرـسفا  يدرـس و  دهر  هدرـسفا  روگنا  رـس  بآ  ار ز  وت  میوش  ورف  اه  یخلت  ز 
.ندیسر لامک  هب  صقن و  ندودز  .نتخاس  هزیکاپ  ندرک : لسغ   4168 يور ب 4193 - نوریب  همه  اه  یخلت  سپ ز 

.رتالاب هلحرم  هب  ندیسر  يا و  هلحرم  زا  نتشذگ  وج : زا  نتسج  رب 

.ندیسر لامک  هلحرم  هب  .ندش  برق  هتسیاش  تمعن : ياج  هب  معنم  ندیسر 

.دراک قاچیب ، قاچب ، یکرت ) : ) کُِچب

ار وت  مدـید  باوخ  رد  نم  َکَُحبْذَأ : یِّنَأ  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  لیعامـسا : حـبذ  ناتـساد  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  کَُحبذأ : ّینإ 
.تسا شیامزآ  هلحرم  رد  هک  یکلاس  زمر  دوخن : ( 2 3 و 910 / تیب 4099 / حرش  هب : دینک  هاگن  و  ، 102 تافاص ،  ) .مرب یم  رس 

632 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لمحت ندوب ، ابیکش  الب  رد  ندیدنخ : ناتسب  رد 
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.ندرک شیامزآ 

.ندیدرگ ناج  ینامسج و  تافص  زا  نتشذگ  زا  تراعتسا  ندمآ : رد  ایحا  رد 

.یکدوک هلحرم  رد  تسا  دشر  هیذغت و  هیام  هچ  نادب  تسا  تراشا  ندوب : ریش 

.نتشگ یهلا  ناسنا  ندش : هشیب  ریش 

تافص رد  دنا و  ینسح  ءامسا  روص  ِنایعا  زا  کی  ره  هک  یلاعت  يراب  ملع  رد  تادوجوم  دوجو  هب  تسا  تراشا  نتـسر : تافـص  زا 
( يراوزبس حرش   ) .نودوعت مکأََدب  امک  نتفر  زاب 

دنتخاس رب  اه  هشوخ  شکاخ  سپ ز  دنتخادنا  كاخ  ریز  ار  یمدنگ 

ازف ناج  دش  نان  دوزفا و  شتمیق  ایسآ  شدنتفوک ز  رگید  راب 

تیب حرش  هب : دینک  هاگن  ینوُلتقا :  1 / 3165 ، 3166 تشک 3168 ، ِدـعب  دـمآ  عارّزلا  ُبِجُعی  تشگ  قشع  وحم  هک  نوچ  ناج  نآ  زاب 
.1 / 3934

تسا يا  هفیظو  ار  هتسد  ره  دنتسه و  ییاه  هتسد  .دنرادن  كاروخ  هب  يزاین  ور  نیدب  تسین ، یمیهب  سفن  ار  ناگتشرف  کلم : توق 
.یلاعت قح  سیدقت  حیبست و  زا 

.تسا هداد   5 تیب 31 / هب  ار  عاجرا  نیا  نوسلکین  رگید : ماقم 

ْتَِحبَر اـمَف  يدُْـهلِاب  ََهلـالَّضلا  اُوَرَتْـشا  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  تسا  هـتفرگ  هرقب  هروـس  هـیآ 16  هـب  تراـشا  ار  نآ  يورقنا  ندرک : تراــجت 
لامعا ندیزرو  تسایند و  رد  نتسیز  ندرک  تراجت  زا  دوصقم  تسین ، تسرد  یلو  تسا  هدمآ  زین  نوسلکین  حرـش  رد  .ْمُُهتَراِجت و 

.ناهج نآ  يارب  هجیتن  ندروآ  تسد  هب  و 

ندومیپ رد  دـیآ و  یمرد  رگید  هلحرم  هب  دـیامیپ و  یم  ار  يا  هلحرم  تضایر  لمحت  اب  هک  تسا ، یکلاس  زمر  اه  تیب  نیا  رد  دوخن 
دشکب و دوخ  رد  ار  یناویح  تافـص  هک  دـسر  اج  نادـب  ات  ناداش ، تسا و  میلـست  اه  شیامزآ  اه و  تضایر  لمحت  اه و  هلحرم  نیا 

.دنام هدنز  تسود  هب  ات  دریمب  .دبای  هزات  تایح 

دوش فقاو  الب  ریخ  ّرش و  رب  نوچ  نمؤم  ندش  رباص  لیثمت 

ّرش و رب  نوچ  نمؤم  ندش  رباص  لیثمت 
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دوش فقاو  الب  ریخ 

شوـخ یتـس  يا  تسا  نینچ  نوـچ  دوـخن  تفگ  تسین  قوذ  یب  زج  هدیـشوجان  ماـخ و  تـسین  قوـط  ار  وا  تـسین  يراکـش  گـس 
مخز و نز  مرس  رب  ملیپ  وچمه  ینز  یم  شوخ  سب  هک  نز  مزیلچفک  ینم  رامعم  وچ  شـشوج  نیا  رد  وت  یتسار  هد  مَیرای  میـشوجب 

انغ رد  ناسنا  هک  نآ  نم ز  شوغآ  نآ  رد  مباـی  یهر  اـت  نم  شوج  رد  مهد  رد  ار  دوخ  هک  اـت  غاـب  ناتـسدنه و  باوخ  منیبن  اـت  غاد 
گس  4194 اغد ب 4200 - درآ  دونـشن  ار  نابلیپ  ار  دـنه  دـنیب  باوخ  رد  نوچ  لیپ  دوش  یغای  نیب  باوخ  لیپ  وچمه  دوش  یغاـط 

.تسا یهجوت  ودب  ار  يو  بحاص  هک  تسا  نآ  هناشن  گس  نتشاد  ندرگ  رد  قوط  تسین :...  يراکش 

رد .تسا  هدش  تراشا  نادـب  يونثم  رد  ررکم  و  مکح ،) لاثما و  هب : دـینک  هاگن   ) روهـشم تسا  یلثم  ندـید : غاب  ناتـسدنه و  باوخ 
.تسا نیشیپ  هلحرم  یناگدنز  هب  ندش  لیامتم  زا  تراعتسا  اجنیا 

.ندرک اهر  ندراذگاو ، نداد : رد 

ناهج نیا  رد  نانمؤم  رگا  ( 7 - 6 قلع ،  ) .ینْغَتْـسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ناسنا : ندش  یغاط  انغ  رد 
نانچ .تسا  یهجوت  اهنادب  ار  هدننیرفآ  هک  تسا  نآ  هناشن  دنوش ، یم  شیامزآ  ینامناخ و  یب  یتسدگنت ، يرامیب ، نوچ  ییاهالب  اب 

ینامرفان هار  دنزرو و  نایغط  ات  دهد  یم  ناشتمعن  هدراذگاو ، ناشدوخ  هب  ادـخ  هک  ار  نانآ  .مینیب و  یم  هرقب  هروس  هیآ 155  رد  هک 
(178 نارمع ، لآ   ) .ًاْمثِإ اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال  دنریگ : شیپ 

ار دوخن  ونابدک  نتشاد  شوج  رد  تمکح  دوخن و  اب  ونابدک  نتفگ  رذع 

ار دوخن  ونابدک  نتشاد  شوج  رد  تمکح  دوخن و  اب  ونابدک  نتفگ  رذع 

نآ
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یتّدم يروخ  ردنا  متشگ و  اریذپ  سپ  يرذآ  ِداهج  مدیشونب  نوچ  نیمز  ِيازجا  مدوب ز  وت  وچ  نم  نیا  زا  شیپ  هک  ار  دیوگ و  یتس 
رد مدـش  اتـسا  ار  وت  سپ  متـشگ  حور  مدـش  اه  سح  ِتَُّوق  شـشوج  ود  نیز  نت  ِگید  نورد  رگید  یتّدـم  نمز  ردـنا  ما  هدیـشوج 

رذگ یناویح  نک ز  رگید  شوج  رگد  راب  سپ  حور  نم  مدش  نوچ  يونعم  تافـص  ملع و  يوش  ات  يود  یم  نآ  یمتفگ ز  يدامج 
دندش هَچ  نورد  یموق  نسر  نآ  دندش ز  هرمگ  یسب  نآرق  زا  هک  نآ  اهتنم ز  رد  یسر  يزغلن و  رد  اه  هتکن  نیز  ات  هاوخ  یم  ادخ  زا 

ناج داهج  .تخس  شـشوک  يرذآ : داهج   4201 دوبن ب 4209 - ـالاب  رـس  يادوس  ار  وت  نوـچ  دوـنع  يا  یمرُج  تسین  ار  نسر  رم 
 ... یتابن و يدامج  ياه  هلحرم  ندنارذگ  .لاوحا  ياه  ّبلقت  زا  تیانک  .زوس 

.دوخ هب  تسا  یتس  باطخ  يود : یم 

و ًاراسَخ : اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدیِزَی  َنِینِمْؤُْمِلل َو ال  ٌهَمْحَر  ٌءافِـش َو  َوُه  ام  ِناءْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  هیآ : نیا  هب  تسا  تراشا  نآرق : زا  ندـش  هارمگ 
دینک هاگن  زین  ، 82 ءارـسا ،  ) .نایز زج  ار  ناراکمتـس  دیازفا  یمن  تسا و  نآ ] رد   ] ناگدنورگ ِدوبهب  هچ  نآ  نآرق  زا  میتسرف  یم  ورف 

.لامک هب  لیم  الاب : رس  يادوس  هیآ 26 ) هرقب ، هروس  هب :

یتخـس و لـمحت  زا  هچ  نآ  دـیوگ  یم  لوغـشم ، تضاـیر  هب  تسا و  كولـس  هـلحرم  رد  هـک  ار  دوـخن  تـسا ، یبرم  زمر  هـک  یتـس 
ناهاوخ هک  نآ  .ما  هدومیپ  ار  اه  هلحرم  نیا  دوخ  هک  ارچ  .تسا  تریـصب  يور  زا  میوگ ، یم  وت  هب  تضایر  ياـه  هلحرم  ندـنارذگ 

نیا دیاب  تسا  لامک 

635 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوخ رب  ییورشوخ  اب  ار  تضایر 
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.دـتفا رد  یهارمگ  هب  ددرگب و  هار  زا  يا  هدـنیوپ  هک  دوب  .رامـش  یب  ياه  هاگـشزغل  نآ  رد  راوشد و  تسا  یهار  نیا  .دـنک و  راومه 
« .ًاراـسَخ اَّلإ  َنیِملاّـظلا  ُدـیِزَی  ـال  َو   » هک دـندنام  رد  تسا ، نیتـملا  هَّللا  لـبح  هک  میرک  نآرق  ياـه  هیآ  مهف  رد  مه  یمدرم  هک  ناـنچ 

.تشاذگ رس  تشپ  دومیپ و  ار  اه  هلحرم  تشاد و  ادخ  زا  يرای  مشچ  دیاب  هتسویپ 

وا قدص  تابث و  شک و  نامهم  دجسم  نآ  نامهم  هّصق  یقاب 

هراشا

وا قدص  تابث و  شک و  نامهم  دجسم  نآ  نامهم  هّصق  یقاب 

يوش نم  ياور  تجاح  هبعک  يوش  نم  يالبرک  رگ  ادجسم  بش  هب  دجسم  نیا  رد  مپسخ  یم  تفگ  بلط  الاب  رـس  ِرهـش  بیرغ  نآ 
لیلخ شتآ  رد  ثوَغ  دهاوخن  یم  لیئربج  تحیـصن  ردنا  تیدش  رگ  راو  روصنم  منک  يزاب  نسر  ات  راد  هدیزگب  يا  راذگب  ارم  نیه 
ردارب يا  ینک  یم  يرادساپ  ردارب  نوچ  ینک  یم  يرای  هچ  رگ  الیئربج  هتخوس  ربنع  دوع و  نوچ  مرتهب  هتخورفا  نم  هک  ور  الیئربج 
هبترم هب  ندیسر  دنلب و  تبترم  ناهاوخ  بلط : الاب  رـس   4210 مک ب 4216 - شیب و  مدرگ  هک  مناـج  نآ  هن  نم  مکباـچ  رذآ  رب  نم 

.نتفر راد  يالاب  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .الاو و 

.ندیدرگ هاگنتشک  زا  تیانک  ندش : البرک 

.رگیرای ثوغ :

وت دیسرپ  دمآ و  وا  دزن  لیئربج  دندنکفا  شتآ  رد  ار  ع )  ) میهاربا نوچ  هک  فورعم  یثیدح  هب  تسا  تراشا  لیلخ : نتـساوخن  ثوغ 
( اهریسفت رگید  و  ع ،)  ) میهاربا ناتساد  لیذ  روثنملا ، ّرد  ریسفت  هب : دینک  هاگن   ) .هن وت  هب  تفگ  تسا ؟ يزاین  ار 

.هتفرگ شتآ  هتخوس ، هتخورفا :  4 لیلد 2974 / ار  وا  الب  رد  مهاوخن  نم  لیئربج  وا  متقو و  لیلخ  نم 

ودب ندیسر  يوزرآ  دنراد و  رس  رد  ار  یلاعت  قح  قشع  هک  نانآ 
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: دننک یمن  زاب  یسک  هب  هدید  ادخ  هب  زج  دنور و  یم  گرم  شیپ  اشیپ  دننارورپ ، یم  رس  رد  ار 

637 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ب 4645) ریبک ، ناوید   ) تسوزرآ مناد  یم  هنایم  نینچ  یصقر  رای  دعج  تسد  کی  هداب و  ماج  تسد  کی 

داب يدـب  رماـع  مه  رومعم و  دـبا  اـت  يدـُب  رِمثُم  وا  مزیه  یتشگن  رگ  فلت  دـش  مزیه  وچ  دوب و  یـشتآ  فلع  زا  دـیازف  یناویح  ناـج 
وترپ مرجال  نیمز  ردنا  تسا  يو  هیاس  وترپ و  نیقی  دمآ  ریثأ  رد  شتآ  نیع  نآ  نیع  هن  دوب  شتآ  وترپ  نادب  شتآ  نیا  تسا  نازوس 

رد هک  نآ  زارد ز  مد  کی  یمد  هتوک  تا  هیاس  زاس  هب  دـمآ  رارق  رب  وت  تماق  باتـش  ددرگ  یم  زاب  ندـعم  يوس  بارطـضا  دـیاپن ز 
داشَّرلِاب ب 4224- مَلعأ  ُهّللا  رآ  کشخ  داشگ  بل  هنتف  دـنب  رب  ناهد  نیه  تاهَّما  يوس  تشگ  او  اه  سکع  تاـبث  سک  دـباین  وترپ 

مـسج تسا  راک  رد  هوق  نیا  ات  تسا و  كاروخ  زا  ینامـسج  ومن  یناویح و  تایح  هک  نادـب  تسا  تراـشا  ندوزفا : فلع  زا   4217
.دنام یمن  نآ  زا  يرثا  تفر ، نایم  زا  نوچ  تسا و  رادیاپ 

دوصقم اجنیا  رد  .ُهَراجِْحلا و  ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  خزود : فصو  رد  هرقب  هروس  هیآ 24  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  شتآ :
.تسا ینتفر  نایم  زا  و  یندش ، دوبان  نتخوس ، روخ  رد  ندوب » یشتآ   » زا

.هدنهد هویم  رمثم :

رگد ینوک  دوب  یناف  ره  رشح  رگد  ینول  دش  لقن  اه  ضرع  نیا 

: شتآ وترپ  ( 2 / 957 تیب 958 - حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 2 / 961 شقئاـس 962 - مه  دوب  هّلگ  قیـال  شقیـال  مه  دوب  يزیچ  ره  لـقن 
نادب تسا  تراشا 
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ناـهج نآ  رد  هچ  نآ  زا  تسا  يوزج  هنومن  مینیب  یم  اـیند  رد  اـه  باذـع  اـه و  تمعن  زا  هچ  نآ  هک  تساـه  ثیدـح  یخرب  رد  هچ 
.تسا

.نامتخاس رد  داینب ، رد  زاس : هب 

.ندش شومخ  ندروآ : کشخ 

638 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هاگ چیه  یناسنا  ناج  اما  دوش ، یم  دوبان  تفر  كاخ  رد  نوچ  یناویح  ناج  یکاخ و  مسج  هک  نادب  تسا  تراشا  اه  تیب  نومضم 
زا يوترپ  تسا  ناـهج  رد  هچ  ره  هک  نادـب  تسا  تراـشا  ریخا  ياـه  تیب  رد  ددرگ و  یم  زاـب  دوـخ  لـصا  هب  تسین ، یندـش  دوباـن 
رب نآ  ندیبات  یگنوگچ  دیـشروخ و  شدرگ  اب  دیآ و  دـیدپ  دیـشروخ  شبات  زا  هک  اه  هیاس  نوچمه  .تسا  ناحبـس  يادـخ  تردـق 

.تسا تباث  هزادنا و  کی  مسج  هک  یلاح  ددرگ  یم  هاتوک  اه  مسج 

نامهف رصاق  ندیشیدنا  دب  لایخ  رکذ 

نامهف رصاق  ندیشیدنا  دب  لایخ  رکذ 

ار یلد  هداس  رطاخ  دگل  نیا  کیل  نیا  زا  مجنر  یمن  نم  دسح  لها  زا  دـمآ  يدـنگ  دود و  دـسر  صلخم  ات  هّصق  نیا  کنآ  زا  شیپ 
باحـصا دوبن ز  بجع  نیا  لاق  ریغ  دـنیبن  رگ  نآرق  هک ز  يونعم  لاثم  ناـبوجحم  رهب  يونزغ  میکح  نآ  درک  ناـیب  شوخ  دـنک  یپ 

نیک يا  هناّعَط  نوچ  دروآ  نورب  رس  يا  هناخ  رخ  زا  هاگان  یطبرخ  روک  مشچ  دباین  یم  یمرگ  ریغ  رون  رپ ز  باتفآ  عاعش  زک  لالَض 
تاماقم زا  دنمـس  وس  نآ  ایلوا  دنناود  هک  دنلب  رارـسا  ثحب و  رکذ  تسین  يوریپ  تسا و  ربمغیپ  هّصق  يونثم  ینعی  تسا  تسپ  نخس 

: صَلخَم  4225 یلد ب 4234 - بحاص  درپ  رب  وز  رپ  هب  هک  یلزنم  ماقم و  ره  ِّدـح  حرـش و  ادـخ  تاقالم  اـت  هیاـپ  هیاـپ  اـنف  اـت  لُّتبَت 
.نایاپ .تیاهن 

.دوسح هنعط  زا  تراعتسا  دگل :

زا تراعتسا  ندرک : یپ 
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تـسا تراشا  يونزغ : میکح  .درازایب ) ار  نالد  هداس  هک  دوب  اما  درادـن ، يرثا  ناهاگآ  رد  نادوسح  نعط   ) .نتخاـس دـیمون  .ندرزآ 
: ییانس زا  تیب  نیدب 

تقیقح ندید  زا  هک  یسک  بوجحم : انیبان  مشچ  دنیبن  یمرگ  زج  دیشروخ  زا  هک  یشقن  زج  تسین  تبیصن  نآرق  زا  رگ  دوبن  بجع 
.تسا مورحم  لد ، مشچ  هب 

ناطبرَخ ماوع و  لاّهُج و  ناهلبا و  هب  دنلام و  یم  يور  رد  تسد   » .نادان قمحا ، طبرخ :

640 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هتفرگ  هدرخ  يونثم  رب  هک  تسا  یسک  هاگتماقا  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  لبطصا ، هناخ : رخ  ص 418 ) ضقنلا ، « ) .دنیامن یم 

.تفرگ ناّعط  ثنؤم  ار  نآ  ناوت  یم  و  وگ ، بیع  تغلابم ) : ) هَناَّعَط

ار نآ  ءانف :)  ) انف .تسا ) ناـکلاس  ياـه  لزنم  زا  لزنم  نیتسخن  لـتبت  دـسیون : يراوزبس   ) .ادـخ زج  زیچ  ره  زا  ندـیدرگ  هدـیرب  لُّتَبَت :
.قح نودام  لالحمضا  هَّللا ، یلا  ریس  تیاهن  تسا : نوگانوگ  ياه  فیرعت 

.همومذم فاصوا  طوقس 

.تضایر هدهاجم و  زا  تراعتسا  رپ :

ناملکتم اب  ناناملسم  ییورایور  زاغآ  زا  هک  تسا  ییاه  لاکشا  هب  نداد  خساپ  يونثم  ندورس  یلصا  تلع  دش  هتفگ  اهراب  هک  نانچ 
نیا انالوم  .دیـسر  یلازغ  هب  تبون  ات  دنداد ، خساپ  اهنادب  دوخ  تفایرد  بسح  رب  يا  هتـسد  هرود  ره  رد  دمآ و  نایم  هب  ناملـسم  ریغ 

رد رگا  .دـیوگ  یم  خـساپ  نادـب  یلیثمت  سایق  هب  لسوت  نآرق و  زا  هدافتـسا  اـب  دـنک و  یم  حرطم  يونثم  يواـطم  رد  ار  اـه  لاکـشا 
ینافرع تاکن  حرش  كولس و  لحارم  میلعت  يو  ضرغ  دروآ ، یم  نایم  هب  تدهاجم  تضایر و  كولـس و  زا  نخـس  يونثم  يواطم 

انالوم راتفگ  ریثات  زا  انایحا  هک  نز  هنعط  .دنروخن  ار  تعامج  نآ  هطسفس  بیرف  ات  تسا ، ناملعتم  ِنهذ  نتخاس  نشور  هکلب  .تسین 
مشخ هب  ناگدنونش  رد 
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.دریگ هدرخ  وا  رب  ات  دبای  یم  یهار  دوخ  لایخ  هب  هدمآ 

دنلب یقیقحت  یقیمعت و  تسین  دـنژن  هناسفا  تسا و  ریطاـسا  هک  نارفاـک  نآ  دـندز  هنعط  نینچ  نیا  نآ  رب  مه  دـمایب  هَّللا  ُباـتک  نوچ 
شمغ اـخیلز و  بوقعی و  رکذ  شمخ  ُرپ  فـلز  رکذ  فـسوی  رکذ  دنـسپان  دنـسپ و  رما  زج  تسین  دـننک  یم  شمهف  درُخ  ناـکدوک 

یکی ناـسآ  نینچ  نیا  وت  هب  نیا  دـیامن  ناـسآ  رگا  تفگ  درخ  يو  رد  دوش  مگ  هک  ناـیب ؟ وک  درب  یم  یپ  یـسک  ره  تسا و  رهاـظ 
.هناسفا هروطسا : عمج  ریطاسا :  4235 رایب ب 4241 - ناسآ  نیا  زا  تیآ  یکی  وگ  راک  لها  ناتسنا و  ناتِّنِج و  وگب  هروس 

641 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنسپان شوخان ، دنژن :

: لحن ، 31 لافنا : ، 25 ماعنا : ياه  هروس   ) میرک نآرق  رد  دنتفگ و  یم  هکم  ناکرـشم  هچ  نادـب  تسا  تراشا  دـنژن : هناسفا  ریطاسا و 
: فاقحا ، 68 لمن : ، 5 ناقرف : ، 83 نونمؤم : ، 24

.تسا هدمآ  ( 13 نیففطم : و  ، 15 ملق : ، 17

.يراک رد  نتسیرگن  اصقتسا  هب  .ندینادرگ  فرژ  قیمعَت :

.مارح بجاو و  نایب  .یهن  رما و  زا  تیانک  دنسپان : دنسپ و  رما 

تـسا یناتـساد  رـصم  زیزع  نز  فسوی و  ناتـساد  هک  ناکرـشم ، نابز  زا  تسانالوم  هنارعاش  ریبعت  اخیلز : مغ  فسوی و  مخ  ُرپ  فلز 
ار نآ  هک  نآرق  نیا  نوچمه  يا  هروس  دیناوت  یم  رگا  هک  دهد  یم  خساپ  نانآ  هب  نآرق  .دناد  یم  ار  نآ  ینعم  سک  ره  هک  هنارعاش 

.دیروایب دییوگ  یم  مهف  سک  همه  هداس و 

.تسین ناسآ  ناگمه  يارب  ار  نآ  مهف  هک  قیقد  یفسلف  ياه  ینعم  زا  تیانک  دوش : مگ  نآ  رد  درخ  هک  نایب 

اُوتْأَف انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ندروآ : هروس 
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ناتِّنِج و ( 23 هرقب ،  ) .نآ دـننام  يا  هروس  دـیروایب  سپ  ناـم  هدـنب  رب  میداتـسرفب  ورف  هچ  نآ  زا  دـینامگ  رد  رگا  و  ِِهْلثِم : ْنِم  ٍهَروُِـسب 
َْول ِِهْلثِِمب َو  َنُوتْأَی  ِناءْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  ُْسنِْإلا َو  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  میرک : نآرق  زا  هیآ  نیدب  تسا  تراشا  ناتـسنا :
دنچ ره  دروآ  دـنناوتن  نآ  دـننام  دـنروایب ، ار  نآرق  نیا  دـننام  ات  دـنوش  مهارف  نایّنج  نایمدآ و  رگا  وگب  ًاریِهَظ : ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک 

(88 ءارسا ،  ) .دنادرگ یضعب  نابیتشپ  یضعب 

يونعم يداه  تسا و  لاض  یتروص  يونثم  ياهظفل  شقن  رپ ز 

6 / 655 ّلِضُم 656 - ار  یضعب  یضعب و  يداه  لد  نآرق ز  نیک  دومرف  یُبن  رد 

نطبأ هعبس  یلا  ُنطَب  هِنطَبِل  ُنطب و  ٌرهظ و  نآرُقلِل  هک  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ربخ  نیا  ریسفت 

نطبأ هعبس  یلا  ُنَطب  ِهنطَِبل  ُنطب و  ٌرهظ و  نآرُقِلل  هک  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ربخ  نیا  ریسفت 

اهدرخ ددرگ  وا  رد  هک  موس  نطب  یکی  نطاـب  نآ  ِریز  تسا  يرهاـق  سب  ینطاـب  رهاـظ  ریز  تسا  يرهاـظ  هک  نادـب  ار  نآرق  فرح 
هک زج  دنیبن  ار  مدآ  وید  نیبم  رهاظ  رـسپ  يا  نآرق  وت ز  دیدن  یب  ِریظن  یب  يادـخ  زج  دـیدن  سک  دوخ  یُبن  زا  مراچ  نطب  مگ  هلمج 

ییوم رـس  کی  وا  لاخ  ّمع و  لاس  دـص  ار  درم  تسا  یفخ  شناج  رهاـظ و  شـشوقن  هک  تسا  یمدآ  صخـش  وچ  نآرق  رهاـظ  نیط 
انَطب َو ًارهَظ َو  ِنآرُقِلل  َّنإ  : » هک تسا  هدـمآ  یفاـص  ریـسفت  متـشه  همدـقم  رد  یتیاور  ًارهَظ : نآرُقِلل   4242 وا ب 4247 - لاح  دـنیبن 

تسا هدمآ  تیبلا  لها  همئا  و  ص )  ) ربمیپ زا  اه  تیاور  : » دسیون نازیملا  ریـسفت  همدقم  رد  یئابطابط  موحرم  .نُطبأ » هعَبَـس  َیلإ  ِِهنطبل 
یلا وا  نُطبأ  هعبس  یلا  انطب  هنطَِبل  انَطب َو  ًارهَظ َو  ِنآرُقِلل  َّنإ  : » هلمج زا 
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متفای تسد  نادـب  ثیدـح  ياه  باتک  رد  هچ  نآ  ص 7 ) ریـسفت ، همدقم   ) .دنا هدرکن  ثیدـح  ذـخأم  هب  تراشا  نکل  .انطاب » نیعبس 
ًارهاظ و نآرُقِلل  نإ  : » زین ص 340 ) قودص ، رابخالا  یناعم  ص 549 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  « ) .انطاب ًارهاـظ و  نآرُقِلل  َّنإ  : » تسا نینچ 

لیوات ریـسفت و  باب  رد  ص 231 ) ج 5 ، راونالا ، راـحب  ( ) ص 609 عیارـشلا ، للع  « ) .اخوسنم ًاخـسان و  ًاهباشتُم و  امکحم و  اـنطاب و 
دشاب راصتخا  هب  دنچ  ره  نادب  تراشا  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  اه  ثحب  زورما  ات  نیعبات  راگزور  زا  نآ  ینعم  دودح و  میرک و  نآرق 

یئابطابط موحرم  .نآرق  ریـسفت  رد  تسا  نافراع  قاذم  هنومن  هدومرف  اه  تیب  نیا  رد  انالوم  هچ  نآ  .تفرگ  دـهاوخ  ار  ییاه  هحفص 
هب ندوب  لوغشم  رطاخ  هب  نایفوص  : » تسا هتشون  نینچ  هراب  نیا  رد 

643 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنا و هدرک  اهر  ار  لیزنت  هدیورگ و  لیوأت  هب  دوخ  ياه  ثحب  رد  یقافآ  يرهاظ و  هن  یسفنأ  تایآ  هب  هجوت  و  تقلخ ، نطاب  رد  ریس 
هب یضعب  دیامرف : اه  تیب  نیا  رد  انالوم  ص 7 ) نازیملا ، ریـسفت  همدقم  « ) .دننک تأرج  لیوأت  رب  نارگید  هک  تسا  هدش  بجوم  نیا 

ظفل رهاظ  هب  هک  نآ  ای  تسا ، ناتـساد  هتفگ  ناینیـشیپ  هراب  رد  نآرق  هچ  نآ  دنرادنپ  یم  هدرک و  هدنـسب  نآرق  ياه  هیآ  یخرب  رهاظ 
لیوأت ادخ  يایلوا  زج  تسین و  رـسیم  ناگمه  يارب  نآ  نتـسناد  هک  تساه  ینعم  ار  نآرق  دنناد  یمن  دننک و  یم  افتکا  اه  هیآ  ضعب 
لکـش وا  ناکیدزن  هک  دـنز  یم  لثم  ناسنا  هب  تسوا  هویـش  هک  نانچ  قیقد ، ینعم  نیا  ندرک  نشور  يارب  هاگ  نآ  .دـناد  یمن  ار  نآ 

دنچ ره  دنسانش  یمن  ار  شنورد  نکیل  دننیب  یم  ار  يو  رهاظ 
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.دنرب رس  هب  وا  اب  اه  لاس 

قلخ داشرا  تهج  هکلب  تسین  قلخ  شیوشت  فوخ  تهج  تسین و  شیوخ  ندرک  ناهنپ  تهج  اهراغ  اه و  هوک  هب  ایلوا  ایبنا و  نتفر  هک  نآ  ناـیب 
نکمم ردق  هب  ایند  زا  عاطقنا  رب  ضیرحت  تسا و 

هکلب تسین  قلخ  شیوشت  فوخ  تهج  تسین و  شیوـخ  ندرک  ناـهنپ  تهج  اـهراغ  اـه و  هوـک  هب  اـیلوا  اـیبنا و  نتفر  هک  نآ  ناـیب 
نکمم ردق  هب  ایند  زا  عاطقنا  رب  ضیرحت  تسا و  قلخ  داشرا  تهج 

یم متفه  خرچ  رب  دوخ  ماگ  دـنا  هُک  دـص  زارف  ناشیا  قلخ  شیپ  دـنوش  ناهنپ  نامدرم  ِمشچ  ات ز  دـندُوب  هُک  رد  ایلوا  دـنیوگ  هک  نآ 
کلف هّرُک  شَیپ  زک  تخیرگ  هُک  يوس  هب  دوبن  شتجاح  دوب  وس  نآ  هُک ز  ایرد و  دـص  وک ز  دوب  وج  هُک  دوش  ناهنپ  ارچ  سپ  دـنهن 

زا رت  ناهنپ  یمدآ  دوب  ناهنپ  يرپ  نآ  رهاظ  هب  رگ  نامسآ  دیـشوپب  هماج  تیزعت  ناج  ِدرَگ  وا  دیدن  دیدرگ و  خرچ  تخیر  لعن  دص 
دوب نوچ  تسا  یفخ  نوچ  لقاع  کیدزن  یمدآ  تسا  رت  ناهنپ  دوخ  راب  دص  یمدآ  تسا  رمضُم  هک  يرپ  نآ  لقاع ز  دزن  دوب  نایرپ 

َنوُکَی ـال  ًاروتـسم َو  ُنوُکَی  دَـق  ُِّیلَولا  : » دـسیون يریوجه  اـیلوا : ندوـب  هُک  رد   4248 تـسا ب 4255 - یفـص  وا  بـیغ  رد  هـک  مدآ 
ص 274) بوجحملا ، فشک  « ) .ًاروُهشَم

ناهج يوس  نآ  دنا ز  نازارف  رس  ناهن  ناهاشداپ  نارازه  دص 

الاو رایـسب  ماقم  زا  تیانک  ندوب : هک  دـص  زارف   2 / 931 دناوخن 932 - رب  ار  ناشمان  ییادـگ  ره  دـنامب  ناهنپ  قح  کشر  زا  ناشمان 
.نتشاد

.ریگ هشوگ  .نیزگ  تلزع  زا  تیانک  وج : هُک 

.هّبشم هب  هب  هبشم  هفاضا  کلف : هّرُک 

.ندیسرن دوصقم  هب  ندیود و  رایسب  زا  تیانک  نتخیر : لعن 

.قح یلو  زا  تراعتسا  ناج :

645 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا دوبک  هک  نامسآ  گنر  هب  تسا  تراشا  .دنشوپ و  ازع  رد  هک  دوبک  هماج  هماج : تیزعت 

ناهنپ
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.وا تقیقح  ندوب  هتخانشان  یمدآ : ندوب 

ادـخ هب  قلخ ، زا  يریگ  هرانک  تلزع و  رد  هک  دـنهد  میلعت  ار  نانآ  دوخ  راتفر  هب  ات  دـنریگ  یم  هرانک  مدرم  زا  ور  نآ  زا  قح  يایلوا 
.دیسر ادخ  هب  دیرب  ایند  زا  هک  نآ  .دش  ناوت  یم  کیدزن 

مالّسلا امهیلع  یسیع  نوسفا  تروص  یسوم و  ياصع  تروص  هب  ایلوا  مالک  تروص  ایلوا و  تروص  هیبشت 

مالّسلا امهیلع  یسیع  نوسفا  تروص  یسوم و  ياصع  تروص  هب  ایلوا  مالک  تروص  ایلوا و  تروص  هیبشت 

نیب تسه  نمؤم  بلق  نیَز  رهب  داد و  رهب  قـح  فـک  رد  تسا  یـسیع  ِنوـسف  نوـچمه  یمدآ  تسا  یـسوم  ياـصع  نوـچمه  یمدآ 
يو زک  نیبب  نآ  توص  فرح و  یسیع  نوسفا  نیبم ز  وت  ولگ  دیاشگب  وچ  همقل  کی  نوَک  وا  شیپ  نکیل  یبوچ و  شرهاظ  نیعَبصا 

لهـس ار  اـصع  نآ  رم  نیبـم  وت  تسـشن  تسَج و  رب  هدُرم  هک  رگن  نآ  تسپ  تاـجهل  نآ  شنوسفا  نیبـم ز  وت  توَـم  تشگ  نازیرگ 
زج ینیبن  یم  يرود  وت ز  هاپس  رگنب  هن  شیپ  اف  مدق  کی  هایـس  رتچ  يا  هدید  يرود  وت ز  تفاکـش  ار  ارـضخ  ِرحب  هک  نیبب  نآ  تفای 
زا یـسوم  دـمآ  رب  نوچ  دـنک  رب  وا  يدرم  ار  اـه  هوـک  دـنک  نشور  وا  درگ  ار  اـه  هدـید  درم  درگ  رد  نیبـب  شیپ آ  یکدـنا  درگ  هک 
یم هدنز  دـیمد و  یم  ناگدرم  رب  ع )  ) یـسیع هک  مد ، نوسف :  4256 تشگ ب 4265 - صاّقر  شمدـقم  زا  روط  هوک  تشد  ياـصقا 

.دندش

.شیارآ یبوخ ، نیَز :

: نیعَبصا نیب 

.یتسه ناهج  نوَک :  1 قح 759 / رون  ِنیعَبصا  نایم  رد  قَسَغ  صقن و  زا  نمیا  بلاغ  رون 

.هدرم نتشگ  هدنز  زا  تیانک  توم : ندش  نازیرگ 

.یفخ ياهدرو  زا  تیانک  تسپ : تاجهل 

.هدنیآ تسد  هب  ناسآ  تفای : لهس 
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تسا تراشا  ارضخ : رحب  نتفاکش 
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.دش هتفاکش  دز و  ایرد  هب  اصع  هک  تسا  ع )  ) یسوم هراب  رد  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب 

.تسا هاشداپ  هاپس  شیپ  اشیپ  هک  یتمالع  شفرد و  هایس : رتچ 

.ندمآ رد  شبنج  هب  زا  تیانک  نتشگ : صاّقر 

رگید نوچ  هک  دـننیب  یم  همه  ار  ادـخ  يایلوا  رهاظ   1 دش 25 / كالاچ  دـمآ و  صقر  رد  هوک  دـش  كالفا  رب  قشع  زا  كاخ  ِمسج 
لوسر هراب  رد  میرک  نآرق  .تسا  نشور  یهلا  رون  هب  ناشلد  هک  نانآ  رگم  .تسا  ناهن  قلخ  هّماع  زا  يو  تقیقح  اما  .تسا  ناـمدرم 

(198 فارعا ،  ) .َنوُرِْصُبی ْمُه ال  َْکَیلِإ َو  َنوُرُْظنَی  ْمُهارَت  َو  دیامرف : (ص )

رْیَّطلا ُهَعَم َو  یِبِّوَأ  ُلابِج  ای  ریسفت 

ود ره  یهرمه  هتـشگ  دواد  اب  هوک  هدـش  نالان  شَیپ  ردـنا  اه  هوک  هدـش  نابات  شَرَف  زا  دواد  يور  َْریَّطلا  ُهَعَم َو  ِیبِّوَأ  ُلابِج  اـی  ریـسفت 
زا نم  رهب  يا  هدـید  ترجه  وت  ادواد  تفگ  هدـش  هدرپ  مه  زاوآ و  مه  ود  ره  هدـمآ  رما  ِیبِّوأ  لابج  ای  یهـش  قشع  رد  تسم  برطم 

تشیپ ار  اه  هوک  میدن  لاّوق و  یهاوخ و  نابرطم  هدز  هلعـش  تلد  زا  قوش  شتآ  هدش  سنوم  یب  درف  بیرغ  يا  يا  هدیربب  نامد  مه 
یلو نادند  بل و  یب  تساور  ار  هُک  نوچ  هلان  ینادب  ات  دنک  ییامیپ  داب  تشیپ  هب  هُک  دـنک  ییانرُـس  لاّوق و  برطم و  میدـق  نآ  درآ 

هب وک  ناج  کنخ  يا  دونشب  وا  دنونشن  نانیـشنمه  دسر  یم  شّـسح  شوگ  رد  یمد  ره  دسج  یفاص  نآ  يازجا  همغن  تساه  هلان  ار 
زا ال دسر  یم  تلد  ردنا  باوج  دص  لاؤس و  دص  وب  چـیه  هدُربن  وا  نیـشنمه  وگ  تفگ و  دـص  دوخ  سفن  رد  درگنب  دورگب  شبیغ 

کیدزن هب  رگ  اه  شوگ  نآ  دونشن ز  وت  يونشب  تلزنم  ات  ناکم 
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َو ُهَعَم : ِیبِّوأ  ُلابِج  ای   4266 يورگن ب 4279 - نوچ  يا  هدـید  شلاثم  نوچ  يونـشن  ار  نآ  وت  دوخ  رک  يا  مریگ  ار  شوگ  درآ  وت 
اـه و هوک  يا  میداد  ینوزف  دوخ  يوـس  زا  ار  دواد  اـنامه  و  َدـیِدَْحلا : َُهل  اََّنلَأ  َْریَّطلا َو  ُهَعَم َو  ِیبِّوَأ  ُلاـبِج  اـی  اًلْـضَف  اَّنِم  َدُواد  اـْنیَتآ  ْدََـقل 

.زاوآ مه  هرمه : ( 10 ءابس ،  ) .میدرک مرن  وا  يارب  ار  نهآ  دییوگ و  حیبست  وا  اب  ناغرم 

هوک هب  و  تسیرگب ، راز  دندوب  هدمآ  يو  هُّبنت  يارب  نانآ  هک  تسناد  دنتفر و  وا  دزن  زا  ناگتـشرف  هک  نآ  زا  سپ  دواد  هدید : ترجه 
زا هک  تسیرگب  نادنچ  داهن  هدجس  هب  رس  تفر  روط 
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هروس هیآ 33  لیذ  اهریـسفت ، هب : دینک  هاگن  ( ) يریوج ءایبنالا  صـصق   ) .دوب دوجـس  رد  زور  هنابـش  لهچ  .تسرب  هایگ  وا  مشچ  بآ 
.دناوخ یم  كانزوس  ياهزاوآ  نایفوص  عامس  سلاجم  رد  هک  ناوخ  لزغ  .ناوخ  لوق  لاّوَق : ص )

.دنناوخ یم  ار  نابز  یسراف  نارعاش  رگید  و  يولوم ، ظفاح ، ياه  لزغ  دنرب و  یم  رس  هب  هراق  هبش  رد  نالاّوق  نیا  هنومن  نونکا 

.یناوخ مه  نداد ، رس  زاوآ  ندرک : ییامیپ  داب 

، دنا هدرپس  ادخ  هب  ار  دوخ  قح  يایلوا  ناربمیپ و  لماک ) یلو   ) .تسین نآ  شرورپ  مسج و  دنب  رد  هک  هتـسر  مسج  زا  دـسج : یفاص 
، دوش یم  زاوآ  مه  نانآ  اب  هوک  دیوگ ، یم  نخـس  نانآ  اب  دامج  .تسا  هدینادرگ  نانآ  صاخ  ار  ناهج  نیا  رد  فرـصت  ادـخ  مرجال 

.دنربخ یب  نانآ  ملاع  زا  سح  ناراتفرگ  اما 

تساهب یب  تایح  نآ  ار ز  نابلاط  تساه  همغن  مه  نورد  رد  ار  ایبنا 

سجن دشاب  سح  شوگ  اه  متس  زک  سح  شوگ  ار  اه  همغن  نآ  دونشن 

یمدآ ار  يرپ  همغن  دونشن 
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1 / 1919 یمجعا 1921 - نایرپ  رارسا  دوب ز  وک 

1 تسین 1929 / روتسد  وت  هب  نآ  لقن  کیل  تسین  رود  نآک  نک  کیدزن  ار  شوگ 

دوخ مهف  روصق  زا  يونثم  رد  هدننز  هنعط  باوج 

دوخ مهف  روصق  زا  يونثم  رد  هدننز  هنعط  باوج 

نامیا وا  رهق  هجنپ  ای ز  يرب  ناج  يو  زک  تسا  ریـش  نآ  هن  نیا  ینک  یم  وش  نورب  ار  نآرق  نعط  ینک  یم  وعوع  وت  نعاط  گس  يا 
دیتشاک یم  يرفاک  نعط و  مخت  دـیتشادنپ  یم  هناسفا  ارم  هک  يدـِف  هتـشگ  ار  لهج  یهورگ  يا  يدـِن  نآرق  دـنز  یم  تمایق  اـت  يرب 
تاکز توقای  ناج و  ناج  توق  تاذ  هب  مئاق  مّقح و  مالک  نم  تیُدب  هناسفا  یناف و  امـش  هک  تیدز  یم  هنعط  هک  نآ  تیدیدب  دوخ 

نانچ رگ  تامم  زا  ار  ناقشاع  مناهر  ات  تایح  بآ  نآ  عوبنی  منم  کن  ادج  هتشگان  دیـشروخ  زا  کیل  امـش  رب  هداتف  مدیـشروخ  رون 
میقس ب 4289- ینعط  ره  هب  منادرگن  لد  میکح  نآ  دنپ  تفگ و  مریگب  هن  یتخیر  قح  ناتروگ  رب  يا  هعرج  یتخیگنن  ناتزآ  دنگ 
زا تیانک  ندرب : ناـمیا  .ییوج ) یم  ار  نآرق  نعط  هار  يونثم  نعط  اـب   ) .نتـسج زیرگ  هار  ندرک : وش  نورب  .جرخم  وش : نورب   4280

.ندرب رد  هب  ناج  نتسر ،

.ندنام ینادان  رد  نتشگ : لهج  ِيِِدف 

.ودـب مئاق  ءایـشا  رگید  تسا و  دوخ  هب  مئاق  یلاـعت  قح  تسا و  قح  تاذ  نیع  ملکت ، تسا و  یلاـعت  قح  مـالک  نآرق  تاذ : هب  مئاـق 
زا هک  یتوق  تفرگ ، ینایب  هفاضا  ناوت  یم  ار  ناج  ناج  توق  .تسا ) میدق  هَّللا  مالک  هک  دندقتعم  نایرعـشا  هچ  نادب  تسا  تراشا  )

صاـخ هک  دـناایلوا  زا  تیاـنک  ناـج  ناـج  تروص  نیا  رد  تفرگ  یـصاصتخا  هفاـضا  ناوت  یم  و  تسا ) یهلا  یحو  زا   ) ناـج ناـج 
صاخلا

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1731 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا قح  يایلوا  و 
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.صلاخ هدیزگ ، تاکز :

.همشچ عوبنی :

.درک تراشا  نادب   3 تیب 4225 / رد  هک  دسح ، دنگ :

: تسا مسج  زا  تراعتسا  روگ :

.نتخاس بیصن  تیاده  یکدنا  نتخیر : روگ  رب  هعرج   1 نفک 1931 / ردنا  ناشزاوآ  دهج ز  رب  نت  روگ  زا  يا  هدرم  کی  ره  ناج 

.دعب تیب  حرش  هب : دینک  هاگن  میکح : تفگ 

ات .تسا  هدمآ  اه  ناتـساد  اه و  لثم  نآرق  رد  هک  نانچ  .تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رب  يونثم  ياه  نومـضم  هک  نادـب  تسا  یتراشا 
ناکرـشم .تسا  نینچ  تسا  هدمآ  يونثم  يواطم  رد  هک  زین  اه  لثم  دنرب ، هار  تقیقح  هب  دـنریگ و  تربع  نآ  رد  ندیـشیدنا  اب  مدرم 

نآ ندروآ  ِّرـس  نآ و  تقیقح  زا  و  دـندید ، یم  ار  نآرق  رهاـظ  ناـنآ  .تسا  نیرید  ياـه  ناتـساد  هک  دـندز  یم  نعط  نآرق  رب  هـکم 
َوُه ام  ِناءْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  هک : درک  یم  نشور  ار  ناشلد  نآرق  رون  هن  رگ  دنـشاب و  هاگآ  دنتـساوخ  یمن  و  دـندوبن ، هاگآ  اه  ناتـساد 
هار هار  غارچ  نانچمه  نآرق  دـندش و  خـیرات  هناسفا  دوخ  دـنتفر و  نانز  هنعط  نادوسح و  نآ  ( 82 ءارـسا ،  ) .َنِینِمْؤُْمِلل ٌهَمْحَر  ٌءافِش َو 

.تسا نایوج 

( ییانس  ) انیبان مشچ  دنیبن  یمرگ  زج  دیشروخ  زا  هک  یشقن  زج  تسین  تبیصن  نآرق  زا  رگ  دوبن  بجع 

ناسئاس ندیلوخش  ببس  هب  ندروخ  بآ  زا  بسا  هّرک  ندیمر  رد  ندز  لثم 

ناسئاس ندیلوخش  ببس  هب  ندروخ  بآ  زا  بسا  هّرک  ندیمر  رد  ندز  لثم 

بآ نیه  ـاله  هک  نابـسا  رهب  رفن  نآ  مد  ره  دندیلوخـش  یم  بآ  دـندروخ  یمه  رداـم  هّرک و  باـطخ  ردـنا  وا  تسا  هدومرف  هک  نآ 
نیز یتعاس  ره  یمر  یم  ارچ  هّرک  ياِک  دیسرپ  شردام  دیمر  یم  روخ  زا  تشادرب و  یمه  رس  دیسر  یم  هّرک  هب  ندیلوخش  نآ  روخ 

ناشگناب قافّتا  هورگ ز  نیا  دنلوخش  یم  هّرک  تفگ  اقتسا ؟
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دنُدب نایازفا  راک  نیا  زا  تسا  هدوب  ناهج  ات  ردام  تفگ  دسر  یم  مفوخ  هرعن  قافّتا  دور ز  یم  اج  زا  دزرل  یم  ملد  سپ  هوکِش  مراد 
مار سئاس : عمج  ناسئاس :  4290 دننک ب 4297 - یم  رب  دوخ  شیر  ناشیاک  دوز  دنمجرا  يا  نک  شیوخ  راک  وت  نیه  نیمز  ردـنا 

.رتهم نابسا ، هدننک 

: ییانس زا  تیب  نیدب  تسا  تراشا  تسا : هدومرف  هک  نآ 

دننز یمه  يریفص  میروخ  یمه  یبآ  ام  هک  نوچ  تفگ  دوخ  ردام  هب  يا  هرک  نآ 

گناب ندیشک ، توس  ندز ، ریفص  ندیلوخَـش : دننک  یم  شیر  همه  هک  نک  شیوخ  راک  وت  يوگم  هدُه  یب  ورب  تفگ  هرک  هب  ردام 
.دایرف و 

.ندروخ بآ  برالا ) یهتنم   ) .نتساوخ بآ  اقتسا :

.سرت میب ، هوکِش :

.ازفا تمحز  محازم ، يازفا : راک  ازفا : راک 

( يرونا  ) يازفا راک  دوسح  زا  نایز  هچ  نوزفا  زور  وت  تلود  دوب  نوچ 
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: تسا ندروخ  فسأت  ندرک و  يراز  ینعم  هب  ندنک : رب  شیر 

، ندرک هدوـه  یب  راـک  ینعم  رد  تیب  نیا  رد  نـکیل   1 غیم 254 / ریز  دـش  متمعن  باـتفآک  غـیرد  يا  تفگ  یم  دـنک و  یم  رب  شیر 
.دراد روهظ 

هتفگ هب  .دـنا  هدوب  نامحازم  ار  ادـخ  يایلوا  قح و  هب  نایامنهار  ناـمز  رید  زا  هکنیا  نآ  تسا و  یتقیقح  ناـیب  اـه  تیب  نیا  نومـضم 
یمن یعقو  نانآ  شیرپ  نانخـس  هب  دننک و  یم  شیوخ  راک  ایلوا  اما  .دـنا  هدرب  یم  دـسح  ار ، ناشیا  نخـس  نامدرم  نتفریذـپ  نانآ و 

.دنهن

رب ات  شک  بآ  تایح  بآ  ُرپ  تسا  يزیراـک  هرهـش  خاـش  خاـش  يدرگ  رجه  زک  نآ  زا  شیپ  خارف  ِبآ  دور  دور  یم  گـنت و  تقو 
وج يوس  نف  هب  هناروک  بآ  ینیبن  رگ  ایب  لفاغ  هنشت  يا  میروخ  یم  ایلوا  قطن  يوج  زا  رضخ  بآ  تابن  وت  زا  دمد 
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ات ار  شیدـنا  بآ  ِکشم  َرب  ورف  وج  تسب  راک  دـیاب  دـیلقت  ار  روک  تسه  بآ  وج  نیردـناک  يدینـش  نوچ  نز  يوج  رد  وبـس  روآ 
وج بآ  روک  دـنیبن  رگ  لد  هاگ  نآ  کـشخ  دـیلقت  زا  تسَر  لدتـسم  وت  يوش  يدـید  نارگ  نوچ  ار  شیوخ  کـشم  وت  ینیب  نارگ 

يداب ره  هک  نآ  تفز ز  بآ و  دش ز  نارگ  دوب و  کبس  نیک  تفرب  یبآ  وبس  ردنا  وج  هک ز  نارگ  دنیب  وبـس  نوچ  دناد  کیل  نایع 
دمآ رگنل  یب  یتشک  يُوق  ِّینارگ  ناشُدوبَن  هک  نآ  اوه ز  ره  دیابر  ار  ناهیفـس  درم  دوزف  ملِقث  مدیاب  مدیابَرن  یم  داب  دوبر  یم  رد  ارم 

زا دوبر  رد  نوچ  درِخ  ياهددم  وا  نالقاع  زا  نک  هزویرد  يرگنل  ناما  ار  لقاع  تسا  لقع  رگنل  رذح  وا  دـباین  ژک  داب  هک ز  رـش  درم 
هدـید نیا  رب  لد  زا  رون  هک  نآ  دوش ز  نشور  مه  مشچ  لد  زا  دـهجب  دوش  نف  ُرپ  لد  دادـما  نینچ  نیز  دوـج  ياـیرد  نآ  ِّرُد  هنیزخ 
بآک نادـب  سپ  دـهد  هدـید  ود  هب  مه  یبیـصن  نآ  دز ز  زین  یلقع  راونا  رب  وچ  لد  تسا  لـطاع  وت  هدـید  دـش  لد  نوچ  اـت  تسـشن 
حرـش میرگنن  نعاط  ساوسو  نآ  يوس  میروخ  وج  بآ  مه  هّرک  نآ  وچ  اـم  ناـیب  قدـص  دـشاب و  اـه  لد  یحو  نامـسآ  كراـبم ز 
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دنا ب هدرک  یک  ناگـس  گناب  اف  شوگ  دـنا  هدرک  یط  هر  هک  نادـنوادخ  نآ  رمـش  يداب  همه  ناقلخ  هنعط  رپس  هر  یناربمغیپ  وریپ 
.كدنا ياه  تصرف  رمع و  یهاتوک  هب  تسا  تراشا  تقو : ندوب  گنت   4298 - 4318

نابلاط هب  ایلوا  زا  هک  یضیف  خارف : ِبآ 
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.دسر یم 

.تفرگ هرهب  نآ  زا  دیاب  تسایلوا و  رد  هک  یتفرعم  زا  تراعتسا  زیراک : هرهش 

.تسا رارسا  تخانش  تفرعم و  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و  ینتسر ، تابَن :

.دنک یم  هدنز  ار  هدرم  ياه  لد  هک  ایلوا  نانخس  زا  تراعتسا  .تایح  بآ  رضِخ : بآ 

.ناوتب هک  تروص  ره  هب  لام ، روک  لام  روک  ریبدت ، هب  نف : هب 

.تسا مّلعتم  ای  دّلقم  زا  تراعتسا  روک :

: نتـسَر دیلقت  زا  .يا ) هدش  دـنم  هرهب  هک  دـید  یهاوخ  هاگ  نآ  نک  قح  یلو  میلـست  ار  دوخ   ) .ندرک لخاد  يوج  رد  ندرب : ورف  وج 
.ندیسر تقیقح  هب  نتفای ، نیع  هب  ار  تقیقح 

نانخس هدش ، لصاح  میارب  نیقی  هک  نونکا  متفر و  یم  ییاوه  ره  یپ  نیا  زا  شیپ   ) .نتفر نآ  نیا و  یپ  زا  تراعتـسا  داب : ندوبر  رد 
ِّلُک ُعاَبتأ  ٌعاَعَر  ٌجَمَه  : » مدرم زا  هقبط  نیا  هراب  رد  تسا  ع )  ) یلع هدومرف ي  زا  هتفرگ  ار : ناهیفـس  اوه  ندوبر  .مریذپ ) یمن  ار  لطاب 

: يوق ینارگ  ( 147 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .ٍقِیثَو ٍنکُر  َیلإ  اُوئَجلَی  َمل  ِملِعلا َو  ِرُوِنب  اُوئیِـضَتسَی  َمل  ٍحـیِر  ِّلُک  َعَم  َنُولیِمَی  ٍقِعاـن 
.درک دناوتن  هارمگ  ار  وا  یسک  تروص  ود  نیا  رد  هک  دیلقت ، يور  زا  ینامیا  ای  داهتجا  يور  زا  یملع  زا  تراعتسا 

.دنک راک  سفن  ياوه  هب  هک  نآ  رش : درم 

.لطاب هب  نارادیوعد  توعد  .یناطیش و  ياه  هسوسو  زا  تراعتسا  ژک : داب 

.ندوب رانک  رب  نتسج ، نتفای : رذح 

.دریگ میلعت  قح  يایلوا  زا  هک  یسک  تسا ) یلقاع  هب  تراشا  : ) وا

ینـشور هاگ  نآ  دوش  یم  نشور  تلد  یتفرگ  ارف  ار  تمکح  ادـخ  يایلوا  زا  هک  یماگنه   ) .ندـیدرگ تمکح  ياراد  ندـش : نف  رپ 
یهر یم  دیلقت  زا  .دزاس  یم  نشور  مه  ار  تا  هدید  لد ،
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رگا اما  .یبای  یمرد  ار  تقیقح  دوخ  و 
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( .تشاد دهاوخن  يرون  دوخ  زا  هدید  دسرن  هدید  هب  لد  زا  رون 

َنِم اْنلََّزن  َو  هیآ : هب  تسا  تراـشا  كراـبم : بآ   1 تسا 1126 / لـصاح  اـه  لد  رون  زا  مشچ  رون  تسا  لد  رون  دوخ  مشچ  روـن  روـن 
هناد اه و  ناتسوب  نادب  میدنایور  سپ  كرابم  یبآ  نامـسآ  زا  میداتـسرف  ورف  و  ِدیِـصَْحلا : َّبَح  ٍتاَّنَج َو  ِِهب  اْنتَْبنَأَف  ًاکَرابُم  ًءام  ِءامَّسلا 
نانآ .تفرگ  هرهب  قح  يایلوا  تبحص  زا  تسناد و  دیاب  تمینغ  ار  تقو  .یپ  رد  لجا  تسا و  هاتوک  رمع  ( 9 ق ،  ) .یندرک ورد  ياه 

، دنریذپب ار  نآ  هنادّلقم  دیاب  تسا ، هدیسرن  تجرد  نادب  هک  نانآ  دنریذپ و  یم  ناج  شوگ  هب  ار  نانخـس  نآ  دنراد  نشور  یلد  هک 
.دنبایرد دوخ  رد  ار  تلاح  رییغت  كدنا  كدنا  ات  .دنرگنن  نادوسح  هنعط  نادرخ و  یب  هتفگ  هب  .دـنریگ و  هرهب  دوخ  ناوت  ردـق  هب  و 

رتشیب حیـضوت  يارب   ) .تسا بآ  رپ  هک  دناد  وبـس  ینیگنـس  زا  اما  دنیبن  ار  بآ  ددرگ ، رپ  دهن و  بآ  رد  ار  وبـس  نوچ  روک  هک  نانچ 
( دعب هب   2 تیب 2959 / حرش  هب : دینک  هاگن 

شُک نامهم  دجسم  نامهم  نآ  رکذ  هّیقب 

هراشا

شُک نامهم  دجسم  نامهم  نآ  رکذ  هّیق 

نوچ هتشگ  هقرغ  درم  وک  باوخ  ار  وا  دوخ  دجسم  رد  تفخ  درک ؟ هچ  شدومنب ؟ هچ  دجسم  نآ  ردنا  درم  ریش  زابکاپ  نآک  وگ  زاب 
يا ترـس  رب  میآ  میآک  دیـسر  یلوه  اب  زاوآ  بش  مین  یمغ  باقرغ  ریز  ار  ناقـشاع  یمه  دشاب  نایهام  غرم و  باوخ  وج  هب  دپـسخ 

لوعفم تمالع  ش » : » شدومنب  4319 تخل ب 4323 - تخل  دش  یمه  لد  دیسر و  یم  تخـس  ِزاوآ  نینچ  نیا  تّرک  جنپ  دیفتـسُم 
اب وج : رد  نتفخ  دید )؟ هچ  دیسر ؟ نامهم  رظن  هب  هچ   ) .تسا

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1736 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا هقرغ  رهن  رد  هک  يدرم   ) .تسا هقرغ  نآ  رد  درم  هک  مینک  ضرف  گرزب  رهن  ار  وـج »  » هک رگم  درادـن ، یتبـسانم  نتـشگ  هقرغ 
یم هتشگ  هقرغ  نیبب  نک و  وج  تسج و   ) .تفرگ رما  لعف  ار  وج »  » تسا نکمم  و  وگ » هب   » اه هخسن  ضعب  رد  .تفخ ) دناوت  هنوگچ 

.کبس باوخ  .مشچ  نتسب  زا  تیانک  یهام : غرم و  باوخ  دور )؟ باوخ  هب  دناوت 

.وج هدیاف  دیفتسُم :

یناویح ناج  زا  هکلب  درگن ، یمن  مسج  هب  اهنت  هن  هک  تسا  یکلاس  زمر  دـنک ، یم  ریبعت  درم  ریـش  هب  وا  زا  انالوم  هک  دجـسم  ناـمهم 
.ریلد یقیقح  قوشعم  هب  ندیسر  نآ و  ندرک  انف  يارب  تسا و  ریس  زین 

کِلِجَر َکِلْیَخِب َو  ْمِهْیَلَع  ْبِلْجَأ  تیآ َو  ریسفت 

وـس نآ  ورم ز  هک  داهن  ردـنا  دـنز  رب  تگناب  وید  داـهتجا  اـب  ینک  نید  مزع  وچ  وت  َکـِلِجَر  َکـِْلیَِخب َو  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  تیآ َو  ریـسفت 
گناب میب  وت ز  يروخ  ینامیـشپ  ّيدرگ و  راوخ  يُرب  او  نارای  ز  يدرگ ، اون  یب  يوش  یـشیورد  جنر و  ریـسا  هک  يوَغ  يا  شیدـنیب 

زاب ینیب  گرم  تسام  شیپ  تلهم  هک  میوپ  نید  هار  تسارم  ادرف  سپ  ادرف و  ـاله  هک  نیقی  زا  تلالـض  رد  يزیرگ  او  نیعل  وید  نآ 
سپ نامز  کی  ار  نتـشیوخ  يزاس  درَم  ناج  ِمیب  زا  ینک  نید  مزع  زاب  تساخ  گناب  اـت  ار  هیاـسمه  دـشُک  یم  تسار  ّپچ و  زا  وک 

زاب رقف  غیت  زا  درگ  زاب  سرتب و  هک  رکم  وت ز  رب  دـنز  رب  یگناب  زاـب  مک  ياـپ  مراـین  یفوخ  زا  نم  هک  مَکِح  ملع و  زا  يدـنب  رب  حَـلِس 
يا هدنکفا  دمن  تملظ  نینچ  رد  يا  هدنب  یگناب  هب  ار  وا  اه  لاس  ینکفب  ار  نف  ملع و  حالس  نآ  ینشور  هار  يزیرگب ز 
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نیا روبق  لها  نارفاک ز  ناور  هک  رون  ناشناج ز  دـش  دـیمون  نانچ  ات  ار  قلح  هتفرگ  تسا و  هدرک  دـنب  ار  قلخ  نیطایـش  گناب  تبیه 
تبیه نآ  تسین ز  ار  سگم  رم  بیَجن  کـبک  رب  تسا  زاـب  تبیه  دوب ؟ نوـچ  ییادـخ  گـناب  تبیه  دوـب  نوـعلم  نآ  گـناب  هوـکش 

رب هن  دراد  رف  ّرک و  باـبُذ  وت  نوچ  رب  وـید  توـبکنع  سب  دـنریگ و  سگم  یم  ناـتوبکنع  سگم  ِداّیـص  زاـب  دوـبن  هک  نآ  بیـصن ز 
رحب زا  يا  هرطق  رود  ِگناب  ود  نیدـب  دزیماین  ات  تسایلوا  نابـساپ  ناطلـس  گناب  تسایقـشا  ناـب  هّلَگ  ناوید  گـناب  باـقع  کـبک و 
َِکلِجَر َو َِکْلیَِخب َو  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َِکتْوَِصب َو  ْمُْهنِم  َْتعَطَتْسا  ِنَم  ْزِْزفَتْسا  َو  مهیلع : بلجأ  4324 و  روش ب 4342 - رحب  اب  شوخ 
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تناـگدایپ و ناراوس و  هب  ناـنآ  رب  نز  گـناب  یناوت و  ار  هک  ره  ناـنآ  زا  دوـخ  زاوآ  هب  زیگنا  رب  و  ِدـالْوَْألا : ِلاْومَأـْلا َو  ِیف  ْمُهْکِراـش 
.ششوک داهتجا : ( 64 ءارسا ،  ) .نادنزرف اه و  لام  رد  وش  نانآ  کیرش 

.نورد داهن :

.هارمگ يوغ :

سپ ادرف و  اله  ( 268 هرقب ،  ) .ِءاشْحَْفلِاب ْمُکُُرمْأَی  َْرقَْفلا َو  ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندش : یـشیورد  جـنر و  ریـسا 
جهن « ) .ادرف دـشن  زورما  رگا  اـمن و  هبوـت  نکب و  : » ناطیـش هسوـسو  زا  ریبـعت  رد  تـسا  ع )  ) یلع هدوـمرف ي  زا  هـتفرگ  تـسارم : ادرف 

.حالس حَلِس : هبطخ 64 ) هغالبلا ،

.ندرک ماقم  نتفرگ ، ياج  ندنکفا : دمن 

زا ِرُوبُْقلا : ِباحْـصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  اـمَک  ِهَرِخآـْلا  َنِم  اوُِـسئَی  ْدَـق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ناتـسروگ : مدرم  زا  نارفاـک  يدـیمون 
هبشم هفاضا  : ) وید توبکنع  ( 13 هنحتمم ،  ) .ناتسروگ مدرم  زا  نارفاک  دندش  دیمون  هک  نانچ  دندش  دیمون  ترخآ 
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.ناطیش هبشم ) هب 

.هشپ بابُذ :

امُهَْنَیب َلَعَج  ٌجاجُأ َو  ٌحـِْلم  اذـه  ٌتاُرف َو  ٌبْذَـع  اذـه  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  يِذَّلا  َوُه  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  روش : رحب  اـب  شوخ  رحب 
دیدـپ يدـنب  ود  نآ  نایم  خـلت و  روش و  نآ  اراوگ و  شوخ و  نیا  تسویپ  مه  هب  ار  اـیرد  ود  هک  تسوا  و  ًاروُجْحَم : ًارْجِح  ًاـخَزَْرب َو 

مین هک  یگناب  ناتـساد  بیرقت  يارب  تسا  يا  همدـقم  اه  تیب  نیا  ناونع  رد  همیرک  هیآ  هب  داهـشتسا  ( 53 ناقرف ،  ) .هدـنراد زاب  دروآ 
دیامرف یم  اه  تیب  يواـطم  رد  دـنک و  یم  دـننامه  ناطیـش  گـناب  هب  ار  گـناب  نیا  اـنالوم  .دـسر و  یم  ناـمهم  درم  شوگ  هب  بش 

: دروـخ دـنگوس  هّزعلا  ّبَر  هاگـشیپ  هب  هچ  تـسار ، هار  زا  وا  نتـشاد  زاـب  و  تـسا ، یمدآ  نتخاـس  هارمگ  ددـص  رد  هتـسویپ  ناـطیش 
و ( 268 هرقب ،  ) .َْرقَْفلا ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا  هک : یشیورد  زا  .تسا  یمدآ  میب  سیلبا ، ياه  گناب  ( 82 ص ،  ) .َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف 

ِیف ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر  هک : ایند  لام  هب  نتفیرف  هب  هاگ 
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تسس گناب ، نیا  اما  ( 14 نارمع ، لآ   ) .َنِینَْبلا ِءاسِّنلا َو  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز  هک : دـنزرف  نز و  هب  اـی  ( 39 رجح ،  ) .ِضْرَْألا
.دناوخ یم  دوخ  هب  ار  ناگدنب  هک  تسا  یلاعت  قح  توعد  گناب  نآ  تسا و  یگناب  زین  رگید  بناج  زا  .درب  هار  زا  دـناوت  ار  نانامیا 

ار ناطلـس  گناب  و  دـنریذپ ، یم  ایقـشا  ار  ناوید  گناب  .تسا  هدومرف  ریبعت  ناطلـس  گناب  ناوید و  گناب  هب  گناب  ود  نیا  زا  انالوم 
.دنریگ یم  شوگ  رد  ایلوا 

هتسر ایند  زا  هک  نانآ  دنتسین ، یهلا  گناب  ندینش  روخ  رد  دنا ، هدرک  هدنسب  ایند  هب  و  دنراد ، تسپ  یتمه  هک  نانآ 
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.دنور یمن  یهلا  گناب  يوس  هب  زج  دنا  هتسویپ  قح  هب  و 

.دنزیمآ یمن  رد  مه  اب  دنور و  هدننک  گناب  يوس  هب  گناب  ره  ناگدنریذپ  دناوخ و  یم  ار  هتسد  ود  نیا  هتسویپ  گناب  ود  نیا 

ار دجسم  نامهم  بش  مین  یمسلط  گناب  ندیسر 

ار دجسم  نامهم  بش  مین  یمسلط  گناب  ندیسر 

دسرت لهد  ات  دیع  لبط  نیا  تسه  وچ  مسرت  نوچ  تفگ  تخب  کین  نآ  نآ  دب  اج  زا  تفرن  هک  تخس  گناب  نآ  هّصق  نونکا  ونشب 
وچ ام  لهد  نانید  یب  دیع و  تمایق  دـش  بوچ  مخز  دـش  ناج  دـیع  زا  ناتمـسق  بولق  یب  ّیهت  ياه  لهد  يا  دیـسر  ار  وا  مخز  هک 
ِدرم نآ  لهد  نآ  دونـشب  هک  نوچ  دزپ  یم  هنوگچ  ابتلود  گید  دز  گناب  نوچ  لهد  نیا  نونکا  ونـشب  لگ  وچمه  نادنخ  دـیع  لها 

هک دـمآ  نآ  تقو  نیقی  یب  نـالد و  دـب  ِناـج  دُرم  نیزک  لد  نازرلم  نیه  دوخ  اـب  تفگ  دـیع  لـبط  زا  ملد  دـسرت  نوچ  تفگ  دـید 
زاوآ تسکـشب ز  نامز  رد  ایب  يدرم  رگا  کنیا  مرـضاح  ایک  ياک  دز  رب  گناب  دیهج و  رب  ندب  مزادرپب  ای  مریگ  کُلم  نم  راوردیح 

تساخرب نآ  زا  دعب  رد  ِهار  يُّرپ  رز ز  دریگن  ات  رسپ  نآ  دیـسرت  هک  رز  نیا  دنچ  تخیر  مسق  مسق  وس  ره  دنزیر  یمه  رز  مسلط  نآ 
ناج نآ  داهنب  اه  جنگ  رگد  راب  هربوت  لاوج و  اب  رز  هب  دمآ  یمه  درک و  یم  نفد  دیشک  یم  نوریب  هب  رز  هگ  رحس  ات  دیتَع  ریـش  نآ 

.دنداد یم  ار  دیع  ندیـسر  هدژم  دنتخاون و  یم  دیع  زور  هک  دـیع : لبط   4343 نازخ ب 4356 - سپ  او  ییناسرت  يروک  نآ  زا  زاـب 
ینعم هب  تیب  نیا  رد  .دش و  یم  هتخاون  نابرق  رطف و  دیع  ياهزور  رد  لبط  نیا 
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.تسا هدژم 

.اریز هک ، ات :

.نامیا زا  یلاخ  ياه  لد  زا  تراعتسا  لهد :

.یهلا رون  تفرعم و  زا  یهت  بولق : یب 

.بیصن شخب ، مسق :
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.تسرد نامیا  یهلا و  تفرعم  ناج : دیع 

.تفرعم یب  تعاط ، جنر  زا  تراعتسا  بوچ : مخز 

.شآ اب  تلود + زا  بکرم  ابتلود :

.ایهم هدامآ ، دیتَع :

.هدنسرت تدحو ) ي » + » ناسرت : ) یناسرت

.نیب دب  .وسرت  هدنزخ : سپاو 

.دناوخ یم  ایند  رویز  هب  ای  دناسرت  یم  یشیورد  زا  ار  نامیا  تسس  مدرم  هک  دروآ  نایم  هب  نخس  وید  گناب  زا  هتشذگ  ياه  تیب  رد 
وا زا  شیپ  هک  نانآ  .تسا  نامیا  اب  نآ  هنومن  نامهم  درم  اه  تیب  نیا  رد  .دنازرل  یمن  دنراد  تسرد  ینامیا  هک  ار  نانآ  وا  گناب  اما 

شزاون ار  شناج  دیسر  ششوگ  هب  هک  یگناب  نوچ  ارچ ؟ دیسرتن  وا  اما  .دندرم  یم  دندیساره و  یم  میب  زا  دندش  یم  رد  دجـسم  هب 
گناب زا  دـیع  ناقاتـشم  .تسا  نیگمهـس  نارگید  شوگ  رد  گناب  نآ  اما  .دـناسر  یم  هدژم  ار  مدرم  هک  دـیع  لبط  گـناب  نوچ  داد 

ناقاتشم بیصن  و  تسا ، مخز  لهد  بیـصن  هک  نانچ  .تسین  تبرـض  مخز و  زج  گناب  نآ  زا  نالد  یهت  بیـصن  اما  دنا ، مرخ  لبط 
.دشاب نآ  زا  ّرثأتم  انالوم  هدومرف ي  تسین  رود  تسا و  هدورس  ییانس  هچ  نآ  تسا  ینعم  نیا  ریظن  .يداش و  دیع 

یشیورد رفک و  تسوا  هرمه  یشیب  هدنا  تسه  ار  هک  ره 

دهن توبکنع  هناخ  رد  ماد  دهن  توق  درم  ِدرم  نورب  زا 

دننک میدق  سگم  ناتوبکنع  دننک  دیع  ود  یمَد  رد  نایفوص 

«43 ( » ص 369 هقیقحلا ، هقیدح  ییانس ،  ) میروخ توبکنع  دوس  کمن  یک  میروخ  توق  حور  تسد  زا  هک  ام 
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ار اه  لافسا  ناکدوک  تسرپ  رز  ِرود  ِروک  ره  لد  رد  تسا  هدمآ  رطاخ  هب  رهاظ  رز  نیا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1742 

http://www.ghaemiyeh.com


ِبرـض ِبورـضم  ِرز  لب  رذگ  كدوک  رطاخ  رد  دنک  نآ  رز  مان  ییوگ  وچ  يزاب  نآ  ردـنا  دـننک  نماد  رد  دـنهنب و  رز  مان  دننکـشب 
يدمرـــــــــــــــــــــــــــــــس دـــــــــــــــــــــــــــــــمآ  دـــــــــــــــــــــــــــــــساک ، ددرگن  وـــــــــــــــــــــــــــــــک  يدزیا 

__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 43)

662 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد رمق  رب  دـیآ  بلاـغ  ینغ  ددرگ  وا  زا  لد  هک  يرز  نآ  تفاـی  بآ  یگدـنب و  اـت  رهوگ و  تفاـی  باـت  رز  نآ  زا  رز  نیک  يرز  نآ 
دمآ كرابم  سب  شتخاـس  نکیل  ار و  وا  تخوسب  رپ  وخ  هناورپ  نآ  تخاـب  رد  نتـشیوخ  وا  هناورپ  دجـسم و  نآ  دوب  عمـش  ینـشور 
یم ران  دوب  روفوم  وا  رب  اه  تیاـنع  نوچ  تخرد  نآ  يوس  هب  وا  دـید  یـشتآک  تخب  دوعـسم  نآ  دوب  یـسوم  وچمه  شتخادـنا  نآ ،
ران تسا  وت  رد  نآ  ییآ و  یم  دوخ  وت ز  رشب  ِران  وا  رب  يراد  نامگ  وت  رـسپ  يا  ینیبب  نوچ  ار  قح  ِدرم  دوب  رون  نآ  دوخ  تشادنپ و 

دومن يران  ناهج  نیا  ماطف  هن  ایب  يراب  ناوخم  شراـن  ناوخ  رون  ایـض  ُرپ  تسا و  یـسوم  تخرد  وا  تسا  وس  نیا  لـطاب  ّنظ  راـخ  و 
دزوس رون و  دیامن  نیا  دوب  اه  شتآ  عمـش  نوچمه  هن  نیا  دوش  یم  رب  نید  عمـش  هک  نادـب  سپ  دوب  رون  دوخ  نآ  دـنتفر و  ناکلاس 

رون هلعـش  ِلکـش  يا  هدـنزورفا  لد  تلـصُو  ِهگ  نآ  يا و  هدـنزوس  یلو  هدـنزاس  وچ  نیا  ار  راّوُز  لگ  ران و  تروص  هب  نآ  ار و  راـی 
نایم هب  رز  مان  نوچ   ) .نتفرگ رارق  هجوت  دروم  ندمآ : رطاخ  هب   4357 ران ب 4374 - وچ  ار  نارود  رون و  ار  نارضاح  راوزاس  كاپ 

يرهاظ رز  ناتسرپ  رهاظ  دیآ ،
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.3 تیب 2276 / حرش  هب : دینک  هاگن  ناکدوک : نتسکش  لافسا  .دننک ) یم  روصت  ار 

.اما یلو ، لب :

.كوکسم رز  .هدروخ  هکس  رز  بورضم : رَز 

.یلاعت قح  فطل  تیانع و  زا  تراعتسا  يدزیا : برض  بورضم  رز 

.ندمآ راک  هب  ندوب ، راوزاس  نتخاس :

تراشا تخرد : یـسوم و  شتآ  همان ) تغل  زا  لقن  هب  همان ، نابزرم  « ) .تسا رود  ینیب  شیپ  مزح و  زا  تخادنا  نیا   » .ریبدت تخادنا :
هب ، 2 تیب 2869 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدـمآ  ( 29 صصق : ، 7 لمن : ، 10 هط : ياـه  هروـس   ) میرک نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا 

( .دعب

663 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ناوارف روفوم :

.دودحم یمسج  ناوت  .یناسنا  يورین  زا  تراعتسا  رشب : ِران 

.ندرک سایق  دوخ  هب  ندمآ : دوخ  زا 

.ینیبب دوخ  نوچ  ار  وا  هک  تسا  هدش  ببس  وت  مهف  ناصقن  تسا : وت  رد  نآ 

.ینامسج ملاع  زا  تیانک  وس : نیا 

ینـشور نتفر ، الاب  ندش : رب  .دـیامن ) یم  ناسآ  ناکلاس  رظن  رد  نکیل  دـیآ ، یم  راوشد  رظن  هب  ناهج  نیا  زا  ندـیرب   ) .ندـیرب ماِطف :
.نتفای نوزفا 

تسا ینشور  ردنا  نشور  ردنا  نشور  تسین  عمش  نآ  نوچ  قشع  عمش  کیل 

یگناب زا  نوچ  هتفخ  دجسم  رد  نامهم   3 / 3920 تسا 3921 - یشوخ  هلمج  شتآ و  دیامن  یم  تسا  یـشتآ  ياه  عمـش  سکعب  وا 
ناکدوک هک  تساه  لافس  نوچ  يدزیا ، دقن  ربارب  یناهج  نیا  رز  اما  دیسر  تلود  هب  تخیر و  ودب  وس  ره  زا  رز  دیـسرتن ، دینـش  هک 

هب نامهم و  زا  انالوم  دعب ، هب  ياه 4363  تیب  رد  .دنرآ  رب  گناب  دنتفا و  یم  مه  هب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـنرادنپ و  رز  ار  نآ 
نادب نوچ  دور و  یم  نآ  ینـشور  هب  و  دنیب ، یم  ار  تیاده  غورف  هک  یکلاس  ریوصت  .دهد  یم  ناشن  يرگید  ریوصت  وا  ندیـسر  رز 

، دیسر
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.دسر یم  بولطم  هب  درب و  یم  دوخ  زا  دید ، ار  نآ  شبات  و 

ناهج ردص  اب  قشاع  نآ  تاقالم 

هراشا

ناهج ردص  اب  قشاع  نآ  تاقالم 

رهم ناهج  ردـص  لد  رد  هدـش  نودرگ  يوس  شنازوس  هآ  دـبَک  نآ  ناسآ  شقـشع  زا  دوب  هتـشگ  دز  عمـش  رب  دوخ  زین  يراـخب  نآ 
تسناد یمن  ار  ام  تمحر  کیل  میدید  ام  درک و  یهانگ  وا  دوب ؟ نوچ  ام  هراوآ  نآ  لاح  دحا  ياک  هگرحس  رد  دوخ  اب  هتفگ  هدمآ 

رهب ار  مناسرت و  هچ  نم  دسرت  هک  نآ  ار  هوای  حیقو  مناسرتب  نم  دوب  شسرت  رد  دیموا  دص  کیل  دوش  ناسرت  ام  مرجم ز  رطاخ  کین 
مزود هراپ  ملِح  هب  مرادرب  سرت  ار  نافئاخ  ملع  هب  مناسرتب  نم  ار  نانمآ  دور  یم  رس  زا  شوج  زک  نآ  دب  هن  دور  یم  رذآ  درس  گید 
تخس ِبوچ  زا  شاه  گرب  دیورب  نآ  تخرد ز  خیب  نوچ  درم  ِّرـس  تسه  مهد  روخ  ردنا  تبرـش  ار  یـسک  ره  مهن  عضوم  رد  هراپ 
امَّسلا ِیف  هُعرَف  ِتباث و  اُهلـصأ  افو  ِراجـشا  تساهرپ ز  کلف  رب  یُهن  رد  سوفن و  رد  تخرد و  رد  اـه  گرب  هتـسُر  خـیب  نآ  روخ  رد 
هنزور دمآ  لد  ات  لد  ره  هک ز  هنگ  وفع  شلد  رد  دز  یم  جوم  ناهج ؟ ردص  لد  رد  دیورن  نوچ  نامسآ  رب  رپ  قشع  زا  تسُرب  نوچ 

غاـسَم ب رد  دـشاب  جوزمم  ناـشرون  غارچ  ود  لافـس  دوبن  لـصّتم  دوب  نت  ود  نوچ  رود  ادـج و  هن  دوب  نزور  نیقی  لد  اـت  لد  هک ز 
.دش زاغآ  رتفد  نیا  تیب 3685  زا  وا  ناتساد  هک  ناهج  ردص  لیکو  يراخب :  4375 - 4390

.دعب هب   3 تیب 4363 / حرش  هب : دینک  هاگن  ندز : عمش  رب 

هک خاتسگ  بدا و  یب  حیقو :
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.دنادن ار  مودخم  دوخ و  دح 

زا دنین و  هاگآ  دوخ  راک  یتشز  زا  هک  تسا  ینامرجم  صاخ  نداد  میب   ) .هدرک مگ  هار  هوای :

665 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نداد باذع  میب  ینامرفان  رب  ندرک و  هاگآ  ناشراک  یتشز  زا  ار  نانآ  ملع : هب  .دنتسین ) نامیشپ  دنا  هدرک  هچ  نآ 

تیب نیا  رد  .دنک و  هلـصو  ار  اهرازفا  ياپ  هک  یـسک  زین  .دنک  میمرت  ییاه  هراپ  ندوزفا  اب  ار  هراپ  هچراپ  هک  هدننک  هلـصو  زود : هراپ 
( .منک یم  راتفر  وا  روخ  رد  سک  ره  اب   ) .دهد یم  رامیب  ینورد  جنر  زا  هاگآ  ینعم 

وا داهن  رد  هچ  نآ  درم : ِّرـس  ص 45 ) يدعـس ، ناتـسوب   ) تسا هن  مهرم  حارج و  هک  نزگر  وـچ  تسا  هب  رد  مه  هـب  یمرن  یتـشرد و 
.هداهن وا  تعیبط  رد  لزا  زا  دنوادخ  هچ  نآ  .تسا  هتفهن 

.درخ هیُهن : ِعمج  یَُهن :

: ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْـصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَـشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  َِتباث : اُهلـصأ 
رد نآ  هخاش  و  نیمز ] رد   ] تسا راوتـسا  نآ  هشیر  هک  هزیکاپ  یتخرد  دـننامه  هزیکاپ  ینخـس  دز ، لـثم  هنوگچ  ادـخ  يا  هدـیدن  اـیآ 

.2 تیب 2449 / حرش  هب : دینک  هاگن  تسا : هنزور  لد  هب  لد  زا  ( 24 میهاربا ،  ) .تسا نامسآ 

همه اب  دمآ و  ناج  هب  ردـص ، يرود  زا  ناهج  ردـص  لیکو  میدـید  هک  نانچ  .دـنا ) غارچ  کی  نداد  ینـشور  رد   ) .هاگرذـگ غاسَم :
ره تخوس و  یم  ار  وا  نورد  قشع  شتآ  هک  ارچ  دیدرگن ، عنام  ار  وا  نامدرم  عنم  درک و  يو  ندید  دصق  دوب  وا  هار  رد  هک  يرطخ 

تسا قوشعم  هب  ندیسر  هتفیش  قشاع  .تسا  وس  ود  زا  قشع  .تخورفا  یم  نآ  هلعش  مد 
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تـسا راکهنگ  ناگدنب  صاخ  راگدرورپ  تمحر  هکنیا  نآ  تسا و  هتفهن  يرگید  هتکن  ناتـساد  نیا  رد  .تافتلا و  ودب  ار  قوشعم  و 
رود دوخ  زا  دنکن و  شباذع  دـشخبب و  وا  رب  یلاعت  قح  دـیآ  رب  یهاوخ  رذـع  ماقم  رد  دوش و  فقاو  دوخ  ياطخ  هب  هک  يراکهانگ 

(53 رمز ،  ) .ًاعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  هک : دزاسن 

دنک هبرف  شوخ و  ناقوشعم  قشع  دنک  هز  نت  ناقشاع  قشع  کیل  وا  يایوج  دوب  شقوشعم  هن  هک  وج  لصو  دشابن  دوخ  قشاع  چیه 
666 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسه  هک  ناد  یم  یتسود  لد  نآ  ردنا  تسَج  تسود  رهم  قرب  لد  نیا  رد  نوچ 

یتسد یب  وت  تسد  یکی  زا  رد  هب  دیان  ندز  فک  گناب  چـیه  وت  رهم  ینامگ  یب  ار  قح  تسه  وت  ود  دـش  نوچ  قح  رهم  وت  لد  رد 
وا وا و  ِنآ  زا  ام  ام  ِناج  رد  شطع  نیا  تسا  بآ  بذج  راوخ  بآ  نآ  وک  هک  دـلان  مه  بآ  راوگ  بآ  يا  هک  دـلان  یم  هنـشت  رگد 

ِناقشاع تفج و  تفج  شیپ  مکح  نآ  ناهج ز  يازجا  هلمج  رگدمه  ناقـشاع  ار  ام  درک  ردق  رد  اضق و  رد  قح  تمکح  ام  نآ  مه 
نوچ ماوت  اب  ابحرَم  ار  نیمز  دـیوگ  نامـسآ  هاک  ِگرب  ابرهک و  نوچمه  تسار  هاوخ  تفُج  ملاع  يوزج ز  ره  تسه  شیوخ  تفج 

دنامن نوچ  وا  دتـسرفب  شَیمرگ  دـنامن  نوچ  درورپ  یم  نیا  تخادـنا  نآ  هچ  ره  درخ  رد  نز  نیمز  درم و  نامـسآ  ابر  نهآ  نهآ و 
، رغال هز :  4391 وا ب 4403 - دهدب  مَن  يّرَت و 
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.رازن

.رایسب ناوارف ، الود ، وت : ود 

یلزا و مکح  اضق  تسا : نیا  اه  فیرعت  نآ  عماج  تفگ  ناوت  یم  هک  دنا  هدرک  نوگ  هنوگ  ياه  فیرعت  ار  ردق  اضق و  ردق : اضق و 
.ناکم نامز و  رد  دوجو  ملاع  رد  تسا  مکح  نیا  لیصفت  ردق  تسا و  هتفر  ءایشا  رب  وا  ملع  رد  هک  تسادخ  یلک 

.تسا هتفر  ادخ  ملع  رد  هچ  نآ  شیپ : مکح 

.لقع مکح  هب  درخ : رد 

تادوجوم نایم  هک  تسا  یـششک  نآ  و  میبای ، یم  ناوارف  نآ  دننام  يونثم  يواطم  رد  هک  تسا  هدـش  ناونع  یبلطم  اه  تیب  نیا  رد 
، تسوس ود  زا  شـشک  نیا  دـیوگ  دـنک و  یم  ریبعت  قوشعم  قشاع و  هبذاـج  هب  شـشک  نآ  زا  اـنالوم  اـه  تیب  نیا  رد  .تسا  ناـهج 

قوشعم تسا و  هتخادـگ  قشاع  قوشعم  قشاـع و  بذـج  رد  .تسوا  صاـخ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وس  ود  زا  کـی  ره  بذـج  نکیل 
: هتخابلد ار  قشاع 

( مکح لاثما و   ) دسرن ییاج  هب  هراچ  یب  قشاع  ششوک  یششک  دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات 

667 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نآ  مه  نیا و  مه  تسه  تبسن  هب  وک  ناد  قوشعم  شَیدید  قشاع  هک  ره 

قوشعم قشع  تسا و  شـشوک  قشاـع  قشع   1 / 1740 ناگنـشت 1741 - ملاع  هب  مه  دـیوج  بآ  ناهج  زا  دـنیوج  بآ  رگ  ناگنـشت 
: زان همه  نیا  زا  تسا و  زاین  همه  وا  زا  .ششک 

دننک یم  ناشیا  بذج  نادارم  نآ  دننت و  یم  يدارم  رب  نادارم  یب 

دنک رف  شوخ  شوخ و  ناقوشعم  لیم  دنک  رغال  ناقشاع  لیم  کیل 

قوشعم هک  ناـنچ  : » دـیوگ يزار  نیدـلا  مجن   3 / 4444 هتخوس 4446 - ار  وا  ناـج  قشاـع  قـشع  هتخورفا  خر  ود  ناـقوشعم  قـشع 
داصرم « ) .قوشعم نارذگان  مه  قاشع  تسا ، قشاع  نارذگان 
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«44 ( » ص 49 دابعلا ،

شتآ جرب  دـشک  رب  ار  مِخَو  تاراخب  ات  درب  وا  يوس  ربا  يداب  جرب  دـمد  ردـنا  شَیّرت  یبآ  جرب  ددـم  ار  یـضرا  كاـخ  یکاـخ  جرب 
نز رهب  بسکم  ِدرگ  نادرم  وچمه  نمز  ردـنا  کلف  نادرگ  رـس  تسه  ور  تشپ و  شتآ  خرـس ز  هبات  وچمه  وا  زا  دیـشروخ  یمرگ 
یم نادنمـشوه  راک  هک  نوچ  دنمـشوه  ناد  ار  خرچ  نیمز و  سپ  دنت  یم  شعاضر  تادالو و  رب  دنک  یم  اه  يونابدـک  نیمز  نیو 
دیاز هچ  سپ  ناوغرا  دیورب و  لُگ  یک  نیمز  یب  دنزخ  یم  مه  رد  تفج  نوچ  ارچ  سپ  دنزَم  یم  رب  لد  ود  نیا  مه  زا  هن  رگ  دـننک 
دبای اقب  ات  داهن  نآ  قح ز  نز  درم و  ردـنا  لیم  رگدـمه  راک  لیمکت  دوب  ات  رن  هب  هدام  رد  تسا  لـیم  نآ  رهب  نامـسآ  باـت  بآ و  ز 

تروص رد  فلتخم  قانتعا  ردنا  زور  اب  نینچ  بش  دهز  يدیلوت  ود  ره  داّحتا  دهن ز  مه  يوزج  هب  يوزُج  ره  لیم  داّحتا  نیز  ناهج 
یپ زا  شیوخ  وچمه  ار  رگد  ناهاوخ  یکی  ره  دننت  یم  تقیقح  کی  ود  ره  کیل  دنا  نمـشد  دض و  ود  رهاظ  بش  زور و  قافّتا  اّما 

 __________________________________________________ شیوخ راک  لعف و  لیمکت 

يداجس رتکد  يروآ  دای  ( 44)
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ره .تسا  يدج  و  هلبنس ، روث ، یکاخ : جرب   4404 اهزور ب 4418 - درآ  جرخ  ردـنا  هچ  سپ  ار  عبط  دوبن  لخد  بش  یب  هک  نآ  ز 
: دنیوگ هثلثم  دنا  تعیبط  کی  ياراد  هک  ار  جرب  هس 

نیز تسا و  عالـضالا  يواستم  ثلثم  ياه  هیواز  رب  کلف  ردـنا  ناـشداهن  تیفیک  ود  ره  هب  تسا  یکی  ناـشیا  عبط  هک  اـه  جرب  نآ  »
تهج
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(352 ص 351 - میهفتلا ، « ) .دنرامش زیچ  کی  ار  هثلثم  ياهج  رب 

.توح برقع ، ناطرس ، یبآ : جرب  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یناقاخ ،  ) دنا هتسناد  ناکم  ناشیداب  جرب  مامت  ار  یکاخ  جرب  هدیربان 

.ولد نازیم ، ازوج ، يداب : جرب  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) یبآ جرب  رد  رمق  دش  علاط  هک  یباحس  ناراب  هدید  زا  دناشف 

.راوگان .راوازاسان  مخو :

.سوق دسا ، لمح ، یشتآ : جرب 

.بسک ياج  بسکم :

راب هب  ار  نآ  درابب و  نآ  رد  دـبایب و  قفاوم  نیمز  ات  تسا  نآ  درگ  هتـسویپ  مه  کلف  دـشوک ، یم  نز  شیاـسآ  يارب  درم  هک  ناـنچ  )
.اه ندعم  ای  اه  هایگ  ندنارورپ  ندنایور و  زا  تیانک  عاضر : تادالو و  .درآ )

هدمآ میرک  نآرق  رد  و  دندنم ، هرهب  یهاگآ  یعون  زا  دامج  ات  هتفرگ  ناسنا  زا  ملاع  تادوجوم  همه  نیمز : نامسآ و  ندوب  دنمشوه 
(44 ءارسا ،  ) .ِهِدْمَِحب ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  تسا :

دادس نیو  تناما  نیو  اهربخ  نیا  دادب  ار  يدامج  هک  يداوج  نآ 

.ندرب هرهب  ندیزم :  1 / 512 ریرض 513 - وا  رهق  هدرک  ار  نالقاع  ریبخ  شلضف  دنک  ار  يدامج  رم 

.ندش دیدپ  نداز ، ندیهز :

( نتسویپ مه  هب   ) .ندرک ندرگ  رد  تسد  قانتعا :

669 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.بش ندوسآ  رثا  رب  نت  نتفای  شمارآ  بش : زا  عبط  ندرب  لخد 

زازتها يدنتخوس ز  ار  نتشیوخ  زآ  ناقلخ ز  همه  بش  يدوبن  رگ 

تیب رد  هک  تسا  یبلطم  لیمکت  اه  تیب  نیا   3 / 3731 نتخوس 3732 - ار  ندب  يداد  یـسک  ره  نتخودنا  دوس  صرح  زو  سوه  زا 
نآ کی  ره  بذـج  رگیدـکی و  هب  یتسه  ِملاع  تادوجوم  هقالع  نتخاس  نشور  رتهب  يارب  تسا  ییاه  لاثم  دـش و  ناونع  شیپ  ياه 

بذج هقالع و  نیا  تسوا و  ناهاوخ  هک  ار 
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.مه لمکم  رثا  رد  اما  دنشاب  رگیدکی  فلاخم  رهاظب  زیچ  ود  تسا  نکمم  راثآ ، شیادیپ  بجوم  تسا و  رگیدکی  لّمَکُم 

نیز نآ و  یفالخ ز  رهاظ  رد  تسه  نیبب  ار  رزاگ  نازابمه  ود  نآ 

دنک یم  شکشخ  زابمه  رگد  نآ  دز و  بآ  رد  ار  سابرک  یکی  نآ 

دنت یم  رب  دض  هزیتسا  اییوگ ز  دنک  یم  رت  ار  کشخ  نآ  وا  زاب 

1 / 3082 اضر 3085 - رد  دشاب  راک  کی  لدکی و  امن  هزیتسا  ّدض  ود  نیا  کیل 

سنج ریغ  هب  تسا  هدش  سبتحم  یمدآ  بیکرت  رد  هک  ار  دوخ  سنج  يرصنع  ره  بذج 

سنج ریغ  هب  تسا  هدش  سبتحم  یمدآ  بیکرت  رد  هک  ار  دوخ  سنج  يرصنع  ره  بذج 

یهر او  نت  نآ  هک ز  هب  يرت  یلوا  ام  شیپ  ییام  سنج  درگ  وچمه  ام آ  يوس  نک  ناج  كرت  درگ  زاب  ار  نت  ِكاخ  دـیوگ  كاـخ 
زاب آ ز يرت  ياک  اه  بآ  دنیوجب  ار  نت  يّرت  ما  هتـسخ  نارجه  وت ز  نوچمه  هچ  رگ  ما  هتـسب  اپ  نم  کیل  يرآ  دـیوگ  يرت  نآ  و ز 

ياه شـشک  زا  ندـب  رد  ّتلع  ود  داتفه و  تسه  ریگ  شیوخ  لصا  هار  يراـن  هک ز  ریثا  دـناوخ  یمه  ار  نت  یمرگ  اـم  يوس  تبرغ 
ّتلع يروجنر و  گرم و  اپ  هتسب  رصانع  نیا  دنا  غرم  راچ  دله  او  ار  رگدمه  رصانع  ات  دلُکسب  ار  ندب  ات  دیآ  ّتلع  نسر  یب  رصانع 
مسج رد  دهن  یجنر  یمد  ره  اه  عرف  اه و  لصا  نیا  هبذج  درک  زاورپ  نیقی  رـصنع  ره  غرم  درک  زاب  نوچ  رگدمه  زا  ناشیاپ  اشگ  اپ 

ات تّحـص  هب  دراد  ناشعمج  لَجَع  نیز  دـیآ  عنام  قح  تمکح  درپ  دوخ  لصا  هب  يوزج  ره  غرم  درد  رب  ار  اه  بیکرت  نیا  هک  ات  اـم 
ندز رپ  تسین  دوهشم  لجا  ازجا  يا  دیوگ  لجا 
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: سِبَتُحم  4419 قارف ب 4432 - ردـنا  بیرغ  ناـج  دوـب  نوـچ  قاـفترا  دـیوجب  يوزج  ره  هک  نوـچ  تـسین  دوـس  ناـتلجا  زا  شیپ 
.هتسب ینادنز ،

.دنت ناباتش ، درگ : وچمه 

.دنتسناد یم  راچ  نآ  زا  ار  اه  مسج  بیکرت  هک  رصنع  راچ  زا  یبآ  ءزج  يرَت :

.نوگانوگ ياه  يرامیب  تلع : ود  داتفه و 

.داب شتآ ، بآ ، كاخ ، اپ : هتسب  غرم  راچ 

671 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.باتش لجع :

.نتسج یهارمه  ندوب ، تقافر  ناهاوخ  قافترا :

هدمآ اه  تیب  نیا  رد  هچ  نآ  يارب  تسا  يا  همدـقم  دومرف ، ار ) رگیدـکی  ملاع  يازجا  ندرک  بذـج  زا   ) شیپ ياه  تیب  رد  هچ  نآ 
کی ره  دـنرگیدکی و  دـض  رـصنع  راچ  نیا  .تسا  هتفای  بیکرت  قح  رما  هب  ناینیـشیپ ) هدـیقع  هب   ) رـصنع راـچ  زا  یمدآ  ندـب  تسا 
نوچ دنام و  ياپ  رب  یمدآ  ات  دنشاب  مه  اب  يزور  دنچ  هک  تسا  هدرک  اضتقا  تحلصم  نکیل  دوخ ، سنج  مه  يوس  هب  نتفر  ناهاوخ 

ره هک  لاح  .دـیآ » رب  بلاغ  زا  نیریـش  ناج  دوش  بلاغ  راچ  نیا  زا  یکی   » يدعـس هتفگ  هب  ددرگب و  لادـتعا  دـهد و  تسد  يرامیب 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  تسا  يولع  ملاع  زا  هک  ناج  .تسا  دوخ  سنج  مه  هب  نتسویپ  ناهاوخ  يدام  يازجا  نیا  زا  کی 

.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  نآ  حیضوت 

دنا حور  ِزاب  ياپ  هدنُک  هک  ماسجا  يازجا  زا  ندش  عطقنم  دوخ و  ّرقم  هب  وا  لیم  وا و  ياضاقت  حاورا و  ملاع  هب  زین  ناج  ندش  بذجنم 

حور ِزاب  ياپ  هدنُک  هک  ماسجا  يازجا  زا  ندـش  عطقنم  دوخ و  ّرقم  هب  وا  لیم  وا و  ياضاقت  حاورا و  ملاع  هب  زین  ناج  ندـش  بذـجنم 
دنا

لیم نآ  زا  دـمآ  وا  لصا  هک  دوب  نآ  ناور ز  بآ  هزبس و  رد  نت  لیم  مَیـشرع  نم  رت  خـلت  نم  تبرغ  مَیـشرف  تسپ  يازجا  يا  دـیوگ 
تسا يو  لصا  ناکم  ِناج ال  هک  نآ  تسا ز  یح  رد  تایح و  ردنا  ناج 
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بسک و رد  نت  لیم  فرـش  ّیقرت و  ردـنا  ناـج  لـیم  مورُک  تسا و  غار  غاـب و  رد  نت  لـیم  مولع  رد  تسا و  تمکح  رد  ناـج  لـیم 
ناـج دوب  بلاـط  وا  هک  ره  هک  نآ  لـصاح  نادـب  ار  نوُّبُِحی  ار و  بُِحی  نیز  ناـج  يوس  مه  فرـش  نآ  قـشع  لـیم و  فـلع  بابـسا 

يدارم ره  دامج  یتابن و  ناویح  یمدآ  دوش  ذـغاک  اـت  داتـشه  يونثم  دوش  دـح  یب  نیا  حرـش  میوگب  رگ  دوب  بغار  وا  رد  شبولطم 
ناقوشعم لیم  دنک  رغال  ناقـشاع  لیم  کیل  دـننک  یم  ناشیا  بذـج  نادارم  نآ  دـننت و  یم  يدارم  رب  نادارم  یب  دارم  یب  ره  قشاع 

یم هاـک  زاـین  یب  ِلکـش  هب  قشاـع  اـبرهک  هتخوس  ار  وا  ناـج  قشاـع  قشع  هتخورفا  خر  ود  ناـقوشعم  قشع  دـنک  رف  شوخ  شوخ و 
.دوش نتفر  عنام  ات  دنهن  ياپ  رب  نهآ  ای  بوچ  زا  هچ  نآ  .دنُک  هدنُک :  4433 زارد ب 4445 - هار  نآ  رد  دشوک 

.تسا هدمآ  ناهج  نآ  زا  حور  هک  یملاع  یشرع : لباقم  .تعیبط  ناهج  زا  تیانک  .شرف  هب  بوسنم  یشرف :

.تسا هنادواج  نآ  رد  یگدنز  هک  حاورا  ملاع  .یناگدنز  ّیَح :

َفْوَسَف : » تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نّوبُِحی : ّبُِحی و  .ناهج ) نیا  ياه  یـشوخ  زا  تیاـنک   ) .روگنا تخرد  وم ، مورک : عمج  مورُک :
: ُهَنوُّبُِحی ْمُهُّبُِحی َو  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی 

673 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیا روخ  ارف  و   » .هقاط اـت : ( 54 هدـئام ،  ) .دـنراد تسود  ار  وا  نانآ  دراد و  تسود  ار  ناـنآ  هک  ار  یمدرم  ادـخ  درواـیب  هک  ادوز  سپ 
لیم تسا  یتسه  ناهج  رد  هچ  ره  دومرف  شیپ  ياـه  تیب  رد  هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  یقهیب ، خـیرات  « ) .یلاـق يروفحم و  دـنچ  ییاـت 

، دراد ار  دوخ  سنج  مه  هب  نتسویپ 
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ناشنتسویپ دندوخ و  سنج  مه  هب  نتسویپ  ناهاوخ  یمدآ  نت  هدنهد  لیکشت  ياهرـصنع  زا  کی  ره  هک  دناسر  اج  نادب  ار  نخـس  و 
.تخیسگ دنهاوخ  مه  زا  دسر  رس  هب  رمع  نوچ  تسادخ و  هدارا  بسح  رب  رگیدکی  هب 

سپـس .رتشیب  دوخ  أدبم  هب  تشگ  زاب  هب  شلیم  تسا و  رت  بیرغ  ملاع  نیا  رد  هدمآ  يولع  ملاع  زا  هک  ناج  دیامرف  یم  تیب  نیا  رد 
بذاـج قشاـع و  ناـهج  يازجا  همه  هک  تسا  نیا  نآ  دوـمرف و  تراـشا  نادـب  نیا  زا  شیپ  هک  دزادرپ  یم  رگید  يا  هتکن  حرـش  هـب 

.ناهج ردص  تسا و  ناهج  ردص  لیکو  ششوک  ششک و  نیا  رادومن  تسا و  شیوخ  سنج  بذج  لیام  کی  ره  دنرگیدکی و 

شکیل هدش  قفشم  وا  مودخم  رد  هتفر  هدکشتآ  ِمغ  قشع و  نآ  دود  ناهج  ردص  هنیس  ردنا  تفات  ناهد  هنشت  نآ  قشع  نک  اهر  نیا 
لقع هدمآ  عنام  فطل  نیز  تنطلس  هدش  نیکسم  نآ  قاتـشم  شتمحر  وا  زا  دیوجاو  هک  دمآ  یم  مرـش  ور  ِبآ  شَوب و  سومان و  زا 

یفَخلِاب مَلعأ  هّللا  دنبب  بل  یفقاوان  نیزک  نک  يدلج  كرت  دیـسر  بناج  نیدب  وس  نآ  شـشک ز  ای  دیـشک  ار  وا  بجع  نیک  ناریح 
یم هک  نآ  ینتعُم  يا  دـشک  یم  تِک  نآ  تـسیک  مـنک  نوـچ  نـم  دـشک  یم  هدنـشک  نآ  مـنک  نوفدـم  نـیا  زا  دـعب  ار  نخـس  نـیا 
ربخ ات  ماگل  نآ  وس  ره  هب  دنادرگب  نآ  رگد ز  ياج  ار  وت  رم  دـناشک  یم  رفـس  رهب  ینک  یم  تمیزع  دـص  ینز  مد  نیک  تدراذـگن 
ادوس دـص  ود  رب  ار  تلد  وا  تسا  يو  رب  سراف  هک  دـناد  یمه  وک  تسا  یپ  وکین  نآ  راس ز  كریز  بسا  ماخ  بسا  سراـف  دـبای ز 

تسبب
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 ) يونثم حرـش  تسرُد  نکـشا  لاـب  ِّیتسه  دـشن  نوچ  تسخن  يار  نآ  ِلاـب  وا  تسکـش  نوچ  تسکـش  ار  لد  سپ  درک  تدارم  یب 
674 ص : ج 4 ، يدیهش ،) 

نیا رد  .راذگاو  ار  نخس  نک : اهر  نیا   4446 تسُرُد ب 4459 - نآ  ياضق  وت  رب  دشن  نوچ  تسکُـس  تریبدت  ِلبَح  شیاضق  نوچ 
.تسا هدمآ   4 2 و 1206 / ياه 699 / تیب  رد  هک  نانچ  .وگم  هراب 

.دش زاغآ  وا  ناتساد  شیپ  ياه  تیب  رد  هک  ناهج  ردص  لیکو  ناهد : هنشت 

.نازوس هدکشتآ :

.دیامن یم  رت  بسانم  ربکت  ندومن ، یگرزب  اجنیا  رد  و  هتفر ، راک  هب  ینعم  دنچ  هب  یسراف  تایبدا  رد  سومان :

.ییامن دوخ  شَوب : قازرلا ) دبع  نیدلا  لامج   ) درب ناقاخ  بقل ز  تفگ  تیب  ود  هک  ره  هن  تسیچ ؟ سومان  همه  نیا  ایناقاخ  دیوگ 

.ندیسرپ نتسجاو :

.تساناد تسا  هدیشوپ  هچ  نآ  رب  ادخ  یفَخلِاب : مَلعا  ُهَّللا 

.هدننک مامتها  ینتعُم :

.راوس سراف :

.هاگآ راس : كریز  .تسا ) هاگآان  اهراک ، رد  یهلا  فرصت  زا  هک  نآ  زا  تراعتسا   ) .هتفاین تیبرت  ماخ : بسا 

.یهلا تردق  .اهراک  رد  فرصتُم  زا  تراعتسا  نکشا : لاب 

.مولعم ملسم ، تسرُد :

.دنرگیدکی ناهاوخ  ود  ره  قوشعم  قشاع و  هدش  هتشون  دعب  هب  ياه 4391  تیب  لیذ 

ناقوشعم مسر  هک  نانچ  نکیل  دوب ، هتفیـش  ودـب  تشاد و  یم  تسود  ار  دوخ  مداخ  وا  .تسین  نوریب  نوناـق  نیا  زا  زین  ناـهج  ردـص 
انالوم اجنیا  رد  .دش  یم  هقالع  نیا  نداد  ناشن  عنام  یگرزب  تمـشح و  انالوم  هتفگ  هب  .دروآ  یمن  نابز  هب  ار  یگتـسب  لد  نیا  تسا 

هک تسا  قشاع  ای  دنک ؟ یم  داجیا  بلط  قشاع  رد  هک  تسا  قوشعم  .تسیچ  بذج  نیا  أشنم  هکنیا  نآ  دـنک و  یم  نایب  ار  يا  هتکن 
ار نخس  تسوا  مسر  هک  نانچ  دشک و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دزیخ و  یم  رب  قوشعم  بلط  هب 
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تساه تمیزع  هدننک  خسف  لاوحَألا و  لِّوَُحم  هک  نآ  دیوگ  یم  دنادرگ و  یم 

675 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دراد یم  فوطعم  رگید  یمهم  هب  ارم  هجوت 

یم او  ار  وت  هاگ  دراد  رایتخا  رد  ار  وت  لد  هک  تسوا  یتسین ، وت  ینادب  ات  دروآ ، یم  دیدپ  وت  يار  رد  ار  اهرییغت  اه و  لیدبت  نیا  ارچ 
نآ ینادب  هک  تسا  نآ  يارب  اه  ینوگرگد  همه  نیا  .دـنادرگ  یم  رب  تماکان  يدـش  هتـسب  لد  نوچ  يدـنبب و  يزیچ  هب  لد  ات  دراد 

.داد دهاوخ  رتشیب  لیصفت  دعب  ياه  تیب  رد  .تسوا و  ياضق  تسا  رگراک  هچ 

عمط ات  نتـشاد  ذفان  ندرکان و  خسف  ار  وا  مزع  هاگ  هاگ  تسوا و  رهاق  کلام و  هک  نآ  زا  ار  یمدآ  ندرک  ربخ  اب  تهج  اه  ضقن  میازع و  ِخسَف 
دوب هیبنت  رب  هیبنت  ات  دنکشب  ار  شمزع  زاب  ات  دراد  ندرک  مزع  رب  ار  وا 

ذفان ندرکان و  خـسف  ار  وا  مزع  هاگ  هاـگ  تسوا و  رهاـق  کـلام و  هک  نآ  زا  ار  یمدآ  ندرک  ربخ  اـب  تهج  اـه  ضقن  میازع و  ِخـسَف 
دوب هیبنت  رب  هیبنت  ات  دنکشب  ار  شمزع  زاب  ات  دراد  ندرک  مزع  رب  ار  وا  عمط  ات  نتشاد 

یب یّلکب  رو  دنکـشب  ار  تتَّین  رگید  راب  دنک  ّتین  تلد  نآ  ِعمط  هب  ات  ار  وت  دـیآ  یم  تسار  یهاگ  هاگ  ارجام  رد  اهدـصق  اه و  مزع 
یب زا  ناقـشاع  شَیروهقم  وا  رب  ادیپ  يدـش  یک  شَیروُع  زا  لمأ  يدـیراکب  رو  یتشاک  یک  لمأ  دـیمون ، يدـش  لد  یتشاد  تیدارم 

هک تشرـس  شوخ  يا  ونـش  هَّنَجلا  ِتَّفُح  تشهب  زووـالق  دـش  يدارم  یب  شیوـخ  يـالوم  زا  دنتـشگ  ربـخ  اـب  شیوـخ  ياـه  يدارم 
تسکش نآ  دوخ  وک  کیل  ناقداص  نآ  شا  هتسکشا  دندش  سپ  تساور  وا  ماک  هک  دشاب  یسک  سپ  تساپ  هتسکشا  همه  تتادارم 

دنا يدنق  يرّکش و  شناقشاع  دنا  يدنب  ناگدنب  شنالقاع  رایتخا  دص  اب  هتسکشا  ناقشاع  رارطضا  زا  شا  هتسکشا  نالقاع  ناقـشاع 
(: ع  ) یلع هدومرف ي  هب  تسا  تراشا  میازع : خسف   4460 نالد ب 4470 - یب  راهب  ًاعوَط  ایتئا  نالقاع  راهم  ًاهرک  اِیتئِإ 
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« .اه هتـسب  ندش  هدوشگ  اه و  تمیزع  ندش  تسـس  زا  متخانـش  ار  ناحبـس  يادخ  ِدوُقُعلا : ِّلَح  ِِمئازَعلا َو  ِخسَِفب  ُهَناحبُـس  َهَّللا  ُتفَرَع  »
.ندرک وزرآ  نتشاک : لما  ( 250 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  )

.يدارمان .ندشن  ماجنا  زا  تیانک  يروُع :

زا هک  دش  یم  نشور  وا  رب  اجک  دیـسر  یمن  نادـب  داتفا و  یمن  نآ  ندروآ  رب  یپ  رد  وا  دروآ و  یمن  دـیدپ  وا  لد  رد  ییوزرآ  رگا  )
( .درادن يرایتخا  دوخ 
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.2 تیب 1827 / حرش  هب : دینک  هاگن  هَّنَجلا : ِتَّفُح 

.هدماین رب  .هدشن  ماجنا  زا  تیانک  اپ : هتسکشا 

میرک نآرق  زا  هتفرگ  .دـبای  یم  ققحت  تسوا  تساوخ  هچ  ره  .تسوا  زا  اـه  تردـق  همه  هک  تسادـخ  تساور : وا  ماـک  هک  یـسک 
دبای و ققحت  دهاوخ  هدنب  هچ  نآ  هاگ  دـنک  یم  اضتقا  راگدرورپ  هدارا  ( 11 تلـصف ،  ) .ًاهْرَک ْوَأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَْأِلل  اَهل َو  َلاقَف  تسا :
زا ای  دروآ  یم  رب  ار  شیوزرآ  هک  تسا  يرگید  دنادب  و  درب ، رـس  هب  يدیمون  دیما و  نایم  رد  ات  دنام ، مورحم  نادـب  ندیـسر  زا  هاگ 

.دزاس یم  شدیمون  یتحلصم  يور 

یم يزیچ  ار  دوخ  هک  نانآ  .دنیوپاکت و  رد  ودب  ندیـسر  يارب  دنیوا و  قشاع  دنا ، هتـشاگنا  چیه  ار  دوخ  هتخانـش و  ار  قح  هک  نانآ 
ار يا  هتسد  درب و  یم  وا  يوک  هب  لاصو  قوش  ار  يا  هتسد  .دنرآ  یم  وا  هاگرد  هب  ور  دنریگ و  یم  تربع  اه  يدیمون  نآ  زا  دنراگنا 

.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  رتشیب  لیصفت  .دناشک  یم  وا  يوس  هب  رارطضا  دنب 

لالغألا ِلِسالَّسلاِب َو  ِهَّنَجلا  یَلإ  َنوُّرَجُی  ٍموَق  نِم  ُتبِجَع  هک  نتفگ  ندرک و  مّسبت  ناریسا و  هب  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  ندرک  رظن 

ِلالغألا ِلِسالَّسلِاب َو  ِهَّنَجلا  َیلإ  َنوُّرَُجی  ٍموَق  نِم  ُتبِجَع  هک  نتفگ  ندرک و  مّسبت  ناریسا و  هب  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  ندرک  رظن 

ریش هاگآ  نآ  دنب  رد  ناشدید  ریفن  رد  ناشیا  دندرب و  یمه  هک  ریسا  یقوج  یکی  ربمغیپ  دید 
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مد هک  بضغ  نآ  اب  هن  هرهز  بل  اه و  نادـند  قدـص  لوسر  رب  بضغ  زا  کـی  ره  دـییاخ  یمه  اـت  ریز  ریز  يو  رد  دـندرک  رظن  یم 
هن دناتـس  یم  ییادف  هن  رهق  هب  ناشناتـسرفاک  زا  درب  یم  رهـش  يوس  لَّکُوم  ناشدناشک  یم  دـنا  نم  هد  رهق  ریجنز  رد  هک  نآ  دـننز ز 
ریز هار  دنتفر  یم  راکنا  رازه  اب  ولگ  قلح و  دُرب  یم  ار  یملاع  وا  دنیوگ و  یمه  ملاع  تمحر  يرورس  زا  دسر  یم  تعافـش  هن  يرز 
پلا ریـش  درم  نارازه  ام  تسین  هراـخ  زا  مک  درم  نیا  لد  دوخ  تسین  هراـچ  اـجنیا  میدرک و  اـه  هراـچ  هاـش  راـک  رب  ناـنز  هنعط  بل 

ار ام  تخب  تسا  يوداج  دوخ  ای  تساهرتخا  ای ز  تسا  يور  ژک  زا  میا  هدنامرد  نینچ  نیا  ناج  مین  تسس  نایرُع  هس  ود  اب  نالسرا 
ب تفرن ؟ نوچ  مه  ام  میدرک  يوداج  تفز  تشگ  رگ  يوداج  زا  وا  راک  وا  تخت  زا  نوگن  رـس  دش  ام  تخت  وا  تخب  نآ  دیرد  رب 

.دنوش یم  هدیشک  تشهب  هب  ریجنز  لغ و  اب  هک  یمدرم  زا  متفگش  رد  ٍموَق : نِم  ُتبِجَع   4471 - 4483

ثیدح نیا  ص 125 ) يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذـخآم   ) .تسا هدروآ  راربالا  عیبر  زا  ار  ثیدـح  نیا  زا  یتروص  رفنازورف  موحرم 
دواد وبا  .مینک  یم  لقن  ریخا  باتک  زا  ار  تیاور  اجنیا  رد  و  تسا ، هدمآ  داهج  باب  یمراد  ننس  يراخب و  حیحص  دمحا ، دنـسم  رد 

ج ننـس ، « ) .لسالَّسلا ِیف  ِهَّنَجلا  َیلإ  َنوُداُقی  ٍموَق  نِم  َّلَج  َّزَع َو  انُّبَر  َبِجَع  : » درآ هریره  وبا  زا  يدـنب  ریـسا  ناونع  لیذ  داهج  باب  رد 
يرکذ ننس  دنسم و  رد  دنچ  ره  ثیدح 2677 ) ص 56 ، ، 3

679 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هتفرن
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نانچ  ) هظیرق ینب  دسا و  نب  بعک  ناتساد  اب  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  اما  تسا  یناسک  هچ  هراب  رد  دروم و  هچ  رد  تیاور  نیا  هک  تسا 
.دشاب هتشاد  یطابترا  دنا ) هتشون  ناحراش  ضعب  هک 

.هتسد هورگ ، قوج :

.یمشچ ریز  ریز : ریز 

.دنتفگ یمن  يزیچ  دنتشاد ، ریجنز  دنب و  رد  دوخ  ندوب  زا  هک  یبضغ  اب  بضغ : نآ  اب  هن  هرهز 

.اهب رس  هیدف ، ادف :

.تخس گنس  اراخ ، هراخ :

.ریلد ریش  یکرت ) : ) نالسرا پلا 

دوخ هنارعاـش  عبط  نشور و  نهذ  زا  اـه  تیب  نیا  رد  اـنالوم  اـما  .تسین  نشور  دومرف ، هچ  ص )  ) لوسر دوب و  هنوـگچ  ناتـساد  نیا 
.تسا هدروآ  دیدپ  ابیز  يریوصت 

شترصن حتف و  تسا  قح  هک  نآ  مالّسلا  هیلع  دمحم  ام و  زا  هک  دیتفگ  یم  نانعاط  يا  هیآلا  ُحْتَفْلا  ُمُکَءاج  ْدَقَف  اوُحِتْفَتْسَت  ْنِإ  هک  تیآ  نیا  ریسفت 
دینیبب ار  قح  بحاص  ات  میداد  ترصن  ار  دمحم  نونکا  ضرغ  یب  دیّقح  بلاط  امش  هک  دیآ  نامگ  ات  دیتفگ  یم  نآ  دب  نیا  هد و 

تـسا قح  هک  نآ  مالّـسلا  هیلع  دمحم  ام و  زا  هک  دیتفگ  یم  نانعاط  يا  هیآلا  ُْحتَْفلا  ُمُکَءاج  ْدَـقَف  اوُِحتْفَتْـسَت  ْنِإ  هک  تیآ  نیا  ریـسفت 
بحاص ات  میداد  ترصن  ار  دمحم  نونکا  ضرغ  یب  دیّقح  بلاط  امش  هک  دیآ  نامگ  ات  دیتفگ  یم  نآ  دب  نیا  هد و  شترـصن  حتف و 

دینیبب ار  قح 

نیا وجب  ار  وا  ترـصن  هد  شترـصن  وا  ام و  زا  تسا  تسار  ّقح و  هک  نآ  میتساران  رگا  ار  ام  نَِکب  هک  میتساوخرد  ادـخ  زا  ناتب و  زا 
نوچ نک  شام  نوبَز  قح  دشابن  رو  نک  شیادیپ  وا  تسا  قح  رگا  هک  تانَم  يّزُع و  شیپ  تال و  شیپ  تالَص  میدرک و  رایـسب  اعد 

زاب دیتساران  امـش  هک  ادـیپ  تشگ  دـیتساوخ  هچنآک  تسام  باوج  نیا  دوب  رون  وا  میدـُب  متملظ  همه  ام  دوب  روصنم  وا  میدـید  او  هک 
لد رد  دوش  وا  باوص  هک  تسُر  رابدا  زا  مه  نامرّکفت  نیک  شیوخ  رکذ  زا  عفد ، دـندرک و  یم  روک  شیوخ  رکف  زا  ار  هشیدـنا  نیا 

دمآ بلاغ  رگ  دش  هچ  دوخ  تسرد 
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وا هچ  رگ  هک  يدـنتفگ  زاب  میدـمآ  رّفظم  يو  رب  اهراب  میدـش  روآ  تخب  ماّیا  زا  مه  ام  راـگزور  درآ  بلاـغ  ار  یـسک  ره  راـب  دـنچ 
هب وک  تسد  ریز  ناهنپ  يداش  دـص  داد  تسکـش  رد  ار  وا  کین ، تخب  هک  نآ  تسپ ز  تشز و  نآ  دوبن  ام  تسکـش  نوچ  تسکش 

یبوخ نمؤم  ِتسکـشا  رد  کیل  تسا  یبولغم  نانمؤم  ناشن  نوچ  چیپ  چـیپ  هن  نآ  رد  شدوب  مغ  هن  هک  چـیه  تسنام  یمن  هتـسکشا 
هب ات  ددرگ  دنگ  ُرپ  اه  هناخ  رخ  نیگرس  ناهگان  یتسکش  رو  ینک  ُرپ  ناحیَر  ِحوَف  زا  یملاع  ینکشب  ار  يربنع  کشم و  وت  رگ  تسا 

4484 لهُد ب 4500 - دز  انحَتَف  اَّنإ  تلود  لُذ  هب  هِّیبیَدُح  تشگاو  تقو  رس 
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ْمُْکنَع َِینُْغت  َْنل  ْدُعَن َو  اوُدوُعَت  ْنِإ  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُهَف  اوُهَْتنَت  ْنِإ  ُْحتَْفلا َو  ُمُکَءاج  ْدَقَف  اوُِحتْفَتْـسَت  ْنِإ  ُحـْتَْفلا :...  ُمُکَءاج  ْدَـقَف  اوُِحتْفَتْـسَت  ْنِإ 
میدرگ و یم  زاب  دـیدرگ  زاب  رگا  تسا و  رتهب  ناتیارب  دـیتسیا  زاـب  رگا  دـمآ و  امـش  يارب  يزوریپ  دـیهاوخ  یم  يزوریپ  رگا  ْمُُکتَِئف :

.هکم ناکرـشم  ای  تسا ، لهج  وبا  هک  تسا  فـالخ  هیآ  نیا  بطاـخم  رد  ( 19 لافنا ،  ) .دیشخب دهاوخن  يدوس  ار  امـش  امـش ، عمج 
هکم زا  دنتـساوخ  نوچ  ناکرـشم  دنا  هتفگ  .نز و  زاب  ار  وا  تسا  رترجاف  ام  زا  کی  ره  ایادخ  راب  تفگ  ردب  زور  لهج  وبا  دنا  هتفگ 

.نک و زوریپ  تسا  رترب  هک  ار  نآ  رکـشل  ود  زا  ایادخ  دنتفگ  دـنتخیوآ و  رد  نآ  ياه  هدرپ  هب  دـندمآ و  هبعک  هناخ  هب  دـنوش  نوریب 
لیذ يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت  هب : دینک  هاگن   ) .داد ترصن  ار  ص )  ) لوسر یلاعت  يادخ 
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.دنداهن یم  تمرح  نادب  فیقث  هک  فئاط  رد  یتب  تال : هیآ ) نیا 

.دندرک یم  ینابرق  دنداد و  یم  هیده  نآ  يارب  دندرک و  یم  ترایز  ار  نآ  هک  دوب  شیرق  دزن  تب  نیرتگرزب  يِّزُع :

.دوب جرزخ  سوا و  مارتحا  دروم  تب  تانَم :

.ندیشخب يزوریپ  زا  تیانک  ندرک : ادیپ 

.شوخ يوب  ندیمد  حوَف :

یم نیب  رهاـظ  ناـمیا  تسـس  مدرم  رطاـخ  رد  هچ  نآ  زا  تسا  يریوـصت  اـه  تیب  نومـضم  .يرهاـظ ) تسکـش   ) .يراوـخ هب  لذ : هب 
ار مدرم  هتسد  نیا  میرک  نآرق  .دندش  رـضاح  ردب  رد  ص )  ) لوسر اب  گنج  يارب  هک  دنتـسه  یناکرـشم  نآ  ناونع  دنچ  ره  درذگ ،
َْمل اُولاق َأ  ٌبیِـصَن  َنیِِرفاْکِلل  َناک  ْنِإ  ْمُکَعَم َو  ْنُکَن  َْمل  اُولاق َأ  ِهَّللا  َنِم  ٌحـْتَف  ْمَُکل  َناـک  ْنِإَـف  ْمُِکب  َنوُصَّبَرَتَی  َنیِذَّلا  دناسانـش : یم  نینچ 

دندش و لد  ود  ناناملـسم  زا  یعمج  هیبیدح  یتشآ  زا  سپ  دحا و  گنج  رد  ( 141 ءاسن ،  ) .َنِینِمْؤُْملا َنِم  ْمُکْعَنْمَن  ْمُْکیَلَع َو  ْذِوْحَتْـسَن 
هداد حیـضوت  هدـنیآ  ياه  تیب  لیذ  هک  نانچ  .تسا  هدوب  یقیقح  حـتف  يرهاظ  ِتسکـش  نآ  هک  دـش  راکـشآ  هاـتوک  یتدـم  زا  سپ 

.دش دهاوخ 

حتف ینعم  هب  دوب و  قَلَغ  تروص  هب  هک  انحَتَف  اَّنإ  هک  درک  حتف  نآ  بقل  یلاعت  قح  هیِبیَدُح  زا  مالّسلا  هیلع  لوسر  نتشگ  زاب  دارم  یب  هک  نآ  ِّرس 
تسوا دیاوف  لیمکت  ار و  وا  ِیکشم  تسا  ندرک  تسرد  ینعم  هب  تسا و  نتسکش  رهاظ  هب  کشم  نتسکش  هک  نانچ 

هب دوب و  قَلَغ  تروص  هب  هک  انحَتَف  اَّنإ  هک  درک  حتف  نآ  بقل  یلاعت  قح  هِیبیَدُح  زا  مالّسلا  هیلع  لوسر  نتشگ  زاب  دارم  یب  هک  نآ  ِّرس 
تسوا دیاوف  لیمکت  ار و  وا  ِیکشم  تسا  ندرک  تسرد  ینعم  هب  تسا و  نتسکش  رهاظ  هب  کشم  نتسکش  هک  نانچ  حتف  ینعم 

وت هعقب  نالف  هعلق  نالف  کی  تساه  حـتف  تدـقن  ِّيراوخ  نیردـناک  وشم  نیگمغ  رفظ  نیا  عنم  وت ز  ور  هک  تلود  زا  ماـغیپ  شدـمآ 
زو مَّلسم  دش  اه  هعقب  ود  نآ  ِدرگ  مه  اه  هعلق  تفر  هچ  يو  زا  ریِضَن  رب  هَظیَُرق و  رب  تفَت  دیدرگ  او  هک  نوچ  رخآ  رگنب  تسار 
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اه مغ  ِراخ  دنروخ  یم  رَّکـش  وچ  ار  يراوخ  ِرهز  قیـشع  نوتفم و  دنا و  جنر  مغ و  ُرپ  قیرف  نیک  رگنب  وت  نآ  دشابن  رو  اه  عفن  میانغ 
دنـسرت یمه  هک  هاچ  رعق  ردنا  دنداش  نانچ  نآ  جَرَد  نوچ  ناشیا  شیپ  ُلفاست  نیا  جرَف  رهب  زا  هن  مغ  نیع  رهب  دنرچ  یم  رتشا  وچ  ار 

زا مشـش  لاس  هدعقلا  وذ  رد   4501 نیمز ب 4509 - ریز  هن  تسا  نودرگ  قوف  نیـشنمه  دوخ  دوب  رب  لد  اـجک  ره  هـالک  تخت و  زا 
وا عنم  يارب  دـندش  هاگآ  ربمغیپ  دـصق  زا  نوچ  شیرق  .دـش  هکم  هناور  هرمع  يادا  يارب  نت  دـصناپ  رازه و  اب  ص )  ) لوسر ترجه ،

.دندز راک  هب  تسد 

هَِیبیَدُح تسا و  مرح  ياه  نیمز  زاغآ  هک  ییاج  رد  ص )  ) ادخ لوسر  .دنداتسرف  وا  هار  رـس  ار  لهج  یبا  نب  همرکع  دیلو و  نب  دلاخ 
اضما هب  يا  همان  حلص  ماجنارـس  .دنتفریذپن  شیرق  .گنج  هن  میا  هدمآ  ترایز  يارب  ام  داد  مایپ  هکم  مدرم  هب  دمآ و  دورف  تشاد  مان 

هب نانآ  ات  درک  دنهاوخ  یلاخ  ار  رهش  زور  هس  هکم  مدرم  عقوم  نیمه  هدنیآ  لاس  رد  دندرگ و  زاب  لاس  نیا  رد  ناناملـسم  هک  دیـسر 
زا رگا  اما  دنادرگ ، زاب  ار  وا  دمآ  ادخ  لوسر  دزن  هکم  مدرم  زا  سک  ره  هک  دوب  نیا  نامیپ  نیا  ياه  هدام  زا  یکی  .دـنزادرپب  ترایز 

هب یسک  هنیدم  مدرم 
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.دنتسین وا  ندنادرگ  زاب  هب  مزلم  شیرق  تفر  هکم 

يارب یتسکش  نامیپ  نیا  رهاظ  ص .)  ) دمحم اب  ای  دشاب  شیرق  اب  تسا  دازآ  هلیبق  ره  هک  دوب  نیا  نامیپ  نیا  ياه  هدام  زا  رگید  یکی 
نانآ زا  نت  دنچ  ور  نیدب  دوب  ناناملسم 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1762 

http://www.ghaemiyeh.com


زا مالـسا ، یلیلحت  خـیرات  هب : دـینک  هاگن   ) .تسا هدوب  یگرزب  حـتف  نامیپ  نیا  ياـضما  دـش  مولعم  يدوزب  اـما  دـندومن ، يدونـشخان 
نت ود  هک  تشذگن  يرید  دش و  لزان  ادخ  لوسر  رب  حتف  هروس  كرابم  تایآ  مالسا ) خیرات  ياه  باتک  رگید  و  ص 91 ، هدنسیون ،

رس هب  شیرق  راک  دنتـسناد  دندوب  فورعم  دوخ  موق  نایم  يرگن  هدنیآ  یکریز و  هب  هک  صاع ) نب  ورمع  دیلو و  نب  دلاخ   ) شیرق وا 
.دندومن یناملسم  دندمآ و  ص )  ) لوسر دزن  هکم  حتف  زا  شیپ  نت  ود  نیا  .تسا  هدمآ 

ییوب تسا  هتسب  ات  هک  هدرک  دننامه  کشم  هفان  نتسکش  هب  ار  هیبیدح  حلص  ییاهن  يزوریپ  نیزاغآ و  تسکـش  انالوم  .نتـسب  قَلَغ :
.دنک یم  نیگآ  رطع  ار  اضف  دش  هتسکش  نوچ  درادن و 

، دندوب ناما  رد  دنتـساخ  یمن  رب  ناناملـسم  نایز  هب  هک  مادام  هنیدم  نامیپ  بجوم  هب  هک  دندوب  دوهی  زا  يا  هفیاط  هظیرق  ینب  هَظیَُرق :
ادخ لوسر  دنا  هتشون  .دندش  میلست  یتدم  زا  سپ  درک و  هرصاحم  ار  نانآ  ادخ  لوسر  .دندش  دحتم  شیرق  اب  بازحا  دربن  رد  نکیل 

هک نانچ  .دندرگ  ریـسا  ناکدوک  نانز و  دنوش و  هتـشک  نانآ  نادرم  تفگ  وا  دومن و  راذگاو  ذاعم  دعـس  هب  ار  نانآ  هراب  رد  يرواد 
خیرات هب : دینک  هاگن   ) .تسا لکـشم  هدمآ  اه  خیرات  رد  هک  تروص  نادب  ناتـساد  نیا  نتفریذپ  ما ، هتـشون  مالـسا  یلیلحت  خیرات  رد 

افو دـندوب  هتـسب  ربمغیپ  اـب  هک  یناـمیپ  هب  نوچ  هک  دـندوب  هنیدـم  ناـیدوهی  زا  یهورگ  ریـضن : ینب  دـعب ) هب  ص 87  مالـسا ، یلیلحت 
هک تاعُرذا  هب  دـندش  میلـست  هک  نآ  زا  سپ  درک و  هرـصاحم  ار  ناـنآ  ربمغیپ  دـندمآ ، رب  ادـخ  لوسر  نتـشک  ددـص  رد  دـندرکن و 

ماش رد  تسا  یعضوم 
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: هب دینک  هاگن   ) .درک ناشدیعبت 

.نامرف تحت  رخسم ، مَّلَسُم : ص 85 ) مالسا ، یلیلحت  خیرات 

.تسا قح  نادرم  ایلوا و  دوصقم  و  هورگ ، قیرف :

.هتفیرف نوتفم :

684 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.قشاع هتخابلد ، قیشع :

.ندییارگ یتسپ  هب  ُلفاسَت :

.نتفر الاب  جرد :

.ماقم تردق و  زا  تراعتسا  هالک : تخت و 

حلـص زا  شیپ  هثداـح  ود  ره  تسا و  هدوـب  مجنپ  لاـس  رد  هظیرق  ینب  ناتـساد  ترجه و  زا  مراـهچ  لاـس  رد  ریـضن : ینب  ندـناچوک 
دهاوخ یم  هک  ار  يا  هجیتن  و  درادـن ، یهجوت  تسا  هدوب  هک  نانچ  یخیرات  ياهدادـخر  هب  هک  انالوم  نکل  .تسا  هداد  خر  هیبیدـح 

.تسا هتشون  هیبیدح  زا  تشگ  زاب  زا  سپ  ار  هثداح  ود  نیا  دریگ ، یم  رظن  رد 

ره دـنا ، هداهن  ندرگ  وا  نامرف  هب  دـنیوا و  هتفیـش  هک  قح  يایلوا  دـشابن ، نایم  رد  مه  یحتف  رگا  هک  دریگ  یم  هجیتن  نینچ  نایاپ  رد 
یم باسح  هب  يدنلب  ار  ادـخ  هار  رد  یتسپ  .دـنریگ  یم  باسح  هب  يداش  نوچ  ار  مغ  .دـنریذپ  یم  ناج  هب  دـسر  اهنادـب  قح  زا  هچ 

.دنا نیرق  جنر  اب  دنا و  نیمز  رد  هچ  رگا  دنا  نیشنمه  وا  اب  هک  دنا  شوخ  .دنرامش  یم  تزع  ار  يراوخ  دنرآ و 

یّتَم ِنب  َسُنوُی  یلَع  یِنوُلِّضَفُت  اَل  دومرف  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هک  ربخ  نیا  ریسفت 

یّتَم ِنب  َُسنُوی  یلَع  ِینُولِّضَُفت  َال  دومرف  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هک  ربخ  نیا  ریسفت 

باسح زا  تسا  نورب  قح  برق  هک  نآ  بیـِشن ز  وا  نآ  خرچ و  رب  نم  نآ  ابتجا  سنوی  جارعم  رب  تسین  ارم  جارعم  هک  ربمغیپ  تفگ 
هن دوز و  هن  ار  تسین  ریز  تسا و  ـالاب  ياـج  هچ  ار  تسین  تسا  نتـسر  یتسه  سبح  زا  قح  برق  تسا  نتفر  یتـسپ  هن  ـالاب  هن  برق 

لصاح تسیچ  تسین  یناد  هچ  یتسه  هّرُغ  تسا  یتسین  رد  قح  جنگ  هاگراک و  رید  تسا و  رود 
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گرب فرـش  لابقا و  تقو  رد  ام  وچمه  فلت  ّلُذ و  رد  دنداش  نانچ  نآ  ام  تسکـشا  اب  چیه  دـنامن  یم  ایک  يا  ناشیا  تسکـشا  نیا 
ام هک  وا  دیدنخب  نوچ  دیدن  نآ  تسا  نانچ  را  تفگ  یکی  نآ  تسولع  تسا و  راختفا  شیراوخ  رقف و  تسوا  عاطقا  همه  یگرب  یب 
زا نوچ  دش  داش  نوچ  نانمشد  رهق  هب  سپ  شیدازآ  نیز  نادنز و  نیز  تسین  شَیداش  تسا و  هدش  لّدبُم  وا  هک  نوچ  دید  هتسب  ار 
هب زج  تسین  دازآ  وک  میتسنادب  سپ  رفظ  تسد و  ترصن و  ناسآ  تفای  رن  ناریـش  رب  هک  شناج  دش  داش  دش  داب  رپ  رفظ  حتف و  نیا 

نابز ریز  رد  دندیگنُمب  نیا  نابرهم  قفـشم  دنا  کین  دـب و  رب  ناهج  نآ  لها  هک  ددـنخ  نوچ  هن  رو  تسین  داش  لد  شوخ و  لد  ایند 
: ِینُولِّضَُفت 4510 ال  درب ب 4525 - ناطلس  نآ  شوگ  رد  نخـس  دوخ  دهج  ام  رب  دونـشن  لَّکوم  ات  نآ  ثحب  ردنا  مه  اب  ناریـسا  نآ 

ایرد رعق  رد  ار  وا  هک  یّتَم  ِنب  َسنوی  یَلَع  ینولّـضَُفت  هَّللا ال  ُلوسر  َلاَق  : » تسا سمـش  تالاقم  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  ثیدح  نیا  ذخأم 
ص 89) ج 1 ، سمش ، تالاقم  « ) .دییوگم لیضفت  وا  رب  ارم  يور  نیا  زا  راهنز  .نامسآ  تفه  يارو  ارم  دوب و  جارعم  یهام  مکش  و 
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رد هچ  نآ  متفاین - نم  ای  دوش - یمن  هدـید  ثیدـح  باـتک  رد  هدرک  لـقن  اـنالوم  هدروآ و  سمـش  هک  یتروص  هب  لیـضفت  ثیدـح 
« .یّتَم ِنب  َسنُوی  نِم  ٌریَخ  یِّنإ  َلوُقَی  نأ  ِِّیبَِـنل  یَِغبنَی  اـم  : » تسا نیا  هدرک  تراـشا  نادـب  رفنازورف  موحرم  تسا و  هماـع  ياـه  باـتک 

دنسم )
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باتک رد  ثیدح  نکیل  ص 64 ) ج 2 ، دمحا ، دنسم  « ) .یـسوم یلع  ینورِّیَُخت  ال   » تسا رگید  یثیدح  رد  و  ص 205 ) ج 1 ، دمحا ،
صصق زا  ص 392 ، ج 14 ، راونالا ، راحب  « ) .یّتَم نب  َُسنُوی  نِم  ٌریَخ  اَنأ  َلوُقَی  نأ  دَحِأل  یَِغبنَی  ال   » تسا رگید  یتروص  هب  هعیـش  ياه 

هک نانچ  ثیدح  ینعم  .تسا و  ناربمیپ  همه  زا  لضفا  ص )  ) ایبنا متاخ  هک  ارچ  تسا  نیمه  ثیدح  تسرد  ًامّلـسم  و  یبلعث ) ءایبنالا 
ارچ .مرتهب  سنوی  زا  نم  دیوگب  هک  دسر  یمن  ار  یـسک  دوب و  یـشیامزآ  دیـسر  ار  ع )  ) سنوی هچ  نآ  هک  تسا  نیا  هدـمآ  راحب  رد 

.دریگ رارق  شیامزآ  ضرعم  رد  تسا  نکمم  هک 

.يرترب ندیزگ ، ابتجا :

جارعم دوب و  نامسآ  رد  نم  جارعم  هک  تسا  نیا  تیب  ینعم  و  درب ، رس  هب  یهام  مکـش  رد  یتدم  سنوی  میناد  یم  هک  نانچ  بیـشن :
.یهام لد  رد  سنوی 

.ندیدرگ انف  قح  رد  ندرمشن ، يزیچ  ار  دوخ  یتسه  نتسر : یتسه  سبح  زا 

.1 / 3201 تیب 3202 - حرش  هب : دینک  هاگن  ندوب : یتسین  رد  جنگ  هاگراک 

.1 تیب 2237 / حرش  هب : دینک  هاگن  یگرب : یب  گرب 

.دننک یسک  صاخ  هک  يا  هناخ  ای  نیمز  .لویت  عاطقا :

.تسا دعب  هب   3 ياه 4494 / تیب  هلابند  تیب  نیا  تفگ : یکی  نآ 

.تسا دض  ینعم  هب  رتشیب  و  ریظن ، دیدَن :

هک یثیدح  تبسانم  هب  .دیدنخ ) ام  ندوب  ریسا  زا  ارچ  تسین  يوایند  يزوریپ  زا  ربمغیپ ، يداش  رگا   ) .نتفگ نخـس  بل  ریز  ندیگنم :
نآ دنک و  یم  هراشا  هنافراع  يا  هتکن  هب  دوب ،) هدش  فیرحت  ثیدـح  دـش  هتـشون  هک  نانچ  و   ) دروآ سنوی  لوسر و  جارعم  هراب  رد 

رد ادخ و  اب  لاح  ره  رد  دش  یناف  قح  رد  تشاگنا و  چیه  ار  دوخ  يا  هدنب  نوچ  هکنیا 
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.تسا ناهاوخ  ار  قح  ياضر  لاح  ره  رد  هکلب  نامداش ، يزوریپ  زا  هن  تسا و  دونشخان  تسکش  زا  هن  تسا  جارعم 

وا تتامش  رب  ناشیا  نعط  زا  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  ندش  هاگآ 

وا تتامش  رب  ناشیا  نعط  زا  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  ندش  هاگآ 

شبوقعی دوب و  ظفاح  هک  نآ  دیدن  ار  فسوی  ناهاریپ  يوب  نَُدل  نم  ُدب  نآ  هک  یشوگ  رد  تفر  نخس  نآ  لَّکوم  نآ  دینـشن  هچ  رگ 
وا هدش  نادرگ  وا  درگ  رِـس  هدمآ  هدز  هیکت  هتفخ و  دّمحم  نآ  ناد  بیغ  حول  ِّرـس  نآ  دنونـشن  نامـسآ  ِنانع  رب  نیطایـش  نآ  دیـشک 
رِـس دـمحا  يدزد ز  لهب  هک  نار  وید  سراح  هتـشگ  بقاث  ِمجن  زارد  دـشاب  وا  ناتـشگناک  هن  نآ  زاـب  تسا  شیزور  هک  اولح  دروخ 

زا مدوبن  هدنخ  نآ  تفگ  درک  مهف  ار  ناشتفگ  نآ  لوسر  سپ  هلا  قزر  وجب  ور  دجسم  هب  نیه  هاگپ  زا  ناّکد  يوس  هدیود  يا  ناتس 
اپ نم  هک  نوچ  فاکـش  ددرگ  هم  هک  ناشیا ؟ دـنا  یک  دوخ  ام  شیپ  يدرَم  تسین  نتـشگ  هدُرم  انف  هدیـسوپ  ناـشیا و  دـنا  هدرم  دربن 

لقاع دزن  نادـناخ  کلم و  هب  هدـیزانب  يا  نینچ  مدـید  یم  هتـسب  ار  امـش  رم  نیکم  تیدوب و  دازآک  یهگ  نآ  فاـصم  ردـنا  مرـشفب 
تسین رد  مرگنب  نایع  منیب  یَم  هروغ  رد  مرگنب  تشگ  تآ  ٍتآ  ُّلُک  ممـشچ  شیپ  تشط  ماب  زا  داتف  ات  ار  نت  شقن  نادوان  رب  يرتشا 

سوکنم و هتـسب و  اپ  ما  هدـید  تَسلا  تاّرذ  تقو  ار  امـش  رم  ناهج  زا  هتـسَُرن  اّوح  مدآ و  ناهن  منیب  یملاع  رِـس  مرگنب  نایع  منیب  یَش 
میرک نآرق  زا  هتفرگ  ادخ .)  ) دزن زا  نُدـَل : نِم   4526 دشن ب 4542 - نوزفا  مُدب  هتـسناد  هچ  نآ  دُمُع  یب  نامـسآ  ثودح  زا  تسپ 

: تسا
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.دنک یحو  یقلت  قح  بناج  زا  هک  یشوگ  زا  تیانک  ندل : نِم  شوگ  ( 6 لمن ،  ) .ٍمِیلَع ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  َناءْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو 

688 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنا هتشون  دوب و  بوقعی  رسپ  ادوهی  دنا  هتشون  نارسفم  ( 96 فسوی ،  ) .تسا هدش  ریبعت  ریشب »  » هب وا  زا  میرک  نآرق  رد  نهاریپ : ظفاح 
ات برالا ) یهتنم   ) .دیآ رظن  هب  نامسآ  زا  هچ  نآ  نامـسآ : نانع  يزار ) حوتفلا  وبا  ریـسفت  هب : دینک  هاگن   ) .دوب رعذ  نب  کلام  وا  مان 

.دنیبب ار  نامسآ  قمع  مشچ  هک  اج  نآ 

.دنا هدوب  نآ  نتسناد  يوج  تسج و  رد  نیطایش  هک  اه  نامسآ  رابخا  زا  تیانک  ناد : بیغ  حول 

.یهلا یحو  زا  تیانک  رِس :

دمحا زا  رِـس  ( 10 تاـفاص ،  ) .ٌِبقاـث ٌباهِـش  ُهَعَْبتَأَـف  َهَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  اَّلِإ  هفیرـش : هیآ  هب  تسا  تراـشا  .نشور  هراتـس  بقاـث : ِمَجن 
هب .دیور ) ربمغیپ  دزن  دیهاوخ  بیغ  رارسا  رگا  تسین  هار  نامسآ  رد  ار  امش  دنیوگ  ار  ناوید  ناگتشرف   ) .نتفرگ میلعت  وا  زا  ندناتس :

.نتفر يوایند  دوس  یپ  زا  تیانک  ندیود : ناکد 

.ناریسا رب  يزوریپ  زا  تیانک  دربن : زا 

.ناریسا ناشیا :

.تبتر تلزنم و  ياراد  نیکَم :

.دشاب نآ  نداتفا  میب  هظحل  ره  هک  رادیاپان  نازغل و  نادوان : رب  رتشا 

.تسا نتشگ  دوبان  ندش و  درخ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، ندش  اوسر  ینعم  هب  رتشیب  نداتفا : ماب  زا  تشط 

ثیدـح هب  تسا  تراشا  هتـسرن : اّوح  مدآ و  .مدیـسر ) تقیقح  هب  مدـیهر  نت  دـیق  زا  ات   ) .دـیآ یم  یندـمآ  ره  لثم ) : ) تآ ٍتآ  ُّلُک 
دنسم زا  ص 102 ، يونثم ، ثیداـحا  « ) .دـسجلا حورلا و  نَیب  ُمدآ  َلاـق َو  ًاـِّیبَن  َتلِعُج  یَتَـم  : » دیـسرپ ص )  ) لوسر زا  يدرم  .فورعم 

ج راونالا ، راحب  « ) .نیطلا ِءاملا و  نَیب  مدآ  ایبن و  تنک  ( » دمحا
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.نوگن رس  سوکنم : ص 402 ) ، 16

هیآ 10) نامقل ، هروس  هب : دینک  هاگن  و  ، 2 دعر ،  ) .اهَنْوَرَت ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاومَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهَّللا  .نوتس  دامع : عمج  ُدمُع :

689 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ رد  مدـید  یمه  نیا  نآ  دـب  يداش  منک  اـت  مدـیدن  ون  ما  هدـیلاب  لـگ  بآ و  زک  نآ  زا  شیپ  ما  هدـید  یم  نوگن  رـس  ار  امـش  نم 
دـشونب شوخ  ودـع  را  رهز  زا  رپ  يدـنق  نینچ  نیا  رهز  جرَد  يو  رد  دـیدروخ و  یم  دـنق  رهق  هچ  هگ  نآ  یفخ و  رهق  هتـسب  ناتلابقا 

رفظ ات  نآ  رهب  زا  ازغ  مدرک  یمن  نم  شوگ  ود  ره  هتفرگ  هیفُخ  ناتگرم  شون  دـیدرک  یم  رهز  نآ  طاشن  اب  وا ؟ رب  دـیآ  دـسح  تِچ 
منَک هدُرم  مچرپ  ات  مَین  گس  صیرح ؟ مشاب  نوچ  رادرم  نینچ  رب  صیخَر  رادرم و  تسا و  هفیج  ناـهج  نیک  ناـهج  مریگ  ورف  مباـی 

ياهولگ مُّرب  یمن  نآ  كاله ز  زا  ار  امش  رم  مناهر  ات  كاچ  گنج  فوفـص  مدرک  یمه  نآ  منُک ز  شا  هدنز  ات  هک  میآ  ما  یـسیع 
شیوخ لهج  زا  راو  هناورپ  امش  هک  اهر  دبای  یملاع  اهولگ  نآ  ات ز  دنچ ، ییولگ  مّرب  یمه  نآ  رـشح ز  ّرف و  رک و  دشاب  ارم  ات  رـشب 

حتف ار  دوخ  هک  نآ  تسد  ود  اب  شتآ  رد  نداـتفا  رد  زا  تسم  وچمه  ار  امـش  منار  یمه  نم  شیک  هلمح  نیا  دـینک  یم  شتآ  شیپ 
دیدرک و یم  رهق  دیدنار  یم  سرف  اهردژا  يوس  دیدناوخ  یم  ّدـج  ِّدِـج  ار  رگدـکی  دـیتشاک  یم  دوخ  ِّیـسوحنم  مخت  دـیتشادنپ  اه 

.ناهج نیا  رد  ندـش  دـلوتم  زا  شیپ  ندـیلاب : لگ  بآ و  زا  شیپ   4543 رهد ب 4558 - ریـش  رهق  روهقم  امـش  دوخ  رهق  ِنیع  ردـنا 
: هب دینک  هاگن  )
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تردـق و دـیدوب و  هلیبق  نارتهم  امـش  هک  یماـگنه   ) .نتـشاد تردـق  لاـبقا : رد  .دـش ) هتـشون   3 تیب 4540 / حرـش  رد  هـک  یثیدـح 
.ایند یگدنز  يرتهم و  هب  ندوب  نامداش  زا  تیانک  ندروخ : دنق  .مدید ) یم  ار  ناتراک  نایاپ  دیتشاد  یهاگتسد 

.2 تیب 579 / حرش  هب : دینک  هاگن  ناهج : ندوب  هفیج 

.اهب یب  نازرا ، صیخَر :

.1 تیب 3964 / حرش  هب : دینک  هاگن  مین : گس 

.ندوب راوخ  هدرم  ندنک : هدرم  مچرپ 

690 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تیعمج هوبنا  رَشَح :

.2 تیب 2841 / حرش  هب : دینک  هاگن  ندیشک : شتآ  شیپ  راو  هناورپ 

: ندنار سرف  .تسا ) رما  لعف  هک  ارچ  دـناوخ  دـیاب  میج »  » حـتف هب  یلو  تسا  نینچ  لصا  هخـسن  طبـض   ) .شوکب شوکب ، ّدِـج : ّدِـج 
.ندرک باتش  زا  تیانک 

.نتفر گرم  يوس  ناباتش  ندنار : سرف  اهدژا  يوس 

خر رب  دـید  ار  ناشرارـصا  نوچ  دروآ ، یمن  ناشیور  هب  دوب و  هاـگآ  تشذـگ  یم  ناریـسا  نآ  لد  رد  هچ  نآ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر 
ندیـسر ادخ  هب  ندـیهر و  كرـش  زا  نآ  نایاپ  .دـینیب  یمن  ار  يریـسا  نیا  نایاپ  امـش  هک  تسا  نیا  يارب  نم  هدـنخ  هک  دیـشک  نانآ 

َْتناک ِیتَّلا  َلالْغَْألا  ْمُهَرْصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  هک  متشادرب  امـش  زا  ار  اهدیق  نآ  نم  دینیب  یمن  دیراد  لد  رب  هک  ار  ییاه  لغ  امـش  .تسا 
.تسادخ باذع  زا  امش  ندیناهر  يارب  تسایند ، يارب  هن  نم  داهج  ( 157 فارعا ،  ) .ْمِْهیَلَع

روسأم يروصنم  نیع  رد  تسا و  روهقم  يرهاق  نیع  رد  یغاط  هک  نآ  نایب 

روسأم يروصنم  نیع  رد  تسا و  روهقم  يرهاق  نیع  رد  یغاط  هک  نآ  نایب 

رـشح یلاو  وا  رب  یک  یتـخیرگب  ناـمز  نآ  هجاوـخ  رگ ز  دیـسر  یلاو  دوـخ  لوغـشم  نآ  دـب  وا  دیــشک  رز  درک و  هجاوـخ  ِرهق  دزد 
رب یبلاغ  دوبر  ار  وا  رس  وا  رهق  هک  نآ  دوب ز  شیروهقم  دزد  ِّيرهاق  یتخیگنا 
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مزهنم دـصاق  هب  نآ  يا  هتـشغآ  یبلاغ  دربن و  رد  يا  هتـشگ  هریچ  قلخ  رب  وت  هک  يا  دَوَق  دناتـسب  یلاو و  دـسر  ات  دوش  وا  ماد  هجاوخ 
نیدب تدیناشک  نوچ  مِزَخنُم  يدرگن  وت  ات  نارم  رد  مزهنم  نیا  یپ  شک  رد  نانع  نیه  ناشک  درآ  یم  هقلح  رد  ار  وت  ات  ناشتسدرک 

زیت داسف  وا  دید  ندـش  بلاغ  نیا  رد  نوچ  داش  تشگ  یک  ندـش  بلاغ  نیا  زا  لقع  ماحِز  ردـنا  نآ  زا  دـعب  ینیب  هلمح  ماد  هب  هویش 
اه تموصخ  رد  ّتنج  لها  نونف  زا  دنتـسه  هک  ربمغیپ  تفگ  شیوخ  لحک  زا  درک  همرـس  شیادخ  هک  شیپ  يانیب  درخ  دـمآ  مشچ 

ٌلاجِر َول ال  تمکح  نومک  رد  هدینـش  نداد  هرف  رد  شیک  ِفعـض  یلد و  دب  صقن و  هن ز  شیوخ  ِّنَّظلا  ءوس  مزح و  لامک  زا  نوبز 
زین نادب  نآ  تمامت ز  مُکیِدیأ  َّفَک  ناوخب  هَِّیبیَدُح  دهع  هّصق  نینمؤم  صالخ  رهب  دـش  ضرف  نیعل  راّفک  یهاتوک ز  تسد  نونِمُؤم 

.يدنب ریسا ، روسأم :  4559 ایربک ب 4574 - ماد  بولغم  وا  دید  ار  شیوخ  مه  یبلاغ  ردنا 

.ندنکفا اپ  زا  ندرک ، روهقم  ندرک : رهق 

.تسا تیعمج  هورگ و  قلطم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  مظنمان ، تسا و  بلطواد  هاپس  تغل  رد  رشح  رَشَح :

692 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نداتسرف رومأم  نتخیگنا : رشح 

.یگریچ يردصم ) ءای  بلاغ + : ) یبلاغ

وبا ریـسفت  « ) .دوب بجاو  صاصق  دوق و  دـیآ ، لصاح  لتق  نآ  هب  ًاتداع  بلاغ  رد  هچ  ره  هب   » .تسا صاـصق  یهقف  حالطـصا  رد  دَوَق :
.لوغشم مرگ ، رس  هتشغآ : همان ) تغل  زا  لقن  هب  يزار ، حوتفلا 

.دمع يور  زا  دصاق : هب 

.نتفرن شیپ  .نداتسیا  زا  تیانک  ندیشک : رد  نانع 

مزَخنُم تفص   ) .هداهن ینیب  رب  هقلح  مِزَخنُم :
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یهوبنا ماحز : .دندنادرگ ) یم  اهرازاب  رد  دنداهن و  یم  دنب  دندرک و  یم  خاروس  ار  ناراکهانگ  ضعب  ینیب  هک  تسور  نآ  زا  دـیاش 
.تمحازم تیعمج ،) )

.ندیشخب ینشور  ندرک : همرس 

تراشا ًارهاظ  ّتنج : لها  ندوب  نوبَز  ص 2 ) همان ، فرـش  یماظن ،  ) يا هدرک  رب  وت  تیادـه  غارچ  يا  هدرک  رـصب  نشور  وت  ار  درخ 
ملـسم و حیحـص  زا  يورقنا ، حرـش  « ) .ُهَّربََأل ِهَّللا  یَلَع  َمَسقأ  َول  ٍفَّعَـضَتُم  ِفیِعَـض  ُّلُک  ِهَّنَجلا ، ِلهَِأب  مُکُِربخا  َأ ال  : » تسا ثیدح  نیدب 

.2 تیب 2013 / حرش  هب : دینک  هاگن  نظلا : ُءوس  ص 103 ) يونثم ، ثیداحا  رفنازورف ، نوسلکین ، حرش  يراخب ، حیحص 

.رس ناهن ، نومک : .ندیشخب ) قح ، ندراذگاو   ) .رایسب نوزفا ، هرف :

ْمُْهنِم ْمُکَبیُِـصتَف  ْمُهُؤَطَت  ْنَأ  ْمُهوُمَْلعَت  َْمل  ٌتانِمُْؤم  ٌءاـِسن  َنُونِمُْؤم َو  ٌلاـجِر  ـال  َْول  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نونِمُؤم : ٌلاـجِر  ـال  َول 
دیدرک و یم  ناشلام  ياپ  هتخانـشان ] و   ] دیـسانش یمن  ار  نانآ  امـش  هک  دندوبن  هکم ] رد   ] نامیا اب  نانز  نادرم و  رگا  ٍْملِع : ِْریَِغب  ٌهَّرَعَم 
ْمُْکنَع َو ْمُهَیِدـْیَأ  َّفَک  يِذَّلا  َوُه  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مکیدـیا : فک  ( 25 حتف ،  ) .دیـسر یم  امـش  هب  راک ] نیا  زا   ] يدنزگ

هراـب رد  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  ( 24 حـتف ،  ) .ًاریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  ْمِْهیَلَع َو  ْمُکَرَفْظَأ  ْنَأ  ِدـَْعب  ْنِم  َهَّکَم  ِنْطَِبب  ْمُْهنَع  ْمُکَیِدـْیَأ 
(3 تیب 4500 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هیبیدح  حلص 

693 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اب يریگرد  ماگنه  ادـخ  ناتـسود  رگا  دزاس ، نشور  ات  تسا  یلیثمت  یلاو ، تسد  هب  وا  ندـش  راتفرگ  هجاوخ و  لاـم  هب  دزد  دربتـسد 
دنادب دزات  یم  یناوتان  رب  يراکمتـس  رگا  تسا و  يرهاظ  نایز  تسکـش و  نآ  دننیب ، یم  ینایز  ای  دنروخ  یم  تسکـش  وا  نانمـشد 

، هیبیدح همان  یتشآ  هک  نانچ  دزاب ، یم  ماجنارس  هک 
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زا دـندرب  یم  رـس  هب  هکم  رد  هک  ناناملـسم  يرهاظ ، تسکـش  نآ  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  يزوریپ  ناـهن  رد  دوب و  تسکـش  رهاـظ  هب 
ادخ و هدنب  ار  دوخ  دش  یم  بلاغ  هک  هاگ  نآ  مه  قح  لوسر  .دندروخ  تسکش  مه  هکم  نارفاک  ماجنارس  دنتسر و  نارفاک  هجنکش 

.دسر یم  ودب  تسوا  تساوخ  هچ  ره  هک  تسناد  یم  وا  نامرف  رد 

ناتسورس يوس  ناتمـشک  یم  لغ  ریجنز و  اب  هک  مدنخ  یمه  نآ  ناتریگبـش ز  ناهگان  مدرکب  هک  ناتریجنز  زا  نم  مدنخ  یمن  نآ  ز 
نادواج تشهب  ات  ناتمشک  یم  نارگ  ریجنز  هب  خزود  يوس  زا  راز  هزبس  ات  ناتمیرآ  یم  هتـسب  راهنیز  یب  شتآ  زک  بجع  يا  لگ  و 

.تسا نتخاس  راتفرگ  ناهگان  دوصقم  تیب  رد  .نداتفا و  هار  هاگپ  دادماب  ندرک : ریگبش   4575 ب 4578 -

.تشهب هب  ماجنارس  یناملسم و  هب  ندناوخ  زا  تراعتسا  لگ : ناتسورَس و 

.دهد یمن  تلهم  هک  .ناما  یب  راهنیز : یب 

.درادن یخیرات  ساسا  تروص  نیدب  وگ  تفگ و  نیا  دش ، هتشون   3 / 4471 ياه 4483 - تیب  حرش  رد  هک  نانچ 

یم ایلوا  ریغ  هب  هر  نیا  دنور  یم  التبا  میب و  ریجنز  رد  هلمج  دشک  یم  ترـضح  هب  هتـسب  نانچمه  دب  کین و  هر  نیا  رد  ار  دـّلقم  ره 
دوش ناسآ  تتمدـخ  كولـس و  ات  دوش  ناشخر  وت  رون  ات  نک  دـهج  راـک  رارـسا  زا  فقاو  یناـسک  زج  راو  راـگیب  ار  هار  نیا  دنـشک 
نتفر زا  شناـج  دود  یم  بتکم  هب  فـقاو  دوـش  نوـچ  روـک  مشچ  دـیاوف  زا  دنتـسه  هک  نآ  روز ز  هب  بـتکم  يرب  یم  ار  ناـکدوک 

نآ دزمتـسد  یگناد  هسیک  رد  دنک  نوچ  چیه  شیوخ  راک  دزم  زا  دیدن  نوچ  چیپ  چـیپ  بتکم  هب  كدوک  دور  یم  دوش  یم  هتفکش 
ِدزم ات  نک  دهج  دزد  وچ  بش  ددرگ  باوخ  یب  ناهگ 
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694 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دسح  دیآ  تهگ  نآ  ناعیطم  رب  دسر  رد  تعاط 

هیاد ّبحم  نیا  یتَّلُخ  دوخ  ضرغ  یب  ار  رگد  نآ  یتّلع و  رهب  قح ز  ّبحم  نیا  ار  هتشرسب  افـص  ًاعوَط  اِیتئِإ  ار  هتـشگ  دّلقم  ًاهرَک  اِیتئِإ 
دوخ رگد  نآ  هن و  هاوخ  لد  وا  زا  ار  وا  ریـش  ریغ  هن  هاـگآ  وا  نسُح  زا  ار  لـفط  زیتـس  نیا  رهب  هداد  لد  رگد  نآ  ریـش و  رهب  زا  کـیل 

ود هب  ناحراش  لعف ، لعاف  ای  تسا  تفص  هلمج  نیا  دب : کین و   4579 دوب ب 4592 - هیار  کی  قشع  رد  ضرغ  یب  دوب  هیاد  قشاع 
دب ای  دشاب  کین  دلقم  هک  نآ  ای  تسا ، تهارک  تبغر و  ای  دـب  کین و  دـناشک  یم  هار  رد  ار  دـلقم  هچ  نآ  دـنا : هدرک  ریـسفت  هنوگ 
یم ار  دـیلقت  هار  هک  نآ  دوش : هتفرگ  هار  تفـص  دـب  کین و  تسا  رتهب  .دـناشک  یم  دـیلقت  ریجنز  رد  هار  نیا  رد  ار  وا  قح  ترـضح 

.دسر قح  ترضح  هب  ات  دنک  یم  یط  ار  هار  هنادلقم  نانچمه  هن - ای  دشاب  تسرد  وا  هار  دیامیپ -

.2 تیب 449 / حرش  هب : دینک  هاگن  راوراگیب :

ندیرب تدهاجم  لصا  : » تفای ناوت  یم  يریشق  هتفگ  رد  ار  نآ  عماج  هک  تسا  یلاوقا  تادهاجم  ریـسفت  رد  ار  نافراع  ندرک : دهج 
نبا ص 53 ) هیریـشق ، هلاـسر  « ) .تاـقوا همه  رد  دـهاوخ  هچ  نآ  فـالخ  رب  نآ  نتـشاداو  هتفرگ و  وـخ  نادـب  هچ  نآ  زا  تسا  سفن 

: دیوگ هراب  نیا  رد  ضراف 

تداع نتخاس  رود  اب  سفن  بیذـهت  رد  ( ) ص 66 ضراف ، نبا  ناوید   ) ِتَّنَأَمطاَف اهِداع  نَع  اهِداعبِإب  ٍهَّذـَل  َّلُک  اِهبیِذـهَت  ِیف  ُتبَهذأ  َو 
مدودز نآ  زا  ار  یتذل  ره  نآ ، زا  شیاه 
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یَّتَح َکَّبَر  ُْدبْعا  َو  دنا : هتسناد  رجح  هیآ 99  زا  هتفرگ  ار  تیب  نیا  ناحراش  ضعب   ) .نورد .ریمض  رون : .دیـسر ) نانیمطا  هلحرم  هب  ات 
.هاوخلدان زا  تیانک  چیپ : چیپ  .تسا ) گرم  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  نیقی  نکیل  .ُنیِقَْیلا  َکَِیتْأَی 

.3 تیب 4470 / حرش  هب : دینک  هاگن  اهرک : ایتئا 

.دزاس رپ  ار  نآ  هک  نآ  زج  دراذگن  لد  رد  یلاخ  ياج  هک  نانچ  لد  رد  تسا  یتسود  ِنایرَس  نافراع  حالطصا  رد  و  یتسود ، ّتلُخ :
فاشک  ) .بُوبحَملا يَوِس  اّمَع  ِبلَقلا  ُهَِیلخَت 
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.هدیشوپ اسراپ ، ریتَس : نونفلا ) تاحالطصا 

دیاب دـلقم  .اهرک  ای  اعوط  رگید  ریبعت  هب  اـی  .دـیلقت  يور  زا  یـضعب  نیقی و  يور  زا  یـضعب  دـنیامیپ ، یم  ار  قح  هب  ندیـسر  هار  همه 
نتفر بتکم  كدوک و  قیقد  ینعم  نیا  نتخاس  رت  نشور  يارب  .دوش  نشور  وا  لد  ات  دهد ، همادا  دوخ  كولـس  هب  دنک و  تدـهاجم 
قوش تسناد  ار  نآ  تدیاف  نوچ  دور و  یم  بتکم  هب  يدونشخان  اب  تسین  هاگآ  شناد  دوس  زا  نوچ  كدوک  .دروآ  یم  لاثم  ار  وا 

رارـسا زا  دنا و  فراع  هک  نانآ  اما  .تبغر  يور  زا  شنایاپ  تسا و  تهارک  اب  شزاغآ  .ددرگ  یم  دـیدپ  يو  لد  رد  بتکم  هب  نتفر 
.دنراذگ یم  هار  رد  مدق  هناقاتشم  زاغآ  زا  هاگآ 

اه ّتلع  ضارغا و ز  هک ز  تساجک  قح  رهب  قح ز  ِّبحم  نآ  سرد و  هب  دناوخ  یم  دیلقت  رتفد  سرت  هب  دـیموا و  هب  قح  ِّبُِحم  سپ 
ًامئاد َلانَی  یَک  هریَِغل  دوب  قح  ّبحم  رگ  تسا  بذاج  قح  يوس  ار  وا  قح  بذـج  تسا  بلاط  نوچ  نانچ  رگ  نینچ و  رگ  تسادـج 

ِهنَیب نِم  ًافئاخ  هاوِس  ِهنیَِعل ال  دوب  قح  ّبحم  ای  ِهِریَخ  نِم 
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دیما هب  هریِغل : قـح  ّبُِحم   4593 تسا ب 4598 - يربـلد  نآ  لد ز  يراـتفرگ  نیا  تسا  يرـس  نآ  اـهوج ز  تسج و  نـیا  ار  ود  ره 
.خزود میب  زا  ای  تشهب 

.دوش دنم  هرهب  وا  ریخ  زا  هشیمه  لانی : یک 

.دشاب ناسرت  وا  يرود  زا  درادب و  تسود  وا  يارب  ار  وا  هنیَِعل :

دّلقم دتسرپ  یم  تشهب  دیما  هب  ای  خزود  میب  زا  ار  ادخ  هک  نآ  .دنهد  یم  ناشن  یلاعت  قح  زا  ار  ناگدنب  تخانـش  هجرد  اه  تیب  نیا 
ار قح  تسین  یتـلع  ار  وا  یتـسود  .تسوا  یقیقح  بحم  دزیخ ، یم  رب  تداـبع  هب  دـنیب و  یم  شتـسرپ  راوازـس  ار  وا  هک  نآ  تسا و 

هدابعلل الها  کتدجو  نکل  َِکتّنج و  یف  اعمط  كِران و ال  نِم  ًافوَخ  َُکتدَبَع  ام  : » دـیوگ ع )  ) یلع هک  نانچ  دراد  تسود  قح  يارب 
یب  ] تسا نیِعل  دلقم  هک  نآ  و  دیما ] ای  میب   ] يور زا  تسا  ریغل  دلقم  هک  نآ  ( 234 ، 197 ص 186 ، ج 67 ، راونالا ، راحب  « ) .کتدبعف

[. تلع ببس و 

( دعب هب   3 تیب 4438 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .دشک یم  قح  هبذاج  ار  ود  ره 

فوخلا اّلا  ِقشاعلا  یف  ٌرثا  ِبذـجلا  کلذ  نم  رهظَی  هِلابِب و ال  ُرُطخَی  هوُجری و ال  ُقشاعلا و ال  هُملعَی  ـال  ثیح  نم  ار  قشاـع  قوشعم  بذـج 
بلطلا ِماود  عم  سأَیلاب  جوزمملا 

ّالا ِقشاعلا  یف  ٌرثا  ِبذـجلا  کلذ  نم  رهظَی  ِهلاـِبب و ال  ُرُطخَی  ـال  هوُجری و  ـال  ُقشاـعلا و  هُملعَی  ـال  ثیح  نم  ار  قشاـع  قوشعم  بذـج 
بلطلا ِماود  عم  سأَیلاب  جوزمملا  فوخلا 

قاثو يوس  يدمآ  زاب  ناود  یک  قارف  زا  وا  يُدب  یک  ابیکـشان  ناهن  قشاع  نآ  بذـج  يدوبن  رگ  ناهج  ردـص  رد  هک  اجنیا  میدـمآ 
يراخب ز دـش  زجاع  کیل  رابتعا  اجنیا ز  تسه  تیاکح  کی  ریفن  لبط و  دـص  ود  اب  قشاع  لـیم  ریتَس  تسا و  ناـهن  ناـقوشعم  لـیم 

هک ات  تسوج  تسج و  رد  وک  میدرک  نآ  كرت  راظتنا 
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عفد دشابن  وا  دید  هک  ره  تایح  ِبآ  تسا  تسود  دید  هک  نآ  تاجن ز  دـبای  ات  گرم  زا  دـهر  ات  تسود  يور  دـنیب  گرم  زا  شیپ 
دش تسا  شوخ  تگرم  دسر  را  راک  نآ  ردناک  تسم  قاتشم  يا  تسا  راک  نآ  راک  گرب  هن  شَتـس  هویم  هن  هک  دوبن  تسود  گرم 

لامکا وجب  ور  لماک  تسین  نینچ  ناج  يا  وت  ِنامیا  دشن  رگ  نآ  ردنا  گرم  ار  وت  شوخ  دیآ  هک  نآ  ناوج  يا  نامیا  قدـص  ناشن 
تروص تسین  گرم  دوخ  نآ  تفر  تهارک  نوچ  تسوا  تسود  تهارک  یب  وت  لد  رب  تسود  گرم  دش  وت  راک  ردنا  هک  ره  نید 

تسا و ّقـح  تسود  دـش  عـفد  ندرم  هک  دـیآ  تسرد  سپ  دـش  عـفن  ندرم  تفر  تهارک  نوـچ  تسا  یندرک  نـالُقن  تسا و  گرم 
نوچ دَسَم  نِم  لبح  هب  ار  وا  قشع  هتـسب  دـسر  یم  قشاع  هک  نونکا  راد  شوگ  وت  ِنآ  نم  نم و  ِنآ  ییوت  هک  وا  تفگ  شِک  یـسک 

ره شنخان  ات  ناج  قرف  زا  دش  درـس  شنت  نآ  داتفا  کشخ  بوچ  وچمه  ناج  غرم  نت  زا  شدیّرپ  اییوگ  ناهج  ردص  هرهچ  وا  دیدب 
وا يوس  بکرم  دمآ ز  دورف  سپ  وا  ِيور  رفعُزم  نآ  دید  نوچ  هاش  باطخ  رد  دمآ  هن  دیبنجب و  هن  بالگ  زا  روخب و  زا  دـندرک  هچ 
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زا دوبن  دیایب  نوچ  وک  تسا  نآ  قح  یّقح و  قشاع  تفرب  قشاع  نآ  دمآ  قوشعم  هک  نوچ  تفت  هب  دـیوج  یم  تسود  قشاع  تفگ 
رب یقشاع  يا و  هیاس  رگم  هجاوخ  دوخ  ِیفَن  رب  یقشاع  رظن  نآ  شیپ  تسا  ینافوت  وچ  دص  وم  ِيات  وت 
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تسا هاگآ  شـشک  نآ  زا  هن  قشاع  دشک ، یم  دوخ  هب  ار  قشاع  قوشعم   4599 باتش ب 4621 - ددرگ  هیاس ال  دیآ  سمـش  باتفآ 
.بلط رد  یگتسویپ  يدیمون و  هب  هتخیمآ  میب  زج  .ددرگ  یم  دیدپ  يو  رد  ششک  نآ  زا  یناشن  هن  و  درذگ ، یم  شرطاخ  هب  هن  و 

: ریفن لبط و  ناهج ) ردـص  لـیکو   ) .قشاـع وا : دـعب ) هب   3 تیب 4377 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .دیـسر اج  نیدب  نخـس  اجنیا : میدـمآ 
(. اراکشآ  ) يرارق یب  يراز و  زا  تیانک 

.تسا مراهچ  رتفد  رد  نآ  نایاپ  دوش و  یم  زاغآ  رتفد  نیا  تیب 4747  زا  هک  نارجه  زارد  قشاع  ناتساد  تسه : تیاکح  کی 

نتفات رب  و  ندرک ، تنایخ  دصق  بدا و  كرت  و  راظتنا ، هدارا و  یب  قوشعم  هب  تسا  قشاع  ندیـسر  نآ  و  نتفرگ ، دنپ  يارب  رابتعا : ِز 
.تسا مراهچ  رتفد  تیب 120  زا  نآ  زاغآ  هک  .وا  راک  زا  قوشعم 

.دش زاغآ  رتفد  نیا  تیب 3685  زا  وا  ناتساد  هک  ناهج  ردص  لیکو  يراخب :

رد هک  یناتـسود  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  زین  .ندرک  فرط  رب  ار  ینارگن  شیوشت و  تسا و  ندیـشخب  شیاـسآ  دوصقم  گرم : عفد 
: تسا هتفگ  يدعس  هک  نانچ  دنیآ  یم  راک  هب  یتخس 

یگدناوخ ردارب  يرای و  فال  دنز  تمعن  رد  هک  نآ  رامشم  تسود 

: تسار ییانس  و  ص 71 ) يدعس ، ناتسلگ   ) یگدنامرد یلاح و  ناشیرپ  رد  تسود  تسد  دریگ  هک  مناد  نآ  تسود 

: تسا هدرک  ینعم  نینچ  ار  تیب  نیا  نوسلکین  ص 445 ) هقیقحلا ، هقیدح   ) ناوت دومزآ  دید و  ناوتب  نایز  دوس و  هاگ  هب  ار  ناتسود 
فرط رب  ار  شیوخ  زا  ندیهر  انف ، زا  سرت 

698 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دزاسن

: ثیدح هب  تسا  تراشا  ًارهاظ  قدص : ناشن 
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نیا حرش  رد  يورقنا  تسود : گرم  ص 10 ) ج 4 ، یئاسن ، ننـس  « ) .ُهءاَِقل ُهَّللا  َّبَحأ  ِهَّللا َو  َءاَِقل  َّبَحأ  ِِهتَرِفغَم  ِهَّللا و  ِهَمحَِرب  َرُِّشب  اذِإ  »
بوـبحم تسود و  راـک  نآ  تهارک  یب  وـت  دزن  رد  تشاد ...  شوـخ  هوـلج  تیارب  گرم  نآ  رد  هک  يراـک  ره  تسا : هتـشون  تـیب 

« هک ره   » تسا و دنـسم  تسود » گرم   » تیب نیا  رد  ًانئمطم  .دیامن  یم  رود  رایـسب  هک  دـنا  هدرک  اهریـسفت  زین  ناحراش  رگید  تسا !
یـسک وت  تسود  .تسوا  تسود  دوب ، يراک  ادـف  هداـمآ  يدونـشخان  یب  وت  ياـضر  يارب  هک  ره   ) .دـیق تهارک » یب   » و هیلإ ، دنـسم 

نیا زا  هتفرگ  ار  بلطم  نیا  ناـحراش  ضعب  وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  تفر : تهارک  نوچ  .دـشوک ) وت  يارب  ناـج  ياـپ  اـت  هک  تسا 
.دراد تیب  ینعم  اب  یتبـسانم  كدـنا  تفگ  دـیاب  و  .راد » یلا  ِراد  نِم  َنُولَقُنی  َلب  َنُوتومَی  هَّللا ال  َءاـِیلوأ  َّنإ  ـالَأ  : » دـنا هتـسناد  ثیدـح 

راونالا راحب  رد  ص 104 ) يونثم ، ثیداحا   ) .تسا هدروآ  هعونصملا  یلآللا  زا  رگید  یثیدح  ثیدح  نیا  رب  هوالع  رفنازورف  موحرم 
زا یکی  عفد : .راد » یلإ  ِراد  نِم  َنُولَقُنی  َلب  َنُوتوُمَی  ِهَّللا ال  ُءاِیبنأ  : » تسا ترابع  نیدب  ص )  ) لوسر زا  ثیدـح  نیا  ص 207 ) (ج 6 ،
َناَک ِهَِّلل  ناک  نم  : » ثیدـح هب  تراشا  نم : نآ  ییوت  دراوملا ) برقا   ) .تسا ییاج  هب  ییاج  زا  نتفر  ندرک و  چوک  عفد ، ياـه  ینعم 
فیل زا  ینامـسیر  دسَم : نِم  ٌلبَح  .وت ) نآ  زا  نم  ینم و  نآ  زا  وت  هک  تفگ  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یـسک  تسادخ و  تسود  « ) .َهل ُهَّللا 

.درز نارفعز ، گنر  هب  رَفعَُزم : ( 5 دسم ،  ) .تسا نآرق  زا  هتفرگ  هلمج  .امرخ و 

.باتش هب  تفت : هب 

هک تسا  نیا  یقیقح  یتسود  ناشن 
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.دنک تسود  يادف  تهارک  چیه  یب  ار  دوخ  تسود 

هکلب تسین  گرم  گرم  نانچ  نآ  دیـشک ، يراـک  ادـف  هب  تسود  هب  ندیـسر  هار  رد  جـنر ، رگا  دیـسر و  تجرد  نیدـب  ناـمیا  رگا 
(169 نارمع ، لآ  « ) .دنرب یم  يزور  قح  زا  دنا و  هدنز  دنین  هدرم  : » دیوگ نانآ  هراب  رد  میرک  نآرق  هک  نانچ  .تسا  یگدنز 

مالّسلا هیلع  نامیلس  ترضح  هب  داب  زا  هشپ  نتساوخ  داد 

هراشا

مالّسلا هیلع  نامیلس  ترضح  هب  داب  زا  هشپ  نتساوخ  داد 

غرم يرپ  داز و  یمدآ  نیطایش و  رب  يرتسگ  یم  تلدعم  نامیلس  ياک  هاوخ  داد  هّشپ  تشگ  نامیلس  زو  هایگ  زو  هقیدح  زا  دمآ  هّشپ 
غاـب و زا  بیـصن  یب  اـم  میراز  سب  هک  ار  اـم  هِد  داد  تسجن ؟ تلـضف  شِک  هتـشگ  مُگ  نآ  تـسیک  تسوـت  لدـع  هاـنپ  رد  یهاـم  و 

فطل رد  وت  هرهش  يرپ  هتسکشا  فعض و  رد  ام  هرهش  لثم  دوخ  یفیعض  رد  دشاب  هّشپ  لح  وت  زا  یفیعض  ره  تالکـشم  ام  میرازلگ 
يا ریگ  تسد  ادـج  نک  مغ  نیا  زا  ار  اـم  هِد  داد  یهر  یب  یمک و  رد  اـم  یهتنم  یهتنم  تردـق  قاـبطا  رد  وـت  يا  يرورپ  نیکـسم  و 

تورب داب و  زا  هک  ملاظ  نآ  تسیک  وگب  یهاوخ  یم  هک  زا  فاصنا  داد و  وج  فاصنا  يا  تفگ  نامیلـس  سپ  ادـخ  تسد  وت  تسد 
ام هک  نوچ  تسام  ریجنز  رد  سبح و  ردـنا  هن  وک  تساـجک  ملاـظ  اـم  دـهع  رد  بجع  يا  تور  تسا  هدیـشارخ  تسا و  هدرک  ملظ 

دـضع لصا و  دوب  تملظ  ار  ملظ  دش  تسین  تملظ  رون  دمآ  رب  نوچ  دُرب ؟ شیپ  یملظ  هک  ام  دـهع  هب  سپ  درم  زور  نآ  ملظ  میداز 
نانچ  4622 دنب ب 4635 - دندافصا و  هب  هتسب  نارگید  دننک  یم  تمدخ  بسک و  نیطایش  کن 
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رد دراطع  ار  ناتساد  نیا  دنا  هتشون  ص 126 )  ) يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  رفنازورف  موحرم  و  دوخ ، حرش  رد  نوسلکین  هک 
: تسا هدروآ  همان  رارسا 

.تسا هتـشون  تاعمل  رد  ار  ناتـساد  نیا  زین  یقارع  نیدـلا  رخف  داـیرف  هب  دـش  نامیلـس  کـیدزن  هب  داـب  زا  تشاد  تیاکـش  هشپ  یکی 
.تسا  3 تیب 4621 / ینعم  حیضوت  دییأت و  رد  ناتساد  نیا  ندروآ  ص 479 ) مشتحم ، رتکد  راثآ ، هعومجم  )

700 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.غاب هقیدح :

هشپ ندوب  هرهش  .دشن ) رادروخرب  وت  لدع  زا  دروآ و  وت  هب  تیاکش  یـسک  هچ   ) .درگن یمن  ودب  یـسک  هک  يا  هدنامرد  هتـشگ : مگ 
ًهَـضوَُعب ام  اًلَثَم  َبِرْـضَی  ْنَأ  ِییْحَتْـسَی  َهَّللا ال  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  رد  و  .هضوَُعب » نِم  ُفَعـضأ  : » تسا لثم  رد  هک  نانچ  یفیعـض : رد 

.ناوتان زا  تیانک  رپ : هتسکشا  ( 26 هرقب ،  ) .نآ زا  رترب  هشپ و  هب  دنز  یلثم  هک  دیاین  مرش  ار  ادخ  اهَقْوَف : امَف 

.ندربن ییاج  هب  هار  یهر : یب 

.هاوخ داد  وج : فاصنا 

رد و  يورقنا ) حرـش  « ) .ِهَمایِقلا موَی  ٌتاُملُظ  َملُّظلا  َّنِإَف  َملُّظلا  مُکاّیإ َو  : » هک تسا  ثیدـح  نیا  زا  رثأتم  ًارهاظ  ندوب : ملظ  لصا  تملُظ 
.رگیرای زا  تیانک  .وزاب  دُضَع : .ِهَمایِقلا » موَی  ُتاملُظ  ُهَّنِإَف  ملُّظلا  اوُقَّتا  : » تسا ص 332 ) ج 2 ،  ) یفاک لوصا 

َنیِرَخآ .دنب َو  دفص : عمج  دافـصا : ( 37 ص ،  ) .ٍصاَّوَغ ٍءاََّنب َو  َّلُک  َنیِطایَّشلا  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نیطایـش : ندرک  تمدـخ 
(38 ص ،  ) .دندنب رد  هتسب  مه  هب  ناوید )  ) نارگید و  ِدافْصَْألا : ِیف  َنِینَّرَقُم 

نامسآ ِيوس  قلخ  دلانن  ات  ناکَف  نُک  ار  ام  تسا  هداد  نآ  کُلم ز  دومن ؟ نوچ  متسا  تسا  دنب  رد  وید  دوب  وید  زا  ناملاظ  ملظ  لصا 
رب الاب  هب  ات 
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کلامم زا  میداهن  نآ  میقَـس ز  یناج  متـس  زا  ددرگن  ات  میتی  هلان  زا  شرع  دزرلن  اـت  اهُـس  خرچ و  برطـضم  ددرگن  اـت  اـهدود  دـیاین 
وک داب  تسد  زا  نم  داد  هّشپ  تفگ  نامز  رد  يراد  هاش  ینامسآک  نامـسآ  ِيوس  مولظم  يا  رگنم  یبَر  ای  اه  کلف  رب  دیاین  ات  یبهذَم 

4636 میروخ ب 4643 - یم  نوخ  وا  زا  هتسب  بل  اب  میردنا  یگنت  هب  وا  ملظ  ام ز  داشگ  رب  ام  رب  ملظ  تسد  ود 

701 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک يو  ندروخ  دنگوس  ار و  مدآ  وا  ندرکن  هدجس  یلاعت و  قح  نامرف  زا  ناطیش  یشکرس  ناتـساد  هب  تراشا  وید : ندوب  ملظ  لصا 
در هک  یلاعت  قح  هدارا  زا  تیانک  ناکف : نک  ( 119 ءاسن ،  ) .ْمُهَّنَیِّنَمَُأل ْمُهَّنَّلِضَُأل َو  .درک َو  مهاوخ  هارمگ  ار - ناصلخم  زج  تناگدنب -

.تسین یندش 

(. نامولظم  ) هآ زا  تیانک  دود :

.شعنلا تانب  کیدزن  يا  هراتس  اهُس : مکح ) لاثما و  زا  لقن  هب  يدعس ،  ) دنمتسم لد  دود  دنک  هچ  نآ  دنپس  اب  دنکن  نازوس  شتآ 

اذِإ : » تسا ثیدـح  رد  هک  نانچ  میتی : هلان  زا  شرع  ندـیلان   1 الع 1125 / راونا  سکع  زا  نوردـنا  اهُـس و  زا  باـتفآ و  زا  نورب  نیا 
( لامعالا باوث  زا  ص 80 ، ج 79 ، راونالا ، راحب  « ) .ُشرَعلا َُهل  َّزَتها  ُمِیتَیلا  یََکب 

تعیرـش ندرک ، عضو  نوناق  نداهن : بهذم  ص 80 ) يدعـس ، ناتـسوب   ) میتی دیرگب  نوچ  یمه  دزرلب  میظع  شرع  هک  دیرگن  ات  الا 
.ندروآ

(. نامیلس  ) ربمغیپ زا  تیانک  هاش : ینامسآ 

مکح ناوید  هب  مصخ  راضحا  هب  ار  مِّلظتم  هّشپ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندرک  رما 

مکح ناوید  هب  مصخ  راضحا  هب  ار  مِّلظتم  هّشپ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندرک  رما 

تسا هتفگ  نم  هب  قح  يونشب  ناج  زا  هک  دیاب  قح  رما  يوَد  ابیز  يا  تفگ  نامیلس  سپ 
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اهنت مصخ  روهظ  رد  مکاح  شیپ  دیاین  قح  روضح  ردنا  مصخ  ود  ره  دیاین  ات  رگد  یمصخ  یب  وت  یمـصخ  زا  ونـشم  روداد  يا  ناه 
لوق تفگ  نم  يوس  روایب  وَر  ار  دوخ  مصخ  نتفات  نامرف  ور ز  مراـین  نم  ریگم  وا  لوق  مصخ  یب  ناـه  ناـه و  ریفن  دـص  درآ  رب  رگ 

ایب تملظ  زا  درک  ناغفا  هّشپ  ابَـص  ِداـب  يا  هک  هش  نآ  دز  گـناب  تسوت  مکح  رد  وا  تسا و  داـب  نم  مصخ  تسرد  ناـهرب و  تسوت 
سپ زیرگ  هار  نامز  نآ  تفرگب  هّشپ  زیت  زیت  دمآ  دینـشب  نوچ  داب  ودـع  عفد  نکب  مصخ و  خـساپ  وگب  مصخ و  وت و  وش  لباقم  نیه 

دود زا  نم  زور  نیا  هایـس  دوخ  تسوا  دوب  زا  نم  گرم  هش  يا  تفگ  اضق  نم  منار  ود  ره  رب  اـت  شاـب  اـجک  هّشپ  يا  تفگ  ناـمیلس 
رگ هدنیوج ال  دوش  دمآ ، ادخ  نوچ  ادخ  هاگرد  يایوج  نینچمه  رامد  نم  داهن  زا  درآ  رب  وک  رارق  مبای  اجک  نم  دـمآ  وچ  وا  تسوا 

شرون دـنک  نوچ  ددرگ  تسین  رون  يایوج  دوب  هک  ییاه  هیاس  تسانف  ردـنا  اقب  نآ  لّوا  زا  کیل  تساـقب  ردـنا  اـقب  تلـصُو  نآ  هچ 
یتسین ردنا  یتسه  تسین  تسه و  شهجو  شیپ  دیآ  کلاه  ُههجَو  اَّلإ  ِکلاه  یَـش ٍء  ُّلُک  وا  هِد  رَـس  دشاب  وچ  دـنام  یک  لقع  روهظ 

داد مّلَظَتُم :  4644 تسکـش ب 4661 - دش  هدیـسر  اجنیا  ملق  نوچ  تسد  دش ز  درخ  اهدرخ  رـضحم  نیا  ردـنا  تسا  يا  هفرط  دوخ 
.هاوخ

.گناب زاوآ ، يوَد :

703 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یضاق رضحم  رد  تسا  مصخ  ود  روضح  تواضق  طیارش  زا  ندوب : روضح  رد  مصخ  ود 

مکح رد  داب 
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.زواجت .متس  زا  تیانک  دود : ( 36 ص ،  ) .َباصَأ ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَِأب  يِرْجَت  َحیِّرلا  َُهل  انْرَّخَسَف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نامیلس :

.ندش یکی  نتسویپ ، تَلصُو :

: تسا هدمآ  ینعم  ود  هب  هد : رس 

: یقاس ( 1

ینعم نیمه  هب  انالوم  تیب  رد  و  همان ) تغل  زا  لقن  هب  لیعامسا ، لامک   ) باحصا ماما  دوب  يد  هک  نآ  زورما  تسا  بارـش  مزب  هد  رس 
.تسا

: بارش حدق  ( 2

ص یگنرفـسا ، نیدـلا  فیـس  ناوید   ) شک نارگ  هد  رـس  هس  ود  ناحیر  حور  بارـش  ددرگن ز  کبـس  وت  لد  را  قشع  ماج  رامخ  ز 
یناف ادـخ  زج  زیچ  ره  ُهَهجَو : اَّلإ  ٌِکلاه  یَـش ٍء  ُّلُک  .دـنامن ) یلقع  ار  وا  هک  دوش  تسم  نانچ  هدـنب  دـشاب  ادـخ  یقاـس  نوچ  ( ) 284

.ندش تسین  ندمآ : کلاه  ( 88 صصق ،  ) .تسا هدنوش 

.ناهن اراکشآ و  .دوبن  دوب و  تسین : تسه و 

قـشع ات  تسا  نینچ  قولخم  قشع  .داتفیب  دـش و  شوه  زا  دیـسر  دوخ  بوبحم  رادـید  هب  نوچ  هک  دوب  ناهج  ردـص  لیکو  زا  نخس 
ناهج ردص  لیکو  ناتساد  اب  نآ ، ربارب  ندرواین  بات  يوق و  فیعض و  هلباقم  تهج  زا  اهنت  داب  هشپ و  ناتـساد  .درک  دهاوخ  هچ  قح 

هب ار  دوخ  هک  يا  هرطق  نوچ  دـنام ، یقاب  وا  ياقب  هب  اما  دـیدرگ  تسین  دیـسر  وا  هاگرد  هب  نوچ  ناهج  ردـص  هدـنیوج  .تسا  هباشم 
.دناسر ایرد 

دیآ زاب  شوه  هب  ات  ار  شوه  یب  قشاع  قوشعم ، نتخاون 

دیآ زاب  شوه  هب  ات  ار  شوه  یب  قشاع  قوشعم ، نتخاون 

نماد تمدروآ  راثن  رز  ادگ  ياک  هش  وا  شوگ  رد  دز  گناب  ناهج  ردص  مرک  زا  كدنا  كدنا  نایب  رد  شا  یشه  یب  زا  دیـشک  یم 
يدوخ یب  زا  دوخ آ  اب  درس  مرگ و  مقارف  رد  هدیدب  يا  دیمر ؟ نوچ  مدیسر  شراهنز  هک  نوچ  دیپط  یم  مقارف  ردناک  وت  ناج  اشگ 
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هک تسا  يا  هتکن  هب  تراشا  كدـنا » كدـنا   » رد و  ندروآ ، شوه  هب  ندیـشک : ناـیب  هب  یـشه  یب  زا   4662 درگ ب 4665 - زاـب  و 
.دنادرگ وحم  ار  قشاع  دشاب ، هراب  کی  رگا  قوشعم  هولج 

.تسوا زا  هتفرگ  دراد  هچ  ره  تسا و  تسین  قوشعم  ماقم  رد  قشاع  هک  ور  نآ  زا  ادگ :

.ندناوخ لاصو  ندروآ : راثن  رز 

.نتشگ زاب  وحص  هب  رکس  زا  ندش ، رایشه  ندیدرگ : زاب  يدوخ  یب  زا 

داتف ردـنا  فقـس  تشگ و  ناریو  هناخ  داهن  اپ  رتشا  غرم  هناخ  هب  نوچ  درب  یم  هناخ  هب  شناـمهم  مسر  درخ  یب  ار  يرتشا  هناـخ  ِغرم 
ناج و هن  دـنام  اج  نآ  لِگ  هن  شلگ  بآ و  رد  درک  رـس  نوچ  هقان  ادـخ  هقان  بلاط  حـلاص  شوه  ام  لـقع  شوه و  تسا  غرم  هناـخ 

دـشک یم  راکـش  لکـشم  نیا  ردـنا  تسا و  لـهاج  لوهج  تسا و  مولَظ  ییوج  نوزف  نیز  لوُضف  ار  ناـسنا  قشع  لـضف  درک  شلد 
ملظ دوخ  ناج  رب  دوخ و  رب  وا  تسا  ملاظ  ار  ریـش  يدید  یتسنادب و  رگ  ار  ریـش  يدیـشک  ردـنا  رانک  یک  رانک  رد  يریـش  شوگرخ 
رتش غرم  ندرک  نامهم   4666 داشر ب 4674 - دش  ار  اه  لدع  رم  وا  ملظ  داتسوا  ار  اه  ملع  رم  وا  لهج  درب  یم  وگ  اه  لدع  زک  نیب 

: تسا ریبک  ناوید  رد  هک  نانچ  یمدآ  نت  لقع و  يارب  تسا  لاثم  ار :

705 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يزارد همه  نیا  اب  دجنگن  وا  رد  رتشا  يزاسب  نوچ  هناخ  رگ  هناخ  غرم  رهب  زا 

شوه ( 31169 ب 31168 - ریبک ، ناوید   ) يزارف رـس  دق و  اب  تسا  قشع  لامج  رتشا  وت  نت  نیا  هناخ  نیو  تسا  لقع  هناخ  غرم  نآ 
لقع حلاص :
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: ادخ هقان  ( 1 تیب 2512 / حرـش  هب : دینک  هاگن  حلاص  هقان  ناتـساد  زا  یهاگآ  يارب  (. ) ع  ) ربمغیپ حـلاص  هب  تسا  یماهیا  زین  تسرد 
.راگدرورپ تیانع  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و  ( 13 سمش ،  ) .اهایْقُس ِهَّللا َو  َهَقان  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُهل  َلاقَف 

تسوت ِنآک  ینادن  نوچ  یبایب  نوچ  تسُچ  شیتسُج  يدرک و  مگ  يرتشا 

(2 / 2897 تیب 2898 - حرـش  هب : دـینک  هاگن   ) 2 / 2911 يا 2912 - هدرپ  رد  هتخیرگب  تفک  زا  يا  هدرک  مـگ  هقاـن  دوـب  هـچ  ّهلاـض 
.دعب هب   1 تیب 1958 / حرش  هب : دینک  هاگن  ناسنا : ندش  لوضف 

.دندز زاب  رس  نآ  نتفریذپ  زا  ناگدیرفآ  همه  هک  قح  تناما  نتفریذپ  زا  تیانک  راکش : لکشم 

: شوگرخ ندیشک  رانک  رد  ریش 

زا ملظ  دـعب ) هب   1 تیب 1302 / حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 1 یـشک 1302 / مشیوخ  َِرب  ردـنا  رگم  وت  یـشتآ  نآ  ما ز  هدـیزوس  نم  تفگ 
.داتفا شیپ  ناگدیرفآ  رگید  زا  یهلا  تناما  نتفریذپ  اب  هک  ناسنا  ندرب : وگ  لدع 

ور هک  دـشاب  نم  ناـج  نت  هدُرم  نیا  دوش  هدـنز  نم  هب  نوچ  شمـشخب  مد  نم  هک  دـیآ  یهگ  نآ  شمَد  هتفر  نیک  تفرگب  وا  تسد 
ناج نامه  زج  تسود  يور  دـنیبن  مرحماـن  ناـج  مشـشخب  دـنیبب  مشخب  نم  هک  ناـج  مشتحم  ناـج  نیا  زا  ار  وا  منک  نم  نم  هب  درآ 

ام لصو  الب  زا  هدـیمر  ناج  يا  تفگ  ار  تسوپ  شزغن  زغم  نآ  دـله  ات  ار  تسود  نیا  راو  باّصق  ممَد  رد  تسوا  يوک  زا  وا  لصأک 
706 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  الَّصلا  میداشگ  رد  ار 

ونب ون  نم  نامز  نیا  بل  یب  وت  اب  تَیتسه  هرامه  ام  تسه  يا ز  تَیتسم  يدوخ و  یب  ام  دوخ  يا 
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رب مد  نیا  رد  یشوگ  یب  شوگ  دمد  یم  رب  ناهن  يوج  بل  رب  دمر  یم  مد  نیا  زا  اه  بل  نآ  هک  نآ  ونش ز  یم  میوگ  هنهک  ياهزار 
زک تسا  كاخ  زا  مک  هن  تفرگ  ندـیبنج  هدُرم  كدـنا  كدـنا  تفرگ  ندینـشب  لصو  يالـص  نوچ  اشی  ام  هَّللا  ُلَعفَی  زار  رهب  اـشگ 
زا دش  تسین  يداب  مک ز  باتفآ  نوچ  خر  دنیاز  نافـسوی  باطخ  زک  دوبن  هفطن  بآ  مک ز  انف  زا  درآ  رب  رـس  دشوپ  زبس  ابـص  هوشع 
نآ هن  رذگب  همه  نیز  داز  داز  هقان  هقان ، نآک  يا  هقان  دالِو  زک  دوبن  گنس  هوک  مک ز  نخـس  شوخ  ِغرم  سواط و  محر  رد  نُک  رمأ 

: مد هتفر   4675 داتف ب 4691 - ردنا  دوجس  دز  یخرچ  ود  کی  داش  داش  دیپط و  رب  دیهج و  رب  مدب  مد  دیازب  داز و  یملاع  مدع  هیام 
.هدش شوماخ 

.ورین زا  تیانک  مد :

هک نآ  زا  تیانک  .هتـساخرب ) هک  تسا  نم  ناج  دزیخرب ، وا  مشخب و  ناج  ودـب  نوچ   ) .تسین نآ  رد  تکرح  هک  یمـسج  نت : هدرم 
.تسا نم  یتسه  هب  وا  یتسه 

رد میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  تخانـش ، دنناوت  ار  قح  نادرم  ادخ  يایلوا  اهنت  هک  نادب  تسا  تراشا  ار : تسود  يور  مرحمان  ندیدن 
: ندیمد راو  باصق  ( 198 فارعا ،  ) .َنوُرِْصُبی ْمُه ال  َْکَیلِإ َو  َنوُرُْظنَی  ْمُهارَت  َو  تسا : هدمآ  ص )  ) لوسر هراب 

دناشک هاگ  نآ  دشک  ار  دوخ  هتشُک  دلِهَن  دّربب  شیم  رس  وچ  رجنخ  هب  باصق  هک  هن 

زا الب : زا  هدیمر  ( 8003 ب 8002 - ریبک ، ناوید   ) دـناسر تاهاجک  هب  نادزی  مد  ینیبب  وت  رپ  شدـنک  دوخ  مد  دـنامن ز  شیم  ِمد  وچ 
.هتخیرگ نارجه 

.میداشگ دوخ  لصو  ِرد  تسا ) لوعفم  : ) رد

هَّللا ُلَعفَی 
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(27 میهاربا ،  ) .دنک دهاوخ  هچ  نآ  ادخ  ءاشَی : ام 

707 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ندش غرم  داب 

: نداز هقان  گنس  زا  ( 3 تیب 3458 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) 3 اوه 3459 / تسا و  داب  غرم  هفطن  هچ  رگ  ار  غرم  دنامن  تحیبست  دمح و 
.دومث موق  يارب  دوب  حلاص  ترضح  هزجعم  هک  رتش  ناتساد  هب  تسا  تراشا 

هقان نآ  تعاس  رد  دـمآ ...  نوریب  نآ  نایم  زا  هدـیلاب  دـنلب  هایـس  هقان  .تفاکـش  زاب  مین  ود  هب  گنـس  نآ  یمه  : » داز هقان  هک  يا  هقان 
: مدع هیام  ص 80 ) يدابآ ، روس  نآرق  صصق  « ) .دندیدب ار  نآ  ناشیا  دازب ،

یتسینّابر ّیبر و  بلاط  یتسین  يوس  تسه  زا  درگ  زاب 

تیب 686- حرـش  هب : دینک  هاگن   ) 2 / 688 مک 689 - شیب و  دوـجو  نیا  تسا  جرخ  ياـج  مرم  يو  زا  مدـع  نیا  تسا  لـخد  ِياـج 
.دنیب انف  وا  رد  ار  دوخ  دسر  قوشعم  هب  نوچ  تسا  یقیقح  قشاع  هک  نآ  ( 2 / 685

شوه هب  ناهج و  ردص  قشاع  يدعس )  ) میلـس دروآ  رد  هب  ناج  نوچ  هک  هدنز  زا  بجع  تسود  همیخ  رد  هب  دشابن  هتـشک  زا  بجع 
.تسا قح  قشاع  زمر  قوشعم  يوگ  تفگ و  زا  وا  ندمآ 

ناهد بل و  هب  ار  مد  نیا  .دهد  هنادواج  یگدنز  ودب  ات  دـمد  وا  رد  ینامحر  مد  .دریگ  تسد  شقح  فطل  دریمب  قح  هار  رد  هک  نآ 
دیامن هوشع  نوچ  هک  ابـص  داب  دننامه  دراد  هدـنز  ار  قشاع  مد  نآ  .تسا  یگدـنز  مد  نیا  زا  ار  اه  ناهد  ار و  اه  بل  هک  تسین  زاین 

.دیآ رد  هب  كاخ  زا  اه  هزبس  اه و  لگ 

نادند بل و  یب  تساور  ار  هُک  نوچ  هلان  ینادب  ات 
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3 تساه 4275 / هلان  ار  یلو 

قوشعم رکش  انث و  هب  ندروآ  يور  شوه و  یب  قشاع  ندمآ  شیوخ  اب 

قوشعم رکش  انث و  هب  ندروآ  يور  شوه و  یب  قشاع  ندمآ  شیوخ  اب 

لد يا  قشع و  قشع  وت  يا  قشع  هاگتمایق  لیفارـس  يا  فاق  هوک  نآ  يدـمآ ز  زاب  هک  رکـش  فاـطَم  ار  ناـج  قح  ياـقنع  يا  تفگ 
شوگ رورپ  هدنب  نم  لاح  تَوفَص  هب  یناد  یم  هچ  رگ  منزور  رب  یهن  هک  مهاوخ  شوگ  منداد  یهاوخ  هک  تعلخ  نیلّوا  قشع  هاوخ 

ياه مّسبت  نآ  وت و  ياغـصا  نآ  وت و  ِّیعیمـس  نآ  دـیرپ  مشوه  وت  شوگ  يوزرآ  دـیرف ز  ِردَـص  يا  راب  نارازه  دـص  نم  لاوقا  نک 
نوچ وت  یتفریذـپ  سب  تسوت  مولعم  نآ  هک  نم  ياه  بلق  ارم  شیدـنا  دـب  ِناج  هوشع  ارم  شیب  مک و  ندیـشونب  نآ  وت  يازفا  ناـج 

نم شیپ  رخآ ز  لّوا و  تسش  مدنام ز  نوچ  هک  ونشب  الّوا  يا  هّرذ  تملح  شیپ  رد  اه  ملح  يا  هّرغ  خوش  ِّیخاتسگ  رهب  تسرد  دقن 
اعبار ما  هتفگ  هَثالَث  ِثلاث  اییوگ  ما  هتفر  نوریب  وت  زا  ات  اثلاث  دوبن  یناـث  ار  وت  متـسج  یـسب  هک  دودَو  ردـص  يا  وت  ونـشب  اـیناث  تسَجب 
ِتفگ ام  مشچ  زا  نیقی  دـشاب  يرب  یپ  اه  كاخ  رب  نوخ  وت  یبای  ياجک  ره  هعبار  زا  هسماـخ  منادـن  یم  هعرزَم  ار  اـم  تخوس  نوچ 

رگ منک  نوچ  میوگب  ای  میرگب  ای  منت  یم  هیرگ  تفگ و  نایم  نم  نیمز  رب  درابب  ات  دهاوخ  ربا  نینح ز  گناب و  نیا  تسا و  دعَر  نم 
ارم ب هدـید  زا  تسا  هداتفا  هچ  نیب  اهـش  لد  ِنوخ  هدـید  زا  دـتف  یم  اـنث  رکـش و  منک  نوچ  میوگن  رو  اُـکب  ددرگ  یم  توَف  میوگب 

ای لماک  ناسنا  قح » ِياقنع   » زا و  يا ، هناسفا  غرم  .غرمیس  اقنع :  4692 - 4709

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1789 

http://www.ghaemiyeh.com


.ددرگ یم  وا  درگ  اه  ناج  هک  تسوا  تسوا و  زمر  ناهج  ردص  هک  تسا  دوصقم  قح  یلو 

709 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: فاق هوک 

نتشگ زاب  انغتسا  تلاح  زا  ندمآ : زاب  فاق  هوک  زا   1 فاق 1388 / هوک  نیا  منک  رب  نزوس  هب  ات  فال  قیفوت و  مهاوخ و  قح  زا  تّوق 
.ندومن هجوت  قشاع  هب  و 

.ینک یم  هدنز  دوخ  مد  اب  ار  قشع  ناگتشک  وت  دنازیگنا  یم  رب  تمایق  رد  ار  ناگدرم  لیفارسا  هک  نانچ  لیفارس :

.قشاـع قوـشعم  يا  .قشاـع  ینعم  هب  مود  قـشع  تسا و  قوـشعم  ینعم  هب  تـسخن  قـشع  دـنا  هتـشون  ناـحراش  ضعب  قـشع : قـشع 
.درک ینعم  ضحم  قشع  صلاخ ، قشع  ار  قشع  قشع  ناوت  یم  یلو  يورقنا ) )

هب ندـش  هجوتم  لد  هب  دوصقم  نکیل  نخـس ، ندینـش  زا  تیانک  نداـهن : نزور  رب  شوگ  .یتسه ) وت  همه  قوشعم  و  قشاـع ، قشع ، )
.تسا یهر  لد  هب  ار  لد  دنا  هتفگ  هک  تسوا 

.دنا هاگآ  درذگ  یم  اه  لد  رد  هچ  نآ  زا  ایلوا  هک  نانچ  نورد ، یگزیکاپ  .ءافص  توفَص :

.يرورپ هدنب  فطل و  يور  زا  ندینش  .ندوب  اونش  یعیمس :

(. ناج هب   ) ندرک شوگ  اغصا :

.هرسان بلَق :

.نتفنش .ندیشوین  ندیشونب :

.لماک هکس  جیار ، هکس  تسرد : دقن 

.خاتسگ رورغم ، هّرغ : .يدیناشوپ ) نم  رب  یتفریذپ و  دوب ، صلاخان  نم  ياه  هبال  اه و  عضاوت  دنچ  ره  )

كرت دوصقم  تیب  نیا  رد  نکیل  .نداتفین  رد  ماد  هب  ندـنام » تسـش  زا   » ینعم و  تسا ، يریگیهام  بـالق  تصـش  ندـنام : تسـش  زا 
.ندنام ادج  تسا و  ندرک  تمدخ 

.تسا یفلکت  نکیل  دنا ، هتشون  ناحراش  ضعب  هک  نانچ  دشاب  ترخآ  ایند و  ینعم  هب  تسا  نکمم  رخآ : لوا و 

.تسا ندرک  شومارف  ار  زیچ  همه  نتشگ ، ناریح  ندنام ، هلاو  زا  تیانک  نتسج : شیپ  زا  رخآ  لوا و 
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 (، يدیهش يونثم (  حرش 
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710 ص : ج 4 ،

(73 هدـئام ،  ) .ٍهَثالَث ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .ندـیدرگ  رفاک  .ندـش  اسرت  نتفگ : هثالث  ثلاث 
.نتشگ التبم  قارف  هب  .ندنام  روجهم  زا  تراعتسا  نتخوس : هعرزم 

هسماخ و ناحراش  ضعب  .نتسنادن ) رب  زا  ار  ره   ) .ندادن زیمت  جنپ  زا  ار  راهچ  .نتفر  نایم  زا  صیخشت  هوق  نتـسنادن : هعبار  زا  هسماخ 
.دنا هتفرگ  نز  ود  مان  ار  هعبار 

ردص ربا »  » زا دوصقم  ًارهاظ  نکیل  دزیر ،) کشا  ممـشچ  زا  ات  منک  یم  هلان   ) دنا هتفرگ  هیرگ  زا  تراعتـسا  ار  نآ  ناحراش  ضعب  ربا :
دنچ ره  و  تسا ، هاگآ  قشاع  لد  زار  زا  نورد  يافـص  اب  قوشعم  دـنچ  ره  .دوش ) ملاح  لماش  وت  تمحر  ات  ملاـن  یم   ) .تسا ناـهج 

هک تسا  ناقـشاع  مسر  اما  تسا ، بدا  كرت  وا  روضح  رد  ییوگ  رپ  و  تسا ، قوشعم  هب  ندیـسر  تکرب  زا  هتفای  قشاـع  هک  یناـج 
.دنیوگب تسا  هدرک  نانآ  اب  نارجه  هچ  نآ  زا  يا  هّمش  يراک  ادف  هبترم  قدص و  نداد  ناشن  يارب 

لها درک  هقلح  يوه  ياه  دـمآ  رب  نادـنچ  شلد  زا  فیرـش  مه  نود  مه  تسیرگب  وا  رب  هک  فیحن  نآ  دـش  رد  هیرگ  تفگب و  نیا 
زیر کشا  دـش  وا  گنر  مه  مه  رهـش  دـندش  ناریح  نالک  درخ و  نز  درم و  دـنخ  هریخ  نایرگ  هریخ  نایوگ  هریخ  يوا  درگ  اراـخب 

تسا قشع  هچ  هک  ناریح  لقع  نیبب  یتسدیدن  ار  تمایق  رگ  نیمز  اب  مد  نآ  تفگ  یم  نامسآ  زیختـسر  نوچ  هدش  مهرد  نز  درم و 
یگناگیب ار  قشع  ملاع  ود  اب  ار  هماج  هدـیرد  رب  هّرَجَم  ات  ار  همان  تمایق  هدـناوخ  رب  خرچ  لاصو  اـی  رت  بجع  وا  قارف  اـت  لاـح  هچ  و 

داتفه وا  ردنا 
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ناهاش تخت  وا  شیک  ّتلم  ود  داتفه و  ریغ  شترـسح  رد  ناـج  ناناطلـس  ناـج  شتریح  ادـیپ  تسا و  ناـهنپ  تخـس  یگناوید  ود  و 
.راز رغال ، فیحن :  4710 وا ب 4719 - شیپ  يدنب  هتخت 

.ریحتم ناریح ، هریخ : .دندرک ) تقر  وا  رب  ناگمه   ) .تسپ نود :

: تسا تلاح  نیا  اب  بسانم  ظفاح  تیب  لاصو : ای  رت  بجع  قارف 

711 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هرد نامسآ  .ناشکهاک  هّرَجَم : تشاد  راک  نیا  رد  قوشعم  هولج  ار  ام  تفگ  تسیچ  دایرف  هلان و  نیا  لصو  نیع  رد  شمتفگ 

: ملاع ود  اب  قشع  یگناگیب 

ار هتـسکش  وضع  نآ  اب  هک  يا  هتخت  دـنب : هتخت   2 تسادخ 1770 / بهذـم  ّتلم و  ار  ناقـشاع  تسادـج  اه  نید  همه  زا  قشع  ّتلم 
.تسا شزرا  یب  درخ و  زیچ  زا  تیانک  ثحب  دروم  تیب  رد  .هجنکش  ینعم  هب  زین  دندنبب ،

4 يا 661 / هدنام  رَد  رب  يرادنپ و  ردص  يا  هدناوخ  شتخت  هک  نآ  تسا  دنب  هتخت 

مدق اج  نآ  ار  لقع  هتسکش  رد  مدع  يایرد  قشع ؟ دشاب  هچ  سپ  عادُص  يدنوادخ  دنب و  یگدنب  عامس  تقو  دنز  نیا  قشع  برطم 
هچ ره  یتشادرب  اه  هدرپ  ناتـسه  ات ز  یتشاد  ینابز  یتسه  یکـشاک  دش  موتکم  یقـشاع  هدرپ  ود  نیز  دش  مولعم  تنطلـس  یگدنب و 

تسا و لاـحم  نتـسش  نوخ  هب  نوخ  لاـح  تسا و  لاـق  نآ  كاردا  تفآ  نادـب  یتـسب  وا  رب  رگید  هدرپ  نآ  زا  یتـسه  مَد  يا  ییوگ 
.رس درد  عادص :  4720 لاحم ب 4725 -

.دشابن ادیپ  يزیچ  قوشعم  زج  و  دوش ، وحم  تانّیعت  همه  نآ  رد  هک  مدع : يایرد 

.هدیشوپ موتکم :

ار قشع  تسا و  دیق  ندوب  ناطلس  ای  هدنب  .ندومن  ار  تقیقح  .ندرک  راکشآ  تسا  ناهن  هچ  نآ  نتشادرب : ناتسه  زا  هدرپ 
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کلام هن  تسین  یناشن  یمان و  ار  وا  هکلب  تسین  يزیچ  قوشعم  ترـضح  رد  قشاع  .دوش  دیقم  يدیق  هب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  یماقم 
.كولمم هن  تسا و 

3 هتخوس 4446 / ار  وا  ناج  قشاع  قشع  هتخورفا  خر  ود  ناقوشعم  قشع 

712 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ در  اـی  لوبق  رد  ار  هدـنب  هک  نآ  یب  دـسر  لد  هب  هک  تسا  يدراو  لاـح  لاـح : .لد  رد  ینعم  قـقحت  نودـب  تراـبع  ظـفل و  لاـق :
.دشاب يرایتخا 

1 وا 551 / قوذ  لاق و  لاح و  قارف  زا  وا  قوش  زا  دندش  هناوید  قلخ 

ولهپ هچ  رب  ناج  يا  شود  يا  هتفـشآ  دوخ و  یب  تسم و  تخـس  ممد  یم  رد  صفق  ردنا  بش  زور و  ممرحم  شنایئادوس  اب  وچ  نم 
نادوان رب  يرتشا  هَّللا  هَّللا  نابز  هداشگب  یتسم و  قشاع و  یمرحم  نک  بلط  هجرب  الّوا  یمد  يرآن  رب  راد  شُه  ناـه  ناـه و  يا  هتفخ 

تـسا رتادیپ  وا  شیـشوپ  یمه  ات  تسا  رذآ  هبنپ  مشپ و  رد  هچ  رتس  نامـسآ  دـَناوخ  رتَّسلا  ِلیمَج  ای  نابز  دـیوگ  وا  زان  زار و  نوچ ز 
یم شنوچ  غَّمدـُم  ياـک  شوگ  ود  ره  وا  مدریگ  مفنا  مغَر  منم  کـنیاک  ملع  نوچ  درآ  رب  رـس  منک  ناـهنپ  شرـس  اـت  مشوکب  نوچ 
یم نوچ  منت  نیا  تسا  بنُخ  سوبحم  وا  دیوگ  يا  هدیشوپ  ییادیپ و  ناج  وچمه  يا  هدیشوج  رب  هچ  رگ  ور  شمیوگ  شوپب  یشوپ 
رای نم  ماشآ  فیطل  ماج  زا  دـیوگ  ورب  یتسم  ِتفآ  بوچ  دـیاین  ات  ورگ  يدرگ  هک  شیپ  نآ  شمیوگ ز  منز  یم  کـبنُخ  مزب  ردـنا 

ماش دمآن  هک  هد  او  شمیوگ  نم  ماج  دزد  ماش و  دیایب  نوچ  نم  ماش  زامن  ات  مزور 
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ار قیّدص  ناهن  یقاس  دوب  وا  ار  قیقحت  هداب  دشوج  قشع  مادم  ار  روخیم  تسین  يریـس  هک  نآ  مادـُم ز  یَم  مان  داهنب  برع  نآ  نم ز 
یقاس ددرگ  بآ  ار  قیربا  دنکـشب  یم  تّوق  ار  قیفوت  یم  دیازفیب  نوچ  نت  قیربا  دوب  ناج  بآ  هداب  نَسَح  قیفوت  هب  وت  ییوجب  نوچ 
تفز تشگ و  ناصقر  دیـشوج و  رب  هریـش  تفر  هریـش  ردـناک  تسا  یقاس  وترپ  باوَّصلاـِب  مَلعأ  هَّللا  وگم َو  نوچ ؟ بآ  تسم  مه  و 

هدنناروش هدیروش  اب  هک  نآ  تسه  هدنناد  ره  شیپ  رّکفت  یب  ار  هریـش  يدوب  هدـید  یک  نینچ  هک  ار  هریخ  نآ  سرپب  ینعم  نیا  ردـنا 
4726 تسه ب 4746 -

713 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ناقشاع زا  تیانک  نایئادوس :

نوچ منخس  سپ  دبای  یمنرد  ار  ما  هتفگ  ینعم  یسک  اما  میوگ  یم  قشع  رارـسا   ) .ندرک هدوه  یب  راک  زا  تیانک  ندیمد : صفق  رد 
.يا هدوب  لاح  هچ  رد  يا : هتفخ  ولهپ  هچ  رب  .تسا ) ندیمد  صفق  رد 

نادوان رب  رتشا  ب 3433 ) ریبک ، ناوید   ) بسخب تسار  تسد  هب  ور  يدوخ  تسد  هب  وت  وچ  دنک  هچ  ات  میا  هداتفا  رد  قشع  تسد  هب 
.نداتسیا كانرطخ  ياج  رد  ندوب :

.هدنشوپ وکین  يا  رتَّسلا : لیِمَج  ای   3 نادوان 4539 / رب  يرتشا  لقاع  دزن  نادناخ  کلم و  هب  هدیزانب  يا 

.نتشگ راکشآ  هظحل  ره  .نتسناوتن  ندیناشوپ  زا  تیانک  ندوب : هبنپ  مشپ و  رد  رذآ 

.تسا لیم  فالخ  هب  هاوخلدان ، ینعم  هب  فنا » مغر   » تسا و يدونشخان  تغل  رد  مغر » : » فنا ِمغَر 

.توخناب ربکتم ، غَّمَدُم :

ممسج راتفرگ  دنچ  ره  نت : ندوب  بنخ  سوبحم  .یناهن ) ادیپ و  هک  یناج  وچمه   ) .راکـشآ زا  تیانک  .هدمآ  ناجیه  هب  هدیـشوج : رب 
هک یم  نوچمه  تسا  ناجیه  رد  مناج  نکیل 
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.شوج رد  تسا و  مخ  رد 

.راوگشوخ ندیشون ، ماشآ : فیطل  ماج 

.گرم مد  ات  یگدنز  زاغآ  زا  ماش : زامن  ات  زور  رای 

.جوجل هریخ :

، دنا يانـشآ  يوک  نآ  نایئادوس  اب  دنا و  هدیـشچ  ار  قشع  تّذل  هک  نانآ  اما  دجنگ ، یمن  یترابع  رد  دیآ و  یمن  رد  يدـیق  هب  قشع 
هب انالوم  .دنتـسین  مرحم  هک  ارچ  دبای ، یمن  رد  ار  ناشنانخـس  ینعم  سک  همه  اما  دنیوگ  یم  دـنناد و  یم  .دـنناد  یم  ار  نآ  تقیقح 

تسا و ندوب  نادواـن  رب  رتش  نوچ  نتفگ  قشع  نخـس  ناـمرحمان  دزن  يا .) هتفخ  ولهپ  مادـک  هب   ) دوش یم  هچ  ار  وت  دـیوگ  یم  دوخ 
ار قشع  هک  دروآ  یم  نایم  هب  رگید  يراتفگ  و  نتخاس ، ناهن  هبنپ  رد  شتآ 

714 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تفهن ناوت  یمن 

یم نم  رب  دـشوج و  یم  هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  يرتسبـش ، دومحم   ) درآ رب  رـس  نزور  یتـسب ز  رد  وچ  درادـن  يروتـسم  باـت  وریرپ 
ار وت  سک  هک  دوس  هچ  اما  يراکشآ ، تسا  تسار  هک  دونش  یم  خساپ  و  هدز ، ارحص  رب  ملع  هتـشگ و  راکـشآ  منم  نیا  هک  دشورخ 
تسا و گنت  میاج  دنا  هدنکفا  نادنز  هب  نت  مخ  رد  ارم  بارـش  هک  دـهد  یم  خـساپ  .یناهن و  يراکـشآ و  یناج  نوچ  .دـید  دـناوتن 

سک ره  رـس  رد  نم  .دـیوگ  ورب ! دـسر  وت  رب  یتسم  تفآ  هک  نآ  زا  شیپ  شمیوگ  .منک  یم  یگناب  .تسا  گـنن  مخ  نیا  رد  مندوب 
.تشاذگ مهاوخن  شیاهنت  میوا و  هارمه  گرم  ات  تشاد و  مهاوخن  رب  تسد  وا  زا  .مداتفا 

یناحتما رایسب  ینارجه ، زارد  یقشاع  تیاکح 

هراشا

یناحتما رایسب  ینارجه ، زارد  یقشاع  تیاکح 

لّوا دراد ز  ارچ  دوخ  نیمز  رب  شقـشع  درک  هجنکـش  سب  تسد  لـصو  راـگزور  شدادـن  یم  تسَدـُب  نونجم  ینز  رب  یناوج  کـی 
؟ دوب ینوخ  ارچ  لّوا  زا  قشع  نیک  قشع 
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شبتاک یتشبن  نز  يوس  هب  رو  نز  هار  یتشگ  کـشر  زا  لوسر  نآ  نز  شیپ  یلوسر  يداتـسرف  نوچ  دوب  ینوریب  هک  نآ  دزیرگ  اـت 
ّرپ یتخود  یغرم  ِّرپ  رب  رگ  هعقر  ابـص  نآ  یتشگ  هریت  يرابغ  زا  افو  رد  يدرک  کیپ  ار  ابـص  رو  شبیان  يدناوخ  فیحـصت و  ار  همان 

شرخآ راـظتنا  مغ  ِسنوـم  لّوا  دوـب  تسکـش  تیار  ار  هشیدـنا  رکـشل  تسبب  تریغ  ار  هراـچ  ياـه  هار  یتـخوس  هـعقر  ِّفـت  زا  غرم 
هاگ يرـس  يدروآ  رب  وز  یتسه  هاگ  تسام  ناج  تایح  هن  یتفگ  هاگ  تساود  یب  يالب  نیک  یتفگ  هاگ  راـظتنا  مه  یک ؟ تسکـشب 

تبرغ ِیگرب  یب  اـب  هک  نوچ  داـحتا  همـشچ  مرگ  يدرک  شوج  داـهن  نیا  یتـشگ  درـس  يو  رب  هک  نوچ  يرب  يدروـخ  یتـسین  زا  وا 
4747 دـش ب 4760 - هام  نوچ  امنهر  ار  ناور  بش  دـش  هاک  یب  شترکف  ياه  هشوخ  تخاتب  وا  يوس  هب  یگرب  یب  گرب  تخاسب 

یم دـعب  تیب  هب  هجوت  اـب  یلو  تسا ، نزو  ندرک  رپ  يارب  نآ  ندروآ  دـسر  یم  رظن  هب  ندرک ) هجنکـش  يارب  ناـکم  دـیق  : ) نیمز رب 
.تسا یناهج  نیا  قشع  يروص و  يزاجم و  ياه  قشع  دیق  نیا  زا  دوصقم  تفگ  ناوت 

.راکتنایخ زا  تیانک  نز : هار 

« ءاظ «، » داص  » ار نیس »  » هک نانچ  دنامهفن ، ار  دوصقم  هک  نانچ  ندناوخ ، تسردان  دمعب  اه  فرح  ای  ییاه  هملک  ندناوخ : فیحصت 
.سکعلاب و  ز »  » ار

716 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هتخاس يراک  اه  تلیـسو  زا  دـهد  ناشن  ات  تسب  وا  رب  ار  اه  هار  دـمآ و  رب  وا  شیامزآ  ماقم  رد  قشع  ِتریغ  تریغ : نتـسب  هراـچ  هار 
.دناوت قشع  دنوادخ  ار  قشع  نامرد  .تسین 

.هشیدنا نداتفا  راک  زا  نتسکش : هشیدنا  رکشل  تیار 

لصو راظتنا  اب  زاغآ  رد  ندوب : مغ  سنوم  راظتنا 
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.دروآ رد  ياپ  زا  ار  وا  راظتنا  ماجنارس  درک ، یم  کبس  ار  مغ 

.ندش لسوتم  يرهاظ  ياه  هراچ  هب  ندید و  ار  قوشعم  هب  ندیسر  ییاناوت  دوخ  رد  ندروآ : رب  رس 

.ندیسرن ییاج  هب  .نتشگ  رثا  یب  ندش : درس 

دینک هاگن  یگرب : یب  گرب  .تفرگ ) توق  قوشعم  اب  وا  داحتا  درک  اهر  ار  ینامـسج  ياهریبدت  نت و  نوچ   ) .ریبدـت هشیدـنا و  داهن :
.2 1 و 1370 / تیب 2237 / حرش  هب :

.هشیدنا ندش  نشور  زا  تیانک  ندش : هاک  یب  ترکف  هشوخ 

دراگنا تسین  قح  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  ناسنا  رگا  اما  دهدن  هجیتن  هک  دوب  رایـسب  يرهاظ  ياهریبدت  هک  تسا  یتراشا  اه  تیب  نیا  رد 
.دوش یم  شیامنهار  دبات و  یم  يو  لد  رد  تیاده  رون  دنک  لکوت  ودب  و 

کیل نیبب  ار  وگنخس  ناشومخ  نآ  نیشن  شماخ  یمد  ناتسروگ  هب  ور  شرت  ور  ناور  نیریش  اسب  يا  شمُخ  ِيایوگ  ِّیطوط  اسب  يا 
ناداش رگد  نیگمغ  یکی  نآ  دوب  ناسکی  ناگدـنز  محل  محـش و  ناشکالاچ  تلاح  ناسکی  تسین  ناـشکاخ  ینیب  گـنر  کـی  رگا 

ار يوت  دص  تلاح  ینیبب  یک  ار  يوه  ياه و  لاق  زا  يونـشب  ناشلاح  وت  رب  تسا  ناهنپ  هک  نآ  ناشلاق ز  یـشونن  ات  یناد  هچ  وت  دوب 
اهزان ُرپ  نآ  درد و  ُرپ  یکی  نآ  اهزاوآ  دوب  ناسکی  نینچمه  فلتخم  ناشناور  ناسکی  مه  كاخ  فصّتم  اهدـض  هب  ناسکی  ام  شقن 

زا رگید  جنر و  زا  یکی  نآ  طابترا  زا  رگید  دقح و  زا  یکی  نآ  فاوط  ردنا  يونشب  ناغرم  گناب  فاصم  ردنا  يونشب  نابسا  گناب 
717 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوب  ناسکی  اهزاوآ  نآ  ششیپ  دوب  ناشیا  تلاح  زا  رود  هک  ره  طاشن 

رگید ِتخرد  نآ  رَبَت و  مخز  زا  دبنج  یتخرد  نآ 
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شوج ایب  دیوگ  تسک  ره  شون  شوج و  گید  دیشوج  یم  هدیشوپ  رس  هک  نآ  گیر ز  هدُرم  گید  متشگ ز  طلغ  سب  رحس  داب  زا 
مشچ دنت  نشلگ  نآ  رب  هک  یغامد  نآ  سانـشوب  روآ  تسد  یغامد  ور  سانـش  ور  ِناج  وب ز  يرادن  رگ  ایر  ریوزت و  شوج  قدص و 

: نتفر ناتسروگ  هب   4761 رـسپ ب 4777 - يا  میدنام  رود  يراخب  زک  رگج  هتـسخ  نآ  ِلاوحا  وگب  نیه  دنک  نشور  وا  مه  نابوقعی 
: ینعم نیا  رد  تسار  یماج 

ناگدرم یگیاسمه  هب  تفر  ناگدرسفا  فص  زا  یلد  هدنز 

كاپ حور  ره  تسج ز  اقب  حور  كاپ  حول  ره  دناوخ ز  انف  فرح 

لاؤس یهار  رس  رب  وا  زا  درک  لاح  شیتفت  یپ  یسانشراک 

ص 413) رارحالا ، هفحت  گنروا ، تفه  يونثم  یماج ، ( ؟ تسارچ ندیـشک  هدرم  يوس  تخر  تسارچ ؟ ندیمر  هدـنز  زا  همه  نیک 
.هیپ مخَش :

.تشوگ مَحل :

.ندیشوین ندیشون :

.دنک ریقحت  هدافا  گیر  هدرم  و  تسا ، صاخشا  رهاظ  زا  تراعتسا  گیر : هدرم  گید 

.نورد ندوبن  اراکشآ  زا  تیانک  ندیشوج : هدیشوپ  رس 

.دنادب ار  نورد  رهاظ  زا  هک  نیب  تقیقح  سانش : ور 

: هب دینک  هاگن   ) .وا هدید  ندش  نشور  ندنکفا و  بوقعی  رـس  رب  هماج  ریـشب و  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  ندرک : نشور  نابوقعی  مشچ 
.تخانش ناوت  یمن  ار  نانآ  تقیقح  ناسک  رهاظ  زا  هک  نادب  تسا  یتراشا  اه  تیب  نیا  رد  ( 2 تیب 3220 / حرش 

دندـننامه مسج  رد  هک  ناگدـنز  هک  ناـنچ  .تسا  تواـفتم  ناـشاه  تلاـح  تسا  ناـسکی  ناـشروگ  كاـخ  هک  زین  ناـگدرم  یتـح 
یم ار  نانآ  یپ  هک  یناسک  ای  دـنا  نیب  تقیقح  هک  یناسک  زا  .دیـسر  ناوتن  رهوج  هب  اه  ضرع  نیا  زا  سپ  .تسین  ناسکی  ناشنورد 

.دیسرپ دیاب  دنریگ 

هَرَی ًارْیَخ  ٍهَّرَذ  َلاقْثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  هک  دوب  هدنبای  هدنیوج  هک  نآ  نایب  ار و  قوشعم  قشاع  نتفای 

نآ نایب  ار و  قوشعم  قشاع  نتفای 
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نوچ هتـشگ  لصو  ِلایخ  زا  لاس  تفه  دـُب  وج  تسج و  رد  ناوج  نآک  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  هک  دوب  هدـنبای  هدـنیوج  هک 
يرـس دـیآ  نورب  رد  نآ  تبقاع ز  يرد  یبوک  نوچ  هک  ربمغیپ  تفگ  دوب  هدـنبای  هدـنیوج  تبقاع  دوب  هدـنب  رـس  رب  قح  هیاس  لاـیخ 

بآ رد  یسر  ردنا  تبقاع  كاخ  زور  ره  ینَک  یم  یهاچ  نوچ ز  یـسک  يور  مه  وت  ینیب  تبقاع  یـسک  ِيوک  رـس  رب  ینیـشن  نوچ 
دـشابب رو  دـشابن  نیا  تسجن  شتآ  يدز  نهآ  رب  گنـس  يوردـب  يزور  شیراک  یم  هچ  ره  يورگن  وت  رگا  نیا  دـنناد  هلمج  كاپ 

: تسا هدنبای  هدنیوج  ( 7 هلزلز ،  ) .دنیب یم  ار  نآ  دنک  یکین  يا  هّرذ  گنـس  مه  هک  نآ  لَمعَی :...  نَمَف   4778 تسا ب 4784 - ردان 
.1 تیب 2870 / حرش  هب : دینک  هاگن  ربمغیپ :...  تفگ  ( 2 تیب 1688 / حرش  هب : دینک  هاگن   ) .دَجَو ًائیَش  َبَلَط  نَم  روهشم ) تسا  یلثم  )

هدیرفآ چیه  جنر  وا  هک  ارچ  دومرف ، يرای  شیادخ  درک  ریبدت  كرت  نوچ  دیـسرن و  ییاج  هب  قشاع  ياه  شـشوک  میدید  هک  نانچ 
.دنادرگن عیاض  ار 

درب و فدص  نآ  تشادـن و  رب  درک و  تشک  سک  نالف  نآک  تاردان  رد  رگم  شلقع  درگنن  تاجن  تخب و  شتـسین  يزور  هک  نآ 
دب نآ  رطاخ  ردنا  دیان  ناورهر  ایبنا و  نارازه  دص  نید  اه و  تدابع  ناشدمآن  دوس  نیعل  سیلبا  روعاب و  معلب  تشادن  رهوگ  فدص 

دریگب ددرگ  وا  گرم  وا  داش  لد  دروخ  نان  هک  اسک  سب  دهن  یک  نیا  زج  رابدا  شلد  رد  دـهد  یکیرات  هک  دریگ  ار  ود  نیا  نامگ 
719 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ولگ  رد 

رابدا يا  وت  سپ 
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نادب وت  دنرورپ  یم  ناج  دنبای و  یم  روز  دـنروخ  یم  اه  نان  قلخ  نارازه  دـص  رـش  روش و  رد  وا  وچمه  یتفین  ات  روخم  نان  مه  ور 
تسا ّقح  رگا  هک  هاچ  هب  هدرب  ورف  رـس  هتـشهب  وا  هام  رون  باتفآ و  رپ  ناهج  نیا  يا  هداز  هلبا  یمورحم و  هنرگ  يا ؟ هداتفا  اجک  ردان 

هَچ تفای  وت  رب  دـهاوخن  یهاچ  رد  وت  ات  تفای  رون  نآ  برغ  قرـش و  ملاـع  هلمج  یند  يا  رگنب  رادرب و  هَچ  رـس ز  ینـشور  وک  سپ 
شتـشک خـلم  یلاس  نالف  رد  درک  تشک  ینالف  کنیاک  وگم  نیه  موش  جـللاک  نادـب  اـجنیا  زیتس  مک  مورک  ناویا و  هب  ور  نک  اـهر 

دنک رپ  ار  راـک  تشک و  تشاذـگن  وا  هک  نآ  تسد و  مدـنگ ز  نیا  مناـشفا  ارچ  نم  تسه  فوخ  اـجنیا  هک  مراـک  ارچ  سپ  دروخب 
.دهد خر  كدنا  هب  هچ  نآ  هردان : عمج  تاردان :  4785 ار ب 4800 - رابنا  وت  ّيروک 

.دعب هب  ص 92  لوا ، رتفد  زا  مراهچ  ءزج  هب : دینک  هاگن  روعاب : معلب 

.ینک یم  یلک  سایق  يا و  هتفرگ  ار  كدنا  هنومن  ارچ  يا : هداتفا  اجک  ردان  هب 

.تسا موش  هزیتس  ٌموُش : جَّللا  .تسالاب ) ماقم  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد   ) .غاب وم ، مرَک : ِعمج  مورُک :

.دسرب يا  هجیتن  دوس و  هب  دشوک  یم  سک  ره  هک  هدومرف  تراشا  هتکن  نیدب  شیپ  ياه  تیب  رد 

هثداح دنرامـش و  یم  تدیاف  یب  ار  شـشوک  و  دنناد ، یم  راک  ره  أشنم  ار  قافتا  تخب و  هک  تسا  یناسک  شنزرـس  رد  اه  تیب  نیا 
أـشنم ار  یئزج  قافتا  هک  دنازومآ  یم  اهنادب  انالوم  .دنهد  یم  یلک  مکح  دنریگ و  یم  لیلد  دتفا  یم  قافتا  تردن  هب  هک  ار  دب  ياه 

ریگ ولگ  همقل  تسا  نکمم  دیوگ  یم  رتشیب  حیضوت  رد  دنریگن و  یلک  مکح 
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ياه تواضق  نیا  أشنم  دـیوگ  یم  سپـس  .درک  اهر  ار  ندروخ  نان  هثداح  نیا  رطاخ  هب  ناوت  یم  ایآ  .دـنک  هفخ  ار  وا  دوش و  یـسک 
.دنام بیصن  یب  تفخ ، هک  نآ  دروخ و  رب  تشک ، هک  نآ  .تسا  رکف  یهاتوک  نورد و  یکیرات  ردان 

720 ص : ج 4 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یتولخ  يزور  تفایرد  تبقاع  یتولس  زا  وا  تفوک  یم  يرد  نوچ 

نک یتمحر  وت  ادخ  يا  سفن  نآ  ار  ببس  هدنزاس  تفگ  غارچ  عمـش و  نوچ  تفای  ار  دوخ  رای  غاب  هب  وا  بش  سـسع  میب  زا  تسَج 
راخ کی  نم  راوخ  مرادن  ات  ار  راک  نیا  ببس  يدرک  نآ  رهب  يا  هدرب  متشهب  خزود  رد  زا  يا  هدرک  اه  ببـس  وت  اسانـشان  سـسع  رب 

رگ هار  حاتفم  منم  هک  نیب  ارم  وت  هاچ  هب  ای  یتخرد  رب  هک  نیبم  وت  يرد  دیاشگب  هاچ  رعق  مه ز  يرپ  قح  دـشخب  ياپ  تسکـش  رد  ار 
.دوب قوشعم  یپ  رد  هک  قشاع  وا :  4801 وجب ب 4808 - مراچ  رتفد  رد  یخا  يا  وگ  تفگ و  نیا  یقاب  یهاوخ  وت 

.يارب زا :

.تسا بابسالا  ُّببسم  هک  ادخ  ببس : هدنزاس  .دهد ) شمارآ  ار  دوخ  ات  دیشوک  یم   ) .نورد شمارآ  تَولَس :

.هظحل نآ  رد  سفن : نآ 

تخیرگ و یغاـب  هب  وا  میب  زا  .دـش  سـسع  راـتفرگ  درب  یمن  ییاـج  هب  هار  تشگ و  یم  يوـک  هب  يوـک  قوـشعم  یپ  رد  هک  قشاـع 
یپ دـیوگ و  كرت  ار  يرهاظ  ياـه  شـشوک  هدـنب  نوچ  هکنیا  هب  تسا  یتراـشا  ناتـساد  نیا  رد  .دـید  غاـب  نآ  رد  ار  دوخ  قوشعم 

.دیوپن يدام  ياه  تلیسو 

نایاپ هب  ( 26 نارمع ، لآ   ) .ُءاشَت ْنَم  ُّلُِذت  ُءاشَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  هک : دیاشگب  وا  خر  هب  ار  هتسب  رد  دیامن و  شیرای  یلاعت  قح 
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ناتسود يراکمه  اب  .ق  .ه  لاس 1416  بجر  لوا  ربارب  هام 1374  رذآ  موس  يونثم - موس  دّلجم  حرـش  رد  دوب  رّدقم  هچ  نآ  دیـسر 
.شنم یک  سابع  رتکد  و  ظعاو ، دیعس  رتکد  يداجس ، دمحم  یلع  دیس  رتکد  نایاقآ  لضاف 

ارخآ الوا و  هّلل  دمحلا  و 

مجنپ دلج 

مراهچ رتفد 

مراهچ رتفد  هچابید 

[ مراهچ رتفد  ]

[ مراهچ رتفد  هچابید  ]

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

بیطب نویعلا  سنأ  مامغلا و  توصب  ضایِّرلا  رورـسک  هتعلاطمب  نیفراعلا  بولق  ُّرـست  .عفانملا  ِّلـجا  عبارملا و  نسحا  یلا  عبارلا  نعَّظلا 
هَّرق و نویعلل  .هنوَّنمتی  نوکلاّـسلا و  هبلطی  و  هنووهی ، نوصلخملا و  هیهتـشی  اـمک  وه  حابـشالا و  ءافـش  حاورـالا و  حاـیترا  هیف  .ماـنملا 

دمحب وه  و  هبیبح ، یلا  ّبحملا  يداه  هبیبط و  یلا  لیلعلا  لصوم  .ینملا  تادارملا و  لجا  ینتجا و  نمل  رامّثلا  بیطا  .هَّرـسم  سوفنلل 
ارورس و دعب و  نمل  افسا  هیف  رظنلا  دیزی  .هفلکلا  باحصا  رـسع  لِّهـسم  .هفلالا  دهع  دِّدجم  .بئاغرلا  سفنا  بهاوملا و  مظعا  نم  هَّللا 

.لمعلا ملعلا و  لهال  ءازج  للحلا  نم  تایناغلا  رودص  نمَّضتی  مل  ام  هردص  نَّمضت  .دعس  نمل  ارکش 

.هضابقنا دعب  ءاجَّرلا  طسبی  هضافخنا و  دـعب  لمالا  عفری  .نیلماعلا  دورل  دـئار  نیلمآلا و  لمأت  یلع  دـیاز  .عجر  ّدـج  علط و  ردـبک  وهف 
دیزملل دیص  دیتعلل و  دیق  رکشلا  َّناف  رکشل  قیفوتلا  هَّللا  لأسن  انباقعال و  زنک  انباحصال و  رون  .تقرفت  مامغ  نیب  نم  تقرشا  سمـشک 

دیری ام  ّالا  نوکی  و ال 

مُّسنَّتلا بیطب  درب  نم  لّلعا  امئان  تنک  یّننأ  یناجش  اّمم  و 

مُّنرتلا نسحب  اهاکبم  دِّرغت  هکیا  نصغ  یف  ءاقرو  تعد  نا  یلا 

مُّدنتلا لبق  سفَّنلا  تیفش  يدعسل  هبابص  تیکب  اهاکبم  لبق  ولف 

نیمّدقتملا و هَّللا  محر  مِّدقتملل  لضفلا  تلقف  اهاکب  اکبلا  یل  جیهف  یلبق  تکب  نکل  و 
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وه اظفاح و  ریخ  هَّللا  لومأم و  مرکا  لوئـسم و  ریخ  وهف  همعن  هئـالآ و  لـیزج  همرک و  هلـضفب و  نیزّجنتملا  نیزجنملا و  نیرّخأـتملا و 
یلع دمحم و  یلع  هَّللا  یلـص  نیثراحلا و  نیعراّزلا  نیدباعلل  قزار  .فلخم  ریخ  نیثراولا و  ریخ  نیـسنوملا و  ریخ  نیمحارلا و  محرا 

.نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ  نیلسرملا  ءایبنالا و  عیمج 

2 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب ددرگ  داـش  ناـفراع  ياـه  لد  .اـه  تعفنم  نیرتـگرزب  اـه و  هاـگلزنم  نیرتوـکین  هب  تسا  رفـس  نیمراـچ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
و تسوا ، رد  اه  ناج  رورـس  .ناگ  هدید  شمارآ  رد  شوخ  باوخ  و  ناراب ، رپ  ربا  زاوآ  زا  اه  غاب  يداش  نوچمه  نآ ، رد  نتـسیرگن 

ناگ هدید  .دنیوپ  نآ  یپ  رد  دننک و  وزرآ  شناکلاس  دنیوج و  و  دنناهاوخ ، شناصلخم  هک  تسا  نانچ  .تسودـب و  اهدـبلاک  دوبهب 
هب ار  رامیب  .تسا  بولطم  اهدوصقم و  نیرتگرزب  تسا و  بوغرم  ياه  هویم  نیرت  هزیکاپ  ار  هدننیچ  .رورس  ار  اه  ناج  دشاب و  رون  ار 

هتساوخ لد  نیرتاهب  نارگ  تساه و  تبهوم  نیرتگرزب  زا  ار - ادخ  ساپس  نآ - .دناشک و  شتسود  هب  ار  رادتـسود  دناسر و  شبیبط 
کین رب  و  دیازفا ، غیرد  ار  رود  نآ  رد  نتسیرگن  هدننک ، ناسآ  ار  ناشک  جنر  يراوشد  و  هدننز ، ون  هزاریش  ار  یتسود  همان  نامیپ  .اه 

ملع و نادـنوادخ  تسا ، رویز  نانچ  زا  یهت  نایور  ابیز  هنیـس  هک  تساهرویز  ار  شا  هچابید  .دـیاشگ  ساپـس  یناـمداش و  رد  تخب 
.تسا رتوکین  هچ  ره  یشاداپ  ار  لمع 

لمع ناوراک  ور  شیپ  نادـنموزرآ ، يوزرآ  زا  رت  نوزف  .دز  رد  رب  تشگ و  زاب  هک  تسا  یتخب  دز و  رـس  هک  تسا  یمامت  هام  نوچ 
دنارتسگب و ار  هتسب  دیما  دیازفیب و  ار  هتفخ  ورف  يوزرآ  ناگدننک ،
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ار نامناگدنام  زاب  تسا و  رون  ار  ام  نارای  .دیدرگ  هدنکارپ  هک  يدیپس  ربا  ياه  هیال  نایم  زا  دـیبات ، هک  تسا  یباتفآ  نوچ  .دـیاشگب 
هدنروآ تسد  هب  ار  نآ  رب  نوزفا  تسا و  هدنراد  هگن  ار  هدامآ  تمعن  ساپس ، هک  میهاوخ  وا  ساپس  قیفوت  دنوادخ  زا  .روفوم  یجنگ 

.دیامرف هدارا  ادخ  هک  نآ  زج  دیاین  دیدپ  يزیچ  و 

.مدومن یم  شوخ  لد  ار  دوخ  نیگآ  رطع  کنخ  میسن  اب  مدوب و  هتفر  باوخ  هب  هک  نآ  تخاس  نیگهودنا  ارم  هچ  نآ  هلمج  زا  و 

.دینادرگ ولگ  رد  كانزوس  شوخ و  يزاوآ  دیلان و  یتخرد  خاش  رب  يرتوبک  هک  نآ  ات 

.مدیشخب یم  افش  ار  ناج  ینامیشپ  زا  شیپ  متسیرگ  یم  يدعس  قشع  رد  وا ، نتسیرگ  زا  شیپ  رگا 

[1  ] .درک رتشیپ  راک  هک  تسا  یسک  نآ  زا  يرترب  متفگ  دروآ ، رد  هیرگ  هب  ارم  شا  هیرگ  تسیرگ و  نم  زا  شیپ  وا  نکیل 

__________________________________________________

فیعض یقوش  .تشاد  صاصتخا  کلملا  دبع  نب  دیلو  هب  .ریرج  رـصاعم  يوما و  رـصع  نارعاش  زا  تسا  عاقر  نب  ّيدع  زا  رعـش  [ 1]
بدالا خـیرات  « ) .درک یم  وجه  ار  يدـع  تفـشآ و  یم  ریرج  درمـش و  یم  ریرج  زا  رترب  ار  وا  اـه  سلجم  یخرب  رد  دـیلو  : » دـسیون

.تسا هدمآ  ( 317 ص 307 - ج 9 ،  ) یناغالا رد  وا  لاح  حرش  ص 344 ) ج 2 ، یبرعلا ،

3 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

شیوخ معن  رایـسب و  ياه  یکین  مرک و  لـضف و  هب  ار  ناـهاوخ  تجاـح  نازاـس و  اور  تجاـح  ناگدـنام و  سپاو  ناینیـشیپ و  ادـخ 
هدنیاشخب تسا و  نابهاگن  نیرتهب  ادخ  .دندنب و  دیما  ودـب  هک  نیرت  یمارگ  دـنهاوخ و  وا  زا  هک  تسا  سک  نیرتهب  وا  هک  دازرمایب ،

ناثراو ناسنوم و  نیرتهب  تسا و  ناگدنیاشخب  نیرت 
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دورد و  تمایق ) رد  يرادروخرب  يارب   ) نارگزرب و  دـنا ) ترخآ  يارب   ) نانکفا رذـب  هک  نادـباع  هدـنهد  يزور  .ناگدـنهد  ضوع  و 
.نیملاعلا ّبر  نیمآ  ناگداتسرف ، ناربمیپ و  همه  دمحم و  رب  ادخ 

5 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

اجک دـناد  ادـخ  ار  نیا  دـشک  یم  اجترم  يا  وت  ّیلاـع  تّمه  يونثم  ترون  هب  هم  زا  تشذـگ  هک  يوت  نیّدـلا  ماـسح  قحلا  ءایـض  يا 
دید تسین  شک  یلهاج  زا  دیدپان  دـیدپان  هدنـشک  نایوپ  يونثم  يا  هتـسناد  هک  يوس  نآ  یـشک  یم  يا  هتـسب  ار  يونثم  نیا  ندرگ 

يوزرآ قح  دـهد  یم  نینچ  دـهاوخ  ادـخ  یهاوخ  نینچ  نوچ  يا  هدوزفا  شوت  ددرگ  نوزف  رگ  يا  هدوب  أدـبم  وـت  نوـچ  ار  يوـنثم 
رب اه  فک  رکـش  اعد و  رد  تشاد  رکـش  نارازه  وت  زا  يونثم  ازج  دـمآ  شیپ  هَّللا  ناک  هک  اـت  یـضم  اـم  رد  يا  هدوب  هَِّلل  ناـک  نیقَّتم 
هک نانچ  نآ  تسا  هدعو  تدایز  ار  رکاش  هک  نآ  دـیزم ز  دومرف و  فطل  درک و  لضف  دـید  وت  رکـش  ادـخ  شّفک  بل و  رد  تشارف 
زا هن  دوب  ور  نیز  دوش  یم  تدایز  رگ  ام  نادـبا  هدجـس  دـش  ناج  برق  اـم  نادزی  برتقا  دجـسا و  تفگ و  تسا  هدجـس  دزم  برق ،

هدوب یبلچ  نیدـلا  ماسح  هموظنم  نیا  هدـننک  تساوخ  رد  میناد  یم  هم : زا  يونثم  نتـشذگ   1 دوب ب 12 - وه  ياـه و  شوـب و  يارب 
.تسا

یهلا زرط  هب  هک  نانچ  رگا  دش ...  رایسب  تایلزغ  نیواود  هک  تفگ  داهن و  رس  هتفای  تولخ  ار  انالوم  ترضح  یبش  : » دسیون یکالفا 
، ددرگ نادـنمدرد  ناقـشاع و  ناج  سنوم  دـنامب و  يراگدای  نایملاع  نایم  رد  ات  دـشاب  یباتک  ریطلا  قطنم  نزو  هب  اّما  میکح و  هماـن 

تیاغب
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تـسد هب  دوب  تایوزج  تایلک و  رارـسا  حراش  هک  يوزج  دوخ  كرابم  راتـسد  رـس  زا  لاحلا  یف  دوب ...  دـهاوخ  تیاـنع  تمحرم و 
ایب نونکا  دیآ ...  هتفگ  موظنم  یباتک  عون  نیا  هک  دوب  هدرک  اقلا  ار  یناعم  نیا  ملد  رد  دومرف : نآ  زا  دـعب  داد ...  نیدـلا  ماسح  یبلچ 

ص 740) ج 2 ، نیفراعلا ، بقانم   ...« ) قیاقح جارعم  يوس  هب  نکب  يزاورپ  هدرک  زاورپ  دوخ  تمه  يامه  ياوه  جوا  رد 

6 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دهد همادا  ندورس  هب  ات  دنک  یم  ظفح  طبض و  ار  ناجیه  روش و  نیا  انالوم  رد  هک  تسوا  و 

هام زا  رترب  يونثم  سپ  دـشخب  یم  رون  ار  دعتـسم  ياه  لد  زور  بش و  يونثم  اـّما  دـنک  یم  نشور  ار  هریت  كاـخ  اـه  بش  هاـم : رون 
.تسا

.دنراد دیما  ودب  هک  هتسب ، دیما  یجترم : اجترم 

: ار يونثم  ندرگ  نیدلا  ماسح  ندیشک 

نونک نیدلا  ماسح  قحلا  ءایض  اب  نوسف  ابیز  نیا  رد  نم  هک  نینچمه 

زا هک  نآ  درادـن : دـید  هک  یلهاـج   4 / 2074 دـشک 2075 - یم  نتفگ  هب  معوـن  دـص  هب  وا  دـشر  زا  نم  منک  یم  هتوـک  هـک  نوـچ 
.دنیب یمن  هدروآ  دیدپ  انالوم  رد  نیدلا  ماسح  هک  ار  يا  هبذاج  تسا و  هرهب  یب  ینورد  ییانشور 

(27 هدـئام ،  ) .دریذـپ یم  ناراکزیهرپ  زا  ادـخ  انامه  َنیِقَّتُْملا : َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  .ناراـکزیهرپ  نیقّتم :
: هّلل ناک 

: فک بل و  رد  رکش  ( 1 تیب 1939 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 هل 1939 / هَّللا  ناک  هک  مشاب  ار  وت  نم  هلو  زا  هَّلل  ناـک  نم  يدـش  نوچ 
.دزادرپ یم  وا  نساحم  نیدلا و  ماسح  رکذ  هب  يونثم  رد  انالوم  هک  يدراوم  هب  تسا  تراشا 

زا هتفرگ  تسا : هدعو  تدایز  ار  رکاش 
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.19 قلع ، ْبِرَْتقا  ْدُجْسا َو  َو  ( 7 میهاربا ،  ) .ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  تسا : میرک  نآرق 

نوزفا ار  ندورـس  قوش  انالوم  رد  شهاوخ  نیا  .درک  ار  يونثم  ندورـس  تساوخ  رد  اـنالوم  زا  نیدـلا  ماـسح  دـش  هتـشون  هک  ناـنچ 
هَّللا ناک  هّلل  ناک  نم  هک  دروآ  یم  رب  ار  دوخ  صاخ  هدنب  تجاح  ادخ  تسادخ و  درم  نیدلا  ماسح  .تخادرپ  نآ  مظن  هب  تخاس و 

رد یپ  تسا  نآ  ینوزفا  بجوم  تمعن  ساپـس  نوچ  دوخ و  هفیلخ  هب  انالوم  بناج  زا  تسا  یـساپس  تقیقح  رد  اـه  هدورـس  نیا  .هل 
.ساسا یب  ياه  نتفگ  نوزفا  وه و  ياه و  هن  تسا  ساپس  ندوزفا  دصق ، اه  تیب  نتشگ  نوزفا  زا  .دوش  یم  هدوزفا  اه  هدورس  رب  یپ 

7 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ربص ریما  يا  جـح  هب  ات  ار  ناوراـک  نیا  شکب  شوخ  میـشک  یم  اـت  شکب  نیه  يراد  مکح  میـشوخ  ناتـسبات  هب  زر  نوچ  اـم  وت  اـب 
نیا يدیـشروخ و  وت  هک  ار  وت  نیّدلا  ماسح  متفگ  ایـض  نآ  دوب ز  هنادرم  تیبلا  ّبر  جح  دوب  هناخ  ندرک  ترایز  جـح  جرفلا  حاتفم 
نیا دیشروخ  نآ  ایض  نیو  دشاب  هام  نآ  زا  رون  نیقی  دشاب  ایـض  زا  دیـشروخ  غیت  نیه  تسیکی  ایـض  نیا  ماسح و  نیک  اه  فصو  ود 
سپ هام  دوخ ز  دمآ  رت  یلاع  نوچ  سمش  رگن  ار  نیا  دناوخ  رون  ار  رمق  نآ  ردپ و  يا  دناوخ  ایـض  نآرق  ار  سمـش  ابن  زا  ناوخ  ورف 
دومن لماک  ار  ضاوعا  باتفآ  دیدپ  دش  نآ  باتفآ  دمآ  رب  نوچ  دـیدن  جـهنم  هم  رون  ردـنا  سک  سب  هاج  هب  ناد  نوزفا  رون  زا  ایض 

دیدپ دیآ  کین  دقن  بلق و  هک  ات  دوب  زور  رد  اهرازاب  مرجال 
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تخـس ز تسا و  ضوغبم  بالق  رب  کیل  نیملاعلل  همحر  ار  نارجات  نیمز  رد  دمآ  لماک  شرون  هک  ات  دیعب  هلیح  زا  نبغ و  زا  دوب  ات 
شوخ  13 ب 26 - بلک ؟ ریغ  دوب  هک  شیورد  نمـشد  بلق  تسا  فاّرـص  ناج  ودع  سپ  تخر  دقن و  ار  وا  دساک  دش  وا  زا  کنآ 

.دوش لدبم  روگنا  هب  اه  هروغ  ات  ددرگ  یم  زر  توق  بجوم  ناتـسبات  باتفآ  شبات  .تسا  دوصقم  وم »  » زر زا  ناتـسبات : رد  زر  ندوب 
نانچ  ) .ناتسبات رد  هن  تسا  شوخ  راهب  رد  رتشیب  غاب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا ، هتفرگ  غاب »  » قلطم ینعم  هب  ار  زر »  » ناحراش ضعب 

رایتخا بحاص  نتـشاد : مکح  .تسام ) لامک  بجوم  ام  اب  وت  ینیـشنمه  .دسر  یم  لامک  هب  باتفآ  یمرگ  زا  ناتـسبات  رد  روگنا  هک 
: جرفلا حاتفم  .نتفریذپ ) ام  زا  نامرف  وت  زا   ) .ندوب

يوبن ثیدـح  ار  نآ  قیاقحلا  زونک  زا  لـقن  هب  رفنازورف  موحرم   1 / 96 جرفلا » حاـتفم  ربـصلا   » ینعم جرح  عفد  قح و  روـن  يا  تفگ 
.ِجَرَفلا ِراِظتنا  ِْربَّصلِاب َو  َکیَلَع  : » دوش یم  هدـید  ظفل  رد  فالتخا  كدـنا  اب  ینعم  نیمه  یعیـش  ياه  ثیدـح  رد  تسا ، هدرک  طبض 

.نآ دننام  و  .ٌهدابع » ِْربَّصلِاب  ِجَرَفلا  ُراظتنا 

8 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا بجاو  راب  کی  یگدنز  رسارس  رد  عیطتسم  رب  نآ  هبعک و  هناخ  ندرک  ترایز  جح :

.هَّللا یلا  رفس  قح ، هب  ندیسر  تیبلا : ّبر  ّجح 

ءایض ار  وا  دشاب : ایض  زا  دیـشروخ  غیت  ظفاح )  ) منیب یم  ادخ  هناخ  نم  ینیب و  یم  هناخ  وت  هک  جاحلا  کلم  يا  شورفم  نم  رب  هولج 
كاردتسا ار  شیپ  هتفگ  تیب  نیا  رد  .تسا  ریشمش  ماسح  ینشور و  ءایض  دومرف ، باطخ  نیدلا  ماسح  قحلا و 
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.تسا وت  رد  تفص  ود  ره  هک  يدیشروخ  .لصا  وت  تسا و  فصو  ود  نیا  یگدنرب و  ماسح  تسا و  وترپ  ءایض  هک  دنک  یم 

.نآرق یبن ، ابن :

رب هفیرـش  هیآ  نیا  زا  ( 5 سنوی ،  ) .ًارُون َرَمَْقلا  ًءایِـض َو  َسْمَّشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  هفیرـش : هیآ  نیا  هب  تسا  تراشا  ندـناوخ : ورف  اـبن  زا 
باتفآ تسا و  ینشور  ار  هام  دیامرف  دزاس و  یم  لماک  تسخن ، تیب  رد  ار  دوخ  هتفگ  دنک و  یم  هدافتـسا  قحلا  ءایـض  تبتر  يدنلب 

.دهد یم  يرتشیب  حیضوت  دعب  تیب  رد  و  هام ، زا  رترب  یئایض و  وت  تسا و  ءایض  ار 

هک ور  نآ  زا  مه  و  مراـهچ ، کـلف  رد  دیـشروخ  تسا و  تسخن  کـلف  رد  هاـم  هک  تهج  نآ  زا  مه  هاـم : زا  سمـش  ندوب  رت  یلاـع 
.تاذلاب هدنهد  ینشور  باتفآ  تسا و  ضرعلاب  نشور  هام  تسا ، باتفآ  زا  هام  ینشور 

.هار جهنم :

.میس رز و  ای  الاک  دور ، راک  هب  دتس  داد و  رد  هچ  نآ  ضوع : عمج  ضاوعا :

( .تسا ریاد  نشور  زور  رد  اهرازاب  ور  نیدب  تخانش  ناوت  هرسان  زا  ار  هرس  باتفآ  ینشور  رد   ) .نداد ناشن  ندومن :

بهذ دراد  یم  زور  راظتنا  بش  هب  رز  اب  دنز  یم  ولهپ  بلق 

رز ندمآ  دیدپ  هب  تسا  يا  هنوگ  حـیملت  نآ  رد  1 و  / 3294 شاف 3295 - زور  دـیآ  رب  ات  رّوزم  يا  شاب  هک  دـیوگ  رز  لاح  نابز  اب 
.دنتشادنپ یم  هک  نانچ  باتفآ ، شبات  زا  نداعم  رد 

.درب راک  هب  ای  دزاس  بلق  هکس  هک  ّبلقنم  باّلق :

9 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: گس ندوب  شیورد  نمشد 

نوچ تسا  لماک  ناسنا  رهظم  هک  نیدلا  ماسح   3 دنز 2436 / نیکسم  رب  مخز  دناوت  ات  دنک  نیکسم  رب  هلمح  هرامه  گس 
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هار نارجات  هک  نانآ  يارب  وا  .دهد  یم  ناشن  ناهار  هدرک  مگ  ناکلاس و  هب  ار  قح  هار  ینشور  نیا  اب  دشخب و  یم  ینشور  دیـشروخ 
.دنیوج یم  ار  وا  نالماک  دنیوا و  نمشد  ناصقان  تمحز ، بجوم  ضوغبم  ناراکلغد  يارب  تسا و  تمحر  دنا  قح 

راد رود  نادزد  ياه  مد  فپ و  زا  راک  رون  وا  تسه  هک  ار  یغارچ  نیک  دننز  یم  مّلس  ّبر  کیالم  سپ  دننت  یم  رب  نانمـشد  اب  ایبنا 
نیه زیخ  درک  مراچ  خرچ  زا  باتفآک  زیرب  مراچ  رتفد  رب  ینشور  سر  دایرف  سردایرف  يا  ود  نیز  سب  رون  مصخ  تسا  باّلق  دزد و 

تـسا هنادرم  دوخ  دقن  شدید  هک  نآ  تسا و  هناسفا  دناوخب  هناسفا  شک  ره  راید  رب  دالب و  رب  دباتب  ات  راو  دیـشروخ  هد  رون  مراچ  ز 
ردنا نوگن  رس  لّثمم  دش  رظن  رد  مد  نیا  فرح  نیا  نمشد  دوب  بآ  دب  نوخ  هن  ار  یـسوم  موق  دومن  نوخ  یطبق  هب  تسا و  لین  بآ 

دید نیا  ناهج  نیز  ادابم  مک  داتـسوا  تسا  بیغ  وچ  تبیغ  هدید  وا  لاعفا  خساپ  تدومن  قح  وا  لاح  يدید  وت  قحلا  ءایـض  يا  رَقَس 
رب و نایاپ  ار  هّصق  ناسک  رهب  نک  كرت  ار  ناسکان  تساور  اجنیا  ینک  یم  شمامت  رگ  تساـم  تقو  دـقن  هک  ار  تیاـکح  نیا  داد  و 
رد ندیهتس ، ندیچیپ ، رد  ندینت : رب   27 ماظن ب 39 - رد  شرآ  تسا  دلج  نیمراچ  مامت  اج  نآ  دشن  رگ  تیاکح  نیا  ناسر  صلخم 

.نداتفا

.3 تیب 3695 / لیذ  هب : دینک  هاگن  مّلس : ّبر   1 نک 1312 / هزادنا  ینک  یم  هچ  دوخ  رهب  نتم  رب  هلیپ  مرک  نوچ  دوخ  درگ 

ار نانآ  ترصن  ناگتشرف  دنتفا ، رد  نارفاک  اب  ناربمیپ  نوچ  )

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1811 

http://www.ghaemiyeh.com


دنهاوخ و یم  ادخ  زا 

10 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناوت یم  ار  غارچ  .هد  رون  شخب ، ینـشور  راـک : رون  .دـنوش ) یم  هاـبت  دـنا  هتفاـب  دوخ  هچ  نآ  رد  هلیپ  مرک  نوـچ  نارفاـک  ماـجنارس 
.ود ره  ای  نیدلا ، ماسح  ای  تفرگ  ایبنا  زا  تیانک 

رب نادوسح  دنزگ  زا  ار  نانآ  ادخ  اّما  دنزاس ، شوماخ  ار  ناشدوجو  غارچ  دنهاوخ  دـنرب و  یم  کشر  قح  يایلوا  هلمج  رب  نادوسح 
(8 فص ،  ) .ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  هک : دراد  یم  رانک 

زوپ هدنگ  يا  ترس  مه  يزوس  وت  مه  زوجع  يا  وت  ینک  فپ  ار  قح  عمش 

یکیرات رد  بلقتم  دزد و  باّلق :...  دزد و   6 / 2078 سمطنم 2079 - فپ  زا  دیـشروخ  دوش  یک  سجن  گس  زوپ  ایرد ز  دوش  یک 
.دهد ماجنا  ار  دوخ  راک  دناوت  یم 

.دراد رارق  مراچ  نامسآ  رد  دیشروخ  يدیشروخ و  وت  و  تسا ، مراهچ  رتفد  رتفد  نیا  هد : رون  مراچ  ز 

.دعب هب   3 تیب 4231 / لیذ  هب : دینک  هاگن  يونثم : ندناوخ  هناسفا 

.دعب هب   4 تیب 3433 / لیذ  هب : دینک  هاگن  یطبق : لین و  بآ 

لها و  دنناوخ ، یم  ار  یمودخم  يونثم  باحـصا ، هک  یتقو  هک : تفگ  نیدلا  ماسح  یبلچ  يزور  : » دـسیون سنألا  تاحفن  رد  یماج 
ره و  دنوش ، یم  رضاح  هتفرگ  اهریشمش  اه و  شاب  رود  فک  هب  نایبیغ  تعامج  هک  منیب  یم  دنوش ، یم  قرغتسم  نآ  رون  رد  روضح 

دنرب یم  رقـس  رقتـسم  هب  ناشک  ناشک  و  دنرب ، یم  ار  وا  نید  ياه  هخاش  ار و  وا  نامیا  خیب  دـنک  یمن  اغـصا  نآ  صالخا  رـس  زا  هک 
، نیفراعلا بقانم  تایبا 34 و 35 ، لیذ  نوسلکین ، حرش  ص 469 ، سنألا ، تاحفن  « ) .يدید هک  تسا  نانچ  هک  دومرف  انالوم  تمدخ 

نیا ص 745 ) ج 2 ،
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.دش زاغآ  موس  رتفد  نایاپ  رد  هک  قشاع  ناتساد  تیاکح :

هدوب نینچ  مسر  دیوگ  یم  انالوم  .دنا  هدرب  یم  کشر  ودـب  انالوم  ناوارف  هجوت  نیدـلا و  ماسح  رب  هک  ینادوسح  زا  تسا  يا  هوکش 
اب هک  دهاوخ  یم  وا  زا  تسا و  نابهگن  ادخ  زین  ار  نیدلا  ماسح  .دنا  هدربن  شیپ  زا  يراک  اّما  دنا ، هتشاد  ینادوسح  زین  ناربمیپ  .تسا 
رد ار  انالوم  ياه  هتفگ  تقیقح  هک  یناسک  هب  تسا  یـضیرعت  زین  .دـنک  زاغآ  ار  مراهچ  رتفد  ات  راـک ، رب  ناـنچمه  دـشاب و  راـی  يو 

.دش یم  نوخ  ناشناهد  رد  لین  بآ  هک  دنک  یم  دننامه  نایطبق  هب  ار  نانآ  .دنرادنپ  یم  هناسفا  ار  نآ  دنناد و  یمن  يونثم  يواطم 

درک و یم  ریخ  ياعد  يداش  زا  ار  سسع  تفای و  غاب  رد  ار  قوشعم  دوخ  لوهجم ، یغاب  رد  تخیرگ  سـسع  زا  هک  قشاع  نآ  تیاکح  یمامت 
مُکَل ٌریَخ  َوُه  ًائیَش َو  اوُهَرکَت  نَأ  یسع  هک  تفگ  یم 

هراشا

ریخ ياعد  يداش  زا  ار  سسع  تفای و  غاب  رد  ار  قوشعم  دوخ  لوهجم ، یغاب  رد  تخیرگ  سـسع  زا  هک  قشاع  نآ  تیاکح  یمامت 
مَُکل ٌریَخ  َوُه  ًائیَش َو  اوُهَرکَت  نَأ  یسع  هک  تفگ  یم  درک و  یم 

دب انع  رد  نیا  شمغ  زک  لامج  بحاص  نآ  غاب  ردـنا  دوب  سرف  یفوخ  زا  غاـب  ردـنا  دـنار  سـسع  زا  صخـش  نآـک  میدوب  نآ  ردـنا 
لد ار  وا  دش  داتفا و  يو  رب  اضق  زا  لوا  هک  هیقل  یکی  زج  دینـش  یم  ار  وا  فصو  اقنع  وچمه  دید  ناکما  دوبن  ار  وا  هیاس  لاس  تشه 
عمط یب  ّرپ و  مشچ  لام  هب  هن  شدوب  هراچ  هبال  هب  هن  وخ  دـنت  نآ  دادـن  یم  شلاجم  دوخ  وا  دیـشوک  یم  هک  نادـنچ  نآ  زا  دـعب  ابر 

.دور یم  راک  هب  درفم  یسراف  رد  .نابهگن و  درگبش ، ساع : عمج  سسع :  40 لاهن ب 45 - نآ  دوب 

ار يزیچ  هک  دوب  مَُکل : ٌریَخ  َوُه  ًائیَـش َو  اوُهَرکَت  نَأ  یـسع  .تسیک ) نآ  زا  تسناد  یمن  هک  یغاـب  غاـب ، تفـص   ) .هتخانـشان لوـهجم :
دیراد شوخان 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1813 

http://www.ghaemiyeh.com


.3 تیب 4802 / لیذ  هب : دینک  هاگن  میدوب : نآ  ردنا  ( 216 هرقب ،  ) .امش يارب  تسا  هب  نآ  و 

.ندیباتش زا  تیانک  ندنار : سرف 

.رادید هیقل :

.قشاع زا  تسا  قوشعم  يانغتسا  زا  تیانک  عمط : یب  رپ و  مشچ 

.قوشعم زا  تیانک  لاهن :

دنب زور  ره  دـهن  یم  ناشاپ  شیپ  دـندمآ  تسج  رد  بیـسآ  نآ  دـب  نوچ  یبل  شراـک  لّوا  دولاـیب  قح  یبلطم  يا و  هشیپ  ره  قشاـع 
12 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رایب  نیباک  هک  تسب ، رد  نآ  زا  دعب  راک  يوج  تسج و  هب  شدنکفا  رد  نوچ 

يزور نآ  رد  شدنداشگ  هک  يرب  دیموا  تسه  ار  یـسک  ره  دـنوش  یم  سیآ  یجار و  یمد  ره  دـنور  یم  دـننت و  یم  وب  نآ  رب  مه 
.نداد و كدـنا  هرهب  زا  تیانک  ندولآ : بل   46 تسا ب 51 - هدش  اپ  شتآ  دـیموا  نامه  رب  تسرپ  رد  نآ  شدنتـسب و  رد  زاب  يرد 

.تسا بلط  أشنم  هک  لد  رد  تسا  قوش  ندش  دیدپ  دوصقم  اجنیا  رد 

.رادید قوش  زا  تیانک  بیسآ :

.ندیشوک ندینت : .دوصقم  یپ  رد  تدهاجم  صالخا و  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  ندروآ : نیباک  .نانز  رهم  نیباک :

.راودیما یجار :

.دیمون سیآ :

.هویم رب :

.هدنرب راظتنا  راودیما و  زا  تیانک  تسرپ : رد 

.بیکشان رارق ، یب  اپ : شتآ 

: دنسرب نادب  ات  دنشوک  یم  .دنا  هتسب  لد  نادب  هک  يزیچ  هب  ندیسر  دیما  دنا ، هدنز  دیما  هب  ناگدیرفآ 

دنهاوخ دـنداهن ، ماگ  دوصقم  هار  رد  نوچ  3 و  ینز 4453 / مد  نیک  تدراذـگن  یم  هک  نآ  ینتعم  يا  دـشک  یم  تِک  نآ  تـسیک 
لکـشم داتفا  یلو  لّوا  دومن  ناسآ  قشع  هک   » جنر لمحت  دـیاب و  تدـهاجم  .تسین  دنتـشادنپ  یم  هک  یناسآ  نادـب  راک  هک  تسناد 

رب دندنبب  نانآ  يور  هب  رد  رگا  .دننیشن  یمن  ياپ  زا  دنا  تقیقح  قح و  بلاط  هک  نانآ  .اه »
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.مینیب یم  دعب  ياه  تیب  رد  هک  نانچ  دناسر  دوصقم  هب  هتسنادان  دریگ و  تسد  ار  یکی  یلاعت  قح  فطل  هک  دوب  اّما  .دننام  یم  رد 

رد دود  وا  میب  ات ز  ببـس  نادزی  هتخاس  ار  سـسع  رم  ناهگان  شجنگ  هب  اپ  دش  ورف  دوخ  ناوج  نآ  غاب  نآ  رد  شوخ  دمآ  رد  نوچ 
13 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  غاب  يوج  رد  يرتشگنا  بلاط  غارچ  اب  وا  ار  هقوشعم  نآ  دنیب  بش  غاب 

رب رز  میـس و  نادنچ  تسیب  زیرگ  زا  ار  سـسع  مدرک  نایز  هک  سـسع  نآ  ياعد  قح  يانث  اب  سفن  نآ  قوذ  زا  درک  یم  نیرق  سپ 
او شا  یگس  ّیناوع و  زا  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  شراد  دعس  نک  داش  ار  وا  مداش  هک  نانچ  نآ  نک  دازآ  ار  رم و  یناوع  زا  زیرب  يو 
وا دوش  ناناملـسم ، رب  داهن  یمرج  هش  هک  دیآ  ربخ  رگ  الب  دـهاوخ  ار  قلخ  هرامه  هک  ادـخ  يا  تسه  ناوع  نآ  يوخ  هچ  رگ  ناهر 

اهرابدا نینچ  دـص  نآ  زا  دـتفا  وا  ناج  رد  یمتام  دوج  هب  ار  نآ  دـنکف  ناناملـسم  زا  دومن  تمحر  هش  هک  دـیآ  ربخ  رو  داش  تفز و 
نآ دـنویپ  ناوع  نآ  دوب  قایرت  وا  رب  رهز و  همه  رب  دیـسر  تحار  نانچ  ار  وا  ناوع  زک  دیـشک  یم  رد  اعد  رد  ار  ناوع  وا  ناوع  دراد 

ار رگد  اپ  ار  یکی  هک  تسین  دنق  رهز و  چیه  هنامز  رد  نادب  مه  ار  نیا  دشاب  تبسن  هب  دب  ناهج  رد  دشابن  قلطم  دب  سپ  دوب  قاتـشم 
رگید رب  رهز و  ار  یکی  رم  دنب  ياپ  ار  رگد  اپ  ار  یکی  رم  تسین  دنب 
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گرم و نآ  دوب  ار  یکاخ  قلخ  غاب  وچ  ایرد  دوب  ار  یبآ  قلخ  تامم  دشاب  یمدآ  اب  شتبسن  تایح  دشاب  ار  رام  نآ  رام  رهز  دنق  وچ 
ار قوشعم  زا  تیانک  ندـش : ورف  جـنگ  هب  اپ   52 رازه ب 70 - اـت  سک  یکی  زا  نیا  تبـسن  راـک  درم  يا  رمـش  یم  رب  نـینچمه  غاد 

.ندید

.دبایب ار  دوخ  هدشمگ  يرتشگنا  ات  درگن  یم  ار  بآ  يوج  یغارچ  اب  دید  ار  هقوشعم  غاب : يوج  رد  رتشگنا  بلاط 

.هظحل نآ  سفن : نآ 

.اعد ار  سسع  درک و  یم  ساپس  ار  ادخ  مد  ره  ندرک : نیرق  اعد  اب  ار  انث 

مورحم نم  نتفرگ  دزم  زا  هک  ارچ  دروآ  نایز  وا  رب  نم  نتخیرگ  متخیرگ و  سـسع  گنچ  زا  نم   ) .ندروآ دراو  نایز  ندرک : ناـیز 
دب يدـنت و  مدرم  اب  نارومأم  نیا  زا  یهورگ  نوچ  . 1 تیب 806 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ناوع »  » ینعم يارب  .ندوب  ناوع  یناوع : .دـنام )

نانآ اب  دندرب و  مان  يدب  هب  ار  نانآ  نامدرم  دندرک  یم  يراتفر 

14 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنام ناما  رد  مدرم  نیرفن  زا  دهرب و  لغش  نآ  زا  ات  دنک  یم  اعد  ار  ناوع  نیا  قشاع  .دندوب  نمشد 

.ندرک تخبشوخ  نتشاد : دعس 

.دنتفرگ یم  مدرم  زا  همیرج  تباب  هک  تسا  هدوب  یلوپ  زا  ناناوع  دمآ  رد  رتشیب  نداهن : مرج 

یم مورحم  ناناوع  درذـگ  رد  نامرجم  زا  مکاح  ای  هاش  رگا  ددرگ و  ناوارف  نانآ  دوس  دـنوش  ناوارف  نامرجم  نوچ  هک  تسا  یعیبط 
.دننام

.هبرف تفز :

زیچ ره  هدـننیرفآ  میناد  یم  .تسا  يدـب  یکین و  تسا ، هدوب  حرطم  یملع  ياه  هزوح  رد  زاب  رید  زا  هک  راوشد  ياه  هلئـسم  زا  یکی 
ناهج رد  میناد  یم  زاب  دنناد و  یمن  راتخم  لعاف  ار  ناسنا  نایرعشا  میناد  یم  زین  و  تسادخ ،
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درادن يراک  رب  تردق  دوخ  زا  ناسنا  رگا  و  تسادخ ، زا  دروآ  یم  دیدپ  ار  اهراک  هک  یتردق  رگا  سپ  .دهد  یم  خر  رایسب  ياهرش 
.دشاب هدیرفآ  ادخ  ار  رش  هک  دیآ  مزال 

يارب يرادـنپ  یم  رـش  ار  نآ  وت  هچ  نآ  تسین  يّرـش  ناـهج  رد  هک  دـیاشگ  یم  نینچ  ار  راوشد  هلئـسم  نیا  اـه  تیب  نیا  رد  اـنالوم 
نم دومرف  راـگدرورپ  .دزیرب  نوـخ  دـنک و  یهاـبت  نیمز  رد  هک  ینیرفآ  یم  ار  يا  هفیلخ  وـت  : » دـنتفگ ناگتـشرف  .تسا  ریخ  يرگید 

.تخومآ ناشیا  هب  ار  نانآ  مدآ  دنتسنادن و  دیسرپ و  ار  ءامسا  ناگتشرف  زا  هاگ  نآ  ( 30 هرقب ، « ) .دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  يزیچ 
هتکن نیا  نتخاس  نشور  يارب  دندوب و  لفاغ  نانآ  ملع  یهاگآ و  زا  اّما  دـندید  ار  هَّللا  هفیلخ  نادـنزرف  يزیرنوخ  یهابت و  ناگتـشرف 
يارب تسا و  گرم  یکی  يارب  رهز  .دوب  تمحر  قشاـع  يارب  تسا  تمحز  مدرم  يارب  ـالومعم  هک  ناوع  .دروآ  یم  اـه  لاـثم  قیقد 

.تسا هدمآ  يرتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  .ریخ و  ای  تسا و  رش  دوخ  تاذ  رد  يزیچ  تفگ  ناوت  یمن  سپ  .نامرد  يرگید 

ینتـشک ربگ  دیز  دیوگب  نیو  تسا  ینـس  قیّدص  دیز  دیوگب  نآ  دوب  ناطلـس  رگد  یـصخش  قح  رد  دوب  ناطیـش  نآ ، ّقح  ردنا  دیز 
زا ار  سپ و  رکـش  دـشاب  ار  وت  وک  یهاوخ  وت  رگ  ناـیز  جـنر و  همه  رگید  نیا  رب  وا  ناـنج  کـی  نآ  رب  تسا  تاذ  کـی  دـیز  تسا 

15 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  بولطم  نابلاط  مشچ  هب  نیب  ار  بوخ  نآ  تدوخ  مشچ  زا  رگنم  رگن  شقاّشع  مشچ 

کلب وا  قاّشع  زا  مشچ  نک  تیراع  وت  مشچ  شوخ  نآ  دنب ز  رب  دوخ  مشچ 
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لـالجلا وذ  نیز  هل  هَّللا  ناـک  تفگ  لـالم  ّيریـس و  نمآ ز  يوـش  اـت  رگن  وا  يور  هب  وا  مشچ  سپ ز  رظن  مشچ و  تیراـع  نک  وا  زا 
تـسا بیبح  تبوبحم  يوس  لیلد  وا  دش  نوچ  تسا  هورکم  هچ  ره  شلبقم  اه  يربدم  زا  دهر  ات  شلد  تسد و  مشاب و  نم  وا  مشچ 

.وگتسار قیّدص : سک ) نالف   ) .تسا دوصقم  صخش  قلطم  ریمض  مسا و  زا  نآ :...  دیز و   71 لیلخ ب 80 - و 

.هبترم دنلب  یلاع ، ینس :

: تسا لّوا  رتفد  رد  هک  نانچ  نتسیرگن : قاشع  مشچ  زا  .جنر ) يدب و  هدنراد  زاب   ) .رپس نانج :

يوغ ناشیرپ و  دش  نونجم  وت  زک  يوت  نآک  هفیلخ  ار  یلیل  تفگ 

نوـنجم مشچ  هچیرد  زا  : » تسار يدعـس  1 و  / 407 یتـسین 408 - نونجم  وت  نوچ  شماـخ  تفگ  یتـسین  نوزفا  وت  ناـبوخ  رگد  زا 
ار وا  ات  رگنم  ور  اـبیز  نادـب  دوخ  مشچ  اـب  دـنب :...  رب  دوخ  مشچ  ص 144 ) يدعـس ، ناتـسلگ  « ) .ندرک رظن  یلیل  لامج  رد  یتسیاب 

.ینیب تشز 

حرـش رد  ار  نآ  زین  نوسلکین  دـنا و  هتفرگ  ّیبرب » ّیبر  تفرع   » ثیدـح زا  ار  نآ  يدـنه  ناحراش  ضعب  ندرک : تیراـع  رظن  مشچ و 
بـسانت تیاور  ود  نیا  نکیل  .ِهّللاـِب » َهَّللا  اوـُفِرعا  : » هک تسا  هدرک  تراـشا  ع )  ) یلع هدوـمرف ي  هب  رفنازورف  موـحرم  هدروآ و  دوـخ 

نیا اب  بساـنم  دـهد و  نیب  تقیقح  هدـید  ار  وت  اـت  هاوخ  ادـخ )  ) قوشعم زا  تسا : نیا  تیب  ینعم  .درادـن  تیب  نومـضم  اـب  ینادـنچ 
.تسا َكَدابِع » یِحلاص  اهیُِرت  امَک  اینّدلا  ینِرأ  َّمُهَّللا  : » ثیدح نومضم 

.1 تیب 1939 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هَّللا : ناک 

: مشاب نم  وا  مشچ 

بحاص ياج  هچ  يوت  رس  يوت  رصبی  یب  عمسی و  یب  هک  ور 
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1 يوت 1938 / رس 

16 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندنام نمیا  شزغل  اطخ و  زا  .تیاده  رب  ندنام  زا  تیانک  ندیهر : يربدم  زا  لبقم  ( 1 تیب 1938 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )

یکی يارب  يزیچ  ای  یـصخش  .تسا  یبسن  دـب  کین و  هک  دومرف  شیپ  ياه  تیب  رد  هچ  نآ  رب  تسا  يدـییأت  ای  یلیثمت  اـه  تیب  نیا 
ندیدنسپ و ای  نتسناد ، دب  ای  بوخ  هکنیا  نآ  دنک و  یم  تراشا  یمهم  هتکن  هب  سپس  .ناج  جنر  يرگید  يارب  تسا و  نانیمطا  هیام 
ج 74، راونالا ، راـحب  « ) .ُّمُِصی یِمُعی َو  یَّشِلل ِء  َکُّبُح  : » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  .تسین  زیچ  نآ  یبوخ  لـیلد  يزیچ  ندیدنـسپان 

نادب ناقـشاع » مشچ  زا   » انالوم ریبعت  هب  ای  نارگید  مشچ  زا  دیاب  سپ  دتفا  هابتـشا  رد  یمدآ  هک  دوب  اسب  یلآللا ) یلاوغ  زا  ص 165 ،
تـسد هب  یماگنه  مشچ  نیا  .دننیب  یمن  نآ  رد  ریخ  ییابیز و  زج  دنرگنب ، ملاع  هب  مشچ  نیدـب  رگا  درک و  هاگن  تسوا  بوبحم  هچ 
ُهَّنجلا ِتَّفُح   » هک دسارهن  هورکم  زا  مشچ  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوش و  وا  مشچ  ادخ  ات  دنک  راک  ادخ  يارب  یمدآ  هک  دـیآ  یم 

« .هِراکملِاب

يدرک ناداقتعا  یب  نالد و  تخس  ناملاظ و  ياعد  ریکذت ، زاغآ  ره  هک  ظعاو  نآ  تیاکح 

يدرک ناداقتعا  یب  نالد و  تخس  ناملاظ و  ياعد  ریکذت ، زاغآ  ره  هک  ظعاو  نآ  تیاکح 

نایغاط نادسفم و  نادب و  رب  نار  محر  بَر  ای  تشاد  یم  رب  تسد  يدـش  یعاد  ار  هار  ناعطاق  يدـمآ  تخت  رب  وچ  ظعاو  یکی  نآ 
ار رم و  اعد  ار  ناثیبخ  زج  يدرکن  یم  ایفـصا  رب  اـعد  وا  يدرکن  یم  رید  لـها  نـالد و  رفاـک  همه  رب  ریخ  لـها  ناـنک  رخـست  همه  رب 

زا ییوکین  تفگ  تسین  دوج  تلالض  لها  توعد  تسین  دوهعم  نیک  دنتفگ 
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هک یهگ  ره  دنتخادنا  ریخ  هب  رـش  زا  ارم  هک  دنتخاس  نادنچ  روج  ملظ و  ثبخ و  ما  هدیزگب  ببـس  نیز  ناشاعد  نم  ما  هدید  اه  نیا 
ببس نوچ  هار  هب  ناگرگ  یمدندروآ  زاب  هانپ  بناج  نآ  مخز  زا  یمدرک  یمدروخ  تبرـض  مخز و  ناشیا  زا  نم  یمدرک  ایند  هب  ور 

: حالطـصا رد  و  تسا ، ندروآ  داـی  تـغل  رد  ریکذـت :  81 دنمـشوه ب 90 - يا  تسا  نم  رب  ناـشاعد  سپ  دـندش  نم  حالـص  زاـس 
.نداد دنپ  تظعوم ،

.نانز هار  هار : ناعطاق 

.وگاعد یعاد :

.سوسف دنخشیر ، رخست :

.تسا نارفاک  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  نابهار ، رید : لها 

.يدرمناوج دوج :

.ناراک دب  زا  تیانک  ناگرگ :

تهج ره  زا  ار  نآ  دراد  یـسک  ای  يزیچ  هب  هک  یتبحم  تدـش  زا  یمدآ  یهاگ  هک  دومرف  تراشا  هتکن  نیدـب  هتـشذگ  ياه  تیب  رد 
زا دیاب  هابتشا  نیا  زا  ییاهر  يارب  .درادنپ  یم  کین 

18 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم کین  ار  نآ  هتـسیرگن و  یم  ایند  هب  دوخ  هدید  اب  زاغآ  رد  هک  تسا  یـسک  زمر  ظعاو  اه  تیب  نیا  رد  .تفرگ  تیراع  هدید  ادخ 
نانآ یعبط  گس  هتسیرگن و  ناتـسرپ  ایند  هب  هتفرگ  تیراع  قح  زا  هک  يا  هدید  هب  نوچ  اّما  .تسا  هدروآ  یم  يور  نادب  هتـشادنپ و 

هک زا  بدا  دنتفگ : ار  میکح  نامقل  .هدـنادرگ  يور  دـنا  هتـشاد  یم  تسود  ار  نآ  نانآ  هچ  نآ  زا  تسا و  هتفای  ار  تقیقح  هدـید  ار 
.نابدا یب  زا  تفگ  .یتخومآ 

نانک هبال  ار  وت  رم  درد  جنر و  رخآ  هک  دیوگ  یمه  قح  شیوخ  جنر  زا  دنک  یم  تیاکـش  دص  شین  درد و  زا  قح  هب  دلان  یم  هدنب 
تقیقح رد  دنک  تدورطم  رود و  ام  رد  زا  دنز  تِک  نک  یتمعن  نآ  هلگ ز  نیا  درک  تسار  و 
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تقیقح رد  ادـخ  فطل  زا  ییوج  تناعتـسا  الخ  رد  يزیرگ  ردـنا  وا  زا  هک  تسوت  ِيوج  لد  عفان و  ایمیک و  تسوت  يوراد  ودـع  ره 
.ندرک رود  ندنار ، ندز :  91 دننک ب 96 - تلوغشم  رود و  ترضح  هک ز  دنا  نمشد  تناتسود 

.هدنار دورطم :

.یناهن تولخ ، الخ :

.تسا یگتسب  لد  بجوم  ایند  رد  هچ  نآ  نمشد : ناتسود 

: تسا هتفرگ  فرخز  هروس  هیآ 67  بسانم  ار  نآ  ناحراش  ضعب  زا  يوریپ  هب  نوسلکین 

ْنِم َّنِإ  هک : دشاب  رت  بسانم  هیآ  نیا  دیاش  .تسا  زیخاتسر  زور  هراب  رد  هیآ  نیا  یلو  .َنیِقَّتُْملا  اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا 
اهیف مهِیلَتبُم  ُهَّنإ  ٍءالَب َو  ُراد  اینُّدلا  َّنإ  دیامن : یم  بسانم  زین  ثیدح  نیا  و  ( 14 نباغت ،  ) .ْمُهوُرَذْحاَف ْمَُکل  اوُدَع  ْمُکِدالْوَأ  ْمُکِجاوْزَأ َو 

یم هناخ  نآ  رد  ار  ناگدـنب  یلاـعت  قح  .تسا  شیاـمزآ  هناـخ  ناـهج  ص 156 ) ج 1 ، روـثنملا ، رّدـلا   ) .مُهرََّشب ِْربَّصلاـِب َو  مُهَرَمَأ  َو 
.هداد ناش  هدژم  هدومرف و  ناش  ییابیکش  دیامزآ و 

هبرف بوچ  مخز  وا ز  دوش  یم  هب  ینز  یم  شبوچ  هک  ات  تسا  ُرتمل  تفز و  بوچ  مخز  هب  وا  تسا  رُغـشا  شماـن  هک  یناویح  تسه 
19 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نیمس  تسا و  تفز  جنر  مخز  هب  وک  نیقی  دمآ  يرغشا  نمؤم  سفن  دوش  یم 

رگد موق  الب  نآ  دندیدن  هک  رت  تفز  دش  ناشناج  اه  ناج  ات ز  تسا  رت  نوزفا  ناهج  قلخ  همه  زا  تسکش  جنر و  ایبنا  رب  ببـس  نیز 
كاپان شوخان و  یتشگ  هدنگ  وا  رد  يدیلام  زیت  خـلت و  هن  رو  دوش  یم  شوخ  یفیاط  میدا  نوچ  دوش  یم  شک  الب  راد و  زا  تسوپ 

وا دنچ  ره  دنیوگ  .تشپ  راخ  لوخیس ، رغسا ، رغشا :  97 وب ب 103 -
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راخ ندنکفا  يارب  ار  دوخ  تشپ  هریت  دننک  وا  دصق  نوچ  يریگ ) ناهج  گنهرف  عطاق و  ناهرب  زا  همان ، تغل   ) .دوش رت  هبرف  دننزب  ار 
.تسا هدش  هبرف  هک  دنرادنپ  درب ، الاب 

.قاچ هبرف ، رتمل :

ثیداحا نوسلکین ، حرش  يولوم ، دمحا  نب  فسوی   ) .ُلثمألاَف ُلَثمألا  َُّمث  َنوُِحلاَّصلا  َُّمث  ُءاَِیبنَألا ، ًءالَب  ِساَّنلا  ُّدَشأ  ایبنا : تسکش  جنر و 
ُلَثمالا َُّمث  مُهَنُولَی  َنیِذَّلا  َُّمث  مهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ُءایبنالا  ًءالَب  ِساّنلا  َّدَـشأ  َّنإ  : » تسا لوقنم  ع )  ) قداـص ماـما  زا  و  ص 107 ) يونثم ،

.ددرگن هدنگ  ات  دنزیر  تسوپ  رب  ناغّابد  هچ  نآ  وراد : ص 69 ) ج 11 ، راونالا ، راحب  لقن  هب  یسوط ، یلاما  « ) .لَثمالاف

.تسا روهـشم  نآ  مرچ  رهـش و  نآ  يرتـم  ولیک  هلـصاف 125  هب  هکم ، یقرـش  بونج  رد  تسا  يرهـش  فئاط ، فیاـط  یفیاـط : میدا 
هب مرچ  تغابد  هک  تسا  تیالو  نآ  رد  اه  همشچ  .دوش و  یم  هتخپ  لیهـس  شبات  زا  هک  تسور  نآ  زا  رهـش  نآ  مرچ  یبوخ  دنیوگ 

ص 147) دالبلا ، راثآ   ) .دوب وکین  رایسب  شمرچ  درپن و  اج  نآ  هب  تنوفع  زا  غرم  دنشاب و  یم  وب  دب  رایسب  دنیامن و  اه  همشچ  نآ 

( یخرف  ) میدا فئاط  زا  دزیخ و  بصق  رصم  زگ  وچمه  کشم  ّتبت  زا  دزیخ و  منص  ریمشک  ات ز 

نداد ناشن  يارب  تساه  حیضوت  اه و  لاثم  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماج ،  ) نک ام  ياهناج  هتشر  زا  كارش  نک  اپ  ریز  رد  یفئاط  میدا 
هک نانچ  تسا ، دـنلب  ياه  تجرد  هب  وا  ندیـسر  ناـسنا و  لاـمک  بجوم  ادـخ  هار  رد  تماقتـسا  جـنر و  لـمحت  تضاـیر و  هک  نآ 

شیب ناربمیپ 

20 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

جنر و لمحت  تسوا  هویش  هک  نانچ  .دندید و  جنر  نامدرم  رگید  زا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1822 

http://www.ghaemiyeh.com


نانمؤم .دنامب  مواقم  دوشن و  دساف  ات  دنهد  یم  تسوپ  دروخ  هب  هک  دنک  یم  هیبشت  زیت  خلت و  يوراد  هب  سفن  تیبرت  رد  ار  تضایر 
.دنراد او  جنر  تضایر و  هب  ار  نآ  دنشاب و  هتشاد  نامرف  رد  ار  سفن  دیاب 

رو هرف  اب  فیطل و  كاپ و  دوش  ات  هد  رایـسب  شلاـم  زیت و  خـلت و  نارگ  تشز و  هدـش  اـه  تبوطر  زا  ناد  غوب  دـمان  تسوپ  ار  یمدآ 
نوچ تسامـش  ریبدـت  يالاب  وا  ملع  تسامـش  ریهطت  تسود  يالب  هک  رایتخا  یب  دـهد  تجنر  ادـخ  رگ  رایع  يا  هد  اضر  یناوت  یمن 
نیا تاقث  ای  ینولتقا  دیوگب  سپ  تام  نیع  رد  ار  شیوخ  دنیب  درب  دوش  نیب  تحص  وچ  وراد  دوش  شوخ  دوش  نیریـش  الب  دنیب  افص 

هاگراک دش  هدیچیپ  وا  رب  یناطیـش  نیک  دش  هدیربب  وا  زا  ینامیا  محر  دش  دودرم  دوخ  قح  ردنا  کیل  دش  دوس  يریغ  قح  رد  ناوع 
هب یمدآ  هیبشت  رد  .هدشن  یغّابد  هتـساریپان ، غوبدـمان :  104 يرفاـک ب 112 - لالـض و  لـصا  ناد  هنیک  يرو  نیک  تشگ و  مـشخ 

.تسا ندوب  بذهمان  هبش  هجو  غوبدمان  تسوپ 

.يویند ياه  قلعت  اه و  سوه  يوه و  زا  تراعتسا  تبوطر :

.اه تضایر  زا  تیانک  شلام : زیت ، خلت ،

هب ثحب ، دروم  تیب  رد  هرفاب  .تساهدرب  راـک  نیمه  زا  هتفرگ  هک  هدـش  طبـض  شنم  شوخ  هریچ ، نوزفا ، ياـه  ینعم  هب  هرف ، هرفاـب :
.تسا بسانم  بوخ  امن و  شوخ  ینعم 

توافتم و ياه  ترابع  اب  هماع  قیرط  زا  ناحراش  رگید  يورقنا و  حرـش  يوقلا ، جهنملا  رد  هک  تسا  یثیدـح  هب  تراشا  نداد : اضر 
اهُرِّفَُکی اَم  َُهل  نُکَی  َمل  ِدبَعلا َو  ُبُونُذ  تَُرثَک  اَذإ  : » تسا ترابع  نیدب  يونثم  ثیداحا  رد  یثیدح  هلمج  زا  تسا  هدمآ  دحاو  نومضم 

ُهالَتبا لَمَعلا  َنِم 
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ام دـجی  مل  ُهبونذ و  ترثک  اذإ  َدـبعلا  َّنإ  : » تسا لوقنم  ع )  ) قداص ماما  زا  و  ص 108 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .ُهنَع اهرِّفَُکِیل  ِنزُحلاـِب  ُهَّللا 
دوش و ناوارف  هدـنب  هانگ  نوچ  هندـب :...  مقـسا  اَّلإ  هب َو  کلذ  لعف  ناف  اهرِّفکیل ، ایندـلا  یف  نزحلاب  َّلـج  َّزع و  هَّللا  هـالتبا  هب  اـهرِّفَُکی 

دنادرگ نآ  هراّفک  ات  دنادرگ  التبم  ناهج  نیا  هودنا  هب  شیادخ  دناوتن ، نداد ، ار  نآ  ترافک 

21 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راّیع رایع : قودص ) یلاما  زا  ص 315 ، ج 5 ، راونالا ، راحب  « ) .دزاس رامیب  ار  وا  هنرگ  و 

.1 تیب 3934 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ینولتقا :

وا زا  قشاـع  دوب و  قشاـع  یپ  رد  هک  تسا  يدرم  دوصقم  تیب  نیا  رد  ناوع  زا  و  ، 4 1 و 57 / تیب 806 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  ناوع :
دیـسر و قوشعم  هب  تفر و  غاـب  هب  تخیرگ  وا  زا  قشاـع  دوب  قشاـع  یپ  رد  وا  ( ) 3 تیب 4803 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) .تخیرگ یم 

.دزیخ ناـمیا  زا  هک  یمحر  یناـمیا : محر  .دودرم ) دوخ  دوب و  دوـس  قشاـع  قـح  رد  وا  .دـنام  مورحم  يو  يریگتـسد  دزم  زا  ناوـع 
هک نانچ  تسا  نانمؤم  ياه  تفـص  زا  نارگید  رب  تمحر  دـهاوخ ) ار  مدرم  جـنر  هتـسویپ  تسا و  مورحم  تقفـش  محر و  زا  ناوع  )

.تسا لامک  هب  ندیسر  طرش  تضایر  لمحت  .َنیِعَمْجَأ » ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف   » دروخ دنگوس  هک  ناطیـش  ياه  هصیـصخ  زا  يرو  هنیک 
ار نآ  وا  دسر و  یم  یمدآ  هب  ییرامیب  ای  ییالب  هاگ  .دریذـپب  زاب  يور  اب  ار  الب  دـیاب  هدـنب  تسا ، ییابیکـش  تضایر  لمحت  همزال  و 

.تسا يا  هرافک  وا  يارب  يرامیب  ای  الب  نآ  هک  یلاح  دراد ، یم  شوخان 

تسیچ رت  بعص  اه  بعص  همه  زا  دوجو  رد  هک  مالّسلا  هیلع  یسیع  زا  ندرک  لاؤس 

مالّسلا هیلع  یسیع  زا  ندرک  لاؤس 
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تسیچ رت  بعص  اه  بعص  همه  زا  دوجو  رد  هک 

یمه خزود  نآ  زا  هک  ادخ  مشخ  رت  بعص  ناج  يا  شتفگ  رت  بعص  هلمج  یتسه ز  رد  تسیچ  رـس  رایـشه  یکی  ار  یـسیع  تفگ 
تـشگ مشخ  نیا  ندـعم  هک  ناوع  سپ  ناـمز  ردـنا  شیوخ  مشخ  كرت  تفگ  ناـما  دوب  هچ  ادـخ  مشخ  نیا  زا  تفگ  اـم  وچ  دزرل 
ناشیا زا  ار  ملاع  هچ  رگ  رنه  یب  نآ  تفص  نآ  ددرگ ز  زاب  رگم  زج  تمحر  هب  شتسدیما  هچ  تشذگ  رد  مه  عبس  زا  شتشز  مشخ 

113 نیعم ب 119 - ءام  نیمچ  نآ  دوبن  کیل  نیمچ  زا  ار  ناهج  مه  دوبن  هراچ  تسا  یندنکفا  لالـض  ردنا  نخـس  نیا  تسین  هراچ 
هدمآ هغالبلا  جهن  حرش  لئاسولا و  كردتسم  زا  یثیدح  يونثم  تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  ناتـساد  نیا  دنتـسم  ار : یـسیع  تفگ 

نویراوحلا لاـق  : » دراد رتشیب  بساـنت  تیاور  نیا  اـما  .بضغت » ـال  نا  لاـق  هَّللا  بضغ  نم  دـعبی  اـم  ص )  ) ّیبَّنلا نع  لئـس   » هک تسا 
اوبـضغت نأب ال  لاق  هَّللا  بضغ  یّقتی  مبف  اولاق  ّلج  ّزع و  هَّللا  بضغ  لاقف  دشا ، ءایـشالا  ّيا  انمّلَع  ریخلا  مّلعم  ای  ع )  ) میرم نب  یـسیعل 

زمر ناوع : ص 28 ) ج 14 ، راونالا ، راحب  ص 8 ، ج 1 ، قودص ، لاصخ  « ) .ساّنلا هرقحم  ربّجتلا و  ربکلا و  لاق  بضغلا  ءدب  ام  اولاق و 
، رازآ مدرم  ناناوع  زا  ار  ایند  دـنچ  ره  . 4 1 و 57 / تیب 806 / لیذ  هب  دـینک  هاگن  دـنا و  مدرم  رازآ  یپ  رد  هشیمه  هک  تسا  یناـسک 

.دیوگ دعب  تیب  رد  هک  نانچ  میروآ ، باسح  هب  کین  ار  نانآ  ات  دوش  بجوم  دیابن  نانآ  زا  ندوب  راچان  اّما  تسین  هراچ 

ناسنا يدیلپ  نیمچ :
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.روناج و 

1 وک 1086 / تسار  ار  نآ  دنیب  هک  رظن  نآ  ودب  تبسن  نیمچ  نآ  ّدح  یب  دوب 

يو رب  قوشعم  ندز  رب  گناب  قشاع و  ندرک  تنایخ  دصق 

يو رب  قوشعم  ندز  رب  گناب  قشاع و  ندرک  تنایخ  دصق 

ار بدا  خاتـسگ  ورم  هک  راگن  نآ  تبیه  هب  دز  يو  رب  گناب  درک  هسوب  رانک و  دـصق  وا  دوز  درم  هداس  نآ  دـیدب  شااـهنت  هک  نوچ 
تـسیک داـب  هک  زج  اـج  نیا  رد  دـبنج  یمن  سک  ینم  نوچمه  يا  هنـشت  رـضاح  بآ  ین  قلخ  تسا و  تولخ  رخآ  تفگ  راد  شوه 

داب نادب  دبنج ، یم  هک  يدید  ار  داب  يا  هدونشن  نالقاع  زو  یهلبا  يا  هدوب  هلبا  وت  ادیش  يا  تفگ  داشگ ؟ نیز  عنام  تسیک  رـضاح ؟
«2  » نار داب  اجنیا  تسا  ینابنج 

رـس نز  یب  داب  یب  وت و  یب  درم  هداس  يا  داـب  ِوزج  نیا  شبنج  تسجن  یناـبنجن  اـت  نز  یب  داـب  تسا  رد  اـم  مکح  هب  هک  يداـب  وزج 
یمانشد وجه و  ار  مد  هاگ  ینک  یماغیپ  حدم و  ار  مد  هاگ  تسا  بلاق  ناج و  فیرـصت  عبات  تسا  بل  ردناک  سفن  داب  شبنج  درکن 

یم يراع  فطل  نیز  شید  رد  دـنک  یم  يراهب  هگ  قح  ار  داب  یُهن  دـنیب  یم  ّلُـک  يوزج  هک ز  اـهداب  رگید  لاوحا  نادـب  سپ  ینک 
داب مودق  مّرخ  دنک  یم  ار  ابص  رم  مومـس  رهز  ار  داب  کی  دنک  یم  دنک  یم  رّطعم  شدوه  رب  زاب  دنک  یم  رـصرص  داع  هورگ  رب  دنک 

.يداش طاسبنا ، داشگ :  120 سایق ب 134 - يو  رب  ار  داب  ره  ینک  ات  ساسا  وا  داهنب  وت  رب  ار  مد 

.دزو یم  نز  یب  داب  هلیسو  هب  هک  يداب  كدنا ، داب  داب : وزج 

__________________________________________________

: تسا هدمآ  تیب 125  زا  سپ  تیب  نیا  نوسلکین  هخسن  رد  ( 2)

عنص فیرصت  هحورم 
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شدنابنج یمه  داب و  نیا  رب  دز  شدزیا 

24 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دیاین تکرح  رد  سفن  دشابن  ناج  ات  سفن :...  داب  شبنج 

.درخ هیهن : عمج  یهن :

.دنت داب  رصرص :

.3 تیب 2821 / لیذ  هب : دینک  هاگن  داع : رصرص 

.لیم قفاوم  راگزاس ، زا  تیانک  رطعم :

.سفن مد : داب 

ءایـشا همه  ّتلع  وا  هدارا  هک  یلاعت  قح  فرـصت  زا  دـنناد و  یم  رثا  أشنم  ار  يدام  يرهاظ و  ياـه  ّتلع  هک  ار  نـالفاغ  تسا  یهیبنت 
.دنا لفاغ  تسا 

هّشپ و ره  رهق  يارب  زو  سک  ماـعنا  یپ  ناـبنج  هحورم  رهز  تسا  یموق  رب  دهـش و  یهورگ  رب  رهق  فطل و  یب  نخـس  ددرگ  یمن  مد 
لامش و نیا  هحَلـصَم  ای  هدسفم  ّالا  تسین  هحورم  ای  مد  داب  وزج  هک  نوچ  التبا  ناحتما و  دشابن ز  رپ  ارچ  ینّابر  ریدقت  هحورم  سگم 
زا داب  ّلک  نینچمه  دشاب  هلمج  نآک  نک  مهف  نیبب  يرابنا  مدنگ ز  فک  کی  رود  ماعنا  زا  فطل و  زا  دوب  یَک  روبد  نیا  ابـص و  نیا 

مدنگ ددرگ ز  ادج  ات  داب  دنیوج  قح  ناحاّلف ز  هک  هن  داقتنا  تقو  هب  نمرخ  رس  رب  نار  داب  نآ  هحورم  یب  دهج  یَک  نامسآ  داب  جرب 
رگ دالو  داب  نآ  قلط  رد  نینچمه  نانک  هبال  قح  هب  ینیب  ار  هلمج  نازو  داب  نآ  رید  دـنامب  نوچ  اه  هاچ  ای  دور  يرابنا  هب  اـت  اـه  هاـک 

يایوج نینچمه  یتشک  لها  تسوخ  هچ  يراز  ندرک  سپ  ار ، داب  تسوا  هدننار  شک  دنناد  یمن  رگ  داد  هک  دیآ  درد  گناب  دـیاین ،
نآ نانک  هبال  ادـخ  زا  داقتعا  زوس و  هب  یهاوخ  یم  عفد  داـب  اـه ز  نادـند  درد  رد  نینچمه  داـبعلا  ُّبر  نآ  زا  شناـهاوخ  هلمج  داـب 

رفظ داب  هدب  هک  نایدنج 
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دنا هتفگ  ظفل  فیرعت  رد  ندش : نخـس  مد   135 زیزع ب 150 - ره  زا  نز  قلط  هجنکـش  رد  زین  دنهاوخ  یم  ذـیوعت  هعقر  نارماک  يا 
اه فرح  جرخم  زا  نتفرگ  يرای  اب  هک  تسا  يزاوآ 

25 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، دیآ یم  رد  دب  ای  کین  یظفل  هب  وگنخس  هدارا  اب  دوش  یم  نخس  هب  لدبم  هک  مد  نآ  دیوگ : انالوم  .دوش  یم  ظفل  ای  هملک  هب  لیدبت 
.نیگآرهز یهورگ  يارب  نیبگنا و  نوچ  تسا  دنیاشوخ  یهورگ  يارب  هک 

داب ار  نارادناکد  اهرازاب  رد  هک  دـندوب  یهورگ  میدـق  رد  .نانز  داب  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  ندیـشخب ، مارآ  نتخاس ، هدوسآ  ماعنا :
.دنریگ یماعنا  ات  دندز  یم 

يداب ار  لامـش  داب  لامـش : .تسا ) ینایز  ای  يدوس  ياراد  زین  دنک  یم  ریدقت  ادخ  هچ  نآ   ) .هبـشم هب  هب  هبـشم  هفاضا  ریدقت : هحورم 
تـسا يداب  درذـگ  یم  هنارتیدـم )  ) طسوتم يایرد  زا  نوچ  لامـش  داب  .دزو  یم  باتفآ  علطم  شعن و  تانب  علطم  نایم  هک  دـنا  هتفگ 

یم ناتسبرع  بونج  زا  هک  تسا  روبد  داب  لباقم  نآ  .دنا و  هدیمان  زین  لامـش  داب  ار  ابـص  داب  .بولطم  ناتـسبرع  مدرم  يارب  کنخ و 
ابص داب  دوب  بازحا  گنج  نآ  يادرف  هک  یبش  رد  دنا : هتـشون  روبد  ابـص و  هراب  رد  .درذگ  یم  کشخ  مرگ و  ياه  نابایب  زا  دزو و 

یمن نوریب  ماگنه  بش  نز  دازآ  لیَّللِاب : ُریـسَت  َهَّرُحلا ال  َّنأ  : » تفگ روبد  داب  .مینک  يرای  ار  دـمحم  هاپـس  میورب و  تفگ  ار  روبد  داب 
تَِکلها ًاداَع  َّنا  اَبَّصلِاب َو  ُترُِصن  ّینا  : » دومرف لوسر  تخیر و  مه  رد  ار  نانآ  ياهراک  دیزو و  هکم  رکشل  رب  تفر و  ابـص  داب  .دور »

مدنگ فک  کی  ص 476 ) ج 2 ، يدقاو ، يزاغم  ص 233 . ج 1 ، دمحا ، دنسم  « ) .ِرُوبَّدلِاب

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1828 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا راورخ  هنومن  تشم  ریظن : ...: 

.تسا يداـب  ياـه  جرب  دوصقم  تفگ  ناوت  یم  یلو  .دـنا  هدرک  ینعم  اوه  هرک  ار  نآ  نوـسلکین  وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  داـب : جرب 
.راگدرورپ تردق  زا  تراعتسا  نار : داب  هحورم  ثاغللا ) ثایغ   ) .تسا ولد  و  نازیم ، ازوج ، يداب : ياه  جرب 

.هناد زا  هاک  ندرک  ادج  داقتنا :

.زورما ياهولیس  ریظن  دندرک  یم  هریخذ  نآ  رد  ار  مدنگ  دندودنا و  یم  ار  نآ  ياهراوید  دندنک و  یم  نیمز  رد  ییاه  هاچ  هاچ :

.ندیدرگ التبم  ندیئاز  درد  هب  قلط :

.دچیپ یم  نز  محر  رد  داب  دسر  نداز  ماگنه  نوچ  هک  دنتشادنپ  یم  دالو : داب 

26 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا داب  زا  نادند  درد  هک  دنتشادنپ  یم  نادند : درد  بجوم  داب 

ص 733) هقیقحلا ، هقیدح   ) نیا وت  يوس  کیل  يرآ و  تفگ  نیزح  شابم  نیا  زا  تسا  داب  تفگ 

رف رک و  رد  ناور  نایآ  سفن  ره  رذگهر  نیب  نهد  ردنا  ار  داب 

ات دندنب  وئاز  نز  يوزاب  رب  هچ  نآ  ذیوعت : هعقر   6 / 4683 دتف 4684 - رد  نادند  هب  دیامرف  وچ  قح  دوب  نمآ  وا  زا  اه  نادـند  قلح و 
.دوش ناسآ  وا  لمح  عضو 

.نداز ناوارف  جنر  قلط : هجنکش 

تـسه هدننابنج  هدنبنج  اب  هکنیا  تسه  هدنناد  ره  لقع  رد  نیقی  سپ  نیملاعلا  بر  داب  دتـسرف  هک  نیقی  ار  نآ  دـنا  هتـسناد  همه  سپ 
تفگ نادب  ناج  نت  ندیبنج  زا  کیل  ناج  وت  ینیب  یمن  دبنج  ناج  هب  نت  رثا  راهظا  هب  ار  نآ  نک  مهف  رظن  رد  ینیبن  یم  ار  وا  وت  رگ 

دل ب وت  یناد  یمه  دوخ  ار  رگد  نآ  دش  هدـید  هک  دوخ  دوب  نیا  بدا  تفگ  بلط  رد  افو و  ردـنا  مکریز  بدا  رد  نم  مهلبا  رگ  وا 
.قشاع وا : تفگ   151 - 156

عمج دل :
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.تسا هتفر  راک  هب  درفم  ینعم  هب  عمج  تیب  رد  و  ریرش ، دلأ :

تولخ نیا  رد  تفگ  يو  .دز  گناب  وا  رب  تفشآ و  رب  قوشعم  درکن ، بدا  تیاعر  دیسر  قوشعم  هب  نوچ  قشاع  میدناوخ  هک  نانچ 
.دبنج یمن  يزیچ  داب  زج  درگن و  یمن  ار  ام  یسک 

.ینیب یمن  تسا  رظان  زیچ  همه  رب  هک  ار  داب  هدنتسرف  اما  ینیب  یم  ار  داب  دیوگ  یم  ودب  قوشعم 

یم قشاع  هاگ  نآ  .باذع  تیآ  هاگ  تسا و  تمحر  هناشن  هاگ  هک  دـناشک  یم  داب  هب  ار  نخـس  تسوا  هویـش  هک  نانچ  انالوم  سپس 
تسا هاگآ  وا  نورد  تین و  زا  نوچ  قوشعم  و  متسشنن ، اپ  زا  وت  يوج  تسج و  رد  مدرکن  تیاعر  ار  بدا  وت  روضح  رد  رگا  دیوگ 

.دناد یمن  تسار  زین  ار  وا  يافو  بلط و  دمآ  دهاوخ  هک  نانچ  دشاب و  هچ  تبلط  ات  میدید  ار  تبدا  دیوگ  ودب 

اهریسفت یخرب  هتشون  بسح  رب  هک  تسا  ع )  ) فسوی اخیلز و  ناتساد  روآ  دای  تیاکح 

27 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا وـت  تفگ  .مدرک  مرـش  وا  زا  تفگ  .دوـب  هچ  يارب  راـک  نیا  دیـسرپ  ع )  ) فـسوی .دـنکفا  تشاد  هک  یتـب  يور  رب  يا  هدرپ  اـخیلز 
.منکن مرش  دنیب  یم  ارم  هک  ییادخ  زا  نم  ینک  مرش  يدامج 

هک نانچ  دوش  یم  راکـشآ  دریذپ و  یمن  یـشوپ  هدرپ  دشاب ، دساف  رگا  ینورد  تین  هک  تسا  نیا  تساه  تیب  رد  هک  رگید  يا  هتکن 
.هدنیآ ناتساد  رد 

تفرگب يا  هناگیب  اب  ار  دوخ  نز  هک  یفوص  نآ  هصق 

هراشا

تفرگب يا  هناگیب  اب  ار  دوخ  نز  هک  یفوص  نآ  هصق 

زا هرجح  کی  نآ  ردـنا  نز  شیوخ  یهر  اب  هتـشگ  تفج  زود  شفک  اب  نز  دوب و  رد  کـی  هناـخ  زور  هناـخ  يوس  هب  دـمآ  ییفوص 
، رد دج  هب  یفوص  دزب  نوچ  نت  ساوسو 
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تقو یب  زور  نآ  ادصاق  ناکد  زا  ددرگ  زاب  هناخ  يوس  نامز  نآ  وک  دبن  شدوهعم  چیه  هار  هن  تلیح  هن  دندنامرد  ود  ره  هاگتـشاچ 
زا دمآن  تسار  شـسایق  نآ  راک  وا ز  دـمآن  هناخ  اف  نامز  نیا  راب  چـیه  وک  نآ  رب  نز  دامتعا  عوجر  هناخ  ات  درک  یلایخ  زا  عورم  نآ 

ياه ناتـساد  هعومجم  یخرب  رد  ریبعت ، رد  فالتخا  كدـنا  اـب  ناتـساد  نیا   157 ازـس ب 163 - دـهدب  مه  تسا  راتـس  هچ  رگ  اضق 
.دوش یم  هدید  یسراف 

.تشادن رد  کی  زج  قاطا  هناخ : ندوب  رد  کی 

رگید ینعم  تسا  نشور  هک  نانچ  اجنیا  نکیل  هدرب ، راک  هب  ینعم  نیمه  هب  ار  نآ  اهراب  زین  انالوم  تسا  هدـنب »  » ینعم هب  رتشیب  یهر :
.قساف فیرح ، دهد : یم 

.توهش زا  تیانک  نت : ساوسو 

(. دب لایخ  زا   ) هدیسرت عورم :

.يوس هب  يوس ، اف : .تشگرب ) هناخ  هب  ات  تخیگنا  رب  ار  وا  یلایخ   ) .تشگرب عوجر :

.هدماین تیب  رد  حوضو  رطاخ  هب  ادخ )  ) هیلإ دنسم  .هدنشوپ  راتس :

نامیـشپ و دب  تدیآ ز آ  ات  هک  دناشوپب  وا  یهاگ  دنچ  شادخ  دنایورب  تسا و  مخت  هک  نآ  شابم ز  نمآ  سرتب  يدرک  دب  هک  نوچ 
29 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناوع  داّلج و  هب  ار  يدزد  داد  نانمؤم  ریما  نآ  رمع  دهع  ایح 

دـشوپ اهراب  ازج  رد  دراب  رهق  لّوا  راب  ادـخ  هک  هّلل  شاح  رّمع  تفگ  راهنیز  ممرج  تسا  راب  نیلّوا  راید  ریم  ياک  دزد  نآ  دز  گـناب 
164 دوش ب 170 - رذـنم  نیا  ددرگ  رّـشبم  نآ  دوش  رهاظ  تفـص  ود  ره  نیا  هک  ات  لدـع  راـهظا  یپ  زا  دریگ  زاـب  لـضف  راـهظا  یپ 

.تسا هتفر  راک  هب  يردصم  ینعم  رد  هک  تسا  تفص  نامیشپ :
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، هَّللا ذاعم  هّلل : شاح  .اپ ) کی  تسد و  مود  راب  رد  دوش و  یم  هدـیرب  دزد  تسد  تسخن ، راب  رد   ) .روشک ریما  راـید : ریم  ینامیـشپ ) )
.تسا نینچ  هن 

دیان وج  مئاد ز  وبـس  هک  تسـس  ياپ  لـقع  تسناد  یمن  نآ  دومن  یم  شلهـس  نآ  تشذـگب  لهـس  دوب  هدرک  دـب  نیا  زین  نز  اـهراب 
يوس هتـشرف  نآ  هدرک  تسد  ناما  هن  قیفر و  هن  قیرط و  هن  اجف  گرم  دـنک  ار  قفاـنم  هک  اـضق  نآ  دروآ  گـنت  شناـنچ  نآ  تسرد 

نز زا  تسا  يریبعت  تسس : ياپ  لقع   171 التبا ب 175 - شفیرح ز  وا و  دـش  کشخ  افج  هرجح  نآ  رد  نز  نیک  نانچ  نآ  ناـج 
.تسین دارم  قفو  رب  هشیمه  راک  دیآ ، یمن  نورب  ملاس  بآ  زا  هشیمه  وبس  جئار : تسا  یلثم  وج : وبس و  درخ ) مک  نز  )

( ورسخ رصان   ) دیاین هزوک  ره  بآ  زا  تسرد  دیاشن  ار  يراد  زار  سک  همه 

لاجم نآ  رد  هک  یناهگان  گرم  اجف : گرم  مکح ) لاثما و  یماظن ،  ) تسرد مئاد  بآ  زا  دیان  وبس  تسـس  راک  دوش  ار  ام  هک  دیابن 
: تسا ثیدح  رد  و  تسین ، راکهنگ  يارب  هبوت 

( قالخالا مراکم  زا  ص 54 ، ج 74 ، راونالا ، راحب  « ) .رفاکلا هرسح  نمؤملا و  هحار  هأجفلا  توم  »

نیا دشونن  یـشوگ  ره  هک  ات  سفن  نیا  مرآ  هتـسنادان  کیل  ربص  هب  نکیل  مشک  هنیک  امـش  زا  ربگ  ود  ياک  دوخ  لد  اب  یفوص  تفگ 
30 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  سرج 

مرتهب مد  ره  هب  درادنپ  کیل  مک  هظحل  ره  خی  وچ  دشاب  قد  درم  قد  ّيرامیب  وچمه  كدـنا  كدـنا  قحم  هنیک  دـشک  ناهنپ  امـش  زا 
نآ هّرغ  وا  شدنریگ و  یم  هک  يراتفک  وچمه 
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هک یلاوج  هن  دوش  ناهنپ  نآ  رد  هک  يرونت  هن  دوبن  الاب  هر  زیلهد و  جمـس و  دوبن  ار  نز  نآ  هناخ  ناهنپ  چـیه  وک  راـتفک  نیک  تفگ 
رشحم ال رهب  جرح  ياج  نیا  فصو  نادزی  تفگ  زیرگ  ياج  هن  هتـشپ  هن  وگ و  هن  زیختـسر  زور  نهپ  هصرع  وچمه  دوش  نآ  باجح 

.تسا داقتعا  یب  نید ، یب  ینعم  هب  ربگ :  176 جوع ب 184 - اهیف  يرت 

.هظحل نیا  مد ، نیا  سفن : نیا 

.ناتساد زا  تیانک  .گنز  سرج :

( .داد دـهاوخ  ار  ناـتهانگ  رفیک  ادـخ   ) .تسا نیمکاـحلا  مکحا  هک  تسا  دـنوادخ  دوـصقم  تسوا و  بناـج  هب  قـح  هک  نآ  قـحم :
: قد يرامیب 

هب التبم  درم  قد : درم  ( 1 تیب 1280 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 لایخ 1280 / نوچمه  وا  ّقد  جنر  دش ز  لامج  رد  رتخا  دوزفا ز  وک  هام 
(. لس  ) قد يرامیب 

.2 تیب 3346 / لیذ  هب : دینک  هاگن  راتفک :

.وتسپ دش ، ناهن  نآ  رد  ناوتب  هک  يا  هناخ  هناخ : ناهنپ 

.نیمز ریز  خاروس ، بقن ، جمس :

.1 تیب 2817 / لیذ  هب : دینک  هاگن  وگ :

اه تیب  نـیا  رد  ( 107 هط ، « ) .ینیبن يدـنلب  و  یتسپ )  ) یجک چـیه  نیمز )  ) نآ رد  : » ًاْتمَأ ًاجَوِع َو ال  اـهِیف  يرَت  ـال  جوع : اـهیف  يرت  ـال 
.دنک یم  اوسر  ار  وا  دوش و  یم  راکشآ  ماجنارس  اما  دنام ، ناهنپ  يدنچ  تسا  نکمم  راکهانگ  هانگ  هک  نادب  تسا  یتراشا 

میظع ّنکدیک  نإ  هک  نز ، نتفگ  هناهب  و  سیبلت ، تهج  ندرک  ناهنپ  رداچ  ریز  ار  قوشعم 

میظع ّنکدیک  نإ  هک  نز ، نتفگ  هناهب  و  سیبلت ، تهج  ندرک  ناهنپ  رداچ  ریز  ار  قوشعم 

نابدرن رب  رتش  نوچ  ادـیپ  تخـس  نایع  اوسر و  درم  رداـچ  ریز  دوشگ  رب  ار  رد  تخاـس و  نز  ار  درم  دوز  دـنکف  وا  رب  ار  دوخ  رداـچ 
لابقا لام و  زا  ار  رم و  رهش  نایعا  زا  تسا  ینوتاخ  تفگ 
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یتّنم ساپـس و  یب  مرآ  رب  ات  یتمدخ  نیه  شتـسیچ  یفوص  تفگ  يا  هنانادان  دوز  دیاین  رد  يا  هناگیب  یـسک  ات  متـسبب  رد  رهب  تسا 
رتخد اقافّتا  تسد  ریز  دـنیبب  ار  رتخد  تساوخ  تسیک  هک  دـناد  قح  تسا  ینوتاـخ  کـین  تسا  یگتـسویپ  یـشیوخ و  شلیم  تفگ 

بوخ و تسین  رهش  ردنا  هک  دراد  رسپ  کی  سورع  لد  ناج و  هب  ار  وا  منک  یم  سوبس  ای  دشاب  درآ  را  تفگ  زاب  تسا  بتکم  ردنا 
رد ناشیا  وفک  نیا  دوب  یک  مشتحم  راد و  لام  نوتاـخ  موق  مک  راز و  ریقف و  اـم  یفوص  تفگ  تسا  ینک  بسکم  کـباچ و  كریز 

185 حاـیترا ب 196 - دـنامن  دـیآ  گـنت  هن  رو  حاـکن  ردـنا  تفج  ود  ره  دـیاب  وفک  جاـع  رگید ز  يرد  بوچ و  زا  رد  کـی  جاوز 
.گنرین ریوزت ، يزیچ ، ای  راک  ندناشوپ  سیبلت :

تیب لیذ  هب : دـینک  هاگن  .نادوان  رب  رتش  ای  ناـبدرن : رب  رتش  ( 28 فسوی ،  ) .تسا گرزب  نانز )  ) امـش رکم  انامه  میظع : نک  دـیک  نأ 
.هدز رس  هتسنادان ، هنانادان :  3 / 4729

ار وا  الاب  تیب  رد  اریز  مسانـش ، یمن  ار  وا  هک  تسین  نیا  دـنا ) هتـشون  ناـحراش  ضعب  هک  ناـنچ   ) هلمج ینعم  تسیک : هک  دـناد  قح 
( .تسا یگرزب  نوتاخ  هچ  دناد  یم  ادخ   ) .تسا زیمآ  بجعت  هلمج ، .تسا  هدناسانش 

32 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هنایفخم هدیشوپ ، تسد : ریز 

وخ شوخ  ابیز ، ای  تشز  زا  تیانک  سوبس : ای  درآ   4 تسا 1819 / رگاوسر  ار  درم  رم  نیقی  یم  تسدریز  یم  نیا  دیـشون  ناوت  یک 
.دشاب هک  ناس  ره  وخ ، دب  ای 

.تسا ریظن  یب  تساتکی ، تسین : رهش  ردنا 

.رآ تسد  هب  لوپ  روآ ، رد  نان  بساک ، نک : بسکم 

.اتمه وفک :

: جاع زا  يرد  بوچ و  زا  يرد 
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.فرط ود  ندوب  نوگمهان  زا  تیانک 

.شمارآ شیاسآ ، حایترا :

هدیشوپ رس  ار  نیا  یفوص  نتفگ  باوج  تسا و  حالص  رتس و  وا  دارم  تسین  زاهج  دنب  رد  وا  هک  نز  نتفگ 

هدیشوپ رس  ار  نیا  یفوص  نتفگ  باوج  تسا و  حالص  رتس و  وا  دارم  تسین  زاهج  دنب  رد  وا  هک  نز  نتفگ 

نوچ هن  عمج  صرح و  هب  ام  میا  همخت  لولم و  رز  لاـم و  اـم ز  وج  بابـسا  متـسین  نم  هن  تفگ  وا  ّيرذـع و  نینچ  نم  متفگ  تفگ 
رّرکم نآ  تفگب و  یـشیورد  رذـع  یفوص  زاب  حالف  دـشاب  نآ  دـب  دوخ  ملاع  ود  رد  حالـص  یکاپ و  تسا و  رتس  ام  دـصق  میا  هماع 
شرقف دـص  هک ز  هوک  رتخـسار ز  تسوا  داقتعا  ما  هدرک  رّرقم  ار  يزاـهج  یب  ما  هدرک  رّرکم  مه  نم  نز  تفگ  تفهن  دوبن  اـت  درک 

دید و ام  لام  زاهج و  دوخ  یفوص  تفگ  تسا  تّمه  قدـص و  دوصقم  امـش  زا  تسا  تّفع  مدارم  دـیوگ  یمه  وا  هوکـش  دـیآ  یمن 
دناد هب  ام  وا ز  حالـص  دـهز و  یکاپ و  رتس و  زاب  ینزوس  دـنامن  ناهنپ  وا  رد  هک  ینت  کی  ماقم  یگنت  هناخ  اـفخ  ادـیوه و  دـنیب  یم 

وا رتس  حالص و  زو  تسا  مداخ  زاهج و  یب  وا  ارهاظ  رتس  لابند  رـس و  شیپ و  سپ و  زو  رتس  لاوحا  وا  دناد  یم  ام  هب ز  حاصتنا  ردنا 
فال ات  هک  متفگ  نآ  دب  ار  تیاکح  نیا  تسا  ینشور  زور  وچ  ادیپ  وا  رب  نوچ  تسین  طرـش  اباب  يروتـسم ز  حرـش  تسا  ملاع  دوخ 

ماد يا  هدوب  نئاخ  وت  یفوص  نز  نوچ  داقتعا  داهتجا و  تتـسدب  نیا  دازتسم  يوعد  هب  مه  يا  ار  وت  رم  اطخ  دـش  اوسر  وچ  یفاب  مک 
ین ب شیوخ  يادخ  زو  يراد  مرش  ینز  پک  ییور  هتسشان  رهز  هک  يا  هدوشگب  اغد  ردنا  رکم 
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.راکشآان هتسب ، رس  هدیشوپ : رس   197 - 213

.زاهج بلاط  ایند ، لام  ناهاوخ  وج : بابسا 

34 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ینماد كاپ  زا  تیانک  رتس :

وا هک  دوش  راکشآ  .دنامن  ناهنپ  تفهن : دوبن  .تسا ) ناهج  نآ  ناهج و  نیا  يراگتـسر  بجوم  حالـص  یکاپ و   ) .يراگتـسر حالف :
.درادن یتنکم  ایند  لام  زا 

.نتفریذپ تحیصن  حاصتنا :

يا هداد  تحیـضف  نیا  هب  نت  هک  وت  دوخ و  رب  دـنکن و  راکـشآ  هدرک  هک  ار  یهانگ  دـناد  یم  هنوگچ  هک  تسا  یتیاـنک  رتس : لاوحا 
.دنکفا هدرپ 

هدیشوپ نز  هلیسو  هب  هک  يدرم   ) .راتـساوخ هب  تراشا  مّود  تیب  مین  رد  و  رتخد »  » هب تسا  تراشا  لوا  تیب  مین  رد  وا »  ...: » وا ارهاظ 
.درک راتفر  وا  اب  هنابدا  یب  قشاع  هک  تسا  قوشعم  لعاف  متفگ : .تسناد ) یم  ار  دوخ  راک  تقیقح  دوب و  هدش 

.نوزفا دازتسم :

.3 تیب 2605 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ور : هتسشان 

.تسا نهد » نوردنا   » ینعم هب  لّوا ) ّمض  هب   ) پک اه  گنهرف  رد  .اپ  رس و  یب  زا  تیانک  .وگ  هوای  نز ، فال  نز : پگ 

: داد خساپ  تشادن و  هاگن  بدا  دح  هک  قشاع  هب  قوشعم  نابز  زا  تسا  یبیدأت  اه  تیب  نیا 

ینز زا  ار  درم  دوخ ، هانگ  ندیناشوپ  يارب  نز  میدید  هک  نانچ   4 بلط 155 / رد  افو و  ردـنا  مکریز  بدا  رد  نم  مهلبا  رگ  وا  تفگ 
وا میـشیورد و  ام  میتسین ، وا  وفک  ام  تفگ  درواین و  وا  يور  هب  دوب  هاگآ  راک  نورد  زا  هک  یفوص  .دناسانـش  ناـشرتخد  راگتـساوخ 

.تسا بلاط  ار  يراکزیهرپ  فافع و  تسین  زاهج  دنب  رد  وا  تفگ  نز  .رادلام 

اّما تسا ، غورد  دـیوگ  یم  نز  هچ  نآ  تسناد  یم  میتشون  هک  ناـنچ  یفوص  .نز  هب  تسا  یفوص  زا  یـضیرعت  دـعب  هب  تیب 204  زا 
اراکشآ تساوخ  یمن 
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رتس و اّما  دنیب ، یم  میراد  گرب  زاس و  ره  زا  یهت  گنت و  يا  هناخ  هک  ار  ام  رهاظ  وا  : » دیوگ یم  هدیشوپ  رـس  سپ  دشکب ، وا  خر  هب 
هک رتهب  زین  وا  مدرکن  اوسر  ار  وا  مدـناشوپ و  وا  رب  نم  هک  نانچ  نآ  ینعی  داد ! یم  اـم  زا  رتهب  وا  مه  ار  یگزیکاـپ  دـهز و  فاـفع و 
نآ اّما  تسا  ینعم  نیا  دـیؤم  دـعب  تیب  راهچ  .دراد و  هگن  هدرپ  رد  نانچمه  ار  وت  قسف  درواین و  بل  رب  ینخـس  ارجام  نیا  زا  دورب و 

.تسا دیعب  یطابنتسا  تسا  ریقف  لد  هناشن  گنت  هناخ  ددرگ و  یم  رب  رقف  هب  اه  تیب  نیا  هک  تسا  هتشون  نوسلکین  هچ 

ار ادخ  نتفگ  ریصب  عیمس و  زا  ضرغ 

ار ادخ  نتفگ  ریصب  عیمس و  زا  ضرغ 

زا عینش  راتفگ  بل ز  يدنبب  ات  عیمس  ار  دوخ  قح  تفگ  نآ  یپ  زا  ریذن  مد  ره  تیو  دید  دوب  هک  ریصب  ار  دوخ  قح  تفگ  نآ  یپ  زا 
ّقتشم مسا  مه  مان  دراد  روفاک  هیـس  هک  ملع  مسا  ادخ  رب  اه  نیا  تسین  میب  وت ز  يداسف  یـشیدنین  ات  میلع  ار  دوخ  قح  تفگ  نآ  یپ 

مان ییح  دشاب  ملع  ای  ایض  ار  ناریرـض  عماس  ار  ّرک  اهد  زنط و  دشاب و  رخـست  هن  رو  میقـس  یلوا  ّتلع  لاثم  هن  میدق  فاصوا  تسا و 
ات حـیدم  رد  اه  بقل  نیا  میوگب  رگ  بسن  رهب  یهن  يزاغ  بقل  ای  بقل  یجاح  ار  هدازون  کلفط  حـیبص  مان  ار  تشز  هایـس  ای  حـیقو 

: بیرف گنرین ، اهد :  214 نوملاظلا ب 223 - لوقی  اّمع  قح  كاپ  نونج  ای  نآ  دوب  يزنط  رخست و  حیحص  دوبن  تفص  نآ  درادن 

هن وا  تسا  سیبلت  اهد و  درم  هک  نآ 
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.مرش اب  ییح : همان ) تغل  زا  لقن  هب  ییانس ،  ) تسا سیلبا  هک  مع  هن  لاخ و 

.ور ابیز  حیبص :

.وج گنج  يزاغ :

هدوب ناملـسم  ناملکتم  نافوسلیف و  نایم  نامز  رید  زا  هک  ینخـس  و  یلاعت ، يراب  ياه  تفـص  هراـب  رد  تسا  یحیـضوت  اـه  تیب  نیا 
ریصب نوچ  یلاعت  يراب  ياه  تفـص  دیوگ : یم  انالوم  .تسا  هنوگچ  راگدرورپ  رب  اناد  انیب ، اونـش ، نوچ  ییاه  تفـص  قالطا  تسا :

يراب .دننک  فصو  نادب  ار  نایمدآ  هک  تسین  ییاه  تفص  نوچمه  اناد )  ) میلع و  اونش ،)  ) عیمس انیب ،) )

36 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ياه همزال  هب  ار  هدنب  ات  دیوگ  یم  میلع  و  ریـصب ، عیمـس ، ار  دوخ  وا  .دشاب  يزغم  ای  شوگ ، مشچ ، ار  وا  هک  تسا  نآ  زا  هّزنم  یلاعت 
.دورن اطخ  هار  هب  دوش و  دوخ  بقارم  هدنب  دهد و  هجوت  اه  تفص  نیا 

تسا مان  درجم  اهظفل  نیا  ایآ  تسیچ ؟ قح  ترضح  هراب  رد  اه  تفص  نیا  تقیقح  هک  دیآ  یم  نایم  هب  شسرپ  نیا  فیرعت ، نیا  زا 
بلطم نیا  حیـضوت  رد  داد ؟ تبـسن  تسادخ  هب  ناوت  یم  هنوگچ  ار  اه  تفـص  نیا  تروص  ود  ره  رد  تسا ؟ ینعم  ربارب  کی  ره  ای 

: تخادرپ انالوم  هدومرف ي  هب  سپس  درک  تراشا  هتکن  دنچ  هب  تسخن  دیاب 

نآ و دـننام  و  گنـس ، بآ ، نوچ  دـشاب  سوسحم  هاوخ  دـنک ، یم  تلالد  تاذ  رب  اهنت  دـماج  مسا  قتـشم ، ای  دـندماج  ای  اه  مسا  ( 1
ياراد هک  یسک   ) اناد و  اونش ، نوچ  تسا  تاذ  رب  مئاق  هک  دنک  تلالد  یتفص  رب  قتـشم  مسا  .لقع  ملع و  نوچ  ینعم  هلوقم  زا  هاوخ 

(. تسا ییاناد  ای  ییاونش  هوق 

مان نینچ  .دنهاوخن  هدش  عضو  نآ  ربارب  لصا  رد  قتشم  هک  ار  ینعم  نآ ، زا  دنهن و  یصخش  ای  يزیچ  مان  ار  قتشم  مسا  هاگ  ( 2
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.دنهن صاخشا  مان  هک  میدق  و  میحر ، نسح ، نوچ  دنیوگ  ملع  مسا  ار  نآ  و  تسا ، نارگید  زا  مان  نآ  هدنراد  هدننک  ادج 

ای تسا  صخـش  ملع  نوچمه  ییاه  مان  ایآ  .تسا  هنوگچ  نتفگ  ریـصب  و  عیمـس ، میدق ، ار  ادخ  هک  دیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  لاح 
رب کی  ره  هکلب  ملع » مسا  ادخ  رب  اه  نیا  تسین   » دیوگ انالوم  .تسا  دوجوم  یلاعت  يراب  رد  هک  دنک  یم  تلالد  یتفـص  رب  کی  ره 

تسا و قتـشم  مسا   » تسا میدـق  یلاعت  قح  ترـضح  تاذ  نوچ  مه  تفـص  نآ  تسا و  یلاعت  يراب  رد  هک  دـنک  یم  تلالد  یتفص 
دـشابن یفـصو  هدنیامن  اه  مسا  نیا  رگا  .وا  لولعم  هدیرفآ و  اه  تفـص  دشاب و  یلوا  تلع  میدـق و  وا  تاذ  هکنیا  هن  میدـق » فاصوا 

 ... دنناوخ و یجاح  ار  كدوک  انیب و  ار  روک  اونش و  ار  رک  هک  تسا  نآ  دننام 

اقـش ردنا  یخـسار  هزیتس  زک  اقل  زا  شیپ  تمتـسناد  یمه  نم  لاصخ  دب  نکیل  ییور و  وکن  هک  لاصو  زا  شیپ  تمتـسناد  یمه  نم 
مرادن يدرب  نامگ  وت  نابـش  یب  يدید  هّرب  نوچ  ارم  وت  شمنیب  مک  رگ  درد  نآ  شمناد ز  شمع  رد  دـشاب  خرـس  ممـشچ  هک  نوچ 

37 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنا  هدیلام  هگیاجان  رظن  هک  دنا  هدیلان  نآ  درد ز  زا  ناقشاع  نابساپ 

مک یک  رگن  مک  هفازگ  سراح  منم  هک  رگج  رب  دمآ  ریت  هزمغ  ات ز  ار  یبس  نآ  دنا  هتسناد  ناگیار  ار  یبظ  نآ  دنا  هتـسناد  نابـش  یب 
دوب درـس  دزو  نم  رب  نآ  هک  يداب  وا  دناد  دزـس  یم  شکلم  هک  مراد  یـسراح  ما  هلابند  زا  سراح  دـشابن  هک  ما  هلاغزب  زا  مک  هّرب  زا 

لفاغ تسین  میلع  نآ  مرگ  ای  داب  نآ 
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هب مدیـسرپن  نآ  تلاس ز  تشه  رود  مدـید ز  یم  تیروک  لد  هب  نم  روک  تسا و  ّرک  قح  یناوهـش ز  سفن  میقـس  يا  بیاـغ  تسین 
224 نوگن ب 236 - رـس  وا  دوب  نوچ  ینوچ  وت  هک  نوت  هب  دشاب  وا  هک  نآ  مسرپ  هچ  دوخ  چـیپ  چـیپ  لهج  مدـید ز  ترپ  هک  چـیه 

.ندید ینعم  هب  تیب 229  رد  .نتخانش و  نتسناد :

.یتخب دب  یتخس ، ءاقش ، اقش :

زا یتسه و  ییادج  هب  موکحم  يرادن  یفاص  یقـشع  كاپ و  یهاگن  نوچ   ) .ندرب رـس  هب  یتخب  دب  رد  هشیمه  ندوب : خسار  اقـش  رد 
( .تسا یتلع  ار  نآ  مناد  یم  منیبن ، هدـش  خرـس  کشا  زا  هک  ار  دوخ  مشچ  رگا   ) .مشچ ندـش  نیگآ  کشا  شمع : .مورحم ) لاصو 

.نتسیرگن هدید  کی  هب  ار  توهش  قشع و  .نتشاد  هدولآ  هاگن  .نتسیرگن  دیابن  هک  ییاج  هب  ندیلام : رظن  هگیاجان 

.وهآ یبظ :

.ریسا یبس :

.نابهگن سراح :

: هکلهّتلا عتارم  نع  همنغ  قیفـشلا  یعارلا  یمحی  امک  نمؤملا  هدـبع  یمحی  یلاعت  هَّللا  َّنا  : » ثیدـح اب  تسا  بساـنم  ندوب : هرب  زا  مک 
زا يونثم ، ثیداحا  « ) .رابگرم ياه  هاگارچ  رد  ار  شنادنفـسوگ  نابرهم  ناپوچ  هک  نانچ  دنک  یم  ینابهاگن  ار  نمؤم  هدنب  دـنوادخ 
امک ایندـلا ) میعن   ) اهمیعن نع  یئایلوا )  ) مهدوزأل ینا  : » دومرف یـسوم  هب  ادـخ  هک  درآ  یعادـلا  هدـع  زا  یـسلجم  و  ریغـصلا ) عماجلا 

ص 49) ج 13 ، راونالا ، راحب  « ) .هکلهتلا عتارم  نع  همنغ  یعارلا  دوذی 

38 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یقیقح قوشعم  زا  تسا  ندنام  رود  یتخس  زا  تراعتسا  ثحب  دروم  تیب  رد  .نخلگ و  نوت :

رد هک  دنک  یم  دزـشوگ  ینمـض  روطب  ار  يا  هتکن  نتـشادن ، هاگن  بدا  قوشعم و  اب  وا  تاقالم  قشاع و  ناتـساد  ندرک  لابند  نمض 
ار بدا  طرش  ادخ  يایلوا  رضحم 
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.دننیب یم  ار  سک  ره  نورد  دنراد و  فارـشا  اه  لد  رب  وس  کی  زا  نانآ  هک  .تشاد  دیاب  ار  نانآ  تمرح  ساپ  و  درک ، دـیاب  تیاعر 
.دنا قح  ترضح  تیامح  رد  رگید  يوس  زا  دنوش و  یمن  هرغ  نادیرم  رهاظ  راتفر  هب  و 

ماّمح نوچ  يوقت  نخلوگ و  نوچ  ایند  لاثم 

ماّمح نوچ  يوقت  نخلوگ و  نوچ  ایند  لاثم 

تسا و هبامرگ  رد  هک  نآ  تسافـص ز  نوت  نیز  یقّتم  مسق  کیل  تسا  نشور  يوقت  ماّمح  وا  زا  هک  تسا  نخلگ  لاثم  اـیند  توهش 
كرت اون  اب  مرگ و  هبامرگ  دوب  ات  ادخ  هداهنب  صرح  ناشیا  ردنا  ناب  هبامرگ  ندرک  شتآ  رهب  ناشک  نیگرس  هدننام  اینغا  تساقن  رد 

رباـص هک  ار  رم و  تسا  مداـخ  نوچ  وا  تسا  نوت  رد  هک  ره  ناد  هباـمرگ  نآ  نیع  ار  نوـت  كرت  نار  هباـمرگ  رد  يوـگ و  نوـت  نیا 
زا ناخد و  زا  سابل و  زا  راکشآ  امیـس  زین  ار  ناینوت  وا  يابیز  خر  رب  ادیپ  تسه  وا  يامیـس  دش  ماّمح  رد  هک  ره  تسا  مزاح  تسا و 

سپ نهک  زار  نادب  ون  ثیدح  زا  نخس  رد  شرآ  رد  وب  يرادن  رو  ریرـض  ره  يارب  دمآ  اصع  وب  ریگب  ار  شیوب  شور  ینیبن  رو  رابغ 
دـص هنابز  ره  هدرک  زاب  ناهج  ردـنا  تسا  شتآ  نوچ  وت  صرح  بش  هب  اـت  مدرب  كرچ  هّلـس  تسیب  بهذ  بحاـص  یین  وت  دـیوگب 

ار رت  كرچ  دنز  شتآ  زا  مد  هک  یباتفآ  تسا  شتآ  غورف  نیگرس  نوچ  هچ  رگ  تسا  شوخان  نیگرس  وچ  رز  نیا  لقع  شیپ  ناهد 
ینعی تسیچ  ما  هدروآ  درگ  لام  دیوگ  هک  نآ  ررـش  دص  دـتفا  صرح  نوت  هب  ات  رز  درک  مه  ار  گنـس  نآ  باتفآ  دـنک  شتآ  قیال 

كرچ
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نم بش  هب  ات  يدیـشک  هّلـس  شـش  وت  هک  تساهرخف  نیز  ناـینوت  ناـیم  رد  تسازف  ییاوسر  هک  هچ  رگ  نخـس  نیا  ما  هدرب  نیدـنچ 
: يوقت مامح   237 دیدپ ب 255 - یجنر  وا  رب  درآ  کشم  يدوب  دیدن  ار  یکاپ  داز و  نوت  رد  هک  نآ  برک  یب  هّلس  تسیب  مدیـشک 

نوت ای  نخلگ  ار  نآ  هک  دوب  یلحم  ار  اه  مامح  میدق  رد  .هبشمب  هب  هبشم  هفاضا 

40 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ات دنتخورفا  یم  گید  ریز  ار  نیگرـس  ای  مزیه  هداهن ، قاجا  نآ  رـس  رب  گرزب  یگید  تشاد و  یگرزب  قاجا  مامح  نوت  .دنتفگ  یم 
.هزیکاـپ دـنتفر  یم  ماـمح  هب  هک  ناـنآ  و  دـندوب ، كرچ  هدوـلآ و  دـندروآ و  یم  ناـشک  نیگرـس  ار  نیگرـس  نآ  دوـش و  مرگ  بآ 

.دراد هگن  مرگ  نیگرس  اب  ار  هبامرگ  ناب ، هبامرگ  ات  دنا  شک  نیگرس  ایند  لام  ناگدنروآدرگ 

.یگزیکاپ اقن :

.دنشیدنا یمن  يزیچ  هب  لام  ندرک  درگ  هب  زج  هک  یناتسرپ  ایند  اینغا :

.دننک یضار  ار  نآ  دنشوک  یم  نانآ  هک  تسا  شکرس  سفن  زا  تیانک  ناب : هبامرگ 

.يوقت نتفرگ  هشیپ  زا  تراعتسا  ندش : مامح  رد 

يامیس ندوب  اراکشآ  ( 29 حـتف ،  ) .ِدوُجُّسلا َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِـس  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ابیز : خر  رب  راـثآ  ندوب  ادـیپ 
ندینش ای  يدب ، ای  یکین  هب  ندوب  هرهش  زا  تیانک  وب : ( 41 نمحر ،  ) .ْمُهامیِِسب َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ناینوت :

.رادرک هدهاشم  ای  دیوگ ، دعب  تیب  رد  هک  نانچ  راتفگ 

.روک ریرض :

.رز هدنراد  بهذ : بحاص 

هک یباتفآ  .تسین ) هراچ  نتفرگ  هرهب  ایند  لام  كدنا  زا  هک  تسا  نادـب  تراشا   ) .نتـشگ ندـش  هتخورفا  بجوم  ندوب : شتآ  غورف 
.نازوس باتفآ  دنز : یم  شتآ  زا  مد 

.ندیناکشخ ندرک : شتآ  قیال 

هک نادب  تراشا  ار : گنس  باتفآ  ندرک  رز 
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.دوش یم  گنس  لد  رد  رز  شیادیپ  بجوم  گنس  كاخ و  رب  دیشروخ  شبات  دنیوگ 

میرک نآرق  زا  هتفرگ  رب  یخرب  هک  اـه  تیب  نیا  نومـضم   4 ناک 616 / تسا  دیـشروخ  زادنا  رظن  زک  نآ  تسا  دـنوادخ  هاگرظن  هک 
دوخ و هک  ور  نآ  زا  هن  دنزادرپ ، یم  لام  دروآدرگ  هک  ار  ناتسرپ  ایند  تسا  يریذحت  اه  ثیدح  زا  هتفرگ  یخرب  تسا و 

41 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا هدش  هیبشت  شتآ  هب  اه  تیاور  یخرب  رد  هک  صرح  .سب  دنا و  لام  هتفیـش  هک  ور  نآ  زا  هکلب  دنراد ، شیاسآ  رد  ار  نارگید 
زا رگیدـکی  اب  .دـنراد  هاگن  مرگ  ار  ایند  نخلگ  هک  دـنراد  یم  او  ار  ناـنآ  ص 31 ) ج 75 ، راونالا ، راـحب  « ) .راـّنلا نم  ّرحأ  صرحلا  »

ظعاو نآ  هک  نانچ  دنزادرپ  یمن  ایند  هب  دـنریگ و  یم  تربع  نانآ  راک  زا  ناراکزیهرپ  دـنیوگ  نخـس  دـنا  هدروآ  تسد  هب  هک  یلام 
.تسا هدنیآ  ناتساد  رد  هک  نانچ  دنا  هدنز  نآ  نتخودنا  هب  نارادلام  اما  .دش  زاغآ  رتفد  نیا  کی  داتشه و  تیب  زا  يو  ناتساد  هک 

دش روجنر  شوه و  یب  کشم  رطع و  يوب  زا  ناراّطع  رازاب  رد  هک  غاّبد  نآ  هّصق 

هراشا

دش روجنر  شوه و  یب  کشم  رطع و  يوب  زا  ناراّطع  رازاب  رد  هک  غّابد  نآ  هّصق 

داتف اج  رب  رـس و  شدـیدرگب  ات  دار  ناراّطع  دز ز  شرطع  يوب  دیـسر  ناراّطع  رازاب  رد  هک  نوچ  دـیمخ  شوه و  یب  داـتفا  یکی  نآ 
نآ نانک  نامرد  وگ  لوح  ناگلمج ال  نامز  نآ  يو  رب  قلخ  دـمآ  عمج  رذـگهر  نایم  ردـنا  زور  مین  ربخ  یب  وا  داتفوا  رادرم  وچمه 
نآ هعقاو  نآ  ار  دمآ و  بالگ  زا  هعترم  ردـناک  تسناد  یمن  وا  دـناشف  يو  رب  يرگید  نآ  بالگ  زو  دـنارب  یم  وا  لد  رب  فک  یکی 

رس و دیلام و  یمه  شتسد  یکی 
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ات هک  شـضبن  رگد  نآ  مک و  درک  یم  شـششوپ  زا  رگد  نآ  مه و  هـب  دز  رّکـش  دوـع و  روـخب  نآ  رت  دروآ  یمه  لـگهک  رگد  نآ 
شیـشه یب  ردنا  دندنامرد  قلخ  شیـشح  گنب و  ای  تسا و  هدروخ  یم  هک  ات  دتـس  یم  شناهد  زا  يوب  رگد  نآ  دـهج و  یم  نوچ 

ار وک  دش  هچ  ای  تشگ ؟ عورـصم  نوچ  هک  دناد  یمن  سک  بارخ  اج  نآ  تسا  هداتفا  نالف  هک  باتـش  ار  ناشیوخ  دـندرب  ربخ  سپ 
تفاکشب و ار  قلخ  نیتسآ  رد  گس  نیگرـس  یکدنا  تفت  دوز  دمایب  اناد  زبرگ و  تفز  غّابد  نآ  تشاد  ردارب  کی  تشط  ماب  زا  داتف 

تسخن ناتساد ، ذخأم   256 تسا ب 270 - یلج  ندرک  اود  یناد  ببـس  نوچ  تسیچ  مناد ز  یمه  شجنر  نم  تفگ  نینح  اب  دـمآ 
فلا و دشاب و  هدش  انـشآ  تسا  نآ  دض  هک  يزیچ  اب  هک  دـشاب  هدرکن  نانچ  ار  شیوخ  نورد  هّللاب  ذایعلا  رگا و  : » تسا یلازغ  هتفگ 

نارگید هچ  نآ  و  دتفا ، ملا  جنر و  رد  دوب و  يو  كاله  نآ  و  دشاب ، هدـش  يو  دـض  دـیآ  ادـیپ  ترخآ  رد  هچ  نآ  هتفرگ ، تبـسانم 
هب شوخ  يوب  نآ  زا  دش و  ورف  ناراطع  رازاب  هب  هک  دوب  ساّنک  نآ  نوچ  يو  لثم  .ددرگ و  یقش  نآ  نیع  هب  يو  دنوش ، دیعس  نادب 

دشب شوه  زا  داتفیب و  دیسر ، يو  ینیب 

43 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، دیـسر اج  نآ  دوب  هدرک  یـساّنک  یتقو  هک  یکی  ات  دش ؛ یم  رتب  يو  دـندز ، یم  يو  يور  رب  کشم  بالگ و  دـندمآ و  یم  نامدرم 
يو ینیب  ارف  دروایب و  یمدآ  تساجن  يا  هراپ  تسا ، هدیسر  هچ  هب  یشه  یب  ار  يو  هک  تسنادب 
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: تسا هدورس  همان  رارسا  رد  راطع  و  ص 599 ) ج 2 ، تداعس ، يایمیک  « ) .خآ تفگ  دمآ و  شهاب  يو  تشاد ،

راطع ناکد  رب  تشاد  هر  رگم  راک  زا  تسج  نوریب  ساّنک  یکی 

دش نوگن  رس  اج  نآ  ساّنک  یمه  دش  نورب  ناکد  زا  کشم  يوب  وچ 

دوز ادج  يو  زا  ناج  تشگ  یتفگ  وت  دوب  اجک  ار  وا  شوخ  يوب  غامد 

رایسب دروآ  شیپ  دوع  بالگ و  راطع  درم  ناّکد  دمآ ز  نورب 

دش رت  شوه  یب  نآ  زا  ساّنک  یسب  دش  رت  دوع  بالگ و  زا  شیور  وچ 

شدیروآ ینیب  شیپ  تساجن  شدیدب  نوچ  رگید  سانک  یکی 

.ندرک رثا  ندز : ص 61 ) همان ، رارسا   ) تفای رگد  یناج  دش  هدنز  یتفگ  وت  تفای  ربخ  نوچ  تساجن  زا  شماشم 

.دنیوگ يزیچ  زا  میب  ای  یتفگش  ماقم  رد  ار  هرقف  نیا  هک  هّللِاب  اَّلإ  َهَُّوق  َلوَح َو ال  َال  وگ : لوح  ال 

.ندیلام ندیشک ، ندنار :

.هدمآ هیفاق  تیاعر  يارب  تسا و  ناکم  اج و  ینعم  هب  اجنیا  رد  .هاگارچ و  راز ، نمچ  عترم ، هعترم :

هدیسوپ و هاک  لگ و  زا  تسا  یطولخم  هک  ار  لگ  هاک  دوب  هدش  شوه  یب  هک  یـسک  ندروآ  شوه  هب  يارب  هتـشذگ  رد  رت : لگهک 
.دنتفرگ یم  وا  ینیب  شیپ  تفر  یم  راک  هب  اهراوید  اه و  ماب  دودنا  يارب 

.دنتخاس یم  هلیتف  هتخیمآ  دنق  اب  ار  دوع  هدارب  ندز : مه  هب  رکش  دوع و  روخب و 

هک  ) .ندرک وب  ندیـشک ، يوب  ندتـس : يوب  مجع ) راـهب  زا  جادـننآ ،  ) هتخوس رکـش  دوع و  وچ  ار  ودـع  هتخورفا  دوـع  نآ  زیر  رکش 
نیا رد  .تسا و  نآ  دننام  و  ندش ، اوسر  زار ، ندش  شاف  ینعم  هب  رتشیب  نداتفا : ماب  زا  تشط  هن ) ای  تسا  تسم  دننادب 

يونثم حرش 
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44 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  ) 

.دمآ هچ  وا  رس  رب  ینعی : تیب 

.تسا دیق  زین  دوز »  » هک نانچ  تسا ، ندمآ  لعف  دیق  تفت :

همان رارسا  رد  تسا و  یمدآ  تساجن  تداعس  يایمیک  رد  دروآ ، شوه  هب  ار  هتفر  شوه  زا  هچ  نآ  میدید ، هک  نانچ  گس : نیگرس 
رکیپ تفه  ياه  حرش  زا  یکی  زا  نوسلکین  حرش  رد  هتـشاد ؟ راکچ  نآ  اب  غّابد  هدمآ و  اجک  زا  گس  نیگرـس  .تسا  تساجن  قلطم 

زا یمان  یسک ؟ هچ  هتشون  حرـش و  مادک  .دندرب  یم  راک  هب  ار  گس  نیگرـس  یغابد  رد  هک  تسا  هدروآ  تسا ، یکرت  هب  هک  یماظن 
: تسا یماظن  تیب  نیا  حرش  رد  هتشون  نآ  ارهاظ  هدربن ، نآ 

یـسانش روناج  ياه  باتک  هب  .تسین  ذـخأم  یب  انالوم  هدورـس  مدوب  نئمطم  هدولآ  تغاـبد  ياـه  مرچ  هدومآ  رهوگ  ياـهطمن  نآ  و 
.دوش یم  هدافتسا  قانح  درد و  ولگ  يارب  نآ  زا  هک  تسا  هدمآ  ظحاج  ناویحلا  رد  اهنت  مدرک ، عوجر  میدق 

للع زا  یتیاور  هب  ثیدـح  ياه  باتک  هعلاطم  نمـض  هک  نآ  ات  دیـسرن  ییاج  هب  میوجتـسج  متـساوخ و  يرای  زین  لضاف  ناتـسود  زا 
زا راـطع  ییحی  نب  دـمحم  زا  هیولیجاـم  یلع  نب  دـمحم  : » تسا نیا  تیاور  نآ  همجرت  دوـشگ و  ار  لکـشم  هک  مدروـخ  رب  عیارـشلا 

هزوم نآ  زا  هک  شراد  ياه  تسوپ  زا  ع )  ) اضرلا نسحلا  یبا  ماما  زا  یمسق  دیزی  وبا  زا  يرایـس  دمحم  نب  دمحا  زا  دمحا  نب  دمحم 
راحب ، 345 ص 344 - عیارـشلا ، للع  « ) .دوش یم  تغابد  گس  نیگرـس  اـب  نآ  هک  ناوخم  زاـمن  نآ  رد  دومرف  .دیـسرپ  دـنزاس ، یم 

ج 2،  ) ماکحالا بیذهت  رد  دنس  نیمه  هب  و  ص 403 ) هالصلا ، باتک  ج 3 ،  ) یفاک عورف  رد  تیاور  نیا  ص 217 ) ج 80 ، راونالا ،
ص
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باتک رگید  رد  .تسا و  لصالا  یـسراف  اـیوگ  تسا  فورعم  هایـس  یتسوپ  شراد  درآ : سوماـق  زا  هیـشاح  رد  .تسا و  هدـمآ  ( 373
یّبنتم رعـش  رد  شراد  .تسا  هدرک  ینعم  هنانز  هایـس  هزوم  ار  نآ  ءامـسالا  بذـهم  .دـنا  هدرک  افتکا  راصتخا  نیمه  هب  مه  تغل  ياـه 

: تسا هدمآ 

زا يا  هنوـگ  شراد » ، » تسا هدروآ  هیـشاح  رد  ححـصم  اـبکار و  یـشمأ  تودـغف  شراد  نم  دوسأـب  باـکرلا  صوـخ  نـم  تیبـح  و 
تسا یتسوپ  نآ  تسا و  نایتخس 

45 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدش  یغابد  زب  تسوپ  هدمآ  اه  گنهرف  رد  هک  نانچ  نایتخس  یهتنا )  ) هایس

« شراد  » هب هک  تسا  هدوب  شراق »  » هملک لصا  دـنهد  یم  لامتحا  یحاـیر  نیما  دـمحم  رتکد  ياـقآ  باـنج  دـنمجرا  لـضاف  تسود 
.تسا مرچ  ینعم  هب  ینامثع  یکرت  رد  شراق  هدش و  فیحصت 

یغابد تعنـص  رد  گـس  هلـضف ي  زا  ریغـص - يایـسآ  رد  دـیاش  و  یمالـسا - نیمزرـس  زا  يا  هقطنم  رد  دوش  یم  مولعم  لاـح  ره  هب 
ساسا رب  انالوم  هدورس  دنا و  هداد  یترهـش  نینچ  دوش  جیار  هقطنم  نآ  مرچ  دنا  هتـساوخ  یمن  هک  یناسک  ای  .دنا  هدرک  یم  هدافتـسا 

.تسا ترهش  نآ 

دنا شوخ  رس  هدنز و  ایند  لام  هب  ناشک ، نیگرس  انالوم  ریبعت  هب  ای  ناتـسرپ  ایند  هک  تسا  شیپ  ناتـساد  ممتم  ناتـساد  نیا  نومـضم 
.دنریم یم  دوخ  رد  دنونشن  نآ  نخس  ای  دنربب  نآ  زا  نوچ  دننیب و  یم  نآ  ندروآ  درگ  رد  ار  تذل 

عفد بابسا  شناد  دش  لهس  ار  ببـس  یتسنادب  نوچ  تسا  لمحم  دص  نآ  رد  جنر و ، يوراد  تسا  لکـشم  دوبن  مولعم  ببـس  نوچ 
گس نیگرس  نآ  يوب  وت  رب  يوت  گر  زغم و  ردنا  شتسه  دوخ  اب  تفگ  دش  لهج 

تسا یغّابد  قرغ  بش  هب  ات  وا  ثدح  ردنا  نایم  ات 
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سپ وا  جـنر  نآ  تسا  تداع  فالخ  زک  هد  شنآ  راـمیب  تشاد  تداـع  هچ  نآ  هم  سونیلاـج  تسا  هتفگ  نینچ  سپ  بلط  يزور  وا 
گـس نیگرـس  نآ  زا  مه  یـشه  یب  ار  لعج  دـیآ  بالگ  زا  یـشک  نیگرـس  زا  تسا  هتـشگ  لعج  نوچ  وج  داتعم  زا  شجنر  ياود 

هب ار  وا  ناحصان  ناد  زاب  ار  نخس  نیا  تشپ  ور و  ناوخب  ار  نیثیبخلا  تاثیبخلا  تسوخ  داتعم و  یمه  ار  وا  نآ  دب  هک  تسوا  يوراد 
ژک یحو  رطع  نوچ ز  تاقث  يا  دـشابن  قیال  روخ و  رد  تابّیط  دزاـسن  ار  ناـثیبخ  رم  باـب  حـتف  رهب  دـنزاس  اود  یم  بـالگ  اـی  ربنع 

دیزاغایب رگ  لاف  هب  ار  ام  ناتظع  وکین و  تسین  لاقم  نیا  زا  ار  اـم  تسا  يراـمیب  جـنر و  مکب  اـنریطت  هک  ناـشناغف  دـب  مگ  دنتـشگ و 
ام توق  تسه  میا  هتشرسن  ار  شیوخ  تحیصن  رد  میا  هتشگ  هبرف  وهل  وغل و  هب  ام  راسگنس  ار  امـش  مد  نآ  مینک  ام  راکـشآ  یحـصن 

46 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  غالب  نیز  ار  ام  تسا  هدعم  شروش  غال  فال و  غورد و 

رد دننادرگ و  رب  نادـب  ار  ینعم  هچ  نآ  لمحم :  271 دینک ب 287 - یم  نویفا  هب  وراد  ار  لقع  دـینک  یم  نوزفا  وت و  دـص  ار  جـنر 
.تسا نآ  ریظن  هیجوت و  ببس و  ینعم  هب  تیب  نیا 

: هب دینک  هاگن  سونیلاج : .دشاب ) يدـیلپ  قرغ  رمک  ات  بش  ات  زور  دزاس  یم  راچان  ار  يو  تسا  یغّابد  هک  وا  هشیپ   ) .يدـیلپ ثدـح :
.2 تیب 2084 / لیذ 

تداع نآ  ندروخ  هب  دنشاب و  هدرک  وخ  نآ  اب  یهورگ  دشاب و  یترضم  نآ  ردنا  هک  دشاب  اهاذغ  رایسب  و  : » تداع فالخ 
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هچ نآ  داتعم : ص 130 ) یهاشمزراوخ ، هریخذ  « ) .دشابن یترـضم  چیه  وا  ردنا  هک  دـشاب  یئاذـغ  زا  هب  اذـغ  نآ  ار  هورگ  نآ  دـنراد 
.هدش تداع  نادب 

: تاثیبخلا

: باب حتف  ( 1 تیب 3604 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 1 تسا 3604 / تباـب  تفج و  تشز  مه  ار  تشز  تسا  تمکح  نیثیبخلا  تاـثیبخلا 
هراـچ هار  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  . 1 تیب 1399 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .هدـمآ  ددـعتم  ياه  ینعم  هب  حالـصا  رد  و  رد ، ندوشگ  تغل  رد 

.تسا

: مکب انریطت 

ْمُکَّنَمُجْرََنل اوُهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ندرک : راسگنـس   2 مکب 1392 / انّریطت  ّانا  هفـس  زا  مگ  هار  یموق  هتفگ  ار  ایبنا 
.ندروخ مهب  لد  هدعم : شروش  ( 18 سی ،  ) .ٌمِیلَأ ٌباذَع  اَّنِم  ْمُکَّنَّسَمََیل  َو 

.یهلا توعد  ندناسر  ندناسر ، غالب :

یمن ار  ناحصان  نانخس  دنا  هتفرگ  وخ  یناطیش  وهل  هب  هدیرب و  یهلا  یحو  زا  هک  یناسک  تسا  هتشذگ  ناتساد  هجیتن  رخآ  ياه  تیب 
.دنریگ یم  دب  لاف  هب  ار  نانآ  زردنا  هکلب  دنریذپ 

نیگرس يوب  هب  هیفخ  هب  ار  غاّبد  غاّبد ، ردارب  ندرک  هجلاعم 

نیگرس يوب  هب  هیفخ  هب  ار  غّابد  غّابد ، ردارب  ندرک  هجلاعم 

وا ینیب  رب  زیچ  نآ  داهن  سپ  وگ  زار  نوچمه  درب  ششوگ  هب  رـس  ناسک  نآ  دننیبن  ار  شجالع  ات  ناوج  نآ  يو  زا  دنار  یم  ار  قلخ 
دب ینوسف  نیا  دنتفگ  قلخ  تفرگ  ندیبنج  درم  دش ، یتعاس  دوب  هدـید  نآ  دـیلپ  زغم  يوراد  دوب  هدـییاس  گس  نیگرـس  فک  هب  وک 

هزمغ و انز و  هک  دوب  وس  نآ  داسف  لـها  شبنج  دیـسر  شداـیرف  هب  نوسفا  دوب  هدرم  دـیمد  وا  شوگ  هب  نوسفا  دـناوخب  نیک  تفگش 
تسا هدناوخ  سجن  نآ  ار ز  ناکرشم  تسا  یندرک  وخ  دب  يوب  اب  مرج  تسین ال  دوس  تحیصن  کشم  ار  هک  ره  دوب  وربا 
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شر راثن  يو  رب  دزن  نوچ  دوخ  يوخ  ربنع  هب  دنادرگن  یم  دبا  نیگرـس  رد  تسا  هداز  وک  مرک  قبـس  زا  دنداز  کشپ  نوردـناک  قح 
غرم هن  کـیل  داز  غرم  نیگرـس  رـصم ، مسر  وچمه  داد  شیمـسق  قـح  روـن  ّشَر  رو ز  روـشق  نوـچ  لد  یب  تسا  مسج  همه  وا  روـن 

دش درز  تقارف  زا  یهن  یم  يدیلپ  رب  ینیب  هک  نآ  یهت ز  يرون  نآ  زک  ینام  نآ  دب  وت  یگنازرف  شناد و  غرم  هکلب  یگناخ  سیسخ 
تلاس تشه  ماخ  تسا  هدنام  نینچ  یتخس  زا  تشوگ  ماف  دود  هایـس و  دش  شتآ  گید ز  وت  هتخپان  هویم  يدرز  گرب  ور  راسخر و 

ماخ ب 304- وت  دنزیوم و  نونکا  اه  هروغ  ماقس  زک  هتـسب  گنـس  وت  هروغ  قافن  تیماخ و  هّرذ  کی  دشن  مک  قارف  رد  مداد  شوج 
(. دنوشن هاگآ  نارگید  هک  نانچ   ) یناهنپ هیفخ :  288

گس نیگرس  یناهنپ  و  دناوخ ، یم  نوسفا  ای  اعد  وا  هک  دنرب  نامگ  مدرم  ات  درب  وا  شوگ  هب  رس   ) .گس نیگرس  زا  تیانک  زیچ : نآ 
( .داهن وا  ینیب  هب 

48 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.لیم شبنج :

.تسا هدش  حیرصت  مود  تیب  مین  رد  هک  تشز  ياهراک  زا  تیانک  وس : نآ 

کیدزن سپ  دـندیلپ  ناکرـشم  اـنامه  َمارَْحلا : َدِجْـسَْملا  اوـُبَْرقَی  ـالَف  ٌسََجن  َنوُکِرْـشُْملا  اَـمَّنِإ  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  سجن :
هدـمآ يونثم  يواطم  رد  اهراب  هک  نانچ  .ندوب  یقـش  زاغآ  زا  نداز : کشپ  نوردـنا  رد  قبـس  زا  ( 28 هبوت ،  ) .دنوشن مارحلا  دجـسم 

.ندناشف شر : .دنا ) هدش  هدیرفآ  دیلپ  لزا  زور  زا  ناکرشم   ) .تسا یتاذ  تواقش  تداعس و  تسا 

: رون شر 

لیذ هب : دینک  هاگن   ) 2 وا 187 / رون  ددرگن  زگره  قرتفم  هرون  مهیلع  ّشر  قح  هک  نوچ 
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رد دنداهن و  یم  نیگرس  رد  ار  هیاخ  هک  هدوب  نانچ  نایرصم  مسر  تسا  هتشون  وطـسرا  هک  نانچ  نیگرـس : نداز  غرم  ( 2 تیب 187 /
يدیلپ رب  ینیب  يوقلا ) جهنملا  رد  راصتخا  هب  و  يورقنا ، حرـش   ) .دندنادرگ یم  ياج  رد  ای  دـنداد  یم  ناکت  ار  نآ  راب  دـنچ  زور  ره 

.نتفر ینامسج  تذل  یپ  زا  تراعتسا  نداهن :

نآ تیب 4778  رد  .دـش  زاغآ  موس  رتفد  تیب 4747  زا  وا  لاح  حرـش  هک  یقـشاع  هب  تسا  قوشعم  نخـس  نداد : شوج  لاس  تشه 
.دومرف لاس  تفه  ار  وج  تسج و  يرود و  تدم  رتفد 

.هتفایان لامک  حور  زا  تراعتسا  هروغ :

زا تسادـیپ  هک  هدـش  ینعم  هدیـسران ، هویم  تاغللا ، ثایغ  رد  .هتفر  راک  هب  تباث » «، » مکحم  » ینعم هب  اه  گـنهرف  رد  هتـسب : گـنس 
: تسا تخس  تفس و  ینعم  هب  ثحب  دروم  تیب  رد  هتسب  گنس  .هدش  طابنتسا  اهدرب  راک  نیمه 

کین رای  دش  دش  هتخپ  هروغ  هک  نوچ  کیل  دنناّدض  روگنا  هروغ و 

/3704 تیب 3705 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 / 3704 دناوخ 3705 - شیلصا  رفاک  قح  لزا  رد  دنام  ماخ  تسب و  گنـس  وک  يا  هروغ 
(2

زین ار  نآ  قوشعم  ندرک  مهف  شوپ و  يور  سیبلت و  هب  شیوخ  هانگ  زا  قشاع  نآ  نتساوخ  رذع 

زین ار  نآ  قوشعم  ندرک  مهف  شوپ و  يور  سیبلت و  هب  شیوخ  هانگ  زا  قشاع  نآ  نتساوخ  رذع 

نایع نوچمه  ربخ  دـشاب  یک  کـیل  ناـحتما  یب  تمتـسناد  یمه  نم  ریتس  اـی  یفیرح  وت  منیبب  اـت  ریگم  مدرک  ناـحتما  قشاـع  تفگ 
ایبنا نایز  دوس و  رد  زور  ره  منک  یم  ناحتما  ار  نتشیوخ  نم  ینم  وت  شالتبا  مدرکب  را  تسا  نایز  هچ  شاف  روهشم و  وت  مان  یباتفآ 

وت نامشچ  دب ز  مشچ  هک  يا  رون  هب  مدرک  دوخ  مشچ  ناحتما  تازجعم  ناشیا  زا  رهاظ  هدش  ات  هادع  هدرک  ناحتما  ار 
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اب منز  ات  فازگ  مدرک  یگدرخ  یب  نینچ  نآ  جـنرم ز  تجنگ  زا  مدرک  صّحفت  رگ  جـنگ  وت  تسا و  هبارخ  نوچمه  ناهج  نیا  رود 
هم يا  مدمآ  نز  هار  تمرح  هار  رد  مدش  رگ  دهد  اه  یهاوگ  هدید  نیا  زا  مشچ  دهن  یمان  ار  وت  نوچ  منابز  ات  فال  راب  ره  نانمـشد 

یهاوخ هچ  ره  نخس  ینار  یم  زاب  ییادج  زا  رگد  تسد  زا  هن  متـسد  نیا  زا  هک  رـس  اپ و  مّربم  دوخ  تسد  هب  زج  نفک  ریـشمش و  هب 
رگ نیفد  دمآ  زغم  میتفگ و  اه  تسوپ  دـش  هاگ  یب  نوچ  تسین  ناکما  تفگ  دـش  هار  مد  نیا  دابآ  نخـس  رد  نکم  نیا  نکیل  نک و 

.ییارآ رهاظ  شوپ : يور   305 نینچمه ب 318 - دنامن  نیا  مینامب 

.ندرک تذخاؤم  نتفرگ :

رکذ نودب  همان ، تغل  « ) .یلوغشم ترشابم  ترـشاعم و  هب  یفیرظ  اب  بش  ره  یفیرح و  اب  زور  ره   » .دوش رای  سک  ره  اب  هک  فیرح :
.نماد كاپ  روتسم ، زیتس : ذخأم )

50 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنا هدرمش  ثیدح  ار  نآ  یضعب  و  .هنیاعملاک » ربخلا  سیل  : » تسا یلثم  همجرت  تسین : نایع  نوچ  ربخ 

.شیامزآ التبا :

.نمشد يداع : عمج  هادع :

« .دـنا هدرک  ناهدـنا  سوبحم  ار  امـش  یتعاـس  ره  هک  دـنا  هدروآ  ياـج  هب  یگدروخ  یب  هچ  اـت   » .یخاتـسگ یبدا ، یب  یگدرخ : یب 
نانمـشد هب  منک و  شیامزآ  ار  وت  متـساوخ   ) .نتـسناد فیفع  ندـناوخ ، اسراپ  زا  تیانک  نداهن : ماـن  ص 258 ) دـلو ، ءاهب  فراعم  )

: نفک ریشمش و  .ییاسراپ ) تهج  ره  زا  وت  میوگب 

وت هب  متسد : نیا  زا  ( 1 تیب 2413 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 نزب 2413 / ار  ندرگ  وت  شیپ  مشک  یم  نفک  ریـشمش و  وت  شیپ  مهن  یم 
.ما هتسباو 

.ظفل ملاع  دابآ : نخس 

اسراپ ار  دوخ  هک  تسا  یناسک  لیثمت 
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اَّنِإَف انْدُع  ْنِإَف  دننام  رد  شیامزآ  رد  نوچ  و  تسا ، هدیـشوپ  ادخ  يایلوا  رب  نانآ  نورد  دنرادنپ  .دـنیایند  تذـل  یپ  اما  دنناسانـش  یم 
.دنونش یم  خساپ  اوئسخا »  » دنیوگ و یم  ( 107 نونمؤم ،  ) َنوُِملاظ

ندیلام وا  يور  رد  ار  وا  سیبلت  ار و  قشاع  رذع  هقوشعم  ندرک  ّدر 

ندیلام وا  يور  رد  ار  وا  سیبلت  ار و  قشاع  رذع  هقوشعم  ندرک  ّد 

ره يروآ  یم  ارچ  نایانیب  شیپ  يرواد  ردـنا  هریت  ياه  هلیح  بش  تسوت  يوس  زور  اـم  يوس  زک  بل  راـی  نآ  داـشگ  رب  شباوج  رد 
یم دـح  زا  ییور  یب  ارچ  وت  يرورپ  هدـنب  شمیـشوپب ز  رگ  زور  وچمه  ادـیپ  تساوسر و  ام  شیپ  زومر  رکم و  زا  يراد  لد  رد  هچ 

رس رب  ار  رافغتـسا  داتـسا  اپ  ود  رب  ار  رارـسالا  ملاع  نآ  دیدب  نوچ  هاگیاپ  يوس  هب  دمآ  دورف  شوخ  هانگ  رد  مدآک  زومآ  ردپ  زا  يرب 
دید سپ  شیپ و  زا  دـیدب  نارادـناج  هک  نوچ  سب  تفگ و  اَنمَلَظ  اَّنِإ  انَّبَر  تسجن  یخاـش  اـت  خاـش  هناـهب  زا  تسـشن  هدـنا  رتسکاـخ 
ماقم زج  شاب  رود  نیا  ار  وت  دفاکشنب  ات  شاب  روم  نامیلـس  شیپ  اله  هک  نامـسآ  ات  یکی  ره  شاب  رود  ناج  وچمه  ناهنپ  نارادناج 

.ندرک راکشآ  ار  رکم  ندیلام : يور  رد  سیبلت   319 تسین ب 329 - مشچ  نوچ  ار  درم  الال  چیه  تسیا  هم  مد  کی  یتسار 

.ینیب یمن  وت  مینیب  یم  تقیقح  هدید  هب  ام  هچ  نآ  .یناشوپب  ار  نآ  یهاوخ  یم  وت  تسا و  راکشآ  ام  رب  تقیقح  زور : ام  يوس 

.نشوران مهبم ، هریت :

.یمرش یب  ییور : یب 

هاگیاپ ياه  ینعم  زا  یکی  هاگیاپ : همان ) تغل  زا  لقن  هب  راـطع ،  ) يدـید اـم  يور  وچ  ییور  یب  زا  یتشذـگب  دوز  هک  اـفج  تسا  نیا 
.تسا لاعن » فص  »

.نداد ناشن  عضاوت  ندمآ : دورف  هاگیاپ  يوس  هب 

ج 5، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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52 ص :

.ندرک ّدج  و  ندش ، هدامآ  نداتسا : ياپ  ود  رب 

هب همان ، تغل   ) .ندنادرگ ییوس  هب  ار  نخـس  يور  هظحل  ره  ندش ، باجم  زا  زیرگ  يارب  .ندیرپ  خاش  هب  خاش  نتـسج : خاش  هب  خاش 
رد تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .میدرک  متـس  ام  انملظ : انا  .درواین ) هناـهب  درک و  فارتعا  دوخ  هاـنگ  هب  مدآ  ( ) مکح لاـثما و  زا  لـقن 

صوصخم نابهاگن  رادناج : ( 23 فارعا ،  ) .َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحْرَت  اَنل َو  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  انَسُْفنَأ َو  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  اوح : مدآ و  هراب 
.تسا یهلا  باقع  ای  هتشرف و  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و  صوصخم ، دراگ  هاشداپ ،

.راتسرپ نابهگن ، الال :

دنا هدرک  یهانگ  رگا  دـنیوگن و  یتسار  زج  ادـخ  يایلوا  رـضحم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  نیب  تقیقح  هدـید  هک  ار  نالفاغ  تسا  یهیبنت 
.دنهاوخ شزوپ  دننیب و  راوخ  ار  دوخ 

نیا زا  شیپ  انملظ  تفگ و  اّنبر  نیبج  نشور  يا  زومآ  ردپ  زا 

تخارف رب  تلیح  رکم و  ياول  هن  تخاس  ریوزت  هن  درک و  هناهب  هن 

( دعب هب   1 تیب 1488 / لیذ  هب : دینک  هاگن  و   ) 4 / 1388 درز 1390 - میدرک  ور  خرس  نم  مدب  هک  درک  زاغآ  ثحب  سیلبا  نآ  زاب 

هب دیاب  اهرمع  رَـصَبلا  َیِمَع  اضَقلا  َءاج  اذِإ  کیل  رظن  زا  روک  یتسین  وت  امدآ  دوش  هدولآ  زاب  وا  یمد  ره  دوش  هدولاپ  دـنپ  زا  رگا  روک 
دتفا ثدـح  رد  تسوخ  عبط و  نداتفوا  ار  وا  رم  هک  تسوا  هارمه  اضق  نیا  دوخ  ار  روک  هاچ  هب  دـتفا  اضق  زا  انیب  هک  ات  هاگ  هاگ  رداـن 

مه راثن  یکشم  دنک  يو  رب  یسک  رو  تسا  یگدولآ  ای ز  يوب  نیا  تسا  نم  زا  تسیچ  يوب  دنادن 
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نآ هک  لد  مشچ  هصاخ  ردـپ  دـص  تسا و  ردام  دـص  ار  وت  رم  رظن  بحاص  يا  نشور  مشچ  ود  سپ  رای  ناـسحا  زا  هن  دـناد  دوخ  ز 
330 دنا ب 338 - هتسب  منابز  ریز  هرگ  دص  دنا  هتسشنب  نانز  هر  اغیرد  يا  تسوا  نیچ  هشوخ  ّسِح  مشچ  ود  نیو  تسوت  داتفه 

53 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندیدرگ كاپ  ندش : هدولاپ 

.نتفرگ ناوارف  دنپ  ندش : هدولاپ  دنپ  زا 

.1 تیب 1194 / لیذ  هب : دینک  هاگن  اضَقلا : َءاَج  اذِإ 

.تسا میلعت  هار  رد  هک  نآ  رظن : بحاص 

.تسین قیقد  یناعم  ندینش  روخ  رد  هک  مرحمان  زا  تراعتسا  نز : هر 

.ندش تقیقح  نایب  عنام  زا  تیانک  نتسب : نابز  ریز  هرگ 

مد ره  نارگید  اما  .دـبایرد  ار  نانآ  قح  تیانع  و  دـنیارگ ، هبوت  هب  دـنیآ و  دوخ  هب  دوز  اّما  دـننک ، یم  یلوا  كرت  هاگ  ادـخ  ياـیلوا 
زا هک  رتهب  سپ  تسا  نینچ  هن  هک  یلاح  دنناد  دوخ  زا  ار  نآ  دوش  اهنادب  یتیانع  قح  بناج  زا  رگا  دنا و  یناطیـش  بیرف  شوختـسد 

هتکن هب  ینایاپ  ياه  تیب  رد  دتفا ...  هاچ  هب  مد  ره  دور و  امنهار  یب  هک  دنروک  نوچ  هن  رگ  دـنهاوخ و  ییامنهار  يا  هدـید  بحاص 
.دهد یم  يرتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  هدرک و  نایب  ار  نآ  اهراب  هک  دنک  یم  تراشا  يا 

تـسا ّرد  نخـس  نیک  الد  دیآ  یم  هتـسکشا  نخـس  نیا  راد  روذـعم  نیا  تسا  يدـنب  نارگ  سب  راوهار  شوخ  دور  نوچ  هتـسب  ياپ 
ینشور نتـسکش  زک  نزم  رـس  رب  دوخ  تسکـشا  زا  رد  يا  دوش  هتـسخ  هدید  يایتوت  دوش  هتـسکشا  درخ و  هچ  رگا  ّرد  ایـسآ  تریغ 

زا مدنگ  تسا  ینغ  وک  شتسرد  رخآ  دنک  قح  تسا  ینتفگ  هتسب  هتسکشا  نینچمه  ندش  یهاوخ 
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نک كرت  نغور  بآ و  شاف  تشگ  تمرج  وچ  قشاع  يا  مه  وت  تسرد  نان  کن  هک  دمآ  ناکد  رب  تسکس  رد  مه  زا  تسکـشب و 
نیعل سیلبا  وچمه  وگم  تّجح  نک  هضرع  دوخ  تجاح  دـنمد  یم  انمَلَظ  اَّنإ  هحفن  دـنا  مدآ  صاـخ  نادـنزرف  هک  نآ  شاـب  هتـسکشا 

تـساوخ يزجعم  ربـمیپ  زا  لـهج  وـبا  نآ  شوـکب  ور  ییور  تخـس  زیتـس و  رد  شوـپ  بیع  دـش  ار  رگ و  ییور  تخـس  ور  تـخس 
نوچمه دـسر  یک  تسار  هک  زج  دـیوگن  دوخ  ور  نیا  تفگ  تساوخن  زجعم  قح  قیّدـص  نآ  کـیل  يزغ  یکرت  رو  هنیک  نوـچمه 

339 ینک ب 351 - يرای  نم  وچمه  ناحتما  ینم  زک  ار  ییوت 

54 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دومرف تیب 338  رد  هک  هرگ  هب  تراشا  نیا :

.ندیدرگ نایب  زمر  هب  .ندشن  هتفگ  حضاو  زا  تیانک  نخس : ندمآ  هتسکشا 

.دوش یم  هتفگ  زمر  هب  هتسکش و  راچان  .میوگب  اراکشآ  ات  دهد  یمن  تصخر  رارسا ، ظفح  رب  تریغ  تریغ : ندوب  ایسآ 

.دوب مان  رهاوجلا » لحک   » ار نآ  دندیشک و  یم  هدید  رد  ار  رُد  هدییاس  هک  تسا  هدوب  مسر  میدق  یکشزپ  رد  رُد : ندش  ایتوت 

( یناقاخ  ) مروآ رد  نواه  هب  هک  يرهاوجلا  لحک  مشچ  هب  نارتخا  دنرب  هک  مشناد  لاحک 

: نغور بآ و  یناقاخ )  ) تسود رذگهر  دش  هک  تخب  کین  كاخ  نا  حبص ز  میسن  يا  رآ  نم  هب  يرهاوجلا  لحک 

ینتورف ندوب : هتسکشا  ( 2 تیب 2721 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 2 غورف 2721 / دزورفن  چـیه  نغور  بآ و  غورد  راتفگ  دـماراین ز  لد 
.نتساوخ شزوپ  ندرک و  فارتعا  روصق  هب  ندرک ،

.ندیشارت هناهب  ندروآ ، لیلد  نتفگ : تّجح 

.زیتس تجاجل ، ییور : تخس 

هلمح ناسارخ  هب  رجنس  ناطلس  یهاشداپ  رد  نازغ  رو : هنیک  زغ  كرت 
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.دنتشگ هرهش  يرو  هنیک  متس و  هب  دندرک و  ناریو  ار  اهرهش  دنتشک و  ار  يرایسب  مدرم  دندرب و 

.1 تیب 2688 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .رکب  وبا  هب  تسا  تراشا  نتساوخن : زجعم  قح و  قیّدص 

« .بذاکب سیل  هجو  اذه  : » رکب وبا  هتفگ  هب  تسا  تراشا  ور : نتفگ  تسار 

هلابند تسخن  ياه  تیب  ( 2 تیب 2048 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 بذاک 2048 / هجو  سیل  اذه  تفگ  وب  درب  دـمحم  زا  رکب  وبا  نوچ 
ياهانعم مهف  تردق  نامرحمان  نوچ  هک  تسا  شیپ  ياه  تیب 

55 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار هتـسکشا  نخـس  نیا  راهنز  اّما  .دـیآ  یم  هتـسکشا  انالوم  دوخ  ریبعت  هب  ای  دوش ، یم  هتفگ  زمر  تراشا و  هب  نخـس  دـنرادن  ار  قیقد 
ار نآ  .دنک  نشور  ار  روک  هدید  دوش  درخ  نوچ  هک  تسا  ّرد  نوچ  .دزرا  تسرد  رازه  دص  هب  نتسکش  همه  اب  هک  يرامـشن  کبس 

.دبای یم  رد  تسرد  ینعم  هتسکش  نانخس  نیا  زا  دشاب  بیصن  یتضافا  قح  زا  هک 

دوسح مشچ  يروک  نک  شوراد  دوز  وت  نیدلا  ماسح  قحلا  ءایض  ناه 

لعف زیتسا  شُک  تملظ  يوراد  لعف  زیت  يایربک  يایتوت 

يو شنزرس  قوشعم و  هتفگ  هب  ار  نخس  سپس   2 / 1119 دنک 1121 - رب  وز  ار  هلاس  دص  تملظ  دـنز  رب  یمعا  مشچ  رب  رگ  هک  نآ 
شیپ ینتورف  دیاب  یـشاب  ام  هاگرد  لوبقم  یهاوخ  رگا  تسین  ینتفریذپ  وت  تسردان  ياهرذـع  هک  دـنادرگ  یم  رب  بدا  یب  قشاع  هب 

.يریگ

ریما نتفگ  باوج  زادـنا و  رد  ار  دوخ  کشوک  نیا  رـس  زا  قح  یظفاـح  رب  يراد  داـمتعا  رگا  هک  ههجو  هَّللا  مّرک  ار  یلع  دوهج  نآ  نتفگ 
ار وا  نینمؤملا 

نتفگ باوج  زادـنا و  رد  ار  دوخ  کشوک  نیا  رـس  زا  قح  یظفاح  رب  يراد  دامتعا  رگا  هک  ههجو  هَّللا  مّرک  ار  یلع  دوهج  نآ  نتفگ 
ار وا  نینمؤملا  ریما 

وک ز دونع  کی  يزور  تفگ  ار  یضترم 
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ام یتسه  ینغ  تسا و  ظیفح  وا  يرآ  تفگ  دنمشوه  يا  یفقاو  ار  قح  ظفح  دنلب  سب  يرـصق  یماب و  رـس  رب  دوبن  هگآ  ادخ  میظعت 
اب بوخ  داقتعا  وت و  ناقیا  ارم  ددرگ  نیقی  ات  مامت  قح  ظفح  هب  نک  يدامتعا  ماب  نیه ز  نکفا  ردنا  ار  دوخ  تفگ  ینم  یلفط و  ار ز 

درآ شیپ  شیامزآ  ادخ  اب  هک  ار  هدنب  رم  دـسر  یک  ورگ  تأرج  نیز  تناج  ددرگن  ات  ورب  نک  شماخ  تفگ  شریما  سپ  وت  ناهرب 
اب یمد  ره  درآ  شیپ  ناحتما  وک  دسر  یم  ار  ادـخ  نآ  لوگ  جـیگ  يا  دـنک  قح  ناحتما  لوضف  زک  دـشاب  هرهز  یک  ار  هدـنب  التبا  ز 

مرج و نیا  رد  مدرک  ناحتما  ار  وت  هک  ار  قح  تفگ  مدآ  چیه  رارـس  رد  هدیقع  زا  میراد  هچ  هک  راکـشآ  دیامن  ار  ام  ام  هب  ات  ناگدنب 
هیلح زا  ار  ناتـساد  نیا  ذـخأم  رفنازورف  موـحرم   352 ار ب 363 - هک  نیا  لاـجم  دـشاب  ار  هک  ها  اهـش  تملح  تیاـغ  منیبب  اـت  اـطخ 

لیجنا یلـصا  ذخأم  ًارهاظ  اّما  .تسا  سیلبا  و  ع )  ) یـسیع نایم  وگ  تفگ و  ذخأم  ود  نآ  رد  تسا و  هدروآ  سیلبا  سیبلت  ءایلوألا و 
هدش هتشون  نوچ  زادنا  ورف  ار  دوخ  ییادخ  رسپ  رگا  تفگ  تشادب و  لکیه  لاب  رب  درب و  سدقم  رهش  هب  ار  وا  سیلبا  هک : تسا  یتم 

یـسیع .دسرن  یگنـس  هب  وت  ياپ  ات  دنراد  یم  رب  دوخ  تسد  رب  ار  وت  نانآ  دنک و  یم  ار  وت  شرافـس  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  هک  تسا 
یلرانیپلگ موحرم  هیآ 6 ) لصف 4 ، یتم ، لیجنا   ) .نکم شیامزآ  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  تسا  بوتکم  نینچمه  تفگ 
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رگید ياه  هیآ  میتشون  یلصا  ذخأم  زا  هچ  نآ  رب  هوالع  تیب  نیا  لیذ 

57 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد ع )  ) یلع يدوهی و  هب  ار  ناتـساد  نیا  باستنا  وج  تسج و  همه  اب  اّما  .درادـن  میقتـسم  طابترا  تیب  اب  هک  هدروآ  اه  لـیجنا  زا  مه 
.متفاین ثیدح  ياه  باتک 

.رگ هزیتس  جوجل ، دونع :

تسد زا  ناج : ندش  ورگ  .تسام ) نابهگن  زاین  یب  يادخ  نآ ، نایاپ  ات  یگدنز  زاغآ  زا   ) .لامک هلحرم  ات  یکدوک  زا  ینم : یلفط و 
نانآ نورد  هچ  نآ  ات  دیامزایب  ار  ناگدنب  هک  تسار  الع  لج و  يادخ  .یهدب ) ار  تناج  یخاتسگ  نیا  رس  رب  ادابم  نک  سب   ) .ندش

.دنیامزایب ار  ادخ  هک  دسرن  ار  ناگدنب  تسا و  هدمآ  میرک  نآرق  ياج  ياج  رد  التبا  نیا  دوش و  راکشآ  تسا 

ناحتما ار  وا  ندرک  یناد  هچ  وت  نامـسآ  فقـس  تشارفا  وا  هک  نآ  رتب  وت  هانگ  زا  ترذع  تسه  رـس  هریخ  دـمآ  هک  سب  زا  وت  لقع 
نوچ نارگید  ناحتما  ییآ ز  غراف  نالف  يا  يدرک  وچ  دوخ  ناحتما  ار  ریغ  هگ  نآ  نک  ار  دوخ  ناحتما  ار  ریخ  ّرش و  وت  هتـسنادن  يا 

یب نادب  نیا  هاگیاجان  تدتسرفن  يرّکش  هلا  هک  یناحتما  یب  نادب  سپ  يا  هناخ  رّکش  لهاک  ینادب  سپ  يا  هناد  رّکـش  هک  یتسنادب 
ار مدـنگ  هک  نآ  نیمچ ز  رپ  یحارتسم  نایم  رد  نیمث  ّرد  دـنکفا  لقاع  چـیه  هاگیاپ  رد  تدتـسرفن  يرـس  نوچ  هاـش  ملع  زا  ناـحتما 
هک قشاع  هب  تسا  قوشعم  نخـس  رهاظ  هب  تیب  نیا  نومـضم  وت :...  لقع   364 یهک ب 372 - رابنا  هب  دتـسرفن  چیه  یهگآ  میکح 

.تسا ماع  نآ  ینعم  اما  تمیامزایب ، متساوخ  تفگ 

، هدیدنسپ زا  تیانک  هناد : رّکش 
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.لوبق دروم  هدیزگ ،

.بوبحم نیشنمه  زار ، مرحم  هناخ : رکش  لها 

ار وت  دوب و  دهاوخ  تیانع  وت  هب  ار  قح  يروخ و  رد  نک  نیقی  یتفای ، هتسارآ  ار  دوخ  نورب  نورد و  رگا   ) .بسانمان ياج  هاگیاجان :
دوش و تضافا  وا  رب  ینـشور  ات  دیالاپب  بیع  زا  ار  نورب  نورد و  دشاب  دوخ  بقارم  هتـسویپ  دـیاب  هدـنب  .دومن ) دـهاوخن  اهر  دوخ  هب 

وا رد  اه  تفص  نینچ  دومزآ و  ار  دوخ  رگا  .ددرگ  قح  ترضح  روضح  قیال 

58 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا تمحر  فطل و  دروم  تسا و  تیانع  وا  رب  ار  یلاعت  قح  هک  دنادب  دوب ،

یب يا  نحتمم  يدرگ  وت  مه  نید  هار  رد  ینک  رگ  شناحتما  تسا  رخ  وا  درک  ناـحتما  يدـیرم  رگ  تسا  ربهر  اوشیپ و  هک  ار  خـیش 
شوزارت هک  نآ  درد ز  رب  ار  هوک  دجنـس  هّرذ  دـیایب  رگ  شاتتفا  نآ  دوش ز  یک  هنهرب  وا  شاـف  ناـیرع و  دوش  تلهج  تأرج و  نیقی 

درد رب  ار  درخ  يوزارت  سپ  درخ  نازیم  هب  وا  دـجنگن  نوچ  دـنک  یم  وزارت  رد  ار  قـح  درم  دـنت  یم  وزارت  دوـخ  ساـیق  زک  یتـف  يا 
التبا رهب  شاّقن  ناـنچ  رب  اـه  شقن  دـهاوخ  درک  فّرـصت  هچ  وجم  یهاـش  ناـنچ  رب  فّرـصت  وت  وا  رد  ناد  فّرـصت  نوچمه  ناـحتما 

رد هک  اه  تروص  شیپ  تسب  هک  تروص  نیا  دوخ  دشاب  ردق  هچ  دیـشک  يو  رب  نآ  شاّقن  مه  هک  ین  دیدب  تسنادب و  رگ  یناحتما 
ادـخ اب  دوز  دوز  يدـید  ساوسو  نینچ  نوچ  تدز  ندرگ  دـمآک و  ناد  دـب  تخب  تدـمآ  نوچ  ناحتما  نیا  هسوسو  تسا  يو  ملع 

زا نک  رت  ار  هگ  هدجس  دوجس  ردنا  رد آ  درگ و 
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373 دـش ب 386 - بوُّرَخ  رپ  وت  نید  دجـسم  دـش  بولطم  ناحتما  تک  نامز  نآ  نامگ  نیز  مناهر  او  وت  ادـخ  ياک  ناور  کـشا 
.دوب دناوت  مه  دنمنایز  هدز ، تنحم  ینعم  هب  هدش و  شیامزآ  نحتمم :

.ندش نیگمرش  زا  تیانک  ندوب ، يراع  تلیضف  زا  ندش : هنهرب 

دوبان زا  تیانک  ندـیرد : رب  وزارت  .تسا ) هتفرن  راک  هب  برع  نابز  رد  ًارهاظ  باب  نیا   ) .ندومن شیتفت  ندرک ، وج  تسج و  شاـتتفا :
.نتشگ

.نتشادنپ ندیجنس ، زا  تیانک  ندینت : وزارت 

.ندومزآ التبا :

ار دیرم  هاگهگ  هک  تسار  امنهار  .امنهار و  ربارب  تسا  ضحم  میلست  دیرم  طیارش  زا  دعب ) ناتساد  هب : دینک  هاگن   ) .بونرخ بورخ :
خیش شیامزآ  ماقم  رد  هک  دسرن  ار  دیرم  اّما  .ددرگ  مولعم  كولس  رد  وا  هیاپ  ات  دیامزایب 

59 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لماک رد  دناوت  هنوگچ  صقان  دنیامزآ و  هچ  نآ  رد  تسا  فرـصت  ندومزآ  هچ  دهد  ناشن  ار  دوخ  لهج  دنک  نینچ  رگا  .دـیآ و  رب 
.دنک فرصت 

دنز رب  یگرم  رس ز  ددرگ  هروش  دنک  یمصخ  نامسآ  اب  نیمز  نوچ 

3 / 936 دنک 937 - یم  رب  دوخ  شیر  ناتلبس و  دنز  یم  هجنپ  شاّقن  اب  شقن 

دجسم نآ  يانب  رب  مالّسلا  هیلع  نامیلس  زا  شیپ  مالّسلا  هیلع  دواد  ندرک  مزع  بوّرخ و  یصقا و  دجسم  هصق 

هراشا

دجسم نآ  يانب  رب  مالّسلا  هیلع  نامیلس  زا  شیپ  مالّسلا  هیلع  دواد  ندرک  مزع  بوّرخ و  یصقا و  دجسم  هصق 

دیاین رب  تتسد  هک ز  ناوخب  نیا  كرت  هک  قح  شدرک  یحو  گنس  هب  یـصقا  دجـسم  دزاسب  هک  گنت  هب  يدواد  مزع  دمآ  رد  نوچ 
هک ییوگ  ارم  هک  زار  ياناد  يا  تسیچ  ممرج  تفگ  نیزگ  يا  يرآ  رب  یصقا  دجـسم  نیا  وت  هک  نآ  ام  ریدقت  رد  تسین  ناکم  نیا 

نامولظم نوخ  يا  هدرک  اه  نوخ  وت  یمرج  یب  تفگ  زاسم  ار  دجسم 
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يادـص رب  وت  زاوآ  رب  تسا  هتفر  یـسب  نوخ  راکـش  ار  نآ  دـندش  دـندادب و  ناـج  رامـش  یب  یقلخ  وت  زاوآ  هک ز  يا  هدرب  ندرگ  هب 
هک هن  دوب  موحرم  هش  بولغم  ره  هک  هن  وت  تسد  زا  دوب  هتـسب  رب  نم  تسد  وت  تسم  مدوب  وت  بوـلغم  تفگ  وـت  زادرپ  ناـج  بوـخ 
وبا ریسفت  ءایلوألا و  هلیح  زا  يونثم  تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  هچ  نآ  یصقا : دجسم  هصق   387 دوب ب 395 - مودعملاک  بولغملا 

: مروآ یم  قیتع  دهع  زا  ار  ناتساد  اجنیا  رد  دراد  فالتخا  یئزج  تسا  قیتع  دهع  رد  هچ  نآ  اب  هدمآ  يزار  حوتفلا 

رایـسب ياه  نوخ  وت  هک  دوب  نینچ  راگدرورپ  مالک  اّما  مزاسب ، راگدرورپ  مان  هب  يا  هناـخ  هک  دوب  نم  لد  رد  تفگ  ار  نامیلـس  دواد 
ار وت  .یتخیر  نیمز  رب  رایـسب  ياه  نوخ  نم  يور  شیپ  وت  هچ  زاسم ، نم  مان  هب  يا  هناخ  سپ  يدرک  گرزب  ياـه  گـنج  یتخیر و 
رد .تسا  نامیلـس  وا  ماـن  .منادرگ  هدوسآ  دـنیوا  نوـماریپ  هک  شنانمـشد  همه  زا  ار  وا  نم  دـشاب و  یتـحار  ار  يو  هک  دـیاز  يرـسپ 
هیآ لصف 22 ، لوا ، مایا  رابخا  زا  همجرت   ) .دزاس یم  نم  مان  هب  يا  هناـخ  وا  مهد و  رارق  شمارآ  تمالـس و  لیئارـسا  رد  وا  راـگزور 

یتفگ يدییور و  یهایگ  دواد  بارحم  رد  زور  ره  : » درآ قودص  دئاقع  زا  یسلجم  اّما  ( 10 - 6

61 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نم تفگ  تسیچ ؟ تمان  تفگ  هتـسر ، شبارحم  رد  دـید  یهایگ  يزور  دوخ  رمع  نایاپ  رد  .مکین  نینچ  نینچ و  يارب  هک  ریگب  ارم 
راحب « ) .دییورن نآ  رد  يزیچ  نآ  زا  سپ  دش و  ناریو  بارحم  تفگ  دواد  ما  هبونرخ 
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.ندش یعطق  نتشگ ، خسار  ندمآ : رد  گنت  هب  ص 75 ) ج 59 ، راونالا ،

.تسا دجسم  نیمود  تمرح ، رد  .ناناملسم  تسخن  هلبق  یصقالا  دجسم  یصقا : دجسم 

لماک ع )  ) نامیلس ار  دجـسم  نیا  ( 1 ءارسا ،  ) دیسر دجسم  نادب  جارعم  رد  ص )  ) لوسر .دجسم  نآ  سپـس  مارحلا ، دجـسم  تسخن 
.داهن انب  هرخصلا  هبق  بونج  رد  کلملا  دبع  نب  دیلو  هک  تسا  يدجسم  زج  نآ  تخاس و 

رایـسب ياه  نوخ  وت   ) تسا هتفر  راک  هب  نآ  يوغل  ینعم  هب  ندرک  نوخ  باتک  نآ  رد  .دش  لقن  قیتع  دهع  زا  هک  نانچ  ندرک : نوخ 
قلخ يدرک  زاـغآ  روـبز  دواد  هک  تقو  ره  و  : » هک تـسا  هدـمآ  ءاـیبنالا  صـصق  رد  نـکیل  يدرک ،) گرزب  ياـه  گـنج  یتـخیر و 
لاح رد  يدندینـشب  يو  زاوآ  هاگ  ره  دندوب  رفاک  هچ  ره  ادخ و  تردق  هب  .يدندینـش  يو  زاوآ  گنـسرف  لهچ  يدندش و  شوهدم 

ریمازم ار  وا  قـلح  داد و  شوـخ  یتوـص  ار  يو  : » تسا بوـجحملا  فـشک  رد  و  يریوـج ) ءاـیبنالا ، صـصق   ...« ) يدـندادب و ناـج 
زا ناغرم  يداتـساب و  بآ  يدندمآ و  عامـس  هب  تشد  هوک و  زا  رویط  شوحو و  هک  يدـح  ات  درک  يو  لئاسر  ار  اه  هوک  .دـینادرگ 

ریـش چیه  يدنتـسیرگن و  لافطا  يدندروخن و  چـیه  ارحـص  نآ  ردـنا  قلخ  نآ  هام  کی  هک  تسا  هدـمآ  راثآ  ردـنا  يداتفا و  رد  اوه 
فـشک  ...« ) يدندوب هدرم  يو  نحل  توص و  مالک و  تذل  زا  مدرم  رایـسب  يدنتـشگ  زاب  اج  نآ  زا  قلخ  هک  هاگ  ره  يدـندروخن و 

زاوآ رثا  هتخیر  دواد  هک  ینوخ  تسا  هدمآ  ناربمیپ  ناتساد  رد  هچ  نآ  ربارب  زین  انالوم  هدورـس  قبط  رب  ( 525 ص 524 - بوجحملا ،
ار زاوآ  نیا  دیوگ  وا  تسوا و 
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.درادن يرایتخا  دوخ  زا  دشاب  وا  بولغم  هک  نآ  متشادن و  یتردق  دوخ  زا  مدوب و  وت  بولغم  نم  يداد و  نم  هب  وت 

وه فصو  رد  وا  فصو  هتشگ  تسین  وا  تاذ  ياقب  يور  زا  تسه 

رد یبرع  نبا  هچ  نآ  اب  ریسفت  نیا  هسیاقم  يارب   3 / 3669 باسح 3670 - رد  دشاب  تسه  دشاب  تسین  باتفآ  شیپ  عمش  هنابز  نوچ 
: هب دینک  هاگن  هتفگ  دواد  ناگتشک  هراب 

62 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص 487. ج 1 ، ین ، ّرس  هب : و  ، 4 تیب 394 / لیذ  نوسلکین ، حرش 

داتفا اه  تسه  نیرتهب  تفر  شیوخ  زا  وک  مودعم  نینچ  نیا  اونقیا  مودعم  تسین  تبسن  هب  زج  وک  تسا  یمودعم  بولغم  نیا  تفگ 
ریت رد  مه  حابـشا  هلمج  تسوا  ریبدـت  رد  حاورا  هلمج  تساقب  ار  وا  اـنف  رد  تقیقح  رد  تساـنف  قح  تافـص  اـب  تبـسن  هب  وا  تفز  و 

ددرگ شرایتخا  هک  دوخ  تسا  نآ  رایتخا  ياهتنم  تسـالو  راـتخم  هکلب  رطـضم  تسین  تساـم  فطل  ردـنا  بولغم  وا  هک  نآ  تسوا 
وحم عرف  وا  یتّذـل  تسا  تبرـش  رگ  همقل و  رگ  ناهج  رد  ینم  زا  وحم  وا  رخآ  یتشگن  رگ  ینـشاچ  يدوبن  ار  يرایتخا  دـقتفم  اجنیا 

قح رد  هک  ور  نآ  زا  ندوب : مودعم  تبسن  هب   396 دش ب 404 - ریگ  تّذل  وا و  دوب  یتّذل  دش  ریثأت  یب  تاّذل  زا  هچ  رگ  تسا  تّذل 
.باتفآ عاعش  رد  غارچ  رون  نوچمه  تسا ، دوجوم  تسوا  رد  دوجو  زا  يرثا  هک  ور  نآ  زا  و  تسا ، مودعم  هدش  وحم 

.دینک نیقی  رضاح ) رما  عمج  هغیص  : ) اونِقیأ

.دعب هب   1 تیب 389 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندوب : ریبدت  رد  حاورا 

.صخش دبلاک ، حبش : عمج  حابشا :

رد
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.ندوب هطلس  ریز  ندوب ، رخسم  ندوب : ریت 

: ندوب الو  راتخم 

تسین ربا  نیا  تسا  هم  یّلجت  نیا  تسین  ربج  تسا و  قح  اب  ّتیعم  نیا 

ینعم هتفایان »  » و هدرک » مگ   » همان تغل  رد  دقتفم :  1 / 1464 تسین 1465 - هماکدوخ  هراّما  نآ  ربج  تسین  هّماع  ربج  ربج  نیا  دوب  رو 
.تسا يوج  تسج و  ياج  دقتفم  سپ  .تسا  هدش  مگ  يوج  تسج و  تغل ، رد  داقتفا ، نکیل  .دنا  هدروآ  دهاش  ار  تیب  نیا  هدـش و 

رد رایتخا  هب  ار  دوخ  رایتخا  وا  .درک  وج  تسج و  یبوبر  سدـق  تحاس  رد  دـیاب  ار  وا  هدـش  مگ  رایتخا  هک  تسا  نیا  رایتخا  تیاهن  )
.نداد تسد  زا  ار  يدوخ  .نتسر  يدوخ  زا  ندش : وحم  ینم  زا  .هدرک ) اهر  اج  نآ 

63 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

بسانمان یخرب  تسردان و  یخرب  هک  دنا  هتشون  یبلاطم  تیب  نیا  حرش  رد  دوخ  هقیلـس  قوذ و  هب  کی  ره  ناحراش  عرف :...  وا  تذل 
تبرـش کی  ای  همقل  کی  ندیـشون  ندروخ و  هکنیا  یکی  .دنک  یم  نایب  ار  هتکن  ود  دعب  تیب  تیب و  نیا  رد  انالوم  .دسر  یم  رظن  هب 
یماگنه يونعم  یناحور و  تذل  هب  ندیـسر  هکنیا  مود  .دشاب  هدش  وحم  یلبق  تبرـش  همقل و  تذـل  هک  تسا  شخب  تذـل  یماگنه 

: دیوگ رعاش  هک  نانچ  .دوش  وحم  يدام  تذل  هک  دهد  یم  تسد 

هتفگ يدعـس  هک  نانچ  ای  يزیربت ) بئاص   ) ار ام  درب  یم  اشامت  گنر  تذـل  نشلگ  هب  ار  ام  درب  یم  اج  زا  هلال  گنر  هن  لگ  يوب  هن 
: تسا

یمن يو  رد  اهنآ  زا  يرثا  دنک ، یم  كرت  ار  يدام  ياه  تذل  هک  نآ  یناوخن  تذل  سفن  تذل  رگد  ینادـب  تّذـل  كرت  تذـل  رگا 
هب اما  دنام ،

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1865 

http://www.ghaemiyeh.com


.دسر یم  رگید  یتذل 

يرایتخا دوخ  زا  ما ، هتشک  دوخ  شوخ  زاوآ  اب  ار  یناسک  رگا  تفگ  دواد  تشذگ  دواد  قح و  ترضح  نایم  هک  ییوگ  تفگ و  رد 
هدروآ نایم  هب  ار  نآ  اهراب  يونثم  يواطم  رد  هک  دـنک  یم  تراشا  يا  هتکن  هب  انالوم  اجنیا  رد  .ما  هدوب  وت  بولغم  نوچ  ما ، هتـشادن 
تردق بولغم  هک  نآ  دربن ، ای  درب  راک  هب  ار  تردـق  نیا  هک  تسا  يرایتخا  ار  وا  اّما  تسادـخ  زا  یمدآ  تردـق  هک  تسا  نیا  نآ  و 
یتردق ار  وا  هسفن  یف  نکیل  تسا  مودعم  قح  تردـق  تبـسن  هب  وا  تردـق  هکلب  تسین ، مودـعم  هرملاب  اّما  تسا ، مودـعم  تسا  قح 

نیا رد  دهن  یم  وا  نامرف  رد  ار  دوخ  هدارا  تخانـش ، ار  ادخ  سک  ره  هکنیا  نآ  دروآ و  یم  نایم  هب  ار  يرگید  بلطم  سپـس  .تسا 
يراـیتخا ار  وا  هک  تشادـنپ  دـیابن  سپ  تساـناوت ، زیچ  همه  رب  مرجـال  تسوا ، هدارا  ادـخ  هدارا  اـی  تسادـخ  هدارا  وا  هدارا  تروص 

نیا یقیقح  رایتخا  .تسا  هدیـشک  تسد  دوخ  رایتخا  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  وا  رایتخا  تیاهن  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتکن  نیدب  .تسین 
دواد دروم  رد  هک  تسادیپ  .دنیزگب و  ار  یحور  تذل  دشک و  تسد  یّـسح  تذل  زا  دـهد و  تسد  زا  ار  يدوخ  هک  يرایتخا  .تسا 

.دوبن نینچ 

هصاخ .ٍهَدِحاَو  ٍسفَنَک  ُءامَلُعلا  ٌهَوخِإ َو  َنوُنِمؤُملا  اَمَّنإ  حرش 

هصاخ .ٍهَدِحاَو  ٍسفَنَک  ُءامَلُعلا  ٌهَوخِإ َو  َنُونِمؤُملا  اَمَّنإ  حرش 

نیا و  دـشابن ، تسرد  یبن  چـیه  هب  ناـمیا  يوش  رکنم  ار  ناـشیا  زا  یکی  رگا  هک  مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا  ریاـس  نامیلـس و  دواد و  داـّحتا 
دحا نیب  قرفن  هک ال  دـنامن  مئاق  راوید  کی  دوش و  ناریو  همه  نآ  ینک  ناریو  هناخ  نارازه  زا  هناخ  کـی  هک  تسا  داـّحتا  تمـالع 

، مهنم

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1866 

http://www.ghaemiyeh.com


تشذگ تراشا  زا  دوخ  نیا  هراشالا  هیفکی  لقاعلا  و 

میدـق ناد  یلاـصّتا  ار  ناـنمؤم  میکح  يا  تسوت  هدرک  وا  هدرک  وت  روپ  درآ  رب  ار  دجـسم  کـیل  وت  روز  دـهج و  هب  دـیآن  رب  هچ  رگ 
یناج لقع و  ار  یمدآ  تسا  رخ  واگ و  رد  هک  ناج  مهف و  ریغ  یکی  ناج  نکیل  دودعم  ناشمـسج  یکی  نامیا  کیل  دودعم  نانمؤم 

رگ داب  حور  زا  داّحتا  نیا  وجم  وت  داّحتا  درادـن  یناویح  ناج  یمد  نآ  ّیلو  رد  یناج  تسه  یمدآ  لقع  ناج و  ریغ  زاـب  تسا  رگید 
وا گرب  دنیب  وچ  دریم  دسح  زا  وا  گرم  زا  دنک  يداش  نیا  هکلب  نارگ  وا  ددرگن  نیا ، راب  دـشک  رو  نآ  ریـس  ددرگن  نان  نیا  دروخ 

ناـنمؤم اـنامه  َنوُمَحُْرت : ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوـُقَّتا  ْمُْکیَوَـخَأ َو  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌهَوْـخِإ  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  هوـخإ : نوـنمؤملا  اـّمنإ   405 ب 412 -
: ٍهَدِحاَو ٍسفَنَک  ُءامَلُعلا  ( 10 تارجح ،  ) .دیوش هدیزرمآ  هک  دشاب  دینک  اورپ  ادخ  زا  ناتناردارب و  نایم  دیهد  يراوزاس  سپ  دنناردارب 

اّما تسا ، هدمآ  نوگانوگ  ياه  ترابع  هب  اه  ثیدح  املع  شیاتـس  رد  هتبلا  .تسین  ثیدح  ًارهاظ  .دـنا  نت  کی  دـننامه  نادنمـشناد 
.دشاب دوصقم  ناربمیپ  املع ، زا  هک  نآ  زج  ٍهَدِحاَو » ٍسفَنَک  َنُونِمؤُملا   » هلمج تسا  نینچمه  متفاین و  ترابع  نیدب  یثیدح 

.میهن یمن  قرف  وا  ناگداتـسرف  زا  کی  چیه  نایم  ِِهلُـسُر : ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ال  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مُهنِم : ٍدَـحأ  َنَیب  ُقِّرَُفن  ال 
(285 هرقب ، )
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دهاوخ وت  دنزرف  نامیلس  ار  دجـسم   ) .نتخاس ندروآ : رب  .جیار ) تسا  یلثم   ) .تسا یفاک  یتراشا  ار  دنمدرخ  هَراشالا : ِهیِفکی  لقاعلا 
ص 43) يونثم ، ثیداحا   ) .ٍهدحاو ٍسفنَک  نونمؤملا  .ٍدِحاَو  لجَرَک  َنُونِمؤُملا  نانمؤم : لاصّتا  .تخاس )
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.تسا یسدق  حور  ياراد  هک  یمد : نآ 

.یناویح حور  يراخب ، حور  داب : حور 

يونثم يواطم  رد  هک  دنک  یم  ناونع  ار  یبلطم  تبسانم  نیدب  دزاسب و  دیاب  نامیلس  ار  دجسم  هکنیا  دوب و  نامیلـس  دواد و  زا  نخس 
: تسا هدمآ  مّود  رتفد  رد  هلمج  زا 

دوب یناسنا  حور  دحاو  سفن  دوب  یناویح  حور  رد  هقرفت 

ناج دـنک  یم  میـسقت  هتـسد  هس  رب  ار  ناج  اـجنیا  رد   2 / 186 وا 187 - رون  ددرگن  زگره  قرتـفم  هروـن  مهیلع  ّشر  قـح  هک  نوـچ 
.تسا هتسر  ینامسج  قلعت  هنوگ  ره  زا  تسایلوا و  رد  هک  یناج  و  ینالقع ، ناج  یناویح ،

دص ناج  یکی  نآک  مسا  هب  نم  ناشاه  ناج  متفگ  عمج  تسادخ  ناریـش  ياه  ناج  دّحتم  تسادج  کی  ره  ناگـس  ناگرگ و  ناج 
هک نوچ  ناشراونا  همه  دشاب  کی  کیل  اه  هناخ  نحص  هب  تبـسن  دوب  دص  امـس  دیـشروخ  رون  کی  نآ  وچمه  مسج  هب  تبـسن  دوب 

دوبن هک  نآ  لاقم ز  نیز  دیآ  تالاکـشا  قرف و  هدحاو  سفن  دننام  نانمؤم  هدـعاق  ار  اه  هناخ  دـنامن  نوچ  نایم  زا  راوید  وت  يریگرب 
زا داّحتا  رظن  شوخ  يا  لاثم  تقو  رد  کیل  ریلد  داز  یمدآ  صخـش  هب  ات  ریـش  صخـش  زا  دوب  دح  یب  اه  قرف  لاثم  دـشاب  نیا ، لثم 

میامن او  یلثم  هک  ات  ارس  نیا  درادن  یشقن  دّحتم  دودح  هلمج  رد  ریش  لثم  تسین  دوب  ریـش  لاثم  رخآ  ریلد  نآک  رگن  يزاب  ناج  يور 
یم تملظ  نآ ز  رون  هب  ات  دـنهن  یم  یغارچ  هناـخ  ره  هب  بش  مرخ  او  ار  درخ  یناریح  اـت ز  مروآ  تسد  یـصقان  لاـثم  مه  ار  وت  نم 

حرش نآ  نیا و  لیتف و  جاتحم  تسه  ناج  وچ  شرون  دوب  نت  نیا  غارچ  نآ  دنهر 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1868 

http://www.ghaemiyeh.com


66 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

دیزن باوخ  اب  روخ و  اب  مد  مین  دـیزن  باوخ  یب  روخ و  یب  ساسا  دراد  روخ  باوخ و  رب  یگلمج  ساوح  نیا  هلیتف  شـش  غارچ  نآ 
نـشور زور  هک  دیز  نوچ  تسوج  گرم  شا  یتّلع  رون  هک  نآ  افو ز  یب  مه  وا  نغور  لیتف و  اب  اقب  دوبن  شنغور  لیتف و  یب  مه  زین 

.نابلط ایند  ایند ، ناگدنیوج  ای  نارفاک  زا  تیانک  ناگس : ناگرگ و   413 تسوا ب 429 - گرم 

اه مسج  هک  ور  نآ  زا  متسب ؟ عمج  ار  ناج  ارچ  تسا  یکی  ادخ  ناریش  ناج  رگا   ) .نتفگ اه  ناج  يارب  تسا  یحیضوت  نتفگ : عمج 
.داینب هدعاق : .تسا ) ددعتم 

: هدحاو سفن  نانمؤم و 

.3 تیب 1940 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لاثم : لثم و   2 دوب 186 / یناسنا  حور  دحاو  سفن  دوب  یناویح  حور  رد  هقرفت 

.نیب تقیقح  رظن : شوخ 

.ادخ هار  رد  داهج  .دربن  رازراک ، زا  تیانک  يزاب : ناج 

.ناهج نیا  ایند ، زا  تیانک  ارس : نیا 

.كرتشم سح  سح و  چنپ  زا  تیانک  هلیتف : شش  غارچ 

.دراد يدام  تلع  هک  يرون  هدمآ ، دیدپ  هلیتف  نغور و  زا  هک  يرون  یتلع : رون 

.دهدن يرون  غارچ  نآ  دوش  زور  نوچ  نشور :...  زور 

مـسج رد  .دنتـسه  یکی  ادخ  ناگداتـسرف  قح و  يایلوا  تسا ، هدومرف  اه  تیب  نیا  نمـض  رد  زین  يونثم ، يواطم  رد  اهراب  هک  نانچ 
رون لاثم  نآ  لاثم  هدش ، هضافا  یبوبر  ملاع  زا  هک  تسا  یناج  تسا ، یـسدق  ناج  نانآ  ياه  ناج  هک  ارچ  دحتم ، ناج  رد  ددـعتم و 
رون کی  دنریگ  رب  ار  اه  عنام  نآ  نوچ  دروآ و  دیدپ  نوگ  هنوگ  ياه  لکـش  دـباتب و  اه  هرجنپ  اه و  فاکـش  زا  هک  تسا  دیـشروخ 

: دیشروخ رون  نوچ  ناج  تساه و  هرجنپ  اه و  فاکش  نوچ  اه  ندب  دنامن  شیب 
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67 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ینشور ...  زا  ینشور  نینچ  دزیرگ  هچ  زا  جاجل  نیدنچ  دوخ  اب  جاجز  میقح و  رون 

رگید اّما  تایبا 32100 و 32107 ) ریبک ، ناوید   ) ینغور تفـص  رد  اهماداب  هک  وچمه  رازه  دص  ددـع  هتـشگ  نت  ناد و  یکی  حور 
ارچ تسین  ییاقب  مه  ار  باوخ  دروخ و  .تسا  باوخ  دروخ و  زا  نانآ  كاردا  يورین  تسا و  یناویح  ناـج  ناـشاه  ناـج  ناـیمدآ ،

.زور رون  ربارب  عمش  رون  هک  نانچ  .ددرگ  یم  شوماخ  رون  نآ  دسر  گرم  نوچ  تسا و  گرم  ماگنه  ات  نآ  ياقب  هک 

نوچ یناف و ال  یّلک  تسین  ام  نایاباب  ناج  ّسح و  رون  تسال  رـشح  زور  رون  شیپ  هک  نآ  تساقب ز  یب  مه  رـشب  ياـه  سح  هلمج 
رام دیآ  رد  نوچ  ددرگ  وحم  کیک  مخز  درد  زوس و  هک  نانچ  نآ  باتفآ  عاعـش  زا  دنوحم  هلمج  باتهام  هراتـس و  دننام  کیل  ایگ 
رـس درآ  رب  نوـچ  فاوـط  ـالاب  رب  روـبنز  دـنک  یم  تسرب  ناروـبنز  مخز  زا  بآ  رد  اـت  تسج  بآ  ردـنا  روـع  هک  ناـنچ  نآ  کـیلا 

زا یهر  ات  نک  ربص  رکذ و  بآ  رد  دروخب  مد  نالف  نآ  هنـالف و  نآ  داـی  تسه  ناـمز  نیا  روبنز  ّقح و  رکذ  بآ  فاـعم  شدـنرادن 
یم رـش  روبنز  نآ  بآ ، زا  کـنانچ  نآ  اـپ  هب  اـت  رـس  یگلمج  يریگب  دوخ  افـص  بآ  نآ  عبط  وت  نآ  زا  دـعب  نهک  ساوـسو  رکف و 

: رشح زور   430 شات ب 440 - هجاوخ  یبآ  عبط  مه  رـس  هب  هک  شاب  بآ  زا  رود  وت  یهاوخ  نآ  زا  دعب  رذح  دریگ  مه  وت  زا  دزیرگ 
دور یم  نایم  زا  اه  باجح  زور  نآ  رد  .زیخاتسر  زور 
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.دوش یم  راکشآ  تقیقح  و 

.تسا هدرک  ریبعت  گرم  تلاح  ار  نآ  يرتسبش 

.دوبان تسین ، ال : زار ) نشلگ   ) ادیوه ددرگ  یم  عزن  رد  وت  ادیپ ز  رشح  ردنا  ددرگ  هچ  نآ  ره 

.ندیدرگ درگ  فاوط : .دوش ) یم  شومارف  درخ  ياه  جنر  دیآ ، شیپ  گرزب  جنر  هک  یماگنه   ) .وت يوس  هب  کیلا :

رد اهانعم  رگید  لوا ، ینعم  زج  هک  تسا  هدمآ  ندش  هدوسآ  .ندرک  تسار  سفن  ندش ، هتفیرف  ینعم  هب  اه  گنهرف  رد  ندروخ : مد 
تیب نیا  رد  بیکرت  نیا  .درادن  يدهاش  همان  تغل 
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.تسا نتخاس  لوغشم  ار  دوخ  نتفر و  ورف  ینعم  هب  ًارهاظ 

زا اه  سح  نیا  دیسر  گرم  نوچ  تسا و  رادیاپ  دنریگ  یم  ینامـسج  توق  زا  هک  ییورین  اب  ساوح  .تسا  شیپ  ياه  تیب  حیـضوت 
نورـضحم انیدـل  ملاع  رد  نایمدآ  حاورا  هکلب  دوش ، دوبان  گرم  اب  هایگ  نوچ  هک  تسین  یناویح  ناج  اهنت  یمدآ  اّما  .دـتفا  یم  راـک 

نیا درادن  یهاگآ  ساوح  نآ  راثآ  زا  تسا  لوغـشم  راک  هب  ساوح  نیا  اب  یمدآ  ات  تسا  قح  ترـضح  یّلجت  وحم  نکیل  تسا  یقاب 
هک تسا  سوسحم  یتدـم  ات  جـنر  نیا  اـّما  درب ، یم  جـنر  روبنز  شین  زا  یمدآ  هک  دزاـس  یم  نشور  یلاـثم  اـب  اـنالوم  ار  قیقد  هتکن 

ربارب روبنز  شین  شزوـس  هک  ناـنچ  دوـش  یم  شوـمارف  درخ  جـنر  نآ  دیـسر  گرزب  جـنر  هب  نوـچ  دـیاین و  شیپ  رت  گرزب  یجنر 
دوخ شین  اب  ار  وا  ددرگ و  یم  یمدآ  درگ  هک  تسا  يروبنز  دـننامه  تسایند ، هب  هتـسباو  هچ  نآ  اـیند و  داـی  زین  .راـم  شین  شزوس 

تسا و ناروبنز  نآ  نوچ  تسایند ، هب  هتـسباو  هچ  نآ  ایند و  دای  .تسا  نوصم  شین  دنزگ  زا  دور ، بآ  رد  نوچ  یلو  دهد  یم  جنر 
دای
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دشابن یتسد  وت  رب  ار  یناسفن  ياه  هسوسو  هک  يروخ  هطوغ  ادخ  دای  رد  نانچ  دیاب  سپ  .دراد  یم  زاب  دنزگ  زا  ار  يو  هک  یبآ  ادخ 
.دیآ رد  وت  نامرف  هب  هکلب  دناسرن  نایز  وت  هب  سفن  وید  دزیرگب ، وت  زا  روبنز  هک  يوش  یبآ  دوخ 

روخ نآ  شیپ  رتخا  وچمه  ناش  هلمج  تافص  قح  تافـص  رد  دنا  هتـشغآ  تافـص  رد  دنین و  دنا ال  هتـشذگب  ناهج  زک  یناسک  سپ 
اه حور  ياقب  ات  نیب  کین  دوبن  مودـعم  نوُرَـضُحم  نوُرَـضُحم  اَنیَدـَل  مُه  ٌعیِمَج  ناوخ  نورَح  يا  یهاوخ  لـقن  نآرق  رگ ز  ناـشن  یب 
ات ناه  تمتفگ  دارملا  ناویح  ّسح  غارچ  نیز  باجح  زا  كاپ  اقب  رد  لصاو  ِحور  باذع  رد  سب  اقب ، زا  بوجحم  ِحور  نیقی  یناد 

هناگی دناادج و  سپ  دنتـسیب  را  دنُرم  را  تغارچ  دـص  ناکلاس  سدـُق  ِحاورا  اب  دوز  نالف  يا  نک  لصّتم  ار  دوخ  ِحور  داّحتا  ییوجن 
عمش و غارچ و  ام  ّسح  ِرون  دوب  دیشروخ  ایبنا  رون  هک  نآ  ایبنا ز  ردنا  دینشن  سک  گنج  ام  ِباحصا  نیا  دنگنج  همه  نآ  دنتـسین ز 

441 زوُرف ب 451 - اب  رگید  هدرمژپ  دوب  کی  زور  هب  ات  دنامب  کی  دریمب  کی  دود 

69 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتشگن دوبان  ندشن ، تسین  ندوبن : ال 

.قح ترضح  تافص  رد  ندش  وحم  تافص : رد  ندوب  هتشغآ 

.شکرس نورح :

[ زیخاتـسر  ] تسین َنوُرَـضُْحم : اْنیََدل  ٌعیِمَج  ْمُه  اذِإَف  ًهَدِحاو  ًهَْحیَـص  اَّلِإ  َْتناک  ْنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نوُرَـضُحم : انیََدل  ٌعیِمَج 
.هصقلا دارملا : ( 53 سی ،  ) .دنا هدامآ  ام  دزن  ناگمه  ناهگان  سپ  گناب ، کی  زج 

حور زا  تراعتسا  غارچ : دص   1 دارملا 659 / دب  رگد  ّدض  یکی  ره  داد  راموط  یکی  وا  ار  یکی  ره 
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.دنشاب هدنز  رگا  دنوش و  دوبان  رگا  دنتسیب : را  دنرم  را  .تسین ) داحتا  یناویح  حور  رد   ) .یناویح

.ایند مدرم  زا  تیانک  ام : باحصا 

حور هکنیا  نآ  تسا و  هدمآ  يونثم  يواطم  رد  هلوقم  نیا  زا  ار  هچ  نآ  تسا  یحیضوت  شیپ و  ياه  تیب  نومضم  رب  تسا  يدیکأت 
.دوش یمن  دوبان  یمدآ  نت  يدوبان  اب  ینّابر 

ام ناطلس  شناد  رون  وحم  ام  نایاباب  قطن  ساوح و  دش 

هک دریگ  یم  هجیتن  نینچ  هفیرـش  هیآ  دافم  زا  1 و  / 3671 نورـضحم 3672 - انیدـل  جوم  رد  جوم  نورد  رد  ناشاه  لقع  اه و  سح 
هک دنک  یم  تراشا  يرگید  هتکن  هب  سپس  .مودعم  هن  تسا  دوجوم  تفص  نورضحم  اریز  دنرـضاح  یبوبر  سدق  تحاس  رد  حاورا 

دیاب اقب  بلاط  .تسا  یناویح  حور  رد  يددع  قرفت  تسا و  یکی  هتفر  نایم  زا  ینامـسج  دودـح  هک  ملاع  نآ  رد  یـسدق  ياه  حور 
هک نآ  و  تسا ، باذع  رد  دوشن  لصتم  ایلوا  حاورا  اب  هک  حور  نآ  .ددرگ  لصتم  قح  هار  ناکلاس  ایلوا و  حور  اب  وا  حور  ات  دشوکب 

.باجح زا  نورب  دبای  لاصتا  اهنادب 

نآ رون  دوش  یک  ملظم  هیاسمه  هناخ  دوش  یط  غارچ و  نیا  دریمب  رگ  يدب  کین و  ره  هب  وا  دریمب  مه  اذغ  زا  ّیح  دوب  یناویح  ناج 
70 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسادج  هناخ  ره  ّسح  غارچ  سپ  تساپ  هب  مه  نیا  یبوچ  هناخ 

هناخ دص  نآ  رون  داتف  يرون  ینزور  ره  رـس  رد  داز  هام  نوچ  بش  يودنه  زا  زاب  دوب  ینّابر  ناج  لاثم  هن  دوب  یناویح  ناج  لاثم  نیا 
ره رد  تسه  قفا  رب  نابات  دیشروخ  دوب  ات  رگد  نآ  یب  نیا  رون  دنامن  هک  رمش  کی  وت  ار 
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ار ودع  يداه  ار  وت  رم  ین  لثم  دـمآ  رون  لاثم  نیا  دوش  لیاز  اه  هناخ  هلمج  رون  دوش  لفآ  ناج  دیـشروخ  نوچ  زاب  قنق  وا  رون  هناخ 
روک ار  دوخ  كاردا  هدـید  درک  رون  هدرپ  شیوخ  باعل  زا  وا  دـفاب  رب  ار  هدـنگ  ياـه  هدرپ  وخ  تشز  نآ  توبکنع  لاـثم  رب  ینز  هر 

نک و اوشیپ  ار  نید  لـقع و  ماـگل  یب  نسوت  بسا  رب  نیـشن  مک  دـگل  دناتـسب  شاـپ  دریگب  رو  دروـخ  رب  دریگب  را  بسا  ندرگ  درک 
هدناوخ يذغ )  ) لامم دیاب  اذغ :  452 تسا ب 465 - سفنا  ّقِش  ربص و  هر  نیردناک  تسپ  تسـس و  رگنم  گنهآ  نیا  ردنا  مالـسلا 

.دوش

.نوگ هنوگ  ياه  قافتا  اه ، هثداح  زا  تیانک  دب : کین و 

: بش يودنه  .دراذگ ) یمن  رثا  يرگید  رد  یکی  ندرم   ) .تسا هدـنز  یناویح  حور  اب  هک  رگید  یمـسج  زا  تراعتـسا  هیاسمه : هناخ 
.هبشمب هب  هبشم  هفاضا 

ره دش ، هدیمد  هریت  ياهدبلاک  رد  الاب  هب  ملاع  زا  حور  نوچ   ) .نتشگ دیدپ  نت  هریت  بلاق  رد  یناسنا  حور  نداز : هام  بش  يودنه  زا 
.نامهم یکرت ) : ) قنق .تفرگ ) يا  هرهب  یمسج 

.3 تیب 1940 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لثم : لاثم و 

ُّلُِضی اًلَثَم  اذِهب  ُهَّللا  َدارَأ  اذ  ام  دنتفگ : یم  نآرق  ياه  لثم  هراب  رد  ناکرشم  دنریذپب ، ار  تقیقح  دهاوخ  یمن  هک  نآ  زا  تیانک  ودع :
(26 هرقب ،  ) .دیامن هار  ار  يرایـسب  دنک و  یم  هارمگ  نادب  ار  يرایـسب  هک  تساوخ  هچ  لاثم  نیا  زا  ادـخ  ًارِیثَک : ِِهب  يِدـْهَی  ًارِیثَک َو  ِِهب 

.هنافوسلیف ياه  هطسفس  زا  تراعتسا  باعل :

.ندرب هرهب  ندروخ : رب 

71 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا نتفرگ  ییامنهار  نودـب  هاتوک  هشیدـنا  اـب  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  وج  تسج و  زا  تراعتـسا  نتـسشن : ماـگل  یب  نسوت  بسا  رب 
يامنهار
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.لماک

.بلطم نایب  زا  تیانک  دصق ، گنهآ :

هب ار  امـش  ياهراب  دریگ  یم  رب  و  ِسُْفنَْألا : ِّقِِشب  اَّلِإ  ِهیِِغلاب  اُونوُکَت  َْمل  ٍدََـلب  یلِإ  ْمَُکلاـْقثَأ  ُلِـمْحَت  َو  میرک : نآرق  زا  ذوخأـم  سفنأ : قش 
تسا یکی  یناسنا  ياه  ناج  هک  دومرف  شیپ  ياه  تیب  رد  ( 7 لحن ، [. ) شیوخ  ] یتخس جنر و  هب  زج  دیسرب  نادب  دیناوتن  هک  يرهش 

.دبات نوگ  هنوگ  ياه  هکبش  زا  هک  دوب  يرون  نآ  لاثم  هتفرگ و  رب  رد  ار  نآ  هک  تسا  ییاه  مسج  رد  ددعت  فالتخا و  و 

تـسادج رگیدکی  زا  تسین و  یناسنا  ياه  ناج  دـننامه  یناویح  ياه  ناج  هکنیا  نآ  تسا و  هداد  يرتشیب  حیـضوت  اه  تیب  نیا  رد 
.دراذگ یمن  يرثا  رگید  ناویح  رد  یناویح  گرم  هک  نانچ 

قرفتم ياه  مسج  رد  دنچ  ره  تسا  یناسنا  ناج  دوصقم  تسا و  هدرک  ریبعت  هام »  » هب نآ  زا  انالوم  دـبات و  یم  بیغ  زا  هک  يرون  اّما 
هب سپـس  .تساه  كابـش  همه  زا  نآ  نتفر  یکی  زا  نآ  نتفر  تسا و  یکی  دتفا  كابـش  اهدص  زا  رگا  رون  نیا  .تسا  رون  کی  دشاب 
رد هک  نآ  .تسا  لاثم  ماسجا ، رب  ساکعنا  هلیـسو  هب  نآ  ددعت  یناسنا و  حور  ندرک  دـننامه  هکنیا  نآ  دـیامرف و  تراشا  رگید  هتکن 
هک یـسک  دـننام  ددرگ  یم  هارمگ  دـشاب  زیتس  شدـصق  هک  نآ  دـبای و  یم  ار  هار  اه  لاـثم  هنوگ  نیا  زا  دـشاب  تقیقح  نتفاـی  ددـص 

دگل دبـسچب  وا  ياـپ  هب  رگا  دوش و  وا  مار  بسا  دریگب  ار  بسا  ندرگ  رگا  دـناسرب  لزنم  هب  ار  وا  اـت  دوـش  راوـس  یبـسا  رب  دـهاوخب 
.یسر دوصقم  هب  ات  ینک  يوریپ  نید  لقع و  زا  دیاب  دیامرف  ماجنارس  و  دروخ ، دهاوخ 

یصقا دجسم  يانب  هّصق  هّیقب 

یصقا دجسم  يانب  هّصق  هّیقب 

نویامه هبعک ، نوچ  كاپ  انب  زاغآ  درک  نامیلس  نوچ 
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یمه ِیب  اوریِس  شاف  تسکس  یم  هک  زک  گنـس  ره  انب  رد  رگد  ياهانب  نوچ  هدرـسف  ین  رف  ّرک و  دش  یم  هدید  شاانب  رد  ینم  نوچ 
اهراوید رد و  نآ  هدش و  هدنیآ  لاّمح  یب  گنـس  هدـش  نابات  اه  هراپ  کهآ  رون ز  هدـک  مدآ  لگ  بآ و  زا  وچمه  تسخن  زا  تفگ 

رـشتنم رحب  ّرب و  رد  ملاع  فارطا  رد  ار  نج  تیرافع  .دومرف  نآ  ياـنب  دواد  نب  نامیلـس  : » یـصقا دجـسم   466 هدش ب 470 - هدـنز 
زا دجسم  ياهراوید  هگ  نآ  دندرک و  عمج  شیوخ  نکاما  نداعم و  زا  گنراگنر  تیقاوی  رهاوج و  عاونا  ناوارف و  میس  رز و  ات  درک 

ص 480) ج 5 ، رارـسالا ، فشک   ...« ) رهاوج حاولا  نآ  ياه  فقـس  رولب و  زا  نآ  ياه  نوتـس  دنتخاسب و  زبس  درز و  دـیپس و  ماخر 
، هرقب  ) .ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َنیِفِکاْعلا َو  َنیِِفئاَّطِلل َو  َِیْتَیب  ارِّهَط  ْنَأ  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  هبعک : نوچ  كاـپ 

.لالج هوکش و  ّرف : ّرک و  ( 125

.هوکش یب  حور ، یب  هدرسف :

.دیربب ارم  یب : اوریس 

یلو تسا  هتفرگ  ایند »  » زا تیانک  ار  نآ  يونثم  تاریبعت  تاغل و  گنهرف  .دنا  هتـشون  نوگ  هنوگ  نآ  ریـسفت  رد  ناحراش  هدـک : مدآ 
(80 ص 79 - دابعلا ، داصرم  هب : دینک  هاگن  هراب  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب   ) .تسا مدآ » دبلاک   » دوصقم ًارهاظ 

1 دوب 2648 / حاورا  رد  حاولا و  رد  هچ  ره  دومناو  شاداد  هک  بلاق  زگ  هس  رد 

73 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اب ار  دجسم  ناتیرفع  کمک  اب  نامیلس  تسا ، هدمآ  ناربمیپ  ياه  ناتساد  رد  زین  ءارسا ، هروس  تسخن  هیآ  لیذ  اهریسفت  رد  هک  نانچ 
ص ج 5 ،  ) رارسالا فشک  ریسفت  رد  .درک  انب  اهرهوگ  هب  نیزم  ماخر و  راوید 
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« .دنا هتخورفا  عمش  هلعشم و  نارازه  ییوگ  رهاوج  نآ  ییانشور  زا  يدمآ  رد  بش  نوچ  : » هک تسا  ( 480

نوچ هناخ  دشاب  هدنز  تسا  یهگآ  اب  نت  راوید  رد و  نوچ  تشز  ناج و  یب  اهراوید  نوچ  تسین  تشهب  راوید  هک  دیوگ  یمه  قح 
زا هکلب  دـنا  هتـسب  تلآ  هن ز  ار  ّتنج  هک  نآ  لاقم ز  رد  ثیدـح و  رد  یتشهب  اب  لـالز  بآ  مه  هویم  تخرد و  مه  تسا  یهـشنهاش 

للخ و رپ  دنام  شیوخ  لصا  هب  نیا  تسا  هدـش  هدـنز  تعاط  زا  انب  نآ  تسدـب و  هدرم  لگ  بآ و  انب ز  نیا  دـنا  هتـسب  ّتین  لامعا و 
هدیچیپ شاّرف  یب  شرف  باوج  رد  لاؤس و  رد  یتشهب  اب  بایث  جات و  مه  رصق و  ریرـس و  مه  لمع  تسا و  ملع  هک  دوخ  لصا  هب  نآ 

دـش لاّمح  یب  راّیـس  وا  تخت  دوش  هدیبور  يا  هبوت  زا  سانک  یب  دش  هدیلوژ  مغ  نیب ز  لد  هناخ  دوش  هدیبور  سانکم  یب  هناخ  دوش 
: تشهب راوید   471 دوس ب 481 - هچ  دـیآ  یمن  نوچ  مناـبز  رد  دولخلا  راد  یگدـنز  لد  رد  تسه  دـش  لاّوَق  برطم و  رد  هقلح و 
َّزَع َهَّللا  َّنا  : » تسا ثیدح  نیا  زا  هتفرگ  ًارهاظ  نآ  ندوب  هدنز  ص 451 ) ج 14 ، لامعلا ، زنک  « ) .هَِّضف نِم  ٌهَِنَبل  ٍبَهَذ َو  نِم  ٌهَِنَبل  ُهَّنَجلا  »

َدِعَـس دَـق  موُّیقلا  ُّیَحلا  تنأ  ّالا  َهلإ  َتلاقف ال  یِمَّلَکَت  اَهل  َلاقَف  .ٍهَِّضف  نِم  هَِنَبل  بَهَذ َو  نِم  هَِنَبل  ِنیَتَِنَبل  نِم  اـهَقَلَخ  َهَّنَجلا  َقلَخ  اََّمل  ّلَـج  َو 
لقع و هب  تسا  تراـشا  نت : راوید  رد و  ندوب  یهگآ  اـب  ص 132 ) ج 8 ، راونالا ، راحب  ص 508 ، قودص ، لاصخ  « ) .یُنلُخدَـی نَم 

نآ رد  یلاعت  قح  بناج  زا  هک  كاردا 
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.هدش هداهن  تعیدو  هب 

.هاش تسشن  ياج  هاشداپ ، نآ  زا  یهشنهاش :

ج 1، یقرب ، نساحم  « ) .هلثِِمب نوُرِخالا  َنُولَّوالا َو  ِعمسَی  َمل  ِتوَِصب  ِحِیبسَّتلِاب  ُقَّفَـصَتَی  ًارجـَشل  ِهَّنَجلا  ِیف  َّنِإ  : » ندوب تلاقم  رد  تخرد 
.ششوپ بوث : عمج  بایث : ص 138 ) ج 8 ، راونالا ، راحب  ص 180 ،

74 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.وراج سانکم :

.نتفُر تسا : یلعاف  ینعم  هب  ای  .تسا و  يردصم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  یلو  تخرد  رد  تسوهآ  هنال  تغل  رد  سانک :

.نتشگ كاپ  هودنا  مغ و  زا  ندش : هدیبور 

.نادرگ راّیس :

زا راونالا ، راحب  « ) .مارکالا لالجلا و  وذ  هقِطُنی  معن  لاق  ُبابلا ، ُمَّلَکَتَی  لَه  ُتُلق  : » هک تسا  لالب  ثیدح  رد  رد : هقلح و  ندش  برطم 
تمعن هناخ و  اـب  نآ  هسیاـقم  و  تسا ، نآ  ياـه  تمعن  تشهب و  زا  هناـفراع  یفیـصوت  اـه  تیب  نیا  ص 116 ) ج 8 ، قودـص ، یلاما 

زیچ ره   ) تسوا نامرف  هب  دـهاوخ  هچ  ره  هک  تسین  یمغ  یجنر و  نآ  رد  ار  یتشهب  تسا و  هنادواج  هدـنز و  تشهب  تمعن  .يوایند 
تین رادرک و  زا  هنادواج  یگدـنز  تشهب و  دـیوگ  ماجنارـس  و  ص 113 ) ج 8 ، راونالا ، راحب  (. ) تسا نانآ  ناـمرف  رد  دـنهاوخ  هک 

.دیآ یمن  رد  فصو  هب  اما  تسادخ  دای  زا  هدنز  هّللِاب  فراع  لد  دیآ و  یم  تسد  هب  كاپ  ياه 

تسا هناهب  لعف و  همه  هجاوخ  نیا  هناخ و  نیا  دجنگن  نوک  رد  هک  هناخ  نیا  رد  تسا  یجنگ 

تسا هنابش  تسم  وا  هک  دییوگم  هجاوخ  اب  تسا  مسلط  هناخ  نیا  هک  تسد  هنم  هناخ  رب 

(3593 تایبا 3591 - ریبک ، ناوید   ) تسا هنارت  تیب و  همه  هناخ  نیا  رد  گناب  تسا  کشم  ربنع و  همه  هناخ  نیا  سخ  كاخ و 

يدش رد  نامیلس  نوچ 
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ار قلخ  یلعف  دـنپ  زامن  ای  یعوکُر  ینعا  لعف  هب  هگ  زاس  نحل و  تفگ و  هب  هگ  يداد  دـنپ  دابع  داـشرا  ِرهب  ردـنا  دجـسم  دادـماب  ره 
نیا رد   482 دوب ب 485 - مکُحم  نآ  ِریثأت  مَشَح  رد  دوب  مک  يریما  مهو  نآ  ردـنا  رک  شوگ و  اب  ره  ِناج  رد  دـسر  هک  رت  باّذـج 

هدننک رما  هک  تسا  رثؤم  یماگنه  فورعم  هب  رما  هکنیا  نآ  تسا و  يا  هتکن  اه  تیب 

75 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نارگید رد  نآ  ریثأت  و  ینتورف ، زا  تسا  یناشن  رادرک  رد  يرترب و  زا  تسا  يرثا  راتفگ  رد  هک  ارچ  ددـنب ، راـک  دـیوگ  هچ  نآ  دوخ 
(44 هرقب ،  ) .ْمُکَسُْفنَأ َنْوَْسنَت  ِِّرْبلِاب َو  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ  تسا : میرک  نآرق  رد  .تسا  رتشیب 

لوق هب  لاّوق  حصان  زا  هب  لعف  هب  لاّعف  حصان  هک  نآ  نایب  رد  يو  هبطخ  هنع و  هَّللا  یضر  نامثع  تفالخ  زاغآ  هّصق 

لوق هب  لاّوق  حصان  زا  هب  لعف  هب  لاّعف  حصان  هک  نآ  نایب  رد  يو  هبطخ  هنع و  هَّللا  یضر  نامثع  تفالخ  زاغآ  هّصق 

رب تسـشن  هیاپ  مود  رکب و  وب  تفر  تسدـب  هیاپ  هس  هک  رتهم  ربنم  تفت  دیباتـشب  تفاـی  تفـالخ  نوچ  تفرب  ربنم  رب  هک  ناـمثع  هّصق 
تخب دومحم  نآ  تسـشنب  دش و  رب  تخت  يالاب  وا  دـمآ  نامثع  رود  شیک  مالـسا و  تمرح  يارب  زا  شیوخ  رود  رد  رمع  هیاپ  موس 

زا وت  تبتُر  هب  نوچ  يرترب  ناشیا  زا  یتسُج  نوچ  وت  سپ  لوسر  ياج  رب  دنتـسشنن  ود  نآک  لوضفلا  وب  یـصخش  درک  شلاؤس  سپ 
مه نیا  تسا و  رکب  وب  ییوگ  وج  ياج  نم  موش  هیاپ  مود  رب  مرَّمُع  لاثم  هک  دـیآ  مهَو  مَرَپسب  ار  موس  هیاپ  رگا  تفگ  يرتمک  ناشیا 

اب تسین  یلثم  ِمهَو  یفطصم  ماقم  الاب  نیا  تسه  وا  لثم 
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نورب ای  ناوخب  نیه  دـیوگ  هک  ار  سک  هن  هرهز  دوب  شوماخ  بل  رـصَع  برق  هب  اـت  دودَو  نآ  هبطخ  ياـج  رب  نآ  زا  دـعب  ارم  هش  نآ 
نیا ذخأم  (، 132 ص 131 -  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  نامثع : تفالخ  زاـغآ   486 نامز ب 496 - نآ  دجـسم  دـیآ ز 

زا ار  نآ  ریخا  باتک  فلؤم  دنا  هتشون  تسا و  عوصرملا  ؤلؤللا  و  بغار ، ءابدالا  تارـضاحم  رابخالا ، نویع  نییبتلا ، نایبلا و  ناتـساد 
.دنا هدرکن  تراشا  ناتساد  نیدب  نامثع  تفالخ  ثداوح  رد  ریثا  نبا  يربط و  و  هدرمش ، تاعوضوم 

تسا يربط  رب  مدقم  هک  یبوقعی  اما  دنا  هدرواین  ار  ناتساد  نیا  سیون  خیرات  ود  نآ  تسا  هتشون  رفنازورف  موحرم  هک  نانچ  دنچ  ره 
هتـسشنن اج  نادـب  رمع  رکب و  وبا  .تسـشن  تسـشن ، یم  ص )  ) هَّللا لوسر  هک  ییاـج  رد  تفر و  ربنم  هب  ناـمثع  : » تسا هتـشون  نینچ 

نوچ .تسشن  یم  رتورف  ود  نآ  زا  هلپ  کی  رمع  رتورف و  ص )  ) لوسر ياج  زا  هلپ  کی  رکب  وبا  .دندوب 

77 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسـشن و زارد  یتدم  دیدرگ  هتـسب  وا  رب  نخـس  دوب ، نیگمرـش  يدرم  نامثع  .دش  هداز  رـش  زورما  دنتفگ  یـضعب  درک  نانچ  نامثع 
ماما ات  دـیرتدنمزاین  لداع  ماما  هب  امـش  دـندوب  هدرک  هدامآ  راـتفگ  ياـج  نینچ  يارب  رمع  رکب و  وبا  تفگ  سپـس  تفگ ، یمن  چـیه 
نیا ریخا  تمسق  هب  دعس  نبا  ص 140 ) ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  « ) .دش ریز  هب  ربنم  زا  دمآ و  ناتدهاوخ  هبطخ  مینام  هدنز  رگا  .بیطخ 

(. ص  ) لوسر زا  تیانک  رتهم : ص 43 ) ج 3 ، تاقبطلا ،  ) .تسا هدرک  تراشا  هرقف 

.يدننامه ندوب ، لثم  یلثم :

.تبحم اب  رایسب  دودو :

یهاوخ رذع  نامثع  راتفر  زا  هنارعاش  یهیجوت  اب  انالوم 
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ياج رد  سپ  مرتمک  ناشیا  زا  هک  یلاح  دنتـسناد  یم  رمع  رکب و  وبا  نوچ  ارم  متـسشن  یم  مّوس  مود و  هیاـپ  رد  رگا  هک  تسا  هدرک 
.ملوسر ياتمه  نم  هک  دسر  یمن  رطاخ  هب  ار  یسک  نوچ  متسشن  ص )  ) لوسر

مرگ مه  دیـشروخ  نآ  روک ز  يدـب  شرون  رظان  انیب  هک  ره  ماب  نحـص و  نآ  ادـخ  رون  هدـش  رپ  ماع  صاـخ و  رب  دـب  هتـسشنب  یتبیه 
ار هدینشب  ره  نیع  دنیبب  ات  ار  هدید  دیاشگ  یمرگ  نیا  کیل  روتف  یب  یباتفآ  دمآ  رب  هک  روک  مشچ  يدرک  مهف  یمرگ  سپ ز  يدمآ 

مدش انیب  نم  هک  دـیوگ  حرف  زا  مدـق  رون  زا  مرگ  دـش  نوچ  روک  یتحـسف  يداشگ  ار  لد  شبت  نآ  یتلاح ز  یترجـض و  ار  شیمرگ 
ملعا هَّللا  نینچ و  دـص  باـتفآ  دـشاب ز  روک  بیـصن  نیا  ندـش  اـنیب  اـت  تسا  هار  يا  هراـپ  نسحلا  وـب  يا  یلو  یتـسم  شوـخ  تخس 
هدرپ فک  هب  دنابنجب  هک  نابز  نیا  دشاب  هک  وت  دص  دوش  رو  دوب  انیس  وب  راک  یک  وا  حرـش  دوب  انیب  ار  رون  نآ  وا  هک  نآ  باوّصلاب و 

یم اهرس  لهج  زک  يرس  نآ  دنک  رب  ار  شرـس  دوخ  دوب  هچ  تسد  ادج  شتـسد  دنک  یهّللا  غیت  ار  هدرپ  دیاسب  رگ  يو  رب  ياو  نایع 
، دعب تیب  تیب و  نیا  نومضم   ) .دنتفای یم  رد  ار  وا  راک  تقیقح  دنتـشاد  رت  نشور  یلد  هک  نانآ  انیب :...  هک  ره   497 دنک ب 508 -

( .یخیرات تقیقح  فالخ  تسا و  هنارعاش  یفیصوت 

78 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تساک مک و  یب  یتسس ، یب  روتف : یب 

( .دنادرگ یم  نشور  ار  لد  هدید   ) .ندیسر نیقیلا  نیع  هبترم  هب  ندید : ار  هدینشب  نیع 
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.بارطضا یگنت ، لد  هرجض : ترجض :

.یگداشگ تحسف :

.تبحم اب  مأوت  ینحل  اب  تسا  باطخ  درجم  نسحلا : وب 

گرزب نافوسلیف  (. ) .ه ق  428 - 370  ) انیس یلع  وبا  انیس : وب   2 ندبلا 59 / بطر  ای  نّسلا  ریغص  ای  نسحلا  وب  یتسم  دیوگ ز  ار  وت  هگ 
.حیصف هداشگ و  زا  تیانک  وت : دص  .دننک ) نایب  ار  تلاح  نآ  دنناوت  یمن  مه  انیس  نبا  نوچ  انیس  نبا  نوچ 

.ندمآ رب  تقیقح  فشک  ددص  رد  ندوس : ار  هدرپ 

.ییامن دوخ  ندومن ، یگرزب  ندرک : رس 

ار تقیقح  یهورگ  هکنیا  نآ  دراد و  یم  نایب  ار  یمهم  هتکن  تسا  ثحب  ياـج  نآ  هیجوت  رد  هک  یناتـساد  حرط  اـب  اـه  تیب  نیا  رد 
دنریگب ار  رثا  یپ  نوـچ  دـنبای و  یم  رد  ار  نآ  رثا  ناـنیا  دـنرادن ، نشور  نینچ  یلد  يا  هتـسد  دـنریگ و  یم  هرهب  نآ  زا  دـننیب و  یم 

اب کلاس  هک  دوب  .تسا و  لد  یگداشگ  نآ  نایاپ  اّما  تسا  راوشد  زاـغآ  رد  ندومیپ  هار  نیا  .دنـسر  یم  تقیقح  هب  كدـنا  كدـنا 
ندـید و ار  رون  تسا و  ربـخ  نتفاـی  ار  رون  یمرگ  هک  دروخ ، بیرف  دـیابن  یلو  دـنادب  لـصاو  ار  دوـخ  شیاـشگ  تحـسف و  كدـنا 

.تسین سک  ره  راک  ندرک  فصو  ار  نآ  تقیقح 

میحج يدننیبب  یتشگ  نیقی  رگ  میلع  يا  شنیب  هب  شناد  دشک  یم 

3 / 4121 لایخ 4122 - دیاز  یم  ّنظ  زا  کنانچ  نآ  لاهتما  یب  نیقی  زا  دیاز  دید 

وا را  تسا  هدمآ  ریدقت  هب  نیا  يدش  ولاخ  يدـب  هیاخ  ار  هلاخ  اجک  نآ  اجک و  شتـسد  دوخ  هن  رو  ار  وت  متفگ  نخـس  ریدـقت  هب  نیا 
قح نامسآ  زا  رون  دیمون  وشم  نیه  تسا  كدنا  میوگ  هلاس  نارازه  دص  تسا  کش  زا  كاپ  وک  مشچ  ات  نابز  زا  يدب 
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79 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نامز  کی  رد  دسر  یم  دهاوخ  وچ 

تـسا خسار  شتافـص  رد  قح  رتخا  تسا  خسان  ار  ملظ  نودرگ  رتخا  نامز  ره  رد  شتردق  دناسر  یم  نارتخا  زا  اه  ناک  رد  رثا  دص 
لمع درآ  شتّیـصاخ  مدـب  مد  لحز  ات  دـصناپ  لاس و  نارازه  هس  نیمز  اب  دـمآ  کـیدزن  رثا  رد  نیعتـسم  يا  هار  هلاـس  دـصناپ  خرچ 
دـسر یم  نودرگ  ياهرتخا  يوس  ددـم  شورتخا ، كاپ  سوفن  زو  باتفآ  شیپ  تسیچ  هیاس  لوط  بایا  رد  هیاس  وچ  درآ  شمهرد 

ار هلاخ  .كاپ » ملاع  اب  ار  كاخ  تبـسن  هچ  : » ریظن اجک : شتـسد   509 امـس ب 519 - ماّوق  هتـشگ  ام  نطاب  ام  ماّوق  نارتخا  نآ  رهاظ 
.دوب نینچ  رگا  يدب : وب  را  مکح ) لاثما و  « ) .دوب میئاد  اقآ  تشاد  شیر  ما  هلاخ  رگا  : » ریظن ...: 

.هن دننیب  هچ  نآ  رد  دور و  غورد  نامگ  دنونش  هچ  نآ  رد  مشچ :...  ات  نابز  زا 

دروآ مهارف  ار  دوخ  ناتشگنا  .تسیچ  نخس  نیا  ینعم  دندیسرپ  وا  زا  .تسین  تشگنا  راهچ  زج  لطاب  قح و  نایم  : » دیامرف ع )  ) یلع
جهن « ) .مدید ییوگب  هک  تسا  نآ  قح  مدینـش و  ییوگب  هک  تسا  نآ  لطاب  تفگ  سپـس  تشاذـگ  شوگ  هدـید و  نایم  تشادرب  و 

دـص دنرگن  یم  بیغ  هدید  هب  هک  ادخ  يایلوا  دننیب و  یم  سح  هدـید  هب  هک  یمدرم  تدـهاشم  نایم  هلـصاف  و  هبطخ 141 ) هغالبلا ،
.تسا هار  لاس  نارازه 

: اه ناک  رد  نارتخا  رثا 

.یکیرات تملظ : عمج  مَلُظ :  1 ناک 178 / ریز  يدنتفای  یک  شرورپ  ناهن  يدندوبن  رگ  هرقن  ّرز و 

.هدنرب نایم  زا  هدنرادرب ، خسان :

.ادخ یلو  زا  تیانک  قح : رتخا 

.تباث رادیاپ ، خسار :

نآ 754/ ردنا  دوبن  سحن  قارتحا و  هک  نارتخا  يارو  زا  دنا  نارتخا 
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80 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نامـسآ ات  نامـسآ  ره  نایم  تسا و  هار  لاس  دـصناپ  نیمز  نامـسآ و  نایم  هک  تسا  دوعـسم  نبا  تیاور  رد  هار : هلاس  دـصناپ  خرچ 
و ص 110 ، يونثم ، ثیداحا  هب : دـینک  هاـگن  زین  ص 98 ، ج 55 ، راونالا ، راـحب  ص 44 ، ج 1 ، روثنملا ، ّردـلا   ) .لاس دـصناپ  رگید 

.هدنهاوخ يرای  نیعتسم : .تسا ) هدروآ  مکاح  كردتسم  زا  فلؤم  هک  یتیاور 

.دیآ یم  کیدزن  هدید  هب  ای  .دسر و  یم  نیمز  هب  ینآ  رد  نآ  رثا  زارد  هلصاف  نیا  اب  ندمآ : کیدزن  رثا  رد 

كاپ سوفن  ( 104 ءایبنا ،  ) .ُِبتُْکِلل ِّلِـجِّسلا  ِّیَطَک  َءاـمَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  ندروآ : مه  رد 
: ینعم نیا  رد  تسار  ضراف  نبا  .ادخ  يایلوا  ياه  ناج  شورتخا :

هرینملا يرارَّدلا  ُّلُک  يدتهت  یب  بغَت و  مل  َیِسمَش  لفأی و  مل  يردب  و 

تراشا  ) .هدـنراد اپ  رب  ماّوق : ص 116 ) ضراـف ، نبا  ناوـید   ) ِتَّرَخ یکلمل  یکـالما  یکلمب و  یفرـصت  نع  تَرَج  یکـالفا  مجنأ  و 
: ینعم نیا  رد  تسار  ضراف  نبا  ام :...  نطاب  .تسا ) نارتخا  نآ  فرصت  زا  دیلاوم  ندمآ  دیدپ  دنتفگ  یم  هک  نادب  تسا 

یتکرب قح و  يایلوا  زا  تسا  یفیصوت  ص 89 ) ضراف ، نبا  ناوید   ) یتَّیِـشمب يدهلا  يدـهَی  ٌکلم  هب  ینطَاب  ِرون  نِم  ّالا َو  ٌکلَف  و ال 
میرح هب  دـهاوخ  یـسک  رگا  تفگ  درک و  نایب  نانآ  ماقم  زا  يا  هّمـش  شیپ  ياه  تیب  رد  .دـسر  یم  ناینیمز  نیمز و  هب  نانآ  زا  هک 

هن رگ  تسا و  لاثم  لیبس  رب  میوگ  رس  تسد و  هراب  رد  هچ  نآ  دیوگ  سپـس  .دنک  رب  شرـس  ییادخ  غیت  دنک  زارد  تسد  ناشتمرح 
هیاپ اجک و  ناینامسآ  نآ  دنلب  ماقم 
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ناگراتس هلصاف  هب  راتفگ  نیا  فیرعت  يارب  تسام و  هب  هدنسر  ناشرون  تسامـس  زا  رترب  نانآ  ماقم  هچ  رگ  .اجک  ناینیمز  نیا  تسپ 
.دیامرف تراشا  نانآ  رثا  نیمز و  زا 

یمدآ تروص  رب  امکح  ملع  نآ  اریز  تسا  يربک  ملاع  یمدآ  دنیوگ  یهلا  يامکح  تسا و  يرغـص  ملاع  یمدآ  دنیوگ  امکح  هک  نآ  نایب  رد 
دوب لوصوم  یمدآ  تقیقح  تقیقح  رد  امکح  نیا  ملع  دوب و  روصقم 

رب امکح  ملع  نآ  اریز  تسا  يربک  ملاع  یمدآ  دـنیوگ  یهلا  يامکح  تسا و  يرغـص  ملاـع  یمدآ  دـنیوگ  اـمکح  هک  نآ  ناـیب  رد 
دوب لوصوم  یمدآ  تقیقح  تقیقح  رد  امکح  نیا  ملع  دوب و  روصقم  یمدآ  تروص 

رگ تسه  خاش  دـش  رمث  رهب  انطاب  تسا  هویم  لصا  خاـش  نآ  رهاـظ  يوت  ربکا  ملاـع  ینعم  هب  سپ  يوت  رغـصا  ملاـع  تروص  هب  سپ 
دالو شدوب  رجـش  زا  تروص  هب  رگ  داز  هویم  زا  رجـش  نآ  ینعم  هب  سپ  رجـش  خـیب  ناـبغاب  يدـناشن  یک  رمث  دـیموا  لـیم و  يدوبن 

هب رگ  نوُِقباّسلا  َنوُرِخآلا  ُنَحن  ِزمر  نونف  وذ  نآ  تسا  هدومرف  نیا  رهب  اِول  ریز  رد  دنشاب  نم  ِفلَخ  ایبنا  مدآک و  تفگ  نیز  یفطصم 
نم سپ ز  کلف  متفه  رب  تفر  نم  یپ  زو  کَلَم  هدجس  شدب  نم  يارب  زک  ما  هداتفا  ِّدَج  ِّدَج  ینعم  هب  نم  ما  هداز  مدآ  نم ز  تروص 

کی ردنا  لصاح  لزا  فصو  دوب  وک  يرکف  هصاخ  لمع  رد  دمآ  رخآ  رکف  لّوا  رجش  ینعم  رد  داز  هویم  سپ ز  ردپ  ینعم  رد  دییاز 
دور یم  هبعک  هب  لد  زافُم  اب  دیآ  تفز  هزافَم  یَک  زارد  هر  نیا  ناوراک  نیا  رب  تسین  ناوراک  ردیا  دیآ  یم  دور  یم  نامسآ  زا  نامز 

520 تسادخ ب 533 - هک  اج  نآ  هتوک  زارد و  هچ  تسار  مسج  رم  یهتوک  زارد و  نیا  نانتما  دریگب ز  لد  عبط  مسج  نامز  ره  رد 
ریبک ناسنا  ملاع ، دنیوگ  امکح  تسا : يرغص  ملاع  یمدآ 
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نآ تسا و  طیحم  کلف  ناشدوصقم  ملاع  زا  یـسفن و  تسا و  یمـسج  ار  ملاع  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ریغـص و  ملاع  ناسنا  تسا و 
زا ار  ناسنا  و  دـحاو ، ناویح  اـی  تسا  دـحاو  ناـسنا  مسج  هدـننام  هلمج  نآ  ضارعا و  رهاوج و  تادوجوم و  رگید  زا  تسوا  رد  هچ 

ملاع رد  هچ  ره  هک  دنیوگ  ریغص  ملاع  تهج  نآ 

82 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: رغصا ملاع  تروص  هب  دعب ) هب  ص 212  ج 3 ، افصلا ، ناوخا  لئاسر  هب : دینک  هاگن   ) .تفای ناوت  یم  نآ  رد  تسا  ریبک 

هب ای  نوک  ملاع  رد  هچ  نآ  هک  نیدـب  هجوت  اـب  سپ  ع ))  ) یلع هب  بوسنم   ) ربکـألا ملاـعلا  يوطنا  کـیف  ریغـص و  مرج  کـنأ  معزت  أ 
.تسا ناسنا  ریبک  ملاع  عرف ، ملاع  تسا و  لصا  ناسنا  هک  نادب  هجوت  اب  تسا و  دوجوم  ناسنا  رد  تسا  ریبک  ملاع  رد  امکح  هتفگ 

دیدپ يارب  هخاش  عقاو  رد  اّما  تسین  هویم  دشابن  خاش  رگا  تسا و  هتـسباو  خاش  هب  هویم  رهاظ  تروص  هب   ) .ندمآ دیدپ  ندـش : تسه 
( .دمآ دیدپ  هویم  ندش 

يدناوخ لّوا  فرح  رخآ  ردنا  يدناشنب  رجش  يدرک  لمع  نوچ 

.ندمآ دیدپ  زا  تیانک  نداز ، دالو :  2 / 968 تسا 969 - لسرم  هویم  رهب  زا  همه  نآ  تسا  لّوا  شخیب  گرب و  خاش و  هچ  رگ 

: تسا هدش  تیاور  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  تفگ : نیز  یفطصم 

ج راونالا ، راحب  « ) .هماـیقلا موی  یئاول  تحت  هنود  نمف  مدآ  ( » ص 281 ج 1 ، دمحا ، دنـسم  « ) .رخف یئاول و ال  تحت  هَنوُد  نَمَف  مَدآ  »
نورخآلا نحن  بوشآ ) رهش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  زا  ص 402 ، ، 6
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...:

: ّدج ّدج  ( 2 تیب 3042 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 نوقباّسلا 3042 / نورخآ  تسا  ثیدح  رد  نورق  زا  شیپ  اه  نرق  نیرخآ 

3 ناهج 4540 / زا  هتسَُرن  اّوح  مدآ و  ناهن  منیب  یملاع  رِس  مرگنب 

نانچ ص :)  ) ربمغیپ يارب  کلم  هدجـس  یناقاخ )  ) باـب دوب  وا  هسطع  فرـش  زک  فلخ  تنیا  حیـسم  مدآ  هسطع  تسا  مدآ  وا  هسطع 
زا شیپ  هک  سابع  نبا  زا  تسا  یلصفم  ثیدح  رد  هک 

83 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنداد یم  شا  هطوـغ  تشهب  ياـهرهن  رد  زور  ره  دـنتفرگ و  وا  تبرت  زا  ار  ص )  ) لوـسر كاـخ  ادـخ  رما  هب  ناگتـشرف  مدآ  تقلخ 
: هب دینک  هاگن  دـمآ : رخآ  رکف  لّوا  ص 27 ) ج 15 ، راونالا ، راحب   ) .مینک هدجـس  ار  وا  ییامرف  رگا  اراگدرورپ  دنتفگ  یم  ناگتـشرف 

.دعب هب   2 تیب 966 / لیذ 

.تسا قح  ترضح  یلجت  هک  ص )  ) لوسر رون  تسا : لزا  فصو  هک  يرکف 

.نآ کی  هظحل ، کی  نامز : کی 

.تسا هتسویپ  ناگدنب  رب  ایلوا  ایبنا و  هلیسو  هب  هک  یهلا  ياه  تکرب  تمحر و  زا  تراعتسا  ناوراک :

.فلع بآ و  یب  نابایب  هزافم :

.ینالوط تخس ، تفز :

زا یمـسج  تاـقلعت  مسج : نتفرگ  لد  عبط  .درذـگ ) رد  زوریپ  هزاـفم  زا  هک  نآ   ) .دـناوخ لوا  فرح  مض  هب  ار  نآ  تسا  رتهب  زاـفم :
.نتفر نایم 

قبط زا  ماعط و  زا  هن  ناد  قح  مه ز  قح  لادبا  تّوق  نیا  نانچمه 

، ریس رد  مسج  ادخ  فطل  زا   ) .ناسحا تنم ، نانتما :  3 / 7 دنا 8 - هتشاذگب  کلم  زا  حور و  ات ز  دنا  هتشارسا  رون  مه ز  ار  ناشمـسج 
هک تسا  قح ) يایلوا   ) نطاب عقاو  رد  اّما  دنرثؤم ، ام  رد  رهاظ  هب  يولع  ءابآ  دومرف  شیپ  ياه  تیب  رد  .تفرگ ) دـهاوخ  ار  حور  عبط 

ار اه  نامسآ 
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هک دـنک  یم  تراشا  ص )  ) لوسر ینعی  لماک  ناسنا  هصاخ  ناسنا  ماقم  هب  رتشیب  لیـصفت  حیـضوت و  اب  اه  تیب  نیا  رد  .هتـشاد  اـپ  رب 
دنا قح  ضیف  هدـنناسر  هک  ایبنا ، ندـمآ  رد  ار  نامز  هک  دـنک  یم  تراشا  زین  هدـش  هدـیرفآ  وا  رطاخ  هب  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ناهج و 

.تسا لصتم  رون  نیا  شبات  دنرون و  کی  همه  تسین  یتلاخد 

ِّلَخ یتف  يا  هناقـشاع  ماگ  رادرب  ناـمز  نیا  تسا  دـیما  دـص  درک  لـیم  یب  خـسرف و  یب  شنتفر  درک  لیدـبت  ار  مسج  رم  ادـخ  نوچ 
ار نآ  ضراوع  راثآ و  مسج : ندرک  لیدبت   534 ینک ب 536 - یم  هر  يا  هتفخ  هنیفـس  رد  ینز  یم  مه  رب  مشچ  هّلپ  هچ  رگ  مالَکلا 

قرب زا  وا  ریس  تروص  نیا  رد  ندرب ، نایم  زا 

84 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. ص  ) مرکا لوسر  جارعم  رد  هک  نانچ  .دوب  دهاوخ  رتدنت 

.وگم رپ  راذگب ، ار  راتفگ  مالکلا : ّلخ 

.کلپ هلپ :

.ندوب رادیب  زا  تیانک  ندز : مه  رب  مشچ  هلپ 

زا دـنرب و  یم  هار  ار  وت  نانآ  .ییادـخ  يایلوا  ادـخ و  اـب  تروص  نیا  رد  یتسر ، ینامـسج  تاـقلعت  زا  یتسب  ار  يواـیند  مشچ  نوچ 
.دمآ دهاوخ  دعب  ثیدح  رد  هک  نانچ  دنناهر ، یم  تیاهرطخ 

قِرَغ اهنَع  َفَّلَخَت  نَم  اجَن َو  اهِب  َکَّسَمَت  نَم  ٍحوُن  ِهنیفَس  ِلَثَمَک  یتَّما  ُلَثَم  هک  ثیدح  نیا  ریسفت 

َقِرَغ اهنَع  َفَّلَخَت  نَم  اَجن َو  اِهب  َکَّسَمَت  نَم  ٍحُون  ِهنیفَس  ِلَثَمَک  یتَّما  ُلَثَم  هک  ثیدح  نیا  ریسفت 

حوتف دـبای  دـنز  ردـنا  تسد  هک  ره  حون  ِّیتشک  نآ  وچ  مباحـصا  ام و  نمز  نافوط  هب  ما  یتشک  وچمه  نم  هک  ربمغیپ  دومرف  نیا  رهب 
یم هر  يا  هتفخ  ردنا  یتشک  يُوت  یـشخب  ناج  ناج  هانپ  رد  ییتشک  رد  يراّیـس و  بش  زور و  ییتشز  زا  رود  وت  یخیـش  اب  هک  نوچ 

ِماّیا ربمغیپ  زا  لُکسم  يور 
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ّالا رپم  نیه  لیلذ  یلالـض و  رد  نیب و  شیوخ  لیلد  یب  هر  يور  نوچ  يریـش  هچ  رگ  شیوخ  ماـگ  رب  نف و  رب  نک  مک  هیکت  شیوخ 
ار وا  رهق  تسوت  لاّمح  یمد  شرهق  شتآ  تسوت  لاب  شفطل  جوم  ینامز  کی  خیـش  ياهرکـشل  نوع و  ینیبب  ات  خیـش  ياهرپ  اب  هک 

مـسج دنک  یم  تزبگ  داب و  رپ  نامز  کی  دنک  یم  تزبس  كاخ  نوچ  نامز  کی  رثا  ردنا  نیب  ود  ره  داّحتا  رمـش  مک  شفطل  ِّدـض 
یلاخ ار  زغم  وب  دلُخ  دهدن  كاپ  زغم  هب  زج  وا  ریغ  دنیبن  دنیب  وا  کیل  داش  نیرـسن  لگ و  دیور  وا  رب  ات  دامج  فصو  دهد  ار  فراع 

لثم  537 نمی ب 550 - زا  نمحر  يوب  دمحم  نوچ  نم  رای  زا  دـلخ  يوب  یبایب  ات  رای  رازلُگ  زا  دـبای  ناحیر  هک  ات  رای  راکنا  زا  نک 
اهبکر نم  حون  هنیفس  لثم  یتیب  لها  لثم  : » تسا نیا  دوش  یم  هدید  اه  ثیدح  رد  هچ  نآ  تسا ، هدش  یفرـصت  تیاور  نیا  رد  یتّما :
فلخت نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون  هنیفـسک  یلثم  « » .اجن اهیف  بکر  نم  حون  هنیفـسک  یترتع  لثم  « » .قرغ اـهنع  فلخت  نم  اـجن و 

نم اجن و  اهبکر  نم  رحبلا  هجل  یف  حون  هنیفس  لثم  همألا  هذه  یف  یتیب  لها  لثم  امنا  ( » ص 111 يونثم ، ثیداحا  « ) .قرغ اهنع 

86 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اهبکر نم  حون  هنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لها  لثم  اـمنا  ( » ص 40 ج 22 ، راونالا ، راـحب  ص 18 ، یـشک ، لاجر  « ) .قرغ اهنع  فلخت 
( یسوط یلاما  زا  ص 120 ، ج 23 ، راونالا ، راحب  ص 246 ، ج 2 ، یسوط ، یلاما   ...« ) قرغ اهنع  فلخت  نم  اجن و 
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یمن هدـید  یتما » لثم   » اه تیاور  نیا  زا  کی  چـیه  رد  مینیب  یم  هک  نانچ  حون »...  هنیفـس  لثمک  یتنـس  لـثم  ، » يوقلا جـهنملا  رد  و 
.دوش

: حوتف

ناج ناج  ( 1 تیب 1442 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 1 حوتف 1442 / زاورپ و  تسا  هدـید  نیا  زا  شیپ  حور  غرمیـس  ردـناک و  ییاوـه  زو 
.خیش زا  تیانک  شخب :

: رهق شتآ  ندوب  لامح  ( 3 تیب 1773 / لیذ  هب : دینک  هاگن  « ) .هتمأ یف  یبّنلاک  هموق  یف  ُخیشلا  : » ثیدح هب  تسا  تراشا  مایا : ربمغیپ 
نانچ دنادرگب ، وت  زا  يور  هراب  کی  هک  تسین  نانچ  دنارب  ار  وت  رگا  يرپ و  یم  وا  رپ  هب  دـشاب  فطل  رـس  رب  وت  اب  خیـش  هک  هاگ  نآ 
دوخ زا  دنارب و  هراب  رازه  ار  وا  خیـش  رگا  و  دنادرگن ، يور  هجو  چیه  هب  خیـش  تمدخ  تمزالم  زا  و  : » دـیوگ يزار  نیدـلا  مجن  هک 
یلع تام  نم  : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  نتفای : دـلخ  يوب  ندرک و  یلاخ  راکنا  زا  زغم  ص 265 ) دابعلا ، داصرم  « ) .دورن دنک  رود 

هتـشون نیدلا  ماسح  ار  رای »  » زا دوصقم  نوسلکین  نم : رای  ص 112 ) ج 27 ، راونالا ، راـحب  « ) .هنجلا هحئار  َّمشی  مل  دـمحم  لآ  ضغب 
.دشاب هدروآ  مود  تیب  مین  رد  نمی »  » تیاعر يارب  ار  نم »  » هملک دراد  لامتحا  یلو  تسا 

نمحرلا َسفَن  دجال  ینا  : » تسا هدومرف  ینرق  سیوا  هراب  رد  ص )  ) لوسر دنیوگ  هک  یثیدـح  هب  تسا  تراشا  نمی : زا  نامحر  يوب 
مـسج ضراوع  زا  ناکم  نامز و  یهاتوک ، يزارد ، دومرف  شیپ  ياه  تیب  رد  ( 3 تیب 161 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  « ) .نمیلا بناج  نم 

رب اه  تفاسم  یشاب و  هتفخ  یتشک  رد  هک  تسا  نانچ  تسا و  دازآ  اهدیق  زا  دش ، لدبم  مسج  نوچ  تسا 
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تیب لها  ص )  ) لوسر هک  دزادرپ  یم  فیطل  يا  هتکن  هب  تبسانم  هب  نایب  نیا  زا  .دوش  یط  وت 

87 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنرب یم  هار  هب  ار  وت  نانآ  ینام  ناما  رد  یناسر  ناشیدب  ار  دوخ  نوچ  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دومرف ، دـننامه  حون  یتشک  هب  ار  دوخ 
.يرآ و اج  هب  دیامرف  هچ  نآ  يراپـسب و  ودب  ار  دوخ  دـیاب  تسا  نینچ  نیا  مه  تسا  نامدرم  تیادـه  لوئـسم  هک  قح  یلو  ای  خـیش 

.دنرگیدکی لمکم  وا  فطل  رهق و  هک  يریذپب  دهن  راوشد  یفیلکت  وت  رب  ریس  نیا  رد  رگا 

وچ هن  رکـش  اـت  یکلک  جارعم  نوچ  هکلب  رمق  اـت  ینیمز  جارعم  وچ  هن  یتسین  دـناشک  رب  تقارب  نوچ  یتسیب  رگ  ناـیجارعم  فص  رد 
اهایرد هوک و  یتسین  رگ  تدرآ  یتسه  يوس  یتسین  گنخ  تشگ  یقارب  شوخ  یهن  ات  ینینج  جارعم  وچ  لب  امـس  ات  يراـخب  جارعم 

تسد ناور  ناج  ناج ، قوشعم  يوس  نوچ  ناور  ور  یم  یتشک و  رد  شکب  اپ  دنک  یم  سپ  ار  سح  ناهج  ات  دنک  یم  سم  شمس 
يا ساعن  ار  عماس  عمـس  يدوبن  رگ  سایق  هدرپ  نخـس  رد  يدـیرد  رب  مدـع  زا  اه  ناج  تخات  هک  نانچ  نآ  مدـق  اـت  ور  هن  ياـپ  هن و 

يراثن سپ  دوش  ایوگ  هدـننیب و  تدـماج  دوش  ات  دـص  ترهوگ  يرابب  رگ  راد  مرـش  اناهج  وا  ناهج  زا  رابب  رهوگ  وا  تفگ  رب  کـلف 
اهر ار  نآ  شرورپ  مسج و  هک  نانآ  قح ، يایلوا  نایجارعم :  551 دوش ب 561 - دص  وت  هیامرس  ره  هک  نوچ  دوخ  رهب  یـشاب  هدرک 

.دنا هدومن  زاورپ  یهلا  شرع  هب  حور  رپ  اب  هک  نانآ  .دنا  هدرک 

ار وا  یمد  ره 
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.تفر جارعم  هب  تسشن و  نآ  رب  ص )  ) لوسر هک  یبکرم  قارب :  1 صاخ 1580 / جات  دص  دهن  شجات  رس  رب  صاخ  جارعم  یکی 

یلفط نینج : ینینج : .دننک ) یم  لدبم  ار  وت  دوش  یم  لیدبت  رکش  هب  ین  هک  نانچ   ) .لیدبت زا  تسا  تراعتسا  رکش : کلک و  جارعم 
.يردصم ءای  تسا + محر  رد  هک 

مین رد  يردـصم و  تسخن  تیب  مین  رد  ءای » : » یتسین .دـنزاس ) یم  لدـبم  یناد  همه  هب  ینادـن  چـیه  زا  ار  وت   ) .درخ هیهن : عمج  یهن :
رگا  ) .تسا باطخ  ریمض  مود  تیب 

88 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم .تسا  یتسین  قارب  تفـص  تیب  نیا  ایرد :...  هوک و  .دیـسر ) یهاوخ  اقب  هب  درک ، دهاوخ  تسه  ار  وت  یتسین  ینک  تسین  ار  دوخ 
.دسر شرع  هب  دهن و  رس  تشپ  ار  سوسحم  ناهج  ات  دور 

هناور مدع  زا  اپ  تسد و  یب  اه  ناج  هک  نانچ   ) هماع مهف  هب  تیب  موهفم  نتخاس  کیدزن  يارب  تسا  یبیرقت  مدع : زا  اه  ناج  نتخات 
(. درک یهاوخ  ریس  الاب  ملاع  هب  وت  نانچ  نآ  دندمآ ، رد  اهدبلاک  هب  دندش و 

.باوخ ساعن :

.دشاب نیدلا  ماسح  دوصقم  تسا  لمحتم  درک و  تراشا  نادب  تیب 543  رد  هک  خیش  ای  قح  یلو  وا : تفگ 

نآ دـح  ود  هک  یجارعم  هن  درآ ، رب  جارعم  هب  ار  وا  خیـش  دراپـس ، خیـش  هب  نتـشیوخ  دراـگنا و  تسین  ار  دوخ  یتسه  کـلاس ، نوچ 
دح رد  هن  هقیقد  نیا  مهف  اّما  تسا  ناج  ناج  هب  نت  لیدبت  هک  یجارعم  تسا  نایمدآ  روصت  قوف  هک  یجارعم  تسا  نامـسآ  نیمز و 

.تسا نانآ  دودحم  نهذ  هب  قیقد  ینعم  نتخاس  کیدزن  يارب  میتفگ  هک  اه  سایق  نیا  تسا و  ناگمه 

ایسآ ياه  گنس  درب  باوخ  ار  عمتسم  عمج  هک  نوچ 
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درب بآ  ار 

1 / 3087 تسامش 3088 - رهب  ایسآ  رد  شنتفر  تسایسآ  قوف  بآ  نیا  نتفر 

مالّسلا هیلع  نامیلس  يوس  ابس  رهش  زا  سیقلب  نداتسرف  هیده  هّصق 

هراشا

مالّسلا هیلع  نامیلس  يوس  ابس  رهش  زا  سیقلب  نداتسرف  هیده  هّصق 

رب دید  هتُخپ  ِّرز  هلمج  ار  نآ  شرف  دیسر  ینامیلس  يارحـص  هب  نوچ  تسُدب  رَز  تشخ  هلمج  اهنآ  راب  تسدب  رتسا  لچ  سیقلب  هیده 
يا هصرع  میردـنا  راگیب  هچ  ام  نزخم  يوس  میرب  او  ار  رز  دـنتفگ  اهراب  دـنامن  یبآ  رظن  رد  ار  رز  هک  ات  دـنارب  لزنم  لهچ  ات  رز  رس 

كاخ زا  تسا  رتمک  اج  نآ  لقع  هلآ  ات  هیدـه  لقع  هدربب  يا  تسا  یهلبا  اج  نآ  ندرب  هیدـه  هب  رز  تسا  یهَد  هَد  ِّرز  كاخ ، شک 
ام مینامرف  هدنب  ام  رب  تسیچ  اور  را  داسک و  را  دنتفگ  زاب  دیـشک  سپاو  یمه  ناشیراسمرـش  دیدپ  دش  اج  نآ  هیده  داسک  نوچ  هار 

زاـب ار  هفحت  ناـمرف  هب  مه  دـیرب  سپاو  هک  دـنیامرفب  رگ  تسا  یندروآ  اـج  هب  هدـنامرف  رما  تـسا  یندُرب  ار  اـم  كاـخ  رگ  رز و  رگ 
قیال متفگ  هکلب  دیهد  هیده  ارم  میوگ  یمن  نم  دیرث  مدرک  بلط  یک  نم  امـش  زک  دیدب  نآ  نامیلـس  نوچ  دمآ  شا  هدـنخ  دـیروآ 

وک دیرآ  وا  هب  ور  دنک  رز  وک  يرتخا  دیتسرپ  یم  تساوخ  زین  دراین  ار  نآ  رـشب  هک  تساه  هیده  ردان  بیغ  زا  ارم  هک  دـیوش  هیدـه 
وا مییوگ  هک  دـشاب  یهلبا  تساـم  خاـّبط  قح  رما  زا  باـتفآ  ار  خرن  یلاـع  ناـج  هدرک  راوخ  ار  خرچ  باـتفآ  دـیتسرپ  یم  دـنک  رتخا 

.2 تیب 1593 / لیذ  هب : دینک  هاگن  سیقلب :  562 تسادخ ب 577 -

يزات وکین ، داتسرف  ینابسا  : » تسا هتشون  حوتفلا  وبا  .دنا  هتشون  نوگ  هنوگ  هراب  نیا  رد  نارّسفم  سیقلب : ياه  هیده 
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يّرد ربنع و  دوع و  کشم و  یغلبم  رهاوج و  عاونا  هب  عصرم  یجات  هتـساریپ و  نیمیـس  نیرز و  تشخ  دـصناپ  و  عصرم ، نز  ماتـس  هب 
رهم هقح و  رد  هتفسان  میتی 

90 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم هدید  اه  هیده  نیمه  زین  رارـسالا  فشک  رد  ٍهَّیِدَِـهب ) ْمِْهَیلِإ  ٌهَلِـسُْرم  یِّنِإ  هیآ َو  لیذ  لمن ، هروس  يزار ، حوتفلا  وبا  ریـسفت  « ) .ینمی
.دنتشاد وکین  ياهزیچ  یتمیق و  ياه  گنس  رایسب و  رز  ياهراب  هک  نارتش  هیآ 1 ) لصف 10 ،  ) قیتع دهع  رد  .دوش 

زاب ار  نآ  دنتـساوخ  دومن و  درخ  ناش  هدـید  رد  دـندوب  هدروآ  هک  ار  يرز  دـنتفر ، رز  يور  رب  لزنم  لهچ  نوچ   ) .شزرا اـهب ، بآ :
.صلاخ رز  یهد : هد  .دننادرگ )

.كدنا زیچ  زا  تیانک  .تیلت  دیرت ، دیرث :

نآ تساوخ : دراین  ( 3 تیب 3405 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدومرف  هدامآ  دوخ  حلاص  ناگدـنب  يارب  ادـخ  هچ  نآ  اه : هیدـه  ردان 
.دسر یمن  وا  هشیدنا  هب  درک ، بلط  دناوتن  ار 

.دیآ یم  دیدپ  باتفآ  شبات  زا  رز  دنتشادنپ  یم  هک  نانچ  رتخا : ندرک  رز 

.اهب نارگ  خرن : یلاع 

هیدـه سیقلب و  ناتـساد  ندروآ  .دوش  اـت  دـص  ترهوگ  ینک  نینچ  رگا  راـبب و  رهوگ  خیـش  تفگ  رب  تفگ  کـلف  هب  تیب 559  رد 
تفرعم زا  تشاگنا و  چیه  ار  دوخ  شناد  دـیاب  هَّللا  تفرعم  هب  ندیـسر  يارب  .تسا  راتفگ  نآ  دـییأت  نامیلـس  تمـشح  ربارب  وا  زیچان 

.تسا ندرب  نامیلس  دزن  رز  نوچ  نتفگ  درخ  زا  نخس  ناتسآ  نآ  رد  هک  تشادرب  تسد  یشارت 

.يریگ ربارب  دص  یهد  هچ  نآ  هک  رامشم  رجا  یب  وا  اریذپان  ار  تا  هیده  يرآ  زجع  وا  هاگشیپ  رد  رگا  اّما 

هاگرد هب  هن  ینُک  نوریب  نوچ  وت  وز  یهایس  نآ  ینُک  نوچ  دریگب  رگ  تباتفآ 
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هب بلغا  تاثداح  وا  زا  یهاوخ  ناما  ای  یلانب  ات  وک  دیشروخ  بش ، مین  تدنشُک  رگ  عاعش  هد  او  ربب  ار  یهایـس  هک  عادُص  يرآ  ادخ 
مَرحَم يوش  نوچ  يوش  مرحَم  نارتخا ، زا  یهر  او  يوش  مَخ  هناتـسار  رگ  قح  يوس  دوب  بیاغ  وت  ِدوبعم  نامز  نآ  دوش و  عقاو  بش 

وا هک  دـشاب  نآ  زور  هن  قرف  ار  بش  زور و  شعولط  رد  هن  قرَـش  ار  وا  كاپ  ناور  زج  بش  مین  یباـتفآ  ینیبب  اـت  بل  وت  اـب  میاـشگ 
91 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوش  قراب  وا  وچ  بش ، دنامن  بش  دوش  قراش 

دوش یم  ناریح  دنُک و  شـشیپ  هدید  دوش  یم  ناشخر  هک  ار  یباتفآ  بابل  ردنا  باتفآ  تسا  نانچمه  باتفآ ؟ شیپ  هّرذ  دیامن  نوچ 
راگدرک زا  هدش  تّوق  ار  هدـید  رارق  یب  ار  وا  ینیب  نیکـسم  راوخ و  شرع  روفوم  دـح  یب  رون  شیپ  شرع  رون  رد  شینیب  هّرذ  وچمه 

وب باتفآ  شدرکب  دز  یمالظ  رب  بات  مین  يو  زا  هک  يریـسکا  ردان  يرتخا  نآ  تشگ  داتفا  ناخد  رب  يرثأم  کی  وا  زا  هک  ییاـیمیک 
نادب بلاط  يا  سایقم  نیا  رب  مه  ناج  ياهرهوگ  اهرتخا و  یقاب  لحز  رب  ار  تیصاخ  نیدنچ  تسب  لمع  کی  زک  يرگانیم  بجعلا 

نیا يرون و  رظن  نآک  ررـش  اب  باتفآ  تاعـشعش  رظن  نآ  شیپ  هب  ددرگ  نوبز  ات  بایب  وج و  یینّابر  هدید  باتفآ  نوبز  یّـسح  هدـید 
دوصقم عرـضت  هلان و  تیب  نیا  رد  تسا و  رـس  درد  ینعم  هب  تغل  رد  عادص :  578 دوب ب 596 - يرات  سب  رون  شیپ  ران  دوب  يراـن 

.دراد یحیملت  زین  نآ  يوغل  ینعم  هب  هتبلا  تسا و 

ياه قافتا  هثداح : عمج  تاثداح :
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.دب

زا تسناد  یهاوخ  يوش و  کیدزن  وا  هب  ینک  میظعت  وا  هاگرد  هب  يرآ و  ور  ادخ  هب  یتسار  يور  زا  رگا   ) .یتسار يور  زا  هناتـسار :
.تسا باتفآ  ینعم  هب  قراش »  » زین .نابات و  هدنشخرد ، قراش : .تسین ) هتخاس  يراک  نارتخا 

مه يونثم  رد  .يزیچ  زا  هدـیزگ  صلاخ و  باـبل : .دـنک ) یلجت  وا  رون  هک  تسا  یماـگنه  یقیقح  زور   ) .ینارون هدـننز ، قرب  قراـب :
: هتفر راک  هب  ینعم  نیدب 

: تسا هدمآ  درخ  نیعم  هب  هاگ  1 و  بابل 3764 / ردنا  روشق  وت  زا  دسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب 

ناربـمیپ و رد  هک  تسا  ینورد  ینـشور  یهلا و  رون  ینعم  هب  هاـگ  4 و  بابل 617 / دـنوادخ  هاگ  رظن  وک  باتفآ  عاعـش  هاگ  رظن  وک 
: تسایلوا

92 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

« باـبل  » زا دوصقم  ثحب  دروـم  تیب  رد  4 و  باوج 3014 / ونـشب  ایب  يدیـسرپب  نوچ  بابل  وذ  يا  ادـخ  ار ) یـسوم   ) شدومرفب سپ 
نینچ نیا  تسا  ناربـمیپ  صاـخ  هک  یهلا  رون  ربارب  زین  باـتفآ  رون  تسا  دوباـن  وـحم و  ناـسچ  باـتفآ  ربارب  هرذ   ) .تسا روـن  نیمه 

.ناشن رثا ، رثأم : .تسا )

نوچ هک  نادـب  تسا  تراشا  ندز : مالظ  رب  ( 11 تلـصف ،  ) .ٌناخُد َیِه  ِءامَّسلا َو  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ناخد :
.تخاس نشور  ار  نآ  ات  دیرفآ  ار  باتفآ  سپ  دوب  کیرات  دیرفآ  ار  نامسآ  راگدرورپ 

اهزیچ و ندرک  ریدقت  بآ و  همشچ و  يزرواشک و  اهانب و  رب  دنک  تلالد  لحز  : » دنیوگ نامجنم  هک  نانچ  نتسب : لحز  رب  تیصاخ 
.ششخرد هعشعش : عمج  تاعشعش : ص 391 ) میهفتلا ، « ) .ساحن برس و  دنزاس و  نهآ  زا  هچ  ره 

هک شرع » رون   » هب بوسنم  يرون :

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1896 

http://www.ghaemiyeh.com


.دومرف تیب 588  رد 

.سوسحم باتفآ  عاعش  يران :

.کیرات يرات :

، لمن  ) دـندیتسرپ یم  ار  باتفآ  وا  موق  سیقلب و  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  .سیقلب  هب  ع )  ) نامیلـس نابز  زا  تسا  یباطخ  اه  تیب  نیا 
هک ینیب  یم  ار  یباتفآ  یبای  تفرعم  هدید  رگا  تسین  هتخاس  يراک  یتسرپ  یم  هک  یباتفآ  زا  دیوگ  یم  ار  سیقلب  ع )  ) نامیلـس (. 24

نیدـب تسا و  زیچ  ره  هدـنزاس  نشور  هـک  تـسا  یهلا  روـن  نآ  تـسا و  يا  هرذ  نآ  ربارب  باـتفآ  نـیا  تـسا و  نـشور  بـش  زور و 
.دوب ینشور  رد  هشیمه  هک  دروآ  یم  ار  یبرغم  خیش  ناتساد  تبسانم 

.دنا نانیب  رهاظ  نآ  بطاخم  اما  تسا  سیقلب  هب  باطخ  دش  هتشون  هک  نانچ 

هّرس هَّللا  سّدق  یبرغم  هّللا  دبع  خیش  رون  تامارک و 

هّرس هَّللا  سّدق  یبرغم  هّللا  دبع  خیش  رون  تامارک و 

هن ز بش  هب  هن  زور و  هب  هن  لاس  تصـش  رد  یتملظ  مدـیدن  نم  یبش  نم  مدـیدن  بش  زا  لاـس  تصـش  یبرغم  خیـش  هّللا  دـبع  تفگ 
ور شیپ  ار  ام  ردـب  هام  وچ  وا  وگ  راخ و  زا  رپ  ياه  نابایب  رد  وا  لابند  رد  میتفر  یمه  بش  وا  لاـق  قدـص  دـنتفگ  ناـیفوص  لـالتعا 
هک اریز  نک  لیم  تسار  يوس  مد  کی  دـعب  یتفگ  زاب  پچ  يوس  رد  نک  لـیم  دـمآ  وگ  نیه  بش  هب  یتفگ  یم  هدرکاـن  سپ  يور 
زا هن  رثا  يو  رب  لگ  هن ز  كاخ و  هن ز  سورع  ياـهاپ  وچ  شیاـپ  هتـشگ و  سوب  ياـپ  اـم  ار  شاـپ  یتشگ  زور  تساـپ  شیپ  يراـخ 

سراف یـسومش  سمـش  نیا  رون  يازرون  قرـشم  نوچ  ار  برغم  هدرک  يادـخ  هدرک  یقرـشم  ار  یبرغم  رجح  بیـسآ  راخ و  شارخ 
باتفآ نارازه  هک  دیجم  رون  نآ  سراح  دشابن  نوچ  تسا  سراح  وا  ار  ماع  صاخ و  زور  تسا 
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كاچ ار  ینز  هر  ره  دنک  یم  كاپ  رون  نآ  دور  یم  تشیپ  شیپ  نامدژک  اهدژا و  نایم  رد  ناما  رد  ور  یمه  وا  رون  هب  وت  دیدپ  درآ 
دیهاوخب اـجنیا  ادـخ  زا  نوزف  نآ  تماـیق  رد  ددرگ  هچ  رگ  ناوخب  مِهیِدـیَأ  َنَیب  یَعـسَی  رُون  ناد  تسار  َِّیبَّنلا  يِزُخی  ـال  َموَـی  كاـچ 
لیعامسا نب  دمحم  یبرغم : هللا  دبع  خیـش   597 غالَبلِاب ب 612 - مَلعَأ  ُهَّللا  ناـج و  ِرون  غاـم  هب  مه  غیم و  هب  مه  دـشخبب  وک  نومزآ 

، هوفـصلا هفـص  ءایلوألا ، هرکذـت  هیریـشق ، هلاسر  هلمج  زا  اه  هرکذـت  اه و  باتک  زا  يرایـسب  رد  يو  لاح  حرـش  .ه ق ،) تافو 229  )
هـشیر زا  وا  كاروخ  تسا  هتـشون  يریـشق  .درک  رمع  لاس  تسیب  دص و  کی  دـنیوگ  .تسا  هدـمآ  اه  باتک  رگید  سنألا و  تاحفن 

.دوب صاوخ  میهاربا  داتسا  يوره و  نیسحلا  وبا  درگاش  .دوب  ناهایگ 

94 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یکیرات یبش :

راک هب  يرامیب »  » ینعم هب  يونثم  زا  رگید  ياج  رد  لالتعا  نکیل  .دنا  هدرک  ینعم  ربا  زا  یـشان  یگریت  ار  نآ  ناحراش  ضعب  لالتعا :
.تسا هتفر 

هک دوش  ینعم  يرامیب  تسا  رتهب  نیا  رب  اـنب   4 لایخ 3652 / تسا و  بیرف  تسا و  باوخ  لعف  لـالتعا  مغ و  نآ  هک  متـسنادن  نوچ 
.تسا مشچ  دید  عنام 

.لادوگ وگ :

: سورع ياپ  وچ  ص 144 ) هیریـشق ، هلاسر  « ) .دومن یم  ودب  ار  هار  دـش  یم  وس  کی  هب  هار  زا  وا  ناهارمه  زا  یکی  نوچ  : » دـمآ وگ 
.زیمت هزیکاپ ، زا  تیانک 

.دوب یقرشم  لمع  رد  یبرغم و  وا  مان  ار :...  یبرغم 

.اه باتفآ  باتفآ  سومش : سمش 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا َو  ُهَّللا  يِزُْخی  َمْوَی ال  تسا : دیجم  نآرق  زا  هتفرگ  يزخی : موی ال  .تسوا ) رون  زا  دیشروخ  رون   ) .راوسهش سراف :
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نانآ رون  دزاس ، یمن  راوخ  دنا  هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  ربمایپ و  ادخ  هک  يزور  ْمِِهناْمیَِأب : ْمِهیِدـْیَأ َو  َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم 
.ربا غیم : ( 8 میرحت ،  ) .دباتش یم  ناشتسار  بناج  شیپ و  اشیپ 

.هریت راخب  غام :

.تسا رتاناد  دصقم ) هب   ) ندناسر هب  ادخ  و  غالبلاب : ملعا  هَّللا  و 

شیپ ناتـساد  رخآ  ياه  تیب  رب  يدییأت  دیدن  یکیرات  لاس  تصـش  تدم  رد  هک  وا  صاخ  تمارک  یبرغم و  هّللا  دبع  خیـش  ناتـساد 
سپـس تسا ، یبرغم  هّللا  دبع  يا  هدید  نانچ  هدنراد  هنومن  .دروآ و  تسد  هب  ینابر  هدید  درک و  اهر  ار  یـسح  هدـید  دـیاب  هک  تسا 

ادخ رگم  هک  دنک  یم  داهـشتسا  همیرک  هیآ  هب  دـننام  ددرم  ناتـساد  نینچ  نتفریذـپ  رد  تسا  نکمم  هک  یناسک  مه  وت  ندودز  يارب 
نیا رد  يرون  نینچ  دراد  یعناـم  هچ  دور  یم  ناـنآ  تسار  بناـج  رب  شیپ و  اـشیپ  ناـنمؤم  ربـمیپ و  رون  زیخاتـسر  زور  دـیامرف  یمن 

.دوش ادیپ  ناگدنب  ضعب  يارب  ناهج 

كرت نامیا و  هب  ار  سیقلب  ندرک  توعد  سیقلب و  يوس  دندوب  هدروآ  هک  اه  هیده  نآ  هب  ار  سیقلب  نالوسر  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندینادرگ  زاب 
یتسرپ باتفآ 

هراشا

هب ار  سیقلب  ندرک  توعد  سیقلب و  يوس  دندوب  هدروآ  هک  اه  هیده  نآ  هب  ار  سیقلب  نالوسر  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ندـینادرگ  زاب 
یتسرپ باتفآ  كرت  نامیا و 

رتسا جرف  دیهد  ار  رتسا  ِجرَف  نت  يروک  دیهن  رز  نآ  رس  رب  نم  رز  نیا  لد  دیرآ  نم  هب  لد  ار  امش  رز  لِجَخ  نالوسر  يا  دیدرگ  زاب 
هاگرظن وک  ناک  تسا  دیـشروخ  ِزادـنا  رظن  زک  نآ  تسا  دـنوادخ  هاگرظن  هک  تسا  رفـصا  درز  ِيور  قشاع  ِّرز  تسا  رز  هقلح  قیال 

وا تسا  ماب  رب  هناد  هنتف  غرم  دینم  راتفرگ  مه  نونکا  هچ  رگ  دینک  رپسا  ناج  نم ز  تفرگ  زا  باُبل  دنوادخ  هاگرظن  وک  باتفآ  عاعش 
هب نوچ  وا  تسا  ماد  هتسب  هداشگ  رَپ 
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دیوگ هناد  دـنز  یم  رب  اپ  هب  وک  ناد  هرگ  نآ  دـنک  یم  هناد  هب  هک  اهرظن  نآ  ناد  هتفرگب  ار  رم و  هتفرگاـن  ناـج  هب  ار  لد  وا  داد  هناد 
مین ب 623- لـفاغ  نم  وت  زک  ینادـب  سپ  میپ  ردـنا  رظن  نآ  تدیـشک  نوچ  رقم  ربـص و  وت  مدزد ز  یه  نم  رظن  يدزد  یم  وـت  رگ 

اَّمِم ٌْریَخ  ُهَّللا  َِیناتآ  امَف  ٍلاِمب  ِنَنوُّدُِمت  َأ  تفگ : ع )  ) نامیلس هک  تسا  میرک  نآرق  رد  ار : سیقلب  نالوسر  نامیلس  ندینادرگ  زاب   613
هداد ارم  ادخ  هچ  نآ  دینک ، یم  ددم  هتـساوخ  هب  ارم  اِهب : ْمَُهل  َلَِبق  ٍدُونُِجب ال  ْمُهَّنَِیتْأَنَلَف  ْمِْهَیلِإ  ْعِجْرا  .َنوُحَْرفَت  ْمُِکتَّیِدَِهب  ُْمْتنَأ  َْلب  ْمُکاتآ 

ییاهرکـشل ناشیدب  میروآ  یم  سپ  نانآ  يوس  هب  درگ  زاب  دینک ، یم  يداش  دوخ  هیده  هب  امـش  .هداد  ار  امـش  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب 
.داقتعا نامیا و  زا  تیانک  لد : ( 37 - 36 لمن ،  ) .دنرادن ار  نآ  تقاط  نانآ  هک 

.مشچ يروک  ریظن  تسا  يریقحت  نت : يروک 

تفج وا  اب  رن  ات  دننک  دنب  رتسا  جرف  رب  هک  هرقن  ای  رز  هقلح  رتسا ، جرف  لفق  رز : هقلح  رتسا و  جرف 

96 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( مجع راهب  زا  جاردننآ ،  ) .ددرگن هلماح  رتسا  دش و  دناوتن 

ع)  ) نامیلـس زا  تسا  يریقحت  ( ) همان تغل  زا  لقن  هب  یناقاخ ، نیقارعلا  هفحت   ) رخ ندرگ  لـعل  هرهم و  اـب  رتسا  جرف  تسا  رز  لـفق  اـب 
شباـت زا  ناـک  رد  رز  هک  ناـنچ   ) .ندـیبات زا  تیاـنک  ندـنکفا ، رظن  زادـنا : رظن  .دـندوب ) هدروآ  سیقلب  ياـه  هداتـسرف  هک  ار  هیدـه 

.دراد یم  فوطعم  دوخ  يوس  هب  ار  قح  تیانع  رظن  قشاع  درز  هرهچ  دیآ  دیدپ  دیشروخ 

( .اجک لصا  فراع و  رظن  اجک ، باتفآ  شبات   ) .اجک وک :
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.مشخ ندرک  ریسا  نتفرگ ، مخرم ) ردصم  : ) تفرگ

.ندیسرت ناج  رب  .نتخاس  الب  رپس  ار  ناج  ندرک : رپسا  ناج  زا 

.نتسیرگن هنادزد  ندیدزد : رظن  .دزاس ) یم  راتفرگ  ار  دوخ  دنا  هداهن  ماد  رب  هک  يا  هناد  بیرف  اب  غرم   ) .نوتفم هتفیرف ، هنتف :

.تسا مارآ » رارق و   » ینعم هب  تیب  رد  و  هاگرارق ،»  » تغل رد  رقم :

ام دنتفگ  منک  هچ  هک  درک  تروشم  دوخ  مدرم  اب  دناوخ  ار  ع )  ) نامیلـس همان  نوچ  ابـس  هکلم  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ 
باتع ناگدنروآ  اب  دیـسر  نامیلـس  هب  نانآ  هیده  نوچ  متـسرف  یم  هیدـه  ار  نامیلـس  تسخن  تفگ  .تسار  وت  نامرف  میدـنمورین و 

نانچ ددرگ  یم  ناشلابو  ماجنارـس  دیابر و  یم  ار  ناتـسرپ  ایند  هدید  لام  هک  دسر  یم  هجیتن  نیدب  ناتـساد  نیا  حرط  اب  انالوم  .درک 
(178 نارمع ، لآ   ) .ًاْمثِإ اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  دیامرف : نآرق  هک 

ناهنپ هدیدزد و  رّکش ، ندیجنس  ماگنه  لگ ، نآ  زا  راوخ  لگ  يرتشم  ندیدزد  دوب و  يوش  رس  لگ  وا  يوزارت  گنس  هک  يراّطع  هّصق 

هدیدزد و رّکـش ، ندیجنـس  ماگنه  لگ ، نآ  زا  راوخ  لگ  يرتشم  ندیدزد  دوب و  يوش  رـس  لگ  وا  يوزارت  گنـس  هک  يراّطع  هّصق 
ناهنپ

تفگ لگ  دوب  وزارت  گنـس  عضوم  لد  ود  راّرط  راّطع  رب  سپ  تفز  صاخ  دـنق  جولبا  درخ  اـت  تفر  راوخ  لـگ  یکی  يراّـطع  شیپ 
شاب یهاوخ  هچ  ره  نازیم  گنس  وج  دنق  یّمهم  رد  متـسه  تفگ  تسا  ندیرخب  رکـش  لیم  ار  وت  رگ  تسا  نم  يوزارت  گنـس  لگ 

یسورع ون  رسپ  يا  تفگ  هک  هلّالد  نآ  وچمه  تسا  رز  زا  رتوکن  لگ  دوب  هچ  گنس  تسا  روخ  لگ  هک  نآ  شیپ  دوخ  اب  تفگ  وگ 
رتخد دوب  رگ  دوخ  نینچ  نیا  رتهب  تفگ  تسا  رگاولح  رتخد  هریتس  نآک  تسه  زیچ  کی  مه  کیل  ابیز  تخـس  رف  بوخ  سب  متفای 

رگ دوب  رت  نیریش  برچ و  وا 
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ار لِگ  نآ  گنس  ياج  هب  وا  دادتعا  وزارت ز  هّفک  نآ  ردنا  تسا  لد  هویم  ارم  لِگ  هب  هب و  نیا  تسا  لِگ  زا  تگنـس  گنـس و  يرادن 
اج نآ  رظتنم  ار  يرتشم  دنام  رید  وا  يا  هشیت  شدوبن  نوچ  تسکش  یم  ار  رکـش  نآ  ردق  هب  مه  تسد  هب  رگید  هّفک  يارب  سپ  داهن 

دتف نم  رب  وا  ِمشچ  ناهگان  دیابن  هک  ناسرت  سرت  تفرگ  ندیدزد  هدیـشوپ  وا  زا  لِگ  تفِکِـشان  روخ  لِگ  دوب  وس  نآ  شیور  دناشن 
زا مه  هک  ور  يرب  یم  نم  لگ  زو  يدزدـب  رگ  درز  يور  يا  نیه  دزد  رت  نوزف  هک  درک  لوغـشم  دوخ  نآ و  راّـطع  دـید  ناـحتما  زا 
مین قمحا  نانچ  ملوغـشم  هچ  رگ  يروخ  رتمک  وت  هک  مسرت  یمه  نم  يرخ  زا  کـیل  نم  یـسرت ز  یمه  وت  يروخ  یم  دوخ  يولهپ 

624 دوب ب 642 - هک  لفاغ  قمحا و  ینادب  سپ  دومزآ  ار ز  رکش  رم  ینیبب  نوچ  مین  زا  وت  یشک  نوزفا  رکش  هک 

98 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دوش یم  زاغآ  تیب  نیا  اب  هک  تسا  ییانس  هدورس  ناتساد  ذخأم 

.تسا تیب 622  نآ  تبسانم  و  ص 411 ) هقیقحلا ، هقیدح   ... ) یلام ناکد  رد  تشاد  نارک  یب  یلاقب  خلب  رهش  رد  دوب 

نیا همان ،) تغل   ) دنروآ رد  هوک  هویرگ  زا  ناکدرا  هبصق  بونج  لامـش و  هنایم  خسرف  ود  زا  هک  فورعم  تسا  یلگ  يوش : رـس  لگ 
.يزاریش لگ  دندرب ، یم  راک  هب  نت  رس و  نتسش  يارب  نوباص  ياج  هب  مامح  رد  ار  لگ 

هاگن  ) .هتفرگ يوخ  لگ  ندروخ  هب  هک  نآ  راوخ : لگ  يدعس )  ) متسد هب  یبوبحم  تسد  زا  دیـسر  يزور  مامح  رد  يوبـشوخ  یلگ 
لیذ هب : دینک 
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.دنا هتشون  زین  دیفس  رکش  .دیفس و  دنق  جولبا : ( 1 تیب 2852 /

.تفس تخس  تفز :

ندروآ ًارهاظ  .دناسر  یمن  ار  ینعم  نآ  هدمآ  دهاش  هک  ییاه  تیب  یلو  .دشاب  ددرم  زیچ  دـنچ  ای  ود  نایم  هک  راک  رد  ددرتم  لد : ود 
: تسا ییانس  هدورس  زا  رثأتم  لد  ود 

 ... گنهآ درک  نآ و  زا  گنت  لد  تشگ  گنس  ناگدص  دیدن  وزارت  رد 

یم ار  راـطع  دـیدرت  تیب  ود  نیا  هـک  ص 411 ) هقیقحلا ، هقیدـح   ) گنـس لباقم  شدـهدب  رکـش  ات  گنـس  اپ  ار  وزارت  لـگ  زا  درک 
.تسا هدمآ  مه  قفانم  ینعم  هب  لد » ود   » زین .دهن  وزارت  رد  ات  درآ  تسد  هب  اجک  زا  گنس  هک  دناسر 

.ياج هب  لدب ، عضوم :

.باجح اب  هدیشوپ ، رس  هدیشوپ ، هریتس :

.بوخ رایسب  .رتهب  هب : هب و 

.نتخاس لداعتم  ندرک ، تیافک  دادتعا :

.نداد لوط  ندرک ، لطعم  ندنام : رید 

.اباحم یب  .رادهگنان  دوخ  تفکشان :

6 تفکشان 4255 / ارفص  دز ز  شبوچ  تشم و  تفرگ  ار  وا  سسع  دوخ  یناهگان 

99 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ادابم دیابن :

درز ییور  راوخ  لگ  هک  نآ  رگید  ینعم  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  تسوزارت ،) رد  هک  لگ  ندروخ  رطاخ  هب   ) راسمرـش درز : يور 
.دراد

راک دوخ  ناـیز  هب  ندروخ : دوخ  يولهپ  زا   2 ور 2429 / درز  مئاد  تسا  راوخ  لگ  هک  نآ  وجم ز  ار  لـگ  رخم  ار  لـگ  روخم  لـگ 
.ندرک

ناتساد « 3 ( » ص 402 ج 1 ، یقایس ، ریبد  یسودرف ، همانهاش   ) شیوخ يولهپ  نادان ز  واگ  دروخ  شیوخ  يوزاب  هب  نمیا  سب  یشابن 
نآ یپ  دوش و  یم  هتفیرف  ایند  رویز  هب  یمدآ  .دومرف  ناونع  دعب  هب  ياه 622  تیب  رد  هک  تسا  یبلطم  میمتت  راطع  راوخ و  لگ  درم 
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ار نآ  كدنا  كدنا  دور و  یم 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1904 

http://www.ghaemiyeh.com


یکی رب  هچ  ره  دـنا  نالباقتم  ترخآ  اـیند و  تمعن  هچ  .دـهاک  یم  ترخآ  تمعن  زا  يزودـنا  اـیند  نیا  اـب  دـناد  یمن  دزودـنا و  یم 
.ددرگ هتساک  يرگید  زا  دوش  هدوزفا 

یم دوخ  يولهپ  زا  باـبک  هن ، يرب  یم  یّظح  مشچ  ياـنز  زک  دـنز  یم  شهار  رود  زا  مه  هناد  دـنک  یم  شوـخ  رظن  هناد  نآ  غرم ز 
ماد یبـقع  کـلم  فیعـض  ناـغرم  ماد  اـیند  لاـم  مک  وت  ربـص  دوش  یم  نوزفا  تقـشع  مَس  تسا و  ریت  نوچ  رود  زا  رظن  نیا  يروخ 
نم هکلب  ناتکلم  مهاوخن  یم  نامیلـس  نم  فرگـش  ناغرم  دـنرآ  راکـش  رد  فرژ  تسا  ماد  وا  هک  یکلم  نیدـب  اـت  فیرـش  ناـغرم 

ناهج نیا  ریـسا  يا  هنوگ  زاب  کله  وا ز  دـیهجب  هک  نآ  کلم  کلام  کلم  كولمم  دوخ  دـیتسه  نامز  نیک  ناتکله  ره  زا  مناـهرب 
يانز  643 ناـهج ب 651 - هجاوخ  ار  شیوخ  ییوگ  دـنچ  ناـج  سوبحم  ناـهج  نیا  هدـنب  وت  يا  ناـهج  نیا  ریما  يدرک  دوخ  ماـن 

.نتخود تسا  مارح  هچ  نآ  هب  هدید  ندرک ، مرحمان  هب  كانتوهش  هاگن  مشچ :

زا يا  هرهب  مدآ  نادنزرف  زا  وضع  ره  يارب  رظنلا : ءانز  نیعلاف  انزلا  نم  ُّظح  مدآ  ینب  نم  ٍوضع  لِکل  : » هک ثیدح  نیدب  تسا  تراشا 
رظن يانز  مشچ  نتسیرگن )  ) سپ تسا ، انز 

__________________________________________________

.يداجس رتکد  ياقآ  يروآ  دای  ( 3)

100 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رپ ياهریـسفت  هدناوخ و  مشچ » يانز  رگ   » اطخ هب  ناحراش  ضعب  قودص ) رابخالا  عماج  زا  ص 38 ، ج 101 ، راونالا ، راحب  « ) .تسا
.دنا هدرک  فلکت 

.ندنکفا رطخ  هب  ار  دوخ  كدنا  یتذل  يارب  .تشذگ  تیب 639  رد  هک  ندروخ  دوخ  يولهپ  زا  ریظن  ندروخ : دوخ  يولهپ  زا  بابک 

ِماهِس نِم  ٌمومسَم  ٌمهَس  ُهَرظَّنلا  : » تسا ثیدح  زا  هتفرگ  ًارهاظ  رظن :
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ماهـس نم  مهـس  رظنلا  ( » يورقنا حرـش  « ) .هبلَق ِیف  ُهَتَواَلَح  دِـجَی  ًانامیا  َّلَج  َّزع َو  ُهَّللا  ُهاتآ  ِهَّللا ، َنِم  ًاـفوخ  اـهَکَرَت  نَمَف  ُهَّللا  ُهَنََعل  سیلبإ 
: فرژ ماد  ص 40 ) ج 101 ، راونالا ، راـحب  ص 109 ، ج 1 ، یقرب ، نساـحم  « ) .هلیوط هرـسح  تثروا  هرظن  نم  مک  مومـسم و  سیلبا 

.دنشوپ یم  مشچ  ایند  ياه  تمعن  زا  نآ  ندروآ  تسد  هب  رطاخ  هب  ادخ  نادرم  هک  ترخآ  ياه  تمعن  زا  تراعتسا 

.دهاوخ یم  ار  ترخآ  دنوش و  یمن  ایند  تمعن  هتفیرف ي  هک  نانآ  زا  تراعتسا  فرگش : ناغرم 

(35 ص ،  ) .يِدَْعب ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  ِیل َو  ْرِفْغا  ِّبَر  میرک : نآرق  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  کلم : کلام 

.یهابت کله :  1 تسد 2604 / کلم و  نیا  ارم  ریغ  هدم  هک  تسا  هدمآ  نامیلس  زا  یل  به  ّبر 

ياـه تذـل  دزوـسب و  شترخآ  هتـشک  دزود  هدـید  اـیند  لاـم  هب  هک  نآ  تسا و  هتفیرف  ار  دوـخ  دـبیرفب  ار  يرگید  دـهاوخ  هـک  نآ 
.ددرگ عنام  ار  یناحور  ياه  هرهب  ینامسج 

دوخ راک  نیا  اب  هک  دنناد  یمن  دنا و  مرخ  كدنا  تمعن  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  نانآ  تسا ، ناتـسود  ایند  ایند و  تمعن  زمر  غرم  هناد و 
یم نآ  زا  دننیب و  یم  ار  نآ  .دنرگن  یم  تراقح  هدید  اب  ایند  هب  نایوج  ادخ  اّما  دـنرب ، یم  ترخآ  تمعن  زا  دـننکفا و  یم  ماد  هب  ار 

کلم یپ  دشوپ و  یم  مشچ  نآ  زا  يوق  غرم  دوش و  یم  راتفرگ  ایند  لام  هب  فیعض  غرم  تسا ، ماد  یبقع  کلم  ایند و  لام  .دنرذگ 
هجوت نادـب  اه  تیب  ندورـس  رد  انالوم  هک  تسین  رود  تسا و  ع )  ) یلع هدومرف ي  اب  بساـنم  اـه  تیب  نیا  نومـضم  .دور  یم  یبقع 

تشاگنا وگتسار  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  یتسار  هناخ  ایند  : » تسا هتشاد 
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دنپ هناخ  تخودنا و  هشوت  نآ  زا  هک  یسک  يارب  تسا  يزاین  یب  هناخ  .تشاد و  رواب  شتخانـش و  هک  ار  نآ  تسا  یتسردنت  هناخ  و 
.دوش هرقف  نادب  عوجر  ( 131 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .تخومآ دنپ  نآ  زا  هک  نآ  يارب  تسا 

حرش هیده ، ندرکان  لوبق  رذع  و  ناشیا ، لد  زا  رازآ  تشحو و  عفد  ار و  نالوسر  نآ  رم  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  نتخاون  ندرک و  يراد  لد 
ناشیا اب  ندرک 

هراشا

، هیده ندرکان  لوبق  رذع  و  ناشیا ، لد  زا  رازآ  تشحو و  عفد  ار و  نالوسر  نآ  رم  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  نتخاون  ندرک و  يراد  لد 
ناشیا اب  ندرک  حرش 

ات بهذ  نابایب  زا  دییوگ  زاب  بجع  زا  تیدـید  هچ  نآ  سیقلب  ِشیپ  لوبق  زا  ار  امـش  رتهب  نم  ِّدر  لوسر  ناتمتـسرف ، یم  نالوسر  يا 
قح نیمث  ّرُد  ددرگ و  رز  رـسب  رـس  نیمز  كاخ  همه  دهاوخ ، رگ  هک  نآ  میا  هدروآ  نیرفآ  رز  زا  رز  ام  میا  هن  عماط  رز  هب  هک  دنادب 
زا مینُک  نیّرز  رـسب  رـس  ار  نایکاخ  مینَف  ُرپ  سب  ام  هک  رز  زا  میغراف  نیگ  هرقن  ار  نیمز  نیا  رـشحم  زور  نیزگ  رز  يا  دنک  نآ  يارب 

کلم سب  لگ  بآ و  نورب  هک  تسابـس  کلم  رگ  دـیریگ  نآ  كرت  مینک  یم  رگ  اـیمیک  ار  امـش  اـم  مینک  یم  رز  هیدُـک  یَک  اـمش 
نوچ یهاشداپ  دوخ  شیر  رب  تتـسین  یهاشداپ  يا  هدنام  رد  رب  يرادنپ و  ردـص  يا  هدـناوخ  شتخت  هک  نآ  تسا  دـنب  هتخت  تساه 

یب دـهن  رـس  شک  ره  تسا  کلملا  ُکلام  دـیما  ژک  يا  دوخ  شیر  زا  راد  مرـش  دـیپس  تشیر  دوش  وت  دارم  یب  دـب  کـین و  رب  ینک 
اه کُلم  مهاوخن  هک  یلانب  سپ  ار  وت  تلود  دص  ود  زا  دیآ  رتشوخ  ادخ  شیپ  يا  هدجس  قوذ  کیل  دهد  شکُلم  دص  كاخ  ناهج 

يراد لد   652 ارم ب 665 - نک  مَّلسم  هدجس  نآ  کلم 
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هداد ارم  ادخ  هچ  نآ  دینک ؟ یم  يرای  لام  هب  ارم  : » تفگ ع )  ) نامیلس هکنیا  تسا  میرک  نآرق  رد  هچ  نآ  نامیلـس : نتخاون  ندرک و 
یم نانآ  يوس  هب  یهاپـس  اب  هک  نانآ  يوس  هب  درگ  زاب  .دیـشاب  ناـمداش  دوخ  هیدـه  هب  امـش  هن ، .هداد  ار  امـش  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب 

نداد و يراد  لد  زا  انالوم  هچ  نآ  و  ( 37 لمن 36 -  ...« ) مینک یم  نوریب  ار  نانآ  يراوخ  هب  دـنرادن و  ار  نآ  يربارب  باـت  هک  مییآ 
يریوصت هدروآ ، هیده  ندرکان  لوبق  رذع  ندرک و  تشحو  عفد 

102 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هنارعاش  هنافراع و 

.دیزاس هاگآ  نم  تمشح  نم و  زا  ار  وا  ات  متسرف  یم  سیقلب  کیدزن  دوخ  هداتسرف  نوچ  ار  امش  لوسر : ناتمتسرف  یم 

دومرفب دناوخب و  ار  نایسنا  نایّنج و  ع ،)  ) نامیلس دوب  هتخاس  سیقلب )  ) وا هک  اه  هیده  نآ  زا  دندرک  ربخ  ار  نامیلس  و  : » بهذ نابایب 
نآ زا  وا  نادیم  شرف  دنداهن و  رب  اه  تشخ  نآ  زا  نادیم  فرش  دوب و  وا  نادیم  هک  ینادنچ  دنتخاسب  نیمیس  نیرز و  ياه  تشخ  ات 

.راگدرورپ نیرفآ : رز  لمن ) هروس  هیآ 35  ریسفت  يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت   ...« ) اه تشخ 

.تسا نیرفآ  رز  دهد  ناشن  هک  نآ  يارب  .دهد  ناشن  ار  دوخ  تردق  هک  نآ  يارب  دنک : نآ  يارب  قح 

.تسا هتسب  لد  رز  هب  هک  نآ  نیزگ : رز 

هب دننک  لدب  ار  نیمز  دنا  هتـشون  ( 48 میهاربا ،  ) ِضْرَْألا َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  هیآ : لیذ  نارـسفم  رـشحم : زور  نیمز  ندش  نیگ  هرقن 
ره رب  اناوت  نف : رپ  يزار ) حوتفلا  وبا  ریـسفت  « ) .رز ار  نامـسآ  دنادرگ و  میـس  ار  نیمز  : » تسا نانمؤم  ریما  زا  .دیپس و  میـس  زا  ینیمز 

.هراک همه  راک ،

نایکاخ
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.ندنادرگ رب  نامیا  هب  رفک  زا  نانآ ، تعیبط  ندرک  لدبم  نوگرگد و  ندرک : نیرز  ار 

.اهنآ ندرک  نوگرگد  اه و  لد  رد  فرصت  رب  نانآ  نتخاس  اناوت  زا  تراعتسا  ندرک : رگایمیک 

.یکاخ ناهج  ناهج ، نیا  نوریب  زا  تیانک  لگ : بآ و  نورب 

: دنب هتخت 

رد هدـنام : رد  رب  ( 3 تیب 4719 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 3 وا 4719 / شیپ  يدـنب  هتخت  ناـهاش  تخت  وا  شیک  تـّلم  ود  داـتفه و  ریغ 
.هتفرگ ياج  ياج  نیدورف 

.نتشادن ییاناوت  رایتخا و  نیرتمک  زا  تیانک  ندوبن : شیر  رب  یهاشداپ 

.نآ رب  هوالع  نآ ، زا  ادج  كاخ : ناهج  یب 

تردق دنوادخ  ار  دوخ  ای  دنرامش  یم  دنمشزرا  ار  ناهج  نیا  رویز  رز و  هک  نانآ 

103 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنرآ یم  وا  يوس  هب  ور  دننک و  اهر  ار  ایند  هن  رگ  دنرادن و  ربخ  ناهج  کلملا  کلام  تردق  زا  دنرادنپ  یم 

گنرد یب  يدـندز  مه  رب  ار  کلم  گند  نادرگ و  رـس  راو  مهدا  هن  رو  یگدـنب  بارـش  زا  دـندربن  وب  یگَر  دـَب  زا  ناهج  ناهاشداپ 
ناراد ناهج  زا  میناتـس  هک  جات  تخت و  ناشیا  رب  نیریـش  دوش  ات  ناـهد  مشچ و  رب  داـهنب  ناـشرهم  ناـهج  نیا  تاـبث  رهب  قح  کـیل 
ناتـس همرـس  هدـب  رز  رز  کلم و  ددرگن  تناج  هرمه  گیر  هدرم  دـنامب  وت  زا  نآ  رخآ  گـیر  وچ  رز  يرآ  عمج  را  جارخ  زا  جارخ 
رـشب ای  هک  ناج  ماب  هب  ییآ  هاچ  نوچ ز  دیوگب  ات  گنچ  هب  يرآ  نسر  نآ  هنافـسوی  گنت  تسا  یهاچ  ناهج  نیک  ینیبب  ات  رظن  رهب 

نآ دـیامن  یم  لالتخا  ار ز  ناکدوک  يزاب  تقو  رز  گنـس  دـیامن  هک  نآ  نیرتمک  رظن  تاساکعنا  هاچ  رد  تسه  مـالغ  یل  اذـه  يا 
ّرز اه  فزخ 
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.ثیبخ تنیط ، دب  گر : دب   666 دنژن ب 676 - ناشیا  رب  اه  ناک  دش  هک  ات  دنا  هتشگ  رگایمیک  شنافراع  لام  و 

لیذ هب : دینک  هاگن  مهدا : .تسادخ ) یگدنب  رد  نیتسار  يرورس  هک  دنتسنادن   ) .ندیشچن یگدنب  تذل  ندربن : وب  یگدنب  بارـش  زا 
.2 تیب 925 /

.ناریح گند :

.ندناشوپ نانآ  رب  ار  تقیقح  نداهن : ناهد  مشچ و  رب  رهم 

.نتفای لد  ینشور  زا  تیانک  ندناتس : همرس  ( 2 تیب 3185 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .ثاریم گیر : هدرم 

هب نآرق  زا  هاگ  اـنالوم  .درآ  نورب  سفن  ياوه  هاـچ  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  يزیواتـسد  تیب  نیا  رد  اـّما  تسا ، باـنط  تغل  رد  نسر :
: تسا هدومرف  ریبعت  نسر » »

3 دندش 4208 / هچ  نورد  یموق  نسر  نآ  دندش ز  هرمگ  یسب  نآرق  زا  هک  نآ  ز 

104 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب هاچ  زا  يورقنا ) حرـش  زا  لقن  هب  انالوم ،  ) یناملظ هاچ  زا  رب آ  ار  نآرق  لبح  نیا  ریگب  ینام  ندب  هاچ  رد  هچ  یهاچ  فسوی  يا  الا 
.ندیسر ناج  هب  نتسر و  مسج  زا  ندش : ماب 

(19 فـسوی ،  ) .ٌمـالُغ اذـه  يرُْـشب  اـی  َلاـق  ُهَوـْلَد  یلْدَأَـف  ْمُهَدِراو  اُولَـسْرَأَف  ٌهَراَّیَـس  ْتَءاـج  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هـتفرگ  يرـشب : اـی 
.مشچ ياطخ  رظن : تاساکعنا 

.3 / 2276 تیب 2277 - لیذ  هب : دینک  هاگن  ندومن : لام  رز و  فزخ 

یگرزب رگا  .دنیارایب  ار  ناهج  نیا  دنیآ و  رب  نآ  ندروآ  تسد  هب  یپ  ات  دیارآ  یم  ناهاشداپ  هدید  رد  ار  تردـق  لام و  یلاعت  يراب 
دنرآ و باسح  هب  رز  ار  لافس  دنا  ناکدوک  لاثم  هب  ناتسرپ  ایند  .دنتفگ  یم  نآ  كرت  دنتسناد  یم  ار  ناهج  نیا  يدرخ  ناهج و  نآ 

تسا نآ  رد  ار  هچ  نآ  ایند و  هک  نارگایمیک  لاثم  هب  نافراع 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1910 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنرامشن يزیچ  هب 

وا ناشیا  داشرا  ندنام و  تدابع  زا  بسک و  هب  ندش  لوغشم  یب  لالح  يزور  ندرک  تساوخرد  باوخ و  رد  ار  خیاشم  تعامج  شیورد  ندید 
خیاشم نآ  داد  هب  ندش  نیریش  يو  رب  یهوک  شرت  خلت و  ياه  هویم  ار و 

ندنام و تدابع  زا  بسک و  هب  ندـش  لوغـشم  یب  لالح  يزور  ندرک  تساوخرد  باوخ و  رد  ار  خـیاشم  تعامج  شیورد  ندـید 
خیاشم نآ  داد  هب  ندش  نیریش  يو  رب  یهوک  شرت  خلت و  ياه  هویم  ار و  وا  ناشیا  داشرا 

نآ و دوبن  هک  مشون  اجک  زا  لالح  يزور  هک  ار  ناشیا  متفگ  رد  باوخ  مدیدب  نم  ار  نایرضخ  رمـس  ردنا  تفگ  شیورد  یکی  نآ 
ام ياه  تّمه  هب  وت  ناهد  رد  ار  هویم  نآ  درکب  نیریـش  ادخ  هک  دندناشفا  یم  هشیب  نآ  اه ز  هویم  دـندنار  ناتـسهک  يوس  ارم  رم  لاب 

اهدَرِخ نم  تفگ  قوذ  دومن  ور  یقطن  قزر  نآ  ارم ز  سپ  بیـشن  الاب و  لقن و  عادـص و  یب  باسح  یب  لالح و  كاپ و  روخب  نیه 
قوذ زا  رانا  نوچ  متفای  شوخ  لد  نم  زا  نخـس  دـش  ناهن  ناقلخ  همه  زا  هد  یـششخب  ناهج  ّبر  يا  تسا  هنتف  نیا  متفگ  دوبر  یم 

هب مزادرپن  نیز  رگد  دیآن  وزرآ و  تمعن  چیه  تشون  رس  رد  مراد  هک  يداش  نیا  ریغ  تشهب  رد  دشابن  يزیچ  را  متفگ  متفاکـشب  یم 
.شهد ششخب ، تیانع ، داد :  677 ما ب 687 - هّبج  نیتسآ  رد  هتخود  ما  هَّبَح  ود  کی  بسک  زا  دوب  هدنام  رکشین  روح و 

.تیاکح ناتساد ، رمس :

( .دندوشگ ار  يو  لکشم  مه  نانآ  دوشگ  ار  ع )  ) یسوم لکشم  رضخ  هک  نانچ   ) .رضخ هب  بوسنم  يرضخ : عمج  نایرضخ :

.دوش هدناوخ  بیسح »  » هیفاق تیاعر  يارب  باسح :  2 تشامگ 3516 / رب  تمه  خیش  باوج  رد  تشاد  ثاریم  مه  شیورد  رضخ  زا 

106 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رس درد  عادص :

.ندش اج  هب  اج  لقن :

بوذجم ار  اه  لقع  نم  راتفگ  یشوخ  متفگ  یم  نخس  نوچ   ) .ندرک روحسم  ندوبر : درخ 
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.شیامزآ هنتف : .درک ) یم 

.نتفر نایم  زا  نایب  توق  نخس : ندش 

.دیامن یم  رت  بسانم  نآ  و  زوج ،»  » يا هخسن  رد  ساسا و  هخسن  رد  تسا  نینچ  روح :

.تسا نب » زوج   » زا نخس  دعب  ناتساد  رد  هک  صوصخب 

یشیامزآ ادابم  دیسرت  نکیل  تخادرپ  مدرم  داشرا  هب  دیسر و  لالح  يزور  هب  تفای و  نخس  توق  نایرـضخ  رظن  تکرب  زا  شیورد 
.دراد زاب  شقلخ  تمحز  زا  دراد و  شوخ  ار  وا  لد  نامدرم  زا  ناهن  ات  تساوخ  ادخ  زا  .یجاردتسا  دوب و 

وا تّین  ریمض و  زا  شک  مزیه  نآ  ندیجنر  و  خیاشم ، تامارک  هب  متفای  يزور  نم  نوچ  شک  مزیه  نآ  دب  مهدب  رز  نیا  هک  وا  ندرک  تّین 

ریمـض و زا  شک  مزیه  نآ  ندیجنر  و  خیاشم ، تامارک  هب  متفای  يزور  نم  نوچ  شک  مزیه  نآ  دب  مهدـب  رز  نیا  هک  وا  ندرک  ّتین 
وا ّتین 

تسین مقزر  ِرهب  زا  سَپِـس  نیز  مغراف  يزور  نم ز  متفگب  سپ  دیـسر  رد  هشیب  هدنام ز  هتـسخ و  دیـشک  یم  مزیه  شیورد  یکی  نآ 
نیا تسا  دنچ  هّبح  ولگ  زا  متسدش  غراف  نم  هک  نوچ  تسد  هب  دمآ  ار  مسج  یصاخ  ِقزر  تسا  هدش  شوخ  نم  رب  هورکم  هویم  مغ 

ذخآـم رد  وا : ندرک  تین   688 شوخ ب 692 - توق  زا  دوش  كزور  هس  ود  اـت  شَک  فـیلکت  نیدـب  ار  رز  نیا  مهدـب  ودـب  مهدـب 
اه هبارخ  رد  یهایس  نادابع  هب  دیوگ  هک  دنا  هتسناد  تیاکح  نیا  ریظن  ار  يرصب  نسح  ناتساد  ص 134 )  ) يونثم تالیثمت  صصق و 

.دش رز  هبارخ  ياه  خولک  گنس و  درک و  یتراشا  مهد  ودب  متساوخ  مدیرخ و  رازاب  زا  يزیچ  يزور  دوب 

.شرت شوخان ، هورکم :

.مکش هشیدنا  زا  تیانک  ولگ :

.شک تمحز  ربجنر ، شک : فیلکت 

.دوب شک  مزیه  هدید  رد  شیورد  نآ  رز  نوچ  نامیلس  ربارب  دندوب  هدروآ  ابس  هکلم  نالوسر  هک  يا  هیده 

شعمس هک  نآ  وا ز  تسناد  یمه  ار  مریمض  دوخ 
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رب دوب  ریمـض  يو  زا  دشن  یم  ناهنپ  چیه  يا  هشیـش  نورد  رد  یغارچ  نوچ  يا  هشیدـنا  ره  ِّرِـس  شـشیپ  دوب  وُه  ِعمـش  زا  رون  تشاد 
َفیَک كولم  رهب  زا  یـشیدنا  نینچ  هک  بجعلا  وب  نآ  مترکف  باوج  رد  بل  ِریز  دوخ  اـب  دـیگنُم  یمه  سپ  ریما  وا  اـه  لد  ِنومـضم 

ج 5، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  کین  کین  شباتع  دز  یم  ملد  رب  کیل  مهف  ار  نخـس  مدرک  یمن  نم  كُوقُزرَی  َمل  ْنِإ  َقزِّرلا  یَقلَت 
108 ص :

داـتف نم  وضع  تفه  ره  رب  هزرل  داـهن  مزیه  وا  هک  یلاـح  وترپ  ریز  داـهنب  دوخ  ار ز  مزیه  گـنت  ریـش  وچمه  تبیه  هب  دـمآ  نم  يوس 
گنت نیا  نامز  نیا  دوش  وگ  انیم  هک  مهاوخ  وت  فطل  دـنا  یپ  خّرف  توعد و  كراـبم  هک  دـنا  یه  ناـصاخ  ار  وت  رگ  بر  اـی  تفگ 

نوچ هگ  رید  ات  مدش  دوخ  یب  نآ  رد  نم  شوخ  تفات  یم  نیمز  رب  شتآ  وچمه  شمزیه  دـش  رز  هک  مدـید  نامز  رد  دوش  رز  مزیه 
دوز زاس  مزیه  دنب  ار  نیا  زاب  راهتشا  نازیرگ ز  دنرویغ و  سب  رابک  نآ  رگ  ادخ  يا  تفگ  نآ  زا  دعب  هلو  زا  نم  مدمآ  شیوخ  اب  هک 

ار مزیه  تشادرب  نآ  زا  دعب  رظن  لقع و  وا  راک  رد  دـش  تسم  رز  ناصغا  نآ  دـش  مزیه  نامز  رد  دوب  هک  یلاح  نآ  رب  مه  فّقوت  یب 
وا تبیه  نآ  درک  هتسب  مونشب  تالکشم و  يو  زا  مسرپ  مور  هش  نآ  یپ  رد  ات  متساوخ  تفت  زیت و  وا  نم  شیپ  زا  رهش  يوس  تفر  و 

زا دوب  نآک  ناشف  رس  وگ  دوش  هر  ار  یسک  رو  ار  هماع  دشابن  هر  ناصاخ  شیپ  ارم  رم 
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ناسآ لهـس و  هاش  برق  دبای  هک  هلبا  نآ  وچ  هن  ار  قیّدص  تبحـص  یبایب  نوچ  ار  قیفوت  نآ  راد  تمینغ  سپ  ناشبذـج  زا  تمحر و 
نار يرتـفم  يا  واـگ  نار  زا  نیا  تسین  رگم  نیا  تسا  واـگ  نار  دـیوگب  سپ  رتـشیب  شدـنهد  یناـبرق  نوـچ ز  هار  مد ز  نآ  دـتف  رد 

.ییاونش عمس :  693 یتمحر ب 716 - زا  نیا  تسا  ضحم  شـشخب  یتوشر  یب  نیا  تسا  هناهاش  لذـب  يرخ  زا  دـیامن  یم  تواـگ 
.ینورد كاردا  زا  تیانک 

( .تسناد تشذگ  مریمض  رد  هچ  نآ  تفرگ و  یم  ورین  بیغ  ملاع  زا  يو  نورد  شوگ   ) .یهلا رون  وه : عمش 

نورد غارچ  ( 1 تیب 1938 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 1 يوت 1938 / رس  بحاص  ياج  هچ  يوت  رـس  يوت  رـصبی  یب  عمـسی و  یب  هک  ور 
زا يو  عالطا  عنام  اه  مسج  تسین  غارچ  رون  ندید  عنام  هشیش  هک  نانچ  هشیش :

109 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوبن اه  هشیدنا 

.نتفگ نخس  بل  ریز  ندیگنم :

.ادخ يایلوا  زا  تیانک  كولم :

: قزرلا یقلت  فیک  ( 1 تیب 1371 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) 1 دـنا 1371 / یقاس  اب  اـه  حور  مئاد  رود  دـنا  یقاـب  كولم  تبون  زا  رترب 
یلاعت قح  زا  تسا  ضیف  ندناسر  هطـساو  قح  یلو  هک  نادب  تسا  تراشا  .دـنهدن  تیزور  رگا  يروآ ، یم  تسد  هب  يزور  هنوگچ 

.دنتسه دنا : یه  .يرولا » قزر  هنمیب  و   » ناگدنب هب 

تیهام هدـنهد  رییغت  ینعم  هب  اـنالوم  ریبعت  رد  رگاـنیم :  3 تتـسین 4114 / ینیقی  کـش  رد  ییه  هک  تتـسیلوا  نمث  زا  نآ  اـه ز  فرب 
.تسا هدمآ 

.یناریح هلو :  4 لحز 592 / رب  ار  تیصاخ  نیدنچ  تسب  لمع  کی  زک  يرگانیم  بجعلا  وب 

.ایلوا زا  تیانک  رابک :

.هخاش نصغ : عمج  ناصغا :

تخس زا  تیانک  ندرک ، ادف  ار  شیوخ  ندناشف : رس 
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( .درامـش تمینغ  ار  تمعن  نآ  دیاب  دیدرگ  ناصاخ  نآ  لوبق  دروم  یـسک  هماع  زا  رگا   ) .دهد ناج  دـهاوخ  هک  نانچ  ندوب  نامداش 
.ندرمش زیچان  ار  نآ  نتسنادن ، ار  تمحرم  شزرا  زا  تیانک  نداتف : رد  هار  زا 

فراعتم هزادـنا  زا  رتشیب  ینابرق  تشوگ  یـسک  هب  .ندرک  تبحم  یـسک  هب  لومعم  دـح  زا  شیب  .تسا  یلثم  نداد : رتشیب  یناـبرق  زا 
.تسا واگ  تشوگ  تسین و  دنفسوگ  تشوگ  درادنپ  دنهد 

رگید يریوـصت  زین  و  شک ، مزیه  دزن  دوـب  شیورد  نآ  رز  نوـچمه  سیقلب  هیدـه  دـهد ، ناـشن  هک  تسا  نآ  يارب  ناتـساد  ندروآ 
مشچ دومرف ، تمحرم  ناشیادخ  مرجال  .دنا  هتخودن  سک  هب  هدید  وا  زج  دنا و  هتخورف  ودب  ار  دوخ  هک  ادخ  نادرم  ضعب  زا  تسا 

110 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هنومن نیا  زا  ناوارف  اهرتفد  نیا  يواطم  رد  هراب  نیا  رد  .تخاس  هاگآ  ناشاهریمـض  رب  تخاونب و  ناـشفطل  هب  دوشگ و  ار  ناـشنورد 
.تسا هدمآ  اه 

نامیا رهب  سیقلب  ترجه  هب  لیجعت  رب  ار  نالوسر  رم  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ضیرحت 

هراشا

نامیا رهب  سیقلب  ترجه  هب  لیجعت  رب  ار  نالوسر  رم  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ضیرحت 

دوج رحب  زا  اه  جوم  دمآ  رب  هک  دوز  دوز  نازیزع  يا  دییایب  هک  درک  سیقلب  رکـشل  لیخ و  بذـج  دربن  رد  نامیلـس  هش  هک  نانچمه 
داشگ ّتنج  رد  ناوضر  نامز  نیک  داشر  لها  يا  میتفگ  الَّصلا  رهگ  دص  ینامز  ره  شجوم  شوج  رطخ  یب  دناشف  یم  لحاس  يوس 

مالَّسلِاب وُعدَی  َهَّللا  َّنا  هک  دوز  مامت  اجنیا  ایب  شدییوگب  سپ  دیورگب  نید  نیدب  سیقلب و  يوس  دیور  ناکیپ  يا  تفگ  نامیلـس  سپ 
افو رای  نیا  زا  یبای  بلط  ات  ایب  مه  وت  يا  هن  بلاط  وت  هک  يا  باب  ِحـتف  نامز و  نیا  تسا  حوتف  هک  باتـش  تلود  بلاط  يا  اـیب  نیه 

ب
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.نتخیگنا رب  ضیرحت :  717 - 724

.نانآ تیاده  و  ناهارمگ ، ندرک  داشرا  زا  تراعتسا  ندناشف : لحاس  يوس  رهگ 

: تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .ناما  شیاسآ و  هب  دناوخ  یم  دنوادخ  مالّسلاب : اوعدی  هَّللا  نا 

: تلود بلاط  يا  ( 25 سنوی ،  ) .دناوخ یم  تشهب )  ) تمالس يارس  هب  ادخ  و  ِمالَّسلا : ِراد  یلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو 

ادگ نوچ  نایادگ  جاتحم  دوج  ایب  بلاط  يا  هک  دمآ  یم  گناب 

هدوـمرف اـه  تیب  نیا  رد  اـنالوم  هچ  نآ   1 / 2744 فاص 2745 - دـنیوج  هنیآک  ناـبوخ  وچمه  فاعـض  نایادـگ و  دـیوج  یم  دوج 
یبطاخم نینچ  نالوسر  اـب  نامیلـس  .تسوا  ضاـیف  عبط  هداز  دـنناهارمگ و  داـشرا  بلاـط  هک  ناربمیپ  ماـع  تلاـسر  زا  تسا  يریبعت 

.هتشادن

( .دوش ادیپ  وا  رد  بلط  ات  دنک  دهج  دیاب  تسین  ناهاوخ  هک  نآ  دیآ و  یم  تسا  ناهاوخ  هک  نآ  )

ناسارخ کلم  كرت  هَّرِس و  ُهَّللا  َسَّدَق  مهدا  میهاربا  ترجه  ببس 

ناسارخ کلم  كرت  هَّرِس و  ُهَّللا  َسَّدَق  مهدا  میهاربا  ترجه  ببس 

ریگ راد و  ردـنا  ماب  رب  ناسراح  ریرـس  رب  هنابـش  هش  نآ  دوب  هتفخ  دولخ  کلم  وا  وچمه  یبایب  اـت  دوز  راو  مهدا  وت  نز  مه  رب  کـلم 
نمآ هعقاو  زا  تسا  غراف  تسا  لداع  وک  نآک  تسناد  یمه  وا  دونر  نادزد و  عفد  نآ  دـنک ز  هک  دوبن  مه  نآ  ناسراح  زا  هش  دـصق 

نآ لایخ  ناقاتشم  وچمه  بابر  گناب  زا  شدوصقم  دب  کیل  اه  ماب  رب  نانز  کبوچ  بش  هب  هن  اه  ماک  نابساپ  دشاب  لدع ، تسا  لد 
ام ب میتفرگب  خرچ  راود  زا  اه  نحل  نیا  دنا  هتفگ  نامیکح  سپ  لک  روقان  نآ  دـب  دـنام  یک  زیچ  لهد  دـیدهت  انرـس و  هلان  باطخ 

میهاربا هکنیا  نآ  و  تسا ، هدمآ  اه  باتک  رگید  سنألا و  تاحفن  ءایلوألا و  هرکذت  رد  هک  تسا  یناتساد  ترجه : ببس   725 - 732
یبش یهاشداپ  ماگنه 
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؟ ییوج یم  ماب  رب  رتشا  تفگ : .میوج  یم  ما  هدرک  مگ  يرتشا  تسانـشآ ، تفگ : تسیک ؟ دیـسرپ  دینـش  يزاوآ  دوب  هتفخ  تخت  رب 
: تفگ

؟ یبلط یم  سلطا  هماج  رد  ار  ادخ  لفاغ ، يا 

( بکرم مسا  : ) ریگ راد و  .ناتـسب ) قح  ياضر  نادواج و  تشهب  نک و  نآ  ياهرویز  ایند و  كرت   ) .دـیواج یهاشداپ  دولخ : کـلم 
(. دنهد رس  نانابهگن  هک   ) دایرف گناب و 

.بلط تساوخ ، ماک :

.دنزیرگب نادزد  دننام و  رادیب  نانابساپ  رگید  ات  بش ، هب  نابساپ  رتهم  نتفوک  هتخت  ای  لبط  ندز : کبوچ 

( همان تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) تسم نابساپ  بارخ و  نابنج  سرج  تسد  زا  کبوچ  ار  نابساپ  هداتف 

113 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ تسا و  مهم  يا  هتکن  نایب  انالوم  دـصق  اّما  .درادـن  یتبـسانم  ندز  کبوچ  اب  تسا و  یقیـسوم  ياه  تلآ  زا  بابر  بابر : گـناب 
يارب داهن  یم  بابر  گناب  هب  شوگ  رگا  درک و  یمن  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  یقیـسوم  تالآ  هک  دوب  لوغـشم  قح  هب  نانچ  يو  هکنیا 

كرحتم چیه  تکلم  لک  ردـنا  : » دـنا هتفگ  هک  نانچ  دزادـنا  ادـخ  دای  هب  درب و  یناحور  ملاع  هب  ار  يو  وا  فیطل  گناب  هک  دوب  نیا 
ص 129) بوجحملا ، فشک  « ) .دـنیرفایب يو  ردـنا  یلاعت  دـنوادخ  هک  یتکرح  هب  ّالا  ددرگن  كرحتم  نکاـس  چـیه  دوشن و  نکاـس 

دوش هدـیمد  روـص  رد  هک  یماـگنه  ( 8 رثدـم ،  ) .ِروـُقاَّنلا ِیف  َرُِقن  اذِإَـف  تسا : میرک  نآرق  رد  .روـص  دـنمد ، نآ  رد  هـک  خاـش  روقاـن :
(. تسا لک  روقان  زا  يا  هناشن  دیآ  یم  رب  نآ  زج  لهد و  انرس و  زا  ناهج  نیا  رد  هک  ییاهزاوآ  )

هدزاود لباقم  رد  ماقم  هدزاود  دـنا  هتفرگ  كالفا  رود  زا  ار  یقیـسوم  هک  تسا  هدـمآ  راودا  ملع  رد  خرچ : راودا  زا  اـه  نحل  نتفرگ 
جرب
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تشه لهچ و  لباقم  بیکرت ، تشه  لهچ و  تعاس و  راهچ  تسیب و  لباقم  هبعـش  راهچ  تسیب و  هرایـس ، تفه  لباقم  زاوآ  تفه  و 
.لاس هتفه 

زاوآ ره  دـینادرگ  زغن  تشهب  راثآک  دـنیوگ  نانمؤم  قلح  هب  روبنط و  هب  شدنیارـس  یم  قلخ  هک  نیا  تسا  خرچ  ياه  شدرگ  گناب 
اهنآ زا  دـمآ  نامدای  یکـش  لِگ  بآ و  تخیر  ام  رب  هچ  رگ  میا  هدونـشب  اه  نحل  نآ  تشهب  رد  میا  هدوب  مدآ  يازجا  همه  اـم  تشز 

تشگ ز زیمک  لوب و  اـب  تخیمآ  نوـچ  بآ  برط  نآ  مب  نیا  ریز و  نیا  دـنهد  یک  برک  كاـخ  اـب  تخیمآ  نوـچ  کـیل  یکزیچ 
دنامب شعبط  نیا  بآ ، دش  سجن  رگ  دشک  یم  ار  یشتآ  شریگ  لوب  دسج  رد  شتـسه  بآ  زا  یکزیچ  زیت  خلت و  شجازم  شزیمآ 

هکلب ریمـض  تالایخ  دریگ  یتّوق  عامتجا  لایخ  دـشاب  وا  رد  هک  عامـس  دـمآ  ناقـشاع  ياذـغ  سپ  دـناشن  دوخ  عبط  هب  ار  مغ  شتآک 
.زاوآ نحل :  733 زیر ب 743 - زوَج  نآ  شتآ  هک  نانچ  نآ  زیت  تشگ  اهاون  زا  قشع  شتآ  ریفص  گناب و  زا  ددرگ  تروص 

114 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هودنا هبرک : عمج  برک :

.لوب زیمک :

.لیذ حیضوت  هب : دینک  هاگن  عامتجا : لایخ 

.دعب ناتساد  هب : دینک  هاگن  .دنکفا  یم  بآ  رد  زوج  هک  زیر : زوج 

حاورا دیامرف ، انالوم  اه  تیب  نیا  رد  .دنا  هتفرگ  خرچ  شدرگ  زا  ار  اهزاوآ  هک  دوب  نیا  نیشیپ  يامکح  هدیقع  دش  هتـشون  هک  نانچ 
هک نونکا  .دندونش  یم  ار  یتوکلم  ياهزاوآ  دندرب و  یم  رـس  هب  تشهب  رد  دندوب و  مدآ  ءازجا  دنیآ  رد  اه  ندب  رد  هک  نآ  زا  شیپ 

اهزاوآ نآ  ندینش  ملاع و  نادب  ندیسر  قوش  رد  تسا  ریسا  اه  ندب  رد  حاورا  نآ 
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.دروآ یم  نانآ  دای  هب  ار  اهزاوآ  نآ  هک  تسور  نآ  زا  تسا  هداتفا  شوخ  ار  نانمؤم  عامس  هکنیا  .دنهد و  یم  رس  هلان 

مک ار  یتشهب  زاوآ  نآ  تفاطل  یکاخ  ياه  بلاق  هک  ارچ  درادـن ، ار  یتشهب  زاوآ  نآ  تذـل  میونـش  یم  ام  هک  اـهزاوآ  نیا  دـنچ  ره 
بآ نتخیمآ  نوچ  فیطل  زاوآ  نآ  اب  كاـخ  تبرک  نتخیمآ  .دـنکفا  یم  اـهزاوآ  نآ  داـی  هب  ار  اـم  تروص  ره  هب  اـّما  تسا ، هتخاـس 

.دزاس شوماخ  ار  نآ  يزیر  ششتآ  رب  رگا  هدنام و  ياج  رب  شتیصاخ  نکیل  هتفر  نایم  زا  نآ  یفاص  دنچ  ره  هک  يدیلپ  اب  تسا 

یم دندوب  مهارف  مه  اب  نآ  رد  هک  یناهج  دای  هب  ار  اهنآ  تسا و  نانآ  یناحور  ياذغ  هک  دنبای  یم  تذل  عامس  زا  ور  نآ  زا  ناقشاع 
.تسا هدنیآ  ناتساد  رد  هک  یحیضوت  و  لّوا ) رتفد  تسخن  ياه  تیب  لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دزادنا

دونشب بآ  گناب  زوج ، نداتفا  هب  ات  دیسر  یمن  بآ  هب  دوب و  وگ  رد  هک  بآ  يوج  رد  تخیر  یم  زوج  نب  زوج  رس  زا  هک  هنشت  درم  نآ  تیاکح 
دروآ یم  برط  ردنا  بآ  گناب  شوخ ، عامس  وچ  ار  وا  و 

، زوج نداـتفا  هب  اـت  دیـسر  یمن  بآ  هب  دوب و  وگ  رد  هک  بآ  يوج  رد  تخیر  یم  زوج  نب  زوج  رـس  زا  هک  هنـشت  درم  نآ  تیاـکح 
دروآ یم  برط  ردنا  بآ  گناب  شوخ ، عامس  وچ  ار  وا  دونشب و  بآ  گناب 

دید یمه  دمآ  یم  گناب  بآ  ردنا  زوج  نب  زوج  زا  داتف  یم  دناشف  یم  يزوج  زوج ، تخرد  رب  دـنار  هنـشت  نآ  بآ  دوب  یلوغن  رد 
وت زا  تسا  یتسپ  رد  بآ  رمث  دـتفا  یم  بآ  رد  رتشیب  ار  وت  درآ  یگنـشت  دوخ  اهزوج  یتف  يا  راذـگب  هک  شتفگ  یلقاـع  باـبح  وا 
نیا رب  رگنب  رتزیت  تسین  زوج  ندـناشف  نیز  مدـصق  تفگ  رود  هب  اـت  دـشاب  هدرب  شیوج  بآ  روز  هب  ییآ  ورف  ـالاب  زا  وت  اـت  رد  رود 

دیآک تسا  نآ  نم  دصق  تسیا  هم  رهاظ 
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درگ وج و  درگ  نادواج  نتشگ  ضوح  ياپ  درگ  ناهج ؟ رد  دوب  هچ  لغش  دوخ  ار  هنشت  بابح  نیا  بآ  رـس  رب  منیبب  مه  بآ  گناب 
تسا هنشت  نتخادنا  خولک  ناتساد  ریظن  هنشت : درم  نآ  تیاکح   744 باوص ب 752 - هبعک  فیاط  یجاح  وچمه  بآ  گناب  بآ و 

.بآ يوج  رد  راوید  رس  زا 

.ودرگ زوج :  2 دنمدرد 1188 / هنشت  راوید  رس  رب  دنلب  يراوید  دوب  وج  بل  رب 

.يدوگ دوگ ، لوغن :

.ندش الاب  رب  نتفر ، ندنار :

.تسین قشع  تسم  هک  نآ  تسا ، يرهاظ  كاردا  دنب  ياپ  هک  نآ  لقاع :

1 تسین 14 / شوگ  زج  يرتشم  ار  نابز  رم  تسین  شوه  یب  زج  شوه  نیا  مرحم 

116 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ناوج یتف :

.دسر یم  ودب  بآ  رد  ندنکفا  تخرد و  زا  نآ  ندنک  زا  هک  یجنر  رثا  رب  زوج : ندروآ  یگنشت 

.دربن ار  نآ  بآ  ات  نتفر  نآ  یپ  رد  زین  و 

تـشادنپ یم  لقاع  .دنرادن  یهجوت  ینعم  هب  دنرگن و  یم  يدام  دوس  هدـید  زا  زیچ  همه  هب  هک  تسا  یناسک  روصت  زمر  لقاع  رادـنپ 
.دوبن هاگآ  بآ  گناب  زا  وا  تذل  زا  دراد و  هجوت  زوج  هب  بآ  رد  ندنکفا  زوج و  ندنک  زا  وا 

.دروآ یم  دای  هب  ار  یتشهب  زاوآ  هک  يزاوآ  بآ : گناب 

زا نتفرگ  هرهب  زا  تیانک  نتـشگ : ضوح  ياـپ  درگ   4 باطخ 730 / نآ  لایخ  ناقاتـشم  وچمه  بابر  گناب  زا  شدوصقم  دـب  کیل 
وا دای  هب  تسادخ و  هب  ندیـسر  هبعک ، هناخ  درگ  هدندرگ  دوصقم   ) .هدندرگ فیاط : ( 2 تیب 1361 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .قح یلو 

( .دزادرپ یم  راک  نیدب 

هلمج لوصا  رد  عورف و  ردنا  يونثم  يوت  نیدلا  ماسح  قحلا  ءایض  يا  يونثم  نیز  نم  دوصقم  نانچمه 
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نوچ هدـب  شبآ  یتشاک  یلاهن  نوچ  دَر  شیب  دوبن  دـنرآ  لوبق  نوچ  دـب  کـین و  ناـهاش  دـنرآ  لوبق  رد  لوبق  یتسدرک  تسوت  نآ 
قـشاع تسادخ  زاوآ  تزاوآ  نم  شیپ  تسا  وت  زاوآ  شیاشنا  زا  مدصق  تسا  وت  زار  وا  ظافلا  زا  دصق  هرگ  اشگب  يا  هداد  شداشگ 

سان ین  سانـسن  نم  سان  متفگ  کیل  سان  ناج  اب  ار  ساّنلا  ّبر  تسه  سایق  یب  فُّیکت  یب  یلاصّتا  تسادـج  هک  اشاح  قوشعم  زا 
تقیرط و لماش  ياه  ثحب  زین  تفرگ ، نآ  یحالطصا  ینعم  هب  ناوت  یم  ار  لوصا  عورف و   753 ین ب 760 - سانشا  ناج  ناج  ریغ 

.سپ نآ  زا  رگید ، شیب : .تسا ) وت  شریذپ  ماهلا و  هب  دیآ  یم  يونثم  ياه  تیب  رد  اه  ینعم  هنوگ  نیا  زا  هچ  نآ   ) .تعیرش

.درک ینعم  ناوت  زین  نداد  طسب  .ندرک و  زاغآ  ندوشگ ، نداد : داشگ 

117 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدنام اه  ینعم  زا  هچ  نآ  مناسر و  نایاپ  هب  ار  نآ  ات  یتمه  تسا ، هدوب  وت  تراشا  هب  يونثم  زاغآ   ) .ندرک لکشم  عفر  نداشگ : هرگ 
ْنِم ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  دـیامرف : دوخ  هک  نانچ  تسا  یگتـسب  ناگدـنب  اب  ار  راگدرورپ  .نتفرگ  یگنوگچ  فّیکت : .مناـجنگب ) نآ  رد 

.درک شسایق  يزیچ  اب  ای  تفگ  ار  نآ  یگنوگچ  ناوتب  هک  یگتسب  هن  اّما  ( 16 ق ،  ) .ِدیِرَْولا ِْلبَح 

.تسا هناسفا  رتشیب  هک  دنا  هدرک  اه  فیصوت  نآ  زا  میدق  یسانش  روناج  ياه  باتک  رد  سانسن :

وا ناویح  زا  ناسنا  دعب  سپ  : » دسیون تسا و  هدناسانش  ناسنا  روناج و  نایم  لصاف  دح  ار  سانـسن »  » هلاقم راهچ  رد  یـضورع  یماظن 
تسا هدمآ  ص )  ) لوسر زا  هریره  وبا  قیرط  زا  یتیاور  سانسن »  » و سان »  » هراب رد  دعب ) هب  ص 14  هلاقم ، راهچ  « ) .تسا رت  فیرش 
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: هک

وا دمآ و  نانمؤم  ریما  دزن  يدرم  هک  تسا  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  و  ریثا ) نبا  هیاهن  « ) .ُسانسَّنلا َیَِقب  ُساَّنلا َو  َبَهَذ  »
سان تفگ : وا  دراذـگاو و  ع )  ) نیـسح هب  ار  وا  خـساپ  ع )  ) یلع .هد  ربخ  سانـسن  سان و  هابـشا  سان و  زا  ارم  یملاع ، رگا  تفگ : ار 
سان هابـشا  درک و  چوک  مدرم  اب  هَّللا  لوسر  و  ( 199 هرقب ،  ) .ُساَّنلا َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  دیامرف : نآرق  رد  ادـخ  هک  ارچ  مییام 

نیرتشیب سانسن  اّما  و  ( 36 میهاربا ،  ) .یِّنِم ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  تفگ : ع )  ) میهاربا هک  نانچ  دنیام  زا  نانآ  دـنیام و  ناتـسود  ام و  نایعیش 
نانچ ( ) ص 96 ج 24 ، راونالا ، راحب  ، 247 ص 244 - یفاک ، هضور  ( ) 44 ناقرف ،  ) .اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماـْعنَْألاَک  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  هک : دـنا 

ار اه  تیب  نیا  ندورـس  زین  نم  دوب  هدرک  تلیـسو  بآ  يور  رب  ار  بابح  ندید  گناب و  ندونـش  بآ و  رد  نتخادنا  زوج  هنـشت ، هک 
( .ما هدرک  وت  دای  يارب  یتلیسو 

کلم يا  هدنام  يّزجت  رد  یمـسج  کیل  يا  هدناوخ  َتیَمَر  ذِإ  َتیمَر  اَم  یمُد  یتسدیدن  مدرم  رـس  وت  یمُدرم  وک  دـشاب و  مدرم  سان 
شیک هشیدنا  نآ  ساوسو  زا  هکلب  شیوخ  ِتفگ  زا  هن  لوح  منک ال  یم  یبن  نامیلس  رهب  نک  كرت  یبَغ  يا  سیقلب  وچ  ار  تمـسج 

مّدض هب  لد  رد  ار  وت  نوچ  تسین  هراچ  ینعی  لوح  منک ال  یم  نظ  تاراکنا  ساوسو و  زا  لد  رد  نم  تفگ  رد  دنک  یم  یلایخ  وک 
761 وگب ب 767 - دوخ  نآ  وت  مدرک  شمخ  نم  ُولُگ  رد  تتفرگ  نم  تفگ  هک  نوچ  تسا  ینتفگ 

ج 5، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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118 ص :

.دیاین رب  نارگید  رازآ  یپ  رد  و  دراد ، هرهب  یناسنا  تلصخ  يوخ و  زا  هک  نآ  مدرم :

.دشاب سانش  ناج  هک  یسک  زا  تراعتسا  مدرم : رس 

: دیوگ هراب  نیا  رد  یماظن 

دنا هدرب  نایم  ار ز  نایمدآ  دنا و  هدرب  نایمدآ  زا  تفرعم 

تسا يرپ  نونکا  هک  تسا  نآ  یمدآ  تسا  يرب  نامیلس  دهع  زا  کلف  نوچ 

لیذ هب : دینک  هاگن  َتیَمَر : ذِإ  َتیَمَر  اَم  ص 86 ) یماظن ، رارسالا  نزخم   ) متخیرگب هک  دوب  نآ  تحلـصم  متخیمآ  رد  هک  ره  سفن  اب 
.2 تیب 1727 /

ندیـسر داهتجا  هلحرم  هب  ناـیلوصا  حالطـصا  رد  تسا و  هیزجت  نتفریذـپ  ندـش و  ءزج  ءزج  تغل  رد  لـعفت ) باـب  ردـصم  : ) يّزجت
لماـک قـیقحت  هلحرم  هب  تیب  نیا  رد  ندـنام » يزجت  رد   » .قـلطم و داـهتجا  لـباقم  نآ ، همه  رد  هـن  هـقف  باوـبا  زا  یخرب  رد  تـسا ،

حور همه  ینک و  اهر  ار  مسج  دـیاب  یمـسج ، حور و  زا  بکرم  نوچ  هن ، ار  یخرب  يا و  هتـسناد  ار  بلاـطم  یخرب   ) .تسا ندیـسرن 
.ندوک یبغ : .يدرگ ) قِّقحم  ات  يوش 

.زین مسج ) لباقم   ) ناج زا  تیانک  لماک ، یلو  زا  تیانک  یبن : نامیلس 

تشذگ یم  ناتسود  ریاس  نارای و  اب  ناشسلجم  لالخ  رد  هچ  ره  هک  دوب  نیا  انالوم  فیرـش  بادآ  : » دسیون يورقنا  ندرک : لوح  ال 
فراعم و هک  نیح  نآ  رد  انالوم  يزور  هک  دوش  یم  لقن  دیـشک »...  یم  مظن  هب  دروآ و  یم  قطن  هب  یتبـسانم  هب  ار  بلاطم  نآ  همه 

شدارم هک  دندرک  لاؤس  نآ  رّس  زا  نارای  سپ  .دش  يراج  شنابز  رب  .میظعلا » ّیلعلا  هّللاب  اَّلإ  هَّوق  لوح و ال  ال   » دومرف یم  نایب  رارسا 
نآ تلع  دوش  لاؤس  يو  زا  هکنیا  زا  شیپ  انالوم  دوخ  .دوب  هچ  لوح » ال   » نتفگ زا 
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ریثأت ناطیـش  هلَقوَح  ندرک  درط  رد  هلمج  نیا  هکنیا  يارب  میوگ  یم  میظعلا » یلعلا  هللااب  الا  هوق  ـال  لوح و  ـال   » نم هک  دومرف  ناـیب  ار 
نآ دب  هشیدـنا  زا  دـیدرت و  کش و  زا  بجعت  راهظا  يارب  هکلب  میوگ  یمن  مدوخ  زوس  رپ  مالک  نخـس و  يارب  نکیل  دراد و  گرزب 

.میوگ یم  لوح  شیپ ال  هشیدنا ،

.نامگ دب  شیک : هشیدنا 

119 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.شیدنا دب  هب  باطخ  ار : وت 

.دهد تسد  ناقفخ  تلاح  هصغ  تدش  زا  هک  نانچ  نتخاس  راد  هصغ  زا  تیانک  نتفرگ : ولگ  رد 

نینچ تسا و  نینچ  هشیمه  هدومرف ، نایب  ناساپـسان  نیا  زا  ار  دوخ  رثأت  هاگهگ  تسا و  هدوبن  رانک  رب  نادوسح  تمالم  ریت  زا  اـنالوم 
.دسرب یهلا  رفیک  هب  ات  تسا  هدنسب  دسح  جنر  نامه  ار  دوسح  هک  دوب  دهاوخ 

ینز یم  رتـهب  وت  رگ  نم  هک ز  وا  داـهن  نوک  رب  ار  ياـن  تسجب  يداـب  شدـعقم  زا  ناـهگان  تسا  هدز  یم  ین  شوخ  ییاـن  یکی  نآ 
، تسار سک  نالف  هک  دنک  یم  تیاکش  ینیب  ار  هک  ره  بدا  یب  ره  زا  لمح  ّالا  تسین  بلط  ردنا  بدا  دوخ  ناملسم  يا  نزب  ناتـسب 
رد وک  دوب  نآ  وخ  شوخ  هک  نآ  تسا ز  وگ  َدب  وا  ار  يوخ  َدب  نآ  رم  هک  تساوخ  دب  هک  نادب  رگ ، تیاکـش  نیا  دـب  يوخ  عبط و 

تیاکـش نآ  تساوه  تارامُم و  مشخ و  یپ  هن  تسادـخ  رما  هَلِگ ز  نآ  خیـش  رد  کیل  لومَح  ناعبط  دـب  وخ و  دـب  زا  دـشاب  لومُخ 
دنتشک ار  عبط  ناشلمح  ار  دب  تسا  لاّمح  هن  رو  نادرما  زا  ایبنا  یلومحان  ناربمغیپ  ندرک  تیاکش  نوچ  ناج  حالـصا  تسه  تسین ،

يدب لمح  رد 
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نوبز ار  تملح  سیقلب  دـص  ود  يا  زاسب  ناغرم  همه  اب  وش  قح  ملح  زاب  غاز و  نایم  رد  نامیلـس  يا  يدزیا  تسه  دوب  رگ  یلومحان 
هنایم نیا  رد  دز ، یم  يان  هک  تسا  نز  يان  نآ  نوچمه  نم  وت و  لاثم  : » ییان ناتساد   768 نوُمَلعَی ب 779 - مُهَّنِإ ال  یموَق  ِدها  هک 

: بدا یب  زا  لمح  ص 125 ) ج 1 ، سمش ، تالاقم  « ) .نزب ینز  یم  رتهب  وت  رگا  تفگ  داهن  دوخ  لفسا  رب  يان  دش ، ادج  وا  زا  يداب 
.ینک لمحت  نابدا  یب  زا  ار  بدا  كرت  هک  تسا  نآ  بدا 

.ندرمشن يزیچ  هب  ار  دوخ  یمانمگ ، لومخ :

.هدننک لمحت  رابدرب ، لومح :

.لادج تارامم :

.نامز فراع  ره  ای  تسا  یبلچ  نیدلا  ماسح  زا  تیانک  نامیلس :

120 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دـننکفا و یم  ناـیم  رد  ار  دوخ  هناخاتـسگ  ناـبدا  یب  ضعب  هک  درک  هوکـش  و  دروآ ، ناـیم  هب  بدا  زا  نخـس  هتـشذگ  ياـه  تیب  رد 
.دنریگ یم  هدرخ  قح  نادرم  رب  دنیوگ و  یم  ینانخس 

، تساه هنوگ  ار  بدا  تسا و  تقیرط  مهم  لوصا  زا  نایفوص  دزن  بدا  هک  تسناد  دـیاب  .دروآ  یم  داـی  ارف  ار  بدا  اـه  تیب  نیا  رد 
تـسا تورم  تیاعر  نآ  تلماعم و  رد  بدا  .یتمرح و  یب  زا  اراکـشآ  تولخ و  رد  تسا  شیوخ  ظفح  نآ  قح و  رـضحم  رد  بدا 

ار لمحت  نیا  هک  نآ  .نابدا و  یب  راتفر  لمحت  تسا و  تلماعم  نسح  تبحص  رد  بدا  و  قلخ ، اب  تبحـص  رد  بدا  .لاح و  همه  رد 
.دنک حالصا  ار  دوخ  دیاب  تسا و  رود  هب  بدا  زا  دشاب  هتشادن 

یَلَع ْرَذَت  ِّبَر ال  تفگ : حون  رگا  تسا و  یهلا  روتسد  هکلب  تسین ، يوه  مشخ و  يور  زا  ار  نابدا  یب  ناربمیپ  ایلوا و  نتفاتن  رب  اّما 
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.دنتفگ قح  ترـضح  رما  يارجا  يارب  .دریگب  ار  نوراق  ات  تفگ  ار  نیمز  ع )  ) یـسوم رگا  و  ( 26 حون ،  ) .ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا 
ار شا  هرهچ  وا  موق  هک  ناربمیپ  زا  یکی  زا  مدید  ار  ص )  ) ربمیپ هک  دنک  ثیدح  دوخ  دنس  هب  يراخب  دندرک  یم  ریخ  ياعد  هاگ  اما 

ص 20) ج 9 ، يراخب ، حیحص  « ) .َنوُمَلعَی َال  مُهَّناَف  یِموَِقل  رِفغا  ِّبَر  : » درک یم  تیاکح  دندوب  هدرک  دولآ  نوخ 

نکم ریخأت  و  كرش ، رب  شیدنیم  رارصا  هک  سیقلب  شیپ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  نداتسرف  دیدهت 

نکم ریخأت  و  كرش ، رب  شیدنیم  رارصا  هک  سیقلب  شیپ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  نداتسرف  دیدهت 

دنک یمـصخ  ناج  هب  وت  اب  وت  ناج  دنک  رب  ار  ترد  وت  راد  هدرپ  دوش  دـترم  دوش  تمـصخ  ترکـشل  دوش  دـب  هن  رو  سیقلب  ایب  نیه 
نآ درک  هچ  نافوط  رد  هک  يدید  ار  بآ  درک  هچ  ناداع  اب  هک  يدید  ار  داب  ناحتما  هاگ  دنا  ّقح  رکشل  نامسآ  نیمز و  تارذ  هلمج 
هلَک هّشپ  هچ  نآ  درک و  لـیپ  نآ  اـب  لـیباب  نآ  هچ  نآ  نیمز و  نیا  تسا  هدوـمن  نوراـق  اـب  هچ  نآ  نیک و  رحب  نآ  دز  نوـعرف  رب  هچ 

هک ات  طول  يادعا  رب  دیراب  یم  گنس  تسکش  رکشل  هراپ و  دصشش  تشگ  تسد  هب  يدواد  تخادنا  گنس  هک  نآ  دروخ و  دورمن 
زجاع دشک  رگ  رتش  لچ  هک  دوش  نادـنچ  يونثم  ناربمغیپ  يرای  هنالقاع  ناهج  تادامج  زا  میوگب  رگ  طوغ  دـندروخ  هیـس  بآ  رد 

ْمَُهل َلَِبق  ٍدُونُِجب ال  ْمُهَّنَِیتْأَنَلَف  ْمِْهَیلِإ  ْعِجْرا  تسا : میرک  نآرق  هتفگ ، نیا  ذخأم  نامیلس : نداتـسرف  دیدهت   780 رپ ب 789 - راب  زا  دوش 
دوصقم هملک  يوغل  ینعم  دترم : ( 37 لمن ،  ) .دنیاین رب  نآ  اب  هک  ینایهاپس  ار  نانآ  دروآ  میهاوخ  هک  ناشیوس  هب  درگ  زاب  اِهب :
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.نادرگ يور  هتشگ ، رب  تسا :

فـشک  ) .تسین تکرب  ریخ و  چیه  نآ  رد  هک  تسا  يداب  نآ  و  ( 41 تایراذ ،  ) .َمیِقَْعلا َحیِّرلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  ْذِإ  ٍداع  ِیف  َو  داع : داب و 
: نوعرف نافوط و  .روبّدلاب » داع  تکلها  : » دومرف ص )  ) لوسر هک  دوب  روبد  داب  نآ  و  رارسالا )

2 روز 2295 / يدرم و  رس  زا  دنار  وا  رد  ات  روک  نوعرف  ار  رحب  نآ  دید  کشخ 

122 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.3 تیب 345 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نوراق : ( 2 تیب 2295 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )

.2 تیب 3418 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لیپ : لیبابا و 

.2 تیب 345 / لیذ  هب  دینک : هاگن  دورمن : هّلک  هشپ و 

.2 تیب 2649 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندروخ : هطوغ  هیس  بآ  رد  طول و  يادعا  رب  ندیراب  گنس 

هتفیرف دوخ  يرهاظ  تمـشح  تردـق و  هب  هک  ار  ناـیامنهار  اـب  ناگدـننک  هزیتس  تسا  يدـیدهت  ار و  نادرخ  صقاـن  تسا  يداـشرا 
رب ایلوا  نآ  يرای  هب  ادخ  ياهدیرفآ  همه  دنک  بضغ  ناشیا  رطاخ  هب  ادخ  رگا  هک  دنرامـشن  راوخ  ای  ناوتان  ار  ادخ  يایلوا  دـنوشن و 

هراپ و گنـس  ایرد و  داب و  نآ  هنومن  .دنهد  یم  ماجنا  دومرف  هک  ار  يراک  تسادخ و  نامرف  رد  شنیرفآ  هلمج  هک  ارچ  .دـنزیخ  یم 
.دروآ رد  اپ  زا  ار  طول  موق  ناینوعرف و  نایداع ، هک  تسا  لیبابا 

وزُج سرتب  ییوا  رکشل  نایم  رد  سرد  لعف ، رد  قح  ّدض  هدومن  يا  دهن  یم  رس  دوش  یم  قح  رکشل  دهد  یم  یهاوگ  رفاک  رب  تسد 
رامد دص  درآ  رب  وت  زا  مشچ  ِدرد  راشف  ار  وک  ار  مشچ  دیوگب  رگ  قافن  زا  دنا  عیطم  نونکا  ار  وت  رم  قافو  رد  وا  رکشل  توزُج 
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نوچ لمع  ار  نت  رکشل  ینیبب  ات  لَلِعلا  ُباب  ناوخب  ار  بِط  نُک  زاب  لامش  وگ  نادند  وت ز  ینیبب  سپ  لابو  امنب  وا  دیوگ  نادند  هب  رو 
مدـننُک ناج  نایم  زک  يرپ  وید و  رکـشل  نک  اهر  دوخ  تسا  یک  ناسآ  ناـج  ناـج  اـب  ینمـشد  تسا  يو  يزیچ  ره  ناـج  ناـج  هک 

نم یب  وت  هک  يدـمآ  نم  رب  نوچ  ینادـب  دوخ  تسوت  ِنآ  کـُلم  همه  یباـی  ارم  نوچ  تسخن  زا  سیقلب  راذـگب  ار  کـلم  يردـفص 
يارب زا  وا  تنیز  تسا  ینـشاچ  یب  دوـخ  ناـج  زا  تسا  تروـص  تـسا  ینغ  اـی  ناطلـس  شقن  دوـخ  رگا  شقن  يدـب  هباـمرگ  شقن 

ییآ هک  تروص  ره  هب  وت  هتخانـشن  دوخ  وت ز  ار  نارگید  هتخاب  ار  دوخ  راـگیب  رد  وت  يا  ناـهد  مشچ و  هدُـه  یب  هدرک  زاـب  نارگید 
وت هک  یـشاب  یک  وت  نیا  قلح  هب  ات  ینام  هشیدـنا  مغ و  رد  قلخ  وت ز  ینامب  اهنت  نامز  کـی  یتسین  وت  نآ  هَّللا  و  نیا ، منم  هک  یتسیب 

123 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يدوخ  تسم  رس  ابیز و  شوخ و  هک  يدحوا  نآ 

ضرع نآ  تسا  دوخ  اب  مئاق  هک  دشاب  نآ  رهوج  شیوخ  ماب  یشیوخ  شرف  یشیوخ  ردص  شیوخ  ماد  یشیوخ  دیـص  یـشیوخ  غرم 
تـسین رهن  ردنا  هک  مخ  ردنا  تسیچ  نیبب  دوخ  رد  ار  تاّیّرُذ  هلمج  نیـشن  وا  نوچ  يا  هداز  مدآ  وت  رگ  تسا  هدش  وا  عرف  هک  دـشاب 

باجُع ب رهـش  لد  تسا و  هرجح  ناـهج  نیا  بآ  يوج  نوچ  لد  تسا و  مخ  ناـهج  نیا  تسین  رهـش  ردـناک  هناـخ  ردـنا  تسیچ 
َمْوَی هیآ : هب  تسا  تراشا  تسد : نداد  یهاوگ   790 - 810
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.ندرب نامرف  زا  تیانک  نداهن : رس  ( 24 رون ،  ) .َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ْمِهیِْدیَأ َو  ْمُُهتَنِْسلَأ َو  ْمِْهیَلَع  ُدَهْشَت 

یم راتفر  ترطف ) نید   ) دش هتفرگ  نامیپ  وت  زا  تسلا  رد  هچ  نآ  فالخ  رب   ) .تسا ندرک  ینعم  هب  ندومن  ندومن : لعف  رد  قح  ّدض 
.ازجا لک  رب  زیچ و  ره  سک و  ره  رب  یلاعت  يراب  تردق  هطاحا  هب  تسا  تراشا  ندوب : قح  رکشل  نایم  رد  .ینک )

نینچ رهاظ  هب  هک  یلاح  دـننک  یم  تعاطا  وت  زا  يرادـنپ  یم  وت  دـنراوزاس و  مه  اب  قح  رما  هب  وت  نت  يازجا   ) .ندوب راوزاس  قاـفو :
: هب دینک  هاگن  ( ) .مه زا  ییادج  بلاط  نطاب  رد  دنا و 

.تسا هدش  هتشون  نوگانوگ  ياه  يرامیب  تلع  نآ  رد  هک  یباب  للعلا : باب  دعب ) هب   3 تیب 4421 / لیذ 

.تسوا زا  اهورین  هک  نآ  ناج : ناج 

َو هدـمآ : میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  يرپ : وـید و  ندرک  يردفـص  .تـسا ) نامیلـس  هـتفگ   ) .لـیم يور  زا  ناـج : ناـیم 
یهاشداپ زا  ندیـشک  تسد  ینکب  دـیاب  هک  يراـک  نیتسخن   ) .زاـغآ رد  .ادـتبا  تسخن : زا  ( 37 ص ،  ) .ٍصاَّوَغ ٍءاََّنب َو  َّلُـک  َنیِطاـیَّشلا 

رد ار  سیقلب   ) .تشادن ناج  اما  دوب  ابیز  دندیشک ، یم  میدق  ياه  هبامرگ  فقـس  راوید و  رد  هک  ییاهریوصت  هبامرگ : شقن  .تسا )
.تیصاخ یب  رثا ، یب  ینشاچ : یب  .تسا ) هدرک  دننامه  نادب  یناوتان 

ندـید زا  نایمدآ  .تسا  ناهد  شوگ و  مشچ و  ياراد  .تسا  نایمدآ  يازجا  نوچ  ریوصت  يازجا  ندرک : زاب  ناهد  مشچ و  هدـه  یب 
مشچ ود  هک  ریوصت  اّما  دنرب ، یم  تذل  ریوصت  نآ 

124 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دیوگب يزیچ  دناوت  هن  دنیب ، یم  هن  هدرک ، زاب  نهد  تسا و  هدوشگ 

تسرد ینعم  دوش  تروص  نآ  زا  ات  تسوت  رهب  زا  شقن  نادنخ  تروص 

تساه ماّمح  نیردناک  ییاه  شقن 
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ْمُهارَت اوُعَمْـسَی َو  يدُْـهلا ال  َیلِإ  ْمُهوُعْدَـت  ْنِإ  َو  تسا : نارفاک  لاثم  نیا  1 و  / 2769 تساه 2770 - هماـج  نوچ  نک  هماـج  نورب  زا 
.هدیاف یب  راک  هدوه ، یب  راگیب : ( 198 فارعا ،  ) .َنوُرِْصُبی ْمُه ال  َْکَیلِإ َو  َنوُرُْظنَی 

.ٍدیِدَش ٍسَْأب  اُولوُأ  ٍهَُّوق َو  اُولوُأ  ُنَْحن  تسا : سیقلب  نایفارطا  هتفگ  هب  تراشا  نتسناد ، دوخ  نوچ  ار  همه  نتخانشن : دوخ  زا  ار  نارگید 
.نتسیرگن .ندرک  ثکم  ندرک ، فقوت  نداتسیا : ( 33 لمن ، )

.يرادنپ یم  دوخ  تقیقح  و  يرامش ، یم  وا  ار  دوخ  ییآ  رد  هک  یتروص  ره  رد  نیا : منم 

.هناگی دحوا :  1 وج 1574 / شیوخ  قشع  تسا و  شیوخ  قشاع  وا  تسا  ّلک  دوخ  تسا و  ّلک  قشاع 

.2 تیب 2415 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ضرع : رهوج و 

.نادنزرف تایّرذ :

نیا داشرا  رومأم  هک  تسادخ  یلو  زمر  نامیلـس »  » دنا و هدش  هتفیرف  يرهاظ  يورین  كدنا  نتـشاد  اب  هک  تسا  یناسک  زمر  سیقلب » »
كدـنا اب  نت  .دـسر  هچ  رکـشل  هاپـس و  ات  تسین  ناشرایتخا  رد  زین  نانآ  نت  دـننادب  دـیاب  ناگتفیرف  نیا  دـیوگ  اـنالوم  .تسا  هفیاـط 

هک تسا  ناج  رهوگ  تسا  دنمـشزرا  هچ  نآ  .دروخ  یم  تسکـش  رت  يوق  ییورین  اب  هلباقم  رد  هاپـس  دـنام و  یم  زاب  راک  زا  يرامیب 
.تسوا رد  زیچ  همه  هک  تسناد  دهاوخ  دبایرد  ار  تقیقح  هک  دسر  تجرد  نادب  یمدآ  رگا  .تسا  نآ  رد  زیچ  همه 

برغ قرش و  مناج  لسن  نونکا  دش  رپ  برک  سبح  لّوا  مدوب  مدآ  وچ  نم 

هاش رهب  دیاب  رصق  متشگ  هاش  هاچ  وچ  هناخ  نیا  رد  مدوب  ادگ  نم 

تسا سب  يروگ  ناکم  هناخ و  ار  هدرم  تسا  سنأم  ار  ناهش  رم  دوخ  اهرصق 

/3534 ناکم 3537 - ردنا ال  دنتفر  ناهش  نوچ  ناهج  نیا  دمآ  گنت  ار  ایبنا 
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رد هن  وت و  نسح  وت و  سفن  رد  هن  ارم ، تسین  یضرغ  هّرذ  کی  وت ، نامیا  رد  تسا  دهج  ِهَّللا  ِرمَأِل  ًاصلاخ  ارم  هک  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندرک  ادیپ 
هَّللا رونب  دوش  زاب  ناج  مشچ  نوچ  ینیب  دوخ  وت ، کلم 

وت و سفن  رد  هن  ارم ، تسین  یـضرغ  هّرذ  کی  وت ، نامیا  رد  تسا  دـهج  ِهَّللا  ِرمَأـِل  ًاـصلاخ  ارم  هک  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ندرک  ادـیپ 
هَّللا رونب  دوش  زاب  ناج  مشچ  نوچ  ینیب  دوخ  وت ، کلم  رد  هن  وت و  نسح 

نکش تب  مُتب  يور  توهش  ریسا  هن  متوهش  ریما  توهش  دوب  رو  یتوهـش  هن  مشُک  توهـش  لجا  نوچ  یتوعد  ملوسر  نم  هک  ایب  نیه 
لهج وب  دمحا و  هدـبعم  رد  ام  هن  درآ  دوجـس  ُتب  هدـکتب  رد  یهر  يا  مییآ  رد  رگ  ایبنا  هلمج  ّقح و  لیلخ  نوچ  ام  لصا  تسا  هدوب 
نیا ناتَّما  نوچ  دهن  رـس  دـیآ  رد  نآ  ناتب  ار  وا  دـنهن  رـس  دـیآ  رد  نیا  تفز  تسا  یقرف  ندـش  نآ  ات  ندـش  نیز  تفر  هناخ  تب  رد 
دوب ناک  دـقن  هک  نآ  دزوسن ز  رز  دوب  ناکاپ  هدـنب  توهـش  کیل  تسا  يا  هنال  ار  نارفاک  ایبنا و  تسا  يا  هناخ  تب  یتوهـش  ناـهج 
نایع وا  ِّيرَز  دش  دمآ  رد  رز  نامز  رد  دش  هیـس  دمآ  نوچ  بلق  رفن  ود  نیا  دنرَد  هتوب  نیا  ردنا  رز  وچمه  ناکاپ  دنا و  بلق  نارفاک 

هَک نیا  ِریز  ایرد  وچ  ام  ناهج  رد  دش  ام  شوپ  ور  ام  مسج  شَگَر  ددنخ  یمه  شتآ  خر  رد  شوخ  هتوب  رد  رز  تخادـنا  اپ  تسد و 
وگب وت  لِگ ، فَک  اب  ار  دیشروخ  نیا  دودنا  ناوت  یَک  نیعل  سیلبا  تسا  هدرک  رظن  نیک  نیط  هب  نادان  يا  رگنم  ار  نید  هاش  ناهن  رد 

وک دشاب  هک  نیط  بآ  ِيور  دشوپب  وک  دـشاب  هِک  هَک  شرـس  رب  دـیآ  رب  وا  رون  رـس  رب  شرتسکاخ  دـص  كاخ و  يزیرب  رگ  ارم  رخآ 
دشوپب
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.نتفگ نتخاس ، راکشآ  ندرک : ادیپ   811 رآ ب 827 - رب  هزور  هس  ود  کلم  نیا  زا  دود  راوهاش  مهدا  وچ  اسیقلب  زیخ  باتفآ 

126 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.قح نامرف  يارجا )  ) يارب ضحم ، هَّللا : رمأل  اصلاخ 

.ادخ هب  هدنناوخ  تبسن ) ءای  توعد + : ) یتوعد

.تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  روهشم و  ع )  ) میهاربا ینکش  تب  ناتساد  دنیوا و  لسن  زا  ع )  ) میهاربا زا  سپ  ناربمیپ  لصا : لصا 

.راکتمدخ رکاچ ، یهر :

.تدابع ياج  هاگشتسرپ ، هدبعم :  1 یهر 2447 / یب  نیا  دراد و  هر  نآ  رهاظ  یهر  ار  ینعم  نوعرف  یسوم و 

«: ندش نوگن  رس   » لّوا تیب  مین  رد  نداهن : رس 

«. ندومن هدجس   » مّود تیب  مین  رد  4 و  نامز 954 / نآ  دجاس  دنتشگ و  نوگن  رس  ناتب  هلمج  نیا  تفگ  دمحم  نوچ 

.تبسن ءای  توهش + یتوهش :

.دنا هدرک  ینامسج  ياه  تذل  زا  يریگ  هرهب  ياج  ار ، نآ  نیرتشیب  هک  یناهج  یتوهش : ناهج 

شیاسآ هب  تشاـگنا  زاـین  یب  ار  دوخ  هک  نآ  تسا و  موکحم  یـشیورد  هب  تشادرب  رایـسب  اـیند )  ) نآ زا  هک  نآ  : » دـیامرف ع )  ) یلع
، صلاخ زا  تیانک  ناک : دقن  .دنوش ) یمن  توهش  ریسا  ناکاپ   ) .ناکاپ زا  تراعتسا  رز : ( 367 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .نورقم

.شغ یب 

.رهوج تقیقح ، ندوب ، رز  يرز :

«. نتشاد شمارآ   » ینعم هب  تیب  رد  و  ندرک » باتش   » تغل رد  نتخادنا : اپ  تسد و 

تقیقح ندید  عنام  مسج : ندش  شوپ  ور   2 تسا 1453 / شوخ  شتآ  لد  رد  صلاخ  ّرز  تسا  شتآ  نوچ  ـالب  رز  نوچمه  تسود 
.ندش

.یکاخ مسج  زا  تیانک  لگ ، نیط :

: سیلبا نتخادنا  رظن 

1 تسه 3216 / قولخم  ره  سفن  رد  ضرم  نیو  تسدب  يریخ  انأ  سیلبا  ّتلع 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1932 

http://www.ghaemiyeh.com


127 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دعب ياه  تیب  رد  زین  تشذگ  نآ  رکذ  هک  میهاربا  مهدا :
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.دمآ دهاوخ 

.ندنکفا رود  هب  .ندراذگاو  زا  تیانک  ندروآ : رب  دود 

اطخ ور  نیدب  .تسا  ناشدرخ  روهقم  نانآ  توهش  اّما  توهـش ، درخ و  زا  هتـشرس  دنا ، نایمدآ  رگید  نوچمه  ادخ  يایلوا  ناربمیپ و 
اّما دنوش ، هدومزآ  نآ  رد  دـننک و  شتـسرپ  ار  ادـخ  نآ  رد  هک  تسا  نآ  يارب  دـنهاوخ  ار  ایند  رگا  .دـنورن  سفن  ياوه  هب  دـننکن و 

میرـشب و ام  دنیوگ  دنرگن و  یم  هدید  نیمه  هب  زین  ایلوا  هب  دـنا  نینچ  دوخ  نوچ  دـنبلط و  یم  تذـل  توهـش و  يارب  ار  ایند  نارگید 
.دنرترب هتشرف  زا  ینعم  رد  دنرشب و  تروص  هب  نانآ  هک  دنناد  یمن  رشب و  نانآ 

3 ناج 2296 / هن  ار  ناشیا  وت  يدید  رشب  هک  نالف  يا  اجنیا  دبسخ  یم  نیا  زا  رخ 

هَّرس هَّللا  سَّدق  مهدا  میهاربا  هّصق  یقاب 

هَّرس هَّللا  سَّدق  مهدا  میهاربا  هّصق  یقاب 

ار هک  هرهز  نینچ  نیا  دوخ  اب  تفگ  ارـس  ماب  رب  دنت  ياه  ماگ  ماب  بش ز  ییوه  ياه و  یقط و  قط  مان  کین  نآ  دینـش  یتخت  رـس  رب 
رهب بش  میدرگ  یمه  ام  بجعلا  وب  یموق  دـندرک  ورف  رـس  تسا  يرپ  انام  یمدآ  دـشابن  نیا  تسیک  هک  وا  رـصق  نزور  رب  دز  گناب 

ییوج یمه  نوچ  هاج  تخت  رب  وت  هک  شدنتفگب  سپ  ناه  تسج  یک  رب ، ماب  رتشا  تفگ  نارتشا  دـنتفگ  دـییوج  یم  هچ  نیه  بلط 
دننیب یک  قلخ  قلخ  شیپ  رد  وا  ناهنپ و  شا  ینعم  دیدپان  دش  یمدآ  زا  يرپ  نوچ  دیدن  سک  ار  وا  رگید  دب  نامه  دوخ  هلا  تاقالم 
فاق يوس  دـمآ  هک  یغرم  ره  ناج  دـش  روهـشم  ناهج  رد  اـقنع  وچمه  دـش  رود  ناـقلخ  شیوخ و  مشچ  نوچ ز  قلد  شیر و  ریغ 

ابس ردنا  دیسر  نوچ  فال  دنفال  وا  زا  ملاع  هلمج 
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یم هدژم  ار  رگد  کی  دندز  رب  رس  نت  روگ  زا  ناگدرم  دندز  رپ  هلمج  هدرم  ياه  حور  قلخ  سیقلب و  رد  داتفا  یلغلغ  قرـش  رون  نیا 
نآ نامیلـس  زا  زبس  دندرگ  یمه  لد  گرب  خاش و  زبگ  دندرگ  یمه  اه  نید  ادن  نآ  نامـسآ ز  زا  دـسر  یم  ییادـن  کن  ناه  دـنناد 

828 نیقیلاب ب 843 - ملعا  هَّللا  تشذگ  نیا  نیا  زا  دعب  تداعـس  اداب  ار  وت  رم  روبق  زا  دـیناهر  او  ار  ناگدرم  روص  خـفن  نوچ  سفن 
.4 تیب 725 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  ندینش : قط  قط  تخت  رس  رب 

دیبنجب هناخ  فقـس  بش  مین  : » تفر یم  هار  ماب  رب  نت  کی  اهنت  هک  تسادـیپ  هدـمآ  ءایلوألا  هرکذـت  رد  هچ  نآ  زا  بجعلا : وب  یموق 
سمـش تالاقم  رد  اّما  ص 102 ) ءایلوألا ، هرکذـت  « ) .ما هدرک  مگ  رتش  میانـشآ  تفگ  تسیک ؟ تفگ  دوب ، ماـب  رب  یـسک  هک  ناـنچ 

: تسا هدمآ 
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ص 485) سمـش ، تالاقم  « ) .دنور یم  دنیآ و  یم  یعمج  هک  نانچ  دیـسر  ودب  کشوک  ماب  رب  دنت  نداهن  مدق  گناب  هبلغ و  هاگان  »
.تسا هتشاد  هجوت  هتفگ  نیا  هب  انالوم  ًانئمطم  و 

.ینارمکح یهاشداپ ، زا  تیانک  هاج :

.دندوب مورحم  وا  تقیقح  ندید  زا  دندید و  یم  ار  وا  تروص  هب  نامدرم  ناهنپ : شا  ینعم 

.ینامسج ياه  هضراع  رهاظ و  زا  تیانک  قلد : شیر و 

.دنواشیوخ شیوخ :

.3 1 و 3980 / تیب 3784 / لیذ  هب : دینک  هاگن  اقنع :

.2 تیب 54 / لیذ  هب : دینک  هاگن  فاق :

.نتفگ نخس  دوخ  رادنپ  هب  ندیفال : فال 

.3 2 و 282 / تیب 1593 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ابس :

(. ع  ) نامیلس مایپ  زا  تیانک  ناشخر ، رون  قرشم ، رون  قرش : رون 

.يوق ربطس ، زبگ :

ره سک و  ره  هب  قح  يایلوا  ناربمیپ و  توعد 
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.دنک یم  هدنز  ار  هدرم  ياه  ناج  دسرب  اج 

امن تسا و  تایح  ناشیا  ار ز  هدرم  ایلوا  دنا  تقو  لیفارسا  هک  نیه 

1 / 1930 نفک 1931 - ردنا  ناشزاوآ  دهج ز  رب  نت  روگ  زا  يا  هدرم  کی  ره  ناج 

ره ندرک  دیص  وا و  لد  نید و  تالکشم  دوخ و  روخ  ردنا  ار  یکی  ره  ار  سیقلب  ِلآ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  داشرا  تحیصن و  ابس و  لها  هّصق  هّیقب 
وا همعط  و  غرم ، سنج  نآ  ریفص  هب  يریمض  غرم  سنج 

وا و لد  نید و  تالکشم  دوخ و  روخ  ردنا  ار  یکی  ره  ار  سیقلب  ِلآ  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  داشرا  تحیـصن و  ابـس و  لها  هّصق  هّیقب 
وا همعط  و  غرم ، سنج  نآ  ریفص  هب  يریمض  غرم  سنج  ره  ندرک  دیص 

ِقشِعلا ُهّمُأ  اِهلصَأ  َبوَص  ُدالوَألا  ِتداع  اِهلـصَو  َموَی  ُحابـشَألا  ِتقال  راز  هلال  يوس  هب  دمآ  ابَـص  نوچ  راو  قاتـشم  ابَـس  زا  میوگ  هّصق 
َنُوقابلا ُُمتنَأ  مَُکل  ایقُّسلا  ُقاّشُعلا  اهُّیَأ  اهِحاورَأ  نِم  ِحابشَألا  ُهّزِع  اهِحابشَأ  نِم  ِحاورَألا  ُهَّلِذ  مَقَّسلا  ُمُؤل  َُهلوَح  ٍدوُج  ُلثِم  مَمُألا  یف  ِّیِفَخلا 

ارـس یم  دیآ  هک  یغرم  ره  گناب  ایب  ینامیلـس  ریَّطلا  ُقِطنَم  اوُقِـشنَتساَف  َفُسُوی  ُحیِر  َكاذ  اوُقِـشعا  اُومُوق َو  َنُولاّسلا  اهُّیَأ  مَُکل  ایُقبلا  َو 
وگ ربَص  زا  ار  هتـسکشا  رَپ  ِغرم  وگ  ربج  نابز  ار  يربَج  ِغرم  قَبَـس  تتـسا  هدادب  یغرم  ره  ِنحل  قح  تسا  هداتـسرف  تناغرم  هب  نوچ 
نآ زارتحا و  وگ و  ملح  زا  ار  زاب  زاب  امرف ز  رذح  ار  رتوبک  رم  فاق  ِفاصوا  ناوخب  ار  اقنَع  ِغرم  فاعُم  راد و  شوخ  وت  ار  رباص  ِغرم 

حبُـص طارـشا  امن  ار  ناسورخ  رم  حلُـص  وت  نازومایب  ار  یگنج  ِکبک  انـشآ  تفُج و  رون  اب  شنُک  یم  اون  یب  وا  دنام  هک  ار  یـشافُخ 
هک نآ  زا  تیانک  ریمض : غرم  سنج  ره  ندرک  دیص   844 باوَّصلِاب ب 857 - مَلعَأ  ُهَّللا  اُمن َو  هر  باقُع  ات  دُهدُه  وَر ز  یم  نانچمه 

کی ره  اب  قح ، هب  نایامنهار 
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.هبشمب هب  هبشم  هفاضا  ریمض : غرم  .مِِهلوُقُع » ِردَق  یَلَع  َساَّنلا  ِمِّلَک  : » هک دنیوگ  نخس  وا  تریصب  شناد و  نازیم  هب  دیاب  مدرم  زا 

زور رد  اه  نت  و  دیمد ) حور  اهدبلاک  رد  دیزو ، راز  هلال  هب  ابص  داب  نوچ   ...: ) حابشالا تقال 
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.دنتشگ زاب  دوب  ناشلصا  هک ] يا  هناخ   ] بناج هب  نادنزرف  دندرک و  رادید  ار ] ناج   ] دوخ لصو 

ناقشاع نامدرمان   ) .تسا تسخ  يرامیب  نآ  نوماریپ  هک  تسا  یششخب  نوچ  اه  تما  نایم  رد  یناهن ) قشع  ناقشاع   ...: ) قشِعلا هّما 
و دنراد ] ياج  نآ  رد  هک   ] تساه نت  زا  اه  حور  يراوخ  حاورالا :...  ّهلذ  .ار ) ناگدنشخب  ناسیسخ  هک  نانچ  دننک ، یم  شنزرس  ار 

(. دنراک رد  نآ  رد  هک   ) تساه حور  زا  اه  نت  تزع 

.امش نآ  زا  يرادیاپ  دیرادیاپ و  امش  دیشاب  باریس  ناقشاع  يا  قاشعلا :...  اهّیا 

.دییوبب تسا  فسوی  يوب  نیا  دیزرو  قشع  دیزیخرب و  فسوی ) يوب  زا   ) ناگدنسرپ يا  نولاّسلا :...  اهّیا 

یلو  ) تسا درس  شبلق  هک  یـسک  درادن ، قشع  مغ  هک  یـسک  ولـس ،»  » زا لعاف  مسا  دنا  هدرک  ینعم  هنوگ  هنوگ  ار  نولاس »  » ناحراش
« نولاس  » تسا رتهب  فسوی  زا  بوقعی  شـسرپ  هب  هجوت  دعب و  تیب  مین  هنیرق  هب  یلو  نوسلکین ،)  ) راک شومارف  يدابآ ،) ربکا  دمحم 

برقا  ) تسا يواو  لـعف  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  و  لأـسی ، لأـس  رد  تسا  یتـغل  ـالاوس ، لوـسی  لاـس  اریز  درک  ینعم  ناگدنـسرپ  ار 
(. دراوملا

: ینامیلس ریطلا  قطنم 

: نداتسرف ناغرم  هب  ( 2 تیب 3744 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 2 تساجک 3744 / ینامیلـس  ریّطلا  قطنم  تسا  دص  یناقاخ  ناریطلا  قطنم 
هب اه  باطخ  هنوگ  نیا  ًارهاظ  دش  هتفگ  مود  رتفد  رد  هک  نانچ  نداهن و  وا  هدهع  هب  ار  ناهارمگ  ناگدنیوج و  داشرا  زا  تیانک 
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.تسا نیدلا  ماسح 

.هبشمب هب  هبشم  هفاضا  يربج : غرم 

.ادخ هب  هدنب  لعف  دانتسا  ربج :

(1 تیب 617 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 تسا 617 / يراز  يارب  يراّبج  رکذ  تسا  يراّبج  ینعم  نیا  ربج  هن  نیا 
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.دزوس یم  قشع  مغ  رد  هک  نآ  زا  تیانک  هتسکشا : رپ  غرم 

.دنا كولس  ییاهن  لزنم  هب  ندیسر  بلاط  هک  یناسک  اقنع : غرم 

.دنرادن ار  سفن  ای  قلخ  ياه  هسوسو  ربارب  تمواقم  تردق  هک  یناسک  زا  تراعتسا  رتوبک :

.تقیقح نتخاس  نشور  هن  دنشوک ، یم  مصخ  رب  هبلغ  يارب  دنا و  لادج  لها  هک  یناسک  زا  تیانک  یگنج : کبک 

هک ور  نآ  زا  ناسورخ  هب  تراشا  تسا و  تقیقح  ندـش  نشور  دوصقم  حبـص »  » زا اه و  تمـالع  ینعم  هب  طارـشا » : » حبـص طارـشا 
.تسا حبص  ندیمد  هناشن  سورخ  گناب 

تخت زا  اّلا  ترجه ، تقو  ندش  عطقنم  کلم  همه  زا  وا  تّمه  تافتلا  و  نامیا ، قوش  زا  وا  ندش  تسم  کلم و  زا  سیقلب  ندش  دازآ 

زا ّالا  ترجه ، تقو  ندـش  عطقنم  کـلم  همه  زا  وا  تّمه  تاـفتلا  و  ناـمیا ، قوش  زا  وا  ندـش  تسم  کـلم و  زا  سیقلب  ندـش  دازآ 
تخت

زا دوب  گنگ  یهام  وچ  ای  رپ  ناج و  یب  دب  هک  یغرم  رگم  زج  ار  هلمج  نآ  تسب  درک  يریفص  کی  ابس  ناغرم  يوس  نامیلس  نوچ 
هتفر نامز  رب  درک  مزع  ناج  لد و  زا  سیقلب  هک  نوچ  دهد  شعمـس  ایربِک  یحَو  ِشیپ  دـهن  رَـس  رگ  رَک  هک  متفگ  طلغ  ین  رَک  لصا 
شیپ زاـن  هب  نازینک  ناـمالغ و  نآ  ناقـشاع  نآ  گـنن  ماـن و  كرت  هب  هک  ناـنچ  نآ  وا  درک  کـُلم  لاـم و  ِكرت  دروخ  سوسفا  مه 
تشز مشخ  الیتسا و  ِماگنه  رد  قشع  دومن  یم  نَخلُگ  قشع  زا  مشچ  ِشیپ  دور  ِبآ  اهرصق و  اه و  غاب  زایپ  هدیسوپ  وچمه  شمشچ 

دیامن ار  دّرمز  ره  مشچ  هب  ار  نافیطل  دنادرگ 
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تخَر چیه  نزخَم  چیه  لام و  چیه  هایس  گید  ار  وت  هَم  دیامن  هک  هانپ  يا  تسا  نیا  وُه  ّالا  َهلا  ینعم ال ال  دوب  نیا  قشع  تریغ  اندنَگ 
مه دونشب  ناروم  گناب  هک  یسک  نآ  دش  هار  وا  لد  ات  وا  لد  زک  دش  هاگآ  شلد  زا  نامیلس  سپ  تخت  هک  زج  ّالا  دمآن  شغیرد  یم 
دمآ شخلت  شیک  میلـست  نآ  هک  شرود  زا  دید  نهک  قاط  نیا  ِزار  دنادب  مه  ٌهلمَن  َتلاق  ِزار  دیوگ  هک  نآ  دونـشب  نارود  ِّرـس  ناغف 

.سیقلب مدرم  زا  تراعتسا  ابس : ناغرم   858 شیوخ ب 872 - تخت  نآ  تقُرف 

: نتسب ( 31 لمن ،  ) .َنیِِملْـسُم ِینُوتْأ  َّیَلَع َو  اُوْلعَت  اَّلَأ  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  نامیا ، هب  ندرک  توعد  زا  تیانک  ندرک : ریفص 
.نتخاس عیطم  ندروآ ، نامرف  هب 
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.تسا هتفر  وا  رب  تواقش  مقر  هک  نآ  زا  تراعتسا  رپ : ناج و  یب  غرم 

شوگ ودـب  دـهاوخ  يو  زا  هناـنتورف  دـنک و  وا  میلـست  ار  دوخ  نوچ  درادـن ، شوه  شوگ  هک  سک  نآ   ) .ندـش میلـست  نداـهن : رس 
.نداد تسد  زا  قوشعم  هار  رد  ار  زیچ  همه  نتشادن ، هجوت  مدرم  شنزرس  هب  ندرک : گنن  مان و  كرت  .دنک ) شتیاده  دشخبب و 

.هرت اندنگ :

.دنک یم  شزرا  یب  وا  يارب  ار  زیچ  همه  قشع  توق  دیدن  ار  يرگید  قوشعم  زج  قشاع  هک  دیسر  يدح  هب  قشع  نوچ  ینعم ال :

زج هک  تسا  نیا  وه » ّالا  هلا  ال   » ینعم یناد  یم  أجلم  هانپ و  ار  دوخ  هک  یـسک  يا  دنا : هتـشون  نوگ  هنوگ  ار  نآ  ینعم  ناحراش  هانپ :
درجم هانپ  ًارهاظ  .تسا  رهاظ  فالخ  اّما  هدرک ، ینعم  وج  هانپ  ار  هانپ  یضعب  .يرگنن  زیچ  چیه  هب  ادخ  هب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1939 

http://www.ghaemiyeh.com


زا تیانک  ندومن : هایس  گید  هم  دنس ) يا  صخـش ، يا   ) .تسا هدمآ  ناوارف  يونثم  رد  هک  نآ  زج  و  دنـس ، يا  دننام : تسا ، باطخ 
.ندوب شزرا  یب  .نتشادن  رون 

َْتلاق تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هلمن : تلاق  .هنزور » بلقلا  یلا  بلقلا  نم  : » فورعم لثم  هب  تسا  تراشا  ندـش : هار  لد  اـت  لد  زا 
ات دیوش  رد  دوخ  ياه  ياج  هب  ناگچروم  يا  تفگ  يا  هچروم  ُهُدُونُج : ُناْمیَلُس َو  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌهَلْمَن 

.هدمآ رد  یناملسم  شیک  هب  هتفرگ ، یناملسم  شیک : میلست  ( 18 لمن ،  ) .دننکن لام  ياپ  ار  امش  وا  نایهاپس  نامیلس و 

هدـمآ میرک  نآرق  رد  .تسا  راوازاسان  يّدـح  ات  تسا  ینآرق  ياه  هصق  دـیجم و  نآرق  رد  هچ  نآ  اـب  هدـمآ  اـه  تیب  نیا  رد  هچ  نآ 
دزن ندـمآ  دـصق  نوچ  تفریذـپن و  ار  شا  هیدـه  وا  یلو  .دراد  زاب  ار  نامیلـس  هیدـه  نداتـسرف  اـب  تساوخ  تسخن  ابـس  هکلم  تسا 

دیـسر وا  دزن  سیقلب  نوچ  .دـنادرگ و  رـضاح  ار  يو  شرع  اـت  تساوخ  دوب  وا  دزن  باـتک  ملع  هک  یـسک  زا  نامیلـس  درک  ناـمیلس 
.تسا نامه  ایوگ  تفگ  تسا ؟ وت  تخت  نیا  دیسرپ  وا  زا  نامیلس 

ود رد  زیچ  همه  درک ، ابـس  ناغرم  هب  هک  يریفـص  زا  سپ  يو  ریبعت  هب  ای  ودب ، نامیلـس  مایپ  ندیـسر  زا  سپ  دـیوگ  یم  انالوم  هکنیا 
.تسوا هنارعاش  عبط  هداز  دنزاس  رضاح  ار  وا  تخت  دومرفب  تسناد و  ار  وا  نورد  نامیلس  و  تخت ، رگم  دش  شزرا  یب  سیقلب  هدید 
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تـسین تسا  یـسح  یب  دوخ  ملق  کـلک  نیا  هچ  رگ  زاـس  قـشع و  نآ  تخت ، هب  شدوـب  ارچ  هک  زارد  ددرگ  ببـس  نآ  میوـگب  رگ 
بتاک سنج 
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مـشچ يدوبن  رگ  یمتفگ  نّیعم  نم  ار  ببـس  نیا  يروناـج  سنوم  ناـج  یب  تسه  يرو  هشیپ  تلآ  ره  نینچمه  تسا  یـسنوم  ار  وا 
لاصوا وچمه  رطخ  شقیرفت  دوب و  يراک  هدرخ  دوبن  ناکما  ار  تخت  ندرک  لقن  دوزف  یم  دـح  زک  تخت  یگرزب  زا  یمن  ار  تمهف 

يرـس درآ  نورب  ناج  تدحو  نوچ ز  ریرـس  جات و  وا  رب  دش  دـهاوخ  درـس  ریخألا  یف  هچ  رگ  تفگ  نامیلـس  سپ  رگدـمه  اب  ندـب 
برقع ّمد  ررش  اب  باتفآ  درآ  رب  رـس  راوخ  كاشاخ  فک و  ردنا  يرگنب  راحب  رعق  زا  رهوگ  دیآ  رب  نوچ  يرف  دوبن  وا  ّرف  اب  ار  مسج 

شتجاح هناکدوک  اقل  ماگنه  هتـسخ  ددرگن  ات  لاقتنا  ار  وا  تخت  دیاب  تسج  لاح  دـقن  رب  همه  نیا  اب  دوخ  کیل  رقتـسم  دزاس  هک  ار 
قلد و وچمه  زاـن  تخت  نآ  دوش  شناـج  تربـع  زین  وـید  ناروـح  ناوـخ  رب  دوـب  اـت  زیزع  سب  ار  وا  لهـس و  اـم  رب  تسه  اور  ددرگ 

.شزاس یگتسب ، لد  تقفاوم ، زاس :  873 اجک ب 887 - ات  وا  دیسر  رد  اهاجک  زا  التبم  نآ  دوب  هچ  رد  دنادب  ات  زایا  شیپ  یقراچ 

.ین کلک : همان ) تغل  زا  لقن  هب  نیمار ، سیو و   ) زاس مه  هب  ار  شتآ  بآ و  دشابن  زار  مه  وت  اب  نم  سپس  نیز  مشابن 

يارب نآ  زا  ندیرب  تفرگ ، سنا  يزیچ  اب  یتدم  یـسک  رگا   ) 4 رکـش 552 / ات  یکلک  جارعم  نوچ  هکلب  رمق  ات  ینیمز  جارعم  وچ  هن 
.تسین طرش  تیسنج  اهنت  یگتسب  لد  یتسود و  رد  سپ  .تسا ) راوشد  يو 

.ندرکن مهف  نتفاین ، رد  زا  تیانک  نتشاد : من  مهف  مشچ 

.ناوارف ياه  هکت  زا  هدمآ  مهارف  يراک : هدرخ 

يونثم حرش 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1941 

http://www.ghaemiyeh.com


136 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  ) 

.رگیدکی زا  اه  هعطق  نتخاس  ادج  ندرک ، ادج  قیرفت :

.وضع لصو : عمج  لاصوا :

.ماجنارس .نایاپ  رد  ریخألا : یف 

.ندیسر تسا  یگنر  کی  ناهج  هک  ناج  ملاع  هب  ندروآ : رب  تدحو  زا  رس 

.نشور تسا  يا  هراتس  برقع  مد  رد  .تسا  دوصقم  نامسآ  ياه  جرب  زا  یجرب  برقع »  » زا برقع : ّمد 

ص یموجن ، تاحالطـصا  گنهرف  ص 63 ، يرهچونم ، ناوید   ) نمیـشن زا  نیهاـش  مشچ  نوچ  ناـنچ  هوک  رـس  زا  دـیباتب  برقع  مد 
.لاح رد  نونکا ، مه  لاح : دقن  ( 288

.نامیلس لفحم  رد  سیقلب  تخت  ناروح : ناوخ  رب  وید 

.دمآ دهاوخ  مجنپ  رتفد  رد  لیصفت  هب  وا  ناتساد  زایا : قراچ  قلد و 

، تسین انیب  دیاب  هک  نانچ  هدنونش  مهف  مشچ  وا  هدومرف ي  هب  هک  ارچ  دیوگ  یمن  تخت  هب  ار  سیقلب  یگتسب  لد  زمر  اه  تیب  نیا  رد 
.تسا هدمآ  يونثم  يواطم  رد  زمر  نآ  اما 

تجرد نادب  اّما  دوب  هدیورگ  نامیلـس  هب  دـنچ  ره  سیقلب  .دـننک  یم  لد  زیچ  همه  زا  دـنهاوخ  نوچ  هک  دـنا  قح  صاخ  يایلوا  اهنت 
.تسا هدیسر  تدحو  هب  وا  ناج  دیسر  تجرد  نادب  یسک  رگا  .دنک و  رب  لد  تایدام  همه  زا  هک  دوب  هدیسرن 

هاگهگ هک  دوب  يا  هرجح  ار  زایا  .دوش  یم  هتفگ  راصتخا  هب  اجنیا  رد  دمآ ، دهاوخ  مجنپ  رتفد  رد  دنچ  ره  زایا  قراچ  قلد و  ناتـساد 
اهرهوگ سب  هک  وت  مشچ  زا  رود  تسا  يا  هنازخ  ار  زایا  دنتفگ  دومحم  ناطلـس  هب  وا  نانمـشد  .تشگ  یم  ناهن  دش و  یم  رد  نادب 

.تسا نآ  رد 

زا دومحم  دـندیدن ، یقراچ  قلد و  زج  هرجح  رد  نکیل  دـنتفر ، اج  نادـب  زایا  زا  ناهنپ  وا  نامزالم  .داد  وج  تسج و  روتـسد  دومحم 
قلد نآ  مور و  یم  هرجح  نادب  تفگ  دیسرپ  ار  راک  ّرس  زایا 
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.ما هدیسر  اجک  هب  نونکا  ما و  هدوب  هک  زاغآ  رد  هک  منکن  شومارف  ات  منیب  یم  ار  قراچ  و 

.دراد یم  نایب  ار  يرگید  تربع  دزادرپ و  یم  یمدآ  تقلخ  هب  انالوم  سپس 

رب وت  تیقیرفِخ  یمه  دیآ  نآ  زا  هک  تَِین  دـب  يا  تمدروآ  اجک  زک  ادـخ  دراد  یمه  ام  مشچ  شیپ  ار  هغـضُم  ار و  هفطن  ار و  كاخ 
137 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نامز  نآ  يدوب  لضف  نیا  رکنم  نآ  رود  رد  يُدب  قشاع  نآ 

وت رامیب  نیا  دـش  رتدـب  اود  زا  وت  راشنإ  دـش  راکنا  تّجح  تسخن  يدرک  یم  كاخ  ناـیم  هک  تسوت  راـکنا  نآ  عفد  نوچ  مرک  نیا 
رکنم ار  راکنا  ترکف و  يدـب  رـس  یب  لد و  یب  مد  نآ  رد  نوچ  اجک  زا  راکنا  ّیمـصخ و  ار  هفطن  اجک  زا  راک  نیا  ریوصت  ار  كاخ 

شنورد زک  تسا  ینز  هقلح  نآ  وچ  وت  لاثم  سپ  تسرد  دـش  ترـشح  راکنا  نیا  زا  مه  تسرب  تراکنا  هک  نوچ  يدامج  زا  يدـب 
یم نّیبم  تراکنا  مه  سپ  تسد  چـیه  درادـن  رب  هقلح  سپ ز  تسه  هک  دـبایرد  تسین  نیز  نز  هقلح  تسین  هجاوخ  دـیوگ  هجاوخ 
دوخ تفگ  یم  لگ  بآ و  یتأ  له  زا  داز  راکنا  لگ  بآ و  ات  راکنا  يا  تفر  تعنص  دنچ  دنک  یم  نف  دص  رشح  وا  دامج  زک  دنک 

قیقد ب 901- تفگ  زا  دزغل  رطاخ  کیل  قیرط  دـص  زا  نیا  حرـش  میوگب  نم  تسین  رابخا  هک  ربخ  یب  دز  یم  گـناب  تسین  راـکنا 
ار امش  میدیرفآ  ٍهَغْضُم : ْنِم  َُّمث  ٍهَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍهَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .تشوگ  هراپ  هغـضم :  888

، هتسب ینوخ  زا  سپ  هفطن ، زا  سپ  كاخ  زا 
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اه یقیرفخ  اـه و  نوخ  همه  اـب  یـسک  قوـشعم  هک  ناـنچ  .ییاـبیزان  .یتـشز  .یقرفخ  یقیرفخ : ( 5 جـح ،  ) .یتشوگ هراـپ  زا  سپس 
( همان تغل  زا  لقن  هب  هیف ، ام  هیف   ) .دنیب یمن  يرگید  زیچ  وا  زا  یبوخ  زجب  قشاع  یلو  تسا  كرتشم 

: ندوب لضف  رکنم  ص 124 ) يدعس ، ناتسوب   ) يا هدیلام  يور  رد  هک  رس  يدب  يا  هدیلاک  يوم  یقرفخ  نیا  زا 

مظتنم سب  یملاع  نوریب  تسه  محر  رد  یتفگب  سک  ار  نینج  رگ 

 ... لوکا نیدنچ  تمعن و  دص  وا  ردنا  لوط  ضرع و  اب  یمرخ  ینیمز  کی 

ندروآ و  دوجو ، تمعن  هب  تسا  تراشا  مرک : نیا   3 / 53 يدش 60 - رفاک  ضرعم و  تلاسر  نیز  يدب  رکنم  دوخ  لاح  مکح  هب  وا 
.یناسنا یناویح و  یتابن و  هب  يدامج  زا  ار  یمدآ 

138 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يدامج هلحرم  كاخ : نایم 

.تسا دوصقم  یتابن  هب  يدامج  هلحرم  زا  ندناسر  تیب  نیا  رد  .ندینادرگ  هدنز  راشنإ :

.تسا هتفای  تدش  گرم  زا  سپ  رشح  رد  وت  راکنا  دناشک ، یناویح  هب  يدامج  زا  ار  وت  ادخ  يدید  هک  نآ  اب  ندش : رتدب  اود  زا 

، سی  ) .ٌنِیبُم ٌمیِـصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍهَفُْطن  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  َرَی  َْمل  َأ َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  راـکنا : یمـصخ و 
رکنم دوب ، هدماین  دیدپ  وت  رد  ندیـشیدنا  هوق  زونه  هک  ندوب  هفطن  ماگنه  هک  نادب  تسا  تراشا  ندش : رکنم  ار  راکنا  ترکف و  ( 77

.يدوب ندیشیدنا 

رکنم وت  هک  تلاح  نامه  نونکا  .يدید  ار  نآ  نکیل  يدوب  ندـش  ناویح  رکنم  يدامج  رد   ) .نآ ندوب  تسار  رـشح : ندـش  تسرد 
َْمل ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  .دوب ) دهاوخ  وت  رشح  لیلد  دمآ  دیدپ  يدوب  نآ 
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نامیلس دوب ، سیقلب  تخت  رد  نخـس  ( 1 ناسنا ،  ) .دوبن یندرک  دای  يزیچ  هک  ار  يراگزور  یمدآ  رب  دـمآ  اـیآ  ًاروُکْذَـم : ًاْئیَـش  ْنُکَی 
، دنیبب رگید  يوس  زا  ار  مالـسا  تزع  تمعن  وس و  کی  زا  تسا  هتـسب  لد  نادب  هک  ار  يزیچ  يدرخ  ات  دروآ ، دیاب  ار  نآ  دومرف  (ع )

.تسا هدیسر  اجک  هب  نونکا  و  دوب ، هچ  هک  دنکن  شومارف  ار  دوخ  راک  زاغآ  و 

.تسا هدومرف  اهراب  يونثم  يواطم  رد  هک  دناشک  یم  یبلطم  هب  ار  راتفگ  تبسانم  نیدب 

.ار گرم  زا  سپ  رشح  وا  ندرک  راکنا  و  ار ، اه  هلحرم  نیا  ندید  یناسنا و  هب  يدامج  زا  شندیسر  وا ، زاغآ  ناسنا ،

اهرشن نیا  يدیسر  تایح  هب  يدش و  هغضم  هفطن و  سپ  یتشاد  یگتسب  لد  نادب  يدوب و  كاخ  هک : تسا  بطاخم  ناسنا  اجنیا  رد 
.دروآ رب  تکاخ  زا  راب  رگید  دناوت  دروآ  رد  تروص  نیدب  كاخ  زا  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  .ینکن  رـشح  راکنا  ات  وت  رب  تسا  یتجح 

دمآ دیدپ  وت  رد  یماگنه  راکنا  نیا  .دوب  هدنـشیدنا  یناسنا  دناوت  یکاخ  هنوگچ  یتفگ  یم  لاح ) نابز  هب   ) يدوب كاخ  هک  هاگ  نآ 
اب یناسنا  هک  ینیب  یم  هک  ارچ  دـنامن ، وت  رد  نیتسخن  راـکنا  يارب  ییاـج  یتفاـی  رکف  توق  هک  نونکا  .يدوب  يداـمج  هلحرم  رد  هک 

.یتسه هشیدنا  توق 

راکنا .دوش و  یم  تابثا  زین  رـشح  یناسنا ، هلحرم  هب  تندیـسر  زا  سپ  نآ  ندوب  تسردان  يدامج و  هلحرم  رد  راکنا  ناـمه  زا  سپ 
لیلد راکنا  نامه  .متـسین  هناخ  نم  دیوگ  هناخ  نورد  زا  هناخ  بحاص  دنز و  ار  یـسک  هناخ  رد  یـسک  هک  تسا  نآ  دننام  نونکا  وت 

.تسوا ندوب 

ابس زا  سیقلب  تخت  راضحا  رد  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندرک  هراچ 

زا سیقلب  تخت  راضحا  رد  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندرک  هراچ 
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ابس

رد وت  شیپ  مرآ  رـضاح  شمظعا  مسا  هب  نم  فصآ  تفگ  ندـش  سلجم  نیز  وت  ات  مرآ  رـضاح  نف  هب  ار  شتخت  هک  یتیرفع  تفگ 
، فصآ کیل ز  نامز  نآ  سیقلب  تخت  دمآ  رضاح  دومن  ور  فصآ  خفن  زا  نآ  کیل  دوب  رحـس  داتـسوا  تیرفع  هچ  رگ  شمد  کی 

تفگ تخت  يوس  نامیلـس  نآ  درک  رظن  سپ  نیملاعلا  ّبر  متـسدیدب ز  هک  نینچ  دص  نیا و  رب  هَّللا  دـمح  تفگ  نایتیرفع  نف  زا  هن 
یب ناج  زا  دوجسم  دجاس و  دنهن  یم  اهرس  هک  نالوگ  اسب  يا  دنَک  شقن  ِگنـس  شیپ  بوچ و  شیپ  تخرد  يا  يریگ  لوگ  يرآ 

تمدخ درن  گنـس  درک  تراشا  تفگ و  نخـس  هُک  گند  ناریح و  دش  هک  یتقو  رد  هدید  رثا  كدـنا  یـشبنج و  ناج  زا  هدـید  ربخ 
دوز تخادنا  گس  يوس  یناوختسا  دوج  درک  یقیقح  ریش  مرک  زا  تخانـش  يریـش  یقـش  ار  نیگنـس  ریـش  تخابب  عضومان  هب  نوچ 

اُؤَلَْملا اَهُّیَأ  ای  َلاـق  فصآ : تیرفع و   902 ماع ب 913 - تسا  یفطل  ناوختـسا  ار  اـم  کـیل  ماوق  رب  گـس  نآ  تسین  هچ  رگ  تفگ 
.ٌنیِمَأ ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  یِّنِإ  َکِماقَم َو  ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاق  .َنیِِملْـسُم  ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِـشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ 

امـش زا  کی  مادـک  ناگرزب  هورگ  يا  تفگ  نامیلـس ] : ] َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّدَـتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاق 
زا شیپ  مروآ  یم  وت  دزن  ار  نآ  نم  تفگ  ناینج  زا  یتیرفع  دنیایب ، هدش  میلست  نانآ ]  ] هک نآ  زا  شیپ  دروآ  یم  نم  دزن  ار  وا  تخت 

.متسه نیما  ییاناوت  نآ  رب  نم  انامه  يزیخرب و  تیاج  زا  هک  نآ 
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زاـب وت  هب  وت  هاـگن   ) ینزب مه  هب  ار  تا  هژم  هک  نآ  زا  شیپ  مروآ  یم  وت  يارب  ار  نآ  نم  تفگ  دوـب  باـتک  زا  یـشناد  وا  دزن  هک  نآ 
.تخت ندش  رضاح  يارب  مظعا  مسا  ندناوخ  زا  تیانک  .ندیمد  خفن : ( 40 - 38 لمن ، (. ) ددرگ

140 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(40 لمن ،  ) .ُرُفْکَأ ْمَأ  ُرُکْشَأ  ِینَُوْلبَِیل َأ  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذه  َلاق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .تسار  ادخ  ساپـس  .ِهَِّلل  ُدمَحلا  هَّللا : ُدمَح 
هب ار  وا  یـضاق  ندروآ  رارقا  هب  دوخ و  کیرـش  لام  ندرب  رد  وا  راکنا  كریز و  درم  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  .بیرف  هلبا  ریگ : لوگ 

ص 117) هنمد ، هلیلک و   ) .تخرد تداهش 

يوایند ياهرویز  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  6 و  ریس 4894 / کشم و  نوچ  سفن  رد  ادیپ  تسه  ریگ  لوگ  بذک  يوب  قدص و  يوب 
.دهد یم  بیرف  ار  ناتسرپ  ایند  هک 

.سیقلب تخت  زا  تراعتسا  ریگ : لوگ  تخرد 

.شوقنم هدرک ، شقن  دنک : شقن 

.تب تسرپ و  تب  دوجسم : دجاس و 

.تسوا زا  همه  اه  شبنج  هک  یلصا  كرحم  ناج :

.دیآ دیدپ  هزجعم  رثا  رب  هاگ  هک  تداع  قراخ  ياه  هدیدپ  هب  تسا  تراشا  شبنج : زا  رثا  كدنا 

.هلاو گند :

.4 / 968 تیب 969 - لیذ  هب : دینک  هاگن  هُک : نتفگ  نخس 

.اجبان عضومان :

.ندرک ادخ  زج  ِیگدنب  نتخاب : عضومان  هب  تمدخ  درن 

.یهلا لضف  زا  تراعتسا  یقیقح : ریش  ندرک  دوج 

.ندرک ناساپسان  هب  یششخب  كدنا  نتخادنا : گس  يوس  ناوختسا 

.نتشادن تماقتسا  قح  هار  رد  .ندومیپ  یهارمگ  هار  ندوبن : ماوق  رب 

مهم يا  هتکن  هب  نآ  نمض  رد  دینش و  هک  ییاهزاوآ  ناتب و  زا  وا  نتساوخ  يرای  همیلح و  ناتـساد  يارب  تسا  يا  همدقم  اه  تیب  نیا 
چیه ادخ  هکنیا  نآ  دنک و  یم  تراشا 
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گرزب ار  نآ  دننیب و  يرثا  اهنآ  زا  دنیوج و  لسوت  ییاه  تلیسو  هب  هک  ینارکف  هتوک  اسب  .دراذگ  یمن  دزم  یب  ار  ناگدنب  جنر  هاگ 
گـس شیپ  تسا  یناوختـسا  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  ادخ  زا  تسا  یتبهوم  نآ  هک  یلاح  دـننک  تدابع  ار  اه  تلیـسو  نآ  دـنرامش و 

.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  رتشیب  حیضوت  دندرگن و  دیمون  راب  کی  هب  ات  هتخادنا 

رب ناشیا  نداد  یهاوگ  ناتب و  هدجس  ندیزرل و  درک و  مگ  مالّسلا  هیلع  ار  یفطـصم  ماطف ، بیقع  نوچ  ناتُب  زا  همیلح  نتـساوخ  يرای  هّصق 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  راک  تمظع 

هراشا

نداد یهاوگ  ناتب و  هدجـس  ندـیزرل و  درک و  مگ  مالّـسلا  هیلع  ار  یفطـصم  ماطف ، بیقع  نوچ  ناُتب  زا  همیلح  نتـساوخ  يرای  هّصق 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  راک  تمظع  رب  ناشیا 

یم درَو  ناحیر و  نوچ  تشادرب  شفک  رب  درک  زاب  وا  ریـش  نوچ ز  ار  یفطـصم  تمغ  وا  ناتـساد  دیادز  ات  تمیوگ  همیلح  زار  هّصق 
زا میطح  ردنا  وا  دمآ  هبعک و  هب  دش  میب  ار ز  تناما  دروآ  یمه  نوچ  دَج  هب  ار  هشنهـش  نآ  دراپـس  ات  دب  کین و  ره  زا  شدینازیرگ 
يا دوج  دیـشروخ  زا  رون  نارازه  دص  دوز  وت  رب  دـیآ  زورما  میطح  يا  میظع  سب  یباتفآ  وت  رب  تفات  میطح  ياک  یگناب  دینـشب  اوه 

ییـالاب ياـه  ناـج  لزنم  يون  زا  کـش  یب  زورما  میطح  يا  تخب  تسوا  کـیپ  هک  یهاـش  مشتحم  تخر  وـت  رد  درآ  زورما  میطح 
شیپ رد  یسک  هن  ادص  نآ  همیلح ز  نآ  ناریح  تشگ  قوش  ِتسم  یحاون  ره  زا  تدیآ  قوج  قوج  بلُط و  بلُط  ناکاپ  ناج  يوش 
گناب نآ  دنک  ات  وا  داهنب  نیمز  رب  ار  یفطـصم  ادف  ناج  ار  ادـن  نآ  یپایپ ، دـش  ادـن  نیو  تروص  یلاخ ز  تهج  شـش  افق  يوس  هن 

وس هب  وس  مد  نآ  تخادنا  یم  مشچ  وج  تسُج و  ار  « 4  » شوخ
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هریخ و وا  دیدن  نوچ  تساجک ؟ هدنناسر  بر  ای  دسر  یم  تسار  پچ و  زا  دنلب  گناب  نینچ  نیک  وگ  رارـسا  هش  نیا  تسا  اجک  هک 
دمآ تریح  ردنا  تریح  دیدن  دوخ  ناکم  رب  ار  یفطصم  دیشر  لفط  نآ  يوس  دمآ  زاب  دش  دیب  خاش  وچمه  نازرل ، مسج  دش  دیمون 

شلزنم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ  زا  کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرات  سب  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشگ  شلد  رب 
__________________________________________________

.نز ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 4)

142 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اجنآـک میتسنادـن  اـم  تسین  ملع  ار  اـم  دـنتفگ  ناـیّکَم  تشاـمگ  تراـغ  ما  هنادرُد  رب  هک  هک  تشاد  گـناب  دـیود و  اـه  لزنم  يوـس 
شوخ تسیرگب  نانچ  نآ  نابوک  هنیـس  نارگید  نآ  دندش  نایرگ  وا  زا  هک  ناغف  سب  وا  درک  کشا و  نادنچ  تخیر  تسا  یکدوک 

ص ج 1 ،  ) ماشه نبا  هریـس  نوچ  همجرت  هریـس و  ياه  باـتک  رد  ناتـساد  نیا   914 شا ب 934 - هیرگ  زا  دـندش  نایرگ  نارتخاـک 
.تسا هدمآ  ترابع  رد  فالتخا  كدنا  اب  اهریسفت  رد  زین  و  ص 70 ) ج 1 ،  ) دعس نبا  تاقبط  (، 178 - 177

: میروآ یم  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  زا  ار  ناتساد  اجنیا  رد 

هکم ِرَد  هب  نوچ  تفگ  همیلح  دروآ ، بلطملا  دبع  کیدزن  هب  تفرگ و  رب  ار  وا  همیلح  تفای ، نایاپ  ص )  ) لوسر عاضر  تدم  نوچ 
وت هب  ملاع  ِنیَز  لامج و  ءاهب و  رون و  زورما  هک  هکم  ءاحطب  يا  ار  وت  داب  شون  .هکم  ءاحَطب  ای  ََکل  ًاـئینه  داد : زاوآ  یفتاـه  مدیـسر 

ياج چـیه  متخاتب ، بناوج  زا  .مدـیدن  ار  وا  مدـیرگن  زاب  نوچ  منک ، یتجاح  ياضق  ات  مداـهنب  ار  ص )  ) لوسر هگ  نآ  تفگ : .دـمآ 
و هدش ، هلاو  متشگ  یم  مدرک و  كاچ  هماج  مدرک و  دایرف  .ار  وا  متفاین 
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متفگ دوخ  اب  مدش ، سیآ  نوچ  .ارم  دادن  ربخ  یـسک  لکـش ؟ نیرب  تفـص و  نیدب  دیدید  ار  یکدوک  مدیـسرپ  یم  مدید  ار  هک  ره 
رگا متفگ  هگ  نآ  يداد ...  نم  هب  تشادن  ریظن  ملاع  رد  هک  ص )  ) دمحم نوچ  ار  يرسپ  میوگ  مروآ ؟ رذع  هچ  بلطملا  دبع  اب  نم 
يارب عزج  نیا  دیـسر و  هچ  ار  وت  تفگ  ارم  دـمآ و  يریپ  تفگ  .مه  رب  مغ  نیا  زا  مزادـنیب و  هوک  نیا  زا  ار  نتـشیوخ  ار  وا  مباین  زاب 

رب ار  ام  دـنک  تیادـه  ات  میهاوخ  رد  وا  زا  تسا و  لَبُه  هک  میور  رتگرزب  منـص  کیدزن  ات  ایب  تفگ : .متفگ  وا  اـب  هّصق  .ینک  یم  هچ 
رب ار  وت  دئادش ، بیاون و  رد  ام  ریگتسد  يا  تفگ  دیدرگ و  رد  لَبُه  درگ  ریپ  نآ  .میتفر  لَبُه  کیدزن  هب  وا  اب  متساخ و  رب  تفگ  .وا 
هار وا  رب  ار  ام  تسا ، هدش  مگ  هکم  رد  رب  تشاد  یکدوک  هک  نآ  زا  دلان ، یم  وت  رب  يِدعَس  نز  نیا  تسا و  رایـسب  ياه  تنم  شیرق 

.تسا مان  دمحم  ار  وا  يامن و 

داد و زاوآ  یفتاه  دـنداتفیب و  هلمج  مانـصا  دـمآ و  رد  يور  رب  لبه  درب ، دـمحم  مان  نوچ  تفگ  همیلح  .ام  اب  وا  ّدر  هب  هن  تنم  ام  رب 
دهاوخ ص )  ) دمحم تسد  رب  ناتب  نیا  كاله  هک  یناد  یمن  ییوگ ؟ یم  هک  تسا  یثیدح  هچ  نیا  شاب  رود  درخ  یب  ریپ  يا  تفگ 

لد همیلح  ای  تفگ  درک و  نم  هب  يور  داتفیب و  شتسد  زا  هزاَّکُع  دش و  ریغتم  دیزرلب و  ياج  زا  ریپ  تفگ  دوب ؟

143 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دمحم نیا  هک  رادم  لوغشم 
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اراکـشآ ثیدـح  نیا  نوچ  تفگ  .نک  بلط  یکاپ  هب  ار  وا  ورب و  .دـنک  یمن  عیاـض  ار  وا  هک  تسه  ییادـخ  ار  وا  ییوگ  یم  وت  هک 
، مدرورپ ناج  نایم  رد  ار  وا  متفگ  .ار  ص )  ) دـمحم يدرک  هچ  همیلح ، اـی  تفگ  ارم  دـمآ  مدرک  هاـگن  .دیـسر  بلطملا  دـبع  هب  دـش 
ای هک  داد  زاوآ  دیـشک و  رب  غیت  دندرک  یلایتغا  وا  رب  شیرق  یـضعب  هک  درب  نامگ  بلطملا  دبع  .دش  ادیپان  مدیـسر  هکم  ِرد  هب  نوچ 

.تسا هدش  دوقفم  ص )  ) دمحم نم  دنزرف  تفگ : .ار  وت  دیسر  هچ  دیـس  ای  دنتفگ  دندمآ و  عمج  وا  شیپ  رد  هلمج  شیرق  بلاغ  لآ 
يور تخادنیب و  حالس  دمایب و  بلطملا  دبع  دنتفاین  نوچ  .دندیدرگب  هکم  باعِش  رد  دنتسشن و  رب  وا  اب  شیرق  تسـشن و  رب  هگ  نآ 

: تفگ یعوبسا و  هناخ  درگ  درک  فاوط  داهن و  مارحلا  تیب  هب 

ادی يدنِع  ذِخَّتا  ََّیلإ و  َّدُر  ادمحم  یبِکار  َّدُر  ِّبر  ای 

ار ص )  ) دمحم هک  دینکم  عزج  موق ، يا  تفگ : درک و  ادن  نامسآ  زا  يدانم  ادَّدبُم  مهُّلک  ٌشیرق  ِحبـُصی  ادجوی  نل  ٌدمحم  نا  ِّبر  ای 
دبع .تخرد  نالف  کیدزن  هب  هماهت  يداو  هب  تفگ  وا ؟ تساجک  فتاه ، ای  تفگ : بلطملا  دبع  .دراد  هاگن  ار  وا  هک  تسه  ییادخ 

ص)  ) لوسر دندیـسر  اج  نآ  هب  نوچ  دیدرگ  رب  وا  اب  داتفا  رب  شیپ  لفون  نب  ِهقَرَو  هار  رد  .داهن  اج  نادب  يور  تسـشن و  رب  بلطملا 
دبع هچ  .كدوک  يا  یتسیک  وت  مالغ ، اـی  َتنأ  نَم  تفگ : بلطملا  دـبع  درک ، یم  يزاـب  تخرد  اـب  دوب و  هتفرگب  تخرد  نآ  خاـش 

دوب بیاغ  زارد  یتدم  هک  تخانشن  ار  وا  بلطملا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1951 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  وا  هگ  نآ  .داب  وت  يادف  نم  ناج  یِـسفَن  َُکتیَدَـف  تفگ : بلطملا  دـبع  .بلطملا  دـبع  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  اَنأ  تفگ : .وا  زا 
.یپ سپ ، بیقع : یحُّضلا ) هروس  لیذ  يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت   ) .دروآ هکم  اب  تفرگ و  دوخ  شیپ 

.ندیرب ریش  زا  ماطف :

.وبشوخ هایگ  ره  ناحیَر :

.خرس لگ  درَو :

نایم دنا  هتفگ  .تسا و  لیعامـسا  رجح  مزمز و  میهاربا و  ماقم  دوسالا و  رجح  نیب  ام  دنا  هتفگ  .تسا  فالتخا  نآ  دودح  رد  میطَح :
.تسا میهاربا  ماقم  مزمز و  نکر و 

144 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندش دراو  ندمآ ، رد  ندروآ : تخر 

(. ص  ) دمحم زا  تیانک  .تمشح  اب  هاش  هاش : مشتُحم 

.دنا ترضح  نآ  ینابهگن  رومأم  هک  ناگتشرف  ییالاب : ياه  ناج 

.هورگ هورگ  بلُط : بلُط 

.صخش تروص :  1 وا 1636 / بلُط  رد  مه  شاب  یم  بلط  رد  وا  بلُص  زو  یمدآ  تشپ  رگ ز 

.دینش یم  ار  وا  زاوآ  هک  یفتاه  زا  تیانک  وگ : رارسا  هش 

.ازسب لد ، يور  زا  شوخ :

ناتب هب  تناعتسا  هب  ار  همیلح  درک  تلالد  هک  برع  ریپ  نآ  تیاکح 

ناتب هب  تناعتسا  هب  ار  همیلح  درک  تلالد  هک  برع  ریپ  نآ  تیاکح 

یتخوس متاـم  ار ز  اـهرگج  نیا  یتخورفا  لد  شتآ ز  نینچ  هک  ار ؟ وت  رخآ  داـتف  هچ  همیلح  ياـک  اـصع  اـب  دـمآ  شـشیپ  يدرم  ریپ 
وچ نم  اوه  زا  مدینش  یم  دیسر و  یم  اهزاوآ  میطح  رد  مدیسر  نوچ  دَج  هب  مراپسب  هک  مدروایب  سپ  دَمتعُم  معیضر  ار  دمحا  تفگ 
هن تسا  یهـش  سب  فیطل و  سب  ییادن  هک  تسیک  زاوآ  ادن  نیا  منیبب  ات  ادص  نآ  اج ز  نآ  مداهنب  ار  لفط  اوه  زا  مدینـش  ناحلا  نآ 

ار لفط  لد  ياه  تریح  متشگ ز  او  هک  نوچ  نامز  کی  دش  عطقنم  یم  ادن  هن  ناشن  دوخ  درِگ  هب  مدید  یسک  زا 
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دنادب وا  لفط  لاح  دهاوخب  رگ  دیوگب  هک  رایرهـش  کی  ار  وت  رم  میامن  هک  رادم  هُدنا  وت  دـنزرف  يا  شتفگ  لد  ِياو  مدـیدن  اج  نآ 
زا دوب  شِک  رظن  هاش  نآ  يامنب  ارم  نیه  ادـن  شوخ  بوخ  خیـش  يا  ار  وت  رم  ادـف  مناج  يا  تفگ  همیلح  سپ  لفط  لاـح  رت  لزنم و 

يوس تمدخ  هب  نوچ  میتفای  وز  هدش  مگ  نارازه  ام  منتغم  یبیغ  رابخا  رد  تسه  منص  نیک  يِّزُع  شیپ  ار  وا  دُرب  ربخ  نم  لفط  لاح 
هتـسر ات  يا  هدرک  اه  مارکا  سب  وت  يِّزُع  يا  تفگ  دوج  رحب  يا  برع  دـنوادخ  يا  دوز  تفگ  دوجـس و  ار  وا  درک  ریپ  میتفاتـشب  وا 

دیب خاش  ّلظ  ردنا  دمآ  وت  دیموا  زا  يدعس  همیلح  نیا  وت  مار  دش  برع  ات  هتـشگ  ضرف  وت  مارکا  زا  تسا  ّقح  برع  رب  اه  ماد  زا  میا 
ریـش ینعم  هب  رتشیب  تغل  رد  عیـضر :  935 تسا ب 953 - هدـمآ  دـمحم  كدوک  نآ  ماـن  تسا  هدـش  مگ  یلفط  دـنزرف  وا  زا  هک  وت 

و : » دور یم  راک  هب  عضار  ینعم  هب  هاگ  اما  .تسا  هراوخ 

146 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا تیانک  اراوگ : یهَش : یفطـصملا ) دولوم  یف  یقتنملا  زا  ص 394 ، ج 15 ، راونالا ، راحب   ...« ) یکبت دمحم  هعیـضر  هیدعـسلا  هذه 
.زاون شوگ 

.ندرک چوک  نتفر ، لاحرت : .مدمآ ) دوخ  لاح  هب  تریح  زا  نوچ   ) .ندیدرگ زاب  نتشگ : او 

.تسانیب و  هاگآ ، رظن ، دنوادخ  ینعم  هب  رظن » هاش   » تفگ ناوت  یم  یلو  دنا  هدرک  ینعم  بحاص »  » ار هاش  ناحراش  رظن : هاش 

.جرا رپ  .هیام  نارگ  مَنَتغُم : ( 3 تیب 3230 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدوبن  هکم  رد  هبعک و  هناخ  رد  يَّزع  .يَّزُع  يِّزُع :

تفص هتشگ : ضرف 
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.تسا مارکا » »

(. ص  ) ادخ لوسر  هیاد  .هّللا  دبع  نب  بیؤذ  وبا  رتخد  .دعس  نب  رکب  ینب  هلیبق  زا  يدعَس : همیلح 

.ندش لسوتم  .ندروآ  هانپ  زا  تیانک  ندمآ : دیب  خاش  ِّلِظ  رد 

هک ار  دمحم  نآ  تسوج  تسُج و  هچ  نیا  ریپ ! يا  ورب  هک  نامز  نآ  دـجاس  دنتـشگ و  نوگن  رـس  ناُتب  هلمج  نآ  تفگ  دَّمحم  نوچ 
هاگ هاگ  ترتَف  تقو  ام  يدندید ز  هک  یتالایخ  نآ  وا  زا  مییآ  رایِع  یب  داسک و  ام  وا  زا  مییآ  راسگنـس  نوگن و  ام  تسوا  زا  ام  لزع 

ار اـم  يدـمحا  کـشر  نیه ز  زورف  مک  هنتف  ریپ  يا  وش  رود  دـیرد  ار  مُّمَیت  رم  دـمآ  بآ  دیـسر  وا  هاـگراب  نوچ  دوش  مُگ  اوه  لـها 
؟ تسا ندروآ  ربخ  هچ  یناد  چیه  تسا  ندرـشفا  اهدژا  ِّمُد  هچ  نیا  وت ! ریدـقت  شتآ  يزوسن ز  ات  وت  ریپ  يا  ادـخ  رهب  وش  رود  زوسم 

نآ تخادنا  اصع  سپ  نخس  نیا  ریپ  اه  گنس  زا  دینـش  نوچ  نامـسآ  تفه  دوش  نازرل  ربخ  نیز  ناک  ایرد و  لد  دش  وج  ربخ  نیز 
دیزرل و یمه  وا  روع  درم  ناتـسمز  ردـنا  کنانچ  نآ  يدز  یم  رب  مه  هب  اه  نادـند  ریپ  ادـِن  نآ  میب  فوخ و  هزرل و  سپ ز  نهک  ریپ 

.دروآ نابز  رب  ار  ص )  ) دمحم مان  نوچ  تفگ : دمحم  نوچ   954 روبَث ب 965 - يا  تفگ  یم 

147 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

؟ ینک یم  وج  تسج و  درک  دهاوخ  نوگن  رس  ار  ام  هک  ار  ص )  ) دمحم ارچ  تسوج :؟ تسج و  هچ 

.شزرا یب  رایِع : یب 

لیذ هب : دـینک  هاگن   ) .دـندروآ یم  ور  اـه  تب  هب  ناتـسرپ  تب  دوبن ، يربمیپ  هک  ص )  ) مرکا لوسر  و  ع )  ) یـسیع ناـمز  ترتَف : تقو 
(4 تیب 912 /
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لامعتـسا ای  دـشابن  بآ  هک  تسا  زیاج  زامن  يارب  یماگنه  مُّمیت  .تسا » لـطاب  ممیت  دوب  هک  بآ  : » تسا یلثم  ار : مُّمَیَت  بآ  ندـیرد 
.دوش نایز  بجوم  نآ 

.ندنکفا رطخ  هب  ار  دوخ  زا  تیانک  .نداهن  رام  مد  رب  اپ  ندرشفا : اهدژا  مُد 

.دراد هگن  تسناوتن  ار  اصع  هک  داتفا  وا  رب  هزرل  دش و  تسس  نانچ  ندنکفا : اصع 

.دوش هدناوخ  يدن »  » دیاب ادن :

.مدش هابت  هاروبث : او  روبث  يا  .تکاله  روُبث :

ردـنا تریح  ردـنا  تریح  متنحم  رد  نم  هچ  رگ  اریپ  تفگ  ار  ریبدـت  نز  درک  مُگ  بجع ، نآ  ار ز  ریپ  وا  دـیدب  تلاـح  نآ  رد  نوچ 
یم ایـشا  ِمهف  مهوک  گنـس و  دهد  یم  اه  نخـس  مفرح  اب  داب  دـنک  یم  یبیدا  مگنـس  یتعاس  دـنک  یم  یبیطخ  مد  اب  یتعاس  متریح 

زا شتریغ  هلد  دص  نونکا  ییادوس  مدش  نم  هلگ  نیا  میوگ  هک  اب  ملان  هک  زا  نامسآ  ِّرپ  زبس  نایبیغ  نایبیغ  هدوبر  ار  ملفط  هاگ  دهد 
تفگ نونج  ریجنز  هب  مدندنب  قلخ  نونک  نم  رگید  زیچ  میوگب  رگ  تسا  هدـش  مُگ  ملفط  هک  میوگ  ردـق  نیا  تسبب  بل  مبیغ  حرش 

ره وا  ردـنا  ددرگ  هوای  ملاع  هکلب  وت  وا ز  ددرگن  هوای  روخم  مغ  شارخ  مک  ار  ور  رآ و  رکـش  هدجـس  شاب  داش  همیلح  ياـک  شریپ 
رـس تلفط  مان  زا  دندش  نوچ  نونف  وذ  ِناُتب  ناک  يدیدن  نآ  سرح  تسا و  نابـساپ  نارازه  دص  سپ  شیپ و  تریغ  کشر  زا  نامز 

دهاوخ هچ  ات  تشاد  هلان  نوچ  اه  گنس  تلاسر  نیز  نیا  سنج  مدیدن  نم  متـشگ  ریپ  نیمز  يور  رب  تسا  ینرَق  بجع  نیا  نوگن ؟
شیدوب هدنب  هک  رطضم  يا  هن  وت  شیدوبعم  رد  تسا  مرُج  یب  گنس  تشامگ  ناراک  هنگ  رب 
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148 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.همیلَح وا :  966 تسب ب 981 - دنهاوخ  اه  هچ  مرجم  رب  هک  ات  تسا  هدش  ناسرت  نینچ  نیا  رطضم  هک  وا 

.دونش یم  هک  اهزاوآ  زا  تیانک  داب : ندرک  یبیطخ  .دنامرد ) دید ، ار  ریپ  شزرل  تریح و  ناتب و  ینوگن  رس  نوچ   ) .یتفگش بجَع :

(. 4 / 956 تیب 955 -  ) ندش نوگن  رس  ماگنه  ناتب  نتفگ  نخس  زا  تیانک  گنس : ندرک  یبیدا 

.تسا هدـش  تیاور  هیدعَـس  همیلح  زا  هریـس  ياه  باتک  رد  هک  .تسا  ردَّصلا  ُّقَش  ناتـساد  هب  تراشا  ًارهاـظ  لـفط : ندوبر  ناـیبیغ و 
نم و هب  دمآ و  ناباتـش  شردارب  .دوب  ام  ياه  هناخ  تشپ  نادنفـسوگ  اب  دوخ  یعاضر  ردارب  اب  ص )  ) دـمحم يزور  هک : نآ  هصالخ 

.دنتفاکش ار  وا  لد  دندناباوخ و  تشپ  هب  دندوب  هدیشوپ  دیپس  سابل  هک  درم  ود  ار  ما  یشیرق  ردارب  تفگ  شردپ 

؟ دوش یم  هچ  ار  وت  میدیسرپ  .میدید  نوگرگد  يا  هرهچ  اب  ار  وا  .میتفر  اج  نادب  يو  ردپ  نم و 

.تساه نخس  ثیدح  نیا  تلاصا  رد  هک  دنامن  هتفگان  ص 176 .) ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس   ) داد ربخ  مرسپ  هک  تفگ  نانچ 

.ندش مگ  نتشگ : هوای  .میوگب ) حرش  هب  ار  ناتساد  دهد  یمن  تصخر   ) .دراد نم  رب  یلاعت  قح  هک  یتردق  ای  لفط ، تریغ  شتریغ :
.نتشگ وحم  ندنام ، ناریح  ندیدرگ : هوای 

لوسر هکنیا  نآ  هدمآ و  ناوارف  يونثم  يواطم  رد  تسا ، هنافراع  ياه  بیکرت  بلاق  رد  یخیرات  یناتـساد  هک  اه  تیب  نیا  نومـضم 
.دننز همدص  ار  وا  نید  ای  وا ، دنتسناوتن  هاگ  چیه  وا  نانمشد  تسا و  هدوب  یلاعت  قح  تیانع  ّلظ  رد  دلوت  زاغآ  زا  ص )  ) مرکا

ادخ زا  مه  زاب  ینارکف  هتوک  رگا  هکنیا  نآ  دنک و  یم  نایب  هتسب  رس  ار  رگید  يا  هتکن  نایاپ  رد 
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.تسناد رصقم  دیابن  ار  اه  تب  دنرآ  ور  اه  تب  هب  دننام و  لفاغ 

قح زا  هبعک و  ِرد  رب  وا  ندیلان  و  رهش ، درگ  وا  ندش  بلاط  مالّسلا و  هیلع  ار  دمحم  همیلح  ندرک  مگ  زا  بلّطملا  دبع  یفطصم  ِّدَج  نتفای  ربخ 
مالّسلا هیلع  ار  دّمحم  وا  نتفای  نتساوخ و  رد 

ِرد رب  وا  ندیلان  و  رهـش ، درگ  وا  ندـش  بلاط  مالّـسلا و  هیلع  ار  دـمحم  همیلح  ندرک  مگ  زا  بلّطملا  دـبع  یفطـصم  ِّدَـج  نتفای  ربخ 
مالّسلا هیلع  ار  دّمحم  وا  نتفای  نتساوخ و  رد  قح  زا  هبعک و 

دبع دوز  ادص  يو  زا  دیسر  یم  یلیم  هب  هک  اه  هرعن  دنلب و  ِگناب  نانچ  زو  الَم  رب  شناغف  زو  همیلح  زا  یفطصم  ِّدج  دیبای  ربخ  نوچ 
زور ِزار  زو  بش  ِّرـس  زا  ریبـخ  ياـک  زوـس  هب  هبعک  ِرد  رب  مغ  زا  دـمآ  تسیرگ  یم  دز  یمه  هنیـس  رب  تسد  تسیچ  تسناد  بلّطملا 

رـس و ای  رد  دوعـسم  نیا  لوبقم  موش  ات  رنه  منیب  یمن  نم  ار  نتـشیوخ  ینم  نوچمه  وت  زار  مه  دوب  ات  ینَف  منیب  یمن  نم  ار  نتـشیوخ 
ام هب  دنام  یمن  هک  میرک  يا  تفطل  راثآ  ما  هدید  میتی  ِّرُد  نآ  يامیس  رد  کیل  دوب  نادنخ  یتلود  مکـشا  هب  ای  دوب  يردق  ارم  هدجس 
وت لضف  هک  نآ  ودع  رب  ّیلو و  رب  مدـیدن  نم  وا  َرب  مدـید  نم  هک  اه  بیاجع  نآ  تسایمیک  دـمحا  میِّسم و  همه  ام  تسام  هچ ز  رگ 
نم وت  يایرد  زا  تسا  يّرد  وا  يو ، رب  وت  ياه  تیانع  مدـید  نیقی  نوچ  داهج  هلاس  دـص  هب  دـهدن  ناـشن  سک  داد  شیلفط  نیا  رد 
دج هّللا و  دبع  ردـپ  فانَم  دـبع  نب  بلَّطملا : دـبع   982 وگب ب 994 - نم  اـب  ناد  لاـح  يا  وا  لاـح  وـت  هب  مرآ  عیفـش  یم  ار  وا  مه 

وا تشاد  رس  رب  دیپس  ياهوم  دش  هداز  نوچ  .تسا  ثراحلا  وبا  وا  تینک  .دوب  دوخ  رصع  رد  شیرق  دیس  مرکا ، لوسر 
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درک و راوس  رتش  كرت  رب  تفرگ و  شردام  زا  ار  وا  بلطم  .درب  یم  رس  هب  یملَـس  شردام  دزن  هنیدم  رد  يو  .دنداد  بقل  هبیـش »  » ار
ص 148) ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس   ) .تفای بقل  بلطملا  دبع  ور  نیدب  .تسا و  بلطم  هدنب  وا  دنتفگ  شیرق  .درب  هکم  هب  دوخ  اب 

150 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تبتر تلیضف ، نَف :

.نتشگ محرت  بلج  بجوم  يراز  کشا : هب  تلود  ندش  نادنخ 

.تسود یلَو :

.تدابع تضایر ، ششوک ، داهج :

کلم ِبلُط  دـص  ود  اب  تسام  ِظوظحَم  وا  لابقا ، دـص  ود  اـب  دومن  دـهاوخ  وت  هب  خر  نونکا  مه  هک  دوز  گـناب  دـمآ  هبعک  نورد  زا 
شهَگ هک  میرگرز  اـم  لـگ ، بآ و  دوب  ناـک  ِّرز  مینک  ناـهنپ  همه  زا  ار  شنطاـب  مینک  ناـهیک  هرهـش  ار  شرهاـظ  تساـم  ظوـفحم 

قرف جات  هاگ  وا  زا  میزاس  رب  تخت  جنُُرت  هگ  مینک  شریش  ندرگ  دنب  هاگ  مینک  شریشمش  ياه  لیامح  هَگ  میُرب  متاخ  هَگ  لاخلخ و 
ار وا  مه  هَگ  مینک  ادـیپ  وا  زا  یهاش  نینچ  هگ  اضر  هدـعَق  رد  تسا  هداتفا  هک  نآ  ام ز  كاخ  نیا  اب  میراد  اـه  قشع  وج  کـُلم  ياـه 
هب هک  نآ  يروک  رب  تسا  نیا  اـم  راـک  وج  تسج و  ریفن و  رد  ناـغف و  رد  وا  زا  قوشعم  قشاـع و  نارازه  دـص  مینک  ادیـش  هش  شیپ 

.روفرب دوز :  995 ناج ب 1004 - لیم  درادن  ام  راک 

.فطل زا  رادروخرب  دنم ، هرهب  ظوظحم :

.دندناشن یم  هاشداپ  تخت  رب  دنتخاس و  یم  جنرت  لکش  هب  رز  زا  هک  ییاهرویز  جنُرت :

.دنیشن نآ  رد  یسک  هک  ياج  زا  ردق  نآ  .نتسشن  لحم  هدعَق : .مینک ) ناهاشداپ  رورس  ار  نآ   ) .یهاشداپ ناهاوخ  وج : کلم 

.هبشمب هب  هبشم  هفاضا  اضر : هدعق 
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.لج زع و  یلاعت  قح  هش : .تسام ) تیاضر  دروم  وا  )

راگدرورپ دزن  ص )  ) مرکا لوسر  تبترم  زا  یکدـنا  ناـیب  تساـنالوم ، هناـفراع  شنیب  هنارعاـش و  عبط  هداز  هک  اـه  تیب  نیا  لـصاح 
دننام زین  وا  دـنچ  ره  هک  نادـب  تسا  تراشا  اه  تیب  نیا  رد  .دوب  وا  اـب  یهلا  تیاـنع  هدـید  تلحر  ماـگنه  اـت  یکدوک  زا  هک  تسا ،

هب ار  رز  رگرز  هک  نانچ  دنارورپ ، ییاه  بیاجع  كاخ  نیا  زا  ادخ  تردق  اما  تسا ، كاخ  زا  نایمدآ  رگید 
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قافآ هرهـش  هک  دـنازیگنا  یم  رب  ار  یناسک  تسوا ، نامرف  رّخَـسم  هک  یکاخ  زا  یلاـعت  قح  دروآ ، یم  رد  نوگ  هنوگ  ياـه  تروص 
.نامسآ تفه  زا  رتالاب  نانآ  حور  نارگید و  نوچ  ناشرهاظ  .دنا 

تافـص دراد  نورد  زو  يرَبـغا  لکـش  كاـخ  دراد  هک  نآ  میهن ز  ناـگرب  یب  شیپ  هلاون  هک  میهد  ور  نآ  ار ز  كاـخ  تلیـضف  نیا 
دیوگ شنطاب  سب  مینیا و  ام  هک  دیوگ  شرهاظ  گنـس  وچ  رهاظ  رهوگ و  نوچ  شنطاب  گنج  هب  هتـشگ  شنطاب  اب  شرهاظ  يرونأ 
مرجال دنا  شلاچ  رد  شنطاب  اب  شرهاظ  تسیب  مییامنب  هک  دیوگ  شنطاب  تسین  چـیه  نطاب  هک  رکنُم  شرهاظ  سپ  شیپ و  نیب  وکن 

هودـنا و كاخ  رهاـظ  هک  نآ  مینک ز  ادـیپ  ار  شناـهنپ  هدـنخ  مینک  اـه  تروص  كاـخ  ور  شرت  نیز  دنـشک  یم  ترـصن  ربص  نیز 
زا دزد  هچ  رگ  نیمک  زا  میرآ  رب  ار  اه  ناهن  نیک  نیمه  ام  راک  میرّـسلا و  ُفِشاک  تساـه  هدـنخ  نارازه  دـص  شنورد  رد  تساـُکب 

1005 التبا ب 1015 - زا  ناشمیرآ  ّرِقُم  ام  اه  كاخ  نیا  دنا  هدیدزد  اه  لضف  دنک  یم  ادیپ  رصَع  زا  نآ  هنحِـش  دنز  یم  نت  يرکنم 
تمعن ثحب  دروم  تیب  رد  و  یکاروخ ، كدنا  همقل ، هلاون :
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.تسا ربمیپ  دوجو 

.دنراد نالوسر  ییامنهار  هب  زاین  هک  مدرم  هّماع  زا  تیانک  .اون  یب  گرب : یب 

.هریت ربغا :

هک اه  یتخـس  دنـشک و  یم  هک  اه  تضایر  اب  .ندروآ  تسد  هب  يزوریپ  ندیـشک : ترـصن  نک ! ربص  .ياپب  تسیاـب ! ففخم  تسیب :
: رِّسلا فشاک  ( 7 دمحم ،  ) .ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْـصنَی َو  َهَّللا  اوُرُْـصنَت  ْنِإ  هک : دنزاس  یم  دوخ  هجوتم  ار  ادخ  ترـصن  دننک  یم  لمحت 

.یناهن هدننک  راکشآ 

.ندرشف رصَع :

زمر كاخ ، نورد  نورب و  اه ، تیب  نیا  رد  هک  ناـج  مسج و  دربن  زا  تسا و  ص )  ) لوسر روهظ  رـس  زا  يریوصت  اـه  تیب  نومـضم 
، رایِع ِّرز  شنورد  رات  كاخ  نورب  .تسا  ود  نآ 

152 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.گنراگنر ياه  لگ  نورد  گنس ، كاخ و  نورب 

تردق هنحـش  دنک  اضتقا  هاگ  ره  يورقنا ) حرـش  زا  لقن  هب  انالوم ،  ) لگ رهظم  تسین  كاخ  زجب  هک  لُگ  دیورب  ات  كاخ  وش  كاخ 
: درآ رس  رب  دراد  نورد  هچ  ره  ات  دراشفب  ار  نآ 

مرک يایرد  ّقح و  هنازخ  زا  مژُد  كاخ  نیا  تسا  هدیدزد  هچ  ره 

2 / 2940 وم 2941 - هب  وم  هد  او  حرش  يدرب  هچ  نآ  وگ  تسار  دیوگ  ریدقت  هنحِش 

ود ام  یهاش ز  نینچ  نیک  داش  نادنخ و  نامـسآ  نیمز و  دش  تسا  هدوزفا  همه  رب  دـمحا  کیل  تسا  هدوب  ار  وک  دـنزرف  بجع  سب 
رد هک  نوچ  شوخ  كاخ  يا  تنطاب  اب  ترهاـظ  شیدازآ  هدـش ز  نسوس  نوچ  كاـخ  شَیِداـش  زا  نامـسآ  دفاکـش  یم  داز  تفج 
رد دـش  وا  رون  اب  شتملظ  گنر  وب و  مصخ  شینعم  دوش  ات  گنج  هب  دـشاب  قح  رهب  دوخ  اب  هک  ره  شکم  شک  ردـنا  دـنا و  گنج 

ناحتما رد  ام  رهب  دشوک  هک  ره  لاوز  دوبن  ار  شناج  باتفآ  لاتق 
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ات شُرت  ور  ِناـیفوص  نوچ  وا  دـصاق  ناتـسلگ  رد  ناتـسلگ  وت  نطاـب  ناـنک  ناـغفا  یگریت  زا  ترهاـظ  نامـسآ  درآ  شیاـپ  ریز  تشپ 
ياک شاف  راخ  نآ  غاب  درگ  ناهنپ  غاب  تشرد  راخ  رد  هدرک  ناهنپ  شیع  تشپ  راخ  نوچ  شُُرت  ور  نافراع  شُک  رون  ره  اب  دنزیماین 

وت شیع  ِگناد  راچ  ود  یسک  ات  يا  هدرب  نابیرگ  رد  یفوص  وچ  رس  يا  هدرک  سراح  راخ  اتـُشپ  راخ  شاب  رود  رد  نیز  دزُد  يودع 
هدنز ودب  ار  یناهج  ام  تسَُدب  وا  لیفط  دوخ  ملاع  ود  ره  تسَُدب  وخ  كدوک  هک  هچ  رگ  وت  لفط  وخ  راخ  ناخر  لگ  نیز  دوش  مک 

وا  1016 تسار ب 1031 - هار  هد  ناشن  رِّسلا  ُمیلَع  يا  تساجک  مد  نیک  بلّطملا  دبع  تفگ  مینک  هدنب  شتمدـخ  رد  ار  خرچ  مینک 
.ار نیمز  ار :

.دنا هناگ  هس  دیلاوم  دیلوت  بجوم  ناینیشیپ  هدیقع  هب  هک  یلفس  تاهما  يولع و  ءابآ  تفج : ود 
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.ندش داش  نتفکش ، نتفاکش :

: دنا هتفگ  نابز  هد  ار  نآ  ِدیپس  نسوس :

هک یتکرب  زا  كاخ  نادنخ و  يداش  زا  نامـسآ  ( ) يرونا  ) ار یهنا  رهب  داد  رظن  قطن و  صاوخ  ار  سگرن  مشچ  دازآ و  نسوس  نابز 
نابز هد  هب  نسوس  نوچ  كاخ   ) .تفرگ رکـش »  » ینعم هب  ار  يدازآ »  » ناوت یم  .تسا ) هدـش  دازآ  نسوس  نوچ  دـیدرگ  نآ  بیـصن 

.مسج زا  تیانک  تملُظ : .دیوگ ) ار  وا  تمرکم  رکش 

.ناج زا  تیانک  رون :

.ندوب نامرف  رد  ندروآ : اپ  ریز  تشپ 

.دمآ  4 تیب 1016 / رد  هک  تسا  كاخ »  » بطاخم ترهاظ :

.دصق يور  زا  .دمع  هب  دصاق : .دوبن ) یلاوز  ار  وا  دوش ، زوریپ  شمسج  رب  شناج  ات  دشوکب  ادخ  هار  رد  هک  نآ  )

، مرحمان شُک : رون 
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.دنک یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  یمدآ  وا  ینیشنمه  هک  نآ 

.ندوب هبقارم  لاح  هب  ندرب : نابیرگ  رد  رس  .دنا ) هدناشوپ  شرت  رهاظ  هب  ار  شوخ  نطاب   ) .رهاظ ییور  شرت  تشرد : راخ 

« دوش مَک   » ناحراش ضعب  .هدرک  ینعم  هدودحم »  » ار نآ  حراش  رد  هدش  طبـض  گند » راچ  رد   » اه هخـسن  یخرب  رد  گناد : راچ  ود 
؟ تسیچ گناد » راچ  ود   » ینعم اما  .دنا  هتشون  هنافلکتم  ياه  ینعم  نآ  يارب  دنا و  هدرک  طبض  دوش » مُگ   » ار

.دنوش مه  عنام  لباقم و  دنیآ و  وربور  راظتنا  نودب  یناهگان و  مه  اب  رفن  ود  هک  دور  یم  راک  هب  یلحم  رد  راچ  ود  : » دـسیون يورقنا 
صقان خر  ابیز  تفـص و  راخ  مدرم  نیا  زا  یک  ات   ) .دـنرب یم  راک  هب  راوخ  یندا و  لحم  رد  هک  تسا  یترابع  گناد » راچ  ود   » ًاـیناث
هدروآ ار  ترابع  نیا  تیب  همجرت  رد  نوسلکین  .هدرک  ینعم  محازم »  » ار گناد » راچ  ود   » یلرانیپلگ دـنوشن )...  وت  شیع ...  كدـنا 

جیار ینعم  هب  ار  گناد  مینیب  یم  هک  نانچ  .دـنوشن  وت  محازم  تنـس  مین  هزادـنا  هب  تعیبط  راخ  ناخر  لگ  نیا  زا  کی  چـیه  : » تسا
هتفرگ لوپ  رد  نآ 
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.تسا هتفرن  راک  هب  اه  ینعم  نیا  زا  کی  چیه  هب  گناد » راچ  ود   » ًانئمطم هکلب  ًارهاظ  اما  .تسا 

يور نیا  زا  .نآ و  تمیالم  ای  عافترا  تهج  زا  تسا ، زاوآ  توص و  تمسق  شـش  زا  تمـسق  کی  یقیـسوم  حالطـصا  رد  گناد » »
یقیـسوم رد  زین  لمعتـسم  جوأ و  يوس  هب  میالم  زا  تسا ، زاوآ  ِجرادـم  بیترت  هب  گـناد  شـش  گـناد و  راـهچ  گـناد و  ود  زاوآ 

کی و  تسا ) گناد  شش  و  گناد ، راچ  گناد و  ود   ) هلحرم هس  نیمه 
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(. ادخهد همان  تغل   ) دنا هدربن  راک  هب  دروم  نیا  رد  گناد  جنپ  گناد و  هس  گناد و 

.تسا هدروآ  زین  رگید  ياه  تیب  رد  ار  بیکرت  نیا  انالوم 

گناد راچ  ود  نیا  دمآ  مشوگ  هب  هک  گناب  هورکم  نیا  تسیچ  رتخد  تفگ 

5 / 3379 تشنک 3380 - رید و  نیا  رد  مدینشن  چیه  تشز  زاوآ  نینچ  نیا  رمع  همه  نم 

دوش عناص  تمکح  رما و  هب  نآ  دوش  عنام  تیداش  زک  یترکف 

دروم تیب  اـه و  تیب  نیا  هب  هجوت  اـب   5 / 3702 نارق 3703 - بحاـص  دـشاب و  یمجن  كوب  ناوج  يا  شگناد  راـچ  ود  ناوخم  وـت 
هجیتن رد  دـیآ و  یم  دـیدپ  گناد  راهچ  گناد و  ود  نتخیمآ  زا  هک  نوزومان  تسا  يزاوآ  گناد » راـچ  ود   » تفگ ناوت  یم  ثحب ،

.تسا عبط  فلاخم  عوبطمان و 

.تسا محازم »  » ینعم هب  ثحب  دروم  تیب  رد  گناد  راچ  ود  حیضوت  نیا  اب 

: دنراد هریت  ینورد  هتسارآ و  يرهاظ  هک  یناسک  زا  تیانک  وخ : راخ  ناخر  لگ 

دعتسُم یشاب  وت  ار  نیمادک  ات  دض  هب  دیآ  یم  گناب  ود  ناهج  زا 

ایقشا ِبیرف  شگناب  یکی  نآ  ایقتأ و  ِروشن  شگناب  یکی  نآ 

(. ص  ) مرکا لوسر  وت : لفط   4 / 1621 راخ 1623 - خاش  منامب  نم  دزیرب  لگ  راد  مرگ  شوخ  يا  مراخ  هفوکش  نم 

.زار ياناد  رِّسلا : ُمیلَع 

، هدش هدیرفآ  كاخ  زا  دنچ  ره  ناسنا  تسا : هدمآ  يونثم  يواطم  رد  اهراب  هک  نانچ 
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رد زیچ  همه  دنیزگ ، ار  ادخ  هک  نآ  .دنا  گنج  رد  رگیدکی  اب  هتسویپ  ود  نیا  توهش و  تسا و  درخ  زا  هتشرس  .دراد  نشور  ینورد 
يارب هک  دوب  اما  تسا ، نادنخ  هشیمه  شنورد  دریذپن ، لاوز  شنورد  باتفآ  .دوب و  يو  نامرف 
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.دشاب شرت  شنورب  نامرحمان  تمحازم  زا  زیرگ 

نتفای ناشن  هبعک و  نوردنا  زا  ندمآ  باوج  مبای و  شاجک  هک  مالّسلا  هیلع  دّمحم  عضوم  زا  بلطملا  دبع  نتساوخ  ناشن 

نتفای ناشن  هبعک و  نوردنا  زا  ندمآ  باوج  مبای و  شاجک  هک  مالّسلا  هیلع  دّمحم  عضوم  زا  بلطملا  دبع  نتساوخ  ناشن 

کین ریپ  دوز  دش  ناور  سپ  تخرد  نآ  ریز  تسا  يداو  نالف  رد  دیـشر  لفط  نآ  هدنیوج  يا  تفگ  دیـسر  شزاوآ  هبعک  ِنورد  زا 
هَمَحلَم مزر و  مزب و  نارتهم  همه  شفالـسا  مدآ  تشپ  هب  اـت  شیرق  ناـیعا  دوب ز  شّدَـج  هک  نآ  شیرق ز  ِناریما  وا  باـکر  رد  تخب 

زا شـسنج  تسین  كاـپ  تسا و  رود  بسن  زا  دوخ  وا  زغم  تسا  هدولاـپ  هِم  ناهاشنهـش  زک  تسا  هدوب  ار  وا  ِتسوـپ  دوـخ  بسن  نیا 
باوث رد  دهدب  هک  تعلخ  نیرتمک  دوپ  رات و  تجاح  هچ  ار  قح  تعلخ  دوب  داز و  دیوجن  سک  ار  قح  رون  كامِـس  ات  سک  کمَس 

.گرزب گنج  گنج ، همَحلَم :  1032 باتفآ ب 1039 - ِزارط  رب  دیازف  رب 

.تشاد ـالاو  يدـنویپ  بسن  تهج  زا  ص )  ) مرکا لوسر  .تسا  ینامـسج  راـثآ  زا  هم ، ناهاشنهـش  زا  نآ  ندولاـپ  و  تسوـپ : بسن و 
هراب رد  .تسین  ییاـتمه  چـیه  ار  نآ  هک  داد  تبـسن  یـسک  هب  ناوت  یمن  ار  وا  حور  یگرزب  اـما  .دـندوب  ناـگرزب  زا  هلمج  وا  ناردـپ 

ثیدح همجرت  .دـید  ناوت  یم  ص 113 )  ) يونثم ثیداحا  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدروآ  یثیدـح  يورقنا  ص )  ) لوسر دادـجا  تلیـضف 
ینب شیرق  زا  ار و  شیرق  هنانک  ینب  زا  ار و  هنانک  ینب  لیعامسا  نادنزرف  زا  دیزگ و  ار  لیعامسا  میهاربا ، نادنزرف  زا  ادخ  تسا : نیا 

.تسا تیافک  يِرُون » ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ُلَّوأ   » فورعم ثیدح  لوسر ، صخش  هراب  رد  .درک و  رایتخا  مشاه  ینب  زا  ارم  ار و  مشاه 

: کمس
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.یهام

.1 تیب 590 / لیذ  هب : دینک  هاگن  كامِس :

ار سیقلب  تمحر ، ِتوعد  هّصق  هیقب 

ار سیقلب  تمحر ، ِتوعد  هّصق  هیقب 

تنارهاوخ ینک  یناطلـس  هچ  يرادرم  هب  وت  ِینَـس  خرچ  نکاس  تنارهاوخ  نیچب  رُد  نادزی  يایرد  بل  رب  نیب  کُلم  ایب و  اسیقلب  زیخ 
نخلوگ ب سیئر  هاش و  منم  هک  نز  لبط  یتفرگ  نوچ  يداش  وت ز  داد ؟ هچ  ناطلـس  نآ  هک  یناد  یم  چـیه  دار  ياه  شـشخب  ار ز 

.ندش سانش  ادخ  ندرک ، بسک  تفرعم  ندیچ : رُد   1040 - 1043

.نمؤم نانز  نارهاوخ :

: ظفاح هدورس  هب  تسا  کیدزن  تیب  نومضم  .حاورا  ملاع  رد  هتفرگ  ياج  ینَس : خرچ  نکاس 

اینُّدـلا : » تسا ثیدـح  رد  هک  نانچ  .اـیند  رادرم : تسا  هداـتفا  هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادـن  ریفـص  دـننز  یم  شرع  هرگنک  ار ز  وت 
« .بالِک اهُوِبلاط  ٌهَفیِج َو 

دینک هاگن   ) .دـنز لبط  هاشداپ  هاگرد  رب  هک  نز : لبط   1 یشلان 2325 / رد  یهت  مکشا  ِِین  نوچ  یشلاچ  رد  ناوختـسا  نیز  ناگـس  اب 
( .تسا یبات  نخلگ  یمان  یم  شیهاشداپ  وت  هچ  نآ   ) .يرهاظ ینارمکح  زا  تسا  يریقحت  نخلوگ : سیئر  ( 1 تیب 2141 / لیذ  هب :

یِموَق َتیَل  ای  هک  نانز  هرعن  دنا و  يو  سنج  يانبأ  هک  نایناحور  تلود  زا  وا  تلفغ  ایند و  بلط  رد  وا  صرح  ایند و  هب  یمدآ  ندـش  عناق  لثم 
نوُمَلعَی

ای هک  نانز  هرعن  دـنا و  يو  سنج  يانبأ  هک  نایناحور  تلود  زا  وا  تلفغ  ایند و  بلط  رد  وا  صرح  ایند و  هب  یمدآ  ندـش  عناق  لـثم 
َنوُمَلعَی یِموَق  َتَیل 

ربخ دیکأت  رهب  رّرکم  دش  رگد  يراب  یلو  ار  نیا  میا  هتفگ  دـیرد  یم  شقلَد  دروآ و  یم  هلمح  دـید  روک  يادـگ  وک  رد  یگـس  نآ 
وت يریگ  یم  يوک  نایم  رد  روگ  دـنریگ  یم  هوک  رد  وت  موق  وج  دیـص  يراکـش  مد  نیا  دـنا  هُک  رب  وت  ناراـی  نآ  رخآ  شتفگ  روک 

یمه نم  زا  دـنروخ  یم  روش  بآ  نم  نم و  نادـیرم  نیک  روک  دـنچ  هدرک  عمج  يروش  بآ  روفَن  خیـش  وگ  ریوزت  نیا  كرت  روـک 
دوخ بآ  روک  دندرگ 
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َنِم ِینَلَعَج  یِّبَر َو  ِیل  َرَفَغ  اِمب  َنوُمَْلعَی :...  یِمْوَق  َْتَیل  اـی   1044 نکم ب 1050 - ناروک  نیا  ِماد  ار  دب  بآ  نُدـَل  رحب  زا  نک  نیریش 
میا هتفگ  ( 27 - 26 سی ،  ) .دینادرگ ناگدـش  یمارگ  زا  ارم  دـیزرمآ و  ارم  مراگدرورپ  هک  دنتـسناد  یم  نم  مدرم  شاک  َنیِمَرْکُْملا :

: ار نیا 

: روگ دنریگ  یم  هوک  رد  وت  موق   2 اغو 2342 / ریش  نوچ  دروآ  یم  هلمح  ادگ  ِروک  رب  يوک  رد  یگس  کی 

تسا دب  نیا  يوک  رد  وت  يریگ  یم  روک  تشد  هب  تنارای  دنریگ  یم  روگ 

نکل تسا ، هدـنزیرگ »  » ینعم هب  روـفَن :  2 / 2348 دـیک 2349 - هب  هچوک  رد  وت  ییوج  یم  روک  دیـص  هب  تناراـی  دـنیوج  یم  روـگ 
.تسا هدرب  راک  هب  روفنم »  » ینعم هب  ار  نآ  انالوم  ًارهاظ 

ع)  ) یلع هدومرف ي  زا  هتفرگ  ًاـنئمطم  هکلب  ًارهاـظ  .دـنهاوخ  ار  اـیند  نآ  ندـنازومآ  نتخومآ و  زا  هک  یملع  زا  تراعتـسا  روش : بآ 
دنناد و مدرم  رواد  ار  دوخ  هک  ینایعدم  هراب  رد  تسا 

159 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هنتف یکیرات  رد  ناباتش  .هتخادنا  رد  نادان  مدرم  نایم  ار  دوخ  و  هتخاس ، مهارف  ینادان  زا  يا  هراوتشپ  هک  يدرم   » .دنشابن نآ  هتـسیاش 
ریلد و   ] دزودـنا هدوه  یب  شناد  و  دوش ، ریـس  هزم  دـب  بآ  زا  هک  هاگ  نآ  ات  نامدرم ... ] نایم   ] شزاس ناـمیپ  نتـسب  رد  روک  نازاـت ،
دوخ بآ  هبطخ 17 ) هغالبلا ، جـهن  « ) .دـنیب يرگید  لکـشم  ندوشگ  راد  هدـهع  ار  دوخ  دنیـشن و  يرواد  هب  مدرم  ناـیم  سپ  دوش .]

.ندنازومآ نتفرگ و  ارف  ادخ  يارب  ار  ملع  ندرک : نیریش 

.ّینَُدل ِملِع  تسادخ : بناج  زا  هک  یملع  زا  تراعتسا  نَُدل : رحب 

مدنگ بیرف  هک  تسا  هداد  رادشه  ار  هاگآان  مدرم  اهراب  يونثم  يواطم  رد  انالوم 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1966 

http://www.ghaemiyeh.com


.نامدرم تیاده  هن  دنهاوخ  یم  ناکد  قنور  نانیا  هک  دنرخن  ار  نانآ  ياعدا  فال و  و  دنروخن ، ار  شورف  وج  نایامن 

یسخ زا  ار  تلصاح  دناتس  وک  یسک  نآ  نامهیم  دیرم و  وت 

1 / 2265 دنک 2266 - هریت  ار  وت  رم  دهدن  رون  دنک  هریچ  ار  وت  نوچ  هریچ  تسین 

دیلک زا  ار  رَبَت  مسانشن  هک  ور  دیزی  اب  دینج و  ار  دوخ  یتخاس 

3 / 690 زاس 691 - رکم  يا  دیش  هب  ناهنپ  ینک  نوچ  زآ  صرح و  یلبنم و  ّیگر و  دب 

مدع رقف و  رد  میناقالا  هک  ملع  لبط و  اب  ناماخ  نیا  وچمه 

6 / 2547 هتخاس 2548 - يدیزیاب  ار  نتشیوخ  هتخادنا  ناهج  رد  یخیش  فال 

ریگ و ریـش  ریـش و  هلمج  رود  تسود  ریغ  دیـص  زا  هچ  روگ  ریگ  روک  یقرز  هب  ینوچ  گس  وچ  وت  ریگ  روگ  نیب  ادـخ  ناریـش  زیخ 
ناشیا سنج  وا  دنک  ات  رای  هتفرگب  ناش  هدرم  غرم  وچمه  َهلَو  رد  هدرم  دیـص و  كرت  هدرک  هش  ِّيدایـص  دیـص و  هراظن  رد  رون  ِتسم 

دش دنیبب  نوچ  راکش  دش  هک  نآ  ره  ار  شا  هدرم  غرم  نیعَبـصا  َنَیب  ُبلَقلا  يا  هدناوخ  نَیب  لصو و  ردنا  رطـضم  هدرم  غرم  راکـش  ار 
1051 تفاین ب 1057 - زگره  ار  داّیص  نآ  تسد  تفاتب  رس  هدرم  ِغرم  نیز  وا  هک  ره  رایرهش  راکش 

160 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هَّللا ءایلوا  ادخ : ناریش 

.تلیح رکم ، قرز :

: ریگ ریش 

! ریگ ریش  يریگ  ریش  یم  نآ  زا  رگ  ریپ  شوم  هبرگ  وچمه  هتفرگ  يا 

.نتشاذگاو ادخ  هب  ار  دوخ  راک  ندرک : دیص  كرت   3 / 712 چیپم 713 - رب  قیاقح  ِناتسم  وچمه  چیه  ِماج  یلایخ  زا  هدروخب  يا 

: َهلَو
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.دجو تدش  زا  یناریح 

.دننک راکش  ار  ناغرم  نادب  ات  دنهن ، ماد  لخدم  رد  نایچراکش  هک  یغرم  هدرم : غرم 

.قارف ییادج ، نَیب :

« .ِنمْحَّرلا ِِعباصأ  نِم  یَعَبصإ  َنَیب  ِنمؤُملا  ُبلَق  : » ثیدح هب  تسا  تراشا  نیَعَبصا : َنَیب  ُبلَقلا 

.دنا هتفاترب  يور  وا  زج  هچ  ره  زا  دنا  هتفای  ار  وا  ات  ادخ  ناتسود   1 قح 759 / رون  ِنیعَبصا  نایم  رد  قَسَغ  صقن و  زا  نمیا  بلاغ  رون 
: دنیوگ دنراد و  وا  زا  دنراد  هچ  ره  دنراگنا و  چیه  ار  دوخ  .دنیوا  هدش  راکش  دنیوا و  ترضح  هدرم 

هب و  دننکفا ، ماد  هب  دـنروخ  رد  هک  ار  نانآ  ات  دنـشوک  یم   1 تسادـخ 616 / شزادـنا  ریت  نامک و  ام  تسام  هن ز  نآ  ریت  مینارپب  رگ 
.دنرب وا  هاگرد 

تسا هتشگ  هدُرم  هبـش  نم  تروص  تسا  هتـشک  هش  ارم  مرادُرم  هن  نم  نم  ِّيرادهگن  رد  نیب  هش  قشع  نم  يرادرم  هب  رگنم  وا  دیوگ 
زا نوچ  نونکا  تسا  یقاب  مشبنج  تسوپ  دش ز  نوریب  میناف  شبنج  رگداد  ِتسد  نونکا ز  مشبنج  رَپ  لاب و  زا  دوب  شیپ  نیز  مشبنج 

رگن مهاش  ِفک  رد  يا  هدنز  رگ  نیبم  هدُرم  ارم  نیه  مشُک  یم  شراز  تسا  غرمیـس  هچ  رگ  مشبنج  شیپ  هب  دبنُج  ژک  هک  ره  تسوا 
نیا رادم  یـسیع  ِفک  رب  ادخ  هضبق  رد  هدُرم  منامب  یک  مرَد  یـسیع  ِقلاخ  ِّفک  هب  نم  مرک  زا  یـسیع  درک  هدنز  هدرم  يا  هدـنب  رگ 

161 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اور  مه 

یـسیع نیدب  ناج  وک  نآ  داش  درم  زاب  نکیل  هدنز  یـسیع  دش ز  نادواج  دنامب  وا  نم ، مد  زا  ناج  تفای  وک  نآ  ره  نکیل  ما  یـسیع 
میسوم شیوخ  ِّیسوم  ِفک  رد  مااصع  نم  درپس 
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قح ِّفک  یب  اصع  هک  نیبم  اهنت  رسپ  يا  ار  اصع  نیا  موش  اهردژا  نوعرف  رب  زاب  موش  ایرد  ُِلپ  ناناملسم  رب  شیپ  هب  ادیپ  نم  ناهنپ و 
رب ار  ناینوعرف  نیا  قرز  مرمشب  ار  ادخ  ياهاصع  رگ  دروخب  ار  ناتـسرپ  وداج  هنطنط  درَد  وک ز  ُدب  اصع  مه  نافوط  جوم  نینچ  دوبن 

.تسا هدرک  ریبعت  هدرم » غرم   » هب يو  زا  هک  قح  رد  هدش  انف  وا :  1058 مرد ب 1072 -

.قح ترضح  تردق  ربارب  ندرک  دوخ  زا  تردق  بلس  ندش ، تسین  يرادرم :

.دوخ یمسج  يورین  هدارا و  زا  هراعتسا  رپ : لاب و 

: ریظن .ندرک  بدا  كرت  ندیبنج : ژک 

َنافوُّطلا َو ُمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  هیآ : هب  تسا  تراشا  نافوط : جوم   2 دنک 1149 / رب  هشنهش  ناتسدغج  خیب  دنکشب  نم  ِرپ  کی  را  زاب  تفگ 
.درشف مه  رد  ار  ناینوعرف  درب ، ورف  ار  نارگوداج  هتخاس  رب  هک  اصع  نوچ  مه  نافوط  ( 133 فارعا ،  ) .َدارَْجلا

اصع وا  ِياصع  نوچ  هتفرگ  رب  ار  هزیتسا  زا  یسوم  نارحاس 

ِنارادـیوعد زا  تیانک  ناینوعرف :  1 / 278 فرگـش 279 - یهار  لـمع  نآ  اـت  لـمع  نیز  فرژ  تسا  یقرف  اـصع  نآ  اـت  اـصع  نیز 
یم راوخ  ار  ناـنآ  ناتـسرپ  اـیند  و  دـنا ، هدـنژ  رهاـظب  قح  ياـیلوا  .دـنزاس  هارمگ  ار  ناـمدرم  بیرف ، رهاـظ  نانخـس  اـب  هک  نیغورد ،

، دنتـسه وا  تردق  زا  رادروخرب  مرجال  دنا ، هداهن  قح  رایتخا  رد  ار  ناج  مسج و  نانآ  .دندنم  هرهب  قح  تردق  زا  نانآ  اما  دـنرامش ،
یهاگ دنچ  هک  تسا  نآ  تحلـصم  دیامرف ، دـعب  ياه  تیب  رد  هک  نانچ  نکیل  دـنرآ ، رب  نارکنم  نافلاخم و  زا  رامد  دـنهاوخ  رگا  و 

.دنراذگ دوخ  لاح  هب  ار  نانآ 

رگ دنرچ  یم  يزور  دنچ  ات  نک  كرت  دنمرهز  يایگ  نیریش  نیز  کیل 
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162 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يرورپ  مّنهج  دبای  اجک  زا  يرَس  نوعرف و  هاج  دشابن 

يدرمب سپ  ناهج  رد  نمشد  مصخ و  يدوبن  رگ  بالک  خزود  رد  دنا  گرب  یب  هک  نآ  باصَق ز  يا  شُک  شهگ  نآ  نک  شهبرف 
سپ يَدب  رهق و  یب  فطل  يدنامب  سپ  شدشکب  یمیحر  ین  دَیِز َو ر  ات  شدیاب  یمـصخ  تسا  مشخ  نآ  خزود  نامدرم  ردنا  مشخ 

دنچ دنخـشیر  مه  نکب  یهاوخ  رگا  وـت  نارکاذ  ِناـیب  اـه و  لـثم  رب  نارکنم  نآ  دـنا  هدرک  يدنخـشیر  يدـُب  یک  یهاـشداپ  لاـمک 
رد رگد  يدرُک  شدشاب  یجیوَح  ره  زاب  زورما  دوش  هک  رد ، نیمه  رب  زاین  رد  ناَّبحم  يا  دیـشاب  داش  دنچ ؟ رادُرم  يا  تسیز  یهاوخ 

شاـب و نارفعز  ینارفعز  درُک  هک  وت  دروخ  یم  من  یگتخپ  يارب  زا  دوخ  درُک  رد  دوخ  سنج  اـب  یکی  ره  رَبَـک  ریـس و  زا  غاـب  ناـیم 
هک شیوخ  زوپ  مغلـش  درُک  رد  نکم  رد  یـسر  اوـلح  نآ  ردـنا  ینارفعز  یـسر  اـت  اـنارفعز  روـخ  یم  بآ  نارگید  اـب  نکم  شزیمآ 

يروانهپ زا  هک  یضرا  نآ  هصاخ  هَعِـساو  دمآ  ِهَّللا  ُضرأ  هک  نآ  هَعدُوم ز  يدرُک  هب  وا  يدرُک  هب  وت  شیک  عبط و  مه  وا  وت  اب  ددرگن 
وچمه وا  ياه  نابایب  رد  نابایب  نیا  لایخ  ماهوا و  ددرگ  یم  عطقنم  لابج  نابایب و  رحب و  نآ  ردـنا  يرپ  وید و  دوش  یم  مگ  رفـس  رد 

ریس ناور  ناج و  نوچ  شیوخ  نورد  وک  ناور  ِياهوج  رتشوخ ز  رت  هزات  ناهن  شتسریَس  هک  هداتـسا  بآ  وم  يات  کی  ُرپ  ِرحب  ردنا 
بآ ب رب  وت  نک  مک  شقن  نیا  بیطخ  يا  باطخ  نک  هتوک  تسا  هتفخ  عمتسم  ناور  ياپ  دراد و  ناهنپ 
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هدمآ يدنه  ناحراش  ضعب  زا  یثیدح  يونثم  ثیداحا  رد  .يوایند  ياه  تمعن  زا  تراعتـسا  دـنمرهز : يایگ  نیریـش   1073 - 1093
رام نوچمه  ایند  : » تسا ع )  ) یلع هدومرف ي  زا  هتفرگ  تیب  نومـضم  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  نکیل  دراد ، یبسانت  كدـنا  دـنچ  ره  تسا ،

نومضم ًارهاظ  .راذگاو  نک : كرت  ( 119 راصق : تاملک  هغـالبلا ، جـهن  « ) .راـبگرم رهز  نآ  نورد  راومه و  مرن و  نآ  ندوس  تسا ،
(3 رجح ،  ) .ُلَمَْألا ُمِهِْهُلی  اوُعَّتَمَتَی َو  اُولُکْأَی َو  ْمُهْرَذ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  تیب  مین 

163 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ییوج يرترب  يرتهم ، يردصم ) ءای  رس + : ) يرس

.يراورپ .هبرف  يرَورَپ :

و .دبای ) اذغ  اجک  زا  منهج  دشابن ، نوعرف  یبلط  تسایر  رگا   ) 5 يرغال 933 / واگ  تفه  نآ  ناشدروخ  يرورپ  سب  هبرف  واگ  تفه 
یلع هدومرف ي  نیا  زین  و  ( 6 میرحت ،  ) .ُهَراجِْحلا ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ینعم  نیا 

ضعب زا  زین  یثیدح  لیمک ) ياعد  « ) .َِنیِدناعُملا اهِیف  َدِّلَُخت  نأ  َنیِعَمجَأ َو  ِساَّنلا  ِهَّنِجلا َو  َنِم  .َنیِِرفاکلا  َنِم  اهَأَلمَت  نأ  َتمَـسقأ  (: » (ع
.دراد یتبسانم  كدنا  هک  هدمآ  ص 114 )  ) يونثم ثیداحا  رد  يدنه  ناحراش 

.نآ ياه  تمعن  تسایند و  هب  باطخ  .باَّصَق  باصق :

.گس بلک : عمج  بالِک :

.نآ رب  لَّکُوم  ياه  هینابز  نوگانوگ و  ياه  باذع  خزود : ِبالِک 

.2 تیب 272 / لیذ  هب : دینک  هاگن  مشخ : خزود و 

.شیاشخب يردصم ) ءای  میحر + : ) یمیحَر

.اذغ نتخپ  ماگنه  دنزیرب  گید  رد  هچ  نآ  جیوَح :

.دننک تعارز  نآ  رد  دنشاب و  هدرک  دنلب  ار  نآ  ياه  هرانک  هک  ینیمز  هعطق  .ترک  تسا  لّوا  حتف  هب  نآ  یسراف  ظفلت  درُک :

.دنرورپ هکرس  رد  هک  دشاب  ینتسر  زین  همان ،) تغل   ) هرت رَبَک :

.نانمؤم .نافراع  زا  تراعتسا  نارفعز : درُک 

تیب رد  هک  یناسک  زا  تراعتسا  مغلش : درُک 
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.درک تراشا  اهنادب   4 / 1079

.زادنا وس  کی  هب  تسوت  رکنم  هک  ار  وا  زادرپ و  شیوخ  راک  هب  ینمؤم  فراع  هک  وت   ) .هدرپس هَعدُوم :

زین ، 56 توبکنع ،  ) .ِنوُُدبْعاَف َياَّیِإَف  ٌهَعِساو  یِضْرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  دیامرف : ادخ  تسا و  خارف  ادخ  نیمز  هَعِساَو : ِهَّللا  ُضرأ 
رود یلو  دنا ، هدرک  ینعم  لاثم  ملاع  ار  نآ  نوسلکین  وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  روانهپ : ضرا  هیآ 10 ) رمز ، هروس  هب : دینک  هاگن 

164 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ُتاومَّسلا َو اَهُـضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دشاب ، تشهب »  » انالوم دوصقم  هک  تسین 
(133 نارمع ، لآ   ) .ُضْرَْألا

دنلب سب  ار  ایبنا  ناد  يا  هصرع  دنا  هتفگ  عساو  هَّللا  ضرأ  هک  نآ 

ریس زا  تسا  تراعتـسا  هداتـسا : بآ   1 / 3182 خاـش 3183 - کـشخ  ددرگن  اـج  نآ  رت  لـخن  خارف  هصرع  نآ  گـنت ز  ددرگن  لد 
.ینورد

امس يالاب  تسه  نطاب  ریس  ام  لعف  لوق و  تسا  ینوریب  ریس 

: تسا هتفخ  عمتسم   1 داهن 572 و 570 / ایرد  لد  رد  اپ  ناج  ریس  داتف  یکشخ  رب  کشخ  مسج  ریس 

درب بآ  ار  ایسآ  ياه  گنس  درب  باوخ  ار  عمتسم  عمج  هک  نوچ 

تظعوـم تخـس  ياـه  لد  رب  ندرک : بآ  رب  شقن   1 / 3087 تسامـش 3088 - رهب  ایـسآ  رد  شنتفر  تسایـسآ  قوـف  بآ  نیا  نتفر 
.ندناوخ

ار دوخ  تنیط  ات  دـننامب  دـیاب  تسین ، ریزگ  ناـهج  نیا  رد  ناـنآ  زا  هکنیا  اـیند و  ناـبلاط  هب  تسا  یـضیرعت  تسخن  اـه  تیب  نیا  رد 
رهق مه  تسا و  تمحر  مه  ار  ادخ  دنراهق و  مسا  ياهرهظم  نانآ  ( 179 نارمع ، لآ   ) .ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  .دنزاس  راکشآ 

نیا دیاب  و 
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رگا دـندرگ و  بضغ  راتفرگ  هنوگچ  نانآ  دـشابن ، رهق  رگا  .اهِدادـضِأب » ُءایـشألا  ُفَرُعت   » هک دوش  هتخانـش  يرگید  زا  یکی  اهرهظم 
ُعَطقأ ِنیقَیلِابَف  : » تسا ع )  ) یلع هدومرف ي  زا  رثأتم  اه  هرقف  نیا  .دنام  دهاوخن  یخزود  .دوب و  دـهاوخ  تمحر  رـسارس  دـشابن  بضغ 

اَهِیف ٍدَحَال  َناک  ام  ًامالَـس َو  ًادَرب َو  اهَّلُک  َراَّنلا  َتلَعََجل  َکیِِدناَعُم  ِدالخإ  نِم  ِِهب  َتیَـضَق  َکیِدِـحاج َو  ِبیِذـعَت  نِم  ِِهب  َتمَکَح  ام  َول ال 
مه دـیاب و  تشهب  مه  .َنیِعَمجَأ » ِساَّنلا  ِهَّنِجلا َو  َنِم  َنیِِرفاـکلا  َنِم  اـهَأَلمَت  نأ  َتمَـسقأ  َكُؤاَمـسأ  تَسَّدَـقَت  َکَّنَِّکل  ًاـماقُم  اـَل  اّرَقَم َو 

.دوش لماک  وا  يراهق  یمیحر و  ات  خزود 

رد هک  نانچ  تسا  ترخآ  راز  تشک  ناهج  نیا  هکنیا  تساه  تیب  نیا  رد  هک  رگید  هتکن 

165 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

مه اب  دب  کین و  زین  ایند  راز  تشک  رد  دـنبای ، یم  شرورپ  دـنروخ و  یم  بآ  ود  ره  تسا و  مغلـش  درک  نارفعز و  درک  راز  تشک 
.دنا ناکین  دنیآ  یم  راک  هب  هک  نانآ  اما  دنلاب  یم  دنریگ و  یم  هرهب  قح  تیانع  زا  دننک و  یم  یگدنز 

ترخآ ردنا  تام  قفانم  رب  تبقاع  دشاب  دُرب  ار  نانمؤم 

1 / 287 دنا 288 - يزار  يزورم و  مه  اب  ود  ره  دنا  يزاب  کی  رس  رب  ود  ره  هچ  رگ 

نایغبی ٌخزرب ال  ناشنایم  رد  ناکد  مه  نیب  ار  دلخ  ران و  لها 

انالوم ریبعت  هب  ای  دوش ، هدرورپ  ات  دشوکب  دیاب  نارفعز   1 / 2570 هتخیگنا 2571 - فاق  هوک  ناشنایم  رد  هتخیمآ  رون  لها  ران و  لها 
.ددرگ اولح  اب  نتخیمآ  روخ  رد  دسرب و 

درآ گرم  هک  نآ  زا  شیپ  رایتخا  اب  نونک  اسیقلب  زیخ  زیرگ  نکفا  داسک  ناسیسخ  نیز  زیت  تسا  يرازاب  هک  اسیقلب  زیخ 
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رگ دزد  لعن  یـشاب  دنچ  ات  نارخ  نیز  نانک  ناج  هنحـش  هب  ییآ  دزد  وچ  هک  نانچ  نآ  گرم  دـشک  تشوگ  نآ  زا  دـعب  راد  ریگ و 
هک تسجب  تکلم  نیزک  ار  نآ  کنخ  يا  دوبک  روک و  تکلم  هتفرگ  وت  دولخ  کُلم  هتفاـی  تنارهاوخ  دزد  لـعل  اـیب و  يدزد  یمه 

رهاظ ناتـسلگ  نایم  نطاب  رد  هتـسِش  نید  ناناطلـس  ناـهاش و  تکلم  نیبب  يراـب  اـیب  اـسیقلب  زیخ  تسا  رگ  ناریو  ار  کـلم  نیا  لـجا 
ناویح بآ  رَِچب  نم  زک  نانک  هبال  اه  هویم  دوش  یم  ناهنپ  قلخ  زا  نآ  کیل  دور  اج  ره  ناور  وا  اـب  ناتـسوب  ناتـسود  ناـیم  يداـحآ 

ین ياپ  ناور و  یشاب  ناور  نوچ  لاله  نوچ  ردب و  وچ  دیـشروخ و  وچمه  لاب  ّرپ و  یب  کلف  رب  نک  یم  فوط  روخب  نم  زک  هدمآ 
مه رکـشل  وت  مه  هاش و  وت  مه  تیتشز  ندرم  دیآ ز  دیدپ  ین  تَیتشک  رب  دـنز  مغ  گنهن  ین  ین  ياخ  همقل  تول و  دـص  يروخ  یم 

 ) يونثم حرش  تفر  تخب  يزور  تسوت  ریغ  تخب  تفز  ناطلس  یتخب و  وکین  وت  رگ  تخب  وت  مه  یشاب  تخب  وکین  وت  مه  تخت  وت 
166 ص : ج 5 ، يدیهش ،) 

دوخ یتخب ز  هک  وت  سپ  يونعم  يا  دوخ  تخب  یـشاب  وت  نوچ  یبتجم  يا  شاب  وت  مه  دوخ  تلود  اون  یب  نایادگ  نوچ  يدنامب  وت 
رپ زیت :  1094 لاـم ب 1111 - کـلم و  دـش  ار  وت  وت  نیع  هک  نوچ  لاـصخ  شوخ  يا  يوش  مُگ  یک  دوـخ  وـت ز  يوـش ؟ مگ  یک 

.دننک یم  هضرع  دنسپ  قح  يالاک  نآ  رد  هک  قنور ،

هب دنراد و  یم  زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هک  نابلط  ایند  نکفا : داسک 
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.ندرک راکـشآ  ار  اه  هناشن  ندروآ : راد  ریگ و  ( 16 هرقب ،  ) .ْمُُهتَراِجت ْتَِحبَر  امَف  تسا : هدومرف  نانآ  هراب  رد  ادـخ  .دـنناوخ  یم  ایند 
: تسا ع )  ) یلع هدومرف ي  زا  هتفرگ  ًارهاظ 

هک یبیاغ  ندـمآ  رد  زا  شیپ  و  تسا ...  یقاـب  داـشرا  تقو  و  تسین ...  تخـس  ولگ  رب  گرم  باـنط  هک  ادـخ ! ناگدـنب  نونکا  مه  »
زا كدنا  يریگ  هرهب  زا  تیانک  ندیدزد : نارخ  زا  لعن  هبطخ 83 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دیناوتن نآ  زا  نتخیرگ  و  دینآ ...  ندیـسر  رظتنم 

.نتسج نآ  مدرم  ایند و 

دنت ات  تسا  نارتش  يارب  زاوآ  هدنیارـس  يداح  ناتـسود .) نایم  يداح  ًارهاظ   ) دـنا هدـناوخ  يداح »  » ار نآ  ناـحراش  رتشیب  يداـحآ :
تسا هنافلکتم  هیجوت  نیا  اما  دنیآ ، یم  دیدپ  نارتش  تروص  هب  بلغا  اه  حور  یبرع  هنافراع  راعشا  رد  تسا : هتشون  نوسلکین  .دنور 

: تسا هتفر  راک  هب  یسراف  رثن  مظن و  رد  درف  ینعم  هب  داحآ  .تسین  بسانتم  ناتسود » نایم  ناتسلگ  رد  هتسش   » هلمج اب  هک  ارچ 

فصو تیب  نیا  ص 453 ) نیمی ، نبا  ناوید   ) لامک بیاغ  رد  هرـس  کی  لقع  ناصقن  تسه  هک  نآ  زا  داحآ  هس  ود  تیاکح  ونـشم 
نطاب رد  هک  یلاح  هتـسشن  ناتـسلگ  نایم  دارفا  رگید  نوچ  يدرف  رهاـظ  هب  وا  تسا : نیا  نآ  ینعم  تسا و  يونعم  تکلم  ناگدـنراد 

.تسا ینعم  نیا  دیؤم  دعب  تیب  .تسا و  ناطلس 

ادج وت  زا  .دنام  دـهاوخن  وت  اب  تخب  نیا  یهاشداپ ، تسا و  هدرک  يرای  ار  وت  تخب  زورما  رگا  تسا : سیقلب  هب  باطخ  تخب : وکین 
ار يدوخ  نیا  .دـش  دـهاوخن  ادـج  وت  زا  هاگ  چـیه  تسوت و  اب  يدوخ  نیا  یبایب  ار  دوخ  رگا  اما  .یناـم  یم  تخب  دـب  وت  دوش و  یم 

هک تفای  یهاوخ  یماگنه 

يونثم حرش 
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.ییادزب دوخ  زا  ار  يدوخ  فصو 

وش گنز  یب  هنیآ  تضایر  رد  وش  گنر  یب  ینهآ  نهآ ز  وچمه 

ياه 3460- تیب  لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 1 / 3459 دوخ 3460 - ِفاص  كاـپ  ِتاذ  ینیبب  اـت  دوخ  فاـصوا  زا  نک  یفاـص  ار  شیوخ 
.تسا نانآ  ریگ  ندرگ  لابو ، ماجنارـس  اما  تسا ، نادرگ  ناشماک  هب  ناهج  يزور  دـنچ  هک  تسایند  ناـبلاط  زمر  سیقلب  ( 1 / 3459

یم ناشدنم  هرهب  شیوخ  ضیف  زا  دنزاون و  یم  مه  ار  نارگید  دنتسشن  یهلا  ناتسلگ  رد  دنتسر و  دندز  اپ  تشپ  ایند  هب  هک  نانآ  اما 
.دنزاس

يرپ وید و  هکیالم و  تنواعم  دناد و  وا  هک  ییاه  تمکح  تهج  ادخ  یحو  میلعت و  هب  ار  یصقا  دجسم  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندرک  ترامع  هّیقب 
اراکشآ یمدآ  و 

هکیالم تنواعم  دناد و  وا  هک  ییاه  تمکح  تهج  ادخ  یحو  میلعت و  هب  ار  یصقا  دجسم  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ندرک  ترامع  هّیقب 
اراکشآ یمدآ  يرپ و  وید و  و 

کی داد  راک  رد  ندب  دمآ  سنا  ّنج و  داهن  دجسم  نآ  داینب  وا  هک  نوچ  زامن  رد  دمآ  سیقلب  رکشل  زاسب  یصقا  دجسم  نامیلـس  يا 
هلَغ ناّکد و  يوس  ناشدشک  یم  هلـسلس  توهـش  دـنا و  ناوید  قلخ  دابع  تعاط  هر  رد  هک  نانچمه  دارم  یب  یموق  قشع و  زا  هورگ 

ناکد يوس  ناشدناشک  یم  راکـش  بسک و  يوس  ناشدناشک  یم  هلـسلس  یب  ار  قلخ  نیا  نیبم  وت  َهلَو  فوخ و  زا  ریجنز  نیا  تسه 
نِم َلبَحلا  اَنذَخَّتا  مِِهقانعأ َو  ِیف  َلبَحلا  اَنلَعَج  دَق  دَسَملا  ُلبَح  اهِدـیِج  یف  قح  تفگ  دـب  يوس  کین و  يوس  ناشدـناشک  یم  راِحب  و 

.4 تیب 387 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نتخاس : یصقا  دجسم   1112 هُِقنُع ب 1120 - ِیف  ُهِریاط  اَّلإ  ُّطَق  ٍهِقنَتسُم  ٍرِذقَتسُم  نِم  َسَیل  مِِهقالخأ 

(17 لمن ،  ) .ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ُهُدُونُج  َناْمیَلُِسل  َرِشُح  َو  ندیشک : نتخاس  جنر  .نتخادرپ  راک  هب  سنا : نج و  نداد  راک  رد  ندب 
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ود ناگدـنب  هک  دومرف  رگید  ياج  رد  هک  نانچ  .هاوخلداـن  هب  .قشع  نودـب  دارم : یب  ( 37 ص ،  ) .ٍصاَّوَغ ٍءاََّنب َو  َّلُک  َنیِطاـیَّشلا  َو  زین :
: دنا هتسد 

.رایتخا اب  يا  هتسد  و  دنا ، هتسکشا  يراچان  يور  زا  يا  هتسد 

رایتخا دص  اب  هتسکشا  ناقشاع  رارطضا  زا  شا  هتسکشإ  نالقاع 

میب و زا  یهورگ   ) .قاـیتشا سرت و  َهلَو : فوـخ َو  زا   3 / 4468 دنا 4469 - يدنق  يرّکـش و  شناقـشاع  دنا  يدنب  ناگدنب  شنالقاع 
( بهل وـبا  نز   ) وا ندرگ  رد  ٍدَـسَم : ْنِم  ٌلـْبَح  اهِدـیِج  ِیف  : » دَـسَملا ُلـبِح  اهِدـیِج  ِیف  .دـنا ) لوغـشم  راـک  هب  قـشع  يور  زا  یهورگ 

تسا ینامسیر 

169 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نانآ ياـه  يوخ  زا  ار  نامـسیر  ناـشاه و  ندرگ  رد  نامـسیر  میدراذـگ  اـنامه  َلـبَحلا :...  اَـنلَعَج  دَـق  ( 5 دـسم ، [.« ) اـمرخ  ] فیل زا 
اْنلَعَج اَّنِإ  هیآ : هب  تسا  تراشا  تیب  زا  یتمـسق  هتـشون ، يورقنا  هک  نانچ  .دراد  یم  لوغـشم  يراـک  هب  ار  وا  سک  ره  يوخ  .میتفرگ 

« راذقتسا  » زا لعاف  مسا  رذقتسم »  ...: » ٍرِذقَتـسُم نِم  َسَیل  ( 8 سی ،  ) .اه لغ  ناشاه  ندرگ  رد  میداهن  ام  انامه  و  اـًلالْغَأ : ْمِِهقاـنْعَأ  ِیف 
.ندوب هدولآ  یکاپان ، رذق ،»  » هشیر زا 

چیه .تسا  كاپ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  تسا و  ثیدـح  مهفتـسم  ینعم  هب  تغل  رد  هِقنَتـسُم  .يرامیب  نتفای  دوبهب  ًاهَقَن : هقَن  زا  هِقنَتـسُم 
ُهَِرئاط ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  تیب  رخآ  .تسوا  ندرگ  رد  يو  لامعا  باتک  هک  زج  تسین  یکاپ  كاـپان و 
هتشون وا  يارب  زیخاتسر  زور  میا و  هدنکفا  شندرگ  رد  ار  وا  رادرک  یناسنا  ره  و  ًاروُْشنَم : ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  ِهُِقنُع َو  ِیف 

هک دنا  هدش  دننامه  یناسک  هب  مدرم  اه  تیب  نیا  رد  ( 13 ءارسا ،  ) .دنیب یم  هدوشگ  ار  نآ  هک  میروآ  یم  نورب  يا 
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دنا توهش  هدنب  یهورگ  ایند  مدرم  نینچمه  .رارطضا  يور  زا  ناوید  قوش و  يور  زا  نایسنا  دنتخاس ، نامیلس  يارب  ار  یصقا  دجسم 
.دنا لوغشم  راک  هب  هورگ  ود  ره  .تعاط و  دنب  رد  یهورگ  و 

شتآ هک  نوچ  ناهن  شتآ  رد  محَف  یهایـس  نآ  تسا  شوخ  شتآ  شوخ  گـنر  زا  رگخا  تسا  شتآ  نوچ  دـب  راـک  رد  وت  صرح 
نآ دومن  یم  رگخا  محف  نآ  نامز  نآ  هابت  محف  نآ  دنام  دش  نوچ  صرح  هایس  ِمحَف  دش  وت  صرح  زا  رگخا  نایع  دش  یهایـس  دش ،

هتخپ لوُغ  دییارآ  رب  هک  ار  يا  هلوَغ  دوبک  وت  راک  دنام  تفر و  صرح  دوب  هدـییارایب  ار  تراک  صرح  دوب  صرح  ران  راک ، نسُح  هن 
سکع دومن  یم  هناد  ماد  نآ  سوه  زا  وا  نادند  نومزآ  ددرگ ز  دنُک  وا  ناج  دـیامن  نوچ  شیامزآ  لوگ  تسه  هک  یـسک  درادـنپ 

ریغ سکع  زا  هن  دـنزغن  اهریخ  ور  زغن  دـشاب  صرح  دـنامن  نوچ  وج  ریخ  نید و  راک  ردـنا  صرح  دوب  ماخ  دوخ  نآ  صرح و  ِلوغ 
یم صرح  ار  ناکدوک  تفت  هب  رگخا  زا  هدنام  دـشاب  محَف  تفرب  نوچ  ایند  راک  زا  صرح  بات  ریخ  بات  دـَنام  تفر  را  صرح  بات 

170 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  راوس  نماد  لد  قوذ  زا  دنوش  ات  رارِغ  درآ 

صرح سکع  لَخ ز  نیا  رد  مدید  یم  هچ  مدرک  یم  هچ  هک  شدـیآ  هدـنخ  لافطا  رگد  رب  شدـب  صرح  نآ  تفر  كدوک  نوچ ز 
دجـسم دوبن  کـیل  مارک  هدروآ  رب  دجـسم  اـسب  يا  دوزف  اـه  قنور  هتـسویپ  ناـنچ  نآ  دوب ز  صرح  یب  اـیبنا  ياـنب  نآ  نیبگنأ  دومنب 

نوچ اما  تسا  هایس  لاغذ   ) .لاغذ محَف :  1121 مان ب 1136 - شاصقا 
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یهایگ ار  نآ  يونثم  ناحراش  رتشیب  َهلوَغ : .دـیآ ) دـیدپ  یهایـس  دوش  شوماخ  شتآ  نوچ  .دوش و  دـیدپان  نآ  یهایـس  دریگ  شتآ 
یبرع رد  .یبرع  ای  تسا  یـسراف  هلوغ »  » دـنا هتـشونن  اما  .دوش  دـنک  شنادـند  دروخ ، یـسک  نوچ  هک  دـنا  هدرک  ینعم  شرت  خـلت و 

همان تغل  و  يریگ ، ناهج  گنهرف  عطاق ، ناهرب  رد  هک  نانچ  یسراف  رد  اما  .َهلوَغ  هن  تسا ، نالوَغ »  » دراد یفـصو  نینچ  هک  یهایگ 
.تسا لقع  یب  ماخ  مدرم  هلوغ »  » هدمآ ود ) نیا  زا  لقن  هب   ) ادخهد

هتخپ  » بیکرت زین  تسا ، هدش  طبـض  لوا  حتف  اب  هملک  نیا  ساسا  هخـسن  رد  نکیل  تسا  لوُغ »  » ثنؤم َهلوُغ  دـنا  هدرک  مهوت  یـضعب 
راک هب  تروص  نیمه  هب  ار  هروغ »  » زا یتروص  هلوُغ  هک  نآ  روصت  .درادن  یتبـسانم  لوغ  هدام  اب  هدمآ  مود  تیب  مین  رد  هک  درادـنپ »

هب ار  نآ  هک  تسا  مّلسم  تسیچ ؟ هلوَغ  ینعم  سپ  تسا  نیغ  حتف  هب  هلوَغ »  » ساسا هخسن  رد  دش  هتشون  هک  نانچ  هوالعب  .تسا  هدرب 
لقاـع رهاـظب  لوغ  هک  ار  یقمحا   ) تفریذـپ ناوت  یم  نآ  هراـب  رد  ار  ندـییارآ  رب  دـنچ  ره  اریز  تفرگ  ناوت  یمن  نآ  یـسراف  ینعم 

.تسین بسانم  درادنپ » هتخپ   » اب نکیل  دهد ،) ناشن 

اب و  كزیت ،) رت   ) دراد مان  هَزمَح »  » هک هزم  شرت  تسا  یهایگ  فدارم  دنا  هتـشون  نالوغ  يارب  نایوغل  هک  یفـصو  تشاد  هجوت  دـیاب 
: تسا هدمآ  ریز  ياه  تیب  رد  يونثم  رد  هزمح  هک  نیدب  هجوت 

6 تسد 1331 / عفص  يارب  زا  درک  یم  تسار  تسرپ  هزمَح  یفوص  يافق  رب 

171 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نیتسآ  ندروخ  هب  یلام  رب  وت  ات  نیا  تسین  ندروخ  هزمح  نآ  تسا  شلاچ 

رد دیاب  يا  هزمح  نیب  غیت  اجنیا  ندروخ  هزمح  تسین 
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5 / 3776 نینهآ 3777 - فص  نیا 

هیاخ فک  هفطن  رپ  اه  مشچ  راوخ  هزمح  یتشم  دـنرآ  نم  هب  ور  ناما  يو  رد  یمد  کـی  میدـیدن  نم  ناـکم  رتهب  دوب  هک  یهاـقناخ 
دـنا و هتخپ  یم  دـننام  هروش  یـشآ  نآ  زا  هک  تسا  هزمح )  ) روش هایگ  نامه  انالوم  دوصقم  تفگ  ناوت  یم   6 / 3856 راشف 3857 -

ارچ هدرک و  هدافتسا  هلوغ  هملک  زا  اجنیا  رد  ارچ  هدرب  راک  هب  تیب  دنچ  رد  ار  هزمح  هک  نآ  اب  اما  .تسا  هتشاد  فرصم  اه  هاقناخ  رد 
.تسا هدمآ  نآ  لابند  هب  هک  تسا  لوغ  ظفل  تبسانم  هب  ًارهاظ  هدناوخ ، هلوغ  ار  نالوغ 

.دوب هدمآ   4 تیب 1126 / رد  هک  نتشادنپ » هتخپ   » لباقم ندوب : ماخ 

.تسا بیرف  رورغ ، ینعم  هب  تیب  نیا  رد  رارغ  رارِغ :

3 رایتخا 3495 / ار  دوخ  زور  هس  نک  طرش  رارغ  زا  یسرت  هک  یعیب  رد  تفگ 

، دوب مسر  ابق  ندیشوپ  هک  هتشذگ  رد  راوس : نماد   6 راـیتخا 3543 / زور  هس  تخومآ  لوسر  هک  رارِغ  فوخ  زا  وت  نک  نآ  عوُیب  رد 
.دندش یم  راوس  نآ  رب  دنتفرگ و  یم  تسد  هب  ار  دوخ  يابق  نماد  ناکدوک 

تغل جاردـننآ ، زا  لـقن  هب  بئاـص ،  ) تسین شیب  يراوس  نماد  ِكدوـک  نودرگ  هن  رو  نورب  دـیآ  یمن  يراد  رگج  نادرم  فـص  زا 
.تسین نینچ  یلو  دنوش ، یم  بوچ  راوس  دننک و  یم  ات  ار  دوخ  نماد  دنا : هتشون  ناحراش  ضعب  همان )

.هکرس لَخ :

راکـشآ نآ  یتـشز  دـباوخ  ورف  نوچ  و  دـنایامن ، یم  بوـخ  هدـید  رد  ار  بوخاـن  ره  دریگ ، ورین  دـَناود و  هشیر  لد  رد  رگا  صرح 
تسا نآ  زا  ایند  ياهرویز  هب  ناسنا  یگتسب  لد  .ددرگ 

172 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هداد هولج  ابیز  شا  هدید  رد  ار  اهنآ  يو  صرح  هک 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1980 

http://www.ghaemiyeh.com


چیه سپ  .تسا  تمکح  ادخ و  تساوخ  يور  زا  ناشاهراک  دنتسین و  صرح  راتفرگ  دوخ  راک  رد  ناربمیپ  دیامرف  یم  سپس  .تسا 
.تسا یقاب  نآ  هوکش  لالج و  هتسویپ  هک  تسا  یصقا  دجسم  نآ  لاثم  دتفا و  یمن  قنور  زا  هاگ 

صرح و شاّنب  رد  کیل  تسین  گنـس  كاـخ و  دجـسم ز  نآ  لـضف  دوب  میهاربا  تاـصالخا  نآ ز  دوزف  يّزع  یمد  ره  هک  ار  هبعک 
هن ساُعن و  هن  لاکَن  هن  ناشبـضغ  هن  ناشبدا  هن  نام  ناخ و  بسک و  ین  ناشدـجاسم  ین  نارگید  ِبتُک  لثم  ناَشُبتُک  هن  تسین  گـنج 

ناشلاعفا ام  لاعفا  هلبق  ناشلاح  رکذ  دزرل ز  یمه  لد  رگد  يّرپ  زا  ریاط  ناشناج  غرم  رگد  يّرف  یکی  ار  ناشیکی  ره  لاقَم  هن  سایق و 
متفگ صقن  موق  يوکین  ناـج  هب  نم  میوگ  هچ  ره  تسا  هدـش  نیب  هگرحـس  ناـشناج  بش  مین  تسدـُب  نیرز  اـه  هضیب  ار  ناـشغرم 

ار هلمج  دنشک  رس  نایرپ  ناوید و  نیا  زا  رو  مالَّسلا  دمآ َو  زاب  نامیلس  هک  مارک  يا  دیزاسب  یـصقا  دجـسم  موق  يوگ  صقان  هتـشگ 
گنس وت  ناوید  ات  هک  وش ! نامیلس  نوچ  قرب  وچ  رس  رب  شدیآ  هنایزات  قرز  رکم و  زا  دور  ژک  مد  کی  وید  دنشک  ربنچ  رد  كالمأ 

ات راد  شوه  تسا و  لد  نیا  وت  متاـخ  وید  یّنج و  درب  ناـمرف  ار  وت  اـت  ویر  ساوسو و  یب  شاـب  نامیلـس  نوچ  وت  ناوـیا  یپ  زا  دـنُّرب 
رس و رد  تسین  خوسنم  الد  ینامیلس  نآ  مالّسلا  نک و  رذح  متاخ ، اب  وید  مادم  وت  رب  دنک  ینامیلس  سپ  راکـش  متاخ  ار  وید  ددرگن 

سلطا ههالوج  ره  کیل  دنک  ینامیلس  یتقو  مه  وید  تسا  ینک  ینامیلس  تّرِس 
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.صالخا عمج  تاـصالخا :  1137 کـین ب 1154 - تسا  یقرف  ناـشود  ره  ناـیم  رد  کـیل  وا و  تسد  وچ  دـنابنُج  تسد  دـنت  یک 
.1 تیب 3721 / لیذ  هب : دینک  هاگن  صالخا  ینعم  يارب 

هک هاگ  نآ  و  اَّنِم : ْلَّبَقَت  انَّبَر  ُلیِعامْـسِإ  ِْتیَْبلا َو  َنِم  َدِـعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  میرک َو  نآرق  هب  تسا  تراـشا  ع )  ) میهاربا تاـصالخا 
ار و هناخ  ياه  هیاپ  دروآ  یم  رب  ع )  ) میهاربا

173 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

شتـسرپ يارب  ار  نآ  میهاربا  نوـچ  تسا  نوزفا  زور  تزع  ار  هبعک  ( 127 هرقب ،  ) .ریذـپب ام  زا  ام ! راگدرورپ  تفگ ] وا  اب   ] لیعامـسا
.يویند صرح  يارب  هن  تخاس  ادخ 

رد هک  عمج  ياه  لعف  همه  نینچمه  تسا و  هدـمآ   4 تیب 1135 / رد  هک  نانآ  يانب  ایبنأ و  هب  تسا  تراشا  ندروآ ، عمج  ناـشبتک :
.تسا هدنیآ  ياه  تیب 

.ترچ یکنیپ ، ساعن : .سفن ) ياوه  ياضرا  هن  تسادخ  مکح  يارجا  رطاخ  هب  دننک  یم  رفیک  ار  یسک  رگا   ) .تبوقع لاکَن :

هـس زا  یکی  ربمیپ  ره  راتفر  لاعفا : هلبق  .دـنز ) یم  رپ  اه  نامـسآ  رد  یهلا  یحو  ِرَپ  هب  نانآ  ناج   ) .هبـشمب هب  هبـشم  هفاضا  ناـج : غرم 
هضیب ( 90 ماـعنا ،  ) .ْهِدَْـتقا ُمُهادُِـهبَف  تسا : میرک  نآرق  رد  تسا و  ریرقت  راـتفگ و  رگید  ود  درک و  ادـتقا  نادـب  دـیاب  هک  تسا  یتنس 

.تسا ناگدنب  تداعس  بجوم  نانآ  راتفگ  رادرک و  نیرز :... 

.دندید یم  ار  ماجنا  زاغآ  زا  هک  نآ  زا  تراعتسا  بش : مین  رد  نیب  هگرحس 

.کلم عمج  كالمأ : .نتشگ  ادخ  هجوتم  هاگ  نآ  یناسفن  ياوه  زا  لد  ندرک  كاپ  زا  تیانک  نتخاس : یصقا  دجسم 

.ندروآ رد  تعاطا  هب  ندیشک : ربنَچ  رد 

ص،  ) .ٍصاَّوَغ ٍءاََّنب َو  َّلُک  َنیِطایَّشلا  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نآ  هب  تسا  تراشا  ناوید : ندیرب  گنس 
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ینامیلـس .يروآ ) رد  نامرف  هب  ار  سفن  وید  ات  شوکب   ) .ندرک تضایر  لـمحت  ندوب و  تعاـط  رد  ندـیرب : ناویا  يارب  گنـس  ( 37
نیمک هب  تسا  تراشا  ینامیلـس : ندوبن  خوسنم  .دوش ) هریچ  تلد  رب  سفن  ياوه  راذـگم   ) .لقع رب  سفن  ندـش  طلـسم  وید : ندرک 

.ندش هریچ  ندرک : ینامیلس  ( 4 تیب 1264 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .ددرگ هریچ  وا  رب  تقو  هچ  ات  یمدآ  لد  رد  ناطیش  ندرک 

، تسین هدـنفاب  ره  راک  یفاب  سلطا  هک  ناـنچ  (. 76 ءاسن ،  ) تسا فیعـض  هک  وا  رکم  ناطیـش و  هب  تسا  تراـشا  سلطا : هَهـالوُج و 
سابل رد  لطاب  هک  دوب  .تسین  وید  راک  زین  ندرک  ینامیلس 

174 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دییاپ دهاوخن  رید  اما  دنک ، هولج  قح 

هریچ لد  رب  وید  دوش  تلفغ  یمد  رگا  هک  دومن  كاپ  نآ  ثول  زا  ار  لد  ياضف  دوب و  ناطیـش  بقارم  دـیاب  هتـسویپ  هک  تسا  یهیبنت 
.ددرگ

مان نسحلا  وب  ِریزو  نآ  ندرک  فعاضم  هاش و  نداد  هلص  رعاش و  هّصق 

هراشا

مان نسحلا  وب  ِریزو  نآ  ندرک  فعاضم  هاش و  نداد  هلص  رعاش و  هّصق 

سپ راثن  تاـمارک و  خرـس و  رز  زا  رازه  شدومرف  دوب  مِرکُم  هاـش  هاـج  مارکا و  تعلخ و  دـیما  رب  هاـش  شیپ  يرعـش  دروآ  يرعاـش 
تسا كدنا  متفگب  هک  يرازه  هد  تسد  رحب  وت  زا  ُسن  رعاش  ُونُچ  زا  دور  ات  هد  او  هیده  شرازه  هد  دوب  كدنا  نیک  تفگ  شریزو 
شرس نآ  تشگ  انث  رکش و  هناخ  شروخ  رد  تعلخ  داد و  شرازه  هد  هفک  زا  نمرخ  رشُع  دمآ  رب  ات  هفـسلف  ار و  هاش  نآ  تفگ  هقف 

نسح مان و  نسح  نآ  ریزو  نیدلا  ُنالف  شدنتفگب  سپ  دومن ؟ یک  نم  تَِّیلها  ار  هاش  دوب  هک  یعس  نیک  درک  صّحفت  سپ 
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درک و یم  هش  حدـم  هاش  يامعَن  نامه  بل  نابز و  یب  زاب  تفر  هناخ  يوس  تشبن و  رب  زارد  يرعـش  یکی  وا  يانث  رد  ریمـض  قلخ و 
ینعم زج  .روعـش  لقع ، شوه ، زوپ ، هدـمآ : نوگاـنوگ  ینعم  هب  اـه  گـنهرف  رد  هژاو  نیا  ُسن :  1155 هاش ب 1164 - ياـه  تعلخ 
نیمه زا  ًارهاظ  تسا و  نامگ  سدح و  هداز  اه  ینعم  رگید  تسا  هتفر  راک  هب  يرخف  سمش  و  ییانس ، یتسهم ، رعـش  رد  هک  تسخن 

.هدش هتفرگ  يونثم  زا  رگید  یتیب  تیب و 

سدح هتبلا  هک  هدرک  ینعم  ییاراد » لام و   » 4 تیب 3148 / رد  و  زونه »  » ثحب دروم  تیب  رد  ار  ُسن »  » دوخ هقیلس  هب  ادخهد  موحرم 
رد و  سَپ »  » هب تیب  نیا  رد  ُسن » ( » هلودلا ءالع  پاچ   ) يونثم رد  .تسین  راوزاس  هملک  نیا  لامعتسا  دروم  رگید  اب  و  نامگ ، تسا و 

يارب زج  میتشون  هک  نانچ  اما  دنا  هتـشون  ینعم  دنچ  ُسن »  » يارب اه  سیون  گنهرف  دنچ  ره  .هدش  لیدـبت  ریمـض »  » هب  4 تیب 3148 /
.تسا ناهد »  » و زوپ »  » نآ دوش و  یمن  هدید  يدهاش  ینعم  ود  ای  کی 

دنرب یم  راک  هب  يرتشیب  تقد  نامجرتم  ًالومعم  هک  میرک  نآرق  ياه  هیآ  همجرت  رد 

176 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب دـنتفگ  یم  : » هدـش همجرت  نینچ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  اـم  ْمِهِهاْوفَأـِب  َنُولوُقَی  نارمع  لآ  هروس  هیآ 167  تسا و  ناـهد »  » همجرت ُسن » »
: تسا نینچ  ( 32 هبوت ،  ) ْمِهِهاْوفَِأب ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  همجرت  و  یشقنش ) ریسفت  « ) .ناشاه لد  رد  ُدبَن  هچ  نآ  ناشاه  ُسن 

ص  ) يدابآ روس  ریـسفت  رد  و  .ناشاه » ناوز  ناشاه و  ُسن  هب  ار  يادخ  نید  دننک  لطاب  وا  ار ، يادخ  رون  دنـشک  ورف  دـنهاوخ  یم  »
رب ار  ناتب  لسع  دوخ  و  : » تسا هدمآ  ( 59
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جیار ینعم  ای  ُسن »  » ینعم هک  تفای  نانیمطا  ناوت  یم  اهدهاش  نیا  زا  .دندنادرگ » یم  دیِزَی  نَم  ِعَیب  هب  اهرازاب  رد  دندیلام و  یم  ُسن 
؟ دهد یم  ینعم  هچ  يونثم  ياه  تیب  رد  ُسن »  » اما .تسا  ناهد »  » نآ

ناوـت یم  .نتفگ  نخـس  ینعم  هب  تسا  هوَـف »  » نآ ردـصم  تسا و  قتـشم  لـعف  نآ  زا  تسا و  ناـهد  ینعم  هب  وـُف »  » اـی مَف »  » میناد یم 
تـشه درخ  هن  : » تیب رد  اما  .وگنخـس  رعاش  نانچ  زا  سن » رعاش  ونچ  زا  : » تسا هدرب  راک  هب  هوف »  » ربارب ار  سن »  » انالوم داد  لاـمتحا 
يدیؤم ییاراد ) لام و   ) دـنا هدز  ادـخهد  موحرم  هک  یـسدح  تسا و  رت  بسانم  ناهد » بل و  ( » 4 / 3148 « ) ُسن هن  ار و  کـلم  نآ 

.درادن

.تسایرد نوچ  وا  ششخب  هک  .هدنشخب  رایسب  تسد : رحب 

.نادب ظفل  نتسارآ  نوگانوگ و  ياه  ینعم  ندرک  قیفلت  زا  تیانک  نتفگ : هفسلف  هقف و 

.دش یم  هتخادرپ  یمالسا  تموکح  هب  هک  اه  لوصحم  رگید  نمرخ و  زا  تسا  کی  هد  رشُع :

: تسا فالخ  ناهیقف  نایم  لوصحم  عون  هب  رشع  قلعت  رد  و 

1 تشامگ 3131 / نمرخ  نآ  رب  هلعش  نانچ  وا  تشادن  وا  رشُع  ساپ  نمرخ  هک  نوچ 

رب رـشع  هک  یناسک  ضعب  داتفا  یم  قافتا  نوچ  2 و  تسین 1755 / رـشُع  جارخ و  ناریو  هد  رب  تسا  یندیزوس  سفن  ره  ار  ناقـشاع 
هدـنام هت  یتلود  نارومأم  راشف  ماـگنه  دـندرک ، یم  يراد  دوخ  تخادرپ  زا  ندوبن ، رـسیم  رذـع  هب  تفرگ ، یم  قلعت  ناـنآ  لوصحم 

.دنتخادرپ یم  نآ  زا  ار  رشع  هتفوک  ار  نمرخ 

.دنبوک یم  ار  نآ  راب  رگید  دنام و  یم  نیمز  رد  هدشن  هتفوک  نانچمه  نمرخ  نتفوک  ماگنه  هک  تسا  وج  مدنگ و  ياه  هشوخ  هَفَک :
( مکح لاثما و   ) .تسا یلثم  رود » هفک  زا  واگ  »

ص: ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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نآ زا  تیانک  .ندـمآ ) تسد  هب  راز  تشک  رد  هدـنام  ياه  هشوخ  نتفوک  زا  یهاشداپ  قح  کی  هد  : ) ندـمآ رب  هفک  زا  نمرخ  رـشُع 
.دش هتفرگ  رعاش  يارب  هاش  زا  رانید  رازه  هد  رارصا  اب  هک 

.دوب هاش  فصو  دورس  یم  هچ  نآ  اما  دوتس  یم  ار  ریزو  رعاش ، دنچ  ره  بل :...  نابز و  یب 

نیا هک  ار  هاش  مان ، نسح  مه  ون  ریزو  نتفگ  و  شیوخ ، هدعاق  رب  ندومرف  رانید  رازه  هلص و  نامه  دیما  هب  لاس  دنچ  دعب  رعاش  نآ  ندمآ  زاب 
منک دونشخ  نآ  کی  هد  هب  ار  وا  نم  تسا و  یلاخ  هنیزخ  تساه و  جرخ  ار  ام  تسا و  رایسب  تخس 

هاش مان ، نسح  مه  ون  ریزو  نتفگ  و  شیوخ ، هدعاق  رب  ندومرف  رانید  رازه  هلـص و  نامه  دیما  هب  لاس  دنچ  دـعب  رعاش  نآ  ندـمآ  زاب 
منک دونشخ  نآ  کی  هد  هب  ار  وا  نم  تسا و  یلاخ  هنیزخ  تساه و  جرخ  ار  ام  تسا و  رایسب  تخس  نیا  هک  ار 

رتهب هدومزآ  يوج  تسج و  تسد  ود  ّیگنت  رقف و  تقو  تفگ  تشگ  جاتحم  زوع  رقف و  زا  رعاش  تشک  قزر و  رهب  دنچ  یلاس  دعب 
رد نکیل  تسا ، نتـشاک »  » ینعم هب  تشَک :  1165 مرب ب 1167 - بناج  نآ  دـب  ار  ون  تجاـح  مرک  رد  مدومزآـک  ار  یهگ  رد  تسا 

.تسا دوصقم  ندرب » دوس  ندرک و  لخد   » نآ مزال  تیب  نیا 

.یشیورد ندش ، شیورد  زَوَع :

نارازه دص  کیََدل  اَهاَندَجَو  اَهانـسمَتلا  کَیلإ َو  اَنِجئاوَح  ِیف  اَنِهلأ  تفگ  هیََدل  مُه  ِجئاوَحلا  ِیف  َنوُِهلُوی  هیوبیـس  نآ  تفگ  هَّللا  ینعم 
نارازه يدندیدن  رگ  دنت  هیدُک  يزجاع  یلیخب  رب  دنک ؟ نیا  يویلف  هناوید  چیه  درف  ِناّید  نآ  شیپ  نالان  هلمج  درد  تقو  ردنا  لقاع 

ِردـیَح گرگ و  لیپ و  اـه  جوا  رب  ناگدـنرپ  هلمج  اـه  جوم  رد  ناـیهام  هلمج  هکلب  شیپ  شیدندیـشک  ناـج  یک  نـالقاع  شیب  راـب 
راهب مه  يد  مه  دنبای  وز  هیام  رارش  ره  بآ و  داب و  كاخ و  هکلب  زین  رام  روم و  تفز و  ياهدژا  زین  راکشا 
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ود نآ  نیمی  ِّيِوطَم  هلمج  تسا  وت  ظفح  تمـصع و  نم  ُِنتـسا  نامز  کی  قح  يا  مراذگم  ورف  هک  نامـسآ  نیا  دنک  هبال  شمد  ره 
وا زا  تجاـح  نداد  دـنتخود  رب  وا  زا  هسیک  ناـگلمج  راوـس  یتـسدرک  وـت  مبآ  رب  هک  يا  رارق  رب  مراد  هک  دـیوگ  نیمز  نـیو  تـسد 

179 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنتخومآ 

رو وج  کـشخ  رد  وجم  وج  مَی  رد  بآ  وا  ریغ  زا  هن  دـیهاوخ  وا  زا  نیه  تالَـص  وأ  ًاربَـص  هنم  اُونیِعَتـسا  تارب  هدروآ  رب  وز  یِّیبـَن  ره 
دنک نوچ  تعاط  هب  يرآ  ودب  ور  دنک  نوراق  رز  ار ز  ضرعم  هک  نآ  دهن  وا  مه  اخـس  شلیم  فک  رب  دهد  وا  مه ، رگد  زا  یهاوخب 

: هَهالإ َهلا  َهلَو .»  » زا یضعب  .دنا و  هتسناد  قتشم  ََهلأ »  » زا ار  هملک  نیا  برع  نایوغل  ضعب  هَّللا :  1168 ب 1183 -

مالـسا زا  شیپ  هملک  نیا  ظفلت  .دنا  هتـسناد  هیلامک  تافـص  عمجتـسم  تاذ  ار  هملک  ینعم  .اهَیلإ و  َعَزَف  ِهِّما ، َیلإ  ُِّیبَّصلا  ََهلَو  .دیتسرپ 
.دنتفگ یم  هاله »  » نایلامش و  هالا »  » نایبونج تسا : هدوب  هنوگ  ود  یلامش  یبونج و  ياه  برع  نایم 

ناـیوحن نیب  باـتکلا  ماـن  هب  وا  باـتک  .ه ق ،) تاـفو 180  دـلوت 148 ،  ) سراـف ياـضیب  مدرم  زا  فورعم ، يوحن  دنمـشناد  هیوبیس :
(. هلا لیذ  برعلا ، ناسل   ) تسا مثیهلا  وبا  زا  روظنم  نبا  لقن  هب  هداد  تبسن  ودب  انالوم  هک  يا  هلمج  اما  .دراد  ناوارف  ترهش 

.دنور یم  وا  دزن  هتفیش  ناسرت و  يدنمزاین  رد  نانآ  نوهلوی :... 

.میتفای شاوت  دزن  میتسج و  ار  نآ  و  میدروآ ، وت  هب  يور  دوخ  ياه  يدنمزاین  رد  انجئاوح :...  یف  انهلأ 

.مکاح رواد ، ناّید :

مض و هب  یسراف  رد  تسا و  راگزور » یتخس   » یبرع رد  هیدک :
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.تسا یگزوی » رد   » ینعم هب  لوا  رسک  ای 

.ندرک یگزوی  رد  ندینت : هیدک 

.ندرم وا  هار  رد  ندرک ، راثن  ناج  ندیشک : شیپ  ناج 

.ریش ردیح :

.هدنراد هاگن  نوتس ، نتسا :

ع)  ) یلع نانمؤم  ریما  ندرک : راوس  بآ  رب  ( 67 رمز ،  ) .ِِهنیِمَِیب ٌتاَّیِوْطَم  ُتاومَّسلا  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .هدـیچیپ  رد  ّيوطم :
یتیاور زین  و  هبطخ 91 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دناشوپ رد  هدنشوج  يایرد  ياه  ههوک  هدنـشورخ و  گرزب  ياه  جوم  هب  ار  نیمز  : » دیامرف

نویعلا و زا  ص 81 ، ج 57 ، راونالا ، راحب   ) .دیرفآ بآ  فک  زا  ار  نیمز  ادخ  هک  ترضح  نآ  زا 

180 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، هدننادرگ رب  يور  ضرعم : ( 153 هرقب ،  ) .ِهالَّصلا ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اُونیِعَتسا : عیارـشلا ) للع  نساحملا و 
.رفاک

یم ناشتمعن  و  دشخب ، یم  ناگدـنب  رب  هک  تسوا  .دـنهاوخن  يرای  وا  زا  زج  دـنربن و  ادـخ  هب  زج  تجاح  هک  ار  نالفاغ  تسا  یهیبنت 
( .دزاس یم  مورحم  اجک  ار  ناتسود  دهد ، یم  هفیظو  ار  اسرت  ربگ و  بیغ  هنازخ  زا   ) .دهد

نانسحم ورگ  دهنب  درآ و  نسحم  شیپ  ون  رعـش  دشاب  هچ  رعاش  هیده  داهن  نسحم  هش  نآ  يوس  يور  داد  يادوس  زا  رعاش  رگید  راب 
رعق ب 1187- درآ ز  رهگ  وک  رعاش  هصاخ  رعش  گنت  دص  زا  هب  يرعش  ناششیپ  رظتنم  ار  نارعاش  هداهن  رز  ِّرب  دوج و  اطع و  دص  اب 

یم وا  دزن  ار  رعش   ) .نتفرگ تلص  زا  تیانک  نداهن : ورگ  .دروآ ) وا  هاگرد  هب  يور  هاش  شهد  دیما  هب   ) .ششخب شهد ، داد :  1184
.راب هگنل  کی  گنت : .دریگ ) هلص  ات  درب 

.یلعا كزان  نیمشیربا  هماج  رعش :

ص ققحم ، يونیم ، ورسخ ، رصان  ناوید   ) یناگرگ رعش  ُّيوطش و  فرش  یشخب  نابرطم  هب  یمه  زورما 
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ص 292) ج 1 ، نایرون ، رتکد  ناملس ، دعس  دوعـسم  ناوید   ) رب نارود  رد  هتفرگ  ار  بش  يوسیگ  هتـسب  یلحک  رعـش  هب  ار  اوه  يور 
.نتخیر مظن  بلاق  رد  ار  فیرظ  قیقد و  ینعم  ندروآ : نورب  رعق  زا  رهگ 

زا فک  رب  هداهن  ناج  لیح  دـص  بصغ و  يوس  بسک و  يوس  دوب  ناج  نوتـس  ناـن  توق و  هک  نآ  دوب ز  ناـن  صیرح  لّوأ  یمدآ 
وا لضف  نایب  رد  دنهد  رب  ار  وا  لصف  لصا و  هک  ات  نارعاش  حدم  تسا و  مان  قشاع  نان  ینغتسم ز  تشگ  ردان  هب  نوچ  لما  صرح و 

فصو زا  ام  فصو  قح  درک  دوخ  تروص  رب  ام  قلخ  وگ  تفگ و  رد  دهد  وب  ربنع  وچمه  وا  ّیـشخب  رز  ّرف و  ّرک و  هک  ات  دنهن  ربنم 
181 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  قبس  دریگ  وا 

نآ دوش ز  رپ  تسچ  تسا  لضف  رد  هک  قح  درم  هصاخ  تسوخ  زین  ییوج  حدم  ار  یمدآ  تسوج  دمح  رکش و  قاّلخ  نآ  هک  نوچ 
رـس قیفر  يا  متفگن  دوخ  زا  لثم  نیا  غورف  دریگ  یک  تسا  هدـیردب  کیخ  غورد  داب  نآ  ز  لها ، دـشابن  رو  تسرد  کیخ  نوچ  داب 
دربب هاش و  نآ  شیپ  رعاش  تفر  حدم  هب  دـمحا  دوش  هبرف  ارچ  هک  حدـق  دینـشب  نوچ  تفگ  ربمیپ  نیا  قیفم  یلها و  وچ  ونـشم  يرس 
دنام دندرم و  ناملاظ  دنارب  بکرم  نیا  هک  ار  نآ  کنخ  يا  دنامب  اه  ناسحا  دـندرم و  نانـسحم  درمن  نآک  ناسحا  رکُـش  ردـنا  رعش 

، ایند دش ز  وا  هک  ار  نآ  کنخ  ربمغیپ  تفگ  اهَد  رکم و  دنک  وک  یناج  ِياو  اه  ملظ  نآ 
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ات درمن  شنایـصع  درم و  وک  نآ  ياو  درخ  تسین  ناسحا  نید و  نادزی  دزن  درمن  شناـسحا  کـیل  نسحم  دُرم  وکن  لـعف  وا  زا  دـنام 
.يرگید زا  يزیچ  نتفرگ  متس  هب  بصغ :  1188 دربب ب 1204 - ناج  وا  گرم  هب  يرادنپن 

.دیما وزرآ ، لَمأ :

.انایحأ ًاقافتا ، هردن ، ردان : هب 

وا و تلیـضف  نداد : رب  لـصف  لـصا و  دراوملا ) برقا  « ) .عورف يا  لوـصف  لوـصا و  ِبَسَّنلل  و   » .عرف لـصا ، فـالخ  ییادـج ، لـصف :
.ندرمش رب  ار  يو  نادناخ 

زا دیآ و  یم  رب  ترهش  بسک  یپ  رد  دش ، غراف  نان  هشیدنا  زا  نوچ   ) .ندرک تحیدم  .اراکشآ  نتفگ  نخـس  زا  تیانک  نداهن : ربنم 
يونثم ثیداحا  رد  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  دوخ : تروص  رب  اـم  قلخ  .دنیاتـسب ) یگرزب  هب  ار  شنادـناخ  وا و  دـهاوخ  یم  نارعاـش 

هعیـش و ثیدح  ياه  باتک  رد  ثیدح  ناونع  هب  تاملک ، یخرب  رد  رییغت  رـصتخم  اب  هلمج  نیا  .هتروص » یلع  مدآ  هَّللا  قلخ  : » تسا
یَلَع َناسنإلا  ُهَّللا  قَلَخَف  : » تسا هدـمآ  رد  ثیدـح  ياـه  باـتک  هب  قیتع  دـهع  زا  ًاـنئمطم  هکلب  ًارهاـظ  و  دوش ، یم  هدـید  ّتنـس  لـها 
ياه باتک  هب  ثیدح  ياه  باتک  زا  سپس  هیآ 28 ) لوا ، لصف  نیوکت ، رفس  « ) .مُهَقَلَخ یَثنأ  ًارَکَذ َو  ُهَقَلَخ  ِهَّللا  ِهَروُص  یَلَع  .ِِهتَروُص 

.دنا هدرک  اهریسفت  نآ  زا  دوخ  هقیلس  هب  نانآ  هدمآ و  رد  ینافرع 

هدوب نینچ  ثیدح  لصا  هک  تسا  هدروآ  سواط  نبا  دوعسلا  دعس  زا  یسلجم  موحرم 

182 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دـندنکفا و ار  مـالک  نیا  ضعب  ناناملـسم  ضعب  دـیوگ  سپـس  .ِظوُفحَملا » حوَّللا  اـهَرَّوَص  ِیتَّلا  ِِهتَروُص  یَلَع  َمَدآ  ُهَّللا  َقَـلَخَف  : » تسا
ج راونالا ، راحب   ) .دندش ثیدح  لیوأت  دنمزاین  ناناملسم  و  دمآ ، نایم  هب  مسج  زا  نخس  و  .ِِهتَروُص » یَلَع  َمَدآ  َقَلَخ  َهَّللا  َّنأ  : » دنتفگ
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.تسین و ثیدح  هلمج  نیا  هک  هدشن  هجوت  نادب  .تسا و  يرگید  لیوأت  زین  یسلجم  موحرم  لقن  مینیب  یم  هک  نانچ  ص 121 ) ، 11
ار هرهچ  ای  تسا  هدیرفآ  تروص  نادب  ار  مدآ  ادـخ  هک  دـیناسرم  بیـسآ  ار  یـسک  هرهچ  گنج  رد  هک  تسا  نیا  اه  لیوات  هلمج  زا 

.دیناوخم تشز 

ندش رپ  ص 115 ) يونثم ، ثیداحا   ) .هدمآ رگید  ياه  باتک  دـمحا و  دنـسم  رد  هک  تساه  تیاور  ساسا  رب  قح : ندوب  وج  دـمح 
نب هماسا  زا  مکاح  یناربط و  « ) .هسفن یف  نامیالا  یبَر  ههجو  یف  ُنِمؤملا  حدـم  اذِإ  : » هک تسا  یتیاور  یـساسا  رب  حدـم : زا  قح  درم 

.تقیقح هدنبایرد  .دوخ  هب  .شوهب  قیفم : يورقنا ) حرش  ریغصلا ، عماجلا  دیز ،

هدرک يوریپ  وا  زا  نوسلکین  هتـسناد و  تباـث  نب  ناّـسح  يارب  ص )  ) لوسر نداـهن  ربـنم  هب  تراـشا  ار  نآ  يورقنا  تفگ : ربـمیپ  نیا 
ّلَج َو َّزَع و  ِهَّللا  نِم  حدَـملا  ِهَیلإ  ُّبَحا  َدَـحأ  ـال  : » دوش یم  هدـید  دـمحا  دنـسم  رد  هک  یثیدـح  هب  تسا  تراـشا  ًارهاـظ  نکیل  .تسا 

.دنامب اه  ناسحا  دندرم و  نانسحم  درمن : ص 436 ) ج 1 ، دنسم ، « ) .هَسفَن َحَدَم  ِکلِذل 

.یکریز ءاهد ، اهد : مکح ) لاثما و   ) تاحلاصلا تایقابلا  ار  وت  رم  هریخذ  نیا  دنا  هتفگ  یناث  رمع  ناگرزب  ار  وکین  مان 

و ص 505 ) ج 2 ، دمحا ، دنسم  « ) .مهروجأ ُلثم  َُهل  ناک  اهیلع  عَِبتاف  يدُه  َهَّنُـس  َّنَس  نَم  : » ثیدح نیا  هب  تسا  تراشا  ربمغیپ : تفگ 
ٍءام هقدص  هسرغی و  ٍسرغ  هرفحَی و  بیلق  هنم و  أرقی  فحصم  و  هل ، رفغتـسی  حلاص  دلو  هتوم  دعب  نمؤملا  اهب  ُعِفَتنَی  ٍلاصخ  ُّتِس  : » زین

تلصخ شش  ع ))  ) قداص ماما  زا  ص 257 ، ج 68 ، راونالا ، راحب  ص 22 ، قودص ، یلاما  « ) .هدعب اهب  ذخؤی  هنسح  ٌهَّنُس  هیرجی و 
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یهاچ دـنناوخ ، نآ  زا  هک  ینآرق  دـهاوخ ، شزرمآ  وا  يارب  هک  حـلاص  دـنزرف  درب : دوس  نآ  زا  گرم  زا  سپ  نامیا  اب  درم  هک  تسا 
هک یبآ  دناشن ، هک  یتخرد  دنک ، هک 

183 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنور نادب  يو  زا  سپ  هک  ییوکین  تنس  دزاس ، ناور 

یم عونت  شیازفا و  كدـنا  كدـنا  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  هب  یمدآ  هقالع  هکنیا  تسخن  .تسا  هتکن  دـنچ  اه  تیب  نومـضم  رد 
دز نابز  ار  وا  هچ  نآ  سپـس  دـبای ، شیاسآ  نادـب  هچ  نآ  سپـس  درادـب ، هدـنز  ار  وا  هک  دـهاوخ  ار  يزیچ  تسخن  هک  ناـنچ  دـبای ،

.نینچمه دزاس و  نارگید 

.تساه تجرد  ار  اه  هلحرم  نیا  زا  کی  ره  و 

نیا رد  دـنچ  ره  تسوکین  دـشکن  تغلابم  قارغا و  هب  هک  يدـح  ات  یعیبط و  تسا  يرما  ندـش ، هدوتـس  هب  یمدآ  لیم  هک  نآ  رگید 
رد یخرب  دـش و  هتـشون  هک  ناـنچ  حدـم  شیاتـس  رد  یخرب  .تسین  راـگزاس  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  رهاـظ  هک  تسا  ییاـه  تیاور  هراـب 

: هک نانچ  نآ  شهوکن 

دـشاب فراعتم  دح  رد  تسار و  رگا  حدم  هک  تسا ، نیا  اه  ثیدـح  هنوگ  ود  نیا  نایم  عمج  و  .بارتلا » مکیحدام  هوجو  یف  اوثحا  »
.تساه حدم  نیا  هب  تراشا  تسا  حدم  مذ  رد  هک  یتیاور  .تسا و  هانگ  دشک  غورد  تغلابم و  هب  رگا  و  تسا ، هدیدنسپ 

تسوا کین  رثا  دنام  دهاوخ  یقاب  یـسک  گرم  زا  سپ  هچ  نآ  هک  ارچ  .دنام  یقاب  وا  زا  کین  مان  ات  دشوکب  دیاب  یمدآ  هکنیا  رگید 
.دنتسرف یم  تنعل  وا  رب  هک  يو  تشز  مان  ای  دننک  یم  تمحر  نادب  ار  وا  هک 

يوق تسا و  راد  ماو  رذگ  رب  رعاش  هک  نآ  نک ز  اهر  نیا 
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تسخن مارکا  يوب  دیما و  رب  تسرد  ّرد  زا  رپ  يرعش  نینزان  راپ  ناسحا  شـشخب و  دیما  رب  رایرهـش  يوس  رعـش  رعاش  درب  رز  جاتحم 
دوب هتفر  ایند  ّزع ز  قارب  رب  دوج  رپ ز  ریزو  نآ  راب  نیا  کیل  رایرهـش  نآ  تداع  دـب  نینچ  نوچ  رازه  شتفگ  دوخ  يوخ  رب  مه  هاش 

ازج ششخب  نیا  دوبن  ار  يرعاش  ام  میراد  اه  جرخ  هش  يا  تفگ  سیسخ  محر و  یب  تخـس  نکیل  هتـشگ  سیئر  ون  ریزو  وا  ماقم  رب 
هدرب روالد  نیز  نارازه  هد  تسد  شیپ  زا  وا  هک  شدـنتفگ  قلخ  منک  یـضار  شوخ و  ار  رعاـش  درم  منتغم  يا  نیا  رـشع  عبر  هب  نم 

راظتنا زا  رازن  راز و  دوش  ات  راشف  ردنا  ار  مراشفب و  تفگ  دنک ؟ نوچ  ییادگ  یناطلس  دعب  دنک ؟ نوچ  ییاخ  کلک  رّکش  دعب  تسا 
184 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نمچ  زا  گربلگ  وچمه  دیابر  رد  نم  هار  زا  مهد  شکاخ  را  هگ  نآ 

تفگ ارم  وا  دـنیبب  نوـچ  ددرگ  مرن  يرث  اـت  دّرپـب  رگ  اَّیرث  زا  نیـشتآ  مه  دوـب  رگ  اـضاقت  رگ  نیا  رد  مداتـسا  هک  راذـگب  نم  هب  نـیا 
رب نیا  راذگب و  نم  هب  وت  سیل  دـیموا  دـص  ود  ار و  وا  تفگ  تسام  يوگ  وکین  هک  نک  شداش  کیل  تسار  وت  نامرف  ورب  شناطلس 

تیب 1155/ زا  وا  ناتساد  هک  رعاش :  1205 راهب ب 1221 - دمآ  يد و  ناتـسمز و  دش  راظتنا  ردنا  بحاص  شدنکف  سپ  سیون  نم 
.دمآ نایم  رد  رگید  عوضوم  سپس  تفای ، همادا   4 تیب 1167 / ات  دش و  زاغآ   4

رظتنم رعاش  ناتساد  راذگب و  ار  ناتساد  نیا   ) .هار رد  رذگ : رب 
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.رانید جنپ  تسیب و  رشُع : عبر  .دوب ) هدرم  یمانشوخ  اب   ) .مارتحا تزع و  اب  زع : ِقاُرب  رب  .رآ ) نایم  هب  ار 

.زیزع هیام ، نارگ  مَنَتغُم :

.تسا نیا  زا  شیپ  ینعم  هب  ًارهاظ  نکیل  .دنا  هدرک  ینعم  هیسن »  » لباقم دقن ،»  » ار نآ  ناسیون  گنهرف  تسد : شیپ  زا 

دنـسرخ هنوگچ  رـصتخم  نیدب  ناوارف  ماعنا  زا  يرادروخ  رب  زا  سپ   ) .ندییاخ ار  ین  رکـش  ندروخ  زا  سپ  رکـش : دعب  ییاخ  کلک 
.نداد ادرف  زورما و  هدعو  .ندرک  لطعم  زا  تیانک  ندرشف : راشف  رد  .دوش )

.وخ دنت  نیشتآ :

.درب یم  رس  هب  دیما  رد  هک  یسک  .راودیما  سیل : دیما 

ینعم هب  تسا ، ءارم  ارم  ًارهاظ  .دوش  یمرن  ثعاب  ارچ  ریزو  ندید  اما  دـنیبب ،) ارم  نوچ   ) دـنا هتفرگ  ریمـض  ار  نآ  ناحراش  ضعب  ارم :
: تیب زین  تسا  لامتحا  نیا  دیؤم  الاب  تیب  رد  نیشتآ »  » هملک و  هزیتس ، لادج و 

4 زیتس 1231 / بحاص  نیا  وت  اب  دریگن  ات  زیرگ  بش  اجنیا  زو  ار  نیا  ریگب  ور 

حرـش یهر  مشاب  ار  وت  مناج  دهر  ات  یهد  ممانـشد  هک  هن  رز  رگا  تفگ  دش  ریبدت  مغ و  نیا  نوبز  سپ  دش  ریپ  شراظتنا  ردنا  رعاش 
185 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

نآک نارگ  هشیدنا  ردنا  رعاش  دـنام  نآ  رـشع  عبر  داد  شنآ  زا  دـعب  ورگ  زا  نیکـسم  ناج  نیا  دـهر  ات  ورب  وگ  يراب  تشُک  مراظتنا 
داهد تدزم  ادخ  ایند  زا  تفر  دار  ِروتسد  نآ  هک  شدنتفگب  سپ  دوب  راخ  هتـسد  تفُکـشا  رید  هک  نیا  دوب  رایـسب  نانچ  دقن و  نانچ 

ناسحا یلب  قحلا  درمن  وا  دربب  ار  ناسحا  تفر و  وا  نامز  نیا  اطخ  ار  شـشخب  داـتفا  یمه  مک  اـطع  نآ  دـش  یمه  وز  فعاـضم  هک 
بحاص ام  زا  تفر  درمب 
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زا تلیح  دص  هب  ام  زیتس  بحاص  نیا  وت  اب  دریگن  ات  زیرگ  بش  اجنیا  زو  ار  نیا  ریگب  ور  دیسر  ناشیورد  ِخاّلس  ِبحاص  دیـشر  دار و 
نیا مان  تسیچ  ناوع  نیا  دییوگب  دمآ  اجک  زا  ناقفشم  يا  تفگ  درک و  ناشیا  هب  ور  ام  دهج  زا  ربخ  یب  يا  میدتسب  ار  هیده  نیا  وا 

نـسح نآ  نید  ّبر  يا  غیرد  دـمآ ؟ یکی  نوچ  نیا  مان  نآ و  مان  بر  ای  تفگ  نسح  مه  شمان  هک  شدـنتفگ  موق  نک  هماـج  ریزو 
دـص ناج  يا  دـیفاب  ناوت  یم  نسح  نیا  تشز  شیر  زک  نسح  نیا  وخ  دوج  دـیآ  بحاص  ریزو و  دـص  وا  کلک  کی  زا  هک  یماـن 

.ندرم ناج : ندیهر   1222 دنک ب 1238 - اوسر  دبا  ار  شکلم  هاش و  دنک  اغصا  هش  وچ  بحاص  نینچ  رب  نسر 

یب دوب و  ناوارف  هک  نیتسخن  هلـص  هب  تسا  تراشا  نانچ : نآک  .ِنیَتَحاَّرلا » يَدـحإ  ُسأَیلا  : » هک ندـش  هدوسآ  ندـیهر : ورگ  زا  ناج 
.گنرد

.كدنا يزیچ  زا  تراعتسا  راخ : هتسد 

هب تسا  تراشا  ندـیفاب : نسر  شیر  زا  .اطع ) مک  ریخ ، یب  زا  تیانک   ) .دربب دروآ و  رب  نانآ  نت  زا  مدرم  هماج  هک  راّرط ، نک : هماج 
.تسا تقامح  تمالع  زارد  شیر  دنیوگ : لوادت  رد  هک  يا  هلمج 

.ندینش نخس  ندرک : اغصا 

دیابن ار  رهاـظ  بیرف  هک  تسا  نیا  وا  ضرغ  .دروآ و  ناـیم  هب  ار  ریزو  رعاـش و  ناتـساد  وید ، ندرک  ینامیلـس  زا  نخـس  تبـسانم  هب 
.نسر زگ  دص  نسح  نآ  ات  نسح  نیا  زا  اما  دوب  نسح  مان  ار  ود  ره  دندوب و  ریزو  ود  ره  نآ  .درب  دیاب  نورد  هب  هار  دروخ و 

نوعرف تیلباق  داسفا  رد  ناماه  ینعی  نوعرف  ریزو  هب  هاش  ِتَّوُرُم  داسفا  رد  نود  ریزو  نیا  ییاردب  نتسنام 

نوعرف ریزو  هب  هاش  ِتَّوُُرم  داسفا  رد  نود  ریزو  نیا  ییاردب  نتسنام 
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نوعرف تیلباق  داسفا  رد  ناماه  ینعی 

یب مالک  نآ  ّیشوخ  زا  ریـش  گنـس  يدادب  هک  یمالک  نآ  مالک  نآ  یـسوم  وا ز  يدینـش  نوچ  مار  مرن و  دش  یم  نوعرف  نآ  دنچ 
هدـنژ يدرگ  هدـنب  ویدـخ  يدوب  نونک  اـت  یتـفگب  سپ  وخ  دوب  شنیک  هک  يدرک  تروشم  وا  دوب  شریزو  هک  ناـماه  هب  نوچ  ریظن 

یتخاس باطخ  شوخ  ِمیلک  نآ  زور  دص  هچ  ره  يدز  وا  هناخ  هشیش  رب  نخـس  نآ  يدمآ  یقینجنم  گنـس  وچمه  ویر  هب  ار  یـشوپ 
نآ دـهد  تدـنپ  یینّابر  یحـصان  تسادـخ  هار  نز  هر  تدوجو  رد  تساوه  بولقم  روتـسد و  وت  لقع  بارخ  يدرک  وا  مد  کی  رد 

شریزو هک  هش  نآ  ياو  وشم  ادیـش  دوخ آ  اب  نادـنچ ، تسین  وشم ! اج  زا  نیه  تسا  ياج  رب  هن  نیک  دـهن  یحرط  نف  هب  وا  ار  نخس 
وا نیرق  نوچ  لداع  هاش  ریزو  فصآ  نوچ  راک  ردنا  دشاب  ریگتسد  ار  وا  هک  یهاش  نآ  داش  دوب  نیک  رپ  خزود  ود  ره  ياج  دَُوب  نیا 

شناماه وچ  نوعرف و  هاش  ریبع  رب  ربنع  تسا و  رون  رب  رون  ریزو  فصآ  نوچ  هاش و  نامیلس  نوچ  دوب  نیا  رون  یلع  رون  نآ  مان  دوش 
تواقش زج  مدیدن  نم  ضرع  زور  تلود  هن  رای و  درخ  هن  ضعب  قوف  یضعب  تاملظ  دوب  سپ  ریزگ  یتخب  دب  دوبن ز  ار  ود  ره  ریزو 

لقع هتشرف  نآ  لقن  هب  درآ  ار  حور  دساف  لقع  لقع  وچ  بحاص  هش و  دشاب  ناج  وچمه  مالس  نم  زا  ناسر  یتسدید  وت  رگ  مائل  رد 
ار لک  لقع  ریگم  دوخ  ریزو  ار  يوزج  لقع  دش  توغاط  دص  ود  ِزومآ  رحس  دش  توراه  نوچ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 1996 

http://www.ghaemiyeh.com


187 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  زامن  زا  تکاپ  ناج  دیآ  رب  هک  زاسم  دوخ  ریزو  وت  ار  اوه  رم  ریزو  ناطلس  يا  زاس 

راخ ِجنر  وا  دشک  یم  لُگ  نآ  رهب  راک  نایاپ  رد  هدید  ود  ار  لقع  دوب  نید  ِموی  هشیدنا  ار  لقع  دوب  نیب  یلاح  صرح و  رپ  اوه  نیک 
نوچ ود  ره  نوراه  یـسوم و  : » نوعرف ندش  مرن   1239 نآ ب 1261 - زا  رود  مَشخأ  ِموطرخ  ره  داـب  نازخ  رد  دزیرن  دـیاسرفن  هک 
نیا زا  ار  وت  نم  تفگ  ناـماه  ییوگ ؟ هچ  تفگ  ار  ناـماه  .دورگب  دـهد و  رارقا  هک  دـمآ  يار  ار  وا  دـنتفگب  ار  نوعرف  نخـس ، نیا 

صصق « ) .ینادرگ راوخ  ار  دوخ  هک  یهاوخ  یم  يزیزع  و  ینادرگ ؟ هدنب  ار  نتـشیوخ  هک  یهاوخ  یم  ییادخ ! وت  متـسناد ، رتدرخب 
ْنِم ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  هیآ : هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  نتشگ ، مرن  زا  تیانک  گنـس : نداد  ریـش  ص 252 ) يدابآ ، روس  دیجم ، نآرق 

نارمع و نب  یـسوم  : » شوپ هدـنژ  ( 74 هرقب ،  ) .ُراْهنَْألا ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اـَمل  ِهَراـجِْحلا  َنِم  َّنِإ  ًهَوْسَق َو  ُّدَـشَأ  ْوَأ  ِهَراـجِْحلاَک  َیِهَف  َکـِلذ  ِدـَْعب 
ص هعـصاق ، هبطخ  هغالبلا ، جـهن  « ) .تسد رد  اـه  یتسد  بوچ  نت و  رب  نیمـشپ  ياـه  هماـج  دـندمآ  رد  نوعرف  رب  نوراـه  شردارب 

(215 - 214

دندز بکوم  وا  رصق  رب  هش و  رب  دندمآ  شیورد  ود  هک  نآ  یپ  زا 

هدننک هارمگ  نانخس  زا  تیانک  قینجنم : گنس   3 / 1167 اهدژا 1168 - شرمأ  هب  ددرگ  یمه  هک  اصع  کی  ریغ  هب  ناشیا  اـب  تسین 
.ناماه

.لد زا  تراعتسا  هناخ : هشیش 

.رگید ینعم  هب  ندینادرگ  .ندرک  لیوأت  نداهن : حرط 

.ندوبن تسرد  نتشادن ، شزرا  ندوبن : نادنچ 

دوب و ع )  ) نامیلس ریزو  دنا  هتشون  .ایخ  رب  رسپ  فصآ :
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.تسناد یم  مظعا  مسا  و  تسوا ، هدش  ریبعت  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  هب  يو  زا  لمن ) هروس   ) میرک نآرق  رد  هک  نآ 

.تسا ( 40 رون ،  ) میرک نآرق  زا  هتفرگ  ضعب : قوف  یضعب  تاملظ 

.تمایق زور  لامعا ، ضرع  زور  ضرع : زور 

.ریزو زا  تیانک  بحاص :

.ندنادرگ رب  تسار  هار  زا  ندروآ : لقن  هب 

188 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دعب هب   1 تیب 3321 / لیذ  هب : دینک  هاگن  توراه :

زا هک  تسا  یلقع  انالوم  دوصقم  اما  دراد ، یهیجوت  دـنچ  ره  دـنا و  هدرک  ینعم  شاعم » لـقع   » ار نآ  ناـحراش  ضعب  يوزج : لـقع 
.دریگ هیام  یقطنم  ياه  لیلد 

.دنیب یم  ار  ناهج  نیا  دوس  اهنت  هک  نیب : یلاح 

.نیب تبقاع  زا  تیانک  راک : نایاپ  رد  هدید  ود 

.ینیب زا  تیانک  موطرخ :

.درادن ییایوب  سح  هک  نآ  مشخا : ورسخ ) رصان   ) یلع راهم  نم  وا  مغر  یلع  مشک  ردنا  شموطرخ  هب  تجح  هب 

وا ناتـسلگ  هب  داب : رود  نآ  زا  مشخا  موطرخ   4 یمـش 3464 / دوبن  نوچ  تسا  ناسکی  ود  ره  یمـشخا  شیپ  کشم  کشپ و  هن  رو 
رب سفن  ياوه  طلـست  زمر  زین  و  تسا ، تنیط  دـب  نارواشم  زمر  هاش ، شـشخب  زا  وا  ندـش  عناـم  مود  ریزو  .تسا ) نیرفن   ) .دـباین هار 

هتـسارآ یپ  رد  هتـسویپ  نآ  هک  درک  دامتعا  دیابن  تساوه  بولغم  هک  یلقع  ای  يوزج  لقع  هب  هک  دـنک  یم  دـیکأت  نایاپ  رد  .لقع و 
.تسا نادب  ندیسر  يارب  هشوت  نتخودنا  ناهج و  نآ  هشیدنا  رد  هک  تسج  لّسوت  دیاب  داعم  لقع  هب  هکلب  تسایند ، راک  ندرک 

نتشیوخ وید  نامیلس و  ود  ره  نایم  رهاظ  قرف  و  مالّسلا ، هیلع  نامیلس  ياهراک  هب  وا  ندرک  هُّبشت  مالّسلا و  هیلع  نامیلس  ماقم  رب  وید  نتـسشن 
ندرک مان  دواد  نب  نامیلس  ار 

وید نامیلس و  ود  ره  نایم  رهاظ  قرف  و  مالّسلا ، هیلع  نامیلس  ياهراک  هب  وا  ندرک  هُّبشت  مالّـسلا و  هیلع  نامیلـس  ماقم  رب  وید  نتـسشن 
مان دواد  نب  نامیلس  ار  نتشیوخ 
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ندرک

اه نودرگ  جوا  رب  دوخ  ياپ  یهر  او  اهالب  سب  زا  لقع  ود  اب  ردـپ  يا  نک  تروشم  شاـب و  راـی  رگد  لـقع  اـب  تسه  تلقع  هچ  رو 
یم يوید  ّرـس  ردنا  تروص  دوب  هدید  نامیلـس  راک  ِتروص  درک  مار  ار  تکلمم  درب و  کلم  درک  مان  نامیلـس  ار  دوخ  رگ  وید  یهن 

هک نانچمه  نَسَو  نوچمه  نیا  تسا  يرادیب  وچ  وا  تساه  قرف  نامیلـس  ات  نامیلـس  زا  تسافـص  یب  نامیلـس  نیا  دنتفگ  قلخ  دومن 
تسا هداد  نم  تروص  قح  ار  وید  نمرها  رب  شوخ  تسا  هدرک  یتروص  نم  لکش  رب  قح  هک  یتفگ  یم  وید  نسح  نیا  اب  نسح  نآ 

یم کیل  تفگ  یم  نیا  رکم  زا  ناشوید  رابتعا  دیرادم  ار  وا  تروص  راهنیز  يوعد  هب  دیآ  دیدپ  رگ  تسش  هب  وا  ار  امـش  دزادنین  ات 
لغد سیبلت و  چیه  رحـس و  چیه  وگ  بیغ  شلقع  زییمت و  دوب  هک  وا  هصاخ  ّزیمُم  اب  يزاب  تسین  کین  ياه  لد  رد  سکع  نیا  دومن 

نینچمه یهاوخ  تفر  هنوگ  زاب  باطخ  ژک  يا  يور  یم  هنوگ  زاب  باوج  رد  دوخ  اب  دنتفگ  یمه  سپ  لود  لها  رب  هدرپ  ددـنبن  یم 
يا هدرب  ار  يرتـشگنا  رگا  وـت  رینم  ردـب  شیناـشیپ  رد  تـسه  ریقف  تـسا و  هتـشگ  لوزعم  رگا  وا  نیلفاـس  ردـنا  لفـسا  خزود  يوـس 

میهن ام  تلفغ  هب  رو  بنُس  میهنن  یمه  دوخ  هک  اجک ؟ رـس  بنرُط  قاط و  ضراع و  شَوب و  هب  ام  يا  هدرـسفا  ریرهم  نوچ ز  یخزود 
 (، يدیهش يونثم (  حرش  ار  رابدا  نیا  رم  هدجس  نکم  نیه  ار  ریز  رـس  نیا  رم  رـس  نآ  هنم  هک  نیمز  زا  دیآ  رب  عنام  هجنپ  نیبج  ار  وا 

190 ص : ج 5 ،

نیا حرش  نم  یمدرک 
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هدرک دوخ  ماـن  رگد  یتقو  نیا  حرـش  میوگب  اـت  رَدَـق  نیا  ریذـپب  وت  نک  تعاـنق  مه  ادـخ  ِکـشر  تریغ و  يدوبن  رگ  ازف  ناـج  سب 
وا ّدح  زا  سرپب  سپ  زیرگ  ینعم  رد  مان  زو  بقل  زا  زیخ  مان  زا  تروص و  زا  رذگ  رد  یبص  ره  رب  دنک  یم  یـشوپ  يور  یبن  نامیلس 

.دعب هب   1 تیب 3618 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نامیلس : ماقم  رب  وید  نتسشن   1262 وجب ب 1285 - ار  وا  لعف  دح و  نایم  رد  وا  لعف  زو 

: ندوب رای  رگد  لقع  اب 

.ندروآ رد  نامرف  ریز  ندومن ، رّخسم  ندرک : مار   2 رکشین 2265 / زا  دوش  لماک  رکشین  رگد  لقع  زا  دریگ  تّوق  لقع 

دوب و نامیلس  تروص ، هب  درک  ینارمکح  وا  کلم  رب  داهن و  دوخ  رب  نامیلـس  مان  رگا  وید   ) .نتـسیرگن رهاظ  هب  ندید : راک  تروص 
.نارگ باوخ  کبس ، باوخ  نَسَو : .دوب ) هدید  ار  نامیلس  رهاظ  اهنت  وا  .وید  ناهن  رد 

.4 تیب 1236 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نسح : نآ 

.ادابم ات :

.دوش راکشآ  وا  هلیح  دیسرت  یم  وید   ) .ندروآ رد  نامرف  هب  زا  تیانک  نتخادنا : تسش  هب 

رابتعا دیریذپب )! ار  شیوعد  ادابم  دـنک ، ینامیلـس  يوعد  دـیآ و  رگا  هدروآ ، رد  نم  لکـش  هب  ار  دوخ  يوید  تفگ  یم  ار  نایفارطا 
.نتشادنپ تسرد  ندرمش ، ربتعم  نتشاد :

تقیقح زا  ار  بلق  هـک  زِّیَمُم : .دـش ) یم  دـیدپ  وـید  هـتفگ  سکع  ناـنمؤم  ياـه  لد  رد   ) .ندـش رهاـظ  نآ  فـالخ  ندوـمن : سکع 
.قح نادرم  نادنمتلود ، لَوُد : لها  .درک ) ناوتن  يزاب  تسا  نیب  تقیقح  هک  نآ  اب   ) .دسانشب هرسان  زا  ار  هرس  هک  دهد ، صیخشت 

.وگ غورد  باطخ : ژک 

.تسا نامیلس  هب  تراشا  وا :

(13 ناسنا ،  ) .ًاریِرَْهمَز ًاسْمَش َو ال  اهِیف  َنْوَرَی  .تخس ال  يامرس  ریرهم : ز 

 ) يونثم حرش 
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191 ص : ج 5 ، يدیهش ،) 

.ییامن دوخ  شَوب :

نابیاس و همیخ ، رکشل ، ضراع  ار  نآ  ناحراش  ضراع :  4 دوب 12 / وه  ياه و  شَوب و  يارب  زا  هن  دوب  ور  نیز  دوش  یم  تداـیز  رگ 
.تسا يرهاظ  يوهایه  زا  تیانک  تیب  رد  اما  تسا  بسانم  رکشل » ضراع   » هلمج نیا  زا  .دنا  هدرک  ینعم  يرهاظ  شیامن 

.مرط قاط و  بنُرُط : قاط و 

.ندش میلست  ندرک ، تعاطا  نداهن : رس   2 مرط 1098 / قاط و  همه  یب  مهن  خرچ  زا  تسار  یناعم  نیا 

.ندرک هجوت  نیرتمک  زا  تیانک  نداهن : بنس 

.ندرک هدجس  نداهن : نیبج 

.تسایلوا رد  هک  اطخ  زا  هدنراد  زاب  هّوق  زا  تیانک  هجنپ :

.دودرم ریز : رس 

.دناوخ ریبدا )  ) لامم دیاب  تیفاق  تیاعر  يارب  ار  رابدا  رابدا :

تـشگنا رد  ار  نامیلـس  متاخ  دنا  هتفگ  دـنا و  هتـشون  رخـص »  » ار وا  مان  هک  یّنج  هب  تسا  تراشا  ندرک : نامیلـس  ار  دوخ  مان  وید و 
.رکم سیبلت ، یشوپ : يور  ( 1 تیب 3618 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .درک

.هن ای  تسا  ربارب  هک  ندیجنس  مه  اب  ار  وا  راتفگ  راتفر و  نتسج : لعف  دح و  نایم  رد 

زا نوچ  .دننک و  یم  داشرا  يوعد  دـنچ ، ياهظفل  نتفرگ  ارف  اب  هک  تسا  ینایعدـم  زمر  ندوبر ، ار  نامیلـس  يرتشگنا  وید و  ناتـساد 
ياه هناشن  ار  ادـخ  نادرم  هک  دـنناد  یمن  دنناسانـش و  یم  وگ  غورد  ِرادـیوعد  ار  نانآ  دـنهن و  یم  تمهت  ار  اـیلوا  دـنراد ، میب  دوخ 

.تسا رگید 

راـک درک  تسد  رد  ار  نامیلـس  رتـشگنا  رگا  وید   1 تسا 320 / یمرـش  یب  هلیح و  ناـنود  راـک  تسا  یمرگ  ینـشور و  نادرم  راـک 
: داد ماجنا  دناوتن  ینامیلس 

( ظفاح  ) دوشن نامیلس  وید  لبح  ریوزت و  هب  هک  شاب  شوخ  لد  يا  دوخ  راک  دنکب  مظعا  مسا 

دجسم رد  ریقاقع  نتسُر  نافکتعم و  نادباع و  داشرا  تدابع و  تهج  ندش  مامت  زا  دعب  یصقا  دجسم  رد  زور  ره  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندمآ  رد 

هراشا
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دجسم رد  زور  ره  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندمآ  رد 
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دجسم رد  ریقاقع  نتسُر  نافکتعم و  نادباع و  داشرا  تدابع و  تهج  ندش  مامت  زا  دعب  یصقا 

وگب دوخ  عفن  مان و  یتفگب  سپ  وا  ردنا  يدید  هتسُر  یهایگ  ون  يدش  یصقا  دجـسم  ردنا  عضاخ  يدمآ  نامیلـس  نوچ  یحابـص  ره 
مناج و ار  نآ  نم  هک  مان  لعف و  یهایگ  ره  یتفگب  سپ  تسا ؟ یک  رب  تعفن  ّیک و  نایز  وت  تسا  یچ  تماـن  ییچ ؟ ییوراد  هچ  وت 

يدندش اناد  ملاع و  ایگ  نآ  نامیلس ز  زا  نابیبط  سپ  ردق  زا  حول  رب  تسا  نیا  نم  مان  رکش  ار  وا  مرهز و  ار  نیا  رم  نم  مامِح  ار  نیا 
هر وس  یب  يوس  ار  سح  لقع و  تسایبنا  یحو  ّبط  موجن و  نیا  دنتخادرپ  یم  جنر  زا  ار  مسج  دنتخاس  یبیبط  ياه  بتک  ات  يَدتقم 

یحو بحاص  کیل  درخ  نیا  تسا  مهف  میلعت و  لباق  تسین  جاتحم  نف و  ياریذـپ  زج  تسین  جارختـسا  لقع  يوزج  لقع  تساـجک 
نتخومآ وا  دنات  ام  لقع  نیک  نیبب  ار  تفرح  چـیه  دوزف  ار  نآ  لقع  کیل  وا  لوا  دوب  یحو  زا  نیقی  اه  تفرح  هلمج  دـهد  شمیلعت 

لصاح اتسوا  یب  يا  هشیپ  يُدب  را  لقع  نیا  زا  هشیپ  شناد  دشن  اتسا  یب  مار  هشیپ  چیه  ُدب  فاکشا  يوم  رکم  ردنا  هچ  رگ  اتـسوا  یب 
، تداـبع يارب  دجـسم  رد  .ندرک  تنوکـس  دجـسم  رد  تداـبع  يارب  فاـکتعا ) زا  لـعاف  مسا  : ) فِـکَتعُم  1286 يدـش ب 1299 -

.ندوب نیعم  یتدم  يارب  ای  هشیمه 

.4 تیب 387 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ریقاقَع : نتسُر 

.ییوراد ناهایگ  راّقَع : ِعمج  ریقاقع :

.نانک شیاین  نتورف ، عِضاخ :

193 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.گرم مامِح :

.تسا هتشون  نآ  رب  زیچ  همه  هک  ظوفحم  حول  حول :

یظوفحم حول  ظفاح  ِحول 
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دـنتخودنا و یم  شناد  هایگ  نآ  هراب  رد  نامیلـس  هتفگ  زا  نابیبط   ) .اوشیپ يَدَـتقُم :  1 دوش 1064 / یظوظحم  حور  زا  وا  لـقع  دوـش 
.يدام ملاع  يارو  ام  .تهج  یب  وس : یب  .دندرک ) یم  عوجر  نانآ  هب  مدرم 

.ندروآ نوریب  جارختسا :

.تسناد ار  يزیچ  تقیقح  ناوتب  نادب  هک  یلقع  جارختسا : لقع 

وا زا  سپ  و  تشاد ، نایب  نامیلـس  ار  اهوراد  تیـصاخ  هک  نانچ  .دنتفرگ  میلعت  نانآ  زا  نارگید  .دـنداهن و  ناربمیپ  ار  ملع  ره  ساسا 
يدرگاش هک  رگم  دنـسر  یمن  ییاج  هب  دوخ  یئزج  ياه  لقع  ِناگدنراد  .دنتـسه  اه  تقیقح  نتفگ  زاب  رومأم  ایلوا  ناربمیپ و  رگید 

.دننک نانآ 

.تخودنا دیاب  ادخ  يایلوا  زا  ار  ملع  تخومآ  دیاب  داتسا  زا  ار  اه  هشیپ  هک  نانچ 

دشن يزیت  رجنخ  نهآ  چیه  دشن  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  سک  چیه 

دشن يزیر  رکش  درگاش  هک  ات  راک  داتسا  دشن  ییاولح  چیه 

دوب روگ  ینک و  روگ  ملع  ملاع  رد  هک  نآ  زا  شیپ  غاز  زا  لیباق  ینک  روگ  هشیپ  نتخومآ 

دوب روگ  ینک و  روگ  ملع  ملاع  رد  هک  نآ  زا  شیپ  غاز  زا  لیباق  ینک  روگ  هشیپ  نتخومآ 

هک ار  لیباه  وا  رـس  رب  يداهن  یک  ار  لیباق  رم  مهف  نیا  يُدب  رگ  دوب  هشیدـنا  هلیح و  رکف و  یَک ز  دوب  هشیپ  رتمک  هک  يروگ  ندـنک 
اوه زا  نانچ  دیآ  یم  زیت  هتفرگ  رب  ناهد  رد  هدرم  غاز  یغاز  دـید  ار  هتـشغآ  رد  كاخ  نوخ و  هب  نیا  ار  هتـشک  نیا  منک  بیاغ  اجک 
نفد درک  روـگ  رد  ار  هدرم  غاز  دوز  درگ  تخیگنا  نیمز  زا  لاـگنچ  هب  سپ  نک  روـگ  ار  وا  میلعت  یپ  زا  نـف  هـب  وا  دـش  دـمآ و  ریز 

نف هب  نوزفا  نم  یغاز ز  دوب  هک  نم  ِلقع  رب  هُش  هآ  لیباق  تفگ  كانملع  ُدب  قح  ماهلا  زا  غاز  كاخ  هب  شدیشوپب  سپ  شدرک 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2004 
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َهَأْوَس يِراُوی  َْفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضْرَْألا  ِیف  ُثَْحبَی  ًابارُغ  ُهَّللا  َثَعَبَف  تسا : میرک  نآرق  رد  لیباق : ینک  روگ  هشیپ  نتخومآ   1300 ب 1307 -
رگیدکی اب  ات  داتسرفب  ار  غالک  ود  یلاعت  يادخ  دنامرد  ردارب  هتشک  راک  هب  لیباق  نوچ  : » تسا هدمآ  ریسفت  رد  و  ( 31 هدئام ،  ) .ِهیِخَأ

وا .درک  وا  رـس  رب  كاخ  داهن و  اج  نآ  رد  ار  وا  و  تفورب ، نیمز  لاگنچ  هب  دمایب و  هگ  نآ  تشکب  ار  يرگید  یکی  دـندرک ، گنج 
حوتفلا وبا  ریـسفت  رد  .ندرب  زا  تیانک  نداهن : رـس  رب  يزار ) حوتفلا  وبا  ریـسفت  زا  « ) .درک نفد  ار  ردارب  نانچمه  دـیدب  نآ  غـالک  زا 

.هتفرگ میلعت  هتخومآ ، كانملِع : .دـینادرگ » یم  دوخ  اـب  تفرگ و  شود  رب  داـهن و  یلاوج  رد  تفرگ و  رب  ار  وا  : » تسا هدـمآ  يزار 
.فت هُش : .يزیرغ ) یهاگآ  زا  تیانک  )

یحو اب  نانآ  تسا و  هدوب  ناربمیپ  زا  همه  اه  شناد  دومرف  شیپ  ياه  تیب  رد  .تخومآ ) وا  هب  ار  ینک  روگ  شور   ) .شور هار ، نَف :
ادخ زا 
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َکُّبَر یحْوَأ  َو  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  لسع  روبنز  هراب  رد  هک  نانچ  تسا ، هدوب  ماهلا  اب  هاگ  نارادناج  رگید  رد  دـنتفرگ و  ارف 
بناج زا  ناربمیپ  ار  اه  هشیپ  هک  تسا ، شیپ  هتفگ  دییأت  حیـضوت و  اه  تیب  نیا  ( 68 لحن ،  ) .ًاتُوُیب ِلابِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ 

.داد میلعت  مدآ  دنزرف  هب  قح  بناج  زا  یبارغ  زین  ار  ینک  روگ  هک  اج  نآ  ات  دنتخومآ ، نامدرم  هب  ادخ 

ناگدرم روگ  داتسا  غاز  لقع  ناگـصاخ  رون  تسا  غاز » ام   » ِلقع رظن  وس  ره  دنک  یم  يوزج  لقع  رَـصَبلا  غاَز  اَم  تفگ  ار  لُک  لقع 
وا هک  ناج 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2005 
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رد وَر  يور  رگ  غاب  يوس  هن  درب  ناتـسروگ  هب  وک  غاز  وچ  سفن  یپ  ردنا  ودم  نیه  درب  ناتـسروگ  يوس  ار  وا  غاز  درپ  ناغاز  هلابند 
وا داد  راو  نامیلس  وت  وت  ياصقا  دجـسم  رد  دمد  یم  وت  يادوس  زا  مد  ره  یهایگ  ون  لد  ِياصقا  دجـسم  فاق و  يوس  لد  ِياقنع  یپ 
ین دوخ  رو  رکـشین  رگ  نیمز  رد  تابن  عاونا  وت  اب  دـیوگ  زاب  تابث  اب  نیمز  نیا  لاح  هک  نآ  هنم ز  يو  رب  در  ياپ  يو  زا  رب  یپ  هدـب 

: لک لقع   1308 دومن ب 1317 - او  ار  لد  رارـسا  اهرکف  دوب  رکف  شتبن  هک  لد  نیمز  سپ  تسا  يو  ِتبَن  نیمز  ره  ناـمجرت  تسا 
.تسا ص )  ) مرکا لوسر  زا  تیانک  تیب  نیا  رد 

(17 مجن ،  ) .یغَط ام  ُرَصَْبلا َو  َغاز  ام  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رَصَبلا : َغاز  ام 

ار تقیقح  نتخانش  ییاناوت  هک  یلقع  داعم ، لقع  غاز : ام  لقع   1 هن 3954 / غاب  تسم  میغاّبص  تسم  هن  غاز  نوچمه  میغاز  ام  تفگ 
: غاز ندرب  ناتسروگ  هب  ( 1 تیب 3954 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .لماک لقع  دراد ،

( نیمار سیو و   ) شیاج هتسویپ  دوب  ناتسروگ  هب  شیامنهر  دشاب  غاز  وک  نآ  ره  اِنیِکلاهلا  َّلَحَم  مُهاَوأَمَف  ٍموَق  َلِیلَد  ُباَرُغلا  َناَک  اَذا 
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هب ص 117  هدنراگن ، زا  يرونأ ، تالکشم  حرش  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیـضوت  يارب  .هدش  طبـض  زین  رگید  ياه  تروص  هب  تیب  نیا 
.دعب

.هّبشمب هب  هبشم  هفاضا  لد : ياصقا  دجسم  لد و  ِياقنع 

.دیآ یم  دیدپ  رطاخ  رد  هک  ییاه  شناد  زا  تراعتسا  هایگ : ون 

.نتخانش ندرب : یپ 

نآ رد  يا  هشیدنا  هچ  هک  دهد  یم  ناشن  وت  هب  لد   ) .ینتسر تبَن :
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.تساه هشیدنا  عبنم  یمدآ  لد  تسا ، هدومرف  تراشا  يونثم  يواطم  رد  اهراب  هک  نانچ  .تسا )

.دنار یم  تسرد  هار  هب  ار  يو  هظحل  ره  وا  لقع  دراد و  یشهاوخ  مد  ره  وا  سفن 

، دیآ یم  دیدپ  لد  رد  هک  اه  لایخ  هظحالم  اب  .دشک  یهارمگ  هب  ار  وا  دریگ  ار  سفن  یپ  رگا  دهر و  سفن  رش  زا  دور  لقع  یپ  رگا 
هب دـنک و  هزره  هایگ  نوچ  تسا  سفن  ياوه  هداز  هک  ار  ییاه  لایخ  تخاس و  ربهار  ار  غاز  ام  لـقع  دـیاب  .تسناد  ناوت  ار  نآ  عون 

.تخادنا رود 

زا اه  هتکن  دزیرگ  یم  دزُمب  نز  مد  نآ  مبای  شُک  نخـس  رو  نمچ  نوچ  میورب  لگ  نارازه  دـص  نمجنا  ردـنا  مبای  شَک  نخـس  رگ 
دَـشَر رد  هگ  هرمگ و  هگ  يور  یم  تسا  بذاـک  بذـج  وچ  هن  قداـص  بذـج  تسا  بذاـج  يوس  هب  سک  ره  شبنج  دزد  وچ  لد 
راهم باّذج و  سوسحم  يدش  رگ  نیبم  ار  تراهم  نیب  یم  ششک  وت  نیهَر  وت  راهم  يروک  رتشا  دشک  یم  تِک  نآ  هن و  ادیپ  هتشر 
ياپ زیح  دننام  يدش  یک  وا  یپ  رد  دوش  یم  هبنَتِس  وید  هرخـس  دور  یم  گس  یپ  وک  يدید  ربگ  رارِغلا  راد  ناهج  نیا  يدنامن  سپ 

ای سوبـس  ناشیا  فک  زا  يدروخب  ای  يدش  ناّکد  نادـب  ناشیا  یپ  یک  يدـب  ناباّصق  فقاو ز  رگ  واگ  زین  ربگ  يدیـشک  او  ار  دوخ 
دوخ ناهج  نیا  نوتـس  سپ  يدب  فقاو  فلع  دوصقم  رگ ز  يدـش  شمـضه  فلع  یک  يدروخب  رو  سولپاچ  زا  ناشریـش  يدادـب 

دِج هب  وـت  رخ  گرم  دوـبن  هناریو  نیا  رد  زج  روـخب  تل  رخآ  هب  ود  ود  شلوا  تسا  َتل  اـب  وَداوَد  نیک  تلود  تسیچ  تـسا  تـلفغ 
هب یتفرگب  هک  يراک 
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197 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  هدش  هدیشوپ  وت  رب  مد  نیا  شبیع  تسد 

تسا هدش  ترکف  نآ  بیع  نآ  رد  یمرگ  هک  رکف  ره  نینچمه  راگدرک  شبیع  وت  زا  دیشوپب  هک  راک  هب  نت  ندادب  ینات  یمه  نآ  ز 
نیا دوب  رگ  يوش  یم  نامیـشپ  وز  رخآک  لاح  نیَقِرـشَملا  َدـَعب  تناج  يدـیمَر  وز  نیَـش  بیع و  وز  يدـش  ادـیپ  رگ  وت  رب  ناهن  وت  زا 

.دبای رد  ار  نخس  ینعم  هک  نآ  .دراد  نتخومآ  دصق  هک  نآ  شک : نخس   1318 يوَد ب 1335 - یک  لوا  تلاح 

.دوش رد  ثحب  هب  لادج  يارب  هک  نآ  شُک : نخس 

.تسا شک » نخس   » تفص دزمب : نز 

ینعم تروص  ود  هب  ناوت  یم  ار  تیب  مین  نیا  شیپ ، تیب  مین  هب  هجوت  اب  تفرگ ، يدـعتم  اـی  مزـال  ناوت  یم  ار  نتخیرگ  دزیرگ : یم 
لد زا  ار  اه  هتکن  شُک  نخـس  .دزیرگ  یم  دزد  زا  لام  هک  نانچ  دزیرگ  یم  لد  زا  اه  هتکن  دـشاب  سلجم  رد  شُک  نخـس  رگا  درک :

دـشاب سلجم  رد  شُک  نخـس  رگا   » .تسا ندـنازیرگ  ینعم  هب  زیرگ »  » تروص نیا  رد  دـیابر ، یم  ار  لام  دزد  هک  ناـنچ  دـیابر  یم 
.دناشک تسار  هار  هب  ار  یمدآ  هک  يا  هبذاج  قداص : ِبذَج  يورقنا ) حرش  « ) .دزیرگ یم  مرطاخ  زا  دزد - نوچ  لد - زا  اه  نخس 

.يراگتسر دَشَر :

.ورگ رد  نیهَر :

يراـیتخا دوخ  زا  يراـهم  ِنیهر  يروک ، يرتشا   ) 5 نیبم 1979 / مه  بذاک  وت  ار  قداص  حبـص  نیهر  ار  بذاـک  حبـص  وت  هدـش  يا 
.هدنشک باّذَج : .يرادن )

.رفاـک زا  تیاـنک  ربگ : ( 20 دـیدح ، * ) .ِروُرُْغلا ُعاـتَم  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُهاـیَْحلا  اَـم  َو  تسا : مـیرک  نآرق  زا  هـتفرگ  .بـیرف  يارـس  رارغلا : ُراد 
.هبرف هبنَتِس : .تشگ ) یم  زاب  دور  یم  لطاب  هار  هب  دید  یم  ربگ  رگا   ) .نامرفان

: ناهج نیا  نوتس  تلفغ 

نتسا
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198 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  تفآ  ار  ناهج  نیا  يرایشوه  تسا  تلفغ  ناج  يا  ملاع  نیا 

.هملک رد  تسا  یفرصت  تلود : تسیچ   1 / 2066 ناهج 2067 - نیا  ددرگ  تسپ  دیآ  بلاغ  نآ  وچ  تسا و  ناهج  نآ  يرایـشوه ز 
.یلیس تل  ندیود + ود  زا  تسا  بکرم  تلود ،

.لوغشم تخس  مرگ :

.یتشز بیع ، نیَش :

هبذاج ( 38 فرخز ،  ) .ِْنیَقِرْشَْملا َدُْعب  َکَْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتَیل  ای  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  برغم ، قرشم و  نایم  هلـصاف  نیقرـشملا : دُعب 
تمکح .دور  یم  ود  نیا  زا  یکی  لابند  هب  دـنادب  هک  نآ  یب  وا  و  دـشک ، یم  ییوس  هب  ار  یمدآ  کـی  ره  یناـسفن  ینـالقع و  ياـه 

ار ییاه  هثداح  زین  .دـشاب  ربخ  یب  تسا  ناهج  نآ  رد  هچ  نآ  و  راک ، نایاپ  زا  ناهج  نیا  رد  یمدآ  هک  تسا  هتفر  نآ  رب  یلاعت  يراب 
لابند هب  قشع  هقالع و  اب  یـسک  و  تشادن ، ماظن  ناهج  راک  دوبن  يربخ  یب  یـشومارف و  نیا  رگا  .دنک  شومارف  درذگ  یم  وا  رب  هک 

هب سفن  ماد  زا  نتـسَر  اما  .دوب  رذـح  رب  یناسفن  ياه  هبذاـج  زا  تفرگ و  ار  ینـالقع  ياـه  هبذاـج  یپ  دـیاب  سپ  .تفر  یمن  يراـک 
.تساوخ يرای  ادخ  زا  دیاب  تسین و  رّسیم  یناسآ 

نیا دیـسر  ینامیـشپ  ات  دش  او  مشچ  دیدپ  دوخ  مکح  دروآ  اضق  نوچ  اضق  قفو  رب  راک  نآ  مینک  ات  ام  ناج  رب  نآ  لّوا  دیـشوپب  سپ 
ِمین يوش  رت  نامیشپ  ینامیشپ  نیز  يوش  روخ  نامیشپ  تداع  ینک  رو  تسرپ  ار  قح  لِِهب  ینامیشپ  نیا  تسا  رگید  ياضق  ینامیشپ 
راک يرادـن  رو  وجب  رتوکین  راک  رای و  لاح و  وگب  یناـشیرپ  رکف و  نیا  كرت  دور  ینامیـشپ  رد  رگید  مین  دور  یناـشیرپ  رد  ترمع 

رتوکین
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ات ینادـن  دـَب  تسا ؟ دـَب  نیک  ینادـب  نوچ  ینادـن  رو  تسرپ  وکین  هر  یناد ، یمه  رگ  تسا ؟ هچ  توـف  رب  تینامیـشپ  سپ  تسد  هب 
يدـُب نوچ  يدـُب  زجاع  مه  هاگ  نآ  هانگ  زا  يدـش  زجاع  نیا  رکف  كرت  نوچ ز  یتَف  يا  دـید  ناوت  دـض  زا  ار  دـض  ار  کین  ینادـن 

نیا دـشابن ، تسا و  هدـیدن  سک  ناهج  ردـنا  يرداق  یب  يزجاع  تسیک ؟ بذـج  زک  وج  زاب  ار  يزجاـع  تسیچ  ینامیـشپ ز  زجاـع 
199 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نادب 

.یلعاف تفـص  .روخ  ینامیـشپ  روخ : نامیـشپ   1336 يردــنا ب 1348 - یباـجح  نآ  بـیع  وـت ز  يَرب  یم  هـک  وزرآ  ره  نـینچمه 
رس یناشیرپ : همان ) تغل  زا  لقن  هب  همانـسوباق ، « ) .دنـشاب هدروخ  راب  رگید  هک  دنروخ  ینامیـشپ  يراک  زا  ارچ  مدرم   » .ندش نامیـشپ 

.تلفغ ینادرگ ،

.نتفرگ شیپ  ندرک ، لابند  ندیتسرپ :

.راک رب  ندوب  ناوتان  يزجاع :

بکترم تفر و  سفن  ياوه  رب  هدنب  رگا  .دنریگ  راک  یپ  دـج  هب  ات  تسا ، هدیـشوپ  ناگدـنب  رب  اهراک  تقیقح  دـش  هتـشون  هک  نانچ 
قح هب  يور  دیاب  هک  تسا  تقو  نیا  رد  .تسا  هتفر  وا  رب  هک  تسا  يرگید  ياضق  زین  نیا  ددرگ و  یم  نامیـشپ  نآ  زا  دـش ، یهانگ 

: دوش سفن  ریسا  ددرگ ، نامیشپ  دنک و  هانگ  یپ  رد  یپ  دیامنن و  تافتلا  نیدب  رگا  .دنک و  هبوت  هدرک  هک  یهانگ  زا  و  دروآ ،

رتب وت  هانگ  زا  وت  هبوت  ربخ  یب  هد  ربخ  زا  تاهربخ  يا 

ءاضق ود  ره  نآ ، زا  ینامیشپ  هانگ و  دنیوگ  رگا   1 / 2205 - 2206 وگب ؟ هبوت  نیا  زا  هبوت  ینک  یک  وج  هبوت  هتـشذگ  لاح  زا  وت  يا 
دناد یمن  تسا ، هدیشوپ  هدنب  رب  یهلا  ياضق  نوچ  تسا و  هَّللا 
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.هدوب دب  راک  نآ  دناد  یم  هک  تسا  نآ  هناشن  هدش  ماجنا  راک  زا  ینامیـشپ  دهد  یم  خساپ  انالوم  .تسا  دب  مادک  کین و  راک  مادـک 
.نامیشپ هن  دوب  یم  لاحشوخ  دوب  هدرک  کین  راک  رگا  هک  ارچ 

ینک یم  هک  یهاـنگ  رد  وت  هک  تسین  نیا  اـضق  ینعم   1 رودص 1133 / رد  دیامن  یم  ار  دـض  ّدـض  رون  وت  یتسناد  رون  ِّدـض  هب  سپ 
زاب دب  راک  باکترا  زا  ار  وا  ات  دـهاوخ  قیفوت  ادـخ  زا  دـیاب  سپ  تسیچ ؟ يارب  دـب  راک  زا  وت  ینامیـشپ  دـشاب  نینچ  رگا  و  يراچان ،

.تسا هدمآ  دعب  تیب  رد  تسا  هدیشوپ  ببس  نآ  ارچ  هکنیا  و  دراد ،

نآ ناشک  شک  يدربن  سک  ار  وت  وا  راک  نآ  بیع  يدومن  رگ  وج  تسج و  نآ  وت ز  ناج  يدیمر  دوخ  وزرآ  نآ  ّتلع  يدومن  رو 
200 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  وت  وس 

ناهنپ ام  دب ز  راک  بیع  نخـس  شوخ  ِناد  زار  يادخ  يا  روهظ  رد  دمآ  شبیع  هک  دوب  نآ  روُفَن ز  یتسه  نآ  زک  يراک  رگد  نآ  و 
ینـشور نایم  دجـسم  رد  تفر  ِینَـس  نامیلـس  تداع  نآ  رب  مه  ابَه  درـس و  شور  زا  میدرگن  ات  ام  هب  امنم  ار  کـین  راـک  بیع  نکم 

یفخ هماع  زا  دش  هک  شیاشح  نآ  یفَص  مشچ  نآ  دب  رِـس  دنیبب  لد  هایگ  ون  ردنا  دجـسم  دنیبب  هک  هاش  تسُج  یم  ار  زور  ره  هدعاق 
.نازیرگ روفَن :  1349 ب 1356 -

.تداع مسر ، هدعاق :

.هایگ هشیشح : عمج  شِیاشَح :

رایـسب دوب ، راکـشآ  تقیقح  رگا  .میریگ  ار  يراک  یپ  قایتشا  روش و  اب  ات  تسا  هدیـشوپ  ام  رب  اهراک  دـب  کـین و  .دومرف  هک  ناـنچ 
زا .دنام  یم  لطعم  اهراک 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2011 

http://www.ghaemiyeh.com


هدیـشوپ تسا  کین  راک  رد  هک  ار  یبیع  میرواین و  يور  نادب  هاگ  چیه  ات  دزاس  راکـشآ  ام  رب  ار  دب  راک  بیع  ات  تساوخ  دیاب  ادخ 
زا هتسُر  ون  هایگ  زا  وج  تسج و  اب  تساوخ  یم  هک  دنک  یم  تراشا  نامیلس  ناتساد  هب  نایاپ  رد  میوشن و  ریـس  نآ  ندرک  زا  ات  دراد 

قحلا انرا  مهّللا   » ثیدـح هب  تراشا  ار  ناد )...  زار  يادـخ  يا   ) تیب 1352 ذـخأم  يدـنه  ناحراش  ضعب  .دوش  هاگآ  ییاه  تقیقح 
.اهنآ تروص  هن  تسا  ءایشا  تقیقح  زا  یهاگآ  نایب  هدنیآ  ناتساد  .دنا  هتفرگ  ص 116 ) يونثم ، ثیداحا  « ) اقح

هَّللا همحر  راثآ  ناغرم و  نیحایر و  ناتسلگ و  رب  نک  جرُّفَت  روآ  رب  رس  دنتفگ  شنارای  دوب  بقارم  وناز  هب  رس  ناتـسلگ  نایم  رد  هک  یفوص  هّصق 
یلاعت

راثآ ناغرم و  نیحایر و  ناتسلگ و  رب  نک  جرُّفَت  روآ  رب  رس  دنتفگ  شنارای  دوب  بقارم  وناز  هب  رس  ناتسلگ  نایم  رد  هک  یفوص  هّصق 
یلاعت هَّللا  همحر 

لوُضف شباوخ  ِتروص  زا  لولم  دـش  لوُُغن  ردـنا  دوخ  هب  وا  تفر  ورف  سپ  داهن  وناز  رب  يور  هنایفوص  داـشگ  رهب  زا  غاـب  رد  ییفوص 
رآ تمحر  راثآ  نیا  يوس  اورُظنا  تسا  هتفگ  هک  ونـشب  قح  ِرمأ  رَـضُخ  راثآ و  نیب و  ناـتخرد  نیا  رگن  زَر  ردـنا  رخآ  یپسُخ  هچ  هک 
رد وچ  شـسکع  نورب  رب  ناج  نیع  رد  اه  هزبس  اه و  غاب  سب  تسا و  راثآ  ِراثآ  نورب  نآ  سوهلا  وب  يا  تسا  لد  شراثآ  تفگ  ور 
رب نآ  ِفطل  سکع  تسا  لد  ردـنا  اه  هویم  اه و  غاب  بارطـضا  نآ  بآ  ِفطل  زا  دـنک  هک  بآ  ردـنا  دـشاب  غاب  لایخ  نآ  ناور  ِبآ 

تسه لایخ  نیا  ینعی  تسا  نآ  رورغ  نیا  رورُغلا  ُراد  شدزیا  يدناوخن  سپ  رورس  ِورَس  نآ  سکع  يدوبن  رگ  تسا  لِگ  بآ و  نیا 
رب نارورغم  هلمج  لاجر  ِناج  لد و  سکع  زا 
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تلفغ باوخ  هک  نوچ  اه  غال  نآ  دننک  یم  یلایخ  رب  اه  غاب  لوصا  زا  دنزیرگ  یم  هدک  تَّنج  دوب  نیک  ینامگ  رب  هدمآ  سکع  نیا 
نآ کنخ  يا  هاتَرسَح  او  طلغ  نیز  تمایق  ات  هآ  داتفا و  ویرغ  ناتسروگ  هب  سب  رظن  نآ  تسا  دوس  هچ  دننیب و  تسار  رس  هب  ناشدیآ 

: تسا سمـش  تالاقم  زا  هتفرگ  ًارهاظ  یفوص : هّصق   1357 دُرب ب 1371 - يوـب  زَر  نیا  لـصا  زا  وا  ینعی  درم  گرم  زا  شیپ  هک  ار 
، سمش تالاقم  « ) .تسا نوردنا  اه  هلال  اه و  لگ  تسا ، راثآ  ِراثآ  نآ  تفگ  .هَّللا  ِهَمحَر  ِراثآ  َیلإ  رُظنا  رآ  رب  رس  دنتفگ  ار  یفوص  »

.تسا هدش  لقن  هیودع  هعبار  زا  ناتساد  نیا  ص 82 )  ) ءایلوألا هرکذت  رد  ص 44 ) ج 2 ،

202 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رطاخ طاسبنا  داشگ :

رـس هب  هبقارم  لاح  رد  نداهن : وناز  رب  يور  هنایفوص   1 داتف 2418 / يو  رب  يا  هیرگ  هناـیم  رد  داـشگ  فطل و  اـب  تفگ  یم  قسن  نیز 
.ندرب

.فرژ هشیدنا  لوغن :

.دنک تلاخد  يرگید  راک  رد  هک  یلوضف ، لوضف :  1 لوسر 3542 / رازآ  مسرت ز  یم  کیل  لوُُغن  زا  میوگ  تساه  تراشا  نیا 

.غاب وم ، زَر :

.يزبس هَرضُخ : عمج  رَضُخ :

زا سپ  ار  نیمز  هنوگچ  ادـخ  تمحر  ياه  هناشن  هب  رگنب  سپ  اِهتْوَم : َدـَْعب  َضْرَأـْلا  ِیُْحی  َْفیَک  ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراـثآ  یلِإ  ْرُْظناَـف  اورظنا :
.لد نورد  ناج : نیع  ( 50 مور ،  ) .دنادرگ یم  هدنز  شندرم 

( .دش یمن  هدـناوخ  رورغلا  راد  دوبن  ینعم  ملاع  سکع  ایند  رگا  ( ) 185 نارمع ، لآ  * ) .ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُهایَْحلا  اَم  َو  رورغلا : راد 
هچ نآ  هک  تسا  نآ  نایب  اه  تیب  نیا  .دنیب  یم  ار  رارسا  یسح ) شیالآ  زا  كاپ  مشچ   ) یفـص مشچ  اب  لد  تفگ   4 تیب 1356 / رد 

ناهج رد 
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.تسا هاگآان  تقیقح  نآ  زا  درب  یم  رس  هب  ناهج  نیا  رد  یمدآ  ات  تسا و  لد  رد  نآ  لصا  تسا و  تقیقح  سکع  مینیب  یم 

تسا لصاح  لد  زا  شوخ  نآ  ار  یشوخ  ره  تسا  لد  سکع  نیبگنا  ریش و  فطل 

ضرغ ار  لد  دوب  نوچ  لد  هیاس  ضرع  ملاع  رهوج و  لد  دوب  سپ 

هایس بآ  لگ و  نیا  ِنوبز  ای  هاج  تسا و  لام  قشاع  وک  یلد  نآ 

وگ تفگ و  يارب  ناشدتسرپ  یم  وا  تاملظ  رد  هک  یتالایخ  ای 

اوتوم  » ثیدح هب : دینک  هاگن  ار :...  نآ  کنخ  يا   3 / 2264 - 2268 روک ؟ هاگ  نآ  ادخ و  هاگرظن  لد  رون  يایرد  نآ  ریغ  دشابن  لد 
(. 1 / 3965 « ) اوتومت نأ  لبق 

تفگب دوخ  مان  تّیصاخ و  وا و  اب  دمآ  نخس  هب  نوچ  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندش  نیگمغ  یصقا و  دجسم  هشوگ  رد  بوّرخ  نتسُر  هّصق 

هراشا

مان ّتیصاخ و  وا و  اب  دمآ  نخس  هب  نوچ  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ندش  نیگمغ  یـصقا و  دجـسم  هشوگ  رد  بوّرخ  نتـسُر  هّصق 
تفگب دوخ 

زا رون  شیزبس  نآ  دوبر  یم  رت  زبس و  یهایگ  ردان  سب  دید  يا  هشوخ  نوچمه  هتـسُر  یهایگ  ون  يا  هشوگ  ردنا  دـید  نامیلـس  سپ 
تفگ ناهد  یب  وگ  رب  تسیچ  تمان  تفگ  شیشوخ  زا  تفکشب  تفگ و  شباوج  وا  شیشح  نآ  لاح  رد  درک  شمالـس  سپ  رـصب 
مِداه ملزنم  ِبارخ  مبوّرَخ  هک  نم  دوش  ناریو  ناکم  متـسُر  نم  تفگ  دوب  ّتیـصاخ  هچ  وت  ردـنا  تفگ  ناهج  هاش  يا  تسا  بوّرَخ 

رد نیقی  دجـسم  نیا  متـسه  نم  ات  تفگ  دومن  دهاوخ  رفـس  دمآ  لجا  هک  دوز  تسناد  نامز  نآ  نامیلـس  سپ  ملِگ  بآ و  نیا  دایُنب 
نامگ یب  ام  دجسم  ِمدَه  هک  سپ  دوش  یک  لَخلَُخم  یصقا  دجسم  دوب  نم  دوجو  مشاب  نم  هک  ات  نیمز  تافآ  دیان ز  للخ 
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يور شیپ  ار  یتخرد  درازگ  یم  زامن  نوچ  نامیلـس  : » دـسیون يربط  بوّرَخ : نتـسُر   1372 نادب ب 1381 - ام  گرم  دـعب  ّالا  دوبن 
.هناخ نیا  یبارخ  يارب  تفگ  يا ؟ هچ  يارب  دیسرپ  .بورخ  تفگ  تسیچ ؟ تمان  تفگ  .دید  هتسُر  دوخ 

.تسین بیغ  ملع  ار  نج  دنادب  سنإ  ات  راد  هدیشوپ  نایِّنج  رب  ارم  ندرم  ایادخ ، تفگ : نامیلس 

ار اصع  هنایروم  ات  دـندرک  یم  راک  نانچمه  نایّنج  دوب و  هدرم  لاس  کی  درک و  هیکت  نآ  رب  تخاس و  ییاـصع  تخرد ، نآ  زا  سپ 
نب دیلو  زا  حـلاص  نب  لیمج  زا  بوبحم  نبا  برخ )»  » لیذ ریثا ، نبا  هیاهن  هب : دـینک  هاگن  و  ص 594 ، ج 2 ، يربط ، خیرات  « ) .دروخ

تیب رد  تسا  یتخرد  نتسر  وا  گرم  ناشن  هک  داتـسرف  یحو  دواد  نب  نامیلـس  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  : » درآ ع )  ) قداص ماما  زا  حیبص 
رد هک  دید  ار  هبونرخ  تسیرگن و  يزور  نامیلس  .دنیوگ  هبونرخ  ار  نآ  هک  سدقملا 
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یف درک  هیکت  اصع  رب  داتسا و  نآ  رد  تفر و  بارحم  هب  ور  نامیلس  .هبونرخ  تفگ  تسیچ  وت  مان  دیسرپ  .تسا  هتسُر  سدقملا  تیب 
.تسا هدمآ  سدقم  باتک  سوماق  رد  و  ص 144 ) یفاک ، هضور   ...« ) دیدرگ ضبق  وا  حور  لاحلا 

نوچ دـنناروخ و  ناکوخ  تاناویح و  هب  ار  نآ  ندـش  کشخ  زا  دـعب  .دـشاب و  یم  رایـسب  ماش  فرط  رد  هک  تسا  یتخرد  بونرخ :
.ددرگ و تسام  دوش و  هتسب  لاحلا  یف  دنزیر ، دنشاب  هتخیمآ  نادب  رکش  يردق  هک  يریـش  رد  دنـشک و  هریـش  ار  شزبس  ياه  هخاش 

سوماق  ) دراد تهابش  نادب  رایسب  هک  اریز  .تسا  ذوخأم  خاش  ینعم  زا  ینایرس  یبرع و  رد  بونرخ  ظفل 
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داب هب  ار  ردپ  لام  هک  يرسپ  هراب  رد  تساقول  لیجنا  لصف 15  هیآ 16  رد  هژاو  نیا  ندمآ  تبسانم  هب  حیضوت  نیا  و  سدقم .) باتک 
.داتسرف غاب  هب  دوخ  ياه  كوخ  ندینارچ  يارب  ار  يو  وا  تسویپ و  رهش  مدرم  زا  یکی  هب  تفر و  یغاب  هب  داد و 

.رگناریو مِداه :

.هتخیسگ مه  زا  هتخیر ، مه  رد  تسس ، لَخلَُخم :

5 نت 2579 / هتشگ  لَخلَُخم  مروجنر  تخس  نم  هک  مدرک  هبرجت  يرآ  تفگ 

زیرگب وا  زا  نیه  وا  رهِم  وت  رد  تسُر  نوچ  دب  رای  تسا  دجسم  اج  ره  ِبوُّرَخ  دب  ِرای  تسا  دجاس  شمسج  هک  لد  نآ  تسا  دجـسم 
وچمه يژک  دـمآ  وت  بوُّرَخ  اقـشاع  دـنک  رب  ار  تدجـسم  ار و  وـت  رم  دـنز  رب  رـس  رگ  هک  شخیب  زا  نک  رب  وـگ  تفگ و  نک  مک  و 
میلعت ملهاج  ییوگب  نوچ  سرد  داتسا  نآ  وت  زا  ددزدن  ات  سرتم  وگ ، مرجم  ناد و  مرجم  شیوخ  يژغ ؟ یم  نوچ  ژک  يوس  نالفط 

هن تخاس  ریوزت  هن  درک و  هناهب  هن  نیا  زا  شیپ  انمَلَظ  تفگ و  انَّبَر  نیبج  نشور  يا  زومآ  ردپ  زا  هب  سومان  زا  فاصنا  نینچ  نیا  هد 
يوت مغاّبَـص  تسوت  گنر  گنر  درز  میدرک  ور  خرـس  نم  مدـُب  هک  درک  زاغآ  ثحب  سیلبا  نآ  زاـب  تخارف  رب  تلیح  رکم و  ياول 

رایتخا یهج  رب  یک  ات  ربج  تخرد  رب  ینت  مک  ژک  يربج و  يدرگن  ات  ِینَتیَوغأ  اَِمب  ِّبَر  ناوخب  نیه  يوت  مغاد  تفآ و  مرج و  لـصا 
205 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یهن  وس  کی  ار  شیوخ 

تفگ و ردنا  گنج و  رد  ادخ  اب  وا  تاّیِّرُذ  سیلبا و  نآ  وچمه 
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ناـنچ سَک  یهَرکُم  رد  دور  سک  شوخ  ناـنچ  نآ  یـشک ؟ نماد  یمه  نایـصع  رد  وت  هک  یـشوخ  نادـنچ  اـب  هارکا  دوب  نوچ  وگ 
نیا هار  تسا و  نیا  باوـص  هک  نارگید  نآ  دـنپ  دـناد  یمه  تِک  نآ  رد  يدرک  یم  گـنج  هدرَم  تسیب  یهر  مگ  رد  دود  ناـصقر 

ره تسا ؟ هر  یب  وک  یسک  دگنج  نینچ  نوچ  تسا  هرکُم  وک  یسک  دیوگ  نینچ  یک  سک  چیه  زج  ارم  هنعط  دنز  یک  سب  تسا و 
سیلبا و یکریز ز  تسا  مرحم  تخب و  کـین  وک  وا  دـناد  رارطـضا  يرآ  تساوخ  تلقع  هچ  ره  راـیتخا  يراد  تساوـخ  تسفن  هچ 

تـسین نیک  ربک و  نک  اهر  ار  تحابـس  لِه  راـک  ِناـیاپ  وا  تسا  قرغ  دـهر  مک  راـِحب  رد  دـمآ  یحاّبَـس  یکریز  تسا  مدآ  زا  قشع 
رهب دوب  یتـشک  نوچ  قشع  هاـک  وچ  ار  اـیرد  تفه  دـیابُر  رد  هاـنپ  یب  فرژ  ياـیرد  ناـهگ  نآ  نیا و  تساـیرد  وج  تسین  نوحیج 

دجسم دننامه  لد  دشاب ، لد  ربنامرف  مسج  رگا  لد :...  نآ  تسا  دجسم   1382 صالخ ب 1405 - بلغا  دوب  تفآ  دوب  مک  صاوخ 
.نک تدابع  دننامه  مسج  تسا و 

.دراد زاب  ادخ  دای  زا  ار  یمدآ  هک  زیچ  ره  ای  سک  ره  دب : رای 

.ندروآ رب  گرب  ندیلاب ، ندز : رب  رس 

.ندنادرگ ور  ادخ  زا  ندروآ ، ایند  هب  يور  يژک :

.نالفط نوچ  ندیشک  نیمز  رب  ار  دوخ  هتسشن  ندیژَغ :

، يدنـسپ دوخ  سومان : .دوش ) بیـصن  راگدرورپ  فطل  ات  رامـشب ، راکهنگ  ار  دوخ   ) .تیانع نتفرگ  زاب  زا  تیاـنک  سرد : ندـیدزد 
.ربکت

.هرهچ كرابم  ور ، هداشگ  نیبج : نشور 

، فارعا  ) میرک نآرق  هب  تراشا  انَّبَر : ریـسلا ) بیبح  خیرات  زا  همان ، تغل   ) نیرب دلخ  تریغ  نیمز  يور  نیبج  نشور  هش  لدـع  داب ز 
(23
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.تسا
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هک نادب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  رازفارس ، زا  تیانک  ور : خرـس   1 ام 1489 / وچ  لفاغ  دُبن  قح  لعف  وا ز  انَـسفَن  انمَلَظ  هک  مدآ  تفگ 
.تسا خرس  شتآ  تسا و  شتآ  زا  سیلبا  شنیرفآ 

: ِینَتیَوغأ اِمب  ِّبَر 

ار ربج  ریگب و  تربع  سیلبا  ناتـساد  زا  يربَـج : يدرگن  اـت   1 ینَد 1488 / وید  ناهن  دوخ  لـعف  درک  ینَتیَوغأ  اـمب  هک  ناطیـش  تفگ 
.نکم هناهب 

.نداد همادا  هناربکتم  هنامداش و  ندیشک : نماد 

يارب نآ  رد  وت  یـشوخ  سپ  دـنراد  یم  او  نادـب  هاوخ  اـنب  ار  وـت  يرادـن و  يراـیتخا  ندرک  هاـنگ  رد  رگا   ) .دنـسپان هاوخاـن ، هَرکُم :
.دسر یم  اجک  هب  تسین  راکشآ  هک  یهار  هر : مگ  .تسیچ )

.ندوب رادیاپ  صیرح و  تخس  زا  تیانک  ندرک : گنج  هدرم  تسیب 

.شزرا یب  .زیچان  سک : چیه   5 ار 3071 / وت  دیآ  رایتخا  هدرَم  تسیب  اوه  سفن و  ِتبون  دیآ  هک  نوچ 

دوخ هدارا  هب  هک  .هار  یب  هر : یب  ص 79 ) راطع ، ریطلا  قطنم   ) سب داتفا و  ار  ریپ  نآ  رطخ  نیک  سک  چیه  يا  يرب  یم  نظ  نانچ  وت 
.دنک یم  هچ  دناد  یمن  هک  .دور  یمن 

.دزاس یم  هقرغ  ار  انشآان  هک  تسایرد  رد  يرگانش  نوچ  .ندرک  هدنسب  دوخ  درخ  هب  یکریز :... 

.يروانش یحاَبَس :

.تسا هتفر  راک  هب  دور »  » قلطم ینعم  رد  اجنیا  رد  نکیل  فورعم ، هناخدور  مان  نوُحیَج :

.2 تیب 1604 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ایرد : تفه 

نیا رد  .تسا  هتفای  نایاپ  وا  یناگدنز  هک  نادب  نامیلس  مالعا  و  یصقا ، دجـسم  رد  نآ  نتـسر  دوب و  بونرخ »  » ای بوّرخ »  » زا نخس 
ای دب » رای   » و یصقا » دجسم   » هب لد »  » اه تیب 
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هدش دننامه  بونرخ »  » هب یناسفن » ياوه  »
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، تفای هار  نآ  رد  یناسفن  ياوه  نوچ  تسا و  دابآ  لد  تسا ، نتورف  ادخ  هاگشیپ  رد  لد  بحاص  و  تسا ، یلاخ  اوه  زا  لد  ات  .تسا 
هنایربج دوخ  دزن  ادابم  .دـیاشخبب  اـت  تساوخ  رذـع  هاـنگ  زا  دروآ و  ور  ادـخ  هب  دـیاب  لاـح  نینچ  رد  .دروآ  یم  هار  لد  هب  يراـمیب 

هب ینک و  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  دـیاب  .ییوگ  ینَتیَوغأ » اَِمب  ِّبَر   » سیلبا نوچ  تسین و  يرایتخا  ینامرفان  نآ  ییوگب  يروآ و  تّجح 
.یناوخ انَسُفنأ » انمَلَظ   » مدآ زا  يوریپ 

یَفک ما  هّللا  هک  وگ  هَّللا  َِیبـسَح  یفطـصم  شیپ  هب  نک  ناـبرق  لـقع  رظن  یناریح  تسا و  ّنَظ  یکریز  رَِخب  یناریح  شورفب و  یکریز 
نوچ دیشک  دیاب  ارچ  محون  ِّتنم  دیشَم  هوک  رس  رب  میآ  رب  هک  شکریز  سفن  داد  شرورغ  هک  شکم  او  یتشک  رـس ز  ناعنک  وچمه 

هچ وت  ادخ  دیوگ  شتَّنم  رکـش و  هک  نوچ  ام  ناج  رب  شتّنم  دشابن  نوچ  دشک  یم  وا  ّتنم  مه  ادخ  هک  دشر ؟ یب  يا  شتَّنم  زا  یمر 
نوچ شاک  یتخود  یتشک  حون و  رد  عمط  اـت  یتخومآـن  انـشآ  وا  یکـشاک  دـشک  یم  مه  ادـخ  ار  وا  ّتنم  دـسح  رپ  هرارَغ  يا  یناد 
نینچ اب  یلو  زا  يدوبر  لد  یحو  ِملع  ِیلَم  يدوب  مک  لقَن  ملع  هب  ای  يدز  ردام  رد  گنچ  نالفط  وچ  ات  يدـب  لهاج  لَـیِح  زا  لـفط 

هلبأ شیوخ  نامز  بطق  ِمَد  اب  یلقَن  ملع  ناد  بآ  دوجو  اب  مُّمَیَت  نوچ  باتع  درآ  وت  ياسآ  یحو  ناـج  باـتک  يرآ  شیپ  وچ  يرون 
رشَبلا ب 1419- ُناطلـس  تسا  هتفگ  نیا  رهب  رـسپ  يا  هُلبلا  ِهَّنَجلا  ُلهأ  رَثکأ  سب  یبای و  یهلبا  نیز  یگتـسَر  سپـس  ور  یم  عَبَت  نک 

1406
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: ندیرخ یناریح  نتخورف و  یکریز 

.نیقی تدهاشم  زا  تیانک  رَظَن :  3 رسپ 1146 / يا  اراخب  هن  يراوخ  هب  ور  رخب  تریح  رنه  شورفب و  لقع 

ام َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  .ندرواین  تجح  ندش ، میلست  ندرک : نابرق  لقع 
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ارم تسا  هدنـسب  هَّللا : َِیبسَح  ( 36 بازحا ،  ) .ْمِهِْرمَأ ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمْؤـُم  ـال  ٍنِمْؤُِـمل َو  َناـک 
: ناعنَک همقلع ) ياعُد  « ) .یَفَک ُهَّللا َو  َِیبسَح  ُلُوقأ  َو   » .تسا رازگراک  میادخ  یَفَک : ما  هَّللا  ( 38 رمز ، . 129 هبوت ،  ) .ادخ

.نتفیرف نداد : رورغ  ( 3 تیب 1307 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 ودع 1307 / ِحون  یتشک  مهاوخن  هک  وا  درک  یم  انشآک  ناعنک  وچمه 

.هتخارفا دنلب ، دیِشَم :

ياج یهوک  هب  تفگ  .شابم  نارفاک  زا  و  وش ! راوس  ام  اب  تفگ  ار  رسپ  حون  .تسا  هدمآ  دوه  هروس   43 ياه 42 - هیآ  رد  هک  نانچ 
: هب دـینک  هاـگن  رتـشیب  لیـصفت  يارب   ) .تسین يا  هدـنراد  زاـب  ادـخ  ناـمرف  زا  زورما  تفگ  حوـن  دراد ، زاـب  بآ  زا  ارم  هـک  مریگ  یم 

.نتفگ ساپس  نتساوخ ، رذع  ندیشک : ّتنم  هیآ ) نیا  لیذ  اهریسفت ،

حرـش رد  يورقنا  .تسا  روکـش  راگدرورپ  هک  تسا  هدمآ  ( 17 نباغت : ، 23 يروش : 30 و 34 ، رطاـف :  ) میرک نآرق  زا  ییاـه  هیآ  رد 
ِهَیلإ َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُرِذَـتعَیَف  ِهَمایقلا  َموَی  ِدـبَعلِاب  یَتُؤی  : » هک تسا  یتیاور  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  يرـصب  نسح  زا  تسا  هتـشون  تیب  نیا 

ِهَمارَکلا َو َنِم  ََکل  ُتدَدعأ  اَِمل  نَِکل  َّیَلَع َو  َِکناوَِهل  اَینُّدـلا  َکنَع  ُتیَوَز  اَم  ِیلالَج  ِیتَّزِع َو  ُلوُقَیَف َو  .اَینُّدـلا  ِیف  ُلُجَّرلا  ُرِذَـتعَی  امَک 
: هک مینیب  یم  ع )  ) قداص ماما  زا  ار  تیاور  نیا  ریظن  .ِهَلیِضَفلا »

رد هک  شا  هدنب  زا  ادخ 
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نآ زا  هن  مدرک  دنمتـسم  ار  وت  دنگوس  متّزِع  هب  دیوگ  و  دهاوخ ، رذـع  ردارب  زا  ردارب  هک  نانچ  دـهاوخ  یم  رذـع  هدوب  دـنمزاین  ایند 
هچ نادب  دراد و  یم  رب  ار  ششوپ  .رگنب  دنا  هداد  ایند  ضوع  ار  وت  هچ  نادب  ریگرب و  ار  شـشوپ  نیا  .يدوب  راوخ  نم  دزن  هک  تهج 

.دـسر یمن  نم  هب  ینایز  یتشاد  زاب  نم  زا  هچ  نآ  يا ، هداد  ضوع  ارم  هچ  نآ  اب  دـیوگ  یم  درگن و  یم  هداد  ودـب  ایند  ضوع  ادـخ 
.تسا هدمآ  زین  راونالا  راحب  ياهدلجم  رگید  رد  نومضم  نیدب  تیاور  نیا  و  صیحمتلا ) زا  ، 182 ص 181 - ج 7 ، راونالا ، راحب  )

209 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.لاوج هرارَغ :

.انش انشآ :

.يرهاظ ملع  .دنریگ  ارف  الما  رتفد و  باتک و  زا  هک  یملع  لقن : ملع 

.رپ ِیلَم :

.تسا یندل »  » هک لماک  یلو  ملع  زا  تیانک  رون :

.یلقن مولع  زا  تیانک  باتک :

.4 تیب 958 / لیذ  هب : دینک  هاگن  بآ : مُّمَیَت و 

.ندرک يوریپ  نتفر : عبت 

، يونثم ثیداحا   ) تسا هدروآ  قئاقحلا  زونک  ریغـصلا و  عماجلا  یلازغ و  نیدـلا  مولع  ءایحا  زا  ار  نآ  رفنازورف  هُلبلا : ِهَّنَجلا  ِلهأ  ُرَثکأ 
.تسا ص )  ) لوسر زا  يورم  ربخ  تروص  هب  یضترم  دیس  رَرُد  ررغ و  زا  ص 128 ) ج 5 ،  ) راونالا راحب  رد  و  ص 103 ،)

نایلالدتسا زمر  حون  رـسپ  .تسا  هتفر  نخـس  نانآ  زا  يونثم  يواطم  رد  اهراب  هک  یلقن  مولع  ناوریپ  نایلالدتـسا و  هب  تسا  یـضیرعت 
یم نایب  ار  قح  ّیلو  تمظع  زا  رگید  يا  هّمـش  اه  تیب  نیا  رد  انالوم  .تسا  یهلا  یحو  زا  وا  ملع  هک  لماک  یلو  رهظم  حون  تسا و 

ار وا  ّتنم  ادخ  هک  ارچ  دنشکب  ار  وا  ّتنم  دنزومایب و  وا  زا  دیاب  ناملعتم  هک  دنک 
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.دشک یم  تسوا  هدیرفآ  هک  ار  حون  ِّتنم  ادخ  هنوگچ  اما  تسا  راگدرورپ  صاخ  نداهن  ّتنم  .دشک  یم 

، ندرک رتشیب  ناـسحا  ندیـشک : ّتنم  .دـنا  هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  نآ  ناـحراش  دـش ، هتـشون  لـبق  هحفـص  رد  هچ  نآ  زا  هتـشذگ 
ار يرت  قیقد  ینعم  ریبعت  نیا  رد  انالوم  دسر  یم  رظن  هب  نکیل  .تسا  ( 54 هدئام ،  ) ُهَنوُّبُِحی ْمُهُّبُِحی َو  هیآ  رد  هک  نانچ  .نتشاد  تسود 
لد قوشعم  دوش ، وا  همه  ودب  ِقشع  رد  دنیبن و  الوم  زج  هک  دسر  تجرد  نادب  یگدـنب  رد  يا  هدـنب  نوچ  هکنیا  نآ  .دراد و  رظن  رد 

: هک دوش  یم  بلاط  دیآ و  یم  رد  یبولطم  زا  ددرگ و  یم  وا  هتسب 

دندوخ هدرم  هدرم  ناقلخ  هلمج  دندوخ  هدنب  هدنب  ناهاش  هلمج 

ار شیوخ  ِتسم  تسم ، ناقلخ  هلمج  ار  شیوخ  ِتسپ  تسپ ، ناهاش  هلمج 

(، یندل ملع   ) رون نینچ  ربارب  دیامرف  یم  ماجنارس  1 و  / 1736 راکش 1738 - ار  ناشیا  هاگان  دنک  ات  راکش  ار  ناغرم  داّیـص  دوش  یم 
ندوب اب  نوچمه  نتفگ  نخس  یلقن  ملع  زا 
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وا ملع  زا  دـیاش  يرآ  باسح  هب  هلبأ  ار  دوخ  يوش و  رون  نآ  وریپ  يدـنبب و  باتک  ملع و  زا  مد  هک  نآ  رتهب  .تسا  ندرک  مُّمیَت  بآ 
.دهد یم  يرتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  یهن و  ياپ  شناد  رهش  هب  يریگ و  هرهب 

ناریح هلاو و  وک  یهلبأ  تسوت  ود  یگرخـسم  هب  وک  هن  یهلبا  تسرد  لد  دـنامب  ات  وش  یهلبأ  تسوت  زیگنأ  داب  ربک و  نوچ  یکریز 
نآ زا  يراب  اه  لقع  تسود  قشع  ردـنا  نک  نابرق  ار  لـقع  رُذـُن  فسوی  خر  زو  هلبا  فک  زا  ُرب  تسد  ناـنز  نآ  دـنا  ناـهلبا  تسوه 

نآ اه  لقع  تسوک  تسا  يوس 
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دوش یلقع  رس و  تیوم  ِرس  ره  دور  تلقع  نیا  رگ  تریح  زا  رـس ، نیز  لوگ  تسا  قوشعم  هن  هک  وس  نیا  هدنام  لوقع  هداتـسرف  وس 
دوش ییآ  غاـب  يوس  يونـشب  هتکن  تشد  زا  تشد  يوس  غاـب  تشد و  دـیور  لـقع  غاـمد و  هک  غاـمد  رب  ترکف  جـنر  وس  نآ  تسین 
نوچ شـشبنُج  دوب  مُد  دـبنجب  رـس  یب  وا  هک  ره  بنُجَم  وـت  دـبنجن  تزوـالق  اـت  بنُرُط  قاـط و  نک  كرَت  هر  نیا  ردـنا  يوَر  تلخن 

قلخ و دوب  نیا  شّرِس  هک  ار  نآ  بوکب  رس  كاپ  ماسجا  نتـسَخ  وا  هشیپ  كانرهز  تشز و  روک و  بش  ور و  ژک  دوب  مد  زک  شبنج 
ات حالس  هناوید  تسد  زا  ناتِس  او  نت  موش  نآ  شا ز  هزیر  ناج  دهر  ات  نتفوک  رس  نآ  تسوا  حالـص  دوخ  دوب  نیا  شَّرمتـسم  يوخ 
داب  1420 دنزگ ب 1434 - دص  درآ  هن  رو  ار  وا  تسد  دـنبب  هن  شلقع  تسه و  شحالـس  نوچ  حالـص  لدـع و  دوش  یـضار  وت  ز 

.روآ توخن  زیگنا :

.هدننک عضاوت  .مخ  وت : ود 

وحم نانآ  دمآ و  رد  اهنآ  رب  ع )  ) فسوی و  دندمآ ، مهارف  رصم  زیزع  نز  هناخ  رد  هک  ینانز  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  ُرب : تسد  نانز 
زا هلبأ : فک  زا  دعب ) هب  هیآ 31  لیذ  فسوی ، هروس  اهریـسفت ، هب : دینک  هاگن   ) .دندیرب ار  دوخ  ياه  تسد  و  دندیدرگ ، يو  ییابیز 

.ربخ یب  تسد 

.هدز تبیه  ناسرت ، برالا .) یهتنم   ) هدش هدرک  میب  ریذن : عمج  رُُذن :
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هب ار  نآ  دوخ  هقیلس  هب  کی  ره  تسا و  هدوبن  نشور  يونثم  ناگدننک  حرـش  يارب  زاب  رید  زا  تیب  نیا  ینعم  لقع : نداتـسرف  وس  نآ 
هنوگ
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و تسین ، هدش  طبض  ساسا  هخسن  رد  هک  ناس  نیدب  نانآ  ياه  هخـسن  رد  موُد  تیب  مین  هک  داد  حیـضوت  دیاب  .تسا  هدرک  حرـش  يا 
: رگیدکی اب  اه  هخسن  یخرب  فالتخا  کنیا 

لقع درادن : يراوشد  تیب  ینعم  اهطبض  نینچ  اب  لوضف  تسا و  لوگ  هک  نآ  وس  نیا  هدنام  لوگ  تسا  قوشعم  وک ز  وس  نیا  هدنام 
وس نیا  تسا ، لوگ  لوضف و  هک  نآ  ای  دسانـش  یمن  ار  قوشعم  هک  نآ  و  دنا ) هدرک  قح  ترـضح  میلـست  ار  دوخ   ) هدرک اهر  ار  اه 

: ساسا هخسن  طبض  اب  اما  .تسا ) هداتفا  رود  هب  قح  تحاس  زا   ) .هدنام

.درک ینعم  دیاب  هنوگچ  ار  مود  تیب  مین  لوگ  تسا  قوشعم  هن  هک  وس  نیا  هدنام  لوقع  هداتسرف  وس  نآ  اه  لقع 

لوُقُع ِِبناجلا  اذَه  ِیف  اوُعَضَو  َو  « » .تسا هدنام  فرط  نیا  تسین ، قوشعم  تسا و  قمحا  لوگ و  هک  نآ  : » تسا هتشون  نینچ  يورقنا 
مود تیب  مین  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .تسا  نینچ  شیب  مک و  زین  نالـضاف  ياه  حرـش  یخرب  يوقلا ) جهنملا  « ) .نیناجَملا یقمَحلا 

.تسا لعاف  لوگ »  » لعف و تسا » هدنام  »

.نالقاع لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردصم   ) لقع عمج  لوقع :

لوگ و  دنا ، هدیرخ  تریح  وس  نیا  رد  دوخ  دـنا و  هداتـسرف  تسا  قوشعم  هک  وس  نادـب  ار  اهدرخ  نایاناد   ) .لوگ دـیق  قوشعم : هن  و 
ناوت یمن  ار  وا  درخ ، اب  هک  یلاح  .دبایب  ار  قوشعم  دوخ  صقان  درخ  اب  دـهاوخ  تسا و  هدـنام  تسین  نآ  رد  قوشعم  هک  وس  نیا  رد 

.تسا تیب  نیا  حیضوت  دعب  تیب  تفای و 

وا كاردا  هّوق  دنامب و  دوخ  زا  هجوت  نیا  رد  هک  نانچ  دوهـش ، هلحرم  رد  تسا  قح  ترـضح  تمظع  لالج و  هب  مامت  هجوت  تَریَح :
زا تدهاشم  تمظع  زا 
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.دورب نایم 

.تسا تریح ) ملاع  « ) وس نآ   » زا يریسفت  غاب : تشد و 

نانآ اما  دننک ، یم  هتسخ  ار  دوخ  غامد  دنسر  تقیقح  هب  یئزج  لقع  اب  دنهاوخ  هک  نانآ 
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.دنبای یم  غامد  لقع و  وا  زا  دنا  هدرک  هلبأ  ار  دوخ  هک 

.باریس يوَر :  1 ار 936 / وت  دنادرگ  لوبقم  یلباق  ار  وت  دنادرگ  لومحم  یلماح 

.2 تیب 1098 / لیذ  هب : دینک  هاگن  بنرُط : قاط و 

.دناسر یم  نایز  هک  یناج  یناویح ، ناج  درُخ ، ِناج  هزیر : ناج 

: نتسب هناوید  تسد 

يارب هک  تسا  شیپ  ياه  تیب  هلابند  زین  اـه  تیب  نیا   4 تسد 1436 / هب  ار  سکاـن  ملع  دـیآ  هک  هب  تسم  یگنز  فک  رد  نداد  غیت 
فارتعا هک  دنراوتـسا  نید  ِملع  رد  یناسک  : » دیامرف ع )  ) یلع .دروآ  قح  ّیلو  هب  يور  درمـش و  نادان  ار  دوخ  دیاب  تقیقح  نتـسناد 

ناسآ تسا  ناهن  بیغ  ياه  هدرپ  سپ  رد  ار  هچ  نآ  مهف  دـنراذگ و  نایم  رد  اـپ  هدیـشیدناان  اـت  تسا  هدرک  ناـشزاین  یب  یناداـن ، هب 
دیاب ار  لـقع  سپ  ص 75 ) هبطخ 91 ، هغالبلا ، جـهن  « ) .دـنرآ رارقا  هدیـشوپ  ياه  ینعم  نآ  مهف  رد  دوخ  ِینادان  هب  مرجال  دـنراگنا ،

: دوش ناور  ناج  رد  شناد  يوج  ات  دروآ ، تسد  هب  تریح  درک و  اهر 

ار وت  دنادرگ  لوبقم  یلباق  ار  وت  دنادرگ  لومحم  یلماح 

هک نانچ  .دوش و  یلقع  يرس و  تیوم  رس  ره  هاگ  نآ   1 / 936 يوش 937 - لصاو  نآ  زا  دعب  ییوج  لصو  يوش  لئاق  ییِو  رما  لباق 
: تسا هدومرف  رگید  ياج  رد 

قاط يارب  و  دتفین ، راک  هب  قح  تفرعم  هار  رد  هک  یلقع   1 دهد 245 / نآ  دیاین  تمهو  رد  هچ  نآ  دهد  ناج  دص  دناتسب و  ناج  مین 
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.كانرطخ هناوید  تسد  هب  یحالس  ای  كانرهز  تسا  یمدژک  .دور  راک  هب  ییامن  دوخ  بنرط و  و 

نز هار  تسد  هب  تسا  هداتفا  هک  تسا  يریشمش  نوچ  تسوا و  ِتحیضف  زا  نارهوگ  دب  هاج  لام و  ملع و  لوصح  هک  نآ  نایب 

نز هار  تسد  هب  تسا  هداتفا  هک  تسا  يریشمش  نوچ  تسوا و  ِتحیضف  زا  نارهوگ  دب  هاج  لام و  ملع و  لوصح  هک  نآ  نایب 

ملع تسد  هب  ار  سکان  ملع  دـیآ  هک  هب  تسم  ِّیگنز  فک  رد  نداد  غیت  نز  هار  تسد  هب  یغیت  نداد  نتخومآ  نف  ملع و  ار  رهگ  دـب 
نانـس نونجم  فک  زا  دنناتـس  ات  نانمؤم  رب  دـش  ضرف  نیز  ازغ  سپ  نارهوگ  دـب  فک  رد  دـمآ  هنتف  ناِرق  هاج و  بصنم و  لاـم و  و 

دص دنک  یک  تحیـضف  زا  نالهاج  اب  دنک  یم  بصنم  هچ  نآ  وخ  تشز  نآ  ار ز  ریـشمش  ناتـساو  وا  ریـشمش  شنت  نونجم  وا  ناج 
هک نوچ  دوش  ُرپ  مدژک  راـم و  ارحـص  هلمج  تفاتـش  ارحـص  رب  خاروس  زا  شراـم  تفاـیب  تلآ  نوچ  تسا ، یفخم  وا  بیع  نالـسرا 

دهد مک  اهاطع  لخب و  دنک  ای  تسا  هدش  وا  شیوخ  ییاوسر  بلاط  تسد  هب  درآک  یسکان  بصنم  لام و  دوش  ُّرم  مکح  هاش  لهاج 
هاج داتف  یهارمگ  تسد  رد  نوچ  مکح  دهد  قمحاک  اطع  دشاب  نینچ  نیا  دهن  قَدـیب  هناخ  رد  ار  هاش  دـهن  عضومان  هب  درآ  اخـس  ای 
لوغ ار  ناوریپ  تفرگ  يریپ  نوچ  رقف  هار  لفط  دنک  يزوس  ناهج  وا  تشز  ناج  دنک  يزوالق  دناد  یمن  هر  داتف  یهاچ  رد  دیرادنپ 

مه بآ  رد  هم  سکع  رمع  هب  یتسدیدن  نوچ  ییامن  نوچ  افـص  یب  نآ  دیدن  زگره  ار  هام  ار  وت  میامنب  هام  ات  ایب  هک  تفرگ  يرابدا 
هدیشک اهرس  نالقاع  میب  دنتسدش و ز  رورس  ناقمحا  رمُغ  ماخ  يا 
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« نارق  » هک ناـمجنم  هتفگ  هب  تسا  یتراـشا  نآ  رد  تسا و  هوکـش  لـالج و  ینعم  هب  تیب  نـیا  رد  ناِرق :  1435 مـیلَگ ب 1451 - رد 
نادب يدولوم  رگا  تسا و  يرتشم  لحز و  ای  يرتشم  هرهز و  هراتس  ود  ندمآ  درگ 

214 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(4 تیب 2131 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دنیوگ نارق » بحاص   » ار دولوم  نانچ  .دبای و  زارد  یهاشداپ  دیاز  علاط 

.نارفاک اب  داهج  گنج ، ازَغ :  5 رظن 1442 / شوخ  ینارق  نامیلس  زج  ربخ  یب  ناغرم  ینعم  زا  کیل 

.تسا ناناملسم  هب  موجه  ددص  رد  هک  يرفاک  زا  تیانک  نونجَم :

.ریلد درم  زا  تیانک  .ریش  نالسرا :

: تسا هتفگ  یّبنتم  هچ  نآ  ریظن  ندناسر ، رازآ  زا  تیانک  نتفاتش : ارحص  رب  رام 

ناتساد : » هب دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب  و  ص 253 ) ج 4 ، یّبنتم ، ناوید   ) ُِملظَی ٍهَّلِِعلَف ال  ٍهَّفِع  اذ  دِجَت  نِإَف  ِسوُفُّنلا  ِمَیِـش  نِم  ُملُّظلا 
(. 3 / 976 « ) ریگ رام 

، حیرـص ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، هدرب  راک  هب  مه  ینعم  نیدب  ار  نآ  انالوم  تسا و  خـلت »  » ینعم هب  تغل  رد  رم » : » ُّرم ِمکح 
: تسارچ نوچ و  یب 

1 ُرم 344 / مکح  رد  بل  فاکشب و  ما  ینیب  ربب  ار  متسد  شوگ و  هش  يا  تفگ 

.ندرک اجبان  ِتمرح  زا  تیانک  نداهن : قَدیب  هناخ  رد  هاش   4 رپ 2787 / فارطا  نآ  تشگ  دمآ  لیس  ُرم  رمأ  دمآ ز  رب  يربا  نامز  رد 

.هبرجت یب  هدومزآان ، رمُغ :

ردـص رد  تزع  هب  لـهاج  و  هتـسب ، تفگ  زا  مد  نآ ، ملاـع  : » تـسا ع )  ) یلع هدوـمرف ي  زا  هـتفرگ  رب  ًارهاـظ  ناـقمحا : ندـش  رورس 
یکیرات رد  هک  تسا  يروک  دیوپ ، تلاهج  هار  هک  تسا  ینادان  : » زین و  هبطخ 2 ) هغالبلا ، جهن  « ) .هتسشن
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هبطخ 17) هغالبلا ، جهن  « ) .دیوگ نیقی  عطق و  يور  زا  هن  دیوگ  هچ  نآ  دیوج ، دوخ  هدشمگ 

 ... دوب نادنز  رد  نّونلا  اذ  مرجال  دوب  نادنر  فک  ردنا  مکح  هک  نوچ 

دوب يراد  رب  روصنم  نامگ  یب  دوب  يراّدغ  تسد  رد  ملق  نوچ 

2 / 1385 ایبنألا 1391 - َنُوُلتقَی  دمآ  مزال  ایک  راک و  نیا  تسار  ناهیفس  نوچ 

215 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک يا  هناوید  زا  نایامن  ملاع  نینچ  نایز  .دنیارایب  ار  دوخ  ایند  راک ، نادب  ات  دنریگ ، ارف  دنچ  یحالطصا  هک  نانآ  رب  تسا  یـضیرعت 
.تسا رتدب  دتفا  مدرم  ناج  هب  دریگ و  رب  غیت 

.دنار مکح  اوه  يور  زا  هک  تسا  يدنمتردق  دنادن و  نید  مسر  هک  تسا  یهاج  بحاص  وا 

لِّمَّزُملا اَهُّیأ  اَی  ریسفت 

لِّمَّزُملا اَهُّیأ  اَی  ریسفت 

رـس تسا  یمـسج  ناهج  هک  شوپم  ور  میلگ و  ردـنا  شکم  رـس  بَرَهلا  ُوب  يا  میلگ  زا  نورب آ  هک  ببـس  نیز  ار  یبن  لِّمَُّزم  دـناوخ 
بش ردنا  عمش  مامُه  يا  یعمش  هک  َلیَّللا  ُِمق  نیه  یعَشعَش  یحو  ِعمش  يراد  وت  هک  یعَّدُم  گنن  ناهنپ ز  وشم  نیه  شوه  وت  نادرگ 
حون وت  هک  افـص  رحب  نیا  رد  نابیتشک  شاب  تسا  بنرا  ریـسا  ریـش  تهانپ  یب  تسا  بش  مه  نشور  زور  تغورف  یب  ماـیق  ردـنا  دوب 

تـسا یلوغ  فرط  ره  هدز  هر  ناوراک  رگنب  زیخ  بآ  ِهار  ردـنا  هصاخ  ار  یهر  ره  باُبل  اب  دـیابب  یم  یـسانش  هر  یفطـصم  يا  ییناث 
عاـطقنا و نامـسآ  عمـش  وچ  یعمج  نیا  شیپ  يوَر  اـهنت  نکم  هَّللا  حور  وچمه  يوت  یتـشک  ره  ِثوَغ  یتـقو  رـضخ  هدـش  ناـبیتشک 

يامه وت  فاق و  هوک  نوچ  يدُه  يا  يآ  عمج  ردنا  تسین  تولخ  تقو  ناِمب  ار  يرآ  تولخ 
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ردص يوس  دنراد  یم  گناب  وت  ِردب  رب  ناگـس  نوچمه  نانعاط  ناگـس  گناب  زا  دراذگن  ار  ریـس  ناور  بش  دش  کلف  ردص  رب  ردب 
ار روک  ياصع  رک  مشخ  وت ز  ار  روجنر  افـش  يا  راذـگمب  نیه  وت  ردـب  رب  ناـنک  عَوعَو  هَفَـس  زا  اُوتِـصنأ  ِرمأ  دـنَّرک ز  ناگـس  نیا  وت 

.تسا لِّمَّزُملا  هروس  نیتسخن  هیآ  .هدیچیپ  دوخ  هب  میلگ  يا  لِّمَّزُملا : اَهُّیأ  اَی   1452 - 1466

.هدش باوخ  رد  هدیچیپ ، میلگ  .نآ  ینارگ  لمحتم  و  توبن ، يابع  هب  هدیچیپ  دنا : هتفگ  نخس  نوگ  هنوگ  لمّزم »  » ینعم رد  نارـسفم 
.هدیشک رس  رب  ادر 

( رارسالا فشک  « ) .دندناشوپ يا  هفیطق  ار  وا  ینولّمز و  دومرف  تشگ  زاب  ارِح  زا  نوچ  : » تسا هتفگ  سابع  نبا 

217 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیتسخن هک  یماگنه  ص )  ) لوسر هراب  رد  تسا  هماع  زا  هدیـسر  ياه  تیاور  یخرب  ساسا  رب  ریبعت  نیا  .ناسرت  نازیرگ ، بَرَهلا : ُوب 
.دیسر ترضح  نآ  رب  یحو  ياه  هیآ 

یتسه لیفط  هدـش  هدـیرفآ  وا  زا  سپ  هچ  ره  و  تسا ، نیتسخن  لقع  ص )  ) لوسر هک  نادـب  تسا  تراشا  نادرگ : رـس  ناـهج  شوه 
.تسا نادرگ  وا  درگ  یتسه ، تسا و  یتسه  زکرم  وا  .تسوا 

.ناشخرد كانبات ، یعَشعَش :

.یکدـنا زج  ار  بش  زیخ  ياپ  هب  اًلِیلَق : اَّلِإ  َْلیَّللا  ُِمق  َلیَّللا : ُِمق   1 یعَـشعَش 2271 / شنابز  تملظ  شلد  رد  یعَّدُم  ِنورد  نوچ  ام  رهاظ 
.دندرک یم  نشور  دندناشن و  یم  یفرظ  رد  بش  ار  عمش  عمش : ندوب  مایق  رد  ( 2 لمزم ، )

.دنوش یم  هریچ  نالها  رب  نالهاان  دشابن  وت  تیانع  رگا  تغورف :...  یب 

.شوگرخ بنرا :

: تسا هدرب  راک  هب  درخ »  » ینعم هب  ار  نآ  انالوم  اما  .تسا  زیچ  ره  زا  صلاخ  زغم و  تغل  رد  باُبل :

دنوادخ هاگرظن  وک  باتفآ  عاعش  هاگ  رظن  وک 
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.تسا كانرطخ  یهار  هک  لاوحا  نطاب و  كولس  هار  هب  تسا  تراشا  بآ : هار   4 باُبل 617 /

.سر دایرف  ثوَغ :  1 داهن 572 / ایرد  ِلد  رد  اپ  ناج  ریس  داتف  یکشخ  رب  کشخ  مسج  ریس 

ار نآ  یـضعب  .وا  دوعـص  زا  سپ  مدرم  ندـنام  نادرگ  رـس  نامـسآ و  هب  تسا  ع )  ) یـسیع نتفر  دوصقم  ًارهاظ  هَّللا : حور  يور  اـهنت 
.تسین یسیع  صاخ  ینیزگ  تولخ  اما  .دنا  هدرک  ینعم  ینیزگ  تولخ 

.ندرک اهر  ندراذگ ، ندنام : یناقاخ )  ) یباین ییات  هتشر  شنزوس  زجب  الاب  يوس  دنک  تبرغ  هک  یسیع  وچ 

218 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ناگس گناب  ردب و 

ُناءْرُْقلا َئُِرق  اذِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اُوتِـصنأ :  6 دنت 14 / یم  دوخ  تقلخ  رب  یـسک  ره  دنک  وع  وع  گس  رون و  دـناشف  هم 
غیرد نایوج  هار  ییاـمنهار  زا  نـالد  گنـس  رطاـخ  هب  نتـشاذگ : روک  ياـصع  رک  مشخ  زا  ( 204 فارعا ،  ) .اُوتِْـصنَأ َُهل َو  اوُعِمَتْـساَف 

.ندرک

هیآ نانآ ، ندیـشک  میلگ  رد  رـس  تبـسانم  هب  و  .دـنا » میلگ  رد  هدیـشک  اهرـس  نالقاع   » دومرف هتـشذگ  ياه  تیب  زا  تیب  نیرخآ  رد 
لد هکم  مدرم  زا  ص )  ) ادـخ لوـسر  هکنیا  نآ  دـنک و  یم  يرگید  ریـسفت  هیآ  نیا  زا  نکیل  .درک  ناوـنع  ار  ُلِّمَّزُْملا  اَـهُّیَأ  اـی  همیرک 

ملاع نیا  يارب  ادـخ  ياـیلوا  لوسر و  هک  يو  تلزنم  ناـیب  تسوا و  يراد  لد  رد  هروس  نیا  .تفرگ و  هراـنک  ناـنآ  زا  دـش و  گـنت 
هب ار  نارگتمالم  نخـس  دـننک و  مایق  دـیاب  سپ  .کیرات  ناهج  نیا  شخب  ییانـشور  دـنا و  غارچ  اـی  .مسج  ملاـع  و  دـنا ، حور  نوچ 

رد انالوم  هچ  نآ  نکیل  .دنا  هانپ  یب  روک و  ناگدنور  دنا و  هار  ندز  یپ  رد  نانز  هر  هک  دنرمشن  يزیچ 
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.تسا رت  بسانم  رثَّدُم ، هروس  لوزن  اب  هدورس  مدرم  زا  ص )  ) لوسر یگنت  لد  هراب 

سپ دشَر  دـبای  هدـیزرمآ و  تشگ  دـشک  ار  يروک  ماگ  لچ  وا  هک  ره  هلا  زا  دـبای  رجا  باوث و  دـص  هار  هب  یمعا  ِدـئاق  یتفگ  وت  هن 
ناور نیه  ییداش  ار  نامز  رخآ  متام  ییِداه  وت  دوب  نیا  يداه  راک  راـطق  ردـنا  راـطق  ار  ناروک  قوَج  رارق  یب  ِناـهج  نیز  وت  شَِکب 

رـس رب  ور  داـش  وـت  منز  نم  ار  شندرگ  ورگ  لد  دراد  وـت  رکم  رد  هک  ره  نیقی  اـت  ار  ناگـشیدنا  لاـیخ  نـیا  نـیقَّتُملا  ماـما  يا  نـک 
دوخ تسیچ  دـنتخومآ  نم  رکم  زا  اـهرکم  دـنتخورفا  نم  ِرون  زا  اـه  لـقع  مهد  شرهز  درادـنپ و  رکـش  وا  مهن  اـه  يروک  شیروک 

هب وت  مد  رد  زیخ  مربمغیپ  نیهم  يا  دـشاب  هچ  دوخ  مرَـصرَص  شیپ  هب  وا  غارچ  نآ  ناهج  نـالیپ  هّرن  ياـپ  شیپ  ناـمکرت  نآ  قُچـالآ 
 ) يونثم حرش  زیختسر  زا  شیپ  زاس  يزیختسر  زیخ  تسار  یتقو  لیفارسا  وت  نوچ  كاخ  دیور ز  رب  هدرم  نارازه  ات  كانمهـس  ِروص 

219 ص : ج 5 ، يدیهش ،) 

هدش نوزفا  ناهج  دص  تمایق  نیز  هدز  تنحم  لئاس  يا  رگن  رد  منم  کَن  تمایق  هک  امنب  شیوخ  منـص  يا  تمایق  وک  دیوگ  هک  ره 
اعد اناج  دوب  نوچ  باوج  دـیآ  توکـس  قح  نامـسآ  توکـس ز  ناطلـس  يا  قمحالا  ُباوج  سپ  توُنق  رکذ و  نیا  لـها  دـشابن  رو 

وا رب  دیآ  یم  گنت  مالک  نیا  یخارف  تسا و  گنت  تقو  دش  هاگ  یب  ام  تخب  زا  زور  کیل  دش  هاگنمرخ  تقو  اغیرد  يا  باجتسمان 
تقو گنت  هب  درآ  یمه  ار  نازاب  هزین  گنت  ياهوُک  نیا  ردنا  يزاب  هزین  ماود  رمع 
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یم نوچ  نخس  رد  يزارد  نیا  یـشماخ  دمآ  قمحا  باوج  نوچ  مالغ  يا  تسا  تقو  هر ز  دص  رت  گنت  ماوع  مهف  رطاخ و  گنت و 
تـسا لوسر  هب  باـطخ  یتفگ : وت  هن   1467 من ب 1488 - ناراـب و  ار  هروـش  ره  دـهد  یم  مرک  جوـم  تمحر و  لاـمک  زا  یـشک ؟

(. (ص

.شک اصع  دئاق :

« .ُهَّنَجلا َُهل  تَبَجَو  ًاـعارذ  نیعبرا  یَمعأ  َداـق  نَم  : » تسا ثیدـح  زا  هتفرگ  .دـیامن  هار  ار  وا  دریگب و  ار  روـک  ياـصع  هک  یمعا : دـئاق 
ٍضرأ یَلَع  ًهَوطُخ  َِنیَعبرأ  ًاریِرَض  َداق  نَم  : » ثیدح نیا  زین  و  رمع ) نب  هللا  دبع  زا  ردکنم  نب  دمحم  زا  ص 105 ، ج 5 ، دادغب ، خیرات  )

: ناروک قوج  يرکسع ) نسح  ماما  ریسفت  زا  ص 15 ، ج 72 ، راونالا ، راحب  « ) .ًابَهَذ ِضرألا  ُعاَلِط  ِهِعیِمَج  نِم  ٍهَربإ  ِردَِقب  یِفَی  ٍهَلهَس ال 
.دنرب یمن  نادب  هار  دنا و  تقیقح  بلاط  اما  تسا ، هتفاتن  ناشاه  لد  رب  تقیقح  ینشور  هک  نانآ  زا  تیانک 

نانآ ناگشیدنا : لایخ  ( 2 تیب 2299 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .تسا مرکا  لوسر  رود  هک  ناهج ، ياه  هرود  زا  متفه  رود  ناـمز : رخآ 
.دنا هدیسرن  تقیقح  هب  هک 

: نتخومآ رکم  .شاب ) نانآ  يامنهار  دنـسرب  نیقی  هب  هک  یماگنه  ات  اـی  گرم و  مد  اـت   ) .گرم مد  اـت  نیقی : اـت  .کـش  لـباقم  نیقی :
ُْریَخ ُهَّللا  ُهَّللا َو  َرَکَم  اوُرَکَم َو  َو  هیآ : هب  تسا  یحیملت 

220 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.همیخ هدرپارس ، یکرت )  ) قیچالآ .قوجالآ  قچالآ : ( 54 نارمع ، لآ   ) .َنیِرِکاْملا

.نایامنهار ایلوا و  زا  تراعتسا  نالیپ : هّرن  ب 16243 ) ریبک ، ناوید   ) مدرب نارک  نادب  دوخ  قجالآ  مدید  نارک  یب  ناهج  بیغ  رد 

.دنت داب  رصرص :

.امنهار زا  تیانک  تقو : لیفارسا 

تایح ناشیا  ار ز  هدرم  ایلوا  دنا  تقو  لیفارسا  هک  نیه 
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: منم کن  تمایق  ( 1 تیب 1930 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 امَن 1930 / تسا و 

زیت ریشمش  رب  شیوخ  يدننز  نوچ  زیختسر  يازج  يدننادب  رو 

تیاور ود  ( 118 ص 117 -  ) يونثم ثیداحا  رد   2 / 3090 ناهن 3091 - شتسنورد  رد  تمایق  دص  نانچ  ار  وا  نیبم  ددنخ  یم  وت  رب 
.درادن یبسانت  نادنچ  هک  تسا  هدمآ  تیب  نیا  هیجوت  رد 

تدافا ماگنه  ندش : هاگنمرخ  تقو  مکح ) لاثما و  « ) .تسا یشوماخ  ناقمحا  باوج  : » روهشم تسا  یلثم  توکـس : قمحَألا  ُباوج 
ندوب دـعاسمان  زا  تیانک  ندـش : هاگ  یب  زور  .تسین ) دوجوم  نآ  طیارـش  اما  تسا ، تداـفا  تقو   ) .لیـصفت حرـش و  يارب  ندیـسر 

.طیارش

یعقو ار  نایغاط  نارفاک و  رکم  هکنیا  و  لِّمَّزُملا ،» اَهُّیأ  ای   » ریـسفت هلابند  نآ  بلطم  تسا و  ص )  ) مرکا لوسر  اـه  تیب  نیا  بطاـخم 
يونثم يواطم  رد  هک  دنک  یم  تراشا  يا  هتکن  هب  سپس  .دراذگ  او  دیاب  تسا  نیرِکاملا » ُریَخ   » هک ادخ  هب  ار  ناشیازس  داهن و  دیابن 

یم رب  ار  ناـگدرم  لیفارـسا  روص  هک  ناـنچ  و  تسا ، روـص  خـفن  نوـچ  یلو  ربـمیپ و  توـعد  تسا ، هدرک  تراـشا  نادـب  راـب  دـنچ 
.دنادرگ یم  هّبنتم  ار  نالد  هدرم  ناربخ و  یب  زین  توعد  نیا  .دنازیگنا 

221 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دقَع ّلح و  يانف  رد  دش  لح  هک  نآ  دقن ز  دوب  تمایق  دص  دّمحم  سپ 

هب خـساپ  يارب  هک  دـنک  یم  تراشا  دوخ  هب  هاگ  نآ   6 / 750 نایع 751 - ردنا  وا  دوب  تمایق  دـص  ناهج  رد  دـمحا  تسا  یناث  هداز 
لاجم هک  دنک  یم  تراشا  نایاپ  رد  .میوگ و  یم  خـساپ  دوخ  نشور  نایب  اب  ار  نانآ  ياه  ثحب  اه و  لادـج  ما و  هدامآ  وت  ِنافلاخم 

زا ناعمتسم  مهف  هریاد  تسا و  گنت  قیاقح  نتفگ 
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.رت گنت  نآ 

دیآ یم  هتفگ  هک  تسا  هصق  نیا  رد  ود  ره  نیا  حرش  توکس ، قمحالا  باوج  هک  نخس  نیا  رّرقُم  باوج  باوجلا  ُكرت  هک  نآ  نایب  رد 

هتفگ هک  تسا  هصق  نیا  رد  ود  ره  نیا  حرـش  توکـس ، قمحـالا  باوج  هک  نخـس  نیا  رّرقُم  باوج  باوجلا  ُكرت  هک  نآ  ناـیب  رد 
دیآ یم 

تفگ یتشادنپ  وکن  يدیلاگس  دب  یتشاذگب  شتمدخ  ياه  هدرخ  يا  هدنز  توهـش  دوب و  یلقع  هدرم  يا  هدنب  ار  وا  دوب  یهاش ، دوب 
نورح دنت و  دش  دید  مک  ارج  نوچ  نوزف  وا  صرح  دوب و  مک  وا  لقع  دینز  رب  طخ  زا  شمان  دگنجب  رو  دـینک  مک  شئارج  هشنهاش 
ددرگ هتسب  شیاپ  ود  ره  يرخ  زا  دَدُنت  هتـسب  اپ  يرخ  نوچ  فاعُم  یتشگ  دوخ  مرُج  يدیدب  ات  فاوط  يدرک  دوخ  درگ  يدوب  لقع 
.درخ یب  لقع : هدرم   1489 تسا ب 1495 - سَخ  نآ  لعف  ود ز  نآک  نادم  دوخ  تسا  سب  مدنب  کی  هک  رخ  دیوگب  سپ  يرس  رب 

.يررقم هبتار ، .يرجا  ارج : .داد ) یمن  ماجنا  ار  مهم  ياهراک   ) .کیراب قیقد ، هدرُخ :

.ناریگ قوقح  رتفد  زا  تیانک  طخ :

.نتخادنا ناریگب  يررقم  ههایس  زا  ار  وا  مان  ندز : رب  طخ  زا  مان 

.شکرس نوُرَح :

.ندرک سفن  هبساحم  نتسیرگن ، دوخ  راک  دوخ و  رد  ندرک : فاوط  دوخ  درگ 

.ندرک زیخ  تسج و  ندیزیتس ، ندش ، زیت  ندیدُنت :

.هفاضا هب  يرس : َرب  همان ) تغل  زا  لقن  هب  راطع ،  ) دیلانب دیشوجب و  دیدنتب و  دینشب  هّصق  نامیلس  نوچ  ناغرم  ز 

.نکم رواب  ریذپم ، نادم : دوخ 

ینَب قلخ  َهَوهَّشلا و  اَهیف  َبَّکَر  َمئاهَبلا َو  َقَلَخ  لقعلا َو  مِهیف  َبَّکَر  َهَکئالَملا َو  َقَلَخ  یَلاعَت  َهَّللا  َّنإ  هک  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ثیدح  نیا  ریسفت  رد 
َهکئالَملا َو م َنِم  یلعأ  َوُهَف  هَتوَهش  هُلقع  بلَغ  نَمَف  َهوهَّشلا  َلقعلا و  مِهیف  َبَّکر  َمدآ َو 

َهَوهَّشلا اَهیف  َبَّکَر  َمئاهَبلا َو  َقَلَخ  لقعلا َو  مِهیف  َبَّکَر  َهَکئالَملا َو  َقَلَخ  َیلاعَت  َهَّللا  َّنإ  هک  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ثیدح  نیا  ریسفت  رد 
َنِم یَندأ  وُهَف  ُهَلقَع  ُهتَوهَش  َبَلَغ  نَم  َهکئالَملا َو  َنِم  یلعأ  َوُهَف  هَتوَهش  ُهلقع  بلَغ  نَمَف  َهوهَّشلا  َلقعلا و  مِهیف  َبَّکر  َمدآ َو  یَنب  قلخ  و 

ِِمئاهَبلا

ار درخ  دیرفآ و  ار  ناگتشرف  یلاعت  يادخ  انامه 
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سپ .داهن  توهش  درخ و  نانآ  رد  دیرفآ و  ار  مدآ  نادنزرف  و  تخیر ، توهـش  نانآ  رد  دیرفآ و  ار  نایاپ  راهچ  و  تخیمآ ، نانآ  رد 
.دور رتورف  نایاپ  راچ  زا  دیآ  بلاغ  لقع  رب  شتوهش  هک  نآ  و  دوب ، رترب  ناگتشرف  زا  دوش  هریچ  توهش  رب  شدرخ  هک  نآ 

زج دنادن  وا  تسا  هتـشرف  نآ  دوج  ملع و  لقع و  هلمج  ار  هُرُگ  کی  دیرفآ  هنوگ  هس  ار  ملاع  قلخ  دیجم  نادزی  هک  دمآ  ثیدـح  رد 
رد فلع  زا  ناویح  وچمه  یهت  شناد  زا  رگید  هورگ  کی  ادخ  قشع  زا  هدنز  قلطم  ِرون  اوه  صرح و  شرـصنع  ردـنا  تسین  دوجس 

شمین هتشرفا و  وا ز  مین  رشب  داز و  یمدآ  تسه  موس  نیا  فرش  زا  تسا و  لفاغ  تواقش  زا  فلع  لبطصا و  هک  زج  دنیبن  وا  یهبرف 
جهن « ) .نوُعَکرَی ُدوُجُس ال  مُهنِم  : » دوجـس زج  دنادن   1496 دوب ب 1502 - یلقع  لـیام  رگید  مین  دوب  یلفـس  لـیام  دوخ  رخ  مین  رخ 

« .ِلوُقُعلا ُوهَـس  ِنیَعلا َو ال  ُمَون  مُهاشغَی  َال  : » تسا ع )  ) نانمؤم ریما  هدومرف ي  رد  هک  ناـنچ  شرـصنع : ردـنا  تسین  هبطخ 1 ) هغالبلا ،
فیلکت و زا  درادـن ، صیخـشت  هّوق  نوچ   ) .فیلکت نتـشادن  زا  تیانک  ندوب : لفاغ  فرـش  زا  تواقـش و  زا  هبطخ 1 ) هغالبلا ، جـهن  )

.يوهش هوق  زا  تیانک  رخ : مین  .تسا ) هتسر  نآ  تاعبت 

224 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک نانچ  .دیرفآ  ناشیادخ  هک  دـنا  تشرـس  نآ  رب  ناگتـشرف  .تسا  یمدآ  ناویح و  هتـشرف و  تقیقح  حرـش  راصتخا  هب  اه  تیب  نیا 
لوسر زا  ییاه  ثیدح  رد  زین  .دومرف  ياه 1 و 91 و 182 ) هبطخ   ) هغالبلا جهن  رد  ار  نانآ  تقلخ  ع )  ) نانمؤم ریما 
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هّوق ناویح  رد  و  تسا ، ود  ره  مدآ  ینب  رد  و  تسین » توهـش  تسا و  لقع  ناگتـشرف  رد   » هک تسا  هدـمآ  ع )  ) ناـماما و  ص )  ) مرکا
.تسا توهش  يافطا  ندروخ و  یپ  رد  هتسویپ  ور  نیدب  .تسین  درخ  هّوق  تسا و  یمیهب 

دنا و لکـش  یمدآ  دندش  تمـسق  ناحتما  مه ز  رـشب  نیو  باذع  رد  فلاخم  ود  اب  رـشب  نیو  بارِح  گنج و  زا  هدوسآ  موق  ود  نآ 
زا هتسَر  لیئربج  ینعم  کیل  مدآ  شقن  تسا  هدش  قحلم  کلم  اب  یسیع  وچمه  تسا  هدش  قلطم  قرغتـسم  هُرُگ  کی  دندش  تّما  هس 

مـشخ دـندش  قحلم  نارخ  اب  رگید  مسق  دازن  دوخ  وا  یمدآ  زا  اییوگ  داهج  دـهز و  زو  هتـسَر  تضاـیر  زا  لـیق  لاـق و  اوه و  مشخ و 
وگ صخـش  ددرگ  هدُرم  تفَز  فصو  نآ  هناخ و  نآ  دوب  گنت  تفر  دوب  ناـشیا  رد  یلیربج  فصو  دـندش  قلطم  ِتوهـش  ضحم و 

هتفگ یفوص  تسا و  ّقح  نخـس  نیا  تسپ  تسه  درادـن  نآـک  یناـج  هک  نآ  دوش ز  نآ  یب  وا  ناـج  نوچ  دوش  رخ  دوـش  ناـج  یب 
دیان رگد  ناویح  نآ ز  دـینَت  دـناد  وا  هک  یـسیبلت  رکم و  دـنک  اه  يراک  کیراب  ناهج  رد  دـنَک  ناـج  رت  نوزف  اـه  ناویح  وا ز  تسا 

اب ّقلعت  هک  هفـسلف  ّبط و  ملع  موجن و  ای  هسدنه  ِملع  ِياه  يراک  هدرُخ  نتفای  ایرد  رعق  زا  اهّرُد  نتفاب  ار  یـشک  رَز  ياه  هماج  دـیدپ 
ناویح ياقبتـسا  رهب  تسا  رتشا  واگ و  ِدوب  ِدامِع  هک  تسا  رُخآ  ياـنب  ملع  همه  نیا  شتـسین  رب  نامـسآ  متفه  هب  هر  شتـسایند  نیمه 

دناد لد  بحاص  شلزنم  ملع  قح و  هار  ملع  زومر  ناجیگ  نیا  دندرک  نآ  مان  زور  دنچ 
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هب وک  تبـسن  هک  نآ  ار ز  موق  نآ  درک  ماعنألاک  مان  فیلأ  شناد  اب  درک  دـیرفآ و  فیطل  ِناویح  بیکرت  نیا  رد  سپ  شلد  اب  ار  نآ 
225 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  موق  دنراد  سکعنم  ياه  ّسح  مَون  ریغ  درادن  یناویح  ِحور  ار  مَون  هَظقَی 

تَّیـسکَع رادیب  وا  دش  نوچ  دوبر  ار  وا  باوخ  هک  نآ  ِّسح  وچمه  دناوخ  حول  زا  دوخ  ّسح  ساکعنا  دنامن  یناویح  ِمون  دمآ  هَظقَی 
.مئاهب هتشرف و  موق : ود   1503 َنِیِلفآلا ب 1525 - ُّبِحا  نک ال  وا  كرت  نیلفاس  زا  دوب  لفسا  مرجال  دومن 

.دشاب گنج  رد  رگیدکی  اب  هک  تسین  هوق  ود  نانآ  رد  بارِح : گنج و  زا  هدوسآ 

.توهش لقع و  فلاخم : ود 

نآ بیسآ  زا  هتشک و  ار  سفن  .دنتـشگ  قرغتـسم  لقع  ملاع  رد  اقلطم  ای  تهج ) ره  زا   ) .دوش ضرف  قرغتـسم »  » دیق ناوت  یم  قلطم :
.دنا هتسر 

هلحرم نیا  زا  نانآ  سفن و  ندروآ  نامرف  هب  یناوهش و  هوق  نتـشک  يارب  تساه  تلیـسو  داهج  دهز و  تضایر و  هتـسر : تضایر  زا 
.دنا هتشذگ 

.تسا هتشرف  ییوگ  دازن : یمدآ  زا 

ندروآ ناـمرف  هب  يورین  .تفاـتن  رب  ار  یتوکلم  لـقع  ناـنآ  یکاـخ  مسج   ) .توهـش كرت  تردـق  ینـالقع و  هوق  یلیربـج : ِفـصو 
.تسا ینالقع  هوق  نآ » : » نآ یب  .دنتشادن ) ار  توهش 

زا یثیدح  رد  .دشاب  ناونع  درجم  تسا  نکمم  .دـیامن  یم  دـیعب  دـنا و  هتفرگ  ص )  ) لوسر زا  تیانک  ار  نآ  ناحراش  ضعب  یفوص :
هک نآ  .دیـشخب  ود  ره  ار  مدآ  دـنزرف  داد و  ناگتـشرف  هب  ار  توهـش  نودـب  درخ  دـنوادخ  : » تسا ناـنمؤم  ریما  زا  ع )  ) قداـص ماـما 

، عیارشلا للع  « ) .رتریرش مئاهب  زا  دوب  بلاغ  لقع  رب  شتوهش  هک  نآ  .تسا و  رتهب  هتشرف  زا  دیآ  بلاغ  توهش  رب  شدرخ 
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.ندیشوک تخس  ندنک : ناج  ص 299 ) ج 57 ، راونالا ، راحب  ، 5 ص 4 - ج 1 ،

.تسین نآ  ناوت  كرد و  ار  ناویح  هک  نتخادرپ  يراک  هب  یگدنز  همادا  يارب  ندرک : يراک  کیراب 

.نتفاب مه  هب  ندینت :

.مسج شیاسآ  تلیسو  ندرک  هدامآ  رُخآ : يانب 

1 تساطخ 2583 / تسا و  رورغ  نیب  رُخآ  مشچ  تسار  دید  دناوت  نیب  رِخآ  مشچ 

226 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندنام رادیاپ  تلیسو  .نوتس  دامع :

.نتشاد هاگن  اقبتسا :

.دیامیپ یم  دوخ  ریس  رد  کلاس  هک  تسا  یناحور  ياه  لزنم  دوصقم  هار ، هنیرق  هب  لزنم :

یم .داد و  عاجرا  هار »  » هب ناوت  یم  ار  شریمض  یلو  تسا  تسرد  .داد  تبسن  دنوادخ  هب  ناوت  یمن  ار  لزنم  تسا : هتـشون  نوسلکین 
( .دنتـشگ قرغتـسم  تسا  دـیق  هنوگ  ره  زا  دازآ  هک  یملاع  رد   ) .تفرگ ینالقع  هوق  یناحور و  ملاع  زا  تیاـنک  فرط و  ار  نآ  ناوت 

ینعم هب  تغل  رد  هَـظقَی : ( 179 فارعا ،  ) .ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  تسا : دـیجم  نآرق  زا  هتفرگ  .نایاپ  راـچ  نوچمه  ِماَْـعنَْألاَک :
بناج زا  يرون  ندید  تسا و  تلفغ  باوخ  زا  يرادیب  نآ  .تسا و  تایادب  زا  تسخن  ِماقم   » نافراع حالطـصا  رد  تسا و  يرادیب » »

ص 7) نیرئاسلا ، لزانم  حرـش  « ) .لفاون ضیارف و  يادا  دوش و  لصاح  تعاط  اب  نآ  دزاس و  شا  هدنز  دیامن و  رایـشه  ار  وا  هک  قح 
قوـقح يادا  زا  ندوـب  لـفاغ  تسا و  لد  ندرم  نآ  تسا و  هـظقی »  » لـباقم حالطـصا  رد  تـسا و  باوـخ »  » ینعم هـب  تـغل  رد  موـَن :

.راگدرورپ

سح قیرط  زا  هک  ار  ییاهروصت  دباتب  وا  لد  رب  يرایشه  رون  دهد و  تسد  هظقی  تلاح  ار  هدنب  رگا  ندناوخ : حول  زا  سح  ساکعنا 
دوش رادیب  نوچ  هتفخ  هک  نانچ  نآ  دید ، دهاوخ  لطاب  تشاد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2038 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنیب یم  دوب  هدید  باوخ  رد  هک  ار  نآ  سکع 

.تسا توهش  ریسا  تسا و  یناویح  حور  بولغم  هک  نآ  لفسا :

هتسد ود  نیا  .توهش  زا  مئاهب  دنرادروخ و  رب  لقع  زا  ناگتـشرف  ( 76 ماعنا ،  ) .مراد یمن  تسود  ار  ناگدـنوش  ورف  َنِیِلفآلا : ُّبِحا  ال 
زا تخومآ  ملع  رگا  .تسا  زاتمم  همیهب  هتـشرف و  زا  توهـش  درخ و  هّوق  نتـشاد  اـب  یمدآ  اـما  دـنا ، هدوسآ  توهـش  لـقع و  زیتس  زا 
زا ضرغ  هک  دراد ، دوـس  ار  یمدآ  هاـگ  نآ  ملع  نتخوـمآ  اـما  .تشگ  رتورف  همیهب  زا  تفرگ  ار  توهـش  یپ  رگا  دـش و  رترب  هتـشرف 

.دشاب ادخ  تخانش  ماجنارس  حور و  تیبرت  ملع ، لیصحت 

اریِثَک ِهِب  يِدهَی  ًاریِثَک َو  ِهِب  ُّلِضُی  هلوق  ًاسجِر َو  مُهتَداَزَف  ٌضَرَم  مِهِبوُلُق  یِف  َنیِذَّلا  اَّمأ  هک َو  تیآ  نیا  ریسفت  رد 

ًارِیثَک ِِهب  يِدهَی  ًارِیثَک َو  ِِهب  ُّلُِضی  هلوق  ًاسجِر َو  مُهتَداَزَف  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمأ  هک َو  تیآ  نیا  ریسفت  رد 

ینـشور یمیهب  ردنا  وا  رذع  تسین  دادعتـسا  وچ  ار  ناویح  زاب  درک  توف  ار  نآ  یتسپ و  زا  شدوب  دربن  لیدـبت و  ِدادعتـسا  هک  نآ  ز 
شیلقع یب  هتکـس و  دوش  نویفا  وا  دروخ  رُدالَب  رگ  تسا  رخ  زغم  دروخ  وک  ییاذغ  ره  تسا  ربهر  نآک  دـش  دادعتـسا  وچ  وز  تسا 
شیلاچ هدرک  شکم  شک  ردـنا  گنج و  رد  بش  زور و  داشر  اب  ِّیح  مین  ناویح  مین  داهج  ردـنا  رگد  مسق  کـی  دـنام  دوش  نوزفا 

ناشیکاپان رب  نآرق ] هروس   ] سپ تسا  يراـمیب  ناـشاه  لد  رد  هک  ناـنآ  اـّما  و   ...: » َنیِذَّلا اَّمأ  1526 َو  شلّوا ب 1531 - اـب  شرخآ 
هب هیبش  تسا  یتخرد  راب  .مهَفلا  ُرَمَث  .مهَفلا  ُّبح  .رُذـالب  رُدـالب : ( 26 هرقب ،  ) .ًارِیثَک ِِهب  يِدـْهَی  ًارِیثَک َو  ِِهب  ُّلُِضی  ( 125 هبوت ، « ) .دوزفا

دیفم یبصع  یغامد و  در  اب  ضارما  عفر  نهذ و  تیوقت  تهج  .طولب  هاش 
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.دوب

ار نآ  دادعتـسا  .هدـش و  بیکرت  تسا  ناگتـشرف  صاخ  هک  لقع »  » و تسا ، ناویح  صاـخ  هک  توهـش »  » زا یمدآ  دومرف  هک  ناـنچ 
هب ار  وا  دناوخ ، یملع  مه  رگا  تسا  یضرم  لد  رد  هک  ار  نآ  اما  .دوش  رترب  ناگتشرف  زا  تیدوبع  هار  رد  ریس  تضایر و  اب  هک  دراد 

هدیـسر ناگتـشرف  زا  رتالاب  هب  هکلب  ناگتـشرف  هب  هدیرب و  یناویح  زا  هک  يا  هتـسد  .دنا  هتـسد  هس  نایمدآ  بیترت  نیدب  دناسرن  ییاج 
ناشتوهش اب  نانآ  لقع  هک  يا  هتسد  .تسا و  نارگید  یهارمگ  بجوم  هارمگ و  دوخ  تسا ، ناویح  زا  رت  تسپ  هک  يا  هتـسد  .دنا و 

يور تیناسنا  زا  تفاـی ، تسد  وا  رب  يوه  رگا  و  َتلَـصَو » دَـق  ِناَـتَوطُخ َو   » هک دیـسر  ادـخ  هب  دـیرب  توهـش  زا  رگا  تسا ، زیتس  رد 
.تفاتب

: نونجم تفگ  هک  نانچ  هَّرُک  يوس  سپاو  هقان  لیم  هَّرُح  يوس  نونجم  لیم  .هقان  اب  نونجم  ِعُزانت  نوچمه  سفن  اب  لقع  ِشیلاچ 

: نونجم تفگ  هک  نانچ  هَّرُک  يوس  سپاو  هقان  لیم  هَّرُح  يوس  نونجم  لیم  .هقان  اب  نونجم  ِعُزانت  نوچمه  سفن  اب  لقع  ِشیلاچ 

ناَِفلَتخَُمل اهاَّیإ  ّینإ َو  يَوَهلا َو  َیِماَُّدق  یِقلَخ و  ِیتَقاَن  يَوَه 

، سپ هقان  لیم  ناور  یلیل  نآ  شیپ  نونجم  لـیم  نیک  هب  سپاو  نیا  شیپ و  نآ  دـشک  یم  نیقی  شا  هقاـن  نوچ  دـنا و  نونجم  وچمه 
یم ندـب  شدوب  ُرپ  هک  نوچ  ادوس  قشع و  يدـمآ  سپاو  يدـیدرگ و  هقاـن  يدـُب  لـفاغ  دوـخ  نوـنجم ز  را  مد  کـی  ناود  هَّرُک  یپ 

تـسُچ دوب و  بقارم  سب  هقان  کیل  دوبر  رد  یلیل  يادوس  ار  لقع  دوب  لقع  بقارم ، دشاب  وا  هک  نآ  ندش  دوخ  یب  زا  هراچ  شدوبن 
زاب دوخ  هب  نوچ  گنرد  یب  هرک  هب  يدرک  سپس  ور  گنَد  تشگ و  لفاغ  هک  وز  يدرک  مهف  تسـس  شیوخ  راهم  وا  يدیدب  نوچ 

يدید ز يدمآ 
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ود ره  وچ  هقان  يا  تفگ  اه  لاس  دُّدَرَت  رد  نونجم  دـنام  اه  لاوحا  نیدـب  هر  هزور  هس  رد  اه  گنـسرف  سب  تسا  هتفر  سپـس  وک  اج 
هار ار  رگدکی  هرمه  ود  نیا  رایتخا  تبحـص  وت  زا  دیاب  درک  راهم  رهم و  نم  قفو  رب  تتـسین  میقیالان  هرمه  سپ  دض ، ود  ام  میقـشاع 
لاب الاب  يوس  دیاشگ  ناج  يا  هقان  نوچ  ُنب  راخ  قشع  نت ز  يا  هقاف  ردنا  شرع  رجه  ناج ز  نت  دـیآن ز  ورف  وک  ناج  نآ  هرمگ  نز 
لاح نوگ  نیز  تفر  مراگزور  نم  ناج  دـنام  رود  یلیل  سپ ز  نطو  هدرم  يا  یـشاب  نم  اب  وت  ات  اه  لاگنچ  نیمز  رد  نت  هدز  رد  اه 

مدـنامب کیدزن و  هار  لاس  تصـش  تتـسش  هر ز  رد  ما  هدـنام  لاصو  ات  هر  نیا  دوب  ِینیَتَوطُخ  اـه  لاـس  یـسوم  موق  هِیت و  وچمه  اـه 
 ) يونثم حرش  دنچ  دنچ  ات  مغ  مدیزوس ز  تفگ  دنکف  رد  رتشا  زا  ار  دوخ  نوگن  رس  ریـس  ریـس  يراوس  نیز  متـشگ  ریـس  رید  تخس 

229 ص : ج 5 ، يدیهش ،) 

ریلد نآ  مسج  تشگ  لَخلَُخم  هک  ریز  تخـس  ار  دوخ  دنکفا  نانچ  نآ  خالگنـس  ردنا  دنکفا  نتـشیوخ  خارف  نابایب  يو  رب  دش  گنت 
شناگوچ ِمخ  رد  موش  وگ  اـتفگ  تسب و  رب  ار  ياـپ  تسکـش  مه  شیاـپ  هظحل  نآ  اـضق  زا  تسپ  يوس  ار  دوخ  دـنکفا  ناـنچ  نوچ 

رهب نتشگ  يوگ  دوب  یلیل  زا  مک  یک  یلوم  قشع  نت  دیآن ز  ورف  وک  يراوس  رب  نهد  شوخ  میکح  نیرفن  دنک  نیز  مور  یم  ناطلغ 
ادخ و ِبذَج  دوب  سپ  نیز  رفس  نیک  قشع  ناگوچ  مخ  رد  ناطلغ  طلغ  قدص  ِيولهپ  رب  درگ  یم  وش ! يوگ  دوب  یلوا  وا 
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ره ین  تسا  یبذج  نینچ  نیا  سنا  ّنج و  داهتجا  زا  دوزف  نآک  سنج  ینثتسم ز  تسا  يریس  نینچ  نیا  ام  ِریس  دشاب  هقان  رب  رفس  نآ 
.گنج زیتس ، شلاچ ، شیلاچ :  1532 مالّسلا ب 1560 - دمحا و  لضف  شداهن  هک  ماع  بذج 

.یلیل زا  تیانک  .نز  هدازآ  هَّرُح :

ود  ) .میتـسین یکی  مه  اـب  وا  نم و  شیپ و  اـشیپ  نم  قشع  تسا و  نم  رـس  تشپ  هک ) تسوا  هَّرُک   ) نم رتـش  ِتساوخ  یتَقاـَن :...  يَوَه 
.تسا هدش  تبث  نونجم  مان  هب  مه  مکح  لاثما و  رد  .دنا  هتـسناد  يرماع  نونجم  زا  ار  تیب  نیا  ناحراش  ضعب  .میراد ) رـس  رد  يوه 

رفنازورف موحرم  .دهد  یم  تبسن  نونجم  هب  ار  نآ  ص 143 ) مجنپ ، تصش و   ) انالوم تابوتکم  رد  و  ص 14 )  ) هیف ام  هیف  رد  انالوم 
( مالـسا تیلهاج و  نامز   ) مَرـضَُخم نارعاش  زا  مازح  نب  هورع  .درامـش  یم  مازِح  نب  هورع  زا  ار  نآ  یلاـق  یلع  وبا  رداّونلا  زا  لـقن  هب 

ینیباـک وا  زا  ارفع  رداـم  .دوب  ارفَع ، دوخ ، يومع  رتخد  قشاـع  يو  .تسا  هدرم  ناـمثع  تفـالخ  رد  يدـالیم  لاـس 650  رد  تسا و 
، يوما يدرم  هب  ارفع  تشگ  زاب  نوچ  تفر و  دوب  نمی  رد  هک  شیومع  دزن  سپ  .تشادـن  ار  نآ  تخادرپ  تقاط  هورع  هک  تساوخ 

لماک زا  لقن  هب  دوخ  حرـش  رد  نوسلکین  یلکرز .) مالعالا   ) درخ تسا  يرعـش  ناوید  ار  ارفع  .دوب  هدرک  رهوش  ماش ، ءاـقَلب  مدرم  زا 
.تسا هداد  تبسن  بالک  ینب  زا  نیشن  هیداب  یبرع  هب  ار  تیب  درَبُم 

« قشع هبلغ   » زا تسا  ترابع  تیب  نیا  رد  هدمآ و   1 تیب 23 / لیذ  نآ  يوغل  ینعم  ادوس :

230 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار لقع  هک 
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یب زا  راهم  یتسـس  زا  رتش  هدام   ) .هاگآان گنَد : .دـش ) یم  دوخ  یب  هاـگ  دوب ، رپ  یلیل  قشع  زا  نوچ  نونجم   ) .دراد یم  زاـب  راـک  زا 
.تشگرب تفر و  دُّدَرَت : .تفر ) یم  سپاو  دش  یم  هاگآ  وا  ندش  دوخ 

.ندرک اهر  ار  نت  نت : زا  ندمآ  دورف  .ُهنَع » ُتبِغَر   » دننام تسا  ندش  ادج  ینعم  هب  زا : ندرک  رایتخا  تبحص 

.یناهج نیا  یگدنز  ایند و  عاتم  زا  تراعتسا  ُنب : راخ 

.یکاخ ملاع  زا  تراعتسا  نطو :

.یکاخ ناهج  هب  هتسب  لد  نطو : هدُرم 

.ناج ناهج  زا  تراعتسا  یلیل :

.1 تیب 3733 / لیذ  هب : دینک  هاگن  یسوم : موق  هیت و 

نوچ ماگ  ود  تفگ  تسا ؟ لزنم  دنچ  راگدرورپ  هدـنب و  نایم  خیـش  يا  تفگ  ار  یلبـش  يدرم  : » دـسیون يورقنا  .ماگ  ود  نیَتَوطُخ :
ریظن زین  ار  دـیزی  اـب  تسا و  هدروآ  دوخ  حرـش  رد  ار  هلمج  نیمه  نوسلکین  و  ص 616 ) ج 11 ، يورقنا ، حرش  « ) .يدیـسر یتشذگ 

: تسا هلمج  نیا 

ص ءایلوألا ، هرکذـت  « ) .قح ياه  نامرف  هب  یکی  دـهن و  دوخ  ياه  هبیـصن  رب  مدـق  کی  هک  دـیآ  لـصاح  مدـق  ود  رد  تسه  هچ  ره  »
.تسا نتخاس  لطعم  نتشاد ، هاگن  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  دنریگ و  یهام  نادب  هک  یباّلق  تغل  رد  تسش : ( 194

ب ریبک ، ناوید   ) متـسش نیا  رد  نیـش  نیـس و  وچ  نم  تصـش و  هب  دـش  مرمع  هک  نت  زا  لگ  وچ  میآ  نورب  نم  هک  دـنک  بجاو  ارم 
: تسا هدورس  یکاخ  نت  تّمذم  رد  ار  اه  تیب  نیا  تسا و  ییانس  دوصقم  ًارهاظ  نهد : شوخ  میکح  ( 15024

راد شکاپ  تسا  لد  قح  هبعک  راد  شکاخ  تسا  نت  ناج  نمشد 

روس رورس  ندناوخ  یپ  زا  روص  روس و  يارس  ردنا  هکنا  ز 

وت شیارآ  همه  تسا  نیط  زا  وت  شیالآ  همه 
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ص 426) هقیقحلا ، هقیدح   ) تسا نید  زا 

231 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دشاب بسانم  زین  تیب  نیا  دیاش  و 

بذج « 5 ( » ص 376 ییانـس ، ناوید   ) نت دـیان ز  نورب  وک  يراوس  تلود  یب  تنیو  ناج  دـیان ز  نورب  وک  یفرگـش  تّمه  یب  تنیا 
.یلاعت قح  بذج  هّللِاب  ریس  تسا و  کلاس  اب  هَّللا  یلا  ریس  .تسا  هَّللا  یلا  ریس  هلحرم  زا  سپ  هک  تسا  هّللاب  ریس  هلحرم  ادخ :

« .نیلقَّثلا َلَمَع  يِزاُوت  ِّقَحلا  ِتابَذَـج  نِم  ٌَهبذَـج  : » تسا هتـشادنپ  ثیدـح  ار  نآ  هچ  نادـب  تسا  تراشا  ص :)  ) دـمحا نداـهن  لـضف 
، يونثم ثیداحا   ) .تسا هدروآ  سنألا  تاحفن  رد  یماج  و  ص 56 ) ج 4 ،  ) نیدلا مولع  ءایحا  رد  یلازغ  ار  هرقف  نیا  يورقنا ) حرش  )

ِلاَمعِأب ِیبُرت  ِّقَحلا  َنِم  ٌبذَج  : » تسا هدـمآ  ترابع  نیدـب  خویـش  هتفگ  ناونع  هب  ص 295 ) ج 1 ،  ) دیحوتلا رارـسا  رد  و  ص 119 )
اب هتـسویپ  ود  نیا  و  توهـش ، زمر  هقان »  » تسا و لقع  زمر  نونجم »  » .تسا توهـش  لقع و  دربن  حیـضوت  اه  تیب  نیا  .اَعیمَج » نیلَقَّثلا 

.دوش زوریپ  دربن  رد  کی  مادک  ات  دنزیتس  رد  رگیدکی 

__________________________________________________

.یسنوم خیش  مناخ  يروآ  دای  ( 5)

هاشداپ يوس  يرجا  ناصقن  تیاکش  هّصق  مالغ  نآ  نتشون 

هراشا

هاشداپ يوس  يرجا  ناصقن  تیاکش  هّصق  مالغ  نآ  نتشون 

نینزان هاش  شیپ  دتـسرف  یم  نیک  یتسه و  ُرپ  گنج و  ُرپ  هّصق  ماـیپ  وا  تسا  هتـشون  رب  هش  يوس  هک  مـالغ  نآ  يارب  نک  هتوک  هّصق 
ِدروخ رد  تسه  شفرح  هک  نیب  ناوخب  اشگب  ار  همان  وَر  يا  هشوگ  ربب  هگ  نآ  ار ؟ هاش  قیال  تسه  رگن  يو  ردـنا  تسا  همان  دـبلاک ،

رو نادم  پَز  نت  همان  حتف  کیل  نک  هراچ  سیون و  رگید  همان  نک  هراپ  ار  نآ  روخ  رد  دشابن  رگ  ناهش ؟
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عناق تسرهف  رب  هلمج  بعَک  نالفط  هن  تسا  نادرم  راک  بعَـص  تسا و  راوشد  هچ  نداـشگب  هماـن  ناـیع  يدـید  لد  ّرِـس  سک  ره  هن 
ار همان  رـس  نک  زاب  ار  همان  نتم  دـنناد  ناـنچ  اـت  ار  هماـع  یماد  تسرهف  نآ  دـشاب  میا  هتـشغآ  اوه  صرح و  رد  هک  نآ  میا ز  هتـشگ 
اب تسه  قفاوم  هک  ناـحتما  نک  ار  هنیـس  هماـن  نتم  ناـبز  ِرارقا  وچ  ناونع  نآ  تسه  باوَّصلاـب  مَلعأ  ُهَّللا  نخـس َو  نیز  باـتم  ندرگ 
زا لاوج  رد  يراد  هچ  هک  يرگنب  يو  رد  هک  مک  دـیابن  نآ  يرب ز  یم  ینارگ  سب  یلاوج  نوچ  وت  راک  دوبن  راو  قفانم  اـت  وت ؟ رارقا 

لاوج رد  گنن  راگیب و  نیا  زا  ار  دوخ  رخ  زاب  گنـس  ار ز  تلاوج  نک  یلاخ  هن  رو  شکب  ار  ندیـشک  دزرا  یمه  رگ  شوخ  خـلت و 
.4 تیب 1489 / لیذ  هب : دینک  هاگن  مالغ : نتشون  مایپ   1561 دیشر ب 1576 - ِناهاش  ناناطلس و  يوس  دیشک  دیاب  یم  هک  نک  نآ 

.ندرمش يزیچ  هب  ار  دوخ  .ییامن  دوخ  یتسه :

1 شیپ 1211 / هب  ار  وا  دهد  هر  ات  نآ  رهب  شیوخ  یتسه  زا  هن و  ّربکت  زا 

233 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتسیرگن دوخ  رادرک  رد  .دوخ  نتخانش  زا  تراعتسا  نت : همان  حتف 

( عطاق ناهرب   ) .ناگیار ناسآ ، تفم ، بز ، پَز :

رامق رد  هک  باق  گنلاتش ، ناوختسا  بعَک :  5 پز 1805 / تسار  همان  تخب  دوبن  هک  نآ  پچ ز  يوس  تسار و  يوس  نادرگ  مشچ 
.دننک يزاب  نادب 

.دننک یم  يزاب  باق  اب  هک  ناکدوک  بعک : نالفط 

.نتفاین رد  ار  شیوخ  تقیقح  ندرک و  هدنسب  رهاظ  هب  ندش : عناق  تسرهف  رب 

هک تسا  یناسک  زمر  هاشداپ ، هب  مالغ  نتشون  همان 
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.دنبلط یم  تدایز  یپ  رد  یپ  هدرکان  تسرد  یتمدخ  دنیاشگ و  یم  هوکش  هب  ای  اعد  هب  نابز  دنتـسیا و  یم  یهلا  ترـضح  هاگرد  رب 
تـسا هاش  میدقت  روخ  رد  دنادب  ات  دومن  یم  رورم  هدـمآ  نآ  رد  هچ  نآ  رگید  راب  دوشگ و  یم  ار  همان  تشاد  يدرخ  رگا  مالغ  نآ 

رد میبلط و  یم  ینوزفا  ادـخ  زا  میراد  یم  ناهنپ  هنیـس  رد  هچ  نآ  میرآ و  یم  قح  هاگـشیپ  رد  نابز  هب  ام  هچ  نآ  تسا  نینچ  هن ؟ اـی 
.دروآ یم  ار  راتسد  هیقف و  تیاکح  تبسانم  نیدب  میا و  هدرک  هچ  میرگن  یمن  دوخ 

ربب هگ  نآ  يرب  یم  هچ  هک  نیبب  نک  زاب  هک  دز  یم  گناب  شراتسد و  دوبرب  هک  نآ  گرزب و  راتسد  اب  هیقف  نآ  تیاکح 

هراشا

ربب هگ  نآ  يرب  یم  هچ  هک  نیبب  نک  زاب  هک  دز  یم  گناب  شراتسد و  دوبرب  هک  نآ  گرزب و  راتسد  اب  هیقف  نآ  تیاکح 

رد لفحم  يوس  دیآ  رد  نوچ  میظع  نآ  دیامن  تفز و  دوش  ات  دوب  هدیچیپ  رد  شیوخ  همامع  رد  دوب  هدـیچ  رد  اه  هدـنژ  یهیقف  کی 
هراپ تشز  اوسر و  نوردنا  قفانم  نوچ  تشهب  هَّلُح  نوچ  راتسد  رهاظ  هتسارآ  نآ  زا  راتسد  رهاظ  هتـساریپ  اه  هماج  زا  اه  هدنژ  میطَح 

هر رد  حوُتف  وا  دـبای  سوماـن  نیدـب  اـت  حوبـص  هدرک  هسردـم  يوس  يور  نیفَد  دـُب  هماـمع  نآ  نورد  رد  نیتسوپ  هبنپ و  قلد و  هراـپ 
شهیقف سپ  ار  راک  دزاسب  ات  دـش  ناود  سپ  ار  راتـسد  شرـس  زا  وا  دوبر  رد  نف  رهب  زا  دوب  هداتـسا  رظتنم  نَک  هماج  يدرم  کـیرات 

ار نآ  نک  زاب  يرب  یم  هک  ار  هیده  نآ  نک  زاب  يرپ  یم  هّرَپ  راچ  هک  نینچ  نیا  ربب  هگ  نآ  ار  راتسد  نک  زاب  رـسپ  ياک  دز  رب  گناب 
دص تخیرگ  یم  هک  نآ  درک  شزاب  هک  نوچ  لالح  مدرک  ربب  یهاوخ  ناهگ  نآ  لامب  دوخ  ِتسد  هب 
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رایِع یب  ياک  ار  هقرخ  دز  نیمز  رب  وا  تسد  رد  يا  هنهک  زگ  کی  دنام  وا  تسیابان  ِتفز  همامع  نآ  تخیرب ز  هر  ردنا  هدـنژ  نارازه 
و تسا ، هدـش  لام  ياپ  هدیکـشخ و  هدروخلاس  هاـیگ  ینعم  هب  تغل  رد  میطَح :  1577 راک ب 1590 - يدروآ ز  رب  ار  اـم  لـغد  نیز 
: هدرب راک  هب  ینعم  نیمه  هب  ار  نآ  راب  کی  مه  انالوم  .تسا  فالتخا  نآ  رادقم  رد  هک  مارَحلا  دجسم  رد  تسا  یعضوم  مان  روهشم 

4 میطح 917 / ردنا  وا  دمآ  هبعک و  هب  دش  میب  ار ز  تناما  دروآ  یمه  نوچ 

235 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تفگ ناوت  یم  تسین  نینچ  ًارهاظ  .دشاب و  هتفر  مارحلا  دجسم  رد  یلفحم  هب  هیقف  هک  تسا ، ینعم  نادب  یتروص  رد  تیب  نیا  رد  اما 
: ریز تیب  هنیرق  هب 

.تسا دوصقم  ناکم  اج و  قلطم  میطح »  » زا  6 میظع 2798 / دشاب  نانز  دیک  مرجال  میطح  رد  درآ  شرع  زا  ار  حور 

.ندرک ادج  ندیرب ، نتساریپ :

.اهبنارگ هماج  هَّلُح :

.ناهن نیفَد :  5 لج 417 / ّزع و  ادخ  ِرهق  نوردنا  للُح  نوریب  نارفاک  روگ  وچمه 

.ییامن دوخ  سومان :

دینک هاگن  نافراع  حالطـصا  رد  نآ  ینعم  يارب  و  ماقم ،) ترهـش و   ) تسا يویند » شیاـشگ   » دوصقم تیب  نیا  رد  .شیاـشگ  حوتف :
.1 تیب 1442 / لیذ  هب :

.نتفر باتش  هب  زا  تیانک  ندیرپ : هَّرَپ  راچ 

.شزرا یب  روخردان ، تسیابان :

.شزرا یب  رایِع : یب 

.نتشاد زاب  ندروآ : رب 

ناشن يارب  تسا  يا  همدـقم  زین  دـنهد و  یم  بیرف  ار  نالد  هداس  قافن ، اـب  هک  ار  هاـبت  نورد  هتـسارآ و  رهاـظ  ناـقفانم  تسا  یلیثمت 
.دنایامن یم  ار  دوخ  تقیقح  رگید ، يوس  زا  دبیرف ، یم  ییوس  زا  دنچ  ره  هک  ایند  نداد 

وا زا  ناگدنراد  عمط  افو  هب  ندومن  ار  دوخ  ییافو  یب  لاح و  نابز  هب  ار  ایند  لها  ایند  تحیصن 
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لاح نابز  هب  ار  ایند  لها  ایند  تحیصن 
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وا زا  ناگدنراد  عمط  افو  هب  ندومن  ار  دوخ  ییافو  یب  و 

شیوخ ییافو  یب  مه  دز  گناب  تفکـش  شوخ  هچ  رگا  ایند  نینچمه  ارجام  متفگ  زاب  تحیـصن  زا  ار  وت  نکیل  لـغد  مدومنب  تفگ 
هتفگ شداسف  نآ  مَیپ و  شوخ  نم  ایب  دیوگ  یم  نوَک  داسف  نآ  تحیـصن  نوَک و  لغد  نآ  داتـسوا  يا  داسف  نوَک و  نیا  ردنا  تفگ 

دای ار  وا  گرم  بوخ  دیـشروخ  تعلط  يدید  زور  نازخ  ِّيدرز  يدرـس و  نآ  رگنب  نازگ  بل  ناراهب  ِّیبوخ  يا ز  ما  یـشال  نم  ور 
دعب قلخ  يالوم  دـش  نسُح  زا  یکدوک  قاُحم  ردـنا  نیبب  مه  ار  شترـسح  قاط  راچ  شوخ  نیا  رب  يدـید  ار  ردـب  بورغ  تقو  نک 

زیخ برچ ، ياه  تول  هدیدب  يا  راز  هبنپ  نوچ  ینت  نیب  يریپ  دعب  راکـش  تدرک  نانت  نیمیـس  نت  رگ  قلخ  ياوسر  فِرَخ  دـش  ادرف 
ماد نم  ُدب  هناد  نآ  وا  دیوگ  وب  يزغن و  نآ  قوذ و  نآ  قبط  رب  وک  تیبوخ  نآ  هک  وگ  ار  ثبخ  رم  زیر  بآ  رد  نیبب  ار  نآ  هلـضف ي 

وچمه رامخ  مشچ  سگرن  هدش  نازرل  تبقاع  تعانص  رد  هدش  ناداتـسا  کشر  لِمانأ  سب  ناهن  هناد  دش  دیـص ، وت  يدش  نوچ  نآ 
نیب رود  زیت  عبط  دوش  یم  یـشوم  بولغم  وا  رخآ  دور  ناریـش  فـص  ردـناک  يردـیح  ناـکچ  يو  زا  بآ  نیب و  شمعا  رخآ  ناـج 

اب لّوا  شنوَک ز  نیبب  شوخ  رخ  گنخ  تشز  ّمد  نوچ  ارخآ  رب  لقع  رابکـشم  ِدعَج  فلز  فرخ  رخآ  نیبب  شریپ  رخ  نوچ  فِرَتُحم 
ایند وگم  سپ  ار  ماخ  تلبس  دنک  رب  وت  شیپ  ار  ماد  ادیپ  دومنب  وا  هک  نآ  داسف ز  نیب و  شییاوسر  نآ  رخآ  داشگ و 
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237 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تخیرگ  یم  شماد  نم ز  لقع  هن  رو  تفیرف  مریوزت  هب 

ره رظن  رد  شرآ  رد  رخآ  لوا و  رمش  یم  ملاع  وزج  ره  نینچمه  هلـسلس  تسا و  هدش  يریجنز  ّلِغ و  هلَه  نیب  لیامح  نیّرز و  ِقوط 
ات نیبب  رخآ  دش  هدید  لّوا  هک  نوچ  نیبب  رخاف  هم  نوچ  کی  ره  يور  رت  دورطم  وا  رت  نیب  رُخآ  هک  ره  رت  دوعسم  وا  رت  نیب  رخآ  هک 

دـیدن ب شنیب  ناهج  نآ  دـید  ناهج  نیا  دـیدن  شنید  مدآ و  نیط  دـید  يرتبا  نوچ  ین  مین  دـنیب  مین  يروعا  سیلبا  وچمه  یـشابن 
.تفگ راتسد  بحاص  درم  تفگ :...   1591 - 1616

.مدرکن ناهنپ  وت  زا  ار  مراک  تقیقح  نکیل  مبیرفب ، ار  وت  دننام  وت و  ات  مدرک  ییامن  دوخ  راتسد  نتخاس  گرزب  اب  ندومن : لغد 

نآ زا  رثأـتم  تسین  رود  هکلب  تسا ، هدوـمرف  اـیند  هراـب  رد  ع )  ) یلع هچ  نادـب  تسا  کـیدزن  نآ : نتفکـش  شوـخ  اـیند و  نـینچمه 
رواب نتخانـش و  هک  ار  نآ  تسا  یتسردـنت  هناخ  و  تشاگنا ، وگتـسار  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یتسار  هناخ  ایند  : » دـشاب نانخس 
جهن « ) .تخومآ دـنپ  نآ  زا  هک  نآ  يارب  تسا  دـنپ  هناخ  و  تخودـنا ، هشوت  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  يزاین  یب  هناـخ  و  تشاد ،

: هب دینک  هاگن   ) .نآ نتفر  نایم  زا  داسف  هّدام و  رب  تسا  یتروص  ندش  دیدپ  نوک  داسف : نوَک و  ( 131 راصق : تاملک  هغالبلا ،

.تسا تشز  نطاب  ابیز و  رهاظ  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  و  ( 2 تیب 1737 / لیذ 

: هدمآ راوهر »  » ینعم هب  يونثم  زا  یتیب  رد  یپ : شوخ 

نادنز ار  هریش  دوش  یپ  شوخ  دهراو  کسکس  ات ز 
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.دراد روهظ  تبقاع » کین   » و ماجرف » شوخ   » ینعم رد  ثحب  دروم  تیب  رد  نکیل   3 دوش 4012 / یم  ات  ینک 

.هابت .شزرا  یب  .تسین  یش ء ، ال  یش : ال 

.دوش رثأتم  نآ  ینیریش  زا  بل  هک  تسا  هدمآ  نیریش  رایسب  ینعم  هب  هدنزگ  بل  نازگ : بل 

یم نامداش »  » ینعم ثحب  دروم  تیب  رد  اـما   3 نآ 1294 / زا  دـعب  ار  اه  خاش  دریگ  تسـس  نازگ  بل  نیریـش  تشگ  تخپب و  نوچ 
.دهد

238 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ینعم هب  تیب  نیا  رد  و  دـننک ، انب  نوتـس  راچ  رب  اه  يارـس  يالاب  رد  هک  قاطا  تسا و  شوگ  راچ  همیخ  ینعم  هب  تغل  رد  قاط : راچ 
.هدش لامعتسا  ناهج »  » ینعم هب  هاگ  هتفر و  راک  هب  نامسآ » »

.دوش یمن  هدید  نآ  رد  هام  هک  هام  رخآ  بش  ای  هام  رخآ  بش  هس  قاُحم :

.مارتحا دروم  بوبحم ، الوم :

: يدعس هدورس  هب  تسا  کیدزن  اوسر : فرخ و 

دیوج رتشیب  قاشع  لد  زبس  ِطخ  ناربلد  يور  زا  ینعی 

تیب 2076/ لیذ  هب : دینک  هاگن  ( ) 139 ص 138 - يدعس ، ناتسلگ   ) دیور یم  ینک و  یم  رب  هک  سب  تسا  يرازان  دنگ  وت  ِناتـسوب 
.هزم شوخ  ياه  كاروخ  برچ : ِتُول  ( 1

بآ يو  مشچ  زا  هک  نآ  شَمعا : .تخادـنا ) راک  زا  ار  نآ  يریپ  هک  راک  زیت  کباچ و  ناتـشگنا  اـسب   ) .تشگنا هَلُمنأ : عمج  لـمانأ :
.دزیر

.عاجش ریلد ، زا  تیانک  ردیَح :

.راک رپ  اناوت  دنمورین  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .تفرح  بحاص  رو ، هشیپ  فِرَتُحم :

.نایاپ رد  ارخآ :

.بسا رد  رتشیب  دیپس  گنِخ :

داد و بیرف  دوخ  رویز  هب  ار  ناماخ  وت  مشچ  شیپ   ) .ندینادرگ نامیـشپ  .نداد  بیرف  زا  تیانک  ندنک : رب  تلبـس  ندرک و  ادـیپ  ماد 
هدنهوکن يا  : » تسا ع )  ) یلع هدومرف ي  زا  رثأتم  ایند : وگم  سپ  .درک ) ناشنامیشپ  ماجنارس 
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جهن « ) .ییاـمن یم  شـشنزرس  ییاـیند و  هتفیرف ي  .هتخادرپ  شـشهوکن  هب  هتخاـبلد و  شیاـهژاژ  هب  نآ ، گـنرین  هب  هـتفیرف  ناـهج ،
.ندروآ باسح  هب  ندرک ، یسررب  ندرمش : ( 131 راصق : تاملک  هغالبلا ،

: نیب رخآ 

1 تساطخ 2583 / تسا و  رورغ  نیب  رُخآ  ِمشچ  تسار  دید  دناوت  نیب  رِخآ  ِمشچ 

239 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندید ار  وا  یکاخ  مسج  اهنت  مدآ  زا  سیلبا : ندید  مین 

.ار نآ  ناگتشرف  نتسنادن  و  ءامسا ، نتسناد  وا و  یهللا  هفیلخ  ماقم  مدآ : نیب  ناهج 

تروص هب  هتخیر و  يا  هچراپ  نورد  ار  اه  هدـنژ  هک  يدرم  ناتـساد   2 میظع 18 / هوک  دوب  هدید  رد  يوم  میدـق  رون  هدـید  مدآ  دوب 
اب رگید  يوس  زا  دـهد و  یم  بیرف  ار  نایوج  ایند  دوخ  ياهرویز  اـب  وس  کـی  زا  هک  تساـیند  زمر  دوب ، هدروآ  رد  گرزب  يراتـسد 

داسف نوک و  هب  انالوم  اه  ینوگرگد  نیا  زا  .دـنک  یم  ناـیامن  ار  دوخ  رکم  ناـنآ ، لاـم  ندـنادرگ  تسد  هب  تسد  ناـمدرم و  گرم 
یپ دـنیوگ  زین  سبل  علخ و  ار  نآ  هک  ینعم  نادـب  داسف  نوک و  .تسین  بیکرت  نیا  یفـسلف  ینعم  وا  دوصقم  هتبلا  هک  دـنک  یم  ریبعت 

.تسه دوجوم  ره  يارب  یپ  رد 

، هام نایاپ  رد  نآ  نتفر  ورف  همین و  رد  مامت  هام  نآ ، نتفر  ورف  دیشروخ و  ندز  رس  زییاپ ، ناراهب و  زا  ار  یسوسحم  ياه  هنومن  سپس 
، دهد یم  خر  ایند  رد  هک  اه  ینوگرگد  نیا  دیوگ  ماجنارس  دنک و  یم  نایب  نینچمه ...  يریپ و  ماگنه  نآ  ندش  تشز  ابیز و  يور 

ینوگرگد زا  ریوصت  نیرتهب  دش  هتـشون  هک  نانچ  .تفیرف  ار  ام  ایند  دنیوگن  دنریگ و  تربع  ات  شیوخ ، نابلاط  تسوا و  ياهزردـنا 
ریما یلوم  نخس  وا  ياهزردنا  ایند و 
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.راصق تاملک  زا  هرقف ي 131  رد  تسا  نانمؤم 

یِمَع يا  تَُّوق  رهب  يدوب  لضف  یمدآ  رب  ار  لیپ  ریـش و  هن  رو  عایـض  بسک و  تُّوق و  رهب  تسین  عاجـش  وب  يا  نانز  رب  نادرم  ِلـضف 
نوچ تبقاع  لها  وا ز  تسا  مَخ  ینیب  تبقاع  ردـناک  درم  تسا  رت  نیب  نایاپ  درم  هک  دوب  نآ  تسرپ ز  یلاح  يا  نز  رب  نادرم  لـضف 

شگناب یکی  نآ  ایقتأ و  ِروُشن  شگناب  یکی  نآ  دعتـسم  یـشاب  وت  ار  نیمادـک  ات  دِـض  هب  دـیآ  یم  گناب  ود  ناهج  زا  تسا  مک  نز 
گناب شورف  لگ  کنیا  هک  شا  هفوکـشا  گناب  راخ  ِخاش  منامب  نم  دزیرب  لگ  راد  مرگ  شوخ  يا  مراـخ  هفوکـش  نم  ایقـشا  بیرف 
کنیا هک  نیا  گـناب  یکی  نآ  رک  تسا  بوبحم  ِّدـض  زا  ّبُحم  هک  رگد  نآ  يدـنامب ز  یتفریذـپ  نیا  شوکم  اـم  يوس  هک  وا  راـخ 

240 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مرخآ  ردنا  رگنب  رگید  گناب  مرضاح 

رَداـن دـض و  ار  رگد  نآ  يدـش  ردـنا  لاوج  ود  نیز  یکی  نوچ  نیبـب  لّوا  هنیآ  رخآ ز  شقن  نیمک  رکم و  نوچ  تسه  ما  يرـضاح 
.ریلد عاجُش : ُوب   1617 يدش ب 1628 - روخ 

.روک یمع :

.رگنان تبقاع  نیب ، رهاظ  تسرپ : یلاح 

.هداتفا راک  زا  هدنامرد ، زا  تیانک  مَخ :

.دننیب ار  ماجنا  زاغآ  زا  هک  نانآ  تبقاع : لها 

.دناوخ یم  یگناب  هب  ار  کی  ره  ار و  هتسد  ود  ناهج   ) .ناراکزیهرپ ندرک  هدنز  ایقتأ : روُُشن 

دنم هرهب  دیریگب و  نم  زا  ار  دوخ  ماک  دیوگ  ار  ایقـشا  .میندش و  انف  یهابت و  ناهج  نم  هک  دیروخم  ارم  بیرف  دیوگ  ار  ناراکزیهرپ 
.رادتسود راد ، لد  راد : مرگ  .دیوش )

نارام همعط  دننَک  يروگ  ار  وت  تناراد  مرگ 
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هدمآ ثیدح  رد  .ندـیدرگ  راتفرگ  زا  تیانک  ندـش : ردـنا  لاوج  ( 1 تیب 3270 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) 1 دـننُک 3270 / تناروم  و 
حرـش زا  ص 120 ، يونثم ، ثیداحا  « ) .يَرخالا َتطَخـسا  امُهادـحإ  َتیَـضرأ  اَم  ِردَِـقب  ِنیَتَّرَـض  ِلثَمَک  ِهَرِخـآلا  اَینُّدـلا َو  ُلَـثَم  : » تسا

: دیوگ هدروآ و  لوهجم  يوار  زا  یتیاور  ار  نآ  اج  کی  رد  یسلجم  فرعت )

هتفگ ار  نآ  رگید  ياج  رد  و  ص 50 ) ج 70 ، راونالا ، راحب  « ) .رخآلاب رضی  امهدحأب  لیملا  ذإ  ناترض  هرخآلا  ایندلا و  نأ  يور  امک  »
ناهج و نیا  لثم  يرخالا : اذک )  ) تطَخسا امهادحإ  یَضرأ  نإ  ناتّرَض  هل  لجَر  لثمک  هرخالا  ایندلا و  لثم  : » هک دناد  یم  ع )  ) حیسم
ص ج 70 ، راونـالا ، راـحب  « ) .دوش نیگمـشخ  يرگید  درک  دونـشخ  ار  یکی  رگا  دوب  نز  ود  ار  وا  هک  تسا  يدرم  نوـچ  ناـهج  نآ 

(122

ای دـیامن  ژک  شنآ  ِریغ  تفرگ  وا  ار  اج  تفای و  یلاـخ  هناـخ  دینـش  نادرم  عَمـسَم  لوقع و  شِک  دینـش  نآ  لّوا  وک ز  نآ  کـنخ  يا 
241 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دیُرب  دناوتن  بآ  ار  ثَبَخ  نآ  دیشک  یلوب  دوخ  هب  وک  ون  هزوک  تفگش 

هب ییآ  یهک  ای  نهآ  وت  ات  تسه  سیطانغم  تسه و  مه  ابرهک  دَـشَر  ار  دـشرم  ار و  رفاـک  رفک  دـشک  یم  يزیچ  زیچ  ره  ناـهج  رد 
راج راُّجف  يولهپ  دـش  مرجال  راـی  راـیخا  اـب  تسین  نوچ  یکی  نآ  ینت  یم  رب  اـبرهک  رب  یهک  رو  ینهآ  وت  را  تسیطاـنغم  درب  تسَش 

یطبس بلاط  یسوم  ناج  هدش  یطبق  بذاج  ناماه  ناج  میجر  سب  یطبـس  شیپ  ناماه  تسه  میمَذ  سب  یطبق  شیپ  یـسوم  تسه 
هدعم باذتجا  رد  دشَک  هَک  رخ  هدعم  هدش 
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.شوگ عَمسَم :  1629 ماما ب 1639 - تسا  هدـیزاس  شوک  ار  وا  رگنب  مالَظ  زا  ار  یـسک  یـسانشن  وت  رگ  بآ  مدـنگ  بوذَـج  مدآ 
.ایند یتسود  زا  لد  ندوب  یهت  زا  تیانک  نتفای : یلاخ  هناخ  .تسناد ) دنتفایرد  نادرم  ار  هچ  نآ  زاغآ  زا  هک  سک  نآ  لاح  اشوخ  )

رگا  ) .ندرک بذج  ندیشک : .درمش ) لطاب  تسا  نآ  زج  هچ  نآ  درپس و  لد  هب  دید و  ار  تقیقح   ) .نتـسشن رطاخ  رد  نتفرگ : ار  اج 
ذوفن نآ  نورد  هب  تساـجن  هک  ارچ  ددرگن ، كاـپ  بآ  رد  نتـسش  اـب  هزوک  دـشک  دوخ  هب  ار  نآ  هزوک  و  دـنزیر ، لوب  يا  هزوک  رد 

.تسا هدرک 

.هدش داشرا  هتفای ، هار  دَشُرم :

ًارهاـظ نکیل  هدرک ، ینعم  نتورف ،»  » وج ادـخ  لاـثم  ار  هاـک »  » و تخـس »  » بلط اـیند  لاـثم  ار  نهآ »  » نوـسلکین سیطاـنغم : اـبرهک و 
.دنرآ ور  نادب  هک  نابلط  ایند  هاک  ایند و  عاتم  ابرهک  و  دنا ، ناحلاص  نهآ  و  ایلوا ، سیطانغم  .تسا  نآ  سکع  دوصقم 

.ماد باّلق ، تسَش :

.رجاف عمج  راَُّجف :

.هیاسمه راج :

.4 تیب 3433 / لیذ  هب : دینک  هاگن  یطبس : یطبق و 

.هدنار میجر :

.ندرک بذج  باذتجا :

.هدنشک بوذج :

242 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا ینالقع  صیخشت  مدع  نورد و  یکیرات  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  یکیرات ، مالظ :

هب شوگ  هک  نآ  درآ و  تسد  هب  ادـخ  ياضر  درامـشن ، يزیچ  هب  ار  لـطاب  دراپـس و  نادـب  لد  و  دراد ، ونـش  تقیقح  شوگ  هک  نآ 
.دیاین رد  يو  رطاخ  زا  لطاب  دونش  قح  نخس  نآ  زا  سپ  رگا  دهد  لطاب 

دنب هب  زج  دنیاج و  رب  اپ  تخس و  نهآ  نوچ  یهورگ  و  دنیایند ، بوذجم  هک  يوه  هتـسب  رـس و  کبـس  یهورگ  دنا  هتـسد  ود  مدرم 
هتسد ره  و  دنیاین ، رد  قح  يایلوا  تعاط 
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ناوـت یم  تسا  هتـسب  لد  ودـب  هک  نآ  زا  ار  هک  ره  دـیوگ  ناـیاپ  رد  درامـشن و  يزیچ  هـب  ار  وا  توـعد  درادـن و  شوـخ  ار  يرگید 
: تخانش

يِدَتقَی ِنِراقُملِاب  ٍنیِرَق  ُّلُکَف  ِِهنیِرَق  نَع  لَس  لَأست َو  ِءرَملا ال  ِنَع 

َنیِقیِّدِّصلا َنادبأ  ِهِب  یِیحُی  ِهَّللا  ُماَعَط  ُعوُجلا   » هلوق و  ینیِقـسَی » ینُمِعطُی َو  یِّبَر  َدنِع  ُتیِبأ   » هک قح  رون  زا  تسا  ییاذغ  ار  فراع  هک  نآ  نایب 
« هَّللا ُماعَط  ُلِصَی  ِعوُجلا  یِف  يَأ 

َنادـبأ ِِهب  ِییُحی  ِهَّللا  ُماَعَط  ُعوُجلا   » هلوق و  ینیِقـسَی » ینُمِعُطی َو  یِّبَر  َدـنِع  ُتِیبأ   » هک قح  رون  زا  تسا  ییاذـغ  ار  فراـع  هک  نآ  ناـیب 
« هَّللا ُماعَط  ُلِصَی  ِعوُجلا  ِیف  يَأ  َنیِقیِّدِّصلا 

تسا ماّسق  لدع  دسر  هنیریز  ِمین  زا  رخ  ریش  دسر  هنیس  زا  ریش  ار  یمدآ  دوش  ادیپ  شتّیـسنج  نادب  ات  دور  ردام  یپ  هّرک  ره  هک  نآ  ز 
رخآ زور  يدب  ینابهگن  یک  يدوب  ملظ  يدب  ینامیـشپ  یک  يدوب  ربج  تسین  ملظ  ّین و  ربج  هک  بجع  نیا  تسا  یندرک  تمـسق  و 
بابَح زا  یتستخاس  رب  يا  هُّبق  یقـساف  سولپاچ  رب  مدرب و  یقثاو  دامتعا  هدرکب  يا  دوب  اجنُگ  یک  زور  ار  اـم  زار  دوب  ادرف  قَبَـس  دـش 

یب وا  لـها  ناـهج و  نیا  ناورهر  ندـید  دـنناوتن  هار  نآ  روـن  ردـنا  تسا و  قرب  نوـچ  قرَز  باـنط  یهاو  سب  تسا  همیخ  نآ  رخآ 
وچ ملاع  نآ  لها  تسافق  ور ، نآ  وت  هب  درآ  ور  هچ  رگ  تسافو  یب  ایند  وچ  ایند  هداز  دنا  لدکی  ییافو  یب  ردـنا  ود  ره  دـنا  لصاح 
دوش یک  دندتـسب  یک  رگدـمه  زا  تازجعم  دـندش  دـض  یک  مه  هب  ربمغیپ  ود  دوخ  رِمتـسُم  نامیپ  دـهع و  رد  دـبا  ات  ِّرب  ملاـع ز  نآ 

: ّیبر َدنِع  ُِتیبأ   1640 ناهُدنا ب 1652 - ددرگن  یلقع  يداش  ناهج  نآ  هویم  هدرمژپ 

: هب دینک  هاگن   ) 1 دش 3740 / شآ  ز  تیانک ، یِقسَی  ُمِعُطی و  دش  شاف  ّیبَر  دنع  ُتیبأ  نوچ 
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یگنـسرگ رد  ینعی  .دراد  یم  هدنز  نادب  ار  ناقیدـص  ياه  ندـب  .تسادـخ  ماعط  یگنـسرگ  هَّللا : ُماَعَط  ُعوُجلا  ( 1 تیب 3740 / لیذ 
يراخب ملسم و  هک  هتسناد  هریره  وبا  زا  یثیدح  ار  نآ  يورقنا  .دسر  یم  ادخ  ماعط 

244 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ءاذـغ نمؤملا و  مادا  عوجلا  : » هدـش تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  راونالا  راحب  رد  .هتـشونن  ار  لقن  ذـخأم  اـما  دـنا ، هدرک  تیاور  ار  نآ 
( هعیرشلا حابصم  زا  ص 337 ، ج 63 ، راونالا ، راحب  « ) .حورلا

ناتسپ زا  یمدآ  دازون  هنیس : زا  یمدآ  ندروخ  ریـش   5 تسیز 2854 / دـننات  یم  ریـس  لّـکوت  رد  تسیچ  عوج  فوخ  هزرل ز  بت  نیا 
هنیس ثیدح  نآرق و  ریبعت  رد  میناد  یم  هک  نانچ  .تسوا  مکش  نییاپ  رد  رخ  هدام  ناتـسپ  دروخ و  یم  ریـش  تسا  هنیـس  رد  هک  ردام 

نآ زا  دوصقم  اما  ( 22 رمز ،  ) .ِهِّبَر ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف  َأ  هک : تسا  ینـشور  یگداشگ و  قح  بناج  زا  ار 
ياج هنیریز  تسا و  لد  هاگیاج  هنیس  هک  تسا  نیا  هنیریز  هنیس و  هسیاقم  زا  انالوم  ضرغ  .تسین و  نآ  لوادتم  ینعم  هب  هنیـس  هنیس ،

: تسا هدرک  يرگید  ریسفت  تیب  نیا  زا  يورقنا  .تسا  یتبتر  هنیریز  رب  ار  هنیس  بیترت  نیدب  و  ءاعمأ ، هدعم و 

تلادـع  ) .هدـننک شخب  ماّسَق : .دریگ » یم  ورین  مسج  زا  درادـن  درخ  هک  رخ  دوش و  یم  هیذـغت  حور  اـب  تسا  نشور  درخ  ار  یمدآ  »
انْمَسَق ُنَْحن  .تسا ) هتفرن  یمتس  هتـسد  ود  زا  کی  چیه  رب  نآ  رد  هک  تفگـش  یندرک  تمـسق  تسا ، هدرک  تمـسق  نینچ  یلاعت  قح 

نابرهم تسا و  ناگدنب  ظفاح  ادخ  هک  ور  نآ  زا  ینابهگن : ( 32 فرخز ،  ) .اْینُّدلا ِهایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَْنَیب 
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.نداتفا شیپ  تقباسم ، قَبَس : ( 64 فسوی ،  ) .َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  ًاِظفاح َو  ٌْریَخ  ُهَّللاَف  هک : ناشیا  رب 

.دش دهاوخ  راکشآ  زور  نآ  رد  تقیقح  تسا و  رئارَّسلا » یَلُبت  َموَی   » هک تمایق  زا  تیانک  ادرف :

: ریظن نتخاس : بابح  زا  هُّبق 

.ماود یب  تسس ، یهاو :  2 ندناوخ 1538 / یقرب  ِرون  رد  يا  همان  ندنار  ار  سرف  ایرد  فک  رب 

.بیرف رکم ، قرَز :

245 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ندوب قرب  نوچ  قرز 

وا رون  رب  دهن  لد  هک  یسک  رب  وگب ؟ ددنخ  یم  هک  رب  ددنخ  قرب 

.تسرپ ایند  ایند : هداز   2 / 1535 تسا 1536 - یک  یبرغ  یقرش و ال  وچ ال  نآ  تسا  یپ  هدیربب  خرچ  ياهرون 

.تسا تشپ  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  ندرگ ، سپ  افق :

يور سپ  .نتفرگ  دوس  تسا و  نتفیرف  يارب  دروآ  ور  وت  هب  رگا  تسرپ  اـیند  مدآ  .لاـبقا  تروص  هب  راـبدا  زا  تیاـنک  ور : ندوب  اـفق 
.تسا ندرک  تشپ  تقیقح  رد  وا  ندروآ 

.يراک وکین  ِّرب :

.رادیاپ رِمتسُم :

.ُْلبَق ْنِم  اْنقِزُر  يِذَّلا  اَذه  اُولاق  ًاقْزِر  ٍهَرَمَث  ْنِم  اْهنِم  اُوقِزُر  امَّلُک  میرک : نآرق  هیآ  هب  تسا  تراشا  ًارهاظ  ناهج : نآ  هویم  ندشن  هدرمژپ 
تخانش رد  رگا  هاوخ و  لد  يزیچ  ار  یتشرـس  ره  تسا و  یتشرـس  ار  هفیاط  ره  هک  شیپ  ياه  هتفگ  رب  تسا  یحیـضوت  ( 25 هرقب ، )

هک هدومرف  يزور  يزیچ  ار  هفیاط  ره  یلاعت  قح  تلادع  دـیوگ  اه  تیب  نیا  رد  .دور  یم  هچ  یپ  هک  رگنب  يدـنامرد  یـسک  تشرس 
تمـسق نیا  رد  ادـخ  هک  نآ  هن  يدـشن و  نامیـشپ  تشز  هدرک  زا  یمدآ  يدوب  ربج  رگا  هک  ارچ  ربج ، هب  هن  اما  .دنتـسه  نآ  ناهاوخ 

.تسا و مدرم  ظفاح  رهم  رس  زا  ادخ  هک  ارچ  تسا ، هدرک  متس  نانآ  رب  ندرک 
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بارـس نآ  هک  يروآ  يور  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  هب  يروخ و  ار  ناتفـص  ناطیـش  بیرف  اداـبم  هک  دـهد  یم  رادـشه  ماـجنارس 
.تسا

دوب روخ  رد  ار  هدُرم  نمجنا  نیا  تسا  قیال  ار  اه  سفن  تسا  ینَد  وا  هاگ  هلبق  ّینَد و  وا  تسا  ینتـشک  ور  نآ  تسا ز  دهع  یب  سفن 
دـش ز دیـسر  هدرم  نیدـب  قـح  یحو  بآ  ناد  هدرم  ار  وا  تساـیند  شا  هلبق  ناد  هدرُخ  تسا و  كریز  هـچ  رگا  سفن  نـفک  روـگ و 

ِبات دشن  لماخ  نآ  هک  وج  یتیـصو  گناب  شاقب  َلاط  هنوگلگ  نآ  دـب  وت  شابم  هّرغ  وت  یحو  دـیاین  ات  دـیدپ  هدـنز  يا  هدرم  كاخ 
ج 5، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  لین  بآ  نوچ  لجا  دـنا  نوعرف  موق  لیق  لاق و  قیقد و  ياهرنه  نآ  دـشن  لـِفآ  نآ  هک  يدیـشروخ 

246 ص :

نآ هک  ناد  یبوچ  گرم  ار  هلمج  ناد  نارحاس  ياهرحـس  ناشک  ندرگ  دـشَک  ار  ناقلخ  هچ  رگ  ناشرحـس  بنُرُط و  قاط و  قنور و 
لب شیب  نوزفا و  دشن  ندروخ  نآ  زا  رون  دروخ  حبص  ار  نآ  ُدب  بش  ُرپ  ناهج  کی  درک  همقل  کی  همه  ار  اه  يوداج  اهدژا  تشگ 

نوزفا ناهج  داـجیا  قح ز  ین  « 6  » تاـفآ ینوزفا و  ار  تاذ  ین  تاذ  رد  دـش و  نوزفا  رثا  رد  شیپ  تسا  هدوب  وک  تسا  ناـس  ناـمه 
رثا ینوزفا  تسه  قرف  تسا  ینوزفا  ود  نیا  ناـیم  رد  قلخ  داـجیا  رثا ز  تشگ  نوزفا  کـیل  دـشن  نوـنکا  دوـبن  نآ  لّوا  هچ  نآ  دـشن 
دهع یب   1653 لیلع ب 1668 - اه  ّتلع  هب  ثداح  دوب  وک  لیلد  یتاذ  ره  ینوزفا  تسه  وا  راک  تافـص و  دـیآ  دـیدپ  اـت  وا  راـهظا 

: سفن ندوب 
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سپس ( 53 فسوی ،  ) .ِءوُّسلاـِب ٌهَراَّمَأـَل  َسْفَّنلا  َّنِإ  هک : تسا  هراـّمأ  سفن  تیـصاخ  نآ  دوـش و  یم  هاـنگ  بکترم  سفن  هک  ور  نآ  زا 
: ینَد ( 54 هرقب ،  ) .ْمُکَسُْفنَأ اُوُلْتقاَف  هک : تشک  دیاب  ار  سفن  سپ  .نینچمه  راب  رگید  تسا و  هماََّول  سفن  رثا  نآ  ددرگ و  یم  نامیـشپ 

.تسپ

.ناراد ایند  ایند و  زا  تیانک  نمجنا : نیا 

.يوایند ياهرویز  زا  تراعتسا  نفک : روگ و 

.نیب زیر  .قیقد  ناد : هدرخ 

.ناربمیپ میلعت  زردنا و  قح : یحو  ِبآ 

.دندیلام یم  هرهچ  هب  شیارآ  يارب  هک  یخرس  هنوگلُگ :

نآ هتـسارآ  رهاظ  سفن و  بیرف  هدماین  دیدپ  تلد  رد  يرون  يا و  هدشن  رادروخرب  قح  فطل  زا  ات   ) .وا ندـنام  داب  زارد  شاقب : َلاط 
.2 تیب 1098 / لیذ  هب : دینک  هاگن  بنُرُط : قاط و  .روخم ) ار 

.روز هب  ناشک : ندرگ 

.یسوم ياصع  زا  تراعتسا  رون :

__________________________________________________

.تابنا ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 6)

247 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وت رد  یناـمحر  مد  یـشکب  ار  سفن  نیا  رگا  .تسا  یناـف  ياـیند  یناگدـنز  هتـسب  لد  تسا ، یناـهج  نیا  تسپ و  نوچ  یمدآ  سفن 
ع)  ) یسوم هزجعم  ربارب  نارحاس  يوهایه  نوچ  مد  نآ  ربارب  ایند  قرب  قرز و  هزاوآ و  .تشگ  یهاوخ  ینادواج  دش و  دهاوخ  هدیمد 

.تسا

ار لبح  اصع و  نادنچ  نآ  دروخ  ار  لدع  ياصع  وا  دیشخب  قلح 

ار نارحاس  ياه  هتفاب  اصع  نآ  هک  نانچ   3 / 37 لکـش 38 - لکا و  شدوبن  یناویح  هک  نآ  لکا ز  هلمج  نآ  دشن ز  نوزفا  وا  ردنا  و 
هک دـنک  یم  تراشا  کیراب  يا  هتکن  هب  هاگ  نآ  .درک  دـهاوخ  دوبان  دـنا  هدروآ  درگ  ناراد  اـیند  هچ  نآ  دـسرب  نوچ  گرم  دروخ 

.درب نایم  زا  ار  نارگوداج  یکیرات  هک  دوب  يرون  دوبن  ناویح  ع )  ) یسوم ياصع 
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نایناهج عاونا  ندوب  ناوارف  ناهج و  داجیا  هک  نانچ  .دوش  یمن  هدوزفا  يزیچ  نآ  رب  اما  دشک  یم  ماک  رد  ار  یکیرات  دباتب  نوچ  رون 
تسا و لولعم  وا  هک  تسا  نآ  هناشن  تفای  یمک  ینوزفا و  یتاذ  رگا  .تسوا  رثا  دبای  یم  شیازفا  هچ  نآ  .دیازفا  یمن  قح  رب  يزیچ 

.دیاب یتلع  ار  شیازفا  نآ  هدش و  هدوزفا  نآ  رب  يزیچ  سپس  هدوب و  كدنا  زاغآ  رد  هک  ارچ  تسا ، تلع  ار  وا 

یَلعألا َتنأ  َکَّنإ  فَخَت  اَنلُق ال  یَسوُم  ًهَفیِخ  ِهِسفَن  یِف  َسَجوأ   » ریسفت

یَلعألا َتنأ  َکَّنإ  فَخَت  اَنُلق ال  یَسُوم  ًهَفیِخ  ِهِسفَن  ِیف  َسَجوأ   » ریسفت

انیب ار  زییمت  یب  لـقع  منک  ادـیپ  ار  زییمت  قح  تفگ  تسین  زییمت  ار  قلخ  نیک  منک  نوـچ  تسا  ینُک  ناریح  مه  رحـس  یـسوم  تفگ 
اهنآ رام  دـش  اصع  نوچ  راختفا  رحـس  دوخ  دـهع  ردـنا  دوب  فَخَت  َال  ییآ  بلاغ  وت  ایـسوم  فک  دـندروآ  رب  ایرد  نوچ  هچ  رگ  منک 

ار ود  ره  تشذگ  یسوم  هزجعم  تفر و  رحس  کِحم  ار  اه  کمن  دمآ  گرم  ِگنس  کمن  نسُح و  ِيوعد  ار  یـسک  ره  راع  تشگ 
سجوأ  1669 ب 1675 - دـنام ؟ هچ  تعفر  زجب  نید  تشط  گناب  دـنام ؟ هچ  تنعل  زج  رحـس  ِتشط  گناب  تشط  داتفا  دوب  ِماـب  زا 

لطاب ناشیا  لعف  هک  تسناد  یسوم  ( 68 - 67 هط ، « ) .يرترب وت  اـنامه  هک  سرتم  میتفگ  درک  میب  دوخ  لد  رد  ع )  ) یـسوم سپ  ...: »
ج رارـسالا ، فشک   ) .دـنکفا هنتف  هب  ار  مدرم  ناشیا  لعف  هک  دوب  نآ  زا  يو  سرت  یلب  دیـسرت ، نآ  زا  تسین و  یتقیقح  ار  نآ  تسا و 

.هدننکفا هابتشا  هب  هدننک ، نادرگ  رس  نک : ناریح  ص 146 ) ، 6

« ندروآ رب  فک   » ارهاظ اما  دنا  هتفرگ  يوغل  ینعم  هب  ار  نآ  ناحراش  ضعب  ندروآ : رب  فک 
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.يوش قرغ  یهن  نآ  رب  اپ  نوچ  هک  ایرد  فک  نوچ  .تسا  یهت  شنطاب  ریگمشچ و  نآ  رهاظ  هک  تسا  يراک  ماجنا  زا  تراعتسا 

.ییابیز تحالم ، کمن :

.تسیچ هنادواج  ییابیز  تسیک و  ابیز  هک  دوش  یم  راکشآ  ندرم  اب  گرم :...  گنس 

لیذ هب : دینک  هاگن  هزجعم »  » زا رحس »  » قرف يارب   ) 4 اهدژا 1661 / تشگ  نآ  هک  ناد  یبوچ  گرم  ار  هلمج  ناد  نارحاس  ياهرحس 
یکی دنام  ود  ره  هزاوآ  اما  دنتفر ، نایم  زا  ود  ره  هزجعم  رحس و  داتفا : دوب  ماب  زا  تشط  ( 3 تیب 1195 /

249 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناـنآ یپ  رد  تسا و  ینـالوج  ار  کـی  ره  هک  لـطاب  قح و  نارادـیوعد  ناـیم  تسا  يا  هسیاـقم  .تنعل  گـناب  رگید  تعفر و  هزاوآ 
.دنکفا نیمز  رب  اصع  یسوم  هک  تسا  نادنچ  نارادیوعد  رازاب  یمرگ  اما  یناوریپ ،

( ظفاح  ) دربب اضیب  دی  زا  تسد  هک  تسیک  يرماس  رخم ! هوشع  دهد  زاب  ادص  هچ  يواگ  گناب 

یم تسا  بیاغ  نوچ  کَِـحم  تتـسفال ، تقو  نز  فـال  نونکا  بلق و  يا  فص آ  رد  نز  درم و  زا  تسا  هدـش  ناـهنپ  کَِـحم  نوچ 
هجاوخ يا  یلب  دیوگ  یمه  رز  ممک  یک  وت  زا  نم  صلاخ  رز  يا  ممد  ره  توخن  دیوگ ز  یم  بلق  تسد  تسد  يزیزع  زا  تدـنرب 

رد رگا  بلق  زاگ  تسا  ناصقن  هچ  ار  صلاخ  ِّرَز  زار  باحـصا  رب  تسا  هیدـه  نت  گرم  شاـب  هداـمآ  کـحم  دـیآ  یم  کـیل  شاـت 
ار لضف  يایمیک  اقش  زا  قافن و  زا  يدوب  رود  اقل  ردنا  هیس  لّوا  يدش  نوچ  يدش  لّوا  وا  دش  رِخآک  هیـس  نآ  يُدب  نیب  رِخآ  شیوخ 

لد هتسکش  نوچ  يدب  بلاغ  وا  قرز  رب  وا  لقع  يدب  بلاط 
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سم لضف ، دش  هتسب  مد  رد  دنب  هتسکش  زا  دش  هتسکشا  وا  دید و  ار  تبقاع  شیپ  هب  يدید  ناگتـسکشا  ِرباج  شیوخ  لاح  زا  يدش 
رشحم رون  نینچ  یمعا  تیرتشم  دنامن  هک  نیبب  يوعد  نکم  هودنا  رز  يا  دنام  مورحم  مرک  زا  دودنا  رز  نآ  دنار  ریسکا  يوس  ار  اه 

هک ار  اهنآ  رگنب  دنا  هدید  کشر  اه و  ناج  ترسح  دنا  هدید  رخآ  هک  ار  اهنآ  رگنب  دنک  اوسر  ار  وت  يدنب  مشچ  دنک  انیب  ناشمـشچ 
کی ود  ره  بذاک  حبص  قداص  حبـص  کش  تسا و  لهج  رد  هک  نیب  یلاح  شیپ  دنا  هدیربب  رـس  لصا  دساف ز  ّرِـس  دنا  هدید  یلاح 

ّکحم و شک  ناج  نآ  ياو  تسین  زادنا  طلغ  شِک  يدـقن  تسین  ناوج  يا  تکاله  داب  رب  داد  ناوراک  نارازه  دـص  بذاک  حـبص 
.نداد ناشن  دوخ  .نداهن  شیپ  ياپ  ندمآ : فص  رد   1676 تسین ب 1693 - زاگ 

.وگ لطاب  نارادیوعد  نیغورد و  نایعدم  زا  تراعتسا  بلق :

250 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راکمه .تسا  یکی  ود  ره  هجاوخ  هک  .هجاوخ  مه  یکرت :)  ) شاد تکرش ) دنوسپ   ) شات هجاوخ + شات : هجاوخ 

.تسا رئارَّسلا » یَلُبت   » هک تمایق  هب  تسا  تراشا  ّکَِحم :

راحب يدـنوار ، تاوعد  زا  یـسلجم ، « ) .توملا نمؤملا  هفحت  يوقلا ...« ) جـهنملا  « ) .نمؤملا ُهَناحیَر  توملا  : » نت گرم  ندوب  هیدـه 
.ایلوا دنا ، هاگآ  تقیقح  زا  هک  نانآ  زار : باحصا  ص 171 ) ج 79 ، راونالا ،

يزیچ ایلوا  زا  گرم  دـهاک ، یمن  يزیچ  نآ  شزرا  زا  رز  ندـیرب  اب  ضارقم  هک  نانچ   ) .دـنرب نآ  اب  ار  میـس  رز و  هک  ضارقم  زاگ :
.نتفگ كرت  ار  ینیب  دوخ  توخن و  .نتشاگنا  چیه  ار  دوخ  زا  تیانک  ندش : هایس  لوا  رد  .دنک ) یمن  مک 

.راگدرورپ تیانع  ناگتسکشا : رباج  .دنب  هتسکش  رباج :

تیانک دودنا : رز 
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.قفانم زا 

.هابت ِنورد  دساف : ِّرِس 

.درگن یم  ایند  هب  اهنت  هک  نآ  زا  تیانک  نیب : یلاح 

.درادن يونعم  تایح  هک  هدیربب : رس 

.بلق زا  تیانک  زادنا : طلغ 

لطاب زا  قح  تخانش  يارب  مه  یتلیسو  تسین ، هرـسان  زا  هرـس  صیخـشت  ناوت  هماع  رد  نوچ  هک  تسا  نیغورد  نارادیوعد  زا  نخس 
دـنام و یمن  نینچ  دـیوگ  یم  نانآ  هب  قح  .دـنا  هداهن  هیاپ  کی  رد  ادـخ  يایلوا  اب  ار  دوخ  و  دـنا ، هدوشگ  يرازاب  دوش ، یمن  تفاـی 
زا .ٍرِدَـتقُم » ٍکِیلَم  َدـنِع   » قح هیاس  رد  ایلوا  تسا و  ( 10 قراط ،  ) ٍرِـصان ٍهَُّوق َو ال  ْنِم  َُهل  امَف  قفانم  زور  نآ  دـیآ  یم  ناـیم  هب  کـِحم 

.دوش ریگتسد  قح  فطل  ات  تفرگ  شیپ  ار  یگتسکشا  دیاب  زاغآ 

: هک دنزادنا  رد  رـس  هب  ار  وا  دیآ  دیدپ  رـشح  دادماب  نوچ  اما  دزاس ، هارمگ  ار  یهورگ  ناهج  نیا  یکیرات  رد  دـناوت  دـنچ  ره  قفانم 
(81 دوه ،  ) .ٍبیِرَِقب ُْحبُّصلا  َْسَیل  ُْحبُّصلا َأ  ُمُهَدِعْوَم  َّنِإ 

یم زور  ِراظتنا  بش  هب  رز  اب  دـنز  یم  ولهپ  بلق  تسا  هدـش  ناهنپ  ناحتما  ِگنـس  هک  نآ  تسا ز  هدـش  نادـنخ  امن  رز  ره  ناـکد  رب 
بَهَذ دراد 

1 شاف 3295 و 3294 و 3292 / زور  دیآ  رب  ات  رِّوزم  يا  شاب  هک  دیوگ  رز  لاح  نابز  اب 

تعباتم هب  ار  وا  ندرک  رما  يوعد و  زا  یِعَّدُم  رجَز 

تعباتم هب  ار  وا  ندرک  رما  يوعد و  زا  یِعَّدُم  رجَز 

يزوالق نیا  رگن  رخآ  وشم  لّوا  هّرغ  رََطب  نک  مک  وگب  ار  ملیسُم  وب  مدز  مه  رب  نف  هب  ار  دمحا  نید  مدمحا  نم  دوخ  تفگ  ملیَسُم  ُوب 
هاگماد دوخ  ای  تسا  هناد  فرط  نیک  هام  وچمه  دـیامن  ار  دـصقم  عمـش  عمـش  شیپ  رد  دور  ات  نک  يوَر  سپ  عمج  صرح  زا  نکم 

شقن ددرگ  هدید  غارچ  اب  یهاوخن  رو  یهاوخب  رگ 
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ِماغیپ وک و  دهده  زار  یَتَف  دزومایب  رگ  دُـهدُه  گناب  دـنتخومآ  دـیپس  نازاب  گناب  دـنتخورفا  لغد  ناغاز  نیا  هن  رو  غاز  شقن  زاب و 
نابز رب  نایایح  یب  نیا  دنا  هتـَسب  نافراع  هتکن  ناشیورد و  فرح  نادهده  جات  ار ز  ناهاش  جات  نادب  هتـَسب  رب  هتـسُر ز  رب  گناب  ابس 

رک روک و  زآ  صرح و  کیل  دـنک  رَهظُم  نآک  زییمت  ناشدوب  دوع  دـندُرب  نامگ  ار  لدـنَچ  هک  نآ  دوب ز  هک  نیـشیپ  تّما  كاله  ره 
خیم راـچ  ین  رود  تمحر  هَش ز  خـیم  راـچ  تسین  روذـعم  نآـک  تسا  صرح  يروـک  تـسین  رود  تـمحر  ناروـک ز  ِيروـک  دـنک 
روعا شابم  نیه  نیبب  رخآ  لّوا و  هدید  ود  اب  تسب  تنیب  رِخآ  مشچ  ییولگ  دب  تسـش  هب  رگنب  رگن ، رخآ  ایهام  ین  روفغم  يدـساح 
کی وچمه  فلت  مرُج  رد  واگ  مشچ  ود  نوچ  سپ  زاب  زا  ربخ  یب  میاهب  نوچ  سب  دید و  یلاح  هک  دـشاب  نآ  روعا  نیعل  سیلبا  وچ 

مدآ مشچ  کـی  ینَک  رو  وت  مشچ  دنـسَم  تسار ، شمـشچ  ود  هک  وا  مشچ  ود  نآ  دزرا  تمیق  فصن  فرـش  دوبن  شِک  تسا  مشچ 
نوچ رَخ  ِمشچ  دـنک  یم  يراک  رای  مشچ  ود  یب  دوخ  هب  اـهنت  یمدآ  مشچ  هک  نآ  يا ز  هداـج  زا  تسا  قیـال  تمیق  فصن  يا  هداز 

252 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  روعا  شمکح  تسه  شمشچ  ود  رگ  تسا  رِخآ  یب  شلّوا 

.1 تیب 321 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ملیَسُم : وب   1694 فیِغَر ب 1715 - عمط  رد  هعقر  دسیون  یم  فیفخ  نآ  درادن و  نایاپ  نخس  نیا 

.نایغط یشک ، رس  رََطب :

.يربهر يوعد  زا  تیانک  .ییامنهر  يزوالق :

.دوخ رود  هب  صاخشا  ندروآ  درگ  عمج : صرح 

زا تیانک  عمش :
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یکیرات زا  ات  دشاب ، امنهار  ِور  سپ  دیاب  تیاده  بلاط  دنیبب ، ار  هار  ات  دور  عمـش  سپ  دیاب  بش  رد  ورهر  هک  نانچ   ) .امنهار یلو و 
زا ار  هار  غارچ  هک  نانچ   ) .نتـشگ مولعم  وگ  غورد  زا  وگتـسار  ای  هایـس  زا  دیپس  ندش : هدید  غاز  شقن  زاب و  شقن  .دهرب ) یهارمگ 

ندومن و قح  درم  نوچ  ار  رهاظ  زا  تیانک  دُـهدُه :...  گناب  .دناسانـش ) یم  ار  وگ  غورد  وگتـسار و  قح  ِّیلو  دـنایامن  یم  ههار  یب 
: ریظن ندوب  یهت  صالخا  زا  نورد 

: ابس ماغیپ  دهده و  ص 839 ) یناقاخ ، ناوید   ) تسود رهب  هرهم  وک  نمـشد و  رهب  رهز  وک  رام  هبـش  هب  نت  دـنک  هبوچرام  هک  مریگ 
.2 تیب 1596 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

.دشاب نورد  يافص  نشور و  لد  زا  هتساخ  رب  هک  يداشرا  زا  تراعتسا  هتسُر : رب  ِگناب 

.ایلوا زا  دیلقت  يرهاظ و  يوعد  هتسب : رب  ِگناب 

یهلا تبهوم  زا  هتفرگ  يونعم و  قح  ِيایلوا  تردـق   4 فیرش 2797 / دشاب  نینچ  هتسُر  رب  کُلم  فیعض  دشاب  نانچ  هتـسب  رب  کُلم 
.ساسا یب  تسا و  دیلقت  داشرا ، نایعدم  يوعد  و  تسا ،

.لدنص .نَدنَچ  لَدنَچ :

.دهد شوخ  يوب  دننازوس  ار  نآ  نوچ  هک  فورعم  بوچ  دوُع :

6 دنهد 4732 / یم  يدوسح  نام  یخولک  رب  دنهد  یم  يدوع  ِگنر  ار  یلدنچ 

253 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.اراکشآ رَهظُم :

.3 تیب 59 / لیذ  هب : دینک  هاگن  خیم : راچ 

.تسادخ تمحر  دروم  سک  نینچ  .هدرک  التبم  یجنر  هب  ار  وا  شیادخ  هک  نآ  هش : خیم  راچ 

نارگید تمعن  هب  هتـسویپ  هک  نآ  يدساح : خـیم  راچ   2 جَرَفلا 69 / ُحاَـتفِم  ربَّصلاَـک  ور  هن  رو  جَرَح  یمعا  رب  تسین  يروـک  وـت  رگ 
.درب کشر 

تهج نآ  زا  یهام »  » هب ایند  رادتسود  زا  ریبعت  ایهام :
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مـشچ هک  نآ  تسا ، لفاغ  تسا  نآ  رد  وا  گرم  هک  تسـش  زا  و  درگن ، یم  تسا  تسـش  رد  هک  يا  همعط  هب  اـهنت  یهاـم  هک  تسا 
.دنیب یم  ار  همعط  اهنت  دراد  نیب  لّوأ 

: داد رکذت  ار  یهقف  یعرف  دیاب  دعب  تیب  شش  حیضوت  يارب  .مشچ  کی  روعا :

کی نامه  اب  وا  ییانیب  يورین  هک  ار  يروعا  رگا  لاح  .تسا  یمدآ  هید  فصن  نآ  تید  دـنک  هابت  ار  يرگید  مشچ  کی  یـسک  رگا 
؟ دهدب لماک  تید  دیاب  ایآ  دنک  روک  تسا  مشچ 

ار وا  مشچ  ود  ياج  روعا  مشچ  کی  نوچ  یلو  تسا  فصن  تید  هدـش ، هابت  مشچ  کی  اهنت  هک  ور  نآ  زا  .ار  مشچ  کـی  تید  اـی 
.تسا یفالخ  هلئسم  تسا و  مشچ  ود  نآ  تید  سپ  هتشاد 

، هلیسولا ریرحت  یـسوط ، خیـش  فالخ   ) .تسا لماک  هید  نآ  تید  دیوگ  زین  هعیـش  دهدب ، لماک  هید  دیاب  دنیوگ  نایلبنح  نایکلام و 
واگ مشچ  هید  ص 342 ) ج 5 ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا   ) .تسا بجاو  تید  فصن  دنیوگ  نایعفاش  نایفنح و  اما  تاید ) باتک 

فـصن ای  یمدآ  مشچ  کی  هید  ربارب  واگ  مشچ  ود  هید  سپ  نآ ، ياهب  فصن  نآ  مشچ  ود  هید  تسا و  ناویح  نآ  ياهب  عبر  رخ  ای 
.تسا ناسنا  هید 

.راک نایاپ  سپ : زاب 

مشچ اب  واگ  مشچ  ود  نوچ  .دصقم  يوس  هب  تسا  نتفر  شیپ  ندرب و  هار  دوصقم  تیب  نیا  رد  اما  تسا  هاگ » هیکت   » ینعم هب  دَنـسَم :
یم وت  مشچ  اـما  تسا  مشچ  کـی  مکح  رد  وا  مشچ  ود  سپ  یـشاب - اـمنهار  ار  وا  دـیاب  وت  دورب - دـیاب  هک  ییوس  هب  دـناوت  یم  وت 

.دنیبب ار  هار  دناوت 

.تسا عرش  دوصقم  و  هار ، هداج :

.روای رای :

يدیهش يونثم (  حرش 
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254 ص : ج 5 ، (، 

.درخ مک  تسپ ، فیفخ :

لد هداـس  مدرم  بیرف  رد  و  دنـشوپ ، ار  ناـیامنهار  اـیلوا و  ساـبل  دـنچ  يزور  يرورـس  عـمط  هب  تسا  نکمم  نـیغورد  نارادـیوعد 
.دندرگ اوسر  دباتب  تقیقح  رون  نوچ  اما  دنشوکب ،

زا ار  تسار  دنتـسناوت  یم  .دنتفرن  نیتسار  يامنهار  یپ  رد  دـندروخ و  ار  نایعدـم  نیا  بیرف  هک  دوب  نآ  زا  نیـشیپ  ياه  تّما  یهابت 
.درک روک  ار  ناشلد  هدید  ایند  صرح  نکیل  دنهد ، زییمت  غورد 

نیا .دنراد  مه  نارادناج  رگید  هک  تسا  يا  هدید  تسا ، نیب  رهاظ  هدید  یـسح  هدید  هک  دنک  یم  تراشا  رگید  مهم  هتکن  هب  سپس 
.تسا روعا  هدید  مکح  رد  درگن و  یم  ایند  هب  اهنت  هدید 

يرجا بلط  هب  هعقر  مالغ  نآ  نتشون  هّیقب 

يرجا بلط  هب  هعقر  مالغ  نآ  نتشون  هّیقب 

تفگ رظن  ردنا  شدیآ  ما  يرِج  زا  ردق  نیک  وا  تّمه  زو  وا  زا  رود  یخس  هاش  خبطم  زا  لیخب  ياک  یخَبطم  شیپ  همان  زا  شیپ  تفر 
نهک ِّرز  مه  تسا  كاخ  هش  شیپ  نخس  نیا  هَّللا  تسا َو  يزیلهد  تفگ  تسد  ِّیگنت  هن  لخب و  يارب  هن  تسا  هدومرف  تحلصم  رهب 

عینـشت یـسب  دز  تشاچ  ِتقو  رد  شدمآ  مک  يرِج  نوچ  تشاد  هک  یـصرح  زا  درک  در  همه  وا  تشارف  رب  تّجح  هنوگ  هد  یخبطم 
نز مک  نامَک  رب  ریگ  لصا  زا  نیا  عرف  زا  ریگم  نیا  ام  مینامرف  هدنب  هک  هن  تفگ  امـش  اهنیا  دینک  یم  دصاق  تفگ  تشادن  يدوس  وا 

رتشیپ مشچ  هریخ  يا  تسا  هریت  رـس  زا  بآ  تسادـخ  زا  نآـک  هنگ  ِهن  مَک  یبن  رب  تسـالتبا  َتیَمَر  ذِإ  َتیَمَر  اَـم  ریت  تسوزاـب  زا  هک 
نآ ردنا  يا  هعقر  نیمشخ  تشونب  هش  يوس  يا  هعقب  نورد  مغ  مشخ و  دش ز  مشچ  ياشگب  یکی  رگنب 
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ربا هک  نآ  وج ز  تاجاح  تجاح  ِياضق  رد  وت  ِّفک  نوزفا  ربا  رحب و  ياک ز  تفُس  هاش  ياخـس  دوج و  رهوگ  تفگ  هاش  يانث  هعقر 
دومن ب یم  اهرثا  حدـم  زا  مشخ  يوب  دوب  حدـم  هچ  رگا  هعقر  ِرهاظ  دـهن  ناوخ  یپایپ  نادـنخ  وت  ِّفک  دـهد  ناـیرگ  دـهد  هچ  نآ 

.دنام مامتان  تیب 1576  رد  وا  ناتساد  هک  مالغ : نآ  نتشون  هیقب   1716 - 1730

ماعنا زا  ار  وا  هک  تسا  وت  لخب  .دیامن  ناوارف  نم  كدنا  يررقم  دنمتواخـس  هاش  هدـید  رد  هک  اشاح   ) .تسین نینچ  وا  وا :...  زا  رود 
: هک تسا  نآ  رد  يو  حالـص  نوچ  دراد  یم  زاب  يا  هدنب  زا  ار  یتمعن  ادخ  هاگ  هک  نادب  تسا  تراشا  تحلـصم : رهب  .دراد ) یم  زاب 

(27 يروش ،  ) .ِضْرَْألا ِیف  اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََسب  َْول  َو 

256 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ دـننام  تیب و  نیمه  زا  ار  ینعم  نیا  هک  تسادـیپ  و  دـنا ، هدرک  ینعم  فیجارا  نانخـس  ار  نآ  عطاـق  ناـهرب  جاردـننآ و  يزیلهد :
زا دنتسشن  یم  ناگرزب  هناخ  زیلهد  رد  هک  یناسک  .تسا  نامگ  سدح و  يور  زا  نخـس  ینعم  هب  يزیلهد » نخـس   » ًارهاظ .دنا  هتفرگ 

ینعم هب  يزیلهد »  » ریز تیب  رد  .دنتـشاد و  یم  راهظا  ینانخـس  نامگ  سدـح و  هب  دنتـشادن و  ربخ  تشذـگ  یم  نوردـنا  رد  هچ  نآ 
: تسا یضراع  يرهاظ و 

.ندرک راهظا  نتفگ ، نتشارف : رب   2 تسا 3682 / يزیت  تسا و  يدرس  شلصا  عبط  تسا  يزیلهد  وا  یمرگ  نآ  هک  نآ  ز 

.يدنمزاین ماگنه  زا  تیانک  تشاچ : تقو 

.نتفگ تشز  نخس  ندز : عینشت 

: تیَمَر ذِإ  َتیَمَر  اَم 

.شیامزآ التبا :  1 تیمَر 615 / ذِإ  تیَمَر  اَم  دزیا  تفگ  تیب  ریسفت  ناوخ  زاب  نآرق  وت ز 

رس زا  بآ 
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: ریظن .ناراب  ياه  هرطق  شزیر  زا  تیانک  ربا : نداد  نایرگ  .مد » ین ز  ددرگ  هدنگ  رس  زا  یهام   » ریظن ندوب : هریت 

وک دـیکچ  یک  یبآ  يور  رب  وا  زا  ناراب  هرطق  باوث  هن  دریگ  شنماد  انث  هن  دـشخبب  ناـک  رگ  هک  یتسد  فک  اـب  ربارب  دـشاب  یک  ربا 
( يرونا  ) بابح زا  یلاح  داهنن  شرس  رب  یهالک 

دـساف وز  هزات  هویم  وچمه  دوش  دساک  ناسخ  راک  قنور  تشرـس  ِرون  زا  رود  يرود  وت  هک  تشز  تسا و  رون  یب  وت  راک  همه  نآ  ز 
دـشاب حاّدم  رد  هک  نوچ  اه  هنیـس  یحیدـم  زا  ددرگن  شوخ  داسف  نوک و  ملاع  زا  تسه  هک  نآ  داسک ز  وز  درآ  رب  ایند  قنور  دوش 
سیبلت نابز ، زا  نورد  هارکا  دـمحلا و  نابز  رب  وش  كالاچ  ناوخ  دـمحلا  ناهگ  نآ  وش و  كاـپ  تهارک  نیک و  زا  لد  يا  اـه  هنیک 

1731 مرظان ب 1737 - نطاب  هب  نم  رهاظ  هب  نم  مرگنن  هک  ادخ  هتفگ  ناهگ  نآ  نوسف و  ای  دشاب 

257 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یغورد نارادیوعد  زا  تیانک  ناسخ : .تسا  هداهن  یمدآ  رد  ادخ  هک  يرطف  تیاده  .نامیا  ینشور  تشرس : رون 

.دوز وز :

.2 تیب 1737 / لیذ  هب : دینک  هاگن  داسف : نوک و 

َّنإ : » ادخ هتفگ  .تسا ) ناقفانم  راک  ندوب  ایند  یپ  رد  لد  هب  ادخ و  دای  هب  نابز  هب   ) .نتفگ ادخ  ساپـس  زا  تیانک  دمحلا :...  نابز  رب 
مُکِرَوُـص َو َیلإ  ُرُظنَی  اـَل  هَّللا  َّنإ  ( » يورقنا حرــش  « ) .مُِـکتاَِّین مُِکبوـُُلق َو  َیلإ  ُرُظنَی  لـَب  مُِکلاـمعأ  یلا  اـَل  مُکِرَوُـص َو  َیلإ  ُرُظنَی  اـَل  َهَّللا 

هب دمحا  دنسم  رد  رابخالا ) عماج  زا  ص 248 ، ج 67 ، راونالا ، راحب  « ) .مُِکبُوُلق َیلا  ُرُظنَی  امَّنإ  مُِکلامعأ َو 
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هک دینـش  یخبطم  زا  نوچ  مالغ  میدید  شیپ  ياه  تیب  رد  ص 285 ) ج 2 ، دنسم ،  ) .تسا هدش  طبـض  مکلاومأ » «، » مکلامعا  » ياج
رد .شهوکن  هدنیامن  نآ  نورد  شیاتـس و  رهاظ  هب  .تشون  يرگید  همان  تفر و  يا  هشوگ  رد  تسا  هتفریذـپن  ار  وا  تساوخرد  هاش 

رون ایند  هب  یگتـسب  لد  اما  .درک  یکی  نابز  اـب  ار  لد  و  دروآ ، ادـخ  هب  يور  دـیاب  ینارون  نورد  اـب  دوش : یم  روآ  داـی  اـه  تیب  نیا 
درگن یم  لد  هب  ادخ  هچ  درادن  يدوس  نتفگ  دمحلا »  » نابز هب  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  ندرک  اعد  لاح  نانچ  رد  .دهاک  یم  ار  نورد 

.دروآ یم  ار  دعب  ناتساد  نورد ، اب  نابز  ندوب  هناگود  تبسانم  هب  .نابز و  هب  هن 

اهرکش نآ  هک  دومن  یم  وا  رهاظ  قلد  تقالخ  وا و  نوردنا  مغ  هودنا و  يوب  درک و  یم  حودمم  رکـش  سومان  تهج  زا  هک  حاّدم  نآ  تیاکح 
غورد تسا و  فال 

هک دومن  یم  وا  رهاظ  قلد  تقالخ  وا و  نوردنا  مغ  هودنا و  يوب  درک و  یم  حودمم  رکـش  سومان  تهج  زا  هک  حاّدـم  نآ  تیاکح 
غورد تسا و  فال  اهرکش  نآ 

هفیلخ هک  رو  هدژم  كرابم  سب  نم  رب  دوب  رفـس  ّالا  قارف  دـُب  يرآ  تفگ  قارف  زا  نارای  دندیـسرپ  زاب  قارع  زا  دـمآ  قلد  اب  یکی  نآ 
هک شدنتفگب  سپ  دربب  هزادنا  ّدح و  زا  رکش  هک  ات  درمش  یم  رب  اهدمح  اهرکش و  انث  حدم و  دص  داب  شنیرق  هک  ارم  تعلخ  هَد  داد 
رب وت  ریم  ِدمح  رکش و  ِناشن  وک  هتخومآ  ای  هدیدزد  ار  رکـش  هتخوس  هنهرب  رـس  هنهرب  نت  دنهد  یم  یهاوگ  وت  غورد  رب  دنژن  لاوحا 

ار وت  رم  دوج  ناطلس  هش و  نآ  ياخس  رد  دنک  یم  تیاکش  تمادنا  تفه  دنت  یم  هش  نآ  حدم  تنابز  رگ  وت  ریفوَت  یب  ياپ  رب  رس و 
يریصقت ریم  داد  هچ  نآ  مدرک  راثیا  نم  تفگ  دوبن ؟ يراولش  یشفک و 
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زاب كاپ  مدوب  هک  اریز  ازج  رد  زارد  رمع  مدتسب  مداد  لام  ریقف  رب  میتی و  رب  مدرک  شخب  ریما  زا  اهاطع  هلمج  مدتـسب  داقتفا  زا  درکن 
، يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم   ) .تسا هتـسناد  ناتـساد  نیا  ذـخأم  ار  دُرب  نب  راشب  زا  تیب  ود  رفنازورف  موحرم   1738 ب 1749 -

.دهد یم  ناشن  ار  نآ  دض  نم  دنژن  لاح  اما  میاتـس  یم  ار  وت  هک ، دوخ  حودـمم  هب  تسا  رعاش  هوکـش  تیب  ود  نآ  نکیل  ص 140 )
ناتساد نیا  اب  دمآ   3 رد 732 / هک  ار  دوخ  لیبس  یفال  درم  ندرک  برچ  ناتساد  .درادن  یتیاکش  حودمم  زا  حادم  انالوم  هدورـس  رد 

.دیامن یم  رت  بسانم 

.شخب يداش  روآ ، هدژم  رو : هدژم  .تسا ) هتفر  راک  هب  يرگید  ینعم  هب  هملک  نیا  یبرع  رد   ) .يدنژن یگنهک ، تقالَخ :

دیسر نالف  اج  نالف  هک  نید  نارورس  زا  رگیدکی  شیوخ  رو  هدژم  هدش  قلخ  دنتشگ 

دیسر نالف  اج  نالف  هک  نید  نارورس  زا  رگدکی  شیوخ  رو  هدژم  قلخ  دنتشگ 

هب یـسک  ای  ینک  یم  دیلقت  نارگید  زا  .تسین  راگزاس  وت  رهاظ  اب  يرازگ  رکـش  نیا  هدیدزد :...  ار  رکـش  ص 67 ) ینزوس ، ناوید  )
.تسا هداد  دای  وت 

.ناماسبان .دوش  یمن  هدید  نآ  رد  تمعن )  ) شیازفا زا  یناشن  هک  ریفوَت : یب 

.ییوج لد  لاح ، ندیسرپ  داقتفا :

( نوسلکین حرش  يورقنا ، حرش  « ) .َرمُعلا ُدیِزَت  َءالَبلا َو  ُّدُرَت  ُهَقَدَّصلا  : » نومضم نیدب  تسا  یثیدح  زا  هتفرگ  ندتـس : رمع  نداد و  لام 
هراب نیا  رد  مه  يرگید  ياه  ثیدح  .تسا  هدروآ  ص 208 )  ) يونثم ثیداحا  رد  فالتخا  كدنا  اب  تیاور  ود  رفنازورف  موحرم  و 

.دوش یم  هدید  هعیش  قیرط  زا  ظافلا ، رد  فالتخا  كدنا  اب 

يزیچ نابز  هب  هک  یمدرم  هب  تسا  یضیرعت  اه  تیب  نومضم 
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.دنا هداهنن  هار  رد  یماگ  زونه  دنناد و  یم  لصاو  ار  دوخ  .تسا  نانآ  فالخ  هاوگ  ناشلاح  رهاظ  دننک و  یم  يوعد  ار 

.دنهد یمن  صیخشت  هاچ  زا  ار  هار  دنرادنپ و  یم  امنهار  ار  دوخ 

راِشتبا ناشن  هدنا  دوب  یک  راخ  وچ  وت  نورد  رد  تهارک  دص  تفن ؟ ِدود  نیا  تنطاب  ردنا  تسیچ  تفر  لام  كرابم  شدـنتفگب  سپ 
تـشذگب رگا  لیـس  وک ؟ لیم  دـش  مُگ  لام  متفرگ  دوخ  یـضَم  اَم  یتفگ  هچ  نآ  تسا  تسرد  رگ  اضر ؟ راـثیا و  قشع و  ناـشن  وک 

زا تیانک  .هایس  دود  تفن : ِدود   1750 ارچ ب 1754 - قرزا  ازف ، ناج  وا  دنامن  رگ  ازف  ناج  هایس و  ُدب  رگ  وت  مشچ  وک ؟ لیـس  ياج 
.تسا دیدپ  نورب  رد  نآ  رثا  هک  نورد  یگریت 

.ینامداش راشتبا :

.تشذگ هچ  نآ  یَضَم : اَم 

.تسا هدمآ  مه  انیبان »  » ینعم هب  قرزا  زین  .غاز  دوبک ، قرزا :

شُُرت يا  يزابکاپ  ناشن  وک 
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رد فلت  ددرگ  رگا  راثیا  رد  لام  ار  راک  وکین  تسه  تمالع  دص  ار  راثیا  نورد  دـشاب  ناشن  دـص  شُمَخ  دـیآ ، یمه  ژک  فال  يوب 
260 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فلخ  دیآ  یگدنز  دص  نورد 

هَّللا ُضرأ  دـشاب  عساو  هچ  سپ  وه  ِتاضوَر  زا  هشوخ  دـیورن  رگ  ین  لخَد  هگ  نآ  كاـپ ، ياـه  مخت  یندرک  تعارز  قح  نیمز  رد 
هناد تسا  دـح  یب  دوخ  وا  عیَر  ار  نیمز  نیا  تسا  یعَـسوَتسُم  نآ  هَّللا  ُضرأ  دوب  نوچ  تسین  عیَر  یب  اـنف  ضرا  نیا  هک  نوچ  وـگب ؟

وک یتفگ  دمح  تسا  دص  تفه  دوخ  نیرتمک  ار  يا 
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ِهَچ زا  تسد  اـپ و  دـش  وا  دـمح  هاوـگ  هک  تسا  تسار  ار  ادـخ  رم  فراـع  ِدـمح  نوردـنا  هن  رثا  تسه  تنورب  هن  نودـِماح ؟ ناـشن 
زا هدیهراو  ِفتَک  رب  ار  وا  تسا  دـمح  تیآ  ِفلَتُؤم  رون  يوقت و  سلطا  دـیرخ  شاایند  نادـنز  کت  زو  دیـشک  رب  شمـسج  کیرات 
وا رد  ناقیّدص  هک  ِیقدِص  ِدَـعقَم  شتبتر  ماقم و  اج و  سلجم و  شتّمه  یلاع  ِّرِـس  ریرـس  رب  هَیِراَج  ِنیَع  رازلگ و  نکاس  هیراع  ناهج 

راد ریگ و  دص  دراد و  یناشن  دص  راهب  زا  نشلگ  دمح  نوچ  ناشدمح  ور  هزات  داش و  دنزبس و  رس  هلمج 
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فدص رب  رهوگ  وچمه  یهاوگ  رد  فرط  ره  نارازه  دهاش  دهاش  هاوگ  ناتسراگن  ناتسلگ و  نآ  هایگ و  لخن و  همشچ و  شراهب  رب 
.نیزگیاج نیشناج ، فَلَخ :  1755 ب 1771 -

.ندومن قافنإ  ادخ  هار  رد  ندرک : تعارز  قح  نیمز  رد 

.غاب هضور : عمج  تاضوَر :

.قح ياه  تیانع  زا  تیانک  .یهلا  ياه  ناتسغاب  وه : ِتاضوَر 

: هَّللا ُضرأ 

ضرا سپ  دشاب ، هتـشادن  يرثا  ادخ  هار  رد  راثیا  رگا   ) 1 دـنلب 3182 / سب  ار  ایبنا  ناد  يا  هصرع  دـنا  هتفگ  عساو  ِهَّللا  ُضرأ  هک  نآ 
(. لوصحم  ) ینوزف عبر : .دراد ) ینعم  هچ  عساو  هَّللا 

.خارف عسوَتسُم :

هَّللا ُضرأ  راز  تشک  سپ  .تسین  لوصحم  ِینوزف  نودب  ناهج  نیا  راز  تشک  هک  ییاج  )

261 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

َْعبَـس ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَـثَمَک  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دـص : تفه  يا  هناد  .تسا ) هنوـگچ 
هچ نادب  تسا  تراشا  .هدنیوگ  ساپس  دماح : عمج  نودماح : ( 261 هرقب ،  ) .ُءاشَی ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهَّللا  ٍهَّبَح َو  ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَس 

.تسا هداد  تراشب  ار  نودماح  دنوادخ  هک  .تسا  هدمآ  ( 112 ياه 111 - هیآ  هبوت ، هروس   ) میرک نآرق  رد 

دمح هاوگ  تسد  اپ و 
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رد و  دزادرپ ، یمن  يرگید  هب  ادخ  زا  تسا و  راگدرورپ  ناوخ  دمح  وا  دوجو  همه  تخانـش  دیاب  هک  نانچ  ار  ادخ  هک  یـسک  ندش :
.رون هروس  هیآ 24  هب  تسا  یتراشا  نآ 

: هب دینک  هاگن  « ) .ِِرفاَکلا ُهَّنَج  ِنِمؤُملا َو  ُنجِس  اَینُّدلا  : » ثیدح هب  تسا  تراشا  ایند : نادنز 

.هّبشمب هب  ُهَّبشم  هفاضا  يَوقَت : ِسَلطا  ( 1 تیب 3607 / لیذ 

ناشن ینارون  هرهچ  يراکزیهرپ و   ) .هناش ِفتَک : ( 8 میرحت ،  ) .ْمِهیِْدیَأ َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ِفلَتُؤم : ِرُون 
-10 هیـشاغ ،  ) .ٌهَیِراج ٌْنیَع  اهِیف  .ًهَیِغال  اهِیف  ُعَمْـسَت  .ٍهَِیلاع ال  ٍهَّنَج  ِیف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هَیِراَج : ٌنیَع  .تسا ) يرازگ  ساـپس 

ٍرُرُـس یلَع  ًاـناوْخِإ  ٍّلِـغ  ْنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  اـم  اـنْعََزن  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  بیکرت  .هبـشمب  هب  ٌهّبَـشُم  هفاـضا  ّرِـس : ریِرَـس  ( 12
: دهاش دـهاش  ( 55 رمق ،  ) .ٍرِدَـتْقُم ٍکـِیلَم  َدـْنِع  ٍقْدِـص  ِدَـعْقَم  ِیف  تسا : میرک  نآرق  زا  هـتفرگ  قدِـص : ِدَـعقَم  ( 47 رجح ،  ) .َنِیِلباـقَتُم

.تسا هدرک  ینعم  بوبحم »  » ار نآ  يورقنا  .لوبق  دروم  ینعم  هب  نیمود  هاوگ و  ینعم  هب  تسخن 

ِفوج رد  هک  تسا  تشوگ  نآ  ناـیم  رد  ؤلؤل  تسناد و  ناوت  یم  اـه  هناـشن  یخرب  زا  ار  سیفن  رهوـگ  : » فدـص رب  رهوـگ  یهاوـگ 
، رهاوجلا سئارع  « ) .هدمآ ادیپ  یتنوشخ  نیَتَّفَد  رهاظ  رب  هدش و  تخس  شتـشوگ  دشاب و  هنیرید  هک  دشاب  نآ  نیرتهب  تسا و  فدص 

راثآ هک  دزادرپ ، یم  نافرع  نایعدم  هب  ناتـساد  نیا  ندروآ  اب  تسوا  هویـش  هک  نانچ  دوب و  نز  فال  حادم  زا  نخـس  ( 86 ص 85 -
: هک تسا  نیا  هن  رگم  تساـجک ؟ نآ  ناـشن  سپ  تسادـخ ، يارب  امـش  راـتفگ  راـتفر و  یتـسار  هب  رگا  و  وک ؟ يوـقت  حالـص و  نیا 

ارچ سپ  .ُهَِیناَلَعلا » ِتَیِوَق  تَحَلَص  اذِإ  ُهَریِرَّسلا  »
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262 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

؟ دسر یمن  ماشم  هب  دیاب  هک  ییوب  امش  ِّرس  زا  درادن و  ار  تمالع  نآ  امش  تینالع 

فازگ نک  مک  وه  ياه و  يدلَج  هب  وت  فاصَم  رد  قذاح  دنا  ناسانشوب  تمغ  یفال  يا  دبات  ور  رس و  زو  تمد  زا  دیایب  دب  ِّرِس  ِيوب 
هفای هک  ریـس  زا  دـنز  یم  يوب  ییوگ و  یمه  مدروخ  رکَـشلُگ  زار  فوشکم  دـنُک  یم  وت  مد  زا  زایپ  يوب  نآک  کـشُم  زا  فـالم  وت 

یفاکـش زا  ام  رارـسا  رب  دندرگ  علَّطُم  اهراوید  نزور و  فاکـش  زا  ناگیاسمه  ناهن  ار  لد  هناخ  نالک  هناخ  هدننام  لد  تسه  يوگم 
چیه درادن  هک 
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نآ زا  سنا  هک  یهر  زا  وب  هیفُخ  یـسنإ  لاح  زا  دـنرب  یم  وا  ِموق  وید و  هک  ناوخ  رب  یُبن  زا  مهَـس  چـیه  درادـن  هناخ و  بحاـص  مهو 
ار کِحم  رم  نزم  یفال  نود  ِبلق  يا  کِحم  اب  نتم  یقرَز  نادقان  نایم  رد  تسین  هابـشا  نیز  سوسحم و  نیز  هک  نآ  تسین ز  هاگآ 

شیک رکف و  ام و  ّرـس  زا  دنا  فقاو  شیوخ  ياه  یظیلغ  اب  نیطایـش  نوچ  بلق  مسج و  ریما  درک  شیادخ  هک  بلق  دقن و  رد  دوب  هر 
دننک یم  ینایز  طبخ و  مد  هب  مد  نوگن  رس  ناشیا  ياه  يدزد  ام ز  نورد  هدیدزُد  دنراد  یکلسم 
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ناوید زا  رتمک  تیارـس  رد  ناهن  لاح  زا  دنـشاب  ربخ  یب  ناـهج  رد  نشور  ياـه  ناـج  ارچ  سپ  دـنا  نزور  فاکـش  بقن و  ِبحاـص 
ریز خرچ  زا  نوگن  رـس  دوش  نوعطَم  وا  قِرُحم  باهـش  زا  دور  نودرگ  يوس  هنادزد  وید  دندز ؟ نودرگ  رب  همیخ  هک  اه  حور  دندش 

یّلـش و رگا  وت  دننگفا  یم  نوگن  رـس  ناشکلف  زا  دنـسپ  لد  ياه  حور  کشر  ز  نآ ، نانـس  مخز  زا  گنج  رد  یقـش  هک  نانچ  دـتفا 
نت ب يوس  نآ  تسه  سوساج  یـسب  هک  نکم  ناج  نز  مک  فال  راد و  مرـش  ربم  هم  ياه  حور  رب  ناـمگ  نیا  رک  روک و  گـنل و 

.غورد ياه  هناشن  زا  تیانک  َدب : ِّرِس  يوب   1772 - 1792
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3 ار 160 / شیوخ  لفط  يوب  دناد  لیپ  ار  شیدنا  رکم  درک  اوسر  يوب 

263 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنراد فارشا  مدرم  نورد  رب  هک  نانآ  زا  تیانک  ناسانش : وب 

.ندنایامن قح  تسم  ار  دوخ  ندرک : وه  ياه و  .تقیقح ) نتخاس  ناهنپ  يارب  ندرک  ششوک   ) .یکباچ يدلَج :

.ندرک ییاسراپ  يوعد  رهاظ ، نتسارآ  ندیفال : کشُم  زا 

.رادرک رد  غورد  ياه  هناشن  اه و  تلاح  زا  تراعتسا  زایپ : يوب 

: رکش لگ 

.ندیسر ندز :  1 رکشلُگ 2376 / ردنا  هتشغآ  لُگ  وچمه  رگن  شک  یخلت  ِناج  نارازه  دص 

: ْمُهَنْوَرَت ُْثیَح ال  ْنِم  ُُهلِیبَق  َوُه َو  ْمُکارَی  ُهَّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  یسنإ : زا  وید  ندرب  وب 

هک نادب  تسا  تراشا  ندوبن : هابـشا  نیز  سوسحم و  نیز  ( 27 فارعا ،  ) .ناش دینیب  یمن  هک  اج  نآ  زا  ار  امـش  دـننیب  وا  هورگ  وا و 
.تسا هدیشوپ  یمدآ  رب  هک  یهار  .تسا و  لد  رد  ندنکفا  هسوسو  هار  زا  یمدآ  رب  وید  نتفای  تسد 

.ندرک تلیح  ندروآ ، نایم  رد  غورد  راتفگ  ندینت : قرَز 

.دنا هاگآ  مدرم  نورد  زا  هک  قح  ِيایلوا  زا  تیانک  کَِحم :

.قح هاگرد  زا  ناش  ندوب  هدنار  زین  نانآ ، درمت  یشکرس و  نیطایش : یظیلغ 

نوچ ناطیـش  انامه  عوُجلِاب : ِهیِراَجَم  اوُقِّیَـضَف  الَأ  ِمَّدلا  يَرجَم  َمَدآ  ِنبا  نِم  يِرجََیل  َناَطیَّشلا  َّنإ  : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  کَلـسَم :
ناور یمدآ  گر  رد  نوخ 
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هب ندرک » : » ندرک نایز  طبخ و  ص 332 ) ج 60 ، راونالا ، راحب  « ) .دیدنبب ندیشک  یگنـسرگ  اب  ار  ناطیـش  ذوفن  هار  سپ  ددرگ  یم 
.لد زا  تیانک  يارَس : .دنراد ) یم  او  ینایز  طبخ و  هب  ار  ام  هظحل  ره  ناوید   ) .تسا ندروآ  دیدپ  ینعم 

.ینارون هراتس  قِرُحم : ِباهَش 

(3 تیب 4531 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 ناتس 4531 / رِس  دمحا  يدزد ز  لهب  هک  نا  روید  سِراح  هتشگ  بقاث  مجن 

264 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدیسر مخز  هدروخ ، هنعط  نوعطَم :

.قح يایلوا  ِحاورا  زا  تیانک  دنسپ : لد  ياه  حور 

.ینامسج ملاع  مسج و  يارو  نت : يوس  نآ 

اب دنراد و  فارشا  اهرطاخ  رب  نانآ  اریز  تفگ ، تسار  دیاب  ادخ  يایلوا  رضحم  رد  .دومرف  شیپ  ياه  تیب  رد  هک  تسا  یبلطم  هلابند 
تـسا نینچ  هک  لاح  دـیازفا : یم  دـنیآ ،» یم  رد  ناتاه  لد  رد  دـینادب  امـش  هک  نآ  یب  نیطایـش  : » دـیامرف هک  میرک  نآرق  هب  دانتـسا 

.دنا هاگآان  امش  نورد  زا  ادخ  يایلوا  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ 

مُهَّنإ  » هک لد  هار  زا  زین  همه  نیا  یب  وا و  مشچ  گنر  وا و  راتفگ  نحل  و  هناگیب ، دیرم و  يامیس  رد  ار  لد  نید و  ضارما  یهلا  نابیبط  نتفای  رد 
« ِقدِّصلاِب مُهوُسِلاَجَف  ِبوُلُقلا  ُسیِساوَج 

هار زا  زین  همه  نیا  یب  وا و  مشچ  گنر  وا و  راتفگ  نحل  و  هناگیب ، دـیرم و  يامیـس  رد  ار  لد  نید و  ضارما  یهلا  ناـبیبط  نتفاـی  رد 
« ِقدِّصلِاب مُهوُِسلاَجَف  ِبُولُقلا  ُسیِساوَج  مُهَّنإ   » هک لد 

ضبن و مه ز  لالتعا  ور  نآ  زا  وت  ینادن  هک  لاح  دننیب  یمه  هروُراق  ات ز  دنرت  فقاو  وت  وت ز  ِماَقَـس  رب  دنَرَو  شناد  ندـب  نابیبط  نیا 
مَد مه ز  گنر و  مه ز 
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مه ز تمـشچ  مه ز  تضبن  مه ز  ناهد ؟ ِتفگ  یب  وت  زا  دـننادن  نوچ  ناهج  رد  یهلا  نابیبط  سپ  مَقَـس  هنوگ  ره  هب  وت  زا  دـنرب  وب 
ات دنونـشب  تمان  رود  زا  نالماک  دوب  تجاح  ناشتایآ  نیدب  هک  دوخ  دنزومآ  ون  ِنابیبط  نیا  گنرد  یب  وت  رد  دننیب  مَقَـس  دص  گنر 

ُسیِساوَج مُهَّنإ   1793 اـه ب 1800 - لاـح  اـب  ار  وت  تدنـشاب  هدـید  اـه  لاـس  وت  نداز  زا  شیپ  هکلب  دـنود  رد  تدوب  داـب و  رعق  هب 
.تسا یکاطنا  مصاع  نب  دمحا  هتفگ  .دنیاه  لد  ناسوساج  نانآ  ِبُولُقلا :

.يرامیب ماقَس : دعب ) هب   2 تیب 1470 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 بولُقلا 1470 / ُسیساوج  ناج  ناهج  رد  بویغلا  ُماّلع  صاخ  ناگدنب 

تیب 2507/ لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .دـنداد یم  بیبط  هب  يرامیب  صیخـشت  يارب  هدروآ  درگ  ار  رامیب  راردا  نآ  رد  هک  هشیـش  هروراق :
.دننک یم  نامرد  ار  لد  ياه  يرامیب  دنراد و  فارشا  اه  نورد  رب  هک  قح  نادرم  یهلا : نابیبط  ( 6

3 لالج 2703 / ِرون  وترپ  ام  مِهُلم  لاقم  میلاعف و  نابیبط  ام 

266 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يرامیب فصو  نخس ، ناهد : ِتفگ 

.تسین تسه و  زا  تیانک  دوب : داب و 

ص 394) هقیقحلا ، هقیدح   ) دهرب دوخ  دوب  داب و  مغ  زا  دهجب  هرش  زا  یسیع  نوچ  هک  ره 

یم رد  ار  وا  يرامیب  عون  رامیب ، لاح  رهاظ  زا  ندـب  ناـبیبط   1 تسوت 605 / داجیا  زا  هلمج  ام  یتسه  تسوت  داد  زا  اـم  ِدوب  اـم و  ِداـب 
رگا نالماک  اما  تسا  زومآ  ون  نافراع  تفایرد  نیا  .دـنبایرد  ار  تنورد  يرامیب  وت  هرهچ  زا  دـنناوتن  یهلا  نابیبط  هنوگچ  سپ  دـنبای 

.دننک نامرد  ار  رامیب  ياه  لد  تلیسو  چیه  یب  دنهاوخ ،

مزُلق رحب  قح  نادرگاش  مینابیبط  ام 
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قَلَفناف ار  ام  دید 

دنرگنب یضبن  هار  زا  لد  هب  هک  دنرگید  تعیبط  نابیبط  نآ 

وا لاح  دولوم ، نداز  زا  شیپ  هاگ  یهلا  نابیبط   3 / 2699 میرظنم 2701 - یلاع  هب  ام  تسارف  زک  میرگنب  شوخ  هطـساو  یب  لد  هب  ام 
.تسا هدنیآ  ناتساد  رد  هک  نانچ  دنهد ، حرش  ار 

نتـشون و  کی ، هب  کی  وا  تریـس  وا ، تروص  ناشن  اه و  لاس  زا  شیپ  اَمُهَحور  ُهَّللا  َسَّدَق  یناقَرخ  نسحلا  وبا  نداز  زا  دـیزی  وبا  نداد  هدژم 
دصر تهج  ار  نآ  ناسیون  خیرات 

و کی ، هب  کی  وا  تریـس  وا ، تروص  ناشن  اه و  لاس  زا  شیپ  اَمُهَحور  ُهَّللا  َسَّدَـق  یناقَرخ  نسحلا  وبا  نداز  زا  دـیزی  وبا  نداد  هدژم 
دصر تهج  ار  نآ  ناسیون  خیرات  نتشون 

ارحص و بناج  نادیرم  اب  تشذگ  یم  يوقت  ناطلـس  نآ  يزور  دید ؟ هچ  نیـشیپ  نسحلا  وب  لاح  هک ز  دیزیاب  ِناتـساد  يدینـش  نآ 
درک قاشنتـسا  داب  زا  ار  يوب  درک  قاتـشم  هلان  اج  نادـب  مه  ناقِراخ  يوس  يَر ز  ِداوس  رد  ناـهگان  ار  وا  رم  دـمآ  شوخ  ِيوب  تشد 

نآ دوش  ادیپ  شرهاظ  رب  قرع  نوچ  دوب  ُرپ  هبآ  خَی  زا  وک  يا  هزوک  دیشچ  یم  هداب  داب  زا  وا  ناج  دیشک  یم  هناقشاع  ار  شوخ  يوب 
تـشگ بان  بارـش  ار  وا  مه  بآ  تشگ  بآ  ار  وا  رم  روآ  يوب  ِداب  تسَجن  نوریب  مَن  هزوک  نورد  زا  تسا  هدش  یبآ  اوه  يدرـس  ز 

زا تسا  نورب  هک  شوخ  لاوـحا  نیا  هک  شدیـسرپب  سپ  دیـسر  رب  مد  نآ  زا  ار  وا  دـیرم  کـی  دـیدپ  دـش  یتـسم  راـثآ  وا  رد  نوـچ 
لگ تسین  رهاظ  هب  يوب و  یـشک  یم  دیون  تسا و  لاح  هچ  تیور  دوش  یم  دیپس  هگ  درز و  هاگ  خرـس و  هاگ  شـش  جنپ و  باجح 

يا همان  مایپ و  تبیغ  زا  مد  ره  يا  هماکدوخ  ره  ناج  ِماک  وت  يا  لُک  رازلگ  زا  تسا و  بیغ  زا  کش  یب 
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وخ وگب  ام  اب  ناتسلگ  نآ  يا ز  هّمـش  وبـس  نآ  ام ز  رب  زیر  رب  يا  هرطق  افِـش  وت  ماشم  ردنا  دسر  یم  یفـسوی  زا  راو  بوقعی  یمد  ره 
ام رب  يا  هعرج  يدروخ  هچ  نآ  زیخ ز  تسُچ  ِتسُچ  يامیپ  کلف  يا  يروخ  اهنت  وت  کشخ و  ام  بل  هک  يرتهم  لامج  يا  میرادـن 
ار درم  رم  نیقی  یم  تسد  ریز  یم  نیا  دیـشون  ناوت  یک  رگن  رد  ناـفیرح  رد  هش ، يا  وت  زج  رگد  نارود  رد  تسین  سلجم  ریم  زیرب 

268 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنک ؟ نوچ  ار  نتشیوخ  تسم  مشچ  دنک  نونکم  هدیشوپ و  ار  يوب  تسا  رگ  اوسر 

کلف هن  زک  هچ ؟ تشد  تشد  ارحـص و  وا  يزیت  زا  دش  رپ  ناهن  دراد  شا  هدرپ  نارازه  دص  ناهج  ردناک  نیا  تسا  يوب  نآ  هن  دوخ 
هچ نآ  وگ  زار  ِناد  زار  يا  نک  فـطل  ریذـپ  شـشوپ  دوـخ  تسین  هنهرب  نیک  ریگم  رد  لـگهک  هب  ار  مخ  رـس  نیا  تشذـگ  رد  مه 

نمی زا  ابص  ِتسد  رب  تفگ  دّمحم  هک  نمی  زا  ار  یبَن  رم  هک  نانچمه  نم  هب  دمآ  بجعلا  وب  يوب  تفگ  وگ  زاب  شدرک  دیـص  تزاب 
ار یبن  رم  بجع  يوب  نَرَق  زا  سیوا و  زا  سیَوا  زا  مه  دسر  یم  نادزی  يوب  سیَو  ِناج  زا  دسر  یم  نیمار  يوب  ادخ  يوب  مدـیآ  یم 

ِّینـشاچ رکـش  رد  هدیرورپ  هلیله  نآ  دوب  هتـشگ  ینامـسآ  ینیمز  نآ  دوب  هتـشگ  یناف  شیوخ  زا  سیَوا  نوچ  برط  ُرپ  درک و  تسم 
ات درگ  زاب  درادن  نایاپ  نخس  نیا  ین  معط  هلیلَه  زا  دراد  شقن  ینم  ام و  زا  هتسَر  هلیله  نآ  رگد  دوبن  شَیخلت 
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ناتساد ( 2 تیب 923 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .یماطـسب دـیزیاب  دـیزی : وبا   1801 درم ب 1832 - ریـش  نآ  بـیغ  یحو  زا  تـفگ  هـچ 
.تسا هدروآ  نآ  نومضم  تابثا  يارب  تیب 1800 و  تبسانم  هب  ار  یناقرخ 

تافو دـلوت 348 ،  ) .تسا هیفوص  گرزب  خـیاشم  زا  ماطـسب و  ناقرخ  مدرم  زا  رفعج ، نب  یلع  ای  دـمحا  نب  یلع  یناقرخ : نسحلا  وبا 
دیوگب ار  خیـش  ات  داتـسرف  یلوسر  .تفر  ناقرخ  هب  نینزغ  زا  يو  ندید  يارب  دومحم  ناطلـس  : » دـنا هتـشون  وا  فصو  رد  .ه ق )  425

ِرمألا ِِیلوا  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطأ  َهَّللا َو  اوُعیِطأ   » دیناوخب وا  رب  دماین  رگا  و  ور ، وا  همیخ  ات  زین  وت  دـمآ ، اجنیا  هب  ات  وت  رادـید  يارب  ناطلس 
لوُـسَّرلا اوـُعیِطأ  رد  هک  مقرغتـسم  ناـنچ  هَّللا  اوـُعیِطأ  رد  دـییوگب  ار  دوـمحم  تفگ  دـناوخ  خیـش  رب  تیآ  نیا  لوـسر  نوـچ  .مُکنِم »

: ندـید نسحلا  وبا  لاح  زا  نیـشیپ  ( 669 ص 668 - ءایلوألا ، هرکذـت  هب : دـینک  هاگن  « ) .دـسر هچ  رمالا  یلوا  هب  ات  مراد  اـه  تلاـجخ 
اج نآ  هک  گیر - رـس  هب  يدش  ناتـسهد  ترایز  هب  تبون  کی  لاس  ره  دیزیاب  : » تسا هتـشون  راطع  هک  تسا  ناتـساد  نیدب  تراشا 

یمن يوب  چیه  ام  اخیش  هک  دندرک  لاؤس  يو  زا  نادیرم  يدیشک  رب  سفن  يداتساب و  يدرک  رذگ  ناقرخ  رب  نوچ  تسا - دهش  روبق 
وا مان  دَُوب  يدرم  .مونش  یم  يدرم  يوب  نادزد  هید  نیا  زا  هک  يرآ  تفگ  .میونش 

269 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص ءاـیلوألا ، هرکذـت  « ) .دـناشن تخرد  دـنک و  تشک  دـشک و  لاـیع  راـب  .دوب  شیپ  نم  زا  هجرد  هس  هب  نسحلا  وبا  وا  تینُک  یلع و 
انالوم ذخأم  تفگ  ناوت  یم  تیب 1835  ساسا  رب  اما  ( 661

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2086 

http://www.ghaemiyeh.com


يدرم لاس  هاجنپ  دص و  دـعب  هید  نیا  زا  تفگ  درک  رذـگ  ناقرخ  هید  رب  هرـس  هَّللا  سدـق  دـیزی  ابا  نیا  : » تسا هدوب  سمـش  تالاقم 
هقرخ وا  تبرت  رـس  زا  دش و  بلاط  یناقرخ  نسحلا  وبا  خـیرات  نامه  هب  دـش  نانچمه  درذـگب و  نم  زا  هجرد  جـنپ  هب  هک  دـیآ  نوریب 

.باسح نتشاد  هاگن  تبقارم ، دَصَر : ص 117 ) ج 1 ، سمش ، تالاقم  « ) .دیشوپ

.نآ دننام  يوب و  بآ ، يزیچ ، ندیشک  غامد  هب  ندرک : قاشنتسا 

( .دزاس یم  لدبم  بآ  ياه  هرطق  هب  ار  يدرـس  نآ  نوریب  ياوه  و  دنک ، یم  درـس  ار  هزوک  نورب  هزوک  نورد  خی   ) .خی بآ  هبآ : خی 
.ینامحر ِسفن  روآ : يوب  داب 

یم دیدپ  بآ  هزوک ، رب  داب  ندیزو  هک  نانچ   ) .دـید ار  هدـنیآ  داد و  تسد  دـیزیاب  رب  هک  یتلاح  زا  تراعتـسا  ندـش : بارـش  بآ و 
ضعب ندیسر : رب  .دروآ ) دیدپ  بارش  تیـصاخ  دیزیاب  رد  بآ  دش و  بآ  هب  لیدبت  دیزو  یناقرخ  هاگیاج  بناج  زا  هک  يداب  دروآ 

: تسا هتفر  راک  هب  ندیسرپ  ینعم  هب  ندیسر  رب  .دنا  هدرک  ینعم  ندیسرپ »  » ار نآ  ناحراش 

( همان تغل  زا  لقن  هب  ییانس ،  ) سر َرب  ییانس  لاح  زا  تدیاب  نایب  رگ  یسرن  تمکح  هب  زآ  اب  هک  راذگب  زآ 

ندیـسرپ ینعم  هب  ار  ندیـسر » رب   » اجنیا رد  اما   6 دیـسر 1114 / رب  شلاس  ماّیا و  زا  هجاوخ  دیـسر  نامهم  ار  هجاوخ  نآک  ناـنچ  نآ 
هاگآ نتفایرد و  ینعم  هب  ندیسر » رب   » تسا نکمم  شدیسرپب »...  سپ  : » دیوگ دعب  تیب  رد  هک  ارچ  دیامن  یم  رهاظ  فالخ  نتفرگ ،

باجح .دیسر ) يا  هرهب  مد  نآ  زا  ار  وا   ) .تفرگ هرهب  ینعم  هب  ار  رب »  » ناوت یم  .متفاین و  نآ  يارب  يدهاش  دنچ  ره  دشاب ، ندش 
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.تاهج ساوح و  شش : جنپ و 

رودقم نآ  نتسناد  يدام  ناهج  رد  ینامسج و  ياه  هساح  اب  شش : جنپ و  باجح  زا  نورب 

270 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسین

.هدژم دیون :

.ینعم ملاع  زا  تراعتسا  لُک : رازلگ 

.دنک راک  دوخ  لیم  هب  هک  تسا  رس » دوخ   » ینعم هب  هاگ  هماکدوخ :

تخبشوخ هدیـسر و  دارم  هب  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  یلو   1 تسین 1465 / هماـکدوخ  هراَّمأ  نآ  ربج  تسین  هماـع  ِربج  ربج  نیا  دوب  رو 
.تسا

هدناوخ لامُم )  ) یفـش دیاب  افِـش : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یـسودرف ،  ) ناهم ناهک و  زا  یـسک  مدیدن  ناهج  ردـنا  هماکدوخ  سواک  وچ 
.دوش

: ریظن .میربن  هرهب  وت  ضیف  زا  هک  تسین  نانچ  ام  تداع  کشخ : ام  بل 

.امنهار ریپ  زا  تیانک  سلجم : ریم  « 7 ( » ظفاح  ) منک هراظن  نم  نافیرح و  دنروخ  یم  هک  دید  مناوت  یمن  میوگب  تسرد  نخس 

.نابلاط ضیف  نابلاط و  زا  تیانک  نافیرح :

.هدیشوپ هنایفخم ، تسد : ریز 

رد يوب » « ؟ درب نایم  زا  دـناوت  یم  هنوگچ  ار  یتسم  راثآ  دـناشوپب ، ییوراد  ندروخ  اب  ار  بارـش  يوب  رگا  راوخبارـش  .ناهن  نونکَم :
.تسا دیدپ  وا  رد  قح  ياقل  یتسم  زا  هک  تسا  ییاه  هناشن  زا  تیانک  تیب 

.ندرک ناهن  ار  یبیغ  تادراو  زا  تیانک  نتفرگ : لگهک  هب  مُخ  رَس 

.3 تیب 161 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندمآ : ادخ  يوب  نمی  زا 

(. مجنپ هدس  مود  همین  لیاوا  يافوتم   ) یناگرگ دعسا  نیدلا  رخف  زا  نیمار  سیو و  فورعم  هموظنم  سیو : نیمار و 

.دش ینامسآ  تسویپ و  ادخ  هب  مسج  زا  ندیرب  اب  هک  سیوا  زا  تراعتسا  ینیمز :
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__________________________________________________

.يداجس رتکد  رکذت  ( 7)

271 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ضبق يارب  تسا و  درخ  نآ  هویم  .دیور  یم  ناتسودنه  نوچ  مرگ  ياه  هقطنم  رد  هک  تسا  یتخرد  ِمان  هَلیلَه :
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.دنامن يرثا  نآ  یخلت  زا  دوش  هدرورپ  رکش  رد  نوچ  تسا و  خلت  نآ  هزم  و  دور ، یم  راک  هب  هدعم 

لَح تشگ  يو  رد  يدنکفا و  رد  نوچ  لَخ  هَِّیقوا  کی  دهش  نم  دص  ود  رد 

نآ زا  تراعتسا  ینم : ام و  زا  هتسر  هلیلَه   3 / 3673 یشک 3674 - رب  نوچ  نوزف  هَِّیقوا  تسه  یـشچ  یم  نوچ  لَخ  معط  دشاب  تسین 
.هتسویپ قح  هب  هدرک و  وحم  ار  يدوخ  هک 

اه تمارک  نیا  دننامه  .تسا  هدمآ  راطع  ءایلوألا  هرکذت  رد  دنا  هداد  تبـسن  یماطـسب  دیزیاب  هب  هک  ار  یتمارک  دش  هتـشون  هک  نانچ 
هتـشذگ و ندـید  زا  ار  ام  هچ  نآ  .دوش  یم  هدـید  ناوارف  تسد  نآ  زا  ییاه  باتک  باتک و  نآ  رد  تسا  لقن  هّیفوص  ناگرزب  زا  هک 

نایم زا  اهراوید  نیا  رگا  و  ساوح )  ) تسا يدام  ياه  تلآ  رد  تفایرد  راصحنا  ینامـسج و  ياه  تیدودـحم  دراد ، یم  زاب  هدـنیآ 
هاگآ یناقرخ  نسحلا  وبا  ندمآ  زا  دناوت  یم  هدیـسر  ادخ  هب  هدومیپ و  ار  كولـس  ياه  هلحرم  هک  نآ  .دوب و  دهاوخن  یلکـشم  دورب 

ار وا  یتسم  .دیدرگ و  تسم  دیـشچ و  هداب  داب  زا  وا  دیوگ  هدروآ و  رد  مظن  هب  دـیزیاب  ندیـشک  يوب  زا  سپ  انالوم  هچ  نآ  اما  .دوش 
هنارعاش عبط  تسین و  راطع  هتـشون  رد  دـنک ، یم  دـننامه  خـی  بآ  رپ  هزوک  هب  دروخ  رب  رثا  رد  بآ  هب  درـس  ياوه  لیدـبت  هب  داب ، زا 

وا زا  نادـیرم  تفر و  يو  رب  اـه  تلاـح  دـش و  تسم  داـب  نآ  اـب  دـیوگ  تسا و  هتخیر  مظن  بلاـق  رد  ار  فـیطل  ینعم  نینچ  اـنالوم 
مدینش ناقرخ  زا  هک  تسا  نسحلا  وبا  يوب  نیا  تفگ  وا  دنک و  نایب  ار  یتسم  نآ  ِّرِس  ات  دنتساوخ 
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.دینش نمی  زا  ار  سیوا  يوب  ص )  ) لوسر هک  نانچ 

نَمَیلا ِلَبِق  نِم  ِنمْحَّرلا  َسَفَن  ُدِجَأَل  یّنإ  َمَّلَس  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  لوق 

ِنَمَیلا ِلَِبق  نِم  ِنمْحَّرلا  َسَفَن  ُدِجََأل  ّینإ  َمَّلَس  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  لوق 

اه نامـسآ  رب  دـنز  یم  یهـش  دـیاز  یم  لاس  نیدـنچ  دـعب  دـسر  یم  يرای  رهـش  هد  نیردـناک  دـسر  یم  يرای  يوب  وس  نیز  تفگ 
او شا  هیلِح  نسحلا  وب  شماـن  تفگ  شماـن ؟ تسیچ  دوـب  نوزفا  ماـقم  ردـنا  وا  نم  زا  دوـب  نوـگلگ  قـح  ِرازلگ  زا  شیور  یهگرخ 
زا تافص و  زا  دومن  مه  ار  وا  حور  ياه  هیلح  ور  وسیگ و  زا  تفگ  او  کی  هب  کی  وا  لکش  وا و  گنر  وا و  ِّدَق  نَقَذ  وربا و  تفگ ز 

هیلح تسانف  مه  یعیبط  حور  هیلِح  تسا  یتعاس  کی  نآ  هک  هن  مک  نآ  رب  لد  تسا  یتّیراـع  نت  وچمه  نت  هیلح  دوب  اـج و  هقیرط و 
وا صرق  قاثَو  ردنا  باتفآ  عاعش  نآ  نیمتفه  فقس  يالاب  وا  رون  نیمز  رب  یغارچ  نوچمه  وا  مسج  تسامس  رب  نآک  بلط  ناج  نآ 
رب نآ  سکع  قَرَف  هدید  نَدَع  رد  هتفخ  درم  غامد  ِناویا  فقـس و  رب  لگ  يوب  غال  رهب  ینیب  ریز  رد  لُگ  شقن  قاط  راچ  مراهچ  ردنا 

باـبک زا  ار  خـیرات  ناـمز  نآ  دنتـشبن  رب  صیمَق  نآ  يوب  ناـعنک ز  هدـش  ُرپ  صیرح  کـی  نهر  رـصم  رد  نهریپ  قرع  هداـتفا  مسج 
دیدپ دمآ  اه  لاس  نآ  سپ  زا  تخاب  کلم  ِدرن  هاش و  نآ  دش  هداز  تسار  ِخیرات  نآ  تقو و  نآ  دیـسر  نوچ  ار  خیـس  نآ  دنتـسارآ 
اوشیپ ار  وا  تسا  ظوفحم  حول  دوب  هتفگ  هش  نآ  هک  دمآ  نانچ  نآ  دوج  كاسما و  وا ز  ياهوخ  هلمج  دیزیاب  تافو  ِدـعب  نسحلا  وب 

؟ تسا ظوفحم  هچ  زا 
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لد یحو  نایب  رد  هماع  شوپ  ور  یپ  زا  باوَّصلاب  مَلعأ  ُهَّللا  قح َو  ِیحو  باوخ  هن  تسا و  لمَر  هن  تسا و  موجن  هن  اـطخ  زا  ظوفحم 
ج 5، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  تسوا  هاگآ  لد  وچ  دشاب  اطخ  نوچ  تسوا  هاگرظنم  هک  شریگ  لد  یحو  نایفوص  ار  نآ  دـنیوگ 

273 ص :

.3 تیب 161 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ِنمْحَّرلا : َسَفَن  ُدِجَِأل  ّینإ   1833 يدمآ ب 1854 - نِمآ  وهس  اطخ و  زا  يدش  هَّللا  ِرُوِنب  رُظنَی  انمُؤم 

.تفگ دیزیاب  تفگ :

.رهاظ تأیه  يور ، ناشن  هَیلِح :

، تسا نامسآ  مراهچ  رد  باتفآ  صرق  هک  نانچ   ) .مراهچ نامـسآ  قاط : راچ  مراهچ  .دناسانـش ) ار  وا  هرهچ  ياه  هناشن   ) .هناچ نَقَذ :
شقن .دـنریگ ) یم  هرهب  وا  ضیف  زا  همه  .دریگ  یم  ارف  ار  همه  وا  ینـشور  .تسا  نینچ  زین  فراع  .تساه  هناـخ  همه  رد  وا  عاعـش  و 

مسج .دریگ  یم  ارف  ار  غامد  رسارس  نآ  يوب  اما  دنریگ ، یم  ینیب  ریز  ار  لگ  .تسا  لگ  يوب  لگ و  نوچ  مسج  حور و  تبـسن  لگ :
.اه نامسآ  يالاب  وا  حور  تسا و  نیمز  رد  فراع 

.میب عزف ، قَرَف :

، تسا هتفخ  ندـع  رد  يدرم  .یناحور  كاردا  تعـسو  نداد  ناشن  يارب  تسا  يرگید  لاثم   ) .ندـید كانمهـس  باوخ  ندـید : قَرَف 
نآ تسا و  شیوخ  ياج  رد  مسج  هک  ارچ  وا  مسج  هن  دـنیب  یم  وا  حور  ار  باوخ  نیا  .دـنک  یم  قرع  دـنیب و  یم  كانـسرت  یباوخ 

.تسا فسوی ، ردارب  ادوهی ، دوصقم  صیرَح : .دوش ) یم  ادیپ  زین  مسج  رد  حور  كاردا  رثا  اما  .تسا  حور  هتفر  ندع  هب  هک 

بابک زا  خیـس  ( 94 فسوی ،  ) .َفُـسُوی َحـیِر  ُدِـجََأل  یِّنِإ  تفگ : بوـقعی  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  نهاریپ : يوـب  زا  ناـعنک  ندـش  ُرپ 
.ندیشخب رویز  هثداح  نیا  رکذ  اب  ار  خیرات  نتسارآ :

کلم درن 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2092 

http://www.ghaemiyeh.com


.يونعم یهاشداپ  هب  ندیسر  زا  تیانک  نتخاب :

.رادرک راتفگ و  تایئزج  زا  تراعتسا  .ششخب  يراد و  دوخ  دوجو : كاسما 

.ندوب نوصم  اطخ  زا  ندوب : اوشیپ  ظوفحم  حول 

ببس لیصحت و  وا ز  دیآ  غراف  بلط  تمکح  دوش  تمکح  ِعبنم 

1 / 1063 دوش 1064 - یظوفحم  حور  زا  وا  لقع  دوش  یظوفحم  حول  ظفاح  حول 
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ار نآ  يونثم  ثیداحا  رد  .دوش  یم  لزان  ناربمیپ  هب  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  هک  قح  یحو  لباقم  .دسر  یم  رطاخ  هب  هچ  نآ  لد : یحو 
ِمالک ینعم  هب  رتشیب  یحو  .درادن  ینادنچ  طابترا  مینیب  یم  هک  نانچ  یلو  هتسناد  یئامس » یضرا و ال  ینعـسی  ال   » ثیدح زا  سبتقم 
دننام و  ندنکفا ) لد  هب   ) رگید ینعم  هب  میرک  نآرق  رد  اما  .دسر  یم  ناربمیپ  هب  هتشرف  هلیسو  هب  ای  هتـشرف  هطـساو  یب  هک  تسا  یهلا 

یـسوم ردام  هب  هک  یحو  ای  ( 68 لحن ،  ) .ًاتُوُیب ِلابِْجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ  ِلْـحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو  هلمج : زا  تسا  هتفر  راـکب  مه  نآ 
مومع هچ  نآ  ( 111 هدـئام ،  ) .ِیلوُسَِرب ِیب َو  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو  نوـیراوح : هب  یحو  اـی  (، 7 صصق ،  ) دیسر (ع )

یم ضارتعا  ناشیا  رب  نانآ  دنتفگ  یم  نخس  یحو  زا  نافراع  نوچ  تسا و  تسخن  ینعم  هب  یحو  دنیانشآ  نادب  نانآ  رتشیب  ای  مدرم 
.تسا ناربمیپ  ّصاخ  یحو  هک  دندرک 

نآ تقیقح  رد  یلو  .دننک  یم  ریـسفت  لد  یحو  ار  یحو  هماع  يریگ  هدرخ  زا  ندنام  نوصم  يارب  نایفوص  دـیوگ : انالوم  ور  نیدـب 
.دهد یمن  خر  اطخ  نآ  رد  تسا و  هَّللا  رون  دننیب  یم  نادب  نانآ  هچ 

هب بوسنم  تیاور  زا   1 دومن 1331 / نوچ  هنهرب  ار  نمؤم  بیغ  دوبن  هَّللا  ِرونب  رُظنَی  را  نمؤم 
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ناش هدنیآ  زا  دنناوت  دنراد ، فارـشا  صاخـشا  رطاخ  رب  هک  نانچ  قح  يایلوا  هک  دریگ  یم  هجیتن  نینچ  سیوا  هراب  رد  ص )  ) لوسر
.دنهد ربخ  زین 

هَّللا ُماعط  زا  یفوص  لد  ناج و  يارجا  ِناصقن 

هَّللا ُماعط  زا  یفوص  لد  ناج و  يارجا  ِناصقن 

هتـسکشا يزجاـع  مِسق  محر  تسا  هتـسُر  هراـکم  زا  ّتنَج  هک  نآ  دوش ز  معطم  هیاد و  شرقف  نیع  دوش  مغ  رد  نوچ  رقف  زا  ییفوص 
دـش نان  يارجا  یمک  زا  ناوج  نآ  درادـن و  رخآ  نخـس  نیا  وا  يوس  دـیآن  قلخ  قح و  ِمحر  ُولُع  زا  وا  دنکـشب  اهرـس  هک  نآ  تسا 

برق يازـس  وا  دش  هاگآ  كره  صاخ  يارِج  نآ  دوش ز  مَیوا  ددرگ و  رُد  شا  هَبَـش  نآ  دوش  مک  شقزر  هک  یفوص  نآ  داش  ناوتان 
نمَـس هک  تسا  هتفر  ییاطخ  هک  دنادب  سپ  دوش  نازرل  نآ  ناصقن  زا  شناج  دوش  ناصقن  نوچ  حور  يارج  نآ  دش ز  هاگ  يرجا  و 

.تسا بقارم  ظفاحم و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  راتسرپ ، هیاد :  1855 تسا ب 1862 - هتفشآ  اضر  ِراز 

هب تسا  تراشا  هراکم : زا  تَّنَج  نتسُر  .ددرگ ) وا  كاروخ  راتـسرپ و  رقف  دهد ، خر  رقف  ار  یفوص  نوچ   ) .شروخ كاروخ : مَعطُم :
.دش هتشون   2 تیب 1827 / لیذ  هک  ِهِراکَملِاب » ُهَّنَجلا  ِتَّفُح  : » ثیدح

.شیورد زا  تیانک  هتسکشا : زجاع 

.ندناسر نایز  ار  نارگید  ّربکت  يور  زا  نتسکش : رس  ُولُع  زا 

.ندیسر لامک  هب  ناصقن  زا  ندش : رد  هَبَش 

.نتشگ لصاو  قح  هب  ندش : مَی 

.هبتار يرجا ، ارج :

تیب لیذ  هب : دینک  هاگن  « ) .ینیِقسَی ِینُمِعُطی َو  یِّبَر  َدنِع  ُتِیبأ  : » دومرف ص )  ) لوسر هک  قح  ترـضح  هاگـشیپ  زا  تیانک  هاگ : يرجا 
.هّبشمب هب  هبشم  هفاضا  اضر : راز  نمس  ( 1 / 3470
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( يونعم  ) رقف نوچ 
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تمحر اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  تیانع  دروم  هک  تسا  نآ  هناشن  دید ، چـیه  یلاعت  قح  تردـق  ربارب  ار  دوخ  دروآ و  يور  یفوص  هب 
.دسرن قح  برق  هب  دشکن ، یتخس  کلاس  ات  و  ناربکتسم ، ناراّبج و  هن  .تسا  نالاب  هتسکش  ناناوتان و  لاح  لماش  یهلا 

.تسا هدش  هسیاقم  رقف  هنوگ  ود  دعب  ياه  تیب  اه و  تیب  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  ارف  اه  یتخس  اه و  يراوشد  ار  تشهب  درگادرگ   » هک
هب ینامـسج  توق  رگا  .تسا  نآ  زمر  یفوص  هک  ناـج » رقف   » و دوب ، بلاـط  ار  يررقم  ینوزفا  هک  دوـب  یمـالغ  نآ  زمر  و  ناـن » رقف  »

: تسا هدز  رس  وا  زا  ییاطخ  هک  دنادب  تفای  ناصقن  وا  يونعم  يرجا  رگا  و  یلاعت ، قح  هب  تسوا  برق  ناشن  دسرن  یفوص 

دوب هتسکشا  ياپ  اج  نآ  ردنا  هک  دور  اج  نآ  دنب  هتسکشا  هجاوخ 

1 / 3207 راکشآ 3208 - بط  ِتعنص  ِلامج  نآ  رازن  ِروجنر  تسین  نوچ  دوش  یک 

او یباوج  هعقُر  وا  دـناوخ  داد  ِریم  شیپ  دـندرب  شا  هعقر  تشبن  نمرخ  ِبحاص  يوس  هعقر  تشِک  ناصقن  زا  صخـش  نآ  کنانچمه 
دیوجن وا  تسا  عرف  ِدنب  چـیه  لصو  قارف و  ِدرَد  شتـسین  توکـس  رت  یلوا  قمحا  باوج  سپ  تُول  ِدرد  ّالا  تسین  ار  وا  تفگ  دادـن 

.هبتار يررقم و  زا  تیانک  .تعارز  تشک :  1863 ین ب 1867 - لصا  غارف  شعرف  مغ  زک  ینَم  ام و  هدُرم  تسا و  قمحا  چیه  لصا 

.تفرگ یم  يررقم  وا  زا  هک  هاشداپ  زا  تراعتسا  نمرخ : بحاص 

.تسا مودخم  هاشداپ  دوصقم  .لداع  ریما  داد : ریم 

ياه قلعت  دـنب  رد  زین  هدرکن ، اهر  ار  ینیب  دوخ  هک  تسا  یـسک  زمر  مالغ »  » دـش هتـشون  هک  ناـنچ  .ینیب  دوخ  زا  تیاـنک  ینم : اـم و 
هب وا  .تسا  يدام 
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.دزیخ یم  رب  تیاکش  هب  دنک  بلج  ار  مودخم  هجوت  تدارا  ندومن  تمدخ و  اب  هکنیا  ياج 

ربخ یب  ینابغاب  تخرد و  زو  رد  بیـس  نایم  رد  یمرک  وچ  وت  نایع  دش  قح  تردق  تخرد  زک  ناد  بیـس  کی  نیمز  اه و  نامـسآ 
277 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ملع  بحاص  نورب  زا  شناج  کیل  مه  بیس  رد  رگد  یمرک  یکی  نآ 

یـشتآ اهدژا  ینعم  تسا و  مرک  شتروص  اه  هدرپ  وا  شبنج  هدیرد  رب  ار  بیـسآ  نآ  بیـس  دـباتن  رب  ار  بیـس  دفاکـش  او  وا  شبنج 
لّوا درَم  ریثأ  ات  وا  اه  هلعش  دناسر  یم  ریخا  کیل  لّوأ  تسا  هبنپ  شا  هیاد  دهن  یم  نوریب  تسـس  سب  مدق  وا  دَهَج  یم  نهآ  لَّواَک ز 

کیرات ملاع  اهُـس  رب  دـیآ  رب  شرون  هلعـش و  اه  تیربک  هبنپ و  هاـنپ  رد  تسا  رترب  کـیالم  زا  رمـالا  رخآ  تسا  روخ  باوخ و  هتـسب 
ار مسج  تسا  یناحور  زا  هن  تسا و  حور  هن ز  تسا  ینامـسج  مه  زین  شتآ  هچ  رگ  دنَک  یم  نزوس  هب  نهآ  هدنُک  دـنُک  یم  نشور 

یم نوچ  نیب  مسج  ناج  دور  نوچ  دوش  یم  نوزفا  زور  ناج  زا  مسج  يا  هرطق  نوچ  ناـج  ِرحب  شیپ  مسج  يا  هرهب  زِع  نآ  زا  دوبن 
ردنا ار  حور  مامُه  يا  دنقرمس  دادغب و  هب  ات  تسا  ینُک  نالوج  نامـسآ  ات  وت  ناج  تسین  شیب  دوخ  زگ  ود  کی  تمـسج  ّدح  دوش 

نیا یب  مشچ  باوخ  هب  دـنیب  یم  مشچ  نیا  یب  رون  نامـسآ  نانع  ات  شحور  رون  ناتمـشچ  هیپ  تسا  گنـس  مرد  ود  ماـگ  مین  رّوصت 
یناویح حور  همان  راب  تسپ  رادرم و  دوب  ناج  یب  نت  کیل  تسا  غراف  نت  تلبس  شیر و  ناج ز  بارخ  زج  دوب  هچ  رون 
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بل دـمحا  ناج  تنآ  زا  دـعب  لیئربج  ناج  يایرد  بل  ات  لیق  لاق و  زا  مَه و  ناـسنا  زا  رذـگب  نیبب  یناـسنا  ِحور  ور  رتشیپ  نیا  تسا 
: نورب زا   1868 نامز ب 1889 - رد  مزوسب  وت ، يوس  هب  نم  نامک  کـی  ردـق  هب  میآ  را  دـیوگ  دزخ  سپاو  وت  میب  زا  لـیئربج  دزگ 

.ینامسج ملاع  يارو 

وا اما  درب ، یم  رـس  هب  ناهج  نیا  رد  یکاخ و  نت  رد  نارگید  نوچ  زین  فراع   ) .یحور يالاو  تبترم  تردـق و  ياراد  ملع : بحاص 
.ینامسج ياه  تفص  ندرک  ناریو  زا  تراعتسا  بیس : نتفاکش  .تسین ) نارگید  رد  هک  تسا  یتردق  ار 

.نتشاد كدنا  يورین  نداهن : تسس  مدق 

هقرج نادب  ار  هبنپ  دیآ و  دیدپ  نآ  زا  هقرج  ات  دندز  یم  نهآ  رب  ار  گنس  ندوب : هیاد  هبنپ 
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.دنز یم  هلعش  ماجنارس  اما  تسا ، فیعض  زاغآ  رد  شتآ  نینچ  .دریگ  شتآ  ات  دندرک  یم  کیدزن 

.دروآ یم  تسد  هب  اه  میلعت  زا  كدنا  كدنا  یمدآ  هک  ییاهورین  زا  تراعتسا  تیربک : هبنپ و 

: ندنک نزوس  هب  نهآ  هدنک 

.رتهم گرزب ، مامُه :  1 فاق 1388 / هوک  نیا  منَک  رب  نزوس  هب  ات  فال  قیفوت و  مهاوخ و  قح  زا  تّوق 

.نورد ییانشور  زا  تیانک  رون :

.ینامسج ياه  هضراع  زا  تیانک  تلبس : شیر و 

هب ار  وا  ص )  ) لوسر شرافـس  نارگید و  نورد  زا  وا  یهاگآ  دـیز و  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  ًارهاظ  ماقم  تبـسانم  هب  ندـیزگ : بل 
.رس ظفح 

(. ص  ) لوسر یپ  رد  وا  نتفرن  لیئربج : ندیزخ  سپاو   1 سب 3527 / هک  ینعی  یفطصم  شدیزگ  بل  سفن  مدنب  ورف  ای  میوگب  نیه 

« .ُتقَرَتحال ًهَلُمنأ  ُتَونَد  َول  : » هک جارعم  بش  رد  لیئربج  هتفگ  هب  تسا  تراشا  نامک : کی  ردق  هب 

دمحا تشذگ  نوچ 
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شدح زا  لیئربج و  ماقم  زو  شدصرم  هردس و  ز 

ندیـسر تصخر  لیئربج  هک  دسر  یم  اج  نادب  ات   4 / 3800 مین 3801 - وت  فیرح  نم  ور  ور  تفگ  میپ  ردـنا  رپـب  نیه  ار  وا  تفگ 
: تشاد دهاوخن  ار  اج  نادب 

هدـش هسیاقم  مه  اب  سک  ود  هنارعاـش  ریوصت  نیا  رد   1 ناج 1067 / ناطلـس  يا  دوب  نیا  نم  ِّدح  نار  شیپ  سپ  نیز  راذـگب  ارم  وت 
مـسج دنب  رد  نانچمه  یکی  .دـنک  یم  ریبعت  بیـس  نورد  مرک  ود  هب  نانآ  زا  انالوم  دـندرب و  یم  رـس  هب  مسج  بلاق  رد  ود  ره  .دـنا 

زا دوب  یـشتآ  انالوم  ریبعت  هب  ای  دوب  ینامـسج  ياه  قلعت  مسج و  راتفرگ  زاغآ  رد  زین  وا  .هدنار  رتارف  اه  نامـسآ  زا  يرگید  هدـنام و 
اب تسخن  .داهن  یم  نوریب  تسس  مدق  .هتسج  نورب  نهآ 
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زا مه  ترارح  نیا  اما  .دـیبای  دـشر  يزیرغ  ترارح  اب  و  دیـشخب ، ورین  ار  دوخ  تسا ، ریزگان  نآ  زا  يرادـناج  ره  هک  باوخ  روخ و 
زا مسج  دـشابن  ناج  رگا  تسا و  ناج  هب  مسج  يورین  هک  ارچ  تسین  يا  هرهب  نآ  ملاع  حور و  زا  ار  مسج  و  تسا ، مسج  تاـقلعتم 

.دیسر نامسآ  هب  دیدرگ  ناج  دش و  نورب  مسج  زا  نوچ  تسا  ناوتان  هداتفا و  راک 

يروخ ردنا  متشگ و  اریذپ  سپ  يرذآ  ِداهج  مدیشونب  نوچ 

نت ِگید  نورد  رگید  یتّدم  نمَز  ردنا  ما  هدیشوج  یتّدم 

3 / 4202 مدش 4204 - اتسا  ار  وت  سپ  متشگ  حور  مدش  اه  سح  تّوق  ششوج  ود  نیز 

هاشداپ لبق  زا  هعقر  باوج  ندیسران  زا  مالغ  نآ  نتفشآ 

هاشداپ لبق  زا  هعقر  باوج  ندیسران  زا  مالغ  نآ  نتفشآ 

نآ تسا  هتسخ  همان  باوج  یب  رس  اپ و  درادن  دوخ  نابایب  نیا 
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یبآ دوب و  قفانم  وک  هاش  هب  نآ  دومنن  درک و  ناهنپ  هعقر  بات  ِز  رب ، هعقر  درک  تنایخ  ای  باوج  هش  نآ  دادن  منوچ  بجع  ياک  رسپ 
ربـخ یب  نآ  لـهج  هداـهنب ز  بیع  َرب  هماـن  یخبطم و  ریما و  رب  نونف  وذ  لوسر  میوج  يرگید  نومزآ  مسیوـن ز  رگید  هعقر  هاـک  ریز 
زاغآ تیب 1489  اب  وا  ناتـساد  هک  مالغ :  1890 نمـش ب 1895 - نید  ردنا  وچ  مدرک  يور  ژک  نم  هک  ددرگ  یمن  دوخ  درگ  چـیه 

.دش

.یناحور ریس  بتارم  زا  ثحب  زا  تراعتسا  نابایب :

.ناسر همان  رب : هعقُر 

.مشخ بات :

.دنمدرخ هاگآ ، نونف : وذ 

.تسرپ تب  نمش :

وا ِتَّلَز  ببس  هب  مالَّسلا  هیلع  نامیلس  رب  داب  ندیزو  ژک 

وا ِتَّلَز  ببس  هب  مالَّسلا  هیلع  نامیلس  رب  داب  ندیزو  ژک 

وشم نیمشخ  مژک  زا  ژک ، يور  رو  ورم  ژک  نامیلس  يا  تفگ  مه  داب  ژغم ! ژک  اداب  تفگ  نامیلس  سپ  ژک  تفر  نامیلس  تخت  رب  داب 
نینچمه منـشور  نم  ینـشور  نم  اب  وت  ات  منک  مک  نم  ینک  مک  وزارت  زا  قَبَـس  رد  ار  ام  فاصنا  دور  ات  قح  داهنب  نیا  رهب  وزارت  نیا 

یم تسار  نم ! قرـش  زا  وشم  مک  اباتفآ  نم ! قرف  رب  وشم  ژک  اجات  تفگ  درک  لَیل  نوچ  وا  رب  ار  نشور  زور  درک  لیم  نامیلـس  جاـت 
ژک رخآ  تسیچ  اجات  تفگ  ژک  تشگ  درک و  تسار  شراب  تشه  یَتَف  يا  جاـت  وا  رب  دـش  یم  ژک  زاـب  ار  جاـت  نآ  تسد  هب  وا  درک 
نآ رب  لد  درک  تسار  هنوردـنا  نامیلـس  سپ  نمَتؤـم  يا  يور  ژک  نوـچ  موـش  ژک  نـم  تـسار ، وـت  ینک  هر  دـص  رگا  تـفگ  ژغم ؟

تساوخ یم  ار  جات  هک  نانچ  نآ  دش  تسار  مد  نامه  شجات  نآ  زا  دعب  درس  درک  شدوب  هک  توهش 
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دـش یم  تسار  شرتهم  نآ  درکب  ژک  تّرَک  تشه  دصق  هب  وج  كرات  تشگ  یم  وا  جات  دصق  هب  وا  درک  یمه  ژک  شنآ  زا  دعب  دش 
رب داب  ندـیزو  ژک   1896 نک ب 1909 - زاورپ  لِگ ، رَپ ز  يدـناشف  نوچ  نک  زاـن  هش  ياـک  تشگ  قطاـن  جاـت  شرـس  ِقرف  رب  جاـت 

هدـش هتخاس  يرتشگنا  ناتـساد  ساسا  رب  هک  تسانالوم  جاوم  عبط  هتخادرپ  ًارهاظ  جات  داب و  اب  ع )  ) نامیلـس يوگ  تفگ و  ناـمیلس :
4 تیب 1262 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .ینک هبوت  دـیاب  يا و  هدرک  هک  تسا  یهانگ  رثا  رب  نیا  هک  فصآ  نتفگ  نآ و  نداـتفا  و  تسا ،

.تسا ندیزو »  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  و  ندیزخ ، نتفر و  نیمز  رب  هتسشن  تغل  رد  ندیژغ : دعب ) هب 

دنوادخ تسلا  زور  زا   » .تفرگ وزارت  نداهن  دیق  و  تسلا » زور  زا   » ار نآ  ناوت  یم  قَبَس :

282 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( داب  ) نم يداهن ، نوریب  تلادع  زا  اپ  نامیلس )  ) وت ( 25 دیدح ، « ) .مینک تلماعم  طسق  هب  رگیدکی  هب  ام  هک  تسا  هدومرف  ررقم  نینچ 
هتـشاد فاصنا  رگیدکی  رب  نتفرگ  تقبـس  رد  ام   ) .دـنا هتفرگ  نآ  يوغل  ینعم  هب  ار  قبـس  ناحراش  رتشیب  یلو  .دـیزو  مهاوخ  ژک  زین 

.قَّثوم هتسناد ، نیما  نَمَتؤم : .میشاب )

.نتساوخ ششخب  ادخ  زا  و  تسا ، هدرک  هچ  نآ  زا  ندرک  هبوت  زا  تیانک  ندرک : تسار  هنوردنا 

لد دـبای و  تصرف  ناطیـش  ادابم  دوب  لاوحا  بقارم  دـیاب  هتـسویپ  هک  تسا  یهیبنت  .ندرک  یناوهـش  لیامت  كرت  ندـناشف : لگ  زا  رپ 
.دروآ ور  ادخ  هب  درک و  هبوت  دیاب  دهد  تسد  لاح  نینچ  رگا  .دنادرگب و  ادخ  دای  زا  ار  یمدآ 

رب نیا  ِبیغ  ياه  هدرپ  مرذگب  نم  نیزک  يروتسَد  تسین 
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رب هنم  تمهت  یسک  رب  درد  دیآ ز  شیپ  هک  مغ  ره  ار  وت  سپ  دنـسپان  ِتفگ  ار ز  مناهد  رم  دنبب  دوخ ، تسد  وت  هن  مناهد  رب  مرَد  مه 
اب شمشخ  هاگ  یخبطم  لوسر و  اب  شگنج  هاگ  مالغ  نآ  دیلاگـس  یم  هک  نکم  نآ  ماکتـسود  يا  يرگید  رب  ربم  نظ  درگ  شیوخ 
ار لافطا  هدش  وا  لد  روک  نآ  هناخ  رد  ودع  نآ  دوبر  یم  رَس  ار  قلخ  ناکلفط  دوب  هتـشه  یـسوم  هک  ینوعرف  وچمه  یخـس  هاشنهش 

نورب زو  یهد  یم  شدنق  تسوا  تّودع  دوخ  نارگ  سفن  اب  هتـشگ  شوخ  نوردنا  نارگید و  اب  يدـَب  نوریب  زا  مه  وت  لِسُگ  ندرگ 
یم ار  مرج  یب  یشُک  انوعرف  دنچ  لِذُم  ار  ناهانگ  یب  شوخ  ودع  اب  لد  روک  روک و  وت  ینوعرف  وچمه  یهن  یم  سک  ره  هب  تمهت 
درِخ شوگ  رب  مشچ و  رب  قح  رهُم  دوب  هدرک  شروک  لقع و  یب  قح  مکح  دوزف  یم  ناهاش  لقع  رب  وا  لقع  ار  مرُغ  رپ  نت  رم  يزاون 
.رب همان  لوسر :  1910 دیزیاب ب 1923 - بیغ  مکح  هک  نانچ  نآ  دیدپ  دیآ  یم  حول  رب  قح  ِمکح  دنک  شناویح  تسا  نوطالف  رگ 

.صاخ مداخ  زا  تیانک  .هاش  خبطم  رومأم  یخبطَم :

283 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نانآ هدنشک  .ندرگ  هدنرب  لسگ : ندرگ  .کُسفن » َكِّوُدَع  يَدعا   » هک نوعرف  ثیبخ  سفن  هب  تسا  تراشا  ودع : نآ 

.هدننک راوخ  ّلِذُم :

.ناوات ماو ، مرُغ :

نـسحلا وبا  زا  وا  نداد  ربخ  دیزیاب : بیغ  مکح  ( 7 هرقب ،  ) .ٌهَواـشِغ ْمِهِراـْصبَأ  یلَع  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مشچ : رب  قـح  ِرهُم 
.دش زاغآ  رتفد  نیا  تیب 1801  رد  هک  یناقرخ 

نابز زا  ار  تسخن  تیب  راهچ  يولوم  دمحا  نب  فسوی  يورقنا و  نوچ  ناحراش  ضعب 
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تراشا تیب 1898  رد  هک  تسا  يا  هتکن  دوصقم  بیغ » ياه  هدرپ   » زا تسانالوم و  زا  نخـس  نیا  .تسین  نینچ  یلو  .دـنناد  یم  جات 
تسد نامه  هب   » روهشم هتفگ  هب  تسا و  تافاکم  راد  ناهج  نیا  .داد  دهاوخ  نآ  هراب  رد  رتشیب  حیضوت  مه  دعب  ياه  تیب  رد  درک و 

هاش ییانتعا  یب  تشاد و  تمدخ  یتساک  مالغ  .يا  هدرک  دب  یـسک  هب  هک  نادب  دمآ  شیپ  تیارب  يدب  رگا  و  .يریگ » یم  يداد  هک 
رد ع )  ) یـسوم تشک و  یم  ار  ناـکدوک  تشاد  هک  يدرخ  همه  اـب  نوعرف  تشاذـگ : یم  رب  هماـن  یخبطم و  باـسح  هب  دوخ ، هب  ار 

.دومن یم  دشر  وا  هناخ 

یم تراشا  سپس  ( 2 تیب 768 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 فازگ 768 / ار  نالفط  تشک  یم  نورب  زو  فاعم  یسوم  شا  هناخ  نوردنا 
هک نانچ  اه  تیب  هدـنیوگ  .درک  دـهاوخ  رک  روک و  ار  وا  دـش ، لزاـن  وا  رب  قح  ياـضق  تفر و  یـسک  رب  تواقـش  ملق  رگا  هک  دـنک 

.دنا نارکنم  وا  بطاخم  تسانالوم و  دش  هتشون 

وا لاوحا  وا و  ِدوب  ار و  دیزی  وبا  نداد  ربخ  ُهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  نسحلا  وبا  خیش  ندینش 

وا لاوحا  وا و  ِدوب  ار و  دیزی  وبا  نداد  ربخ  ُهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  نسحلا  وبا  خیش  ندینش 

متبُرت زا  حابـص  ره  دریگ  سرد  مَتَّما  دـیُرم و  دـشاب  نسح  هک  دونـش  ار  نآ  ناـمدرم  زا  نسحلا  وب  دوب  هدوـمرف  وا  هک  دـمآ  ناـنچمه 
ای روضح  ردنا  یَحُض  ات  يداتسیا  روگ  يوس  يداهن  ور  یحابص  ره  ما  هدینشب  نیا  خیش  ناور  زو  ما  هدید  شباوخ  زین  مه  نم  تفگ 
رب يوت  دوب  هدیشوپ  ون  فرب  ار  اهروگ  دوعس  اب  دمایب  يزور  یکی  ات  يدش  لح  شلاکش  یتفگ  یب  هک  ای  يدمآ  شـشیپ  خیـش  لاثم 

دمآ شگناب  مغ  هب  شناج  دش  دید و  هَُّبق  هَُّبق  ملع  نوچمه  اه  فرب  وت 
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وا ز لاح  باتم  نم  زا  يور  تسا  فرب  را  ملاع  باتش  مزاوآ  رب  وس  نیا  ایب  نیه  َّیلإ  یَعسَت  یک  َكوُعدأ  انأ  اه  ّیَح  ِخیـش  هریظَح  زا 
.ندش ندمآ :  1924 دینش ب 1933 - یم  لّوا  هک  ار  بیاجع  نآ  دیدب  بوخ و  دش  زور  نآ 

.تسوا هقیرط  رب  هک  یسک  .تسا  هتفر  راک  هب  وریپ »  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  تَّما :

.تفگ نسحلا  وبا  تفگ :

.هاگتشاچ یَحُض :

.حَبَش لاثم :

.تفگ ناوت  یم  زین  خیش »  » تفص تسا و  زور »  » دیق دوعس : اب 

.تسا روگ »  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  هریظح :

.دنا هدنز  ینعم  هب  هدرم و  تروص  هب  ادخ  يایلوا  هک  ور  نآ  زا  یح : خیش 

.یباتشب نم  يوس  هب  ات  مناوخ  یم  ار  وت  نم  رادشه ! كوُعدأ :...  اَنأ  اَه 

285 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دید نیقیلا  نیع  هب  دوب  هدینش  مدرم  زا  وا  هتفگ و  وا  هراب  رد  دیزیاب  هچ  نآ  بیاجع : ندید 

زاوآ تبرت  زا  لاس  هدزاود  زا  دعب  ات  درک  یمن  دـیزیاب )  ) وا كاخ  رب  تشپ  : » تسا راطع  هتفگ  زا  هتفرگ  اه  تیب  نیا  نومـضم  ًارهاظ 
.ینیشنب هک  دمآ  نآ  هاگ  نسحلا  وبا  يا  هک  دمآ 

وبا يا  دمآ  يزاوآ  .ما  هتخوماین  نآرق  مناد و  یمن  يزیچ  تعیرش  زا  ما و  یّما  يدرم  هک  راد ، زاب  یتّمه  یمه  دیزیاب  يا  تفگ  خیش 
دیآ یم  رب  انالوم  هدورـس  تراـبع و  نیا  زا  هک  ناـنچ  ص 662 ) ءایلوألا ، هرکذـت  « ) .دوب وت  تاـکرب  زا  دـنا  هداد  ارم  هچ  نآ  نسحلا 

هک دیناد  امـش  نکیل  و  میدش ، داتـسا  شیپ  دنیوگ  هک  نادرگاش  نیا  زا  مراد  بجع  : » دـیوگ يو  دوب  هدـناوخن  يروص  ملع  یناقرخ 
هک نادب  تسا  تراشا  نیا  و  ص 694 ) ءایلوألا ، هرکذت  « ) .دوب ادخ  نم  ِداتسا  هک  متفرگن  داتسا  ار  سک  چیه  نم 
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.ملع تقیقح  هب  ندیسر  يارب  تسا  تلیسو  يروص  ملع 

تسادج ییوج  ار  قطن  نآ  دوخ  هن  رو  تسار  میلعت  ناهد  يوس  هقطان 

ِرهاـظ ار  ملع  نیا  : » تسا هـتفگ  هراـب  نـیا  رد  وا  زین   1 / 3090 اهرازلگ 3091 - ات  راـهنالا  اـهتحت  اـهرارکت  یب  گـناب و  یب  دور  یم 
نادرمناوج هک  تسا  نآ  نطاب  ملع  دـنیوگ و  یم  املع  هک  تسا  نآ  رهاظ  رهاظ  رهاظ و  ملع  .ینطاب  نطاب  .ینطاب و  تسا و  يرهاظ 

ص ءایلوألا ، هرکذت  « ) .تسین هار  اج  نآ  ار  قلخ  هک  یلاعت  قح  اب  تسا  نادرمناوج  ِزار  نطاب  ِنطاب  ملع  دـنیوگ و  یم  نادرمناوج  اب 
(695

تفاین لوا  هعقر  نآ  باوج  نوچ  هاش  شیپ  مالغ  نآ  نتشون  رگید  هعقر 

تفاین لوا  هعقر  نآ  باوج  نوچ  هاش  شیپ  مالغ  نآ  نتشون  رگید  هعقر 

نآ هر  تفای  دیـسر و  اج  نآ  بجع  يا  هش  شیپ  متـشبن  هعقر  یکی  هک  ناغف  ُرپ  ریفن و  عینـشت و  رپ ز  نامگ  دب  نآ  تشون  رگید  همان 
تفگ راب  جنپ  هعقر  درک  رّرکم  وا  رایرهـش  ار  وا  دروآ  یم  کشخ  دزب  نت  باوج و  ار  وا  دادن  مه  دَخ  بوخ  نآ  مه  دناوخ  ار  رگد 
تفگ رظن  يزادنا  هدنب  مالغ و  رب  رگا  ددرگ  مک  هچ  وت  ِّیهش  زا  تساور  مه  یـسیون  رب  شباوج  رگ  تسامـش  هدنب  وا  رخآ  بجاح 
شتّلِع تیارـس  نم  رب  دـنک  مه  شتَّلَز  هاـنگ و  مزرمآ  هچ  رگ  تسا  قح  دودرم  تشز و  قمحا  درم  تسا  قمحا  اـما  تسا  لهـس  نیا 

مَن ار  ربا  دراد  بآ  یب  وا  موش  ار  ریگ  ادابم  یلقع  مک  ّرگ  دنـسپان  ثیبخ  ِّرگ  نیا  هصاـخ  دـنوش  نیگرگ  همه  نیگرگ  زا  سک  دـص 
ناریو درک  حون  نافوط  ناقمحا  نآ  رگ  زا  وا  ِّیموب  زا  هناریو  دش  رهش  وا  ِّیموش  زا  ربا  درابن 
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.يراز هلان ، ریفن :  1934 حوُضف ب 1945 - رد  ار  یملاع 

.تشز ياه  هلمج  یتشز ، عینشَت :

.هرهچ وکن  ور ، ابیز  دَخ : بوخ 

.ندنام شوماخ  ندومنن ، هجوت  ندرک ، ضارعا  ندروآ : کشخ 

مروآ کشخ  منک  شماخ  مرس  یم  نیز  دش  هریخ  نوچ 

رد قمحا : ندوب  قح  دودرم  ص 272 ) ریبک ، ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون  گنهرف   ) ددع رد  دیاین  رد  ناک  مرمـشن  ار  مرک  فطل و 
نأ ُدیُِری  ُهَّنِإَف  ِقَمحألا  َهَقَداَصُم  َكاَّیإ َو  : » تسا ع )  ) یلع نانخس 

287 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار تکرب  زا  تیانک  ربا : نتـشاد  بآ  یب  ( 3 تیب 2575 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  ( ) 38 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .َكَّرُـضَیَف َکَعَفنَی 
لهچ مان  دـیراب  یم  ناوارف  ناراب  هاگ  ره  هک  دوب  لوادـتم  میدـق  رد  هک  تسا  یمـسر  هب  تراشا  اـًلامتحا  ّرگ »  » ظـفل رد  نتـشادرب و 

.دیآ یم  دنب  ناراب  دنتشادنپ  یم  دنتخیوآ و  یم  دنتشون و  یم  يذغاک  رب  ار  لچک 

.ییاوسر حوُُضف : .دنک ) ناریو  دشاب  اج  ره  موب  نوچ   ) .ندوب موب  یموب :

: هب دـینک  هاگن  .دـندیدرگ  باذـع  راتفرگ  دـنتفریذپن و  ار  ناربمیپ  زردـنا  هک  دوب  ناـنآ  يدرخباـن  زا  دیـسر  نیـشیپ  ناـتما  رب  هچ  نآ 
(. ع  ) یسیع  » ناتساد و  (، 3 / 2599 « ) ابس لها   » ناتساد

(. 3 / 2569 « ) وا نتخیرگ  و 

وا حـیر  وا و  حور  تساـم  ناـج  وا  دوب  لـقاع  وا  هک  ره  تسا  نز  هر  لوغ  تساـم و  ّوُدـع  وا  تسه  هک  ره  قـمحا  هک  ربـمغیپ  تفگ 
یب شینامهم  نآ  دوبن  هدئاف  یب  وا  مانـشد  نآ  دوبن  میـضاّیَف  زا  دراد  یـضیف  هک  نآ  میـضار ز  نم  دـهد  ممانـشد  لقع  تسام  ناحیَر 

ینشاچ ار  رخ  نوک  هسوب  تسین  ینشور  فیطل و  رگ  ناد  نیقی  نیا  مبت  ردنا  وا  ياولح  نآ  زا  نم  مبل  ردنا  دهن  اولح  را  قمحا  هدئام 
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يذِغ ار  ناج  رـسپ  يا  تسا  لقع  رون  يِوش  نان و  ین  تسا  لقع  هدئام  هدئام  یب  هیـس  شگید  زا  هماج  هدئاف  یب  دنک  هدـنگ  تتلبس 
ات ّرُح  ِنآ  هن  دوب  رخ  ياذغ  نیک  ُرب  زاب  كدنا  كدنا  اه  شروخ  نیز  شرورپ  دـباین  ناج  نآ  ِزج  زا  شروخ  ار  مدآ  رون ، ریغ  تسین 

نیک تسا  ناج  نآ  ضیف  تسا  هدـش  نان  نان  نیک  تسا  رون  نآ  سکع  يوش  لـکآ  ار  رون  ياـه  همقل  يوش  لـباق  ار  لـصا  ياذـغ 
رد هک  یبَسکَم  لوا  تسا  لقع  ود  لقع  رونت  نان و  رـس  رب  يزیر  كاخ  رون  ِلوکأم  زا  راب  کی  يروخ  نوچ  تسا  هدـش  ناج  ناـج 

کیل نارگید  رب  دوش  نوزفا  وت  لقع  رکب  بوخ و  مولع  زو  یناعم  زا  رکذ  رکف و  داتـسوا و  باتک و  زا  یبص  بتکم  رد  وچ  يزومآ 
 (، يدیهش يونثم (  حرش  تشذگ  رد  نیز  وک  تسوا  ظوفحم  حول  تشگ  رود و  ردنا  یشاب  ظفاح  ِحول  نارگ  نآ  ظفح  یشاب ز  وت 

288 ص : ج 5 ،

درز َو ر هن  هنیرید  هن  هدنگ  دوش  هن  درک  شوج  شناد  بآ  هنیس  نوچ ز  دوب  ناج  نایم  رد  نآ  همشچ  دوب  نادزی  ششخب  رگید  لقع 
هار اه  يوک  زا  يا  هناخ  رد  دور  نآک  اه  يوج  لاثم  یلیـصحت  لـقع  مدـب  مد  هناـخ  دـشوج ز  یمه  وک  مغ  هچ  هتـسب  دوب  شَعبَن  ِهر 
رد دمحا  نب  فسوی  يورقنا و  ربمغیپ : ودـع  قمحا   1946 ار ب 1967 - همشچ  وج  نتـشیوخ  نورد  زا  اون  یب  دش  دش  هتـسب  شبآ 

ُقَمحَألا : » دنا هدروآ  ار  ثیدح  نیا  يونثم  ثیداحا  رد  رفنازورف ، موحرم  اهنآ  زا  لقن  هب  دوخ و  حرـش  رد  نوسلکین  يوقلا و  جهنملا 
« .یقیدَص ُِلقاعلا  يِّوُدَع َو 
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راـحب « ) .هیَلَع ُبَتُکت  ٌهَئیطَخ  یِهَف  َقَمحأ  َیلا  ًاـفوُرعَم  َعَنَـص  نَم  : » هلمج نآ  زا  تسا  هدـش  شهوکن  ناوارف  قـمحا »  » زا اـه  تیاور  رد 
ص ج 75 ، راونالا ، راحب  « ) .قَمحأ ٍقیِدَـص  نِم  ٌریَخ  ٌِلقاَع  ُّوُدَـع  : » تسا ع )  ) یلع زا  و  دـیفم ) سلاـجم  زا  ص 414 ، ج 71 ، راونالا ،

.شیاسآ تمحر ، حوَر : ( 12

.تسا ییاناوت  یگریچ ، ماقم  اب  نآ  رت  بسانم  .تسا  هتفر  راک  هب  ینعم  دنچ  هب  حیر :

وا لقع  زا  نارگید  دراد و  رفاو  لـقع  هک  یناـسنا  ره  ینعم ، رد  نکیل  تیب 1940 ،)  ) تسا هاش »  » هدنیوگ ًارهاظ  دهد : ممانـشد  لقع 
.دنریگ یم  هرهب 

.ینعم لها  دنمدرخ ، نشور : فیطل و 

.هزم ینشاچ :

هایـس مه  وا  هماج  تفای و  دـهاوخن  یماعط  دراد  رب  يزیچ  دولآ ، دود  یهت  گید  زا  دـهاوخ  یـسک  رگا  ندـش : هایـس  گید  زا  هماج 
.تسا ینعم  نیمه  هب  زین  ءاوِش »  » .نایرب تشوگ  ّيِوَش : .تسا ) ندید  نایز  ندرک ، یکین  نادان  هب   ) .دش دهاوخ 

.یناحور ياذغ  زا  تیانک  رون : لوکأم 

.دیآ تسد  هب  داتسا  سرد و  زا  هک  لقع  یبَسکَم : لقع 

: ظفاح حول 

دوش یظوفحم  حور  زا  وا  لقع  دوش  یظوفحم  حول  ظفاح  حول 

1 / 1064 ار 1065 - يدرگاش و  لقع  دش  نیا  زا  دعب  ادتبا  شلقع ز  دوب  مّلعم  نوچ 

289 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوش تضافا  یلاعت  يادخ  بناج  زا  هک  یلقع  رگید : لقع  ( 1 / 1064 تیب 1065 - لیذ  هب : دینک  هاگن  )

.هدنام هنهک ، هنیرید :

.ششوج عبَن :

هاگرد هتفریذپ  یک  دنیالب ، نیا  راتفرگ  ات  ناسک  نینچ  .دنا  هاگآان  دوخ  صقن  زا  هک  تسا  یناصقان  زمر  مالغ »  » دش هتشون  هک  نانچ 
یمن دننار و  نابز  رب  یتشرد  هب  نخـس  ادخ  يایلوا  هاگرد  رب  .دنا  هتفای  ار  تقیقح  هک  درادنپ  دنا ، هتفاب  مه  هب  دنچ  یتاهَّرت  .دـنیادخ 

كرت نیا  اب  دنناد 
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.دنناجنر یم  ار  نانآ  بدا 

شوحو دیص  دنک  ددرگ  يوق  ات  شوک  بطق  ياضر  رد  یناوت  ات 

قلح قزر  هلمج  تسا  لقع  فک  زک  قلخ  دننام  اون  یب  دجنرب  نوچ 

ینتورف دوب ، یم  لقع  ار  مـالغ  رگا   5 / 2340 تسوج 2342 - دیـص  وت  لد  را  راد  هگن  نیا  تسوا  دروخ  یقاب  قلخ  دـجو  هک  نآ  ز 
هتفریذـپ یماگنه  مالغ  .دـیامن  رون  ياه  همقل  ندروخ  دعتـسم  دـیادزب و  ار  نورد  شیـالآ  هک  یلقع  دومن ، یمن  یتشرد  درک و  یم 

.دنام یقاب  وا  ياقب  هب  ات  دزاس  یناف  وا  رد  ار  دوخ  هاگ  نآ  تسا ، هاگآ  وا  نورد  زا  هاشداپ  دنادب  هک  دَُوب  هاگرد 

دوب رِس  بحاص  هک  دیامنب  هچ  رگ  دوب  رکنم  ار  قشع  يوزج  لقع 

دنک یم  تراشا  يا  هتکن  هب  تبسانم ، هب  سپس   1 / 1982 تسا 1983 - ینمرهآ  دشن  هتشرف ال  ات  تسین  تسین  اّما  تساناد  كریز و 
يروص ياه  ملع  دش : تراشا  نادب  زین  یناقرخ  نسحلا  وبا  ناتـساد  رد  تسا و  هتفگ  نخـس  نآ  هراب  رد  اهراب  يونثم  يواطم  رد  هک 

: دناسرن دیاب ، هک  شییاج  هب  اما  دهد ، ناشن  رترب  يو  ياهدننامه  زا  ار  ملعتم  دنریگ  ارف  باتک  داتسا و  زا  هک 

ناشلامحا نت  لها  ياه  ملع  ناشلاّمح  لد  لها  ياه  ملع 

1 / 3446 دوش 3447 - يراب  دنز  نت  رب  نوچ  ملع  دوش  يرای  دنز  لد  رب  نوچ  ملع 

290 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسین یکاب  ددرگ  هتسب  شعبَن  هار  انالوم  هتفگ  هب  ای  دسرن  يرگید  هب  رگا  دشوج و  نورد  رد  هتـسویپ  دشاب  ادخ  بناج  زا  ملع  رگا 
.دوش ششومارف  ددرگ و  هتسب  شملع  همشچ  رس  دزادرپن ، ثحب  سرد و  هب  رگا  يروص  ملع  ياراد  هک  یلاح 

دوش تمکح  ِعبنم 
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1 ببس 1063 / لیصحت و  وا ز  دیآ  غراف  بلط  تمکح 

ماوت يودع  نم  هک  نک  يرگید  اب  تروشم  شتفگ  درک  یم  تروشم  یسک  هب  یسک  هک  نآ  هّصق 

ماوت يودع  نم  هک  نک  يرگید  اب  تروشم  شتفگ  درک  یم  تروشم  یسک  هب  یسک  هک  نآ  هّصق 

نم وگب  وا  اب  تروشم  يارجام  وجب  نم  ِریغ  مان  شوخ  يا  تفگ  یـسَبحَم  زو  دهر  او  دُّدَرت  زک  یـسک  اب  یـصخش  درک  یم  تروشم 
ریخ کش  تسود ال  رهب  تسود  تسود  تسه  وا  ار  وت  هک  وج  یـسک  ور  چیه  زوریپ  ودع  يار  زا  دوبن  چیپم  نم  اب  ار ، وت  رم  مَّوُدع 

لحم ریغ  زا  نتـسُج  تسین  طرـش  نتـسُج  گرگ  زا  یـسراح  ینمـشد  میاـمن  وت  اـب  مور  ژک  ِینَم  زک  دوبن  هراـچ  مَّوُدَـع  نم  تسوج 
نایم نخلگ  رد  تسه  ناتسود  ِنیشنمه  دشاب  هک  ره  منز  هر  میامن  هر  یک  ار  وت  نم  منمشد  یّکش  چیه  یب  ار  وت  نم  تسا  ینتسُجان 

مصخ و تسود  ددرگن  ات  تَنَم  ام و  زا  رازآم  ار  تسود  نخلوگ  رد  ناتـسوب  رد  وا  تسه  نَمَز  رد  دنیـشن  نمـشد  اب  هک  ره  ناتـسوب 
روص شوخان  نیک  دیآن ز  تلد  رد  رظن  رد  ینیب  تسود  هرامه  ات  تدوخ  ناج  تحار  يارب  ای  تدزیا  رهب  قلخ  اب  نک  ریخ  تنمـشد 

ِراد نمـشد  هنیرید  يوت  هک  نسحلا  وب  يا  ار  وت  مناد  یم  تفگ  نک  زیگنا  رهم  ِراـی  اـب  تروشم  نک  زیهرپ  ینمـشد  يدرک  هک  نوچ 
نینهآ دـنب  تسا  سفن  رب  لقع  نیک  مصخ  زا  دـشک  ات  دـهاوخ  عبط  يور  ژک  هک  تدراذـگن  وت  لقع  يونعم  ّیلقاع و  ِدرم  کیل  نم 

لد رهش  مکاح  نابساپ و  تسا  لداع  هنحش  وچ  ینامیا  لقع  شدب  کین و  رد  تسا  هنحـش  نوچ  لقع  شدراد  او  دنک  شعنم  دیآ و 
وچمه تسا 
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هبرگ شقن  هک  اـی  هبرگ  تسین  تسد  شوم  درآ  رب  هک  اـج  نآ  ره  رد  شوم  وچ  دـشاب  خاروس  رد  دزد  شوـه  رادـیب  وا  دـشاب  هبرگ 
292 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا 

ُرپ تسا و  دزد  ُرپ  رهش  ناگدنرَچ  عنام  وا  هرعن  ناگدنرد  مکاح  وا  هَّرُغ  دوب  نت  ردنا  هک  ینامیإ  لقع  دوب  نکفا  ریش  ریـش  هچ ؟ هبرگ 
.یلد ود  دُّدَرَت :  1968 ین ب 1990 - هاوخ  وگ و  شاب  هنحش  هاوخ  ینَک  هماج 

.راک رد  ندنام  رد  .انگنت  زا  تیانک  سَبحَم :

دهاوخ لـعاف  زوریپ  تروص  نیا  رد  تفرگ و  يزوریپ  ینعم  هب  ار  زوریپ »  » ناوت یم  هدـش و  فذـح  هنیرق  هب  سک )  ) لـعاف دوـبَن :... 
.دوب

هدشمگ هک  ییاج  لَحَم : ریغ  .میوگ ) یمن  ار  تقیقح  مراد  وت  اب  هک  ینمـشد  زا   ) .نتفگ ار  دوخ  يار  زا  تیانک  .یهاوخ  دوخ  ِینَم :
: ریظن .تسین  نآ  رد 

.ندوب هدیاف  یب  زا  تیانک  نتسجان : ص 154 ) هقیقحلا ، هقیدح   ) يدرک مگ  هک  بلط  هر  نآ  رد  رخ  يدرگ  یم  هزره  رهش  ره  درگ 

.هنامز راگزور ، نَمَز :

: دیامن هار  ادخ  يوس  هک  یلقع  ینامیإ : لقع  .نآ ) زج  شناد و  رد  نداد  ناشن  رترب  ار  نتـشیوخ   ) .یهاوخ دوخ  زا  تیانک  نم : ام و 
یم نایم  زا  ار  یناطیـش  ياه  لایخ  دـشاب ، یمدآ  رد  ینامیا  لقع  رگا   ) .داعم لقع  .ُناَنِجلا » ِِهب  َبُِستکا  ُنمْحَّرلا َو  َِهب  َدـِبُع  اَم  ُلـقَعلا  »

.تسا ینامیا  لقع  هطلس  تردق و  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و  گناب ، هَّرُغ : .درب )

رد یناطیش  ياه  هسوسو  ندمآ  رد   ) .لقع ندوبن  مکاح  لد و  رب  یناوهش  ياه  لایخ  ندروآ  موجه  زا  تراعتسا  رهش : ندوب  دزد  رپ 
( .تسین لد  رد  ینامیا  لقع  هک  تسا  نآ  هناشن  لد 

نادرم هچ  نانز  هر  زا  دیآ  یگنادرم  وچ 
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نامرف رگا  تسا و  راگتسر  دور  وا  نامرف  هب  دریگ و  دوخ  نزیار  ار  لقع  یمدآ  رگا  ص 43 ) يدعس ، ناتسوب   ) نانز لیخ  هچ  رکشل 
.دوب دهاوخ  راتفرگ  ناطیش  تسد  رد  دنک  راک  يوه  هب  دریذپن و  ار  لقع 

دندوب ناگدومزآ  گنج  ناریپ و  نآ  رد  هک  يا  هَّیِرَس  رب  ار  یلیَذُه  ناوج  مالّسلا  هیلع  لوسر  ندرک  ریما 

هراشا

دندوب ناگدومزآ  گنج  ناریپ و  نآ  رد  هک  يا  هَّیِرَس  رب  ار  یلیَذُه  ناوج  مالّسلا  هیلع  لوسر  ندرک  ریما 

لیخ رالاس  شدرک و  رکـشل  ریم  لیَذُه  زا  وا  دـیزگ  ار  یناوج  کی  لوُضف  عفد  رفاک و  گنج  رهب  لوسر  شداتـسرف  یم  هّیِرـس  کی 
يا هدرک  رورس  كرت  هک  دوب  نآ  يا ز  هدرمژپ  هدرم و  هک  همه  نیا  دوب  رس  یب  نت  رورس  یب  ِموق  دوب  رورـس  نامگ  یب  رکـشل  لصا 

ردـنا دریگ  دوخ  رـس  وا  راب  دزیرگب ز  هک  يروتـسا  وچمه  ینک  یم  رـس  ار  شیوخ  رـس  یـشک  یم  ینم  ام و  لـخب و ز  زو  لـسک  زا 
تـشیپ يوش  بیاغ  نامز  نیا  ممـشچ  رگ ز  رخ  دصق  ردـنا  تسا  یگرگ  فرط  ره  رـس  هریخ  ياک  ناود  یپ  رد  شبحاص  راسهوک 

یب زا  شتآ  فلع  زا  ینامب  رخآ  ریگم ! نآ  رگد  ار  یناگدنز  ینیبن  هک  رکـش  نوچ  دیاخب  ار  تناوختـسا  يوق  ِگرگ  فرط  ره  دیآ 
بلاغ مکح  تسا  بلاغ  تسفن  هک  مه  يروتس  وت  منم  تناج  هک  راب ، ینارگ  زو  مندرک  فُّرصت  زا  زیرگمب  نیه  فلت  ددرگ  یمزیه 

رهب یفطـصم  ار  قح  دوب  رُخآ  ریم  لاعَت  دیوگ  برع  ار  يزات  بسا  لالجلا  وذ  تدناوخ  بسا  تدـناوخن  رخ  تسرپ  دوخ  يا  دوب  ار 
یلیذـه ناوج  زا  دوصقم   1991 مضیار ب 2005 - نم  مهد  ناتتـضایر  ات  مرک  بذـج  زا  تفگ  اولاـعَت  لـُق  اـفج  رپ  ِسفن  ِناروتـسا 

بلک ینب  زا  هماسا  .تسا  دیز  رسپ  هماسا 
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نیا هجوتم  نوسلکین  تسخن  مدرک  عبتت  هک  اـج  نآ  اـت  .تسا  نایناندـع  هفیاـط  زا  لیَذُـه  هک  یتروـص  رد  تسا ، یناـطحق  هریت  زا  و 
.دنا هتفرگ  وا  زا  نارگید  سپس  هدش ، هابتشا 

نب رفعج  هک  ییاج   ) .دورب هتُؤم  هب  دیاب  هک  درک  یهاپس  ریما  ار  هماسا  ص )  ) هَّللا لوسر 
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ترابع .دـندوب  نآ  ءزج  مه  رمع  رکب و  وبا  دوب و  هدـش  بیکرت  راصنا  نارجاهم و  زا  هیرـس  نیا  .دـش ) دیهـش  اج  نآ  رد  بلاـط  یبا 
ص يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  ص 194 ، ج 2 ، يراخب ، حیحـص  « ) .ِِهتَراَمإ ِیف  ِساَّنلا  ُضَعب  َنَعَط  : » تسا نیا  يراخب  حیحص 

نانچ ص 1796 ) ج 4 ، لاس 11 ، ثداوح  يربط ، خیرات  « ) .هَماَسا ِریِمأَت  ِیف  َنوُِقفاَنُملا  َرَثکأ  : » تسا هتـشون  یتیاور  رد  يربط  و  ( 141
ساّنلا اُوناَکَف  : » تسا هدمآ  نینچ  دعـس  نبا  تاقبط  زا  یتیاور  رد  .تسین  مولعم  ناقفانم  نخـس  تلع  مینیب  یم  ترابع  ود  نیا  رد  هک 

نانچ اما  .تسا  قباطم  هدومرف  انالوم  هچ  نآ  اب  ترابع  نیا  و  ص 41 ) ج 2 ، مود ، مسق  يربکلا ، تاقبطلا  « ) .هرَغِص ِیف  يا  هیف  اُونَعَط 
يرامیب تلاح  رد  ص )  ) لوسر دنتـسناد  یم  موق  نارـس  تسا ، هتـشاد  یـسایس  یتلع  يریگ  هناهب  نیا  دنا ، هتـشون  ناخروم  ضعب  هک 

.تفای یم  يرگید  تروص  ربمغیپ  زا  سپ  تفالخ  دنتفر ، یم  هنیدم  زا  نانآ  رگا  و  دور ، قح  راوج  هب  هک  دَُوب  تسا و 

تشاد روضح  يو  دوخ  هک  اج  نآ  و  تفر ، یم  گنج  هب  ص )  ) لوسر بناج  زا  هک  تسا  یهاپس  مالسا ، خیرات  حالطصا  رد  هَّیِرَس :
.نت دص  راهچ  ات  نت  جنپ  زا  شیب  تسا  یهاپس  هیرس  .هدش  هدیمان  هَوزَغ » »

هک يراک  رد  هک  تسا  یسک  یلوضف  و  یلوضف ، راک  لوُُضف :
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.تسا لاَضفا  رایسب  ینعم  هب  لوضَف  .دیآ  رد  تسین  وا  نآ  زا 

.ندیزرو نایغط  ندرک ، ینامرفان  ندنادرگ ، يور  ندیشک : رس  ص 64 ) فراعملا ،  ) .تسا سایلا  نب  هکردم  دالوا  زا  لیَذُه :

.نتفر دوخ  هار  هب  نتفرگ : دوخ  رَس 

: وا یپ  رد  ع )  ) یسوم نتفر  هرب و  رارف  هراب  رد  .تسا  هدورس  یماج  هچ  نآ  تسا  ناتساد  نیا  هب  کیدزن  ناود : یپ  رد  شبحاص 

دوب وت  يارب  زا  دوخ  يارب  زن  دوب  وت  يافق  رد  هک  نم  ششوک 

یمتشاد زاب  وت  زا  شیوخ  ِفطل  یمتشاذگاو  وت  اب  ار  وت  رگ 

یمزیه یب  زا  شتآ  ص 15 ) مکی ، گنروا  بهذلا ، هلسلس  یماج ،  ) ماش ای  يدش  یم  تشاچ  همعط  ماشآ  نوخ  گنلپ  گرگ و  رهب 
.دش دنهاوخ  تسد  زا  هن  رگ  دنریگ و  هرهب  نالماک  زا  مد  ره  دیاب  ناصقان  دوش : یم  فلت 
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.تسا رتشیب  شیورین  هک  دوش  یم  طلسم  تفص  نآ  وت  رب  دوب : ار  بلاغ  مکح 

تسا رز  نآ  دمآ  سم  زا  شیب  رز  هک  نوچ  تسا  رت  بلاغ  نآک  تسار  وخ  نآ  مکح 

تسج و اب  .ایب  لعف ) مسا  : ) لاـعَت  2 / 1410 تسا 1411 - بجاو  ترـشح  ریوصت  نآ  رب  مه  تسا  بلاـغ  تدوجو  رد  نآـک  یتریس 
.متفاین هتفگ  نیا  يارب  يذخأم  ناوارف  يوج 

َهَّللا َو ال اَّلِإ  َدـُبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاـعَت  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اـی  ْلـُق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دـییایب  وگب  اَولاَـعَت : لـُق 
میتسرپن ار  ادخ  زج  هکنیا  تسا ، یکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخس  يوس  هب  دییایب  يراصن ) دوهی ،  ) باتک لها  يا  وگب  ًاْئیَش : ِِهب  َكِرُْشن 

ندرک مار  تضایر : ( 64 نارمع ، لآ   ) .میریگن زابنا  وا  اب  ار  يزیچ  و 
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.شکرس بسا 

.بسا هدننک  مار  هدننک و  تیبرت  ضیار :

ماقم ار  یـسک  هچ  نآ  درادن ، تلاخد  يربهار  رد  یگ  هدروخلاس  هک  نآ  تسخن  تسا : هدرک  تراشا  هتکن  دـنچ  هب  اه  تیب  نیا  رد 
: هلمج زا  تسا ، هدومرف  تراشا  اهراب  هتکن  نیدب  تسا و  یگدومزآ  دناسر  یم  يربهار 

زا تسا و  شکرس  يروتـس  نوچ  یمدآ  سفن  هکنیا  رگید   6 داشر 4121 / ریپ  یلو  ین  نودرگ  ریپ  دابم  رکشل  رـس  داتـسا و  ریپ  ریغ 
گرگ هن  رگ  دشاب و  ورهار  بقارم  دیاب  هظحل  ره  ربهار  هکنیا  رگید  .دـیاب  يربهار  يریما و  ار  وا  دزیرگ ، یم  تضایر  تعاط و  راب 

زا ناشنداد  زیهرپ  دـیحوت و  هب  نامدرم  ندـناوخ  اب  هک  تساـه  سفن  ضیار  لوسر  تعیرـش و  هکنیا  رگید  .دـیابر  یم  ار  وا  توهش 
.دهد یم  تاجن  یهابت  زا  ار  نانآ  كرش ،

يا هراچ  دـشابن  شااهدـگل  زا  يا  هراب  تضایر  دـشاب  اجک  ره  ما  هدروخ  اهدـگل  سب  ناروتـس  نیز  ما  هدرک  ضَّوَُرم  ات  ار  اـه  سفن 
ُلق دـیوش  ناطلـس  بکرم  شاوَی و  ات  دـیور  اغُری  ممَد  زا  دیناکـسکُس  تسالب  ناماخ  نداد  تضایر  هک  تسایبنا  رب  الب  بلغا  مرجال 
حرش وشم  نیک  زا  ُرپ  وت  نیکمت  یب  ود  نآ  وشم ز  نیگمغ  یبن  يا  دنیاین  رگ  بدا  زا  هدیمر  ناروتـس  يا  بر  تفگ  اولاَعَت  ُلق  اَولاَعَت 
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ادج وا  هلیوط  یبسا  ره  تسه  ادن  نیز  یضعب  دندرگ  مزهنم  تسا  رگید  یلطبِص  ار  يروتس  ره  تسا  رک  اهاولاعت  نیز  یضعب  شوگ 
فص نامسآ  رب  ببـس  نیز  دنُدب  اتمهان  زین  کیالم  دوخ  صفق  دراد  ادج  یغرم  ره  هک  نآ  صَـصَق ز  نیز  یـضعب  دندرگ  ضبقنم 

هک تسادخ  لوسر  نابز  زا   ) .مار هدش ، تیبرت  ضَّوَُرم :  2006 دندش ب 2015 - فص 
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: ایبنا رب  الَب  .تسامنهر ) ار  ناهارمگ 

.راومهان کُسکُس : ( 4 تیب 100 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 4 تسا 100 / رت  نوزفا  ناهج  قلخ  همه  زا  تسکش  جنر و  ایبنا  رب  ببس  نیز 

.ور زیت  هغارَی ، یکرت ) : ) اغُری

.راتفر مرن  یکرت ) : ) شاوَی

.4 تیب 2005 / لیذ  هب : دینک  هاگن  اولاَعَت : ُلق 

اُولوُقَف اوَّلَوَت  نإَف  : » دش هتشون  تیب 2005  لیذ  نآ  ردص  هک  يا  هیآ  ریخا  تمسق  هب  تسا  تراشا  دنشابن ، تیاده  ياریذپ  دنیاین : رگ 
كدنا رامـش  دوصقم  ود »  » زا نیکمت : یب  ود  .میناناملـسم » ام  دیـشاب  هاوگ  دییوگب  سپ  دـندرک  تشپ  رگا  و  َنوُِملـسُم : اَّنِأب  اوُدَهـشا 
تراشا یـضعب :...  شوگ  .دـنتفریذپن ) نت  دـنچ  رگا   ) .تسا یفلکت  يوه  سفن و  اـی  اـسرت  دوهی و  هب  نآ  ریـسفت  .نت و  دـنچ  تسا ،

: تسا حون  موق  هراب  رد  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دـندرگ : مزهنم  ( 179 فارعا ،  ) .اِهب َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  َو  میرک : نآرق  هب  تسا 
.ندرک شرت  ور  ندش ، هدیجنرت  نتشگ : ضبقنم  ( 6 حون ،  ) .ًاراِرف اَّلِإ  ِیئاعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف 

هدومرف ي رد  هک  نانچ  کـیالم : ندـش  فص  فص  ( 62 نارمع ، لآ   ) .ُّقَْحلا ُصَـصَْقلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  هیآ : هب  تسا  تراشا  صـصق :
.دـنرادن و نداتـسیا  ياراـی  دـنا و  عوـکر  رد  یهورگ  و  دـنرازگ ، یمن  عوـکر  دـنا و  هدجـس  رد  ناـنآ  زا  یهورگ  : » تـسا ع )  ) یلع

چیه یب  یهورگ 
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تضایر هک  نانچ  .دنا  شکرـس  ياه  سفن  ناگدننک  تیبرت  ناربمیپ  ص 4 ) هبطخ 1 ، هغالبلا ، جهن  « ) .هتـسبان حیبست  زا  بل  تلالم 
یب زا  دیابن  ناگدننک  تیبرت  .دنهد  یم  رازآ  دننک و  یم  سوسف  ار  ناربمیپ  زین  ناهارمگ  دننیب ، یم  بیـسآ  هاگ  اه  بسا  ِناگدـنهد 

نوچ یضعب  .دنتسین  تبتر  کی  رد  نامدرم  همه  هک  ارچ  دنتسیا ، زاب  دوخ  هفیظو  زا  و  دنوش ، لولم  ناتیبرت 
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.دنریگ یمن  شوگ  هب  ار  نآ  یناسآ  هب  یضعب  دنریذپ و  یم  دندینش  قح  نخس 

مشچ ِّسح  رادید ، بصنم  تساه  ّسِح  ار  یبرغم  ّیقرشم و  دنرتالاب  کی  کی ز  ره  قَبَس  رد  دنرد  بتکم  کی  هب  هچ  رگ  ناکدوک 
رابخا ناج و  عامس  رد  یبصنم  ار  اه  شوگ  ِّفص  زاب  دنا  نشور  مشچ  ناجاتحم  هلمج  دننز  فص  رگ  اه  شوگ  نارازه  دص  تسار 
لوزعم یکی  ره  رمش  یم  کی  کی  ّسح  ره  نینچمه  تسین  هاگآ  عامس  زا  یمشچ  چیه  تسین  هار  نآ  ار  مشچ  نارازه  دص  ِیُبن  و 

دور یم  تسا  شکرـس  نید  فص  زا  وک  یـسک  ره  نوفاَّصلا  ُماِیق  ردنا  دنا  فص  هد  نوردنا  جنپ  رهاظ و  سح  جنپ  رگد  ِراک  نآ  زا 
ریفن تراتفگ  ددرگ ز  یسم  رگ  نخـس  نیا  تسا  فرگـش  سب  يایمیک  نکم  مک  اَولاَعَت  ِراتفگ  وت ز  تسا  سپاو  نآک  یفـص  يوس 
مالغ يا  اَولاَعَت  ُلق  اَولاَعَت  لق  شرخآ  رد  دـنک  شدوس  وت  ِتفگ  شرحاـس  سفن  تسب  رگ  ناـمز  نیا  ریگم  او  يو  زا  چـیه  ار  اـیمیک 
سرد قَبَس :  2016 يرورـس ب 2028 - نک  بلط  مک  وج  يرورـس  يرـس  زا  ّینم و  زا  زاب آ  هجاوخ  مالّـسِلل  وُعدَـی  َهَّللا  َّنإ  هک  نیه 

.ندناوخ

: سح جنپ  .ار ) ندینش  هفیظو  شوگ  تسا و  راد  هدهع  ار  ندید  هفیظو  مشچ   ) .شنیب يورین  رادید : بصنم 

1 وا 3576 / رومأم  نورد  زا  یّسح  جنپ  وا  روسیَم  نورب  زا  یّسح  جنپ 
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(165 تافاص ،  ) .َنوُّفاَّصلا ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  ناگتـشرف : فصو  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .اه  هدنـشک  فص  نداتـسیا  نوفاّـصلا : ُماـِیق 
ار ناگتفاین  تیبرت  هتسویپ  هک  تسامنهار  هفیظو  .دنراد  هدهع  ار  مدرم  تیبرت  هک  ار  یناسک  تسا  یباطخ  اولاعت : راتفگ 
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.دننک یهاتوک  شریذپ  رد  نانآ  دنچ  ره  دناوخب ،

.دناعم هارمگ ، زا  تراعتسا  سِم :

.نازیرگ ریفن :

ار ناشکرس  تسخن  هتـشذگ  ياه  تیب  رد  ( 25 سنوـی ،  ) .ِمـالَّسلا ِراد  یلِإ  اوُعْدَـی  ُهَّللا  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  وُعدَـی : هَّللا  َّنإ 
توعد هب  سپـس  دـنرب ، یمن  توعد  نیا  زا  يدوس  دوخ  هن  رو  تسا ، یهاـبت  زا  ناـنآ  ییاـهر  يارب  ناربـمیپ  توـعد  هک  داد  زردـنا 

.دوشن لولم  نیکمت  یب  دنچ  ندز  زاب  رس  زا  دناوخب و  ار  مدرم  هک  دومرف  تراشا  میرک  نآرق  رد  ص )  ) لوسر

هک نانچ  و  دنیادج ، يا  هتسد  کی  ره  ناگتـشرف  هک  نانچ  دیوگ  یم  دنک و  یم  تراشا  مدرم  ندوب  نوگ  هنوگ  هب  اه ، تیب  نیا  رد 
دـننیزگ و یم  ار  نید  تساونـش و  شوگ  ار  یـضعب  دـنا  نینچ  زین  مدرم  دـنراد ، صاخ  يدادعتـسا  کی  ره  هناـخ  بتکم  ِناـکدوک 

لدبم ار  نانآ  دوجو  سم  وا  سفن  يایمیک  هک  دشاب  ددرگن ، لولم  ناشکرس  زا  دیاب  امنهار  .دنریگ  یم  ار  ناطیـش  یپ  دنرک  یـضعب 
.دنادرگ

یلیَذُه نآ  ندرک  ریما  رب  مالّسلا  هیلع  لوسر  رب  یضرتعم  ندرک  ضارتعا 

یلیَذُه نآ  ندرک  ریما  رب  مالّسلا  هیلع  لوسر  رب  یضرتعم  ندرک  ضارتعا 

تـشارف رب  مِّلَُـسن  ضارتعا و ال  تشادن  تقاط  دسح  زا  یلوضفلا  ُوب  لیخ  روصنم  رکـشل  يارب  زا  لیَذُه  زا  درک  يرورـس  ربمیپ  نوچ 
نیا هَقَرخَم  زا  دـنا  هدـنز  ناج  زا  هدرم  هقرفت  ردـنا  هلمج  ّربکت  زا  دـنا  یناف  نوچ  ییناف  عاـتم  رد  دـنا  یناـملُظ  نوچ  هک  رگنب  ار  قلخ 

شنماد رب  دـنز  یم  ناوج  نآ  نیگرـس  قرغ  رـس  ات  ياپ  تسد  هب  شنادـنز  حاتفم  یهگ  نآ  تسا و  ردـنا  نادـنز  هب  ناج  هک  بجع 
دیوج یمن  لد  هفازگ  زک  هاوگ  وج  تسج و  تسا و  ناهنپ  رون  راد  تشپ  هاـگمارآ و  يولهپ  رارق  یب  ولهپ  هب  ولهپ  اـمئاد  ناور  ِيوج 

هن صانَم  ار  ایند  ِسبح  يدوبن  رگ  هانپ 
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رد ناهن  جاـهنم و  تسه  دـشر  ِجاـهنِم  لاـض  يا  وجب  هک  دـشک  یم  لَّکَُوم  نوچمه  تتـشحو  صـالخ  یتسُج  لد  هن  تشحو  يدـُب 
رب غاـب  ناـگدرم  نیب  بولطم  خر  بلاـط  نیا  رد  وت  نیمک  ردـنا  عـمج  ِناـیوج  هقرفت  تسا  نتـسُج  هفازگ  نهر  شتفاـی  تسا  نمکم 

رازه دـص  رو  هدژم  سک  یتـسین  رگ  يدـُب ، یک  رد  هب  مد  ره  ناینادـنز  نیا  مشچ  نـک  مـهف  ار  یگدـنز  هدـنهد  نآـک  نـُب  هتـسَج ز 
رقم یب  تسا  يرتسب  فاحل و  هناخ  رد  هک  ناد  تسین  مارآ  ار  تولهپ  نیمز  رب  وج  ِبآ  يدوبن  رگ  يدـنُدب ، یک  وج  بآ  ِناـگدولآ 

نهک ب 2046- خیـش  رگم  رکـشل  رورـس  نکم  هَّللا  لوسر  ای  هن  هن  تفگ  رامخ  نیا  دـشابن  نکـشا  رامخ  یب  رارق  یب  دـشابن  یهاگ 
نارجاهم و رب  ار  یمالغ  دـنتفگ  دـندرک و  وگ  تفگ و  هماسا  تراما  رد  ناقفانم  : » دـسیون مهدزاـی  لاـس  ثداوح  رد  ریثا  نبا   2029

ندوب ریما  رد  رگا  دومرف : ص )  ) لوسر .تسا  هدرک  ریما  راصنا 

300 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ج 2، لماکلا ، « ) .دوب راوازـس  زین  وا  ردپ  تسا و  تراما  راوازـس  وا  دیدز ، نعط  زین  وا  ردپ  تراما  رد  نیا  زا  شیپ  دـینز  یم  نعط  وا 
.زوریپ لیخ : روصنم  ص 317 )

.میریذپ یمن  مِّلَُسن : ال 

.لد کیرات  نورد ، هریت  یناملظ :

.يوایند تسایر  یناف : عاتم 

جارختـسا نآ  دـننام  درب و  راک  نیا  زا  تسادـیپ  هک  دـنا ، هدرک  ینعم  یگدنمرـش  یگریت و  ناسیون  گنهرف  ضعب  و  غورد ، هَقَرخَم :
یم ییوگ  غورد  هب  ناشیگدنز  دنیوگ و  یم  غورد  رگیدـکی  هب   ) .تسا يوغل  ینعم  نامه  هب  تیب  نیا  رد  هقرخم »  » یلو .تسا  هدـش 

تسد رد  نآ  و  تدهاجم ، تضایر و  نآ  حاتفم »  » تسا و نت  زا  تراعتسا  نادنز » : » ندوب تسد  رد  نادنز  حاتفم  .درذگ )
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.یناسفن ياهاوه  توهش ، نیگرس : ( 69 توبکنع ،  ) .انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو  هک : تسا  هدنب 

زا تیاـنک  ولهپ : هب  وـلهپ  ( 4 دـیدح ،  ) .ُْمْتنُک اـم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  تسا : هدـنب  اـب  هتـسویپ  هک  یهلا  تیاـنع  زا  تراعتـسا  ناور : ِيوج 
.مارآان

.نشور هار  دَشَر : ِجاهنم  .تسوپاکت ) رد  ایند  يارب  وا  و  تسوا ، اب  ادخ  تیانع   ) .هدننک تیامح  یماح ، راد : تشپ 

.ياج ناهن  نَمکَم :

تفـص عمج »  » هک نآ  هن  میریگ  لوعفم  ار  عمج »  » هتفرگ و هیلإ  دنـسم  ار  ناـیوج » هقرفت   » هک تسا  نآ  تسرد  عـمج : ناـیوج  هقرفت 
نادـب تسا  کیدزن  تیب  نیا  رد  عمج »  » و هقرفت »  » ینعم .یناسفن  ياهاوه  زا  تراعتـسا  ناـیوج  هقرفت  دوش و  هتفرگ  ناـیوج » هقرفت  »

َیلإ اوُعدَی  ُهَّللا  یلاعت َو  هلوق  توعد  ردـنا  ار  قلخ  یلاعت  يادـخ  درک  عمج  .هقرفَّتلا  ِعمَجلا َو  ِیف  ُمالَکلا  : » تسا هدروآ  يریوجه  هچ 
زا دناوخب  ار  هلمج  ِمیِقَتسُم » ٍطاَرِص  َیلا  ُءاَشَی  نَم  يِدهَی  َو   » یلاعت هلوق  تفگ  تیاده و  ِّقح  ردنا  درک  قرف  ناشهاگ  نآ  مالَّسلا ، ِراد 

نالذخ هب  ار  یهورگ  درک  قرف  داد و  نامرف  ار  هلمج  و  درک ، عمج  .ّتیشم  راهظا  مکحب  دنارب  ار  یهورگ  توعد و  يور 

301 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدعاق تسا و  هدرک  ناشن  دوخ  ردنا  ود  ره  هقرفت  عمج و  هاگ  نآ  و  : » دیوگ هک  نآ  ات  ص 324 ) بوجحملا ، فشک  « ) .درک دورطم 
َْفیَک ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  غاـب : ناـگدرم  ص 328 ) بوجحملا ، فشک  « ) .هداـهن ار  دوـخ  نآ 

اب هک  هدرم  ياه  لد  تسا  نینچ  .دنیور  یم  يراهب  میسن  اب  یهلا  تردق  هب  اه  ینتسر  ناهایگ و  ( 50 مور ،  ) .اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی 
.دوش یم  هدنز  ادخ  دای 

ایند ناراتفرگ  زا  تیانک  ناینادنز :
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: دیوگ ظفاح  هک  نانچ  نت ، و 

ص)  ) لوسر رب  ناریگ  هدرخ  ای  ریگ  هدرخ  هتفگ  زا  منکف  رب  هدرپ  هرهچ  نآ  زا  هک  یمد  اشوخ  منت  رابغ  دوش  یم  ناج  هرهچ  باجح 
.هدرک تراشا  نادب  اهراب  هک  دزادرپ  یم  يا  هتکن  حرش  هب  تسا ، هدرک  راصنا  رجاهم و  ناریپ  عمج  هدنامرف  ار  ناوج  هماسا  ارچ  هک 

، نادرگ يور  دناوخ  یم  مالّسلا » ُراَد   » هب ار  همه  هک  ادخ  هدومرف ي  زا  .هارمگ  یهاوخ  دوخ  زا  دنا و  هاوخ  دوخ  نورد  هریت  ناربکتم 
فطل نارگ ، دنب  نیا  زا  صالخ  ناهاوخ  دنا و  نادنز  راتفرگ  هک  یلاح  .ناور  دناوخ  یم  هار  نادـب  ناشاوه  هک  یهار  رد  کی  ره  و 

.دننیب یمن  دنا  هتسویپ  نانآ  هب  هک  ار  قح 

یم تراشا  هتکن  نیدب  ماجنارس   1 تسا 3755 / یفـسوی  نم  رب  گرگ و  شقن  وـت  رب  تسا  یفخ  فـطل  بجع  نیا  تسا  نیع  رحس 
.دنور یم  یهار  هب  نآ  ندروآ  تسد  يارب  کی  ره  تسا و  تقیقح  يوج  تسج و  رد  یمدآ  هک  دنک 

حرج هدرک  ار  وا  تفگ  رم  یثحاب  حرش  هدرک  رگید  عون  زا  یفسلف 

دیدپ نآ ، هار  ددعت  تسا و  یکی  تقیقح   2 / 2910 دنک 2911 - یم  یناج  قرز  زا  رگد  نآ  دـنز و  یم  هنعط  ود  ره  رد  رگد  نآ  و 
.تسا نامدرم  رکفت  زرط  زا  هدمآ 

رد هَّللا  لوسر  ای  اوشیپ  دیاب  ریپ  دیاب  ریپ  اوگ  وت  ِتفگ  یتستفگ و  وت  مه  دابم  رکشل  رـس  ریپ  درم  ریغ  داز  ریـش  را  ناوج  هَّللا  لوسر  ای 
302 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رتشیپ  يو  زا  ریپ و  نیدنچ  تسه  رگن  رکشل  نیا 

دوخ وا  درز  ياه  گرب  نیچب  ار  وا  هتخپ  ياه  بیس  نیبم  ار  شدرز  گرب  نآ  تخرد  نیز 
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ون ياـه  گرب  دـیون  درآ  یم  هتخپ  لـقع  رهب  دـیپس  يوم  نآ  شیر و  درز  گرب  تسا  یلماـک  ّیگتخپ و  ناـشن  نیا  تسا  یهت  یک 
نآ تسا  یفراص  ییور  خرـس  رز  يدرز  تسا  یفراع  ناشن  یگرب  یب  گرب  ماخ  تسا  هویم  نآ  هک  نآ  ناشن  دـش  ماـف  زبس  هدیـسر 
رگا تسا  لقع  نمُزم  دوب  ژم  ژک  وا  ِّطخ  ياه  فرح  تسا  طخ  ون  ربخم  هاگ  بتکم  هب  وا  تسا  طخ  ون  را  تسا  ضراـع  لـگ  وا  هک 
ياج رب  قح  داد  رگن  رد  رفعج  هب  یهاوخ  لثم  رگ  دـنار  جوا  رب  رپ  ود  وا  لقع  تفای  دـنام  زاب  هچ  را  تعرـس  زا  ریپ  ياپ  دود  یم  نت 

سفن شوخ  ِشومخ  دص  منوردنا  برطـضم ز  دش  ملد  نیا  بامیـس  وچمه  بجتحم  دش  نخـس  نیک  رز  زا  رذگب  رَپ  شاپ  تسد و 
ایرد ياه  تراـشا  زا  وجم  ار  وج  ار  وت  دـیوج  یم  رحب  وُج  وچمه  نتفگ  تسا و  رحب  یـشماخ  سب  هک  ینعی  دـنز  یم  بل  رب  تسد 

: رکشل رس  ریپ   2047 باوَّصلِاب ب 2062 - مَلعأ  ُهَّللا  نک َو  متخ  باتم  رس 

یثیدح تیب ، نیا  دنتسم  يونثم  ثیداحا  رد  ریپ : ندوب  اوشیپ   6 داشر 4121 / ریپ  یلو  ین  نودرگ  ریپ  دابم  رکشل  رس  داتسا و  ریپ  ریغ 
نیا و  تسا ، نداد  رارق  اوشیپ  زا  نخـس  ثحب  دروم  تیب  رد  اما  .ِمـالَکلاب » ُرَبکـالا  أَدـبَِیل  يَأ  َربُکلا  اوُرِّبَک  : » يراـخب ملـسم و  زا  تسا 

ُّمث : » ثیدـح نیا  زین  و  ص 419 ) ج 5 ، هعیـشلا ، لئاسو  « ) .ًانِـس مُهُرَبکأَف  ءاوس  ِهَرجِهلا  ِیف  اُوناَک  نإَف  : » دیامن یم  رت  بسانم  ثیدـح 
تسا یحیملت  نآ  رد  و  يریپ ، زا  تراعتسا  درز : گرب  هالصلا ) باتک  هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  « ) .ًانِس ُربکألا  َُّمث  امالسإ  مدقألا 
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.يدنملاس رثا  رد  هرهچ  يدرز  ای  دنام  یم  شیر  رب  انح  رثا  زا  هاگ  هک  درز  یگنر  هب 

: هتخپ لقع  دیپس و  يوم 

303 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دیما  ژک  يا  نادب  وم  نیا  ینعم  دیپس  وم  ینعی  ریپ  دوب  هک  خیش 

: یگرب یب  گرب   3 / 1789 وم 1790 - يات  دنامن  شّیتسه  ات ز  وا  ِّیتسه  هیس  يوم  نآ  تسه 

هرس فِراَص : ( 1 تیب 2237 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) 1 راـگدرک 2237 / دـشخب  شیگرب  یب  یگرب  راـنچ  نیا  ياـه  گرب  دزیرب  رگ 
.فارص .میس  رز و  هدننک 

.هدیمد وا  هرهچ  رب  يوم  هزات  هک  ناوج  زا  تیانک  طخ : ون 

.شیامزآ ماگنه  رَبخَم : هاگ 

.دناوتن نتفر  هک  .هدنام  ياج  رب  نِمُزم : .ملع ) صقان  راک  هزات  زا  تیانک   ) .هتفرگ میلعت  طخ  یگزات  هب  .زومآ  هزات  طخ : ون 

.مهف دنک  لقع : نِمُزم 

(. ع  ) یلع ردارب  و  ص )  ) لوسر يومع  رسپ  رایط ، رفعج  رفعج :

نایب رد  هتفگاـن ، ندـنام ، هدرپ  رد  نخـس : ندـش  بجتحم   2 تـسا 3551 / هیراـع  رپ  ار  راّرط  رفعج  تـسا  هیراـج  رَپ  ار  راـّیط  رفعج 
.ندماین

.قح ياه  هولج  زا  تراعتسا  سفن : شوخ  شومخ   1 راد 577 / شوه  نک  وخ  شوماخ  یتّدم  رابغ  نوچ  دـمآ  رهاظ  يوگ  تفگ و 
.تسا فلکت  یلو  دنا ، هدرک  ینعم  ص )  ) لوسر ار  وا  ناحراش  ضعب 

يرکشل رادرـس  دیابن  ار  هماسا  نوچ  یناوج  هک  ص )  ) ادخ لوسر  رب  تسا  راصنا  نارجاهم و  ضعب  يریگ  هدرخ  زا  نخـس  راب  رگید 
.دنرکشل نآ  ءزج  مالسا  رد  قباس  ناریپ  هک  دنک 

رب هتفرگ  ار  وا  یمـسج  يورین  ادـخ  رگا  .تسا  ربهار  شنـشور  يدرخ  دراد  هدرـسف  يرهاـظ  رگا  ریپ  تسا و  هدومزآاـن  راـک  ناوج ،
نب رفعج  هب  تسد »  » ياج هب  هک  نانچ  تسا  هدوزفا  وا  ینالقع  يورین 
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.دراد یم  زاب  نتفگ  زا  ارم  ینورد  تلاح  اما  منک ، زارد  ار  نخس  هراب  ود  مهاوخ  یم  هک  دنک  یم  تراشا  زاب  و  داد ، رپ »  » بلاط یبا 
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رظن شیپ  دوب  هزره  ربخ  هک  ربخ  یب  وا  نخس  شداد  یم  تسد  بل  درس  نآ  نخس ز  ربمغیپ  شیپ  بدا  یب  نآ  درک  هتسویپ  نینچمه 
لوزعم وا  شیپ  اهربخ  نیا  دـش  لوصوَم  رظن  ردـنا  وا  هک  ره  تسا  بیاغ  رهب  تسین  رـضاح  رهب  تسا  بیاـن  دوخ  رظن  زا  اـهربخ  نیا 

يو رب  هلّالد  همان و  دـش  درم  تشذـگ و  یلفط  زا  هک  ره  نیا  زا  دـعب  ار  ناکلّالَد  نک  عفد  نیـشنمه  یتشگ  قوشعم  اـب  هک  نوچ  دـش 
ناصقن تلفغ و  ِلـیلد  نآـک  تساـطخ  نتفگ  ربخ  ناـیانیب  شیپ  ار  میهفت  یپ  زا  دـیوگ  فرح  ار  میلعت  ِیپ  زا  دـَناوخ  هماـن  دـش  درس 

ردـنا زارد  وگ  كدـنا  کیل  شوخ  يوگ  رب  وگب  دـیامرفب  رگ  اوتِـصنأ  باطخ  دـمآ  نیا  رهب  وت  عفن  یـشومخ  دـش  انیب  شیپ  تساـم 
ُماسُح قحلا  ءایـض  اب  نوسف  ابیز  نیا  رد  نم  هک  نینچمه  زاس  رمأ  اـب  وگب  نیمرـش  ناـنچمه  زارد  شک  ردـنا  هک  دـیامرفب  رو  شکم 

هک نوچ  لالجلا  وذ  ءایـض  نیدلا  ماسح  يا  دـشک  یم  نتفگ  هب  معون  دـص  هب  وا  دـشر  زا  نم  منک  یم  هتوک  هک  نوچ  نونک  نیّدـلا 
یم شوگ  وا  ماج  مد  نیا  تسوت  ناهد  رب  اهَّنإ  ِیل  ُلق  ًارمَخ َو  ِینِقـسا  یَهَتـشُم  ِّبُح  دـشاب ز  رگم  نیا  لاقم  ییوج  یم  هچ  ینیب  یم 
یب  2063 تسا ب 2079 - رت  نوزفا  نیا  زا  نم  صرح  تفگ  تسم  یمرگ و  کـن  تسا  یمرگ  وت  مسق  وک  شوگ  مسق  هک  دـیوگ 

.لاح تقیقح  زا  هاگآان  ربخ :

ربخ
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هک یلاـح  داد  یم  ربخ  وا  « ) .ندـید دـننام  دوب  یک  ندینـش  هنیاَـعُملاَک : ُرَبَخلا  َسَیل  : » تسا لـثم  نیا  زا  هتفرگ  ندوب : هزره  رظن  شیپ 
.ندیسر ندش : لوصوم  .دید ) یم  ص )  ) لوسر

.ندوب هدیاف  یب  زا  تیانک  ندش : لوزعم 

.يراگتساوخ رد  تسا  نز  درم و  نایم  هطساو  هک  ینز  َهلّالَد :

2 لاق 854 / ِباحصا  شوگ  لاح و  بحاص  مشچ  لاصو  لها  مشچ  تسا و  هلّالد  شوگ 
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.ندوب شزرا  یب  زا  تیانک  ندش : درس 

(204 فارعا ،  ) .اُوتِْصنَأ َُهل َو  اوُعِمَتْساَف  ُناءْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اوتِصنأ : باطخ 

.نتفگ ازارد  هب  نخس  ندیشک : ردنا  زارد   1 اوتِصنأ 1622 / دومرفب  قح  ار  اه  شوگ  وت  سنج  ین  نابز  وا  یشوگ  وت  نوچ 

.ندرک تعاطا  نتفریذپ ، رمأ : اب  نتخاس 

يور زا   ) تسا دـیق  دـشر »  » یلو منک ،) یم  مک  داشرا  زا   ) دـنا هتفرگ  ندرک » هاـتوک   » لوعفم ناـحراش  مومع  ار  هملک  نیا  دـشر : زا 
(. منک یم  هاتوک  ار  نخس  بدا  تیاعر  یهاگآ و 

.هتسب لد  بولطم ، لوعفم ) مسا  : ) یَهَتشُم

.تسا بارش )  ) نامه وگب  ارم  ناشونب و  بارش  ارم  ًارمَخ :...  ِینِقسا 

: تسا ساون  وبا  رعش  زا  هتفرگ 

 ... ُرهَجلا َنَکمأ  اذِإ  ارِس  ِینِقسَت  َال  ُرمَخلا َو  َیِه  ِیل  ُلق  ًارمَخ َو  ِینِقساَف  الَأ 

وگ ارم  هد و  بارـش  ارم  ( ) ص 242 ساون ، وبا  ناوید   ) ٌرتَس اـِهنوُد  نِم  ِتاذَّللا  ِیف  َریَخ  اَـلَف  یَنُکلا  َنِم  ِینعَد  يَوهَت َو  نَم  ِمساـِب  حـُبَف 
تیانک زا  ارم  رآ و  نابز  رب  یقـشاع  ودـب  هک  ار  نآ  ماـن  ( ) .تسا نکمم  اراکـشآ  هک  هاـگ  نآ  یناـهنپ ، ارم  ناـشونم  .تسا و  بارش 

نورد زا  دنرگن و  یم  ار  نورب  اهنت  هک  نانآ  .تسین ) يریخ  دشاب ) یناهن   ) دشاب شـشوپ  رد  هک  ییاه  تذل  رد  هک  راذگاو  نتفگ ) )
رب دنا ، هاگآان 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2124 

http://www.ghaemiyeh.com


رد .دوبن  راکـشآ  نورد  هک  دـیآ  راک  هب  اـج  نآ  اـت  نورب  رب  ندرک  مکح  دـننیب  یمن  دـنریگ و  یم  هدرخ  نـالماک  راـتفگ  اـی  رادرک 
شوماخ دیاب  دوش  هدناوخ  تسا  تقیقح  رـسارس  هک  نآرق  نوچ  هک  نانچ  تسـشن  دیاب  شوماخ  تقیقح ، زا  هاگآ  ِناگرزب  رـضحم 

نآ هک  تسا  نآ  هناشن  نتفگ  نخـس  هب  وا  رما  هک  ارچ  تفگ ، نخـس  دیاب  دیامرف ، نتفگ  تصخر  دوخ  نیب  تقیقح  رگا  و  تسـشن ،
.دیآ شوخ  ار  وا  نخس 

ار هدننک  ضارتعا  مالّسلا  هیلع  یفطصم  نتفگ  باوج 

ار هدننک  ضارتعا  مالّسلا  هیلع  یفطصم  نتفگ  باوج 

ار مد  درـس  نآ  دیزگ  بل  سَبَع  ِناطلـس  مجَّنلا و  هش َو  نآ  وگ  تفگ و  زا  برع  نآ  دُرب  دح  نوچ ز  وخ  دـنق  يافطـصم  روضح  رد 
هب ار  نیا  رخب  هک  کشخ  نیگرـس  يا  هدُرب  اـنیب  شیپ  ناـهن  ياـناد  شیپ  ییوگ  دـنچ  ناـهد  رب  شعنم  رهب  دز  یم  تسد  سب  تفگ 

تدب يالاک  هک  ات  جاگ  جیگ  يا  یتشادرب  یخا  خا  خا  هک  ییوگ  یهنب و  ینیب  ریز  خُم  هدنگ  زغم  هدنگ  يا  ار  رَعب  کشُم  ِفان  ياج 
دیاب یکدنا  ار  نتـشیوخ  تخاس  لوگ  هچ  رگا  ار  دوخ  وا  ملح  ار  كالفا  نشلگ  هدـیرچ  نآ  ار  كاپ  ِماشم  نآ  یبیرف  ات  جاور  دـبای 
تسا رادیب  تخـس  رف  بوخ  نآ  درک  هتفخ  رگ  نتـشیوخ  نتـشاد  دیاب  مرـش  مه  ار  هبرگ  نهد  بشما  دنام  زاب  رگ  ار  گید  تخانش 

زا یملح  یکی  ره  هورگ  نیا  دنراد  ملح  نارازه  دـص  یفطـصم  شیپ  وید  نوسف  نیا  افـص  یب  ِجوجل  يا  ییوگ  دـنچ  ربم  شراتـسد 
رب كزغن  زغن  زغن  ِبوخ  ِبارـش  نوچمه  ناشملح  دـنک  هرمگ  ار  مشچ  دـص  كریز  دـنک  هلبا  ار  رادـیب  ناشملح  هوک  وچ  دـص  اهنآ 

يالاب دور 
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دتفا یم  هار  نایم  رد  ریگ  دوز  بارش  نآ  انَرب ز  درم  تفرگ  نتفر  ژک  تسم  نیزرف  وچمه  تفگش  رپ  بارـش  نآ  نیب ز  ار  تسم  زغم 
دـصیس لقَن  لُقن و  زا  فهک  باحـصا  نآ  هک  نآ  تسا  یبش  کی  وا  یتسم  هک  ییم  هن  تسا  یلب  ِّمخ  زا  هک  هداب  نیا  هصاخ  ریپ  وچ 
دنتشاد یسوم  ِرکُس  مه  نارحاس  دنا  هدرک  هحرش  هحرش  ار  اه  تسد  دنا  هدروخ  یماج  رـصم  نانز  نآ  لقع ز  دندرک  مُگ  لاس  هن  و 

2080 تسد ب 2100 - اپ و  دوخ  یب  درک  یم  ورگ  نآ  تسم ز  دوب  یم  نآ  راّیط ز  رفعج  دنتشاگنا  یم  راد  لد  ار  راد 
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ورف نوچ  هراتس  هب  دنگوس  يوَه : اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  مجَّنلا : َو  ( 4 ملق ،  ) .ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  .شوخ َو  يوخ  هدنراد  زا  تیانک  وخ : دـنق 
وا دزن  يروک  هک  تفات  رب  خر  درک و  شرت  ور  یمْعَْألا : ُهَءاج  ْنَأ  یَّلَوَت  َسَبَع َو  هیآ : هب  تسا  تراشا  سَبَع : ناطلـس  ( 1 مجن ،  ) .دوش

.دیوگ نخس  ماگنهان  هک  .بدا  یب  زا  تیانک  مد : درس  ( 2 تیب 2056 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ( ) 2 - 1 سبع ،  ) .دمآ

.کشپ رَعب :

.دنرآ رب  وبشوخ  يزیچ  ندییوب  هاگ  هک  يزاوآ  توص ) مسا  : ) خا

.چول لوحأ ، جاک : جاگ :

.ٌنُذُأ َوُه  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  هیآ : هب  تسا  یتراـشا  نآ  رد  و  ندـنایامن ، هاـگآان  ار  دوخ  زا  تیاـنک  نتخاـس : لوگ 
: ندوب رادیب  ( 61 هبوت ، )

تیب 3535/ لیذ  هب : دـینک  هاگن  « ) .یبلق مانَی  يانیَع و ال  ُماَنَت   » 2 هدـُب 1572 / قِراخ  ار  لهج  ياه  هدرپ  هدـش  هَّللا  رُوِنب  رُظنَی  وا  مشچ 
ناکرشم هک  نانچ  ندنکفا ، هابتشا  رد  زا  تیانک  ندرک : هلبا  ار  رادیب  ( 2
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تکرح میناد  یم  هک  نانچ  .ریزو  نیزرَف : .دریذپ ) یم  مییوگ  هچ  ره   ) .تسا شوگ  وا  دنتفگ  دنتـسنادن و  ار  لوسر  یـشوماخ  ینعم 
.تسا بَّرَُوم  جنرطش  هحفص  رد  ریزو 

.دروآ یتسم  دوز  هک  ریگ : دوز 

.تسا یلزا  قشع  بارش  یلب » مخ   » زا دوصقم  و  (، 172 فارعا ،  ) یَلب اُولاق  هلمج  هب  تسا  تراشا  یلب : ِّمخ 

تسم شیوخ و  یب  دش  شیوخ و  ِّبَر  دید  تسلا  ماگنه  هب  وک  سک  نآ  حور 

هروس رد  نانآ  ناتساد  فهک : باحصا   2 / 1658 درک 1659 - يوب  دناد  هچ  یَم  وا  دروخن  نوچ  دروخب  یم  وک  یم  يوب  دسانش  وا 
انالوم .تسا  هدمآ  اهریسفت  رد  و  فهک ، كرابم 
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: رصم نانز  .تسا  هدرک  ریسفت  تسا  یلب  مخ  زا  هک  بارش  نآ  ندیشون  هجیتن  راغ  رد  ار  نانآ  نتفخ 

ربخ ناشی  دشب ز  یلوغشم  هک ز  رَمَس  دش  فسوی  رصم  نانز  زا 

تراشا نتشاد : یـسوم  رکـس  نارحاس و   3 / 1604 شیپ 1605 - هن  دـنیب  سپ  هن  هک  هلاو  حور  شیوخ  ياهدـعاس  هدرک  هراـپ  هراـپ 
ام تسین  ینایز  دنتفگ  .مزیوآ  یم  ناتراد  رب  مرب و  یم  ار  امـش  ياپ  تسد و  تفگ  نوعرف  .دنتفگ  نوعرف  خـساپ  رد  هچ  نادـب  تسا 
ار رفعج  تـسد  ود  هتؤـم  گـنج  رد  تـسد : اـپ و  ندرک  ورگ  ( 3 تیب 1720 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) .میور یم  دوخ  يادـخ  يوس 

.درپب تشهب  رد  ات  درک  تمحرم  لاب  ود  ودب  ادخ  هک  داد  ربخ  ص )  ) لوسر دندنکفا و 

دهد یم  ناشن  هاگآان  دـنهد ، یم  ماجنا  وا  روضح  رد  ای  دـنیوگ  یم  ودـب  هچ  نآ  زا  ار  دوخ  یتحلـصم  يارب  ادـخ  یلو  ای  ربمیپ  هاگ 
تسا شوگ  وا  دنتفگ  یم  ص )  ) لوسر هراب  رد  ناقفانم  هک  نانچ  فراعلا .) ُلهاجت  )
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ٍْریَخ ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  دـش : لزاـن  ناـنآ  شنزرـس  يارب  هیآ  نیا  و  دریذـپ .) یم  مییوگ  هچ  ره  )
(61 هبوت ،  ) .َنِینِمْؤُْمِلل ُنِمُْؤی  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  ْمَُکل 

وت رکذ  نیز  دهد  ییهاوگ  لد  وت  رکف  دنیبب  نزور  زا  رخآ 

ار لهاجت  نآ  تسا و  هاـگآ  وا  هک  تسناد  دـیاب   2 / 1580 مَعَن 1581 - دـیوگ  ددـنخ و  ییوگ  هچ  ره  مرک  زا  دـنامن  تیور  رد  ریگ 
.تسا یتحلصم  یببس و 

شوماخ تشاد و  هاگن  بدا  دـیاب  لاح  نینچ  رد   3 تسین 1184 / رود  ممشچ  شیپ  زا  زار  کیل  تسین  روتـسد  منتفگ  قلطم  شاف و 
.درک ییوگ  رپ  هدننک  ضارتعا  نآ  دننام  هن  .دوب 

هار زا  هکلب  نابز  ِتفگ  قیرط  هب  هن  ار  ناشیا  رم  نیا  باوج  نادیرم و  ضارتعا  ُهَّرِس و  ُهَّللا  َسَّدَق  دیزی  وبأ  نتفگ  یِنأَش  َمَظعأ  اَم  یناحبـس  هّصق 
نایع

نابز ِتفگ  قیرط  هب  هن  ار  ناشیا  رم  نیا  باوج  نادیرم و  ضارتعا  ُهَّرِـس و  ُهَّللا  َسَّدَـق  دـیزی  وبأ  نتفگ  ِینأَش  َمَظعأ  اَم  یناحبـس  هّصق 
نایع هار  زا  هکلب 

تـشذگ نوچ  نوُدبعاَف  اَه  اَنأ  اَّلإ  َهلإ  َال  نوُنف  وُذ  نآ  نایع  هناتـسم  تفگ  منم  نادزی  کن  هک  دمآ  دیزیاب  مشتحم  ریقف  نآ  نادـیرم  اب 
قح هَلَه  مد  نآ  دینز  نم  رب  اهدراک  هلغـشم  نم  منک  را  راب  نیا  تفگ  حالـص  دوبن  نیا  یتفگ و  نینچ  وت  حابـص  شدـنتفگ  لاح  نآ 

تشگ تسم  درک  هدامآ  يدراک  يدیرم  ره  درم  دازآ  نآ  درک  تَّیصو  نوچ  منتشک  دیابب  میوگ  نینچ  نوچ  منت  اب  نم  نت و  زا  هَّزَنم 
دش ب 2108- هراچ  یب  وا  عمش  دمآ  حبص  دش  هراوآ  وا  لقع  دمآ  لُقن  تفرب  رطاخ  زا  شاه  ّتیصو  نآ  تفَز  قارغَس  نآ  زا  زاب  وا 

دنچ ره  ص 166 ،)  ) تسا راطع  ءایلوألا  هرکذت  انالوم  هدورس  ذخأم  ًارهاظ  ِینأَش : مَظعأ  اَم  ِیناحبُس  هِّصق   2101
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ص یتواکذ ، همجرت   ) سیلبا سیبلت  ص 327 ،)  ) بوجحملا فشک  هلمج  زا  تسا  هدمآ  زین  نآ  زا  شیپ  ياه  باتک  رد  ناتساد  نیا 
.دراد قابطنا  راطع  هتشون  اب  تسا  هداد  هراب  نیا  رد  انالوم  هک  یلیصفت  اما  نوسلکین .) لقن  هب   ) عُِمل زین  (، 239

وگب ءامسا  ملاع  یناعم و  دوقن  ملاع و  ِفاّرص  يا  : » دیسرپ وا  زا  سمش  انالوم ، اب  سمش  رادید  نیتسخن  رد  تسا ، روهـشم  هک  نانچ 
تسایلوا ءایبنا و  عیمج  رالاس  رورس و  یفطصم  دمحم  ین  ین  هک  دومرف  دیزیاب ؟ ای  دوب  گرزب  ص )  ) هَّللا لوسر  دمحم  ترضح  هک 

...

ِیناحبُس دیزیاب  دیامرف و  یم  ِکتَفِرعَم  َّقَح  َكانفَرَع  اَم  َکَناَحبُـس  یفطـصم  ترـضح  هک  تسا  ینعم  هچ  سپ  تفگ  يزیربت  سمش 
نیا زا  ار  ییاه  هلمج  راطع و  هلمج  نیا  نافراع  ناـیفوص و  ص 87 ) ج 1 ، یکالفا ، نیفراعلا  بقانم  « ) .دـیوگ یم  ِینأَش ...  مَظعأ  اَم 

نانآ ناگرزب  نابز  رب  هک  تسد 

310 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

انف هلحرم  هب  نوچ  ناـسنا  هکنیا  نآ  هصـالخ  .تسا  هتـشون  طوسبم  یحرـش  هراـب  نیا  رد  يراوزبـس  .دـنا  هدرک  اـه  هیجوت  تسا  هتفر 
هب هاگ  ره  .تسا و  ندب  نیمه  زا  ترابع  تراشا و  دیوگ ، یم  هک  ار  وا  تافدارم  اَنا و  ظفل  و  دناد ، یم  ندـب  نیمه  ار  دوخ  هدیـسرن 
هیلإ هجوتم  یقیقح  قوشعم  رب  ار  وا  تافدارم  اَنأ و  قح ، هب  هجوت  زا  دوش  رپ  دوخ و  زا  دوش  یلاخ  و  دوش ، تالابم  یب  یکاخ  نت  نیا 

َال  » دیوگ یم  یسک  میونـشب  رگا  هک  نانچ  تسادخ  ِلوق  لوُقم  ِینأَش » َمَظعأ  اَم   » دنا هتفگ  یهتنا )  ) .دنک قالطا  دوخ  هیف  قرغتـسم  و 
نادیرم ار  نآ  دننام  ییاه  هلمج  هلمج و  نیا  دسر  یم  رظن  هب  اما  دناوخ  یم  نآرق  هک  میناد  اَنأ » اَّلإ  َهلإ 
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ندید هب  نوچ  هک  اج  نآ  ات  دوب  دِّبعتم  تخـس  عرـش  رهاظ  ظفح  هب  : » دسیون يریـشق  .دنا  هتـسب  يو  رب  وا  تشذگ  رد  زا  سپ  دیزیاب 
ص 15) هیریشق ، هلاسر  « ) .درکن مالس  ودب  تشگرب و  تخادنا ، هلبق  هب  ور  دجـسم  رد  ناهد  بآ  هک  دید  ار  وا  تفر و  ایلوا  زا  یکی 

مدـش تفگ  يو  هک  تسا  نآ  یکی  دـنا ، هتخاس  ورب  هچ  نآ  زا  دـنیوگ ، اه  غورد  ناوارف  دـیزیاب  رب  : » تسا هتفگ  هّللا  دـبع  هجاوخ  و 
دیزیاب نادناخ  زا  هک  ماطسب  لها  زا  يا  هدع  زا  : » تسا هدمآ  سیلبا  سیبلت  رد  ص 104 ) هیفوّصلا ، تاقبط  « ) .شرع ربارب  مدز  همیخ 

ریقف ص 240 ) سیلبا ، سیبلت  همجرت  « ) .میرادن ربخ  ام  دنتفگ  دنا ، هتفگ  نینچ  دیزیاب  ایآ  هک  دش  لاؤس  تاملک  نیا  هب  عجار  دندوب 
.ناسانش مدرم  هدید  رد  مشتحم  ناهاگآان و  مشچ  رد  ریقف  .قلخ  زا  زاین  یب  ینعم  رد  هدنژ و  رهاظ  هب  مشتحم :

.دشاب هیجوت  لباق  ات  تسا  هدرک  ینعم  هب  لقن  ار  دیزیاب  هلمج  انالوم  ایوگ  هدماین  ءایلوألا  هرکذت  رد  هلمج  نیا  اَنأ : اَّلإ  َهلإ  َال 

.نیه ناه ، هَله : یناحبس »...   » نتفگ زا  تیانک  .دایرف  گناب ، هَلَغشَم :

.يونعم یتسم  زا  تیانک  تیب ، رد  .بارش  هزوک  .راد  هلول  هزوک  هساک و  یکرت :)  ) قارقس قارغَس :

ناوت یم  دـنا و  هدرک  ینعم  هیتافـص  تایلجت  دـنا و  هدـناوخ  لقَن »  » ناحراش اما  .تسا  نون  مض  هب  هملک  نیا  ساسا  هخـسن  رد  لـقن :
« لقن  » دیاب دوش  هدناوخ  نون  مض  هب  رگا  اّما  .درک  ینعم  دـهد  تسد  الع  الج و  قح  ترـضح  هب  لاصتا  زا  هک  ینورد  روش  یتسم و 

فالخ فلکت و  اب  ار 

311 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و ینامسج ) تافص  زا  لاقتنا   ) تفرگ نالقن »  » ینعم هب  هدعاق 
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.دنک یم  دییأت  ار  رظن  نیا  تسا  دعب  ياه  تیب  رد  هک  هتفر » وا  يوا   » هلمج

هچ وا  باتفآ  اب  ار  هیاس  باتفآ  قح  دَُوب  قح  هیاس  لقع  دیزخ  یجنک  رد  هراچ  یب  هنحش  دیسر  ناطلس  نوچ  تسا  هنحِـش  نوچ  لقع 
يرـس نآ  نآ  يرـس ز  نیز  دوب  هتفگ  يرپ  نآ  دـیوگ  هچ  ره  یمدرم  فصو  درم  زا  دوش  مُگ  یمدآ  رب  دوش  بلاغ  يرَپ  نوچ  باـت 
يزات ماهلا  یب  كُرت  هدـش  وا  دوخ  يرَپ  هتفر  وا  ِيوا  دوب  نوچ  دوخ  يرپ  نآ  راـگدرک  دوب  نوناـق  مد و  نیا  ار  يرپ  نوچ  دوب  هتفگ 

شدشاب یک  يرپ  زا  یمدآ  ّيرپ و  دنوادخ  سپ  تفص  تاذ و  نیا  تسه  ار  يرَپ  نوچ  تغل  کی  دنادن  دیآ  دوخ  هب  نوچ  هدش  وگ 
هتفگ هداـب  ییوگب  وت  نهک  ِّرز  زا  دزادرپ  نخـس  رو  درک  هداـب  نآ  درکن  وا  ییوگب  وت  دروخ  ریـش  هّرن  نوـخ  را  ریگ  ریـش  یمک  رخآ 
يوش وت  دنک  یلاخ  لُک  هب  وت  زا  ار  وت  هک  روز ؟ گنهرف و  نآ  تسین  ار  قح  رون  روش  ّرش و  نیا  دوب  یم  ار  يا  هداب  نخس  نآ  تسا 
بلاغ يرپ   2109 تسا ب 2121 - رفاک  وا  تفگن  قح  دـیوگ  هک  ره  تسا  ربمغیپ  بل  زا  نآرق  هچ  رگ  دـنک  یلاـع  نخـس  وا  تسپ 

هدومرف ي هب  ای   ) ناطیـش هک  دنتـشادنپ  یم  دـنتفگ ، یم  ینانخـس  يدوخ  یب  رد  داد ، یم  تسد  عرـص  تلاح  هک  ار  یناـسک  ندـش :
هک تفگ  ینانخس  نوچ  يوحن  رمعَی  نب  ییحَی  هک  نانچ  .دیوگ  یم  نخس  يو  نابز  هب  هک  تسوا  هدرک و  لولح  وا  رد  يرپ ) انالوم 

ندش مُگ  .هَّیِدنِهلاب » مَّلکتی  ُهناطیش  : » دنتفگ دوب  سونأمان  دندوب  هتفرگ  ار  يو  درگ  هک  یمدرم  يارب 
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نیز .تسا ) هدرک  لولح  وا  رد  هک  تسا  يرپ  دـیوگ ، یم  نخـس  هک  تسین  وا  تلاـح  نآ  رد   ) .نآ نداـتفا  راـک  زا  یمدرم : فـصو 
.یکاخ ناسنا  .ملاع  نیا  هب  بوسنم  يرس :

.يرپ نج ، .یناسنا  ملاع  زج  یملاع  هب  قلعتم  يرس : نآ 

.هتشگ ندوب  يرپ  بولغم  وا  ندوب  ناسنا  هتفر : وا  يوا 

« اه هتفرگ  عرص   » هراب رد  هک  نانچ  .نتفگ  نخس  دوخ  نابز  ینابز  هب  ندش : وگ  يزات  كرت 

312 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنتشادنپ یم  نینچ 

.دشکب ار  ریش  دور و  ریش  گنج  هب  هدش  تسم  بارش  ندروخ  رثا  رب  هک  یسک  شک ، ریش  ریگ : ریش 

هک اج  نآ  .رثأ » َُهل  َقبَی  َمل  میِدَقلِاب  ُثَدحُملا  َنُِرق  اذإ  : » تسا هتفگ  دینج  .ثَدُحم  هیامتـسد  لقع  تسا و  میدق  قح  هب  نتـسویپ  قشع 
برع نارعاش  ضعب  هراب  رد  هک  نانچ  تسین  وا  نخـس  تسا و  هنادوخ  یب  دیوگ  ثدحم  هچ  نآ  .دنکفیب  رپس  لقع  دـهن  مدـق  قشع 

ادخ اب  هک  سک  نآ  ناج  دوب ، یتردق  نینچ  ار  ینج  رگا  .دوب  یّنج  هعبات  .دیارس  یم  رعـش  يو  نابز  هب  هک  تسا  هعبات  وا  دنتفگ  یم 
يو زا  نوسلکین  هدروآ و  دوخ  حرـش  رد  يورقنا  هک  تسا  ینعم  نیا  رد  ییاـه  تیب  ار  ضراـف  نبا  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  دوش  یکی 

: تسا هدرک  لقن 

یتَدمُع ُهقیِقَحلا  ٍقُِحم َو  َلاثِم  ًابِراض  ِِیلوَق  ِناَهُربلِاب  ُِتبثا  َو 

ِتَّنُج ُثیَح  اهِّسَم  یف  اهمف  یلع  اهُریغ  ِعرَّصلا  ِیف  َکیبُنی  ٍهعوبتَِمب 

هظحل نآ  رد  لصاو  هچ  نآ  هک  نآ  لصاح  ( 68 ص 67 - ضراف ، نبا  ناوید   ) ِتَّحَص ِّهَّلِدألا  ُنیهارب  هیلع  اِهناِسل  ریغب  وُدبَت  ٍهُغل  نِم  َو 
نیا .تسین  یکی  وا  مدرم  وا و  تغل  اب  دروآ و  یم  نابز  رب  هک  یتغل  زا  تسین و  وا  نخس  دیوگ  اه 
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.دوش یم  مولعم  تقیقح 

دوب هتفگ  لّواک  تفگ  رت  يوق  نآ  دوبر ز  رد  رُّیحت  لیـس  ار  لقع  درک  زاغآ  دیزیاب  ار  نخـس  نآ  درک  زاورپ  يدوخ  یب  يامه  نوچ 
ره دندز  یم  شکاپ  مسج  رد  اهدراک  دـندش  هناوید  هلمج  نادـیرم  نآ  امَـس  رب  نیمز و  رب  ییوج  دـنچ  ادـخ  ّالا  ما  هَّبُج  ردـنا  تسین 

دیرد یم  دوخ  نت  زا  هنوگ  زاب  دیلخ  یم  یغیت  خیـش  ردنا  هک  ره  هوتُـس  یب  ار  دوخ  ریپ  دز  یم  دراک  هوک  هدرِگ  نادحلم  نوچ  یکی 
راز دید و  هدـیربب  دوخ  قلح  دُرب  مخز  شیولگ  يوس  وا  هک  ره  نوخ  باقرغ  هتـسخ و  نادـیرم  نآ  نونف و  وذ  نآ  نت  رب  هن  رثا  کی 
هک شدادن  لد  نارق  ِبحاص  نآ  زا  دوب  هگآ  هک  نآ  دبا و  هدرم  دش  تفاکـشب و  شا  هنیـس  دز  هنیـس  ردـنا  مخز  ار  وا  هک  نآ  درم و 

313 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نارگ  مخز  دنز 

( هبشمب هب  هبشم  هفاضا  : ) يدوخ یب  يامه   2122 درک ب 2132 - هتـسخ  ار  دوخ  هک  ّالا  دربب  ناج  درک  هتـسب  ار  وا  تسد  شناد  مین 
.دش دوخ  یب  دوخ  زا  نوچ 

زیزَعلا ُهَحور  ُهَّللا  َّسَّدَق  دیعـس  وبا  ام  خیـش  روباشین  رد  زور  کی  : » دنا هداد  تبـسن  زین  دیعـس  وب  هب  ار  هلمج  نیا  ما : هّبج  ردـنا  تسین 
« .هَّللا يَوِس  ِهَّبُجلا  ِیف  َسَیل  تفگ  نخـس  نایم  رد  دوبب  شوخ  دـمآ و  دـیدپ  یتلاح  و  دـش ، مرگ  نخـس  رد  نوچ  تفگ  یم  یـسلجم 

یکی ناغماد و  ات  تسا  گنـسرف  هس  .تسا  نادـبنگ  زد  هوک » هدرگ   » زا دوصقم  ًارهاظ  هوک : هدرگ  ص 201 ) ج 1 ، دیحوتلا ، رارسا  )
ماگنه هک  دولوم  نآ  نارق : بحاص  همان ) تغل   ) .تسا هدوب  اج  نآ  رد  نایلیعامسا  ياه  هعلق  زا 
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ینعم رگیدکی  اب  يرتشم  لحز و  یکیدزن  ار  گرزب  نارق  .دشاب و  گرزب  نارق  يو  نداز  تقو  هب  ای  ردام و  محر  رد  وا  هفطن  نداتفا 
.تسا دیزیاب  فصو  تیب  نیا  رد  .تسا و  هتفر  راک  هب  ردق  یلاع  تبتر و  گرزب  ینعم  هب  سپس  .دنا  هدرک 

تـسناوت یمن  مه  ار  لاح  رهاظ  اما  دـیوگ ، یمن  نخـس  لطاب  هب  وا  هک  تسناد  یم   ) .هفرعَملا ِّقِحب  هن  نتخانـش  زا  تیانک  شناد : مین 
( .دزن هدنشک  مخز  ودب  مرجال  .دریگب  هدیدان 

نهریپ کی  رد  جرد  ملاع  ود  ياک  نز  درم و  نارازه  دمآ  وا  شیپ  هتساخرب  ناش  هناخ  زا  اه  هحون  هتـساک  نادیرم  نآ  تشگ و  زور 
دز راخ  دوخ  هدید  ردنا  دوخ  اب  دز  راچ  ود  يدوخ  یب  اب  يدوخ  اب  يدش  مُگ  رجنخ  مدرم ز  نت  نوچ  يدـب  مدرم  نت  رگ  وت  نت  نیا 

ینِمآ رد  دـبا  ات  تسا  نِمآ  تسا و  یناـف  دوخ  یب  هک  نآ  راد ز  شوه  نآ ، ینز  یم  دوخ  نت  رب  راـقفلا  وذ  وت  نادوخ  یب  رب  هدز  يا 
رب هنیآ  رب  ینز  رو  ینک  دوخ  يور  يوس  فت  ینک  رگ  هن  ياج  نآ  ریغ  ِيور  شقن  ریغ  هنیآ  دـش  وا  ّیناف و  وا  شقن  تسا  نکاس  وا 

شیپ رد  وت  شقن  تسا  هداس  وا  نآ  هن  تسا و  نیا  هن  وا  يوت  میرم  یـسیع و  ینیبب  رو  يوت  مه  نآ  تشز ، يور  ینیبب  رو  ینز  دوخ 
2133 تسکش ب 2143 - مه  رد  ملق  اجنیا  دیسر  نوچ  تسبب  رد  بل  نخس  اجنیا  دیسر  نوچ  تسا  هداهنب  وت 

314 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدش دوبان  هدش ، تسین  هتساک :

مدرم نت  .يا » هشوگ  رد  یناهج   » ریظن نهریپ : کی  رد  جرد  ملاع  ود 
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.نتشاد بیکرت  تسوپ  ناوختسا و  تشوگ و  زا  ندوب :

.نتفر نایم  زا  ندش : مُگ 

.هدشن یناف  قح  رد  هک  نآ  .تسا  مسج  راتفرگ  هک  نآ  دوخ : اب 

.نتخیوآ رد  .نتشگ  وربور  ندز : راچ  ود 

.دنا قح  رد  ءانف  هک  نانآ  نادوخ : یب 

: ریظن ندید : تشز  يور 

مسج راتفرگ  دندز  دیزیاب  رب  دراک  هک  نانآ  ورسخ ) رصان   ) مناس تریس و  تسوکن  يوکن ي  وت  رو  متشز  یتشز  وت  رگا  نم  ما  هنیآ 
.دـننز یم  رجنخ  ار  وا  دنتـشادنپ  یم  دـندز و  یم  دوخ  رب  مرجال  .دوخ  یب  وا  دـندوب و  دوخ  اب  نانآ  .هدـش  اهر  مسج  زا  وا  دـندوب و 

.سابل نوچ  دیزیاب  يارب  نت  دندوب و  نت  یگلمج  نانآ 

تسا رگید  ياپ  تسد و  رهاظ  ریغ  تسا  رتشوخ  هَّللا  دیحوت  ار  حور 

دصق دنک  قح  نایناف  دصق  هک  سک  نآ   3 / 1610 فازگ 1611 - زا  شنادـم  ناد  تقیقح  نآ  فالتئا  ینیب و  باوخ  رد  اپ  تسد و 
: تسا هدرک  دوخ 

1 ینت 1321 / یم  تنعل  رات  مد  نآ  دوخ  رب  ینز  یم  دوخ  رب  مخز  نآ  يوت و  نآ 

ره مالَّسلا  دورف آ َو  ای  نیـشنب  تسپ  مادـم  تسم  يا  یماب  رانک  رب  داـشَّرلِاب  مَلعأ  ُهَّللا  نزم َو  مد  داد  تسد  تحاـصف  هچ  را  دـنبب  بل 
ات وت  شاف  هن  نک  هیفخ  شجنگ  وچمه  وت  شاب  ناساره  شوخ  ِنامز  رب  ناد  ماب  رانک  ار  شوخ  مد  نآ  نارماک  وت  يدـش  هک  یناـمز 
رگ لاحترا  تسا  بیغ  ماب  رانک  نآ  لاوز ز  زا  يداش  تقو  رد  ناج  سرت  الَه  نَمکَم  نآ  رد  ور  ناسرت  سرت  الب  هگان  ـالو  رب  دـیاین 

315 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  زازتها  شتسه  هک  دنیب  یم  حور  زار  ماب  رانک  ینیب  یمن 

نآک ناهگان  یلاکن  ره 
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رانک رب   2144 طول ب 2152 - موق  حون و  موق  زا  رابتعا  طوقـس  دوبن  دوخ  ماب ، رانک  زج  تسدـُب  يداش  هرگنک  رانک  رب  تسا  هدـمآ 
زا تیاـنک  .نتـشگ  رب  بقع  هب  نتـسشن : تسپ  .ٍمیظَع » ٍرطخ  یف  نوِصلخملا  : » هک نتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  زا  تیاـنک  ندوب : ماـب 

.ندوب بقارم  ندوب ، بظاوم 

.تلاح ندش  ادیپ  و  حوتف ، نداد  تسد  زا  تیانک  نارماک :

.ندرک ناهنپ  ندرک : هیفُخ 

.دنا هدرک  ینعم  یتسود »  » ار نآ  ناحراش  ضعب  اما  تسا ، ندوب  یپ  رد  یپ  الِو :

.وا فاطلا  ندیسر  قح و  هب  لاصتا  زا  تیانک  بیغ : ماب 

.ندرک چوک  لاحترا :

.رفیک لاکن :

زا مراهچ  وزج  يونثم ، حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .دندش راتفرگ  نافوط  باذع  هب  توعد ، نتفریذـپن  تمعن و  نارفک  رثا  رب  هک  حون : موق 
.3 تیب 87 / لیذ  هب : دینک  هاگن  طول : موق  ص 37 ) لوا ، رتفد 

نکیل .نالهاان  نادوسح و  زا  رارـسا  نتـشاد  ناهنپ  تسا و  ندوب  شوماخ  دوصقم  دـنا  هتـشون  اه  تیب  نیا  ریـسفت  رد  ناحراش  ضعب 
زا یتیانع  داد و  تسد  یـسک  يارب  یقیفوت  رگا  .تسا  راذنا  نآ  و  دراد ، رت  قیقد  يا  هتکن  هب  تراشا  اه  تیب  نیا  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ 
رب هک  تسا  یتسم  نوچمه  هتشگ  تسم  قح  لصو  بارـش  زا  هک  نآ  .دشاب  یجاردتـسا  ادابم  .دیـسرت  دیاب  تمعن  لاوز  زا  دید ، قح 

تیب .دـسر  وا  رب  یپ  رد  یپ  ییاـهرفیک  يرفیک و  هکلب  دوـش  هتفرگ  وا  زا  تلاـح  نیا  اـهنت  هن  هک  دور  یم  نآ  میب  هداتـسیا ، ماـب  بـل 
نآ رد   ) .تسا بیغ  ماب  رانک  زا  لاحترا  ناـمه  نآ ، لاوز  زا  سرت  يداـش  ماـگنه  رد  هک  دزاـس  یم  نشور  رتشیب  ار  هتکن  نیا   2149

( .شاب ناسرت  نآ  لاوز  زا  ینیب  یم  یتشاشب  دوخ  حور  رد  هک  لاح 

مالّسلا هیلع  لوسر  تمدخ  هب  لوضف  نآ  ییوگ  رایسب  تحاصف و  ببس  نایب 

ببس نایب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2136 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا هیلع  لوسر  تمدخ  هب  لوضف  نآ  ییوگ  رایسب  تحاصف و 

رد دمآ  تشاذگب ، بدا  تسم  طاشن  زا  دش  وگ  رایسب  مرجال  ِیبَغ  نآ  تشگ  شوخ  تسم و  مه  دزب ، نوچ  یبن  ِّدح  یب  ِّیتسم  وترپ 
یم ّرَتب  يوخ  دب  دوب  رو  دوش  یم  رفوکن  لقاع  دوب  رگ  دـنک  یم  رت  نانچ  یم  ار  بدا  یب  دـنک  یم  رَـش  يدوخ  یب  اج  همه  هن  طابُخ 

تلاـح زا  تیاـنک  یبن : ِّدـح  یب  ِّیتسَم   2153 دـنا ب 2157 - هدرک  مَّرُحم  ار  یم  همه  رب  دنـسپان  دـنَدب و  نوـچ  بـلغا  کـیل  دوـش 
« .يوَهلا نع  ُقطنی  اَـم  َو   » هک .دوب  قح  بناـج  زا  دومرف  یم  هچ  ره  هک  قح ، ترـضح  رد  ترـضح  نآ  ندـش  وحم  تسا و  قارغتـسا 

.نهذ دنک  لوگ ، ِیبَغ :

.نونج یگدیروش ، طابُخ :

یب و  دوب ، هداـتفا  يو  رب  ترـضح  نآ  زا  هک  دوب  يوترپ  ص )  ) لوسر رب  وا  ضارتـعا  درم و  نآ  ییوـگ  رپ  تلع  .یتـسم  يدوـخ : یب 
.تفگ یم  نخس  هنادوخ 

.نورد ندرک  راکشآ  زا  تیانک  ندرک : رت  نانچ 

: تسا هدورس  یکدور  هچ  نآ  ریظن  لقاع : دوب  رگ 

دیرخ مرد  زا  داژن  هدازآ  دیدپ و  یم  درم ، فرش  درآ  یم 

دیبن نیا  ردنا  تسا  رنه  ناوارف  لصا  دب  زا  درآ  دیدپ  هدازآ  یم 

ناگ هدید  راک  ناریپ و  رب  يرکشل  رس  يریما و  هب  ار  یلیذه  نآ  وا  ندرک  رایتخا  لیضفت و  ببس  مالّسلا  هیلع  لوسر  نایب 

ناگ هدید  راک  ناریپ و  رب  يرکشل  رس  يریما و  هب  ار  یلیذه  نآ  وا  ندرک  رایتخا  لیضفت و  ببس  مالّسلا  هیلع  لوسر  نایب 

رنه یب  ناوج و  ار  وا  نیبم  وت  رگن  رهاظ  يا  هک  ربمغیپ  تفگ  دندتـسب  نز  هر  تسد  زا  ار  غیت  دـنَدب  بلاـغ  نوچ  تسار  بلغا  مکح 
نآ ناـبز  نکیل  تسا ، یتـعفنم  یم »  » رد دـنچ  ره  هک  شیپ  تیب  ینعم  يارب  تسا  یحیـضوت  تسار : بلغا  مکح   2158 ب 2159 -

.تسا رثکا  تحلصم  قفو  رب  نوناق  ماکحا و  عضو  تسا و  رتشیب 
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ار هجوت  نینچ  تقاـیل  تیفرظ و  وا  اـما  دوب  ودـب  ص )  ) لوسر صاـخ  هجوت  تشاداو  یخاتـسگ  ناـنچ  هب  ار  هدـننک  ضارتعا  هچ  نآ 
قح لوسر  رب  هن  رو  تسا  قفانم  هک  تخاـس  اراکـشآ  ار  دوخ  نورد  نتفگ  نیا  اـب  تفگ و  نخـس  هناـشه  یب  دـش و  تسم  تشادـن 

.درک یمن  ضارتعا 

لقع ریپ  ریپ  اهراک  رد  ناوج  نآ  يریپ  درک  اهراب  مدومزآ  ار  وا  لقع  ریق  وچ  لد  دیپس و  شیر  اسب  يا  ریپ  درَم  هایس و  شیر  اسب  يا 
شریگ لفط  دوب  یـش  وا ال  تسین  شلقع  هک  نوچ  دوب  یک  دوخ  رتریپ  وا  سیلب  زا  رـس  شیر و  ردنا  يوم  يدیپس  هن  رـسپ  يا  دشاب 
تـسا یگت  هتوک  شِک  هتـسب  مشچ  شیپ  تسا  یگتخپ  لیلد  وم  يدیپس  نآ  سوه  زا  رورغ و  زا  دشاب  كاپ  سفن  یـسیع  دوب  نوچ 

نآ ار  ریپ  نیزگب  درک  یهاوخ  هک  نوچ  ار  ریبدت  هک  میتفگ  وا  رهب  لیبس  مئاد  وا  دـیوج  تمالع  رد  لیلد  زج  دـنادن  نوچ  دـّلقم  نآ 
شیپ نایم  رد  دیآ  رد  دفاکـشب  تسوپ  نایب  یب  لیلد و  یب  شکاپ  رون  تسه  هچ  نآ  دنیبب  قح  رون  هب  وا  تسَج  دیلقت  هدرپ  زا  وا  هک 

حرش دوسح  يدزد  ره  تسد  زا  دهر  ات  دود  هب  هدرک  هیس  ِّرز  اسب  يا  هرَصُوق  ردنا  تسیچ  دناد  هچ  وا  هَرَـس  هچ  بلق و  هچ  نیب  رهاظ 
318 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

تسا و هماسا  هب  تراـشا  ریمـض ، ار :...  وا  لـقع   2160 رـصتخم ب 2172 - لقع  هب  نآ  دـش  ورف  اـت  رز  هب  هدودـنا  رز  ِّسم  اـسب  يا 
(. ص  ) لوسر هدنیامزآ 

.یناد راک  .تسرد  ریبدت  زا  تراعتسا  يریپ :

یَش ء: ال  یَش : ال 
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.زیچان چیه ،

رد ع )  ) یـسیع نتفگ  نخـس  هب  تسا  یتراـشا  نآ  رد  .دوـب  ار  یـسیع  هـک  یتـبهوم  زا  رادروـخرب  .يوـسیع  مد  ياراد  سفن : یـسیع 
(. 30 میرم ،  ) هراوهگ

رهب .دنیب ) یم  لامک  لیلد  ار  وم  يدیپس  تسین  نیب  تقیقح  هک  نآ   ) .تفایرد دناوتن  ار  تقیقح  هک  نیب  رهاظ  زا  تیانک  گت : هتوک 
.دش هتشون   4 تیب 2048 / لیذ  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  میتفگ : وا 

.نتفرگ ار  تقیقح  نداهن و  ار  رهاظ  .تقیقح  هب  ندیسر  رهاظ و  ندرک  اهر  زا  تیانک  ندمآ : رد  نایم  رد  نتفاکش و  تسوپ 

.تسین هاگآ  نورد  زا  دنیب و  ار  نورب  تسیچ :...  دناد  هچ 

ناگدننک ضارتعا  خساپ  رد  ص )  ) لوسر دـش  هتـشون  هک  نانچ  .ار » ناج  هن  دـنیب  یم  ار  مسج  وا  : » تسا یلثم  .امرخ  دبـس  هَرَـصُوق :
هب ار  ریپ  هک  دیازفا  یم  رصتخم ، هدومرف ي  نآ  ریـسفت  حیـضوت و  رد  انالوم  .دیتفرگ  زین  دیز )  ) وا ردپ  رب  ار  هدرخ  نیمه  امـش  دومرف 

هاگآ لد  ریپ  زا  ندرک  يوریپ  .هارمگ  ریپ  اسب  هاگآ و  ناوج  اسب  .وم  يدـیپس  رطاخ  هب  هن  دـنراد ، یم  مدـقم  تبرجت  نتخودـنا  رطاخ 
دهاوخ زاـجم  زا  ار  تقیقح  دوخ  تسا  نشور  قح  رون  زا  شلد  هک  نآ  اـما  دـشاب ، دـیلقت  هلحرم  رد  کـلاس  هک  تسا  یتـقو  اـت  مه 

.درادن يزاین  ریپ  دیلقت  هب  تخانش و 

ماوع تمحازم  زا  ات  دـننایامن  یم  صقان  ار  دوخ  رهاظ  هب  و  دـنا ، هدیـسر  لامک  هلحرم  هب  هک  ناسک  اـسب  هک  دـنک  یم  هفاـضا  سپس 
.دنبیرفب ار  مدرم  دنهاوخ  هک  هابت  نورد  هتسارآ  رهاظ  اسب  و  دنک ، یم  دننامه  دولآ  دود  رز  هب  ار  نانیا  دنهرب و 

رب مکح  دننَت  یم  رهاظ  هب  هک  ینایضاق  میرگنن  رهاظ  هب  مینیبب و  لد  میروشک  هلمج  نیب  نطاب  هک  ام 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2139 

http://www.ghaemiyeh.com


ص: ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوز  موق  نیا  دننک  نمؤم  وا  مکح  دومن  ینامیا  تفگ و  تداهـش  نوچ  دننک  یم  رهاظ  لاکـشا 
319

نطاب وت  لک  لقع  وچ  ات  يوش  نید  لقع و  ریپ  ات  نک  دهج  تخیرب  یناهنپ  هب  نمؤم  دص  نوخ  تخیرگ  رهاظ  نیردـناک  قفانم  سب 
وا چـیه  دوبن  هکنیا  سفن  شوخ  ِياه  مان  نآ  نیرتمک ز  داد  مان  شرازه  داد و  شتعلخ  داشگ  ور  ابیز  لقع  نوچ  مدـع  زا  يوش  نیب 

نـشور وا  شیپ  بش  تملظ  دوش  ادـیپ  یقمحا  لاثم  رو  وا  رون  شیپ  زور  دـشاب  هریت  ور  لقع  دـیامن  او  تروص  هب  رگ  سک  جاـتحم 
یـشاّفخ هن  رو  زور  ِرون  اب  نک  يوخ  كدـنا  كدـنا  تسا  رخ  تملظ  یقـش  شاّفخ  کیل  تسا  رت  يراـت  رت و  ِملظُم  بش  وک ز  دوب 

نوزفا هک  ات  شلد  دیوج  نآ  لاکشا ز  تملظ  تسا  یلبقُم  غارچ  اج  ره  نمشد  تسا  یلکشم  لاکش و  اج  ره  قشاع  زورف  یب  ینامب 
ناهج زا  تیاـنک  روشک :  2173 دـنک ب 2186 - لفاغ  دوخ  تشز  داهن  زو  دـنک  لکـشم  نآ  لوغـشم  ار  وت  ات  شلـصاح  دـیامن  رت 

.عقاو زا  تیانک  لد : .میهاگآ ) یتسه  ناهج  نطاب  زا  هک  ام   ) .یتسه

تقیقح لّوأ ، لقع  .دنا  هدرک  اهریسفت  ار  نآ  دش  هتـشون  هک  نانچ  لک : لقع  ( 2 تیب 1750 / هب : دـینک  هاگن   ) .میبلق رظان  مینیبب : لد 
.تسا رت  بسانم  لوا  ینعم  دعب  تیب  هنیرق  هب  .شرع و  ص ،)  ) هّیدمحم

وُه ًاقلخ  ُتقَلَخ  اَم  ِیلالَج  ِیتَّزِع َو  لاق َو  مث  ََربدأف  ِربدأ  َهل  لاق  َُّمث  َلَبقأَف  ِلبقأ  َُهل  لاـق  َّمث  ُهَقَطنَتـسا  َلـقَعلا  ُهَّللا  َقَلَخ  اََّمل  : » نداد تعلخ 
اّما .ّبِحا  نَمِیف  اَّلإ  َُکتلَمکأ  َال  َکنِم َو  ََّیلِإ  ُّبحأ 
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هللا دبع  نب  لهس  زا  يورقنا  مان : نارازه  ص 10 ) ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) .ُبِیثا كاّیا  ُِبقاعا و  كایا  یهنأ و  َكاّیإ  رمآ و  كایا  ّینا 
مادـک چـیه  اما  تسا  هدروآ  ار  ترابع  نیمه  زین  نوسلکین  .مان  رازه  مان  ره  يارب  تسا و  ماـن  رازه  ار  لـقع  هک  تسا  هدروآ  يرتست 

تسج و سنألا  تاحفن  ءایلوألا ، هرکذت  هیفوصلا ، تاقبط  بوجحملا ، فشک  نوچ  اه  هرکذت  رتشیب  رد  .دـنا  هتـشونن  ار  دوخ  ذـخأم 
تسا ینایهاپس  ار  لقع  هدش و  ناوارف  ياه  فیصوت  لقع  زا  اه  تیاور  رد  لاح  ره  هب  .مدیدن  لهـس  زا  ار  يا  هتفگ  نینچ  مدرک  وج 

: هب دینک  هاگن   ) .ار لهج  هک  نانچ 

( قودص لاصخ 
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ام یلمع ، یبسک ، يرظن ، دنا : هدـناوخ  نوگانوگ  ياه  مان  هب  ار  لقع  لاح  ره  هب  .تسا  ترثک  هدـنیامن  رازه »  » ددـع تفگ  ناوت  یم 
تراشا مان  رازه  دیوگ : يراوزبس  .تسا  هدمآ  اه  باتک  رد  هک  رگید  مان  اه  هد  و  هقطان ، سفن  بلق ، هیدوبعلا ، هیآ  ُنمْحَّرلا ، هب  دـِبُع 

.تسادخ مان  کی  رازه و  هب 

هچ سپ  يدادـن  لـقع  ار  هک  نآ  و  يدادـن ؟ هچ  سپ  يداد  لـقع  ار  هک  نآ  یهلا  : » تسا لـثم  رد  هـک  ناـنچ  ندوـبن : سک  جاـتحم 
« .تسا درخ  يزاین  یب  نیرت  هیاـمنارگ  : » دـیامرف ع )  ) ناـنمؤم ریما  و  مکح ) لاـثما و  يراـصنا ، هللا  دـبع  هجاوخ  هب  بوسنم  ( »؟ يداد

تاملک هغالبلا ، جـهن  « ) .ینادان نوچ  یـشیورد  چـیه  تسین و  درخ  نوچ  يزاین  یب  چـیه  : » زین و  ( 38 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  )
باتفآ رون  دیامن  ور  ادخ  يایلوا  لد  قرـشم  زا  اه  لد  رون  رگا  : » تسا هتفگ  یلذاش  نسحلا  وبا  دیامن : او  تروص  هب  رگ  ( 54 راصق :

هتفگ یناراد  نامیلس  وبا  و  يورقنا ) حرش  « ) .دوش هدجس  رد  هام  و 
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ینـشور همه  ددرگ  هریت  وا و  لامج  ییابیز  زا  دریمب  هک  الا  يو  رد  درگنن  سک  چیه  ییاج ، رب  دننک  تروص  ار  تفرعم  رگا  : » تسا
ِیکیرات هک  دوب  کیرات  نانچ  دـیآ ، رد  یتروص  رد  ینادان  رگا  یقمحا : لاـثم  رو  ص 282 ) ءایلوألا ، هرکذـت  « ) .وا رون  بنج  رد  اه 

.دیامن نشور  زور  نآ  شیپ  بش 

.تخانش دناوتن  ار  قح  يایلوا  هک  نآ  .تسین  وا  لد  رد  تفرعم  رون  هک  نآ  .دراد  هریت  نورد  هک  نآ  یقش : ِشاّفُخ 

.دنراد يرون  نینچ  هک  نانآ  زین  و  تفرعم ، رون  لقع ، ییانشور  زور : رون 

.دننک حرط  یملع  تردق  نداد  ناشن  لدج و  يارب  هک  يروص  ياه  ثحب  زا  تیانک  لکشم : لاکش و 

.دنمتلود لبقُم :

.تسا ناهارمگ  يریگتسد  تیاده و  وا  هفیظو  هک  قح  ِّیلو  زا  تیانک  لبقم : غارچ 

ُْهنِم ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  هک : مدرم  زا  هتسد  نیا  هراب  رد  میرک  نآرق  هب  تسا  تراشا  نتـسج : لاکـشا  تملظ 
شیوخ ینادان  ندرک و  مرگ  رس  ار  هدنسرپ  یظفل  ياه  ثحب  اب  ندرک : لکشم  لوغـشم  ( 7 نارمع ، لآ   ) .ِِهلیِوْأَت َءاِغْتبا  ِهَْنتِْفلا َو  َءاِغْتبا 

ار
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.ندناشوپ

رون زا  شلد  هک  نآ  .دشاب  ینارون  شلد  هک  تسا  یسک  ریپ  دیوگ : یمسج  ناریپ  یلقع و  ناریپ  زا  نخـس  هماسا و  ناتـساد  لابند  هب 
هک ناـنچ  .دـنک  یم  مکح  رهاـظ  هب  هتخوـمآ  يروـص  ملع  یقطنم و  ياـه  ثحب  هک  نآ  و  دـنیب ، یم  ار  تقیقح  تسا ، نشور  یهلا 
هب دـیوگ ، نیتَداهـش  هک  ار  یـسک  هک  نانچ  دـنایامن ، یمن  ار  تقیقح  رهاظ  اما  .دـنک  یم  مکح  رهاظ  ياه  لـیلد  قفو  رب  زین  یـضاق 

رد لد ، هب  دیوگ و  یناملسم  هملک  نابز  هب  یقفانم  تسا  نکمم  هک  یلاح  تسناد ، ناملسم  دیاب  عرش  مکح 
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.دشاب ناناملسم  رازآ  یپ 

هک نانآ  نکیل  .تسا  باتفآ  هام و  رون  هدـننک  بولغم  ناش  ییانـشور  دـنا و  لقع  ناریپ  نانآ  .دـنرگن  یم  ار  نورد  ادـخ  يایلوا  اـما 
.دنبیرفب ار  مدرم  دنهد و  قنور  ار  شیوخ  رازاب  ات  دنا  هدرک  مرگ  رس  دنچ  یظافلا  هب  ار  دوخ  دنتسین ، یقیقح  تفرعم  ناهاوخ 

یش ء رورغم ال  ِّیِقش  تمالع  درم و  مین  مامت و  ِدرم  لقاع و  مین  و  مامت ، لقاع  تمالع 

یش ء رورغم ال  ِّیِقش  تمالع  درم و  مین  مامت و  ِدرم  لقاع و  مین  و  مامت ، لقاع  تمالع 

یب نآ  تسا  شیوخ  عباـت  وَر  شیپ  نآ  تسا  دوخ  رون  ِوریپ  تسا  هلفاـق  ياوـشیپ  لـیلد و  وا  تسا  هلعـشم  اـب  وا  هک  دـشاب  نآ  لـقاع 
هدید ار  یلقاع  وا  دمآ  لقاع  مین  هک  يرگید  دیرچ  وز  شناج  هک  يرون  نآ  دـب  مه  دـیروآ  نامیا  تسا و  شیوخ  نمؤم  وَر  شیوخ 

دوخ تشادن  یگنـس  وَج  لقع  زک  يرخ  نآ  لیلج و  تسُچ و  دش و  انیب  ودـب  ات  لیلد  ردـنا  روک  وچ  دز  يو  رد  تسد  وا  دـناد  دوخ 
ناگنل هاگ  زارد  ِنابایب  ردـنا  دور  یم  لیلد  ِفلَخ  ندـمآ  دـیآ  شگنن  لیلَق  هن  ریثک و  هن  دـنادن  هر  تشاذـگ  ار  لقاع  لقع و  شدوبن 

هک هن  یلقع  مین  دنز  هدنز  ِمد  ات  شلقع  تسین  دنک  دَک  يرون  هک  هن  یعمش  مین  دنک  دوخ  ياوشیپ  ات  هن  عمـش  زات  هب  یهاگ  سیآ و 
هدنز یلقاع  هانپ  رد  نک  هدرم  ار  دوخ  تسین  لماک  لقع  ماب  هب  دوخ  بیـشن  زا  دیآ  رب  ات  مامت  وا  دیآ  لقاع  نآ  هدرم  دنک  هدرم  دوخ 
دهج یم  رب  یلو  دهجن  تبقاع  دهن  یم  وس  ره  ماگ  شروک  ناج  دوش  یسیع  هگمَد  ات  ین  هدرم  دوب  یـسیع  مد  مه  ات  ین  هدنز  نخس 

ینشور زا  تیانک  هلَعشَم :  2187 ب 2200 -
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.تسا هَّللا  رُوَنب  رُظنی  وا  هک  نآ  .هدش  تضافا  یملع  ادخ  بناج  زا  ار  وا  هک  نآ  .لقع  رون  .ینورد 

دوخ رون  وریپ  ( 73 ءایبنا ،  ) .ِتاْریَْخلا َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  انِْرمَِأب َو  َنوُدـْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاـْنلَعَج  َو  هفیرـش : هیآ  هب  تسا  تراـشا  هلفاـق : لـیلد 
.نتشادن میلعت  دیلقت و  هب  زاین  ندوب :

.دنک یم  ریس  قح  اب  هدرک و  انف  قح  رد  ار  دوخ  هک  ور : شیوخ  یب 
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هداهن وا  رد  ادـخ  هک  يرون  اـب  ( ) 97 ءارـسا ،  ) .ِدَـتْهُْملا َوُهَف  ُهَّللا  ِدـْهَی  ْنَم  َو  هک : تسا  یهلا  تیادـه  درچ : وا  زا  لقاع  ناـج  هک  يرون 
.ندرک لقاع  هب  ادتقا  زا  تیانک  نتسناد : دوخ  هدید  ار  لقاع  .دروآ ) نامیا  دید و  ار  تقیقح 

.چیه زا  تیانک  .وج  کی  نزو  هب  گنس : وَج 

.ندومن تعاطا  امنهار  زا  ندرک ، ملاع  يوریپ  ندمآ : لیلد  ِفلخ 

.دیمون سِیآ :

.ندومن ییادگ  ندرک : دک 

.ندنایامن ار  اه  تقیقح  نداد ، ناشن  هدنز  ار  دوخ  ندز : هدنز  مد 

.ندرک فرصت  كرت  ندش ، میلست  ندرپس ، امنهار  هب  ار  دوخ  ندرک : هدرم  ار  دوخ 

.ندرک وا  میلست  ار  دوخ  ندمآ : لقاع  هدرم   1 قَلَفلا 911 / ُّبَر  زا  مخز  دیاین  ات  قح  مکح  شیپ  دوب  دیاب  هدرم 

.نتشگ هدنز  وا  سفن  هب  ندش : یسیع  هگمد 

نانچ .دناوتن ) نکیل  .دناسرب  دوصقم  هب  ار  دوخ  هک  دـشوک  یم  دور و  یم  هار  هناروک  روک   ) .ندرک هدوه  یب  شـشوک  ندـیهج : رب 
.دمآ دهاوخ  دعب  ناتساد  رد  هک 

میلگ دناهرب  شیوخ  ِدهج  هب  ات  میلس  نآ  تسَج  یم  تسار  زا  پچ و  زا 

زا هتفرگ  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  اه  تیب  نیا  نومضم   4 / 2278 دناشن 2279 - شتآ  نآ  رد  ار  وا  یقمحا  دنام  ماد  ردنا  دـندنکفا و  ماد 
لیمک هچ  نآ  رد  تسا  ع )  ) یلع هدومرف ي 
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یناگیامورف و  تساشوک ، يراگتسر  هار  رد  هک  يا  هدنزومآ  .تسادخ  ياسانش  هک  ییاناد  دنا : هتسد  هس  مدرم  : » دومرف ار  دایز  رسپ 
دنتفای یغورف  شناد  ینشور  زا  هن  .دنزیخ  ییوس  هب  داب  ره  اب  دنریگ و  ار  یگناب  ره  یپ  دنزیمآ و  مه  رد  هک  تسار  پچ و  هب  هدنور 
نیدب هک  تسا  هدـنیآ  ناتـساد  رد  رتشیب  حیـضوت  و  ( 147 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .دنتفاتـش راوتـسا  یهاـگهانپ  يوس  هب  هن  و 

.هدش هدورس  تبسانم 

هس ره  تبقاع  یش ء و  لَّفغم ال  هلبأ  رورغم و  رگد  نآ  و  لقاع ، مین  یکی  لقاع و  یکی  یهام ، هس  نآ  ناداّیص و  ریگبآ و  نآ  هّصق 

هراشا

هس ره  تبقاع  یش ء و  لَّفغم ال  هلبأ  رورغم و  رگد  نآ  و  لقاع ، مین  یکی  لقاع و  یکی  یهام ، هس  نآ  ناداّیص و  ریگبآ و  نآ  هّصق 

ناج ِزغم  نیا  دشاب و  هّصق  رـِشق  نآ  کیل  یـشاب  هدـناوخ  هلیلک  رد  دوب  فرگـشا  یهام  هس  وا  رد  هک  دونع  يا  تسا  ریگبآ  نآ  هّصق 
هک نآ  دنمشوه  دندش و  فقاو  نایهام  دنروآ  ماد  ات  دندیباتش  سپ  ریمض  نآ  دندیدب  دنتـشذگ و  رب  ریگبآ  نآ  يوس  يداّیـص  دنچ 
رب دوب  داز و  رهم  ترُدقَم  زا  دننک  متسس  نیقی  هک  تروشم  مرادن  اهنیا  اب  تفگ  درک  هاوخان  ِلکشم  هار  مزع  درک  هار  مزع  دوب  لقاع 

رفاسم اب  رفاسم  يا  وک ؟ هدنز  نآ  دنک و  هدـنز  ار  وت  هک  وکن  دـیاب  يا  هدـنز  ار  تروشم  دـنز  نم  رب  ناشلهج  یلهاک و  دـنت  ناشناج 
رگ تسین  يوس  نیا  ناـج  تسوـس  نآ  نطو  هک  تسیا  هم  رذـگب  نطَوـلا  ُّبُح  مَد  زا  نز  ِيار  دراد  گـنل  تیاـپ  هک  نآ  نز ز  يار 

هلیلک و هب : دـینک  هاگن  ریگبآ : هّصق   2201 طـلغ ب 2211 - ناوخ  مک  ار  تسار  ثیدـح  نیا  طـش  يوس  نآ  رذـگ ز  یهاوخ  نطو 
ریش باب  هنمد ،

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2145 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 91. واگ ، و 

.نادان نهذ ، دنک  لّفغُم :

.شزرا یب  چیه ، یش ء : ال 

.بایمک ربتس ، گرزب ، فرگشا :

.بآ نورد  زا  تیانک  .یناهن  ریمض :

راوشد تاقلعت  زا  ندـیرب  كولـس  ریـس و  رد  هک  نانچ   ) .دومن یم  راوشد  یهام  ود  نآ  زا  ندـیرب  ریگبآ و  زا  نتفر  هک  ارچ  هاوخاـن :
هتساک نم  ییاناوت  زا  هک  دنوش  بجوم   ... ) هار زا  نتشاد  زاب  زا  تیانک  ندرک : تسس  تردقم  زا  .تسا )
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.نطولا ُّبُح  زا  تیانک  دوب : داز و  رهم  .دوش )

.ندرک تروشم  دناد  ار  اه  لزنم  مسر  هار و  هک  یسک  اب  ندز : يار  رفاسم  اب 

.دوش ادج  يو  زا  يوش  دهاوخ  یمن  نز  هک  ور  نآ  زا  نز : ِيار  ظفاح )  ) اه لزنم  مسر  هار و  دوبن ز  ربخ  یب  کلاس  هک 

: نطَولا ُّبُح 

 ...: نطولا ُّبُح  مَد  ( 3 تیب 3806 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 نطولا 3806 / ّبح  دوب  نیا  قشاع  شیپ  نم  ِهاش  رهش  تسا و  رای  نکـسم 
.تسا ناهج  نآ  تسین  ناهج  نیا  نطو  رذگب ! نتفگ  نطولا  بح  زا 

.هدومرف  4 / 2187 ياه 2200 - تیب  رد  هچ  نآ  يارب  تسا  یحیضوت 

هتـشک ار  سفن  هک  نانآ  .دراد  یم  او  نآ  ياه  تذـل  زا  يریگ  هرهب  هب  دـناوخ و  یم  تسا  نآ  هاگیاج  هک  ایند  هب  ار  وا  یناسنا  سفن 
.رطخ رد  دنروخ  یم  ار  سفن  بیرف  هک  یناسک  و  رذح ، رب  ناطیش  ياه  هسوسو  زا  دنرفس و  رد  دنا 

دیاب یناسک  ار  شـسرپ  ره  تسا و  ییاج  ار  زیچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  دنز ، يار  رفاسم  اب  دـیاب  رفاسم  دومرف  تیب 2209  رد 
اجبان ار  نآ  هک  ار  یـسک  ناتـساد  دنک و  یم  تراشا  وضو  ِداروا  هب  بلطم  ندرک  نشور  رتشیب  يارب  تبـسانم و  نیدب  .دنیوگ  خساپ 

.دروآ یم  نایم  هب  دناوخ  یم 
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ار وضو  ِداروا  هدننک  وضو  ندناوخ  ّرِس 

ار وضو  ِداروا  هدننک  وضو  ندناوخ  ّرِس 

وت ات  ینَغ  ِّبَر  زا  هاوخ  تَّنج  يوب  ینک  یم  ینیب  ِقاشنتـسا  هک  نوچ  اعد  رهب  ربخ  ردنا  تسا  هدمآ  ادج  يدرو  ار  وضع  ره  وضو  رد 
تسد نک  كاپ  منیز  وت  بر  ای  دوب  نیا  نخس  درو و  ینک  اجنتسا  هک  نوچ  نانبلُگ  لیلد  دشاب  لُگ  يوب  نانج  يوس  دشک  وب  نآ  ار 

ناج رد  تسوت  لضف  ِتسد  ناسکان  ِناج  هتشگ  سک  وت  يا ز  تسس  تسا  ناج  نتسش  ردنا  متسد  تسـشب  ار  نیا  دیـسر  اجنیا  نم 
وشب وت  ثداوح  زا  ار  تسوپ  ایادخ  متـسش  ثدح  زا  میرک  يا  نک  یقَن  ار  دَح  يوس  نآ  میئل ز  نم  مدرک  دوب  نیا  نم  ِّدح  ناسر  اه 

.اعد درو : عمج  داروا :  2212 ار ب 2219 - تسود  نیا 

َمل ًاروهط و  َءاملا  َلـعَج  يذـلا  هَِّلل  دـمحلا  هَّللا و  مِسب  : » دـیوگب بآ  ندـید  ماـگنه  هک  ار  هدـنریگ  وضو  تسا  بحتـسم  وضو : داروا 
ندرک ناهد  رد  بآ  ماگنه  و  .نیرِّهَطَتملا » نم  ینلعجا  َنیباَّوَّتلا و  نم  ینلعجا  َّمُهَّللا  : » دیوگب دیوش  یم  تسد  نوچ  و  .ًاسجن » ُهلَعجی 

: دـیوگب قاشنتـسا )  ) ندرک ینیب  هب  بآ  تقو  رد  و  .كرکذـب » یناسل  قلطأ  كاـقلأ و  موی  یتّجُح  ِینَِّقل  َّمُهَّللا  : » دـیوگب هضمـضم ) )
موی یهجو  ضَِّیب  ّمهَّللا  : » دیوگب ور  نتـسش  ماگنه  و  .اهَبیِط » اهَحوُر و  اَهحیر و  مشی  نمم  ینلعجا  هنجلا و  حـیر  َّیلع  مرحت  َّمُهَّللا ال  »

ینیمَِیب َو یباتک  ینِطعأ  َّمُهَّللا  : » دـیوگب تسار  تسد  نتـسش  تقو  رد  و  .ُهوجولا » ِهِیف  ُّضَیبَت  موَی  یهجَو  دِّوَُست  َال  ُهوجُولا َو  ِهیف  ُّدَوسَت 
نم یلامـشب و ال  یباتک  ِینِطُعت  َّمُهَّللا ال  : » دـیوگب پچ  تسد  نتـسش  ماگنه  و  .اریـسی » اباسح  ینبـساح  يراسَِیب و  نانجلا  یف  دـلخلا 

يرهظ ءارو 
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کتاکرب و کتمحرب و  ِینّـشَغ  مهَّللا  : » دیوگب رـس  حـسم  ماگنه  و  .نارینلا » تاعَّطقم  نم  َِکب  ُذوُعأ  یقنع و  یلإ  هلولغم  اهلعجت  و ال 
ِطارِّصلا یلَع  ینتِّبَث  مهَّللا  : » دناوخب اپ  حسم  تقو  رد  و  .كوفع »

327 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ینیب رد  نآ  زج  و  بآ ، ندیشک  ینیب  هب  قاشنتسا : .مارکالا » ِلالجلا و  اذ  ای  یّنَع  کیضُری  ام  یف  ییعَس  لعجا  ُمادقالا و  هیف  لزت  موی 
.تسا دوصقم  بآ »  » تیب نیا  رد  و 

.ندرک يدیلپ  زا  سپ  خولک  ای  گنس  ای  بآ  هب  ندرک و  لوب  زا  سپ  بآ ، هب  يرجم  نتسش  .ءاجنتسا  اجنتسا :

وت راک  حور  ندرک  كاپ  اما  تسا ، مسج  ندرک  كاپ  يرهاظ و  فیلکت  نداد  ماـجنا  تسا ، نم  هدـهع  رب  هک  نآ  دوب : نیا  نم  دـح 
.تسا

.هزیکاپ یقن :

.اه تساجن  رگید  و  لوب ، ثدح :

.ندرک رود  ار  یناسفن  ياه  تفآ  نتسش : ثداوح  زا 

درو هک  نیرّهطتملا  نم  ینلعجا  نیباوّتلا و  نم  ینلَعجا  َّمُهَّللا  هک  نآ  ياج  هب  ِهَّنَجلا  َهَحئاَر  یِنحِرا  َّمُهَّللا  تفگ  یم  اجنتـسا  تقو  هب  یـصخش 
تشادن تقاط  ار  نیا  دینشب و  يزیزع  تفگ  یم  قاشنتسا  تقو  هب  ار  اجنتسا  درِو  .تساجنتسا و 

هراشا

هک نیرّهطتملا  نم  ینلعجا  نیباّوتلا و  نم  ینلَعجا  َّمُهَّللا  هک  نآ  ياج  هب  ِهَّنَجلا  َهَحئاَر  ِینحِرا  َّمُهَّللا  تفگ  یم  اجنتسا  تقو  هب  یصخش 
تشادن تقاط  ار  نیا  دینشب و  يزیزع  تفگ  یم  قاشنتسا  تقو  هب  ار  اجنتسا  درِو  .تساجنتسا و  درو 

هدرک مُگ  اعد  خاروس  کیل  يا  هدروآ  درو  بوخ  یصخش  تفگ  تفج  راد  ّتنج  يوب  اب  ارم  هک  تفگب  اجنتـسا  تقو  رد  یکی  نآ 
زا دیآ  « 8  » مَک تَّنج  هحیار  ّرُح  تفاـی  ینیب  ّتنج ز  هحیار  نوک ؟ هب  يدروآ  وت  ار  ینیب  درو  نوچ  دوب  ینیب  درو  نوـچ  اـعد  نیا  يا 

طلغ خاروس  .تسوا  راک  حالـصا  قیرط  درادـنپ  یم  دـنک  یم  يراـک  : » تفگ یم  اجنتـسا  تقو  هب  یـصخش   2220 ب 2223 - ربُد 
تالاقم « ) .هدرک طلغ  خاروس  اما  تسا ، تسار  اعد  .دیوگ  یم  اجنتسا  تقو  َهنجلا  هحئار  ینحِرأ  .تسا  هدرک 
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.ار تشهب  يوب  ناسرب  نم  ماشم  هب  ایادخ  ینحِرا :...  َّمُهَّللا  ص 143 ) يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم  و  ص 309 ، ج 1 ، سمش ،

.ناگزیکاپ زا  هد  رارق  ارم  هد و  رارق  ناگدننک  هبوت  زا  ارم  ایادخ  ینلعجا :...  مهّللا 

.دازآ هدازآ ، رُح :

.دیاین چیه  دیآ : مک  .چیه  مک :

.هاگنمیشن ُربُد :

شـسکع سوکعم ، ورم  نیه  تسُچ  تسا و  بوخ  ناـسخ  رب  ّربکت  نآ  ناهـش  شیپ  وت  هدرب  ّربـکت  يو  ناـهلبا  شیپ  هدرب  عضاوت  يا 
نیا تسین  وب  نآ  ياج  ریلد  يا  تسا  ماـشم  رهب  لـگ  ِيوب  لـُتُع  يا  دـمآ  ینیب  هفیظو  وب  لُـگ  تسُر  ینیب  خاروس  یپ  زا  تسوت  دـنب 

 __________________________________________________ ریز خاروس 

.یک ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 8)

329 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هجاوخ يا  سانـشب  نطو  وت  تسرد  دـشاب  نطولا  ّبُح  نینچمه  ار  وت  دـیاب  رگا  وج  عضوم  وب ز  ار  وت  دـیآ  دـلخ  يوب  اـجنیا  زا  یک 
.يرهاظ تردق  نادنوادخ  ناهلبأ :  2224 منک ب 2230 - رب  ناشتروشم  يار و  لد ز  منک  هر  كریز  یهام  نآ  تفگ  تسخن 

.ادخ يایلوا  ناهش :

.سکان .وخ  تشرد  ُّلتُع  لتُع : .دوب ) دـهاوخ  وت  لابو  ینک  ّربکت  قح  ياـیلوا  دزن  عضاوت و  ناـسخ  دزن  رگا   ) .ناـیز زا  تیاـنک  دـنب :
ياج هب  زیچ  ره  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیدـب  دـناوخب ، ییاعد  هچ  تسناد  یمن  هک  يدرم  ناتـساد  زا  ( 13 ملق ،  ) .ٍمِینَز َِکلذ  َدـَْعب  ٍُّلتُع 
هتکن نیدـب  سپـس  .دومن  ینتورف  دـیابن  ناـنادان  ربارب  و  دوب ، نتورف  دـیاب  دـنا  مدرم  ياـمنهار  هک  یناـگرزب  ربارب  .تسوکین  شیوخ 

تراشا نطولا » بح   » هب هاگ  نآ  .درک  دیاب  لماک  نادرم  هب  يور  دروآ و  تسد  هب  نآ  لها  زا  دیاب  ار  تقیقح  هک  دـنک  یم  تراشا 
زا هتفرگ  ًارهاظ  هک  دنک 
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نامیا تسا و  ملاع  نیا  زا  هکم  هک  دـشاب ؟ هّکم  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  ربمایپ  دارم  رخآ  نامیالا ، َنِم  نطولا  ُّبُح  : » تسا سمـش  هتفگ 
ص ج 2 ، سمـش ، تالاقم  « ) .دـشاب ملاع  نآ  زا  .دـشابن  ملاـع  نیا  زا  مه  هک  دـیاب  دـشاب  ناـمیا  زا  هچ  نآ  سپ  .تسین  ملاـع  نیا  زا 

(139

نوچ نک  يور  ناهنپ  ور و  بش  سب  تسا  بایمک  هآ  نآ  مرحم  نک  هاچ  ردـنا  هآ  وت  یلع  نوچ  نک  هار  نیه  تروشم  تقو  تسین 
ات رطخ  اب  ماقم  زا  روذَح  نآ  تفر  یم  تخاس  اپ  ار  هنیـس  ریگ  بادرگ  نیا  ِكرت  وج و  رحب  ریگبآ  نیز  نک  مزع  ایرد  يوس  سَـسَع 

باوخ تساطخ  یپ  ردـنا  گـس  شوگرخ و  ِباوخ  دوب  گر  کـی  شنت  رد  اـت  دود  یم  دوب  گـس  وا  یپ  زک  وهآ  وچمه  رون  رحب 
رخآ تفر  تبقاع  دید و  رایـسب  اه  جنر  تفرگ  انهپ  هنهپ  رود و  هار  تفرگ  ایرد  هر  یهام  نآ  تفر  تساجک  هدنـسرت  مشچ  رد  دوخ 

زا ار  لقاع  مین  ماد  دندروایب  ناداّیـص  وچ  سپ  فرط  چیه  ار  نآ  ِّدح  دباین  هک  فرژ  ِيایرد  رد  دنکفا  نتـشیوخ  تیفاع  نما و  يوس 
330 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ماک  خلت  دش  نآ 

هب یپ  رد  ندش  متسیایب  یم  تفر  هک  نوچ  نکیل  وا و  تفر  ناهگان  امنهر  نآ  هرمه  متشگن  نوچ  ار  هصُرف  مدرک  توف  نم  ها  تفگ 
.تفیب هار  هب  نک : هار   2231 تسابَه ب 2243 - نآ  ِدای  هتفر  دیآن  زاب  تساطخ  ندروآ  ترسح  هتشذگ  رب  تفت 

هدروآ دوخ  حرش  رد  ار  نآ  يورقنا  هک  ریطلا  قطنم  رد  تسا  راطع  هدورس  هتفگ  نیا  ساسا  ًارهاظ  ع :)  ) یلع ندرک  هاچ  رد  هآ 
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.تسا هتفرگ  وا  زا  نوسلکین  و 

هاچ ار ز  رکشل  دنرآ  بآ  تفگ  هار  هب  دمآ  دورف  ییاج  یفطصم 

بآ تسین  هاچ و  تسا  نوخ  رپ  تفگ  باتش  رپ  دمآ  زاب  يدرم  تفر 

شیوخ ِرارسا  تفگ  هاچ  رد  یضترم  شیوخ  راک  درد  يرادنپ ز  تفگ 

ضعب رد  فالتخا  یکدـنا  اب  ، 31 ص 30 - راطع ، ریطلا  قطنم   ) دوبن شبآ  يدـش  وت  نوچ  مرجال  دوبن  شباـت  نآ  دینـشب  نوچ  هاـچ 
رب نز  ین  ردنکسا و   » ناتساد ریظن  تسا ، هیبش  هناسفا  هب  هک  هدروآ  ییاه  ناتساد  تیب  نیا  ریسفت  هیجوت و  رد  يورقنا  سپـس  اهظفل )

.تسا هدمآ  یماظن  همان  ردنکسا  ییانس و  هقیقحلا  هقیدح  رد  هک  هاچ » بل 

هک تسا  یتیاور  هلمج  زا  .تسا  هدـمآ  اه  تیاور  یخرب  رد  نتفگ  هاچ  اب  ار  دوخ  لد  زار  نانمؤم و  ریما  ندرک  هاچ  رد  رـس  ناتـساد 
تفگ دیشک و  نیمز  رد  یطخ  .متفر  ارحـص  هب  ع )  ) یلع یپ  رد  یبش  هک  دنک  تیاور  راَّمت  مثیم  زا  دانـسا  هب  رازم  باتک  زا  یـسلجم 

نانمشد ار  وا  يدرک و  اهر  ار  شیوخ  يالوم  متفگ  دوخ  هب  دوب  کیرات  یبش  .تفر  نم  دزن  زا  دوخ  يوش و  نورب  طخ  نیا  زا  ادابم 
ره موش ، یم  هاگآ  وا  لاح  زا  و  مور ، یم  وا  ِیپ  رد  هک  ادخ  هب  تشاد ؟ یهاوخ  يا  هناهب  هچ  ص )  ) لوسر ادـخ و  دزن  .تسا  ناوارف 
زا .وا  اب  هاچ  دیوگ و  یم  نخـس  هاچ  اب  هدرک  یهاچ  رد  رـس  مدید  ار  وا  متفرگ و  ار  وا  یپ  سپ  .مشاب  هدرک  يو  هتفگ  فلاخم  دـنچ 

زا نم ، يالوم  متفگ  وشم ! نورب  طخ  زا  متفگن  ار  وت  تفگ  .مثیم  متفگ  یتسیک ؟ دیسرپ  دش  هاگآ  نم  ندمآ 
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؟ متفگ هچ  يدینش  تفگ  تفرگن  مارآ  ملد  مدیسرت و  وت  رب  نانمشد 

مشارخ و یم  فک  هب  ار  نیمز  دوش  گنت  نآ  نتشاد  هاگن  زا  ما  هنیس  نوچ  تساه  هوکـش  هنیـس  رد  مثیم  تفگ  هن ، نم  يالوم  متفگ 
نآ دیورب  ینتسر  نیمز  نوچ  مهن  یم  نآ  رد  ار  دوخ  رس 

331 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ندرک ناهنپ  دوصقم  و  ندـنایامنان ، دوخ  زا  تیاـنک  نتفر : بش  ( 200 ص 199 - ج 40 ، راونالا ، راـحب   ) .تسا نم  هتفگ  زا  ینتـسر 
.نامرحمان زا  تسا  زار 

یناحور ملاع  هب  ینامـسج  گنت  هدودحم  نیا  زا  هک  تسا  نیا  زا  تیانک  و  دوخ ، اب  تسا  كریز  یهام  نخـس  نک : مزع  ایرد  يوس 
.نک رفس 

.هدنزیهرپ روُذَح :

رد .دراذگ  یم  زاب  مین  ار  مشچ  ود  ره  ای  زاب  ار  مشچ  ود  زا  یکی  دور  باوخ  هب  نوچ  شوگرخ  هک  تسا  روهشم  شوگرخ : باوخ 
.تسا تلفغ »  » ینعم هب  شوگرخ » باوخ   » یسراف تایبدا 

( همان تغل  زا  لقن  هب  لصفا ، اباب   ) نکم شوگرخ  باوخ  ریش  هشیب  رد  شاب  فقاو  نیمک  رد  تسا  لجا  ِریش 

: هدنسرت مشچ  رد  باوخ   1 نک 1156 / شوگ  رخ ، يا  ریش  نیا  هّرغ  نک  شوگرخ  تلفغ  باوخ  كرَت 

ِيایرد اـنهپ : هنهپ  .نادـیم  هصرع ، هنهپ :  3 / 4320 وج ؟ هب  دبـسخ  نوچ  هتـشگ  هقرغ  ِدرم  وـک  باوـخ  ار  وا  دوـخ  دجـسم  رد  تفخ 
.دودحمان ناهج  زا  تیانک  .روانهپ 

.هاگن مشچ ، فرَط :

.هدوه یب  ابَه :

رهظم یهام  هس  نآ  دش  هتشون  هک  نانچ  تسا و  هتشادرب  ار  زغم  هدرک  اهر  ار  تسوپ  هدمآ  هنمد  هلیلک و  رد  هک  یهام  هس  ناتـساد  زا 
مرحم ار  یسک  درگنن و  نآ  نیا و  هب  دیاب  کلاس  هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب  سپس  .تسا  هارمگ  و  ملعتم ، ملاع ، نت ، هس 
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.یپ رد  لـجا  تسا و  هاـتوک  رذـگ و  دوز  ناـمز  هک  ارچ  دریگ  شیپ  شیوخ  هار  هتفرن  تسد  زا  تصرف  اـت  دزاـسن و  شیوـخ  رارـسا 
ار دوخ  ات  تخادرپن  نآ  نیا و  هب  یهام  نآ  هک  نانچ  .دهد  تاجن  هکلهم  زا  ار  دوخ  ات  دشاب  هدـنیآ  رکف  هب  درواین  دایارف  ار  هتـشذگ 

تیاهن یب  ياـیرد  هب  اـت  دریذـپن  نآ  نیا و  تروشم  دـهد و  همادا  دوخ  ریـس  هب  دـیاب  زین  کـلاس  نآ  تخادـنا ، نارک  یب  ياـیرد  رد 
.دریگ مارآ  نآ  رد  دسر و  قح  تیانع 

ینامیشپ رد  ربم  راگزور  و  شیدنا ، تقو  كرادت  روخم ، ینامیشپ  هتشذگ  رب  هک  درک  تیصو  هک  هتفرگ  ِغرم  نآ  هّصق 

ینامیشپ رد  ربم  راگزور  و  شیدنا ، تقو  كرادت  روخم ، ینامیشپ  هتشذگ  رب  هک  درک  تیصو  هک  هتفرگ  ِغرم  نآ  هّصق 

نابرق هب  رتشا  یـسب  وت  يا  هدروخ  ناشیم  ناواگ و  یـسب  وت  ماـمه  هجاوخ  يا  تفگ  ار  وا  غرم  ماد  رکم و  زا  تفرگ  یغرم  یکی  نآ 
مهلبا ای  مکریز  ینادـب  ات  مهد  رب  تدـنپ  هس  هک  ات  ارم  لِه  نم  يازجا  زا  ریـس  يدرگن  مه  نَمَز  رد  اهنآ  ریـس ز  یتشگن  وت  يا  هدرک 
کین يدرگ  دـنپ  هس  نیا  زا  هک  تخرد  رب  نم  مهد  تدـنپ  موس  نآ  وت و  تَسب  لگهک  ِماب  رب  شیناـث  وت  تسد  رد  مه  دـنپ  نآ  ِلّوا 

دازآ تشگ  تفز  ِدـنپ  لّوا  تفگ  نوچ  شفک  رب  نکم  رواب  سک  ار ز  یلاحم  هک  نخـس  نآ  تسا  نیا  تسا  تسد  رب  هچ  نآ  تخب 
ممـسج رد  هک  شتفگ  نآ  زا  دـعب  ربـم  ترـسح  نآ  تشذـگب ز  وت  نوچ ز  روخم  مغ  هتـشذگ  رب  رگید  تفگ  تفر  راوـید  نآ  رب  و 

هب رهوگ  نآ  دوب  وت  نادنزرف  تخب  وت  تلود  میتی  ِّرُد  کی  تسا  گنس  مرد  هد  میتَک 
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هجاوخ دراد  هلان  هلماح  نداز  تقو  هک  نانچ  نآ  دوجو  رد  رُد  نآ  لثم  دـشابن  هک  دوبن  تا  يزور  هک  رُد  يدرک  توف  وت  ناـج  ِّقح 
ای يروـخ  یم  نوـچ  مغ  تفر  تشذـگ و  نوـچ  تمغ  يد  هتـشذگ  رب  اداـبم  هک  تمدرک  تحیـصن  ین  شتفگ  غرم  هـلغلغ  رد  دـش 
هد دسا  يا  گنس  مرد  هس  دوخ  مین  نم  لاحم  لوق  نکم  رواب  وت  چیه  لالَض  زک  متفگب  تدنپ  مود  نآ  يرک و  ای  مدنپ  مهف  يدرکن 

يدرک لمع  شوخ  يرآ  تفگ  نیموس  بوخ  دنپ  نآ  وگ  زاب  نیه  هک  اتفگ  دوخ  هب  دمآ  زاب  هجاوخ  دوب  نوچ  منوردنا  گنـس  مرد 
ج 5، يدیهش ،)  يونثم (  حرـش  كاخ  هروش  رد  دوب  ندنکفا  مخت  كانباوخ  لوهج  اب  نتفگ  دنپ  ناگیار  ثلاث  دنپ  میوگب  ات  نآ  دب 

333 ص :

يوق لامتحا  هب  انالوم  ذخأم  غرم : نآ  هّصق   2244 وگ ب 2264 - دنپ  يا  شهد  مک  تمکح  مخت  وفر  دریذـپن  لهج  قمح و  كاچ 
.تسا همان  یهلا  رد  راطع  هدورس  انئمطم  هکلب 

(. 242 ص 241 -  ) يزوج نبا  ءایکذالا  باتک  هلمج  زا  تسا ، هدمآ  یسراف  یبرع و  ياه  باتک  زا  يرایسب  رد  ناتساد  نکیل 

.هبرف ياهراکش  زا  تیانک  ناشیم : ناواگ و 

ار اه  ماب  نادب  دنتخاس و  یم  لگ  نآ  زا  دنتخیمآ و  یم  هاک  اب  ار  كاخ  هتـشذگ  رد  .دشاب  هدودـنا  لگ  هاک  اب  هک  ماب  تسب : لگهک 
.تسا لومعم  اه  هد  اهرهش و  یخرب  رد  مه  زورما  .دهدن  من  ات  دندرک  یم  دودنا 

.هدیشوپ ناهنپ ، میتَک :

.مرد هد  نزو  هب  گنس : مرد  هد 

.دش رد  هب  تتسد  زا  دوبن  تیزور  نوچ  نکیل  دروآ  یم  تلود  تنادنزرف  وت و  يارب  رهوگ  نآ  هک  دنگوس  وت  ناج  هب  وت :...  تلود 

هب لماح »  » یبرع رد  هلماح :
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اما .دوش  یمن  ینعم  مهف  رد  هابتـشا  بجوم  نآ  رکذـم  تروص  تسا و  نانز  صاخ  تفـص  هک  ارچ  ضئاـح ،»  » دـننام .دور  یم  راـک 
.تسا هدمآ  ناوارف  یسراف  رد  هلماح 

.تسا هتشذگ »  » قلطم دوصقم  و  زورید ، يد :

.ندروخن مغ  هتشذگ  رب  دنپ ، مود  تسا و  تسخن  دنپ  لاحم ، ندرکن  رواب  مینیب ، یم  اه  تیب  رد  هک  نانچ  دنپ : مود 

ندرک هدرُم  ار  دوخ  لقاع و  مین  یهام  نآ  ندیشیدنا  هراچ 

ندرک هدُرم  ار  دوخ  لقاع و  مین  یهام  نآ  ندیشیدنا  هراچ 

قیفر وکین  نانچ  نم  زا  دـش  توف  قیتَع  مغ  زا  دـش و  ایرد  يوس  وک  ادـج  لقاع  هیاس  زا  دـنام  هک  نوچ  ـالب  ِتقو  رگد  ِّیهاـم  تفگ 
رب بآ  رب  مور  یم  ریز و  تشپ  َربَز  رب  دوخ  مکـشا  مرآ  رب  سپ  منک  هدرم  نامز  نیا  ار  نتـشیوخ  منز  دوخ  رب  مشیدـنن و  نآ  کیل ز 

گرم زا  شیپ  ِگرم  بآ  هب  مراپـسب  شیوـخ  مدرگ  هدُرم  دور  سک  هک  ناـنچ  یحاّبـس  هب  ین  دور  سخ  هک  ناـنچ  يو  رب  مور  یم 
.لقاع مین  ییهام  رگد : یهام   2265 باذع ب 2270 - زا  تسا  نما 

.دازآ قیتع :

حرـش  ) ندرک ییاـهنت  هب  دوخ  هماـن ،) تغل  ءاـبطالا ، مظاـن   ) يدنـسپان تقاـیل و  مدـع  اـب  ندرب  ـالاب  نتـسکش ، دوخ  رب  ندز : دوخ  رب 
رب  » ینعم قیفر ،» وکین  نانچ  نم  زا  دش  توف   » هلمج هب  هجوت  اب  .دنا  هتفرگ  درب  راک  نیمه  زا  ار  اه  ینعم  نیا  هک  تسادیپ  نوسلکین .)

( .منک یم  شـشوک  دوخ  تقاـط  ردـق  هب  ممورحم  اـمنهار  تیادـه  زا  هک  نوـنکا   ) .تسا ندرک  هراـچ  ییاـهنت  هب  دوـخ  ندز » دوـخ 
هک فیطل »  » یینعم هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .ما ) هدرم  دـنرادنپ  اـت  مور  یم  تشپ  رب  مزاـس و  یم  هدرم  ار  دوـخ   ) .يروانـش یحاـّبس :

هب دنار و  یم  ار  دوخ  دیاب  ناطیش  سفن و  دایص  ماد  زا  نتخیرگ  يارب 
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« .اُوتوُمَت نأ  َلبَق  اُوتُوم  : » هک درک  میلست  ادخ 

گرم ّيدازآ و  دیوج  یلوم  ریش  گرب  ّيراکشا و  دیوج  ایند  ریش 

دوجو دنازوسب  هناورپ  وچمه  دوجو  دص  دنیب  گرم  ردنا  هک  نوچ 

1 / 3965 ناحتما 3967 - مد  نیا  ُدب  ار  نادوهج  هک  ناقداص  قوط  گرم  ياوه  دش 

335 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: گرم زا  شیپ  گرم 

ص ییانـس ، ناوید   ) اـم زا  شیپ  تشگ  یتشهب  ندرم  نینچ  زا  سیردا  هک  یهاوخ  یگدـنز  یم  رگا  گرم  زا  شیپ  تسود  يا  ریمب 
.دراپس ادخ  هب  ار  نتشیوخ  دراگنا و  تسین  ار  دوخ  تلیح  ناوت و  دیاب  هک  تسا  تاجن  لیبس  رب  ملعتم  زمر  لقاع  مین  یهام  ( 49

نَتِفلِاب اُوتوُمَت  ُتوَملا  َِیتأَی  نأ  ِلبَق  نِم  مُکُّلُک  اُوتُوم  تفگ  یفطـصم  ار  اـم  دومرف  نینچ  نیا  یتَف  يا  تسا  نما  گرم  زا  شیپ  گرم 
درمب رتهب  یهام  اغیرد  هک  دُرب  هّصغ  سب  نادصاق  نآ  یکی ز  ره  دنلب  هَگ  بیـشن و  شدرب  یم  بآ  دـنکف  الاب  مکـش  دُرم و  نانچمه 

رب درک و  ُفت  وا  رب  سپ  دـنمجرا  دایـص  کی  شتفرگ  سپ  غیت  متـسَر ز  میزاب  نیا  تفر  شیپ  غیرد  ِتفگ  نآ  زک  وا  دـش  یم  داـش 
هب ات  میلَـس  نآ  تسَج  یم  تسار  زا  پچ و  زا  بارطـضا  درک  یمه  قمحا  نآ  دنام  بآ  ردنا  ناهنپ  تفر  ناطغ  طلغ  دنکف  شکاخ 

تقامح اب  يا  هبات  تشپ  هب  شتآ  رـس  رب  دناشن  شتآ  نآ  رد  ار  وا  یقمحا  دنام  ماد  ردنا  دندنکفا و  ماد  میلگ  دـناهرب  شیوخ  ِدـهج 
وچمه الب  زو  هجنکـش  زا  تفگ  یمه  وا  ریِذَن ؟ ِکتأَی  َمل  شتفگ َأ  یم  لقع  ریعَـس  ِّفَت  زا  دیـشوج  یمه  وا  يا  هباوخ  مه  وا  تشگ 

اُولاَق نارفاک  ناج 
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نم مزاـسن  ار  يریگبآ  نطو  ییاـیرد  هب  زج  مزاـسن  نم  نکـش  ندرگ  ِتنحم  نیز  مهراو  نم  راـب  نیا  رگ  هک  وا  تـفگ  یم  زاـب  یََلب 
.درمناوج ناوج ، یَتَف :  2271 مور ب 2285 - یم  تّحص  نما و  رد  دبا  ات  موش  نِمآ  میوج و  دح  یب  بآ  نَکَس 

1 تیب 3965 / لـیذ  هک  یثیدـح  هب  تسا  تراـشا  .دـیریمب  اـهالب  هب  دـیآ و  گرم  هـک  نآ  زا  شیپ  دـیریمب  هـمه  مُـکُّلُک :...  اوـُتُوم 
.تشذگ

.نادایص زا  تیانک  نادصاق :

336 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نادایص سوسفا  غیرد : ِتفگ 

نداتفین زا  تیانک  نتسر : غیت  زا  ( 1 تیب 1825 / ناگرزاب ، یطوط و  ناتـساد  هب : دینک  هاگن   ) .تلیح ندش  رگراک  يزاب : نتفر  شیپ 
.ماد هب 

.نادان میلَس :

.دَهرب گرم  زا  دوخ ، ششوک  اب  ات  شیوخ : دهج  هب  ات 

.نداد تاجن  ار  دوخ  ندناهر : میلگ 

دـنا و ناطیـش  ناگدروخ  بیرف  هک  نانادان  راک  نایاپ  هب  تسا  تراشا  یهام و  نآ  راک  نایاپ  زا  تیاکح  هبات : تشپ  هب  شتآ  رـس  رب 
.دنتفا یم  رد  خزود  هب 

.شتآ ياه  هنابز  شزوس  ریعس : ِّفَت 

.دماین وت  يارب  هدنناسرت  ایآ  ریِذَن : َِکتأَی  َمل  َأ 

.يرآ دنتفگ  یلب : اُولاَق 

ماد زا  داعم ، لقع  نتفرگ  راک  هب  اب  هدیـسر  لامک  هب  هک  نآ  .تسا  ناهج  نیا  مدرم  زمر  هلبا  و  لـقاع ، مین  لـقاع ، یهاـم  هس  ناتـساد 
ماد زا  هک  دنناهارمگ  موس  هتـسد  .دناهر  یم  ماد  زا  ار  دوخ  ادخ  هب  دامتعا  شـشوک و  اب  تسا  هاگآ  مین  هک  نآ  و  دهر ، یم  ناطیش 

میدینـش و یم  رگا  ِریِعَّسلا : ِباحْـصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  دنیوگ : دـنور  خزود  شتآ  هب  نوچ  دـنناوتن و  نتـسر  ناطیش 
میب ایآ  ٌریِذَن : ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  دنیوگ : یم  اهنادب  خزود  نانزاخ  ( 10 کلم ،  ) .میدوبن نایخزود  زا  میتسب  یم  راک  ار  درخ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2157 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوگ غورد  ام  دمآ  ام  يارب  هدـنهد  میب  يرآ  اْنبَّذَـکَف : ٌریِذـَن  انَءاج  ْدَـق  یَلب  دـنیوگ : ( 8 کلم ، ( ؟ دماین امـش  يارب  ربمیپ )  ) هدـنهد
رد هک  نانچ  داد  دهاوخن  خر  ناشرادرک  رادـنپ و  رد  يرییغت  و  دـندوب ، هک  دـننامه  دـندرگ ، زاب  رگا  نانیا  اما  ( 9 کلم ،  ) .میدناوخ

.تسا هدمآ  دعب  ياه  تیب 

درادن افو  بذاک  حبص  .َنوُبِذاَکَل  مُهَّنإ  ُهنَع َو  اوُهُن  اَمِل  اوُداَعَل  اوُّدُر  وَل  هک  درادن  ییافو  چیه  مَدَن  يراتفرگ و  تقو  قمحا  ندرک  دهع  هک  نآ  نایب 

حبـص .َنُوبِذاََکل  مُهَّنإ  ُهنَع َو  اوُُهن  اَِمل  اوُداََعل  اوُّدُر  َول  هک  درادـن  ییافو  چـیه  مَدـَن  يراـتفرگ و  تقو  قمحا  ندرک  دـهع  هک  نآ  ناـیب 
درادن افو  بذاک 

لقع اهبرخ  يا  ور ! لقع  يرادن  وت  اهدهع  يافو  دشاب  ار  لقع  تسکش  دیآ  ار  لقع  تقامح  اب  تسا  وت  اب  تقامح  شتفگ  یم  لقع 
زا تسوت  ریبدـت  ِنُک  لطاب  نمـشد و  تسوت  ریم  نایـسن  تسین  تلقع  هک  نوچ  درخ  دـناّردب  نایـسن  هدرپ  دوخ  نامیپ  زا  دـیآ  داـی  ار 
دنز یم  شتآ  رب  شنایسن  زآ و  دنک  یم  هبوت  تخوس  شّرپ  هک  نوچ  سیسَح  زوس و  شتآ و  درآن ز  دای  سیسخ  هناورپ  لقع  ِّیمک 

رِّکِذـُم نوچ  دوب  نوچ  شَبات  تسین  رهوگ  هک  نوچ  تشارف  ار  نآ  لـقع  هک  دـشاب  ار  لـقع  تشادداـی  ّیظفاـح و  كرد و  طـبض و 
هن ز دوب  جـنر  هجیتن  زا  تمادـن  نآ  تسوخ  هچ  ار  تقامح  نآک  دـنیبن  هک  تسوا  یلقع  یب  مه ز  یّنمت  نیا  دوب  نوچ  شَباـیا  تسین 

تـسب مغ  تملظ  زا  مدن  نآ  مدَن  هبوت و  نآ  كاخ ، دزرین  یم  مدع  دش  تمادن  نآ  جنر ، دش  هک  نوچ  دوب  جـنگ  نوچ  ِنشور  لقع 
ریپ هبوت و  وا  دـنک  یم  شا  هداز  هجیتن و  لد  زا  دور  مه  شوخ  تشگ  مغ  تملظ  نآ  تفرب  نوچ  راهَّنلا  ُهوُحمَی  ِلیَّللا  ُماَـلَک  سپ  راـب 

2286 دنز ب 2299 - یم  اوُداَعل  اوُّدُر  َول  گناب  درخ 
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.ینامیشپ مدن :

، ماعنا  ) .دنا نایوگغورد  نانآ  انامه  دنا و  هدش  هتـشاد  زاب  نآ  زا  هچ  نادب  دندرگ  زاب  دنوش  هدنادرگ  زاب  رگا  و  اوُداَعل :...  اوُّدُر  َول  و 
.ددرگ یم  زاب  هلبا  یهام  هب  ریمض  شتفگ : یم  ( 28

.شزرا كدنا  .تسا  رخ  شزرا  وا  شزرا  هک  اهبرَخ :

338 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

1 و 1658/ تیب 2110 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تفرگ دیحوت  رب  ناسنا  زا  ادخ  هک  ینامیپ  فارعا و  هروس  هیآ 172  هب  تراشا  نامیپ :
.شتآ گناب  سیسَح : ( 2

.غورف ینشور ، بات :

.هدنروآ دای  رِّکَذُم :

.تشگ زاب  بایا :

.نتفر زا  تیانک  نتسب : راب 

لاثما ءزج  ار  نآ  لاثمالا  عمجم  رد  ینادیم  .تسا  یلثم  ِلیَّللا :...  ُماَلَک  .تفر ) مه  ینامیـشپ  تفر  مغ  نوچ  دوب  مغ  هجیتن  ینامیـشپ  )
.تسا هدروآ  نیدلوم 

: هکنیا ناتـساد  هصالخ  .دـنا و  هداد  تبـسن  دیـشرلا  نوراه  زا  یکزینک  هب  ار  نآ  تفای ؟ جاور  هنوگچ  هدـمآ و  اجک  زا  لـثم  نیا  اـما 
ِلیَّللا ُماَلَک  : » تفگ زینک  دـش  لـصو  بلاـط  هک  ادرف  .تخادـنا  ادرف  هب  وا  تساوخ و  لـصو  دوخ  ناـکزینک  زا  یکی  زا  یبش  نوراـه 

وبا دوب و  هدورـس  يزیچ  کی  ره  .دـنروایب  يراعـشا  هلمج  رد  ار  عارـصم  نیا  تساوخ  دوخ  رابرد  نارعاش  زا  نوراه  ُراـهَّنلا » ُهوُحمَی 
: تسا نیا  نآ  رخآ  تیب  تسا و  هدوب  نوراه  اب  ییوگ  هک  درک  فصو  نانچ  ساون 

تالکشم حرـش  هب : دینک  هاگن  ناتـساد  لیـصفت  اه و  تیب  مامت  زا  عالطا  يارب  ُراهَّنلا  ُهوُحمَی  ِلیَّللا  ُماَلَک  َتلاَقَف  ِیتَدِّیَـس  دعَولا  ُتلُقَف 
اهر رگا  تفگ  یم  دوب و  نادایـص  ِماد  رد  هک  دـناشک  یم  نادان  یهام  هب  ار  نخـس  راـب  رگید  . 557 ص 556 - هدنـسیون ، زا  يرونا ،

هک تسا  نارفاک  زمر  یهام  نینچ  .مور  ایرد  هب  منکن و  ياج  ریگبآ  رد  موش 
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زاب ار  ام  رگا  دـنیوگ  دـنور  خزود  هب  ناهج و  نادـب  نوچ  .دـنا  لفاغ  رگید  ناهج  ادـخ و  زا  دنرمـش و  یم  نما  ياـج  ار  ناـهج  نیا 
هک ارچ  .تشگ  رب  دـنهاوخ  دوخ  تنیط  هب  دـندرگ  زاـب  رگا  دـنناد  یمن  .میزادرپ و  یم  ترخآ  هب  مینک و  یم  اـهر  ار  اـیند  دـننادرگ 

رگا .دننیب  یم  باذع  زا  هک  تسا  یجنر  رطاخ  هب  دنیوگ  یم  هچ  نآ  .تسین  نانآ  رد  هک  تسا  لقع  هجیتن  یـشیدنا  تسرد  ریبدت و 
.دورب زین  یّنمت  نآ  دورب ، باذع 

اب دوب  لقع  بحاص  هک  مالّسلا  هیلع  یـسوم  « 9  » تابواجم هّصق  تسین و  وا  دـنام و  ودـب  تسوا  هزیتس  تسا و  لقع  ِبلق  مهو  هک  نآ  نایب  رد 
دوب مهو  بحاص  هک  نوعرف 

هراشا

بحاص هک  مالّسلا  هیلع  یـسوم  « 9  » تاـبواجم هّصق  تسین و  وا  دـنام و  ودـب  تسوا  هزیتس  تسا و  لـقع  ِبلق  مهو  هک  نآ  ناـیب  رد 
دوب مهو  بحاص  هک  نوعرف  اب  دوب  لقع 

دقن بلق  مهو  تسادِگ  ار  توهـش  هک  نآ  شناوخ  مهو  ناوخم  شلقع  دنت  یم  توهـش  هک  نآ  ناولهپ  يا  تسا  توهـش  ِّدض  لقع 
کحم نوچ  ایبنا  لاح  نآرق و  کحم  نیا  لقن  دوز  نک  کحم  يوس  ار  ود  ره  لقع  مهو و  ددرگن  ادیپ  کَِحم  یب  تساه  لقع  ِّرز 

رز وچمه  مین  ود  دزاس  يا  هّرا  رگ  ار  لقع  نم  ِبیـش  زارف و  لـها  يا  هن  هک  نم  ِبیـسآ  ار ز  شیوخ  ینیبب  اـت  اـیب  دـیوگ  ار  بلق  رم 
مکح نادـب  دـنبای و  یم  رد  ار  سوسحمان  ياهزیچ  ود  ره  مهو  لقع و  لـقع : بلق  مهو   2300 میـَسب ب 2305 - وا  شتآ  رد  دشاب 

.هن لقع  دور و  یم  اطخ  هب  مهو  .ار  سوسحم  ریغ  یئزج  روما  مهو  و  دنک ، یم  كرد  ار  یعقاو  یلک  روما  لقع  .دننک  یم 

لقع  ) دور راک  هب  يوایند  ياـهراک  حالـصا  یپ  رد  هچ  نآ   3 طقف 3569 / اه  تباصا  رد  دـشاب  لقع  طلغ  رد  اـطخ و  رد  دـتفا  مهو 
یئزج
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.دروآ باسح  هب  مهو  دیاب  مه  ار  نآ  شاعم ) لقع  ای 

.دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  هک  نانچ  .اه  خساپ  شسرپ و  دونش ، تفگ و  تابواُجم :

.نتشگ توهش  روهقم  ندوب : توهش  يادگ 

.ندروآ دیدپ  نتفاب ، ندینَت :

__________________________________________________

.تاباجم ساسا : هخسن  رد  ( 9)

340 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتشادن شیامزآ  بات  ندوبن : بیش  زارف و  لها 

.نادنخ میَسب :

توهـش اه و  سوه  ایند و  هب  اهنت  هک  نآ   2 تسا 1453 / شوخ  شتآ  لد  رد  صلاخ  ِّرز  تسا  شتآ  نوچ  ـالب  رز  نوچمه  تسود 
.دیمان تسیاب  مهو  ار  وا  كاردا  تسین ، لقع  ياراد  دروآ ، مهارف  ار  نآ  زا  يریگ  هرهب  ياه  تلیسو  ات  دشوک  یم  دشیدنا و  یم  اه 

هک ار  نآ  .ترخآ  دـنب  ياپ  ای  تسا  توهـش  ِدرم  اـیآ  هک  تسا  شیاـمزآ  تلیـسو  مدرم  يارب  میرک  نآرق  نینچمه  ناربمیپ ، راـتفگ 
دندوب هدروآ  نامیا  هک  ار  نارحاس  نوعرف  نوچ  دـنا ، نینچ  نانمؤم  ناربمیپ و  هک  نانچ  .تسا  یکی  وا  يارب  ملا  تذـل و  تسا  لقع 

(50 ءارعش ،  ) .َنُوِبلَْقنُم انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  َْریَض  ال  دنتفگ : مزیوآ  یم  امرخ  ياه  هخاش  هب  ار  امش  تفگ 

نم تفگ  یتسیک ؟ وت  وگب  شنوعرف  تفگ  یتسین  قیرط  رب  یسوم  تفر  ار  زورفا  ناج  ِّیـسوم  رم  لقع  ار  زوس  ملاع  ِنوعرف  رم  مهو 
هک تفگ  وگب  ار  تمیدـق  ِمان  تبـسن و  وه  ياه  نک  اهر  شماـخ ! ین  تفگ  لالَـض  زا  مناـمأ  ما  هّللا  هَّجُح  لـالجلا  وذ  ِلوسر  ملقع 

ملـصا ز تبـسن  دیبَع  ّيراوَج و  تشپ  زا  هداز  دیحو  ِدنوادخ  نآ  هداز  هدنب  شناگدـنب  نیرتمک  ملـصا  مان  شنادـکاخ  زا  ارم  تبـسن 
مه وت  عجرم  كاخ  هب  مه  یکاخ  ِمسج  نیا  عجرم  لد  ناج و  نادزی  داد  ار  لگ  بآ و  لگ  بآ و  كاخ و 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2161 

http://www.ghaemiyeh.com


زا تنت  دریگ  یم  كاخ  زا  ددـم  هک  ناشن  دـص  ار  نآ  یکاخ و  زا  تسه  ناشک  رـس  هلمج  لصا  ام و  لصا  كانمهـس  يا  كاـخ  هب 
وت هابـشا  مه  ام و  مه  وت و  مه  كانمهـس  ِفوخم  ِروگ  نآ  ردنا  كاخ  ِزاب  وا  دوش  یم  ناج  دور  نوچ  تندرگ  دچیپ  كاخ  ياذـغ 

هدـنب و ار  دوخ  ندوب ، اـنف  قح  رد  نتـشاگنا ، چـیه  ار  دوخ  نتفر : یتسین  قیرط  رب   2306 وت ب 2317 - هاج  دـنامن  دـندرگ و  كاخ 
.نتسناد قح  لوسر 

: َّقَْحلا اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  َلُوقَأ  ْنَأ ال  یلَع  ٌقیِقَح  .َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  یِّنِإ  لالجلا : وذ  لوسر 

341 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: لالض زا  منامأ  ( 105 - 104 فارعا ،  ) .میوگن تسار  زج  ادخ  رب  هک  تسا  راوازـس  .مناهج  ود  راگدرورپ  يوس  زا  يا  هداتـسرف  نم 
يا هناشن  اب  وت  دزن  يدُْهلا : َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَیِآب  َكاْنئِج  ْدَق  نوعرف : هب  یسوم  هتفگ  زا  میرک  نآرق  هب  تسا  تراشا 

ع)  ) یسوم هک  نادب  تسا  تراشا  میدق : مان  تبِسن و  ( 47 هط ،  ) .دنک تسار  هار  يوریپ  هک  نآ  رب  دورد  .میا  هدمآ  وت  راگدـیرفآ  زا 
َكِرُمُع ْنِم  انِیف  َْتِثَبل  ًادـِیلَو َو  انِیف  َکِّبَُرن  َْمل  َأ  دـیامرف : نوعرف  هتفگ  زا  هراب  نیا  رد  نآرق  هک  نانچ  .تفاـی  شرورپ  نوعرف  هناـخ  رد 

كاخ زا  تبسن  ( 18 ءارعـش ،  ) .يدربن رـس  هب  ام  نایم  رد  ار  تیگدنز  زا  ینایلاس  میدرورپن و  دوخ  نایم  یکدوک  رد  ار  وت  ایآ  َنِینِس :
« .ٍباُرت نِم  ُمَدآ  َمَدآ َو  ِدـلُو  نِم  مُـکَّنإ  ( » 5 جـح ،  ) .ٍباُرت ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإَف  هک : قح  ترـضح  هاگرد  هب  تسا  عضاوت  هناشن  نتـشاد :

ص 239، ج 7 ، راونالا ، راحب  ع ،)  ) قداص ماما  )
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.زینک هیراج ، يراوج : میهاربا ) نب  یلع  ریسفت  زا 

.دنیادخ هدنب  یگمه  ناگدیرفآ  هک  نادب  تراشا  زین  .دوب  نوعرف  تمدخ  رد  شردپ  هک  نادب  تسا  تراشا  .هدنب  دبع : عمج  دیبَع :

.ندیدرگ يوق  ندش ، ربتس  ندرگ : ندیچیپ  ( 55 هط ،  ) .يرْخُأ ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدیُِعن َو  اهِیف  َو  كاخ : هب  یکاخ  ِمسج  عجرم 

.دننامه هَبَش : عمج  هابشا :

تسا و هتـشرف  زا  رترب  ادخ  یگدـنب  اب  هتـشه و  ار  كاخ  یکی  .كاخ  زا  دـنا و  مدآ  نادـنزرف  زا  ود  ره  هک  نت  ود  نیب  تسا  هسیاقم 
راچد نوعرف  .دزیتس  یم  وا  اب  دـنیب و  یم  كاـخ  دوخ  نوچ  ار  كاـنبات  رهوگ  نآ  .یهاـبت  رد  قرغ  یهاوخ و  دوخ  راـتفرگ  يرگید 

« .یَلعألا ُمُکُّبَر  اَنأ  : » تفگ یم  دوب  هدرب  رد  هب  هار  زا  ار  وا  نایرصم  شیاتس  دوب و  مهو 

3 ِکتَهنُم 1555 / یمهو  شدرک ز  نانچ  نآ  ِکلم  دنوادخ و  کی  ره  نتفگ 

مسج و لّوا  درورپ  وا  زا  هک  شناگدـنب  هدـنب  نوعرف و  هدـنب  تسا  رتـیلوا  دوخ  ماـن  نآ  ار  وـت  رم  تسه  تیماـن  بسن  نیا  ریغ  تفگ 
342 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  شناج 

رد سایق  نک  یم  دوخ  فاصوا  نیا  رب  مه  سانـشان  قح  يراّدغ و  ینوخ و  موش  لعف  زا  هتخیرگب  نطو  نیز  مُولَظ  ِّیغاط  ِّیغای  هدنب 
کیرـش رگید  یـسک  يدنوادخ  رد  کیلم  نآ  اب  دوب  هک  اشاح  تفگ  قح  ام و  ساپـس  یتسنادن  هک  قَلَخ  شیورد و  راوخ و  یبیرغ 

؟ یکلاه زج  دنک  يوعد  شتکرـش  یکلام  سک  رگد  ار  شقلخ  تسین  ین  رالاس  وا  زج  ار  شناگدنب  ین  رای  ار  وا  کُلم  ردنا  دـحاو 
يوربا یناوتن  وت  تسوج  ملظ  وا  دنک  يوعد  رگا  ریغ  تسوا  نم  ِشاّقن  تسا و  هدرک  وا  شقن 
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َْتلَعَف َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هـچ  نادـب  تـسا  تراـشا  هـتخیرگب :  2318 نتخانـشب ب 2327 - نم  ناـج  یناوت  نوـچ  نتخاـس  نم 
: ینوخ ( 21 - 19 ءارعـش ،  ) .ْمُُکتْفِخ اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  .َنیِّلاَّضلا  َنِم  اـَنَأ  ًاذِإ َو  اـُهْتلَعَف  َلاـق  .َنیِِرفاـْکلا  َنِم  َْتنَأ  َتـْلَعَف َو  ِیتَّلا  َکَـتَْلعَف 

.هدنژ هنهک ، قَلَخ : ( 16 - 15 صصق ،  ) .دوب هتخیوآ  رد  ییطبس  اب  هک  ار  ناینوعرف  زا  یکی  یسوم  نتشک  هب  تسا  تراشا 

« نوعرف یسوم و   » ناتـساد زا  رتشیب  یهگآ  يارب   ) .دنک یمن  ادخ  اب  یکیرـش  يوعد  یـسک  هتـشگ  هبت  زج  دننک :...  يوعد  شتکرش 
.دوش هدناوخ  یناتن »  » دیاب یناوتن : دعب ) هب   3 / 840 هب : دینک  هاگن 

نم وهل  هب  هن  متـشک  سفن  يارب  هن  وهـس  هب  ار  یناوع  نم  متـشُکب  رگ  يِوُد  ِّيوعد  ّقح  اب  ینک  هک  يوت  یغاط  نآ  راّدـغ و  نآ  هکلب 
نایز مرج و  یب  لفط  نارازه  دص  ناگداز  لسرم  وت  متشُک  یگس  نم  دادب  یناج  ُدبَن  دوخ  شناج  هک  نآ  داتفوا  هاگان  یتشم و  مدز 

ار بولطم  نم  لـتق  دـیما  رب  ار  بوقعی  ِتَّیِّرُذ  يا  هتـشک  تندروخ  نوـخ  نیز  وـت  رب  دـیآ  هچ  اـت  تندرگ  رد  ناـشنوخ  ّيا و  هتـشک 
نان و نم و  َقح  دوب  نیا  کش  چیه  یب  لهب  ار  اهنیا  تفگ  دیزپ  یم  تسفن  هچ  نآ  دش  نوگن  رـس  دیزگ  رب  دوخ  ارم  قح  وت  يروک 

343 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ینک  يرات  ملد  رب  نشور  زور  ینک  يراوخ  رشح  شیپ  ارم  هک  کمن 

یهاوخ نوچ  وت  ار  يرام  مخز  دیشک  یناوت  یمن  ار  یکیک  مخز  رش  ریخ و  رد  نم  ساپ  يرادن  رگ  رت  بعص  تمایق  ِّيراوخ  تفگ 
ناتسلگ ار  يراخ  کیل  منک  یم  ناریو  وت  راک  ارهاظ  دیشچ 
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.نتفگ یلْعَْألا » ُمُکُّبَر  اَنَأ   » .قح و ترضح  ربارب  نتسناد  ادخ  ار  دوخ  ندرک : یئود  يوعد   2328 منک ب 2339 - یم 

یـضَقَف یـسُوم  ُهَزَکَوَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِـش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتْـساَف  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نآ  هب  تسا  تراشا  ناوع : نتـشک 
(15 صـصق ،  ) .درمب وا  دز و  یتـشم  ار  وا  یـسوم  تساوخ  يراـی  دوـب  شنانمـشد  زا  هک  نآ  رب  وا  زا  دوـب  وا  ناوریپ  زا  هک  نآ  ِْهیَلَع :

.تشادن شزرا  وا  ناج  دنب : شناج 

.لیئارسا نادنزرف  ناگداز : لسرم   1 حامر 3318 / باُّشن و  شیپ  یشحو  وچمه  حابم  نوخ  دش  ار  راّفک  مرجال 

.موش هتشک  مه  نم  ات  یتشک  ار  بوقعی  ّتیرذ  تسا  هدوب  وت  بولطم  نم  لتق  نوچ  نم :...  لتق  دیما  رب 

.ندروآ نامیا  زا  تیانک  .نتفریذپ  ارم  یهن  رما و  نتشاد : ساپ  رش  ریخ و  رد 

.دوش هدناوخ  ینات » یمن   » دیاب یناوت : یمن 

.ندناسر ناج  هب  ندناهر و  مسج  زا  ندرک : ناتسلگ  ار  يراخ 

دنک نادابآ  یناریو  نآ  زا  دعب  دنک  ناریو  ار  مسج  رم  ناج  هار 

.دروآ یم  ار  هدنیآ  ناتساد  رخآ  تیب  تبسانم  هب  1 و  / 306 رترومعم 307 - دنک  شجنگ  نامه  زو  رز  جنگ  رهب  هناخ  ناریو  درک 

مدع رد  دوجو  تسا و  يدارم  یب  رد  دارم  تسا و  یگتسکش  رد  یتسرد  تسا و  یگدنکارپ  رد  تیعمج  تسا و  یناریو  رد  ترامع  هک  نآ  نایب 
جاوزألا دادضالا و  ُهَّیقب  اذه  یلع  تسا و 

تسا و يدارم  یب  رد  دارم  تسا و  یگتـسکش  رد  یتسرد  تسا و  یگدـنکارپ  رد  تیعمج  تسا و  یناریو  رد  ترامع  هک  نآ  ناـیب 
جاوزألا دادضالا و  ُهَّیقب  اذه  یلع  تسا و  مدع  رد  دوجو 

یم ناشیرپ  یفاکـش و  یم  ینک ؟ یم  ناریو  هچ  زا  ار  نیمز  نیک  تفاتن  رب  درک و  داـیرف  یهلبا  تفاکـش  یم  ار  نیمز  دـمآ  یکی  نآ 
تشز ددرگن  ات  نیا  راز  مدنگ  رازلگ و  دوش  یک  ناد  زاب  یبارخ  زا  ترامع  وت  نارم  نم  رب  ورب  هلبا  يا  تفگ  ینک 
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دنچ ناتساد و  نیا  ندروآ   2340 َربَز ب 2344 - ریز و  وا  مظن  ددرگن  اـت  َرب  گرب و  تشک و  ناتـسب و  دوش  یک  نیمز  نیا  ناریو  و 
هب ار  مدرم  ناربـمیپ  رگا  تیب 2339 . ًاصوصخم  و  هتـشذگ ، ناتـساد  يارب  تسا  یحیـضوت  دمآ ، دـهاوخ  سپ  نیا  زا  هک  رگید  تیب 

.دننک هدنز  ار  لقع  دنناریمب و  نانآ  رد  ار  مهَو  دننک ، ناشتیبرت  هک  تسا  نآ  يارب  دنناوخ ، یم  توهش  يوه و  نتشک 

تخات هبسا  هَد  دوخ  لامکتسا  ردنا  تخانش  دید و  ار  شیوخ  صقن  هک  ره 

تالاقم زا  هتفرگ  تسا : یناریو  رد  ترامع   1 / 3212 لامک 3213 - ار  دوخ  درب  یم  ینامگ  وک  لالجلا  وُذ  يوس  هب  دّرپ  یمن  نآ  ز 
زا ار  ترامع  دوخ  وا  ینک ؟ یم  بارخ  ارچ  ار  تمالس  نیمز  نیا  هک  تسا  هدمآ  یکی  دفاکش  یم  یکی  ار  نیمز  نیا  : » تسا سمش 
رب ص 235 ) ج 1 ، سمـش ، تالاقم  « ) .تساه ترامع  یبارخ  نآ  رد  هن ! .يدش  بارخ  نیمز  يدرکن  بارخ  رگا  .دناد  یمن  بارخ 

.ندرواین تقاط  ندرکن ، لمحت  نتفاتن :

.ندرک ضارتعا  ندنار :

345 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هراپ افِـش  دیآ  اجک  شروش  دور  یک  اود  زا  تااهطلخ  دـیوشن  ات  زغَن  دـیدرگ  یک  وکین و  دوش  یک  زغَچ  شیر  رتشن  هب  یفاکـشنب  ات 
هنهک يانب  ره  ار  هدیردب  منک  هچ  يدیرد  رب  ار  هدیزگب  ِسلطا  نیا  ارچ  هک  ار  هماّلع  ِيزرد  نآ  دنز  سک  ار  هماج  يزرد  هدرک  هراپ 

نآ هَلیلَه و  نآ  بارخ  اه  ترامع  زا  شیپ  ناشتسه  باصَق  داّدح و  راّجن و  نینچمه  دننک ؟ ناریو  ار  هنهک  لّوا  هک  هن  دننک  نادابآک 
یک ایسآ  ردنا  مدنگ  یبوکن  ات  نت  ِّيرومعم  دندرگ  فلت ، نآ  نتفوک ز  هَلیَلب 
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: زغچ شیر   2345 کَمَـس ب 2353 - يا  مناهر  او  تتـسش  هک ز  کـمن  ناـن و  نآ  درک  اـضاقت  نآ  اـم  ناوخ  نآ ، هتـسارآ ز  دوش 
.هدرکن زاب  رس  لمد  نیکرچ ، لمُد  تاغللا .) ثایغ  جاردننآ و  زا  لقن  هب  همان ، تغل   ) دوشن هب  دننکن  كاچ  ار  نآ  ات  هک  یشیر 

.جازم یمارآان  شروش :

.هدنزود طایخ ، يزرَد :

: هلیله  1 دوش 3205 / نوچ  يزرد  گنهرف  رهظم  دوب  هدیزود  تسُچ و  هماج  هک  نوچ 

یتخرد رمث  .جلیلب  هلیَلب : ( 1 تیب 2933 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 1 هیودا 2933 / ازفا  تَّحـص  دوخ  دوش  یک  هیودا  اب  دنکـشن  هلیله  اـت 
.کشخ نآ  تعیبط  تسا و  ضباق  دیور  دنه  رد  هک  تسا 

راتفرگ ادـخ  باذـع  هب  مراذـگن  هک  تسا  نیا  کمن  ناـن و  قح  دـیوگ  ار  نوعرف  ع )  ) یـسوم  ) .نوعرف زا  تیاـنک  .یهاـم  کـمس :
( .يوش

اهدژا اهدژا  وت  يا  هدرک  ار  یکمرک  اوه  هدنب  يا  هدرک  ار  دوخ  هک  سب  یهَتنمان  دب  ِتسَـش  نینچ  زا  یهر  او  یـسوم  دنپ  يریذپ  رگ 
346 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مد  هب  مد  نم  مروآ  حالصا  هب  ات  ما  هدروآ  اهدژا  ار 

رامد ب نآ  درآ  رب  تناج  زا  هن  رو  راـم  ود  زا  يدـیهر  يداد  اـضر  رگ  دـنک  رب  ار  اـهدژا  نآ  نم  راـم  دنکـشب  نیا  مد  زا  نآ  مَد  اـت 
هشیدنا ياپ  تسد و  رب  یمدآ  مهو  هک  تسا  ییاهدنب  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  و  دنریگ ، یهام  نادب  هک  باّلق  تسـش :  2354 - 2358

.ددنب یم  يو 

.نایاپ یب  یهتنمان :

.ندرمش يزیچ  هب  ار  يوایند  لالج  هاج و  .نتشادنپ  درخ  ار  مهو  ندرک : اهدژا  ار  یکمرک 

هاج و ددرگ ز  يا  هّشپ  رقف  تسد  زا  اهدژا  نآ  تسا  کمرک 
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«. اصع  » مود ياهدژا  تسا و  نوعرف » سفن   » تسخن ياهدژا  ندروآ : اهدژا  ار  اهدژا   3 رقَص 1056 / لام 

وت ِتسم  یسوم  ناج  يا  اصع  دش  وت  تسد  ردنا  رام  اهدژا و 

.سفن رام  دش و  یم  اهدژا  هک  اصع  رام : ود   2 / 2274 اصع 2275 - ددرگ  اهدژا  تتسد  هب  ات  ادخ  تداد  فَخَت  اهذُخ ال  مکح 

گنس رد  دنک  هنخر  يوداج  هورگ  ود  يدرک  وت  ار  لدکی  ِقلخ  يوُد  اجنیا  رکم  هب  يدنکفا  رد  هک  يوداج  اتسا  تخس  قحلا  تفگ 
يوسوم ِناج  تسا  نید  هلعـشم  يوداج  هیام  تسا  رفک  تلفغ و  ادخ ؟ مان  اب  دید  یِک  يوداج  ادخ  ِماغیپ  قرغ  متـسه  تفگ  هوک  و 

دریگ یم  رون  مناج  هک ز  بنُج  يا  منام  هچ  نایوداج  هب  نم  حیـسم  ددرگ  یم  کشر  ُرپ  َمَمد  زک  حیقو  يا  منام  هچ  نایوداج  هب  نم 
نآرق هچ  نادب  تسا  تراشا  وداج : اتـسا   2359 يرب ب 2365 - یم  نآ  ناـمگ  نم  رب  مرجـال  يرَپ  یم  رب  اوه  ّرپ  اـب  وت  نوـچ  بتُک 
مدرم هب  نوعرف  هچ  نادب  تسا  تراشا  نتخادـنا : يود  ( 34 ءارعـش ،  ) .ٌمِیلَع ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  هک : دـنک  تیاکح  نوعرف  هتفگ  زا  میرک 

.دننک نورب  ناترهش  زا  ار  امش  ات  دنا  هدمآ  نوراه  یسوم و  هک  تفگ  یم  دوخ 

347 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنرب یمن  کشر  رگیدکی  رب  ناربمیپ  دوب و  ربمیپ  ع )  ) یسیع هچ  ع ،)  ) یسیع هن  تسا  قذاح » کشزپ   » تیب نیا  رد  حیسم :

.تسا دوخ  زا  شیپ  ربمیپ  تعیرش  لِّمکم  ربمیپ  ره  هچ  .اهنآ  ندش  لماک  بتک : نتفرگ  رون 

.ندرک سفن  ياوه  يوریپ  ندیرپ : اوه  رپ  اب 

.دننار نابز  رب  تشز  نخس  مانشد و  دننام ، ورف  لالدتسا  رد  نوچ  هک  تسا  ناهلبأ  مسر 

ع)  ) یسوم تساوخ  یم  نوعرف 
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وا هدنژ  قلد  یـسوم و  رهاظ  وا  .دناوخ  نز » مه  هب  تیعمج  ِيوداج   » ار وا  .دنک  راوخ  دوخ  ناینوماریپ  هدید  رد  اه  تمهت  نینچ  اب  ار 
.دیدرگ لفاغ  دوب  اضیب » ِدَی   » نآ کچوک  هنومن  هک  یهلا  رون  زا  دید و  ار 

رگ يوَس  ینیب  دوخ  ِفصو  رب  ار  ّلُک  يوب  نوچ  ره  یملاع  وزج  وت  نوچ  دوب  دـب  نامُگ  شنامیرک  رب  دوب  دَد  ماد و  ِلاعفا  ار  هک  ره 
وت رگ  ناود  ینیب  یمه  ار  می  لحاس  ناور  مَی  رب  يور  یتشک  رد  وت  رو  ترظنم  دنیب  هدندرگ  ار  هناخ  ترس  ددرگ  رب  يدرگ و  رب  وت 
يا ناتـسلگ  نوچ  تدیامنب  ناهج  نیا  ناتـسود  ماک  هب  یـشاب  شوخ  وت  رو  همه  ار  ایند  هلمج  ینیب  گنت  همَحلَم  زا  لد  گنت  یـشاب 
يو يرـش  عیب و  رگم  زج  هدیدن  وا  يره  دنه و  ات  هتفر  سک  اسب  يو  قافن  رفک و  زج  چـیه  هدـیدن  وا  قارع  ماش و  ات  هتفر  سک  اسب 
واگ وجب  وگ  ار  اه  میلقا  هلمج  وب  گنر و  زج  یکردم  درادن  نوچ  نیمک  رکم و  زج  چیه  هدیدن  وا  نیچ  ناتـسکرت و  هتفر  سک  اسب 

هداتفا دوب  هَک  هزبرخ  رِشق  هک  زج  دنیبن  وا  هزم  اه و  یشوخ  شیع و  همه  زا  نارـس  نآ  ات  نارـس  نیز  وا  درذگب  ناهگان  دیآ  دادغب  رد 
ِقرَخ ياضف  نآ  دیزَی و  شناج ال  بابـسا  هتـسب  دیدَق  نوچ  تعیبط  خـیم  رب  کشخ  شیرخ  ای  يواگ  ناریـس  قیال  شیـشح  ای  هر  رب 

سودرف دوب  رگ  نایع  رد  یناهج  دنیب  ون  هب  ون  ناج  شقن  نوچ  دوش  لدَبُم  نامز  ره  لجا  ردـص  يا  هَّللا  ُضرأ  تسه  للع  بابـسا و 
تشهب ِراهنأ  و 
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2366 تشز ب 2382 - تشگ  دش  تفص  کی  هدرسف ي  نوچ 

348 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: يدرگ رب  وت  رگ  .ینک ) یم  مکح  دوخ  نوچ  همه  رب  يریگ و  یم  ناهج  سایقم  ار  دوخ   ) .دننامه يواسم ، يوَس :

: يور یتشک  رد  وت  رو   1 يوت 2364 / نآ  ینیب و  هدندرگ  ار  هناخ  يوش  هتشگ  رس  وت  يدرگ  رب  هک  نوچ 

انیبان وچ  دوب  ژک  شرظن  ایرد  رد  تسا و  یتشک  رد  هک  نآ 

، لاجنج بوشآ ، هَمَحلَم : « 10 ( » ص 291 هقیقحلا ، هقیدح   ) ناور تسا  لحاس  تسا و  يوا  نکاس  نانچ  هریخ  هب  شدـیآ  نانچ  نظ 
.ادص رس و 

نیا یـضعب  .تفایرد  هلیـسو  .دبایرد  هچ  نآ  كِردُم :  1 همَحلَم 2537 / یب  دش  تسار  حـلاص  مکح  همه  يور  میـس  زور  هیـس  دـش 
.دهد یم  ینعم  كاردا  لحم  تروص  نیا  رد  هک  دنا  هدناوخ  كَردَم »  » ار هملک 

.يرهاظ ياه  هضراع  زا  تیانک  وب : گنر و 

.تسوپ رِشق :

.کشخ هایگ  شیشح :

.شدرگ ندرک ، ریس  ناریس :

.هدرک کشخ  هدیرب  تشوگ  دیدَق :  6 مَلِه 16 / نوچ  ار  دوخ  ناریس  مَهَم  نم  مقس  هرعن  نآ  گس  دراذگن  هک  نوچ 

.نوزفا هن  .دوش  یمن  نوزفا  دیزی : ال 

: هَّللا ُضرأ 

1 دنلب 3182 / سب  ار  ایبنا  ناد  يا  هصرع  دنا  هتفگ  عساو  هَّللا  ُضرأ  هک  نآ 

__________________________________________________

.يداجس رتکد  رکذت  ( 10)
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نارگید هراب  رد  مدرم  تواـضق  هک  تسا  هدـش  تراـشا  هتکن  نیدـب  اـهراب  يونثم  يواـطم  رد  ( 1 تیب 3182 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن  )
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یـسح كرد  تسا و  یـسح  كرد  زا  یـشان  تواضق  نینچ  هک  دـیازفا  یم  سپـس  .تسا  نانآ  تفایرد  قلخ و  يوخ و  زا  هتـساخرب 
رد دادغب  رازاب  هب  هک  دنتسه  يواگ  دننام  دنریذپ  یمن  ار  يزیچ  تاسوسحم  زج  هک  نانآ  .تسا  دودحم 
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یمن يدام  ياه  تلیـسو  زا  رتارف  دنا و  تعیبط  هتـسب  نانیا  .دـهد  حـیجرت  ار  هزبرخ  تسوپ  کین  ياه  عاتم  همه  نآ  نایم  رد  دـیآ و 
.دننیب یم  ار  هزات  یناهج  مد  ره  دنرب و  یم  رس  هب  روانهپ  هَّللا  ُضرأ  رد  دنرگن  یم  ار  تعیبط  ملاع  زا  رتارف  هک  نانآ  اما  دننیب 

داتـسا رو  هشیپ  ره  هک  نانچ  تسا  ربخ  یب  رگد  سح  نآ  تاکَردم  زا  هک  تسا  رگید  یتاکَردم  زین  یمدآ  زا  ار  یکردُم  ّسح  ره  هک  نآ  نایب 
لاح مکح  هب  هچ  رگا  تسین ، تاکردم  نآ  هک  دنکن  لیلد  تسین ، وا  هفیظو  هک  نآ  زا  وا  يربخ  یب  .تسا و  رو  هشیپ  رگد  داتسا  نآ  راک  ِیمجعا 

اّمأ ار ، نآ  دوب  رکنم 

ره هک  ناـنچ  تسا  ربـخ  یب  رگد  سح  نآ  تاکَردـم  زا  هک  تسا  رگید  یتاکَردـم  زین  یمدآ  زا  ار  یکردـُم  ّسح  ره  هک  نآ  ناـیب 
تاکردم نآ  هک  دنکن  لیلد  تسین ، وا  هفیظو  هک  نآ  زا  وا  يربخ  یب  .تسا و  رو  هشیپ  رگد  داتـسا  نآ  راک  ِیمجعا  داتـسا  رو  هشیپ 

ماقم نیا  رد  میهاوخ  یمن  يربخ  یب  زج  اجنیا  وا  يرکنم  زا  اّمأ  ار ، نآ  دوب  رکنم  لاح  مکح  هب  هچ  رگا  تسین ،

يوش هماـج  ناد  نینچ  نیا  ناـیع  بآ  وشب ز  ار  سح  یتّدـم  تسوت  كاـپان  سح  ناـکاپ  هدرپ  تسوـت  كاردا  ناـهج  دـید  هربـنچ 
نآ زا  دشاب  ار  مشچ  رَوُص  رون و  دوب  رگ  ملاع  هلمج  دـنز  یم  وت  رب  شیوخ  ناکاپ  ناج  دـنَک  رب  هدرپ  كاپ  وت  يدـش  نوچ  نایفوص 
را تروص  مورگن  تروص  هب  نم  دـیوگ  شوگ  شیتب  هراـسخر  فلز و  ییاـمن  اـت  شیپ  هب  يرآ  یم  شوگ  یتسب  مشچ  ربـخ  یبوخ 

ار بوخ  نیا  نیبب  ینیب  ایب  نیه  شیب  تسین  یتوص  فرح و  زج  نم  ّنف  شیوخ  ِّنف  ردـنا  کـیل  نم  مملاـع  مونـشب  نم  دـنز  یگناـب 
میـس نآ  ِخر  نم  منیبـب  یک  مرَبـخَم  ملع و  تسا و  نیا  نم  ِّنف  مرب  وب  یبـالُگ  کـشم و  دوب  رگ  ار  بولطم  نیا  ینیب  روخ  رد  تسین 

ای وا ، ِشیپ  ژغ  ژَک  هاوخ  ژک  ریغ  دنیبن  ژک  ِّسح  زاب  قاَُطی  َسَیل  اَم  فیلکت  نکم  نیه  قاس 
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تفایرد سح : ره  تاکردم   2383 نیعم ب 2394 - هجاوخ  يا  تسا  لوزعم  هک  ناد  نیقی  ندـید  یکی  زا  لوـحأ  مشچ  ژَغ  تسار 
نآ و  : » دـیوگ نینچ  هراب  نیا  رد  یلازغ  .هن  یهگآ  نآ  زا  ار  اه  سح  رگید  تسا و  سح  نآ  صاخ  هناگجنپ  ياه  سح  زا  کی  ره 

لاحم ار  زاوآ  ِیگنوگچ  ینوچ و  يو  بلط  هکلب  تسین ، بیـصن  چیه  وا  زا  ار  مشچ  زاوآ - نوچ  اًلثم - تسا ، شوگ  تیالو  رد  هچ 
زا تسا  هزنم  لکش  نَول و  هک  نانچ  مشچ ، بیصن  زا  تسا  هزنم  زاوآ  هک  دوب 
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رد یگنوگچ  ینوچ و  ساوح و  هلمج  بیصن  زا  تسا  هزنم  دسانشب ، لقع  هب  دبایرد و  لد  هّساح  هب  هچ  نآ  نینچمه  .شوگ  بیـصن 
.هاگآان عالطا ، یب  یمجعا : ص 51 ) ج 1 ، تداعس ، يایمیک  « ) .دوب تاسوسحم 

.هدودحم زا  تیانک  هربنچ :

هک تسا  هدش  ببس  ءایـشا  تخانـش  رد  سح  نتفرگ  راک  هب   ) .هن لقع  یلو  دوش  یم  هابتـشا  راچد  سح  هک  ور  نآ  زا  كاپان : سح 
.يرهاظ سح  تاکردم  دیق  زا  ندش  اهر  نایفوص : يوش  هماج  .ینام ) مورحم  تقیقح  ندید  زا 

.تسین ناوت  رد  هک  يزیچ  قاُطی : َسَیل  اَم   1 نارزاگ 3880 / هّلحم  زا  نادرگم  ور  نالف  يا  یهاوخ  درک  ییوش  هماج 

.ناکدوک نوچمه  ندیشک  نیمز  رب  ار  دوخ  ندیژغ :

هجاوخ ریظن : تسا  باطخ  درجم  هجاوخ »  » ًارهاظ نکل  دشاب ، هناورپ  نیدلا  نیعم  دوصقم  تسا  هداد  لامتحا  نوسلکین  نیعم : هجاوخ 
.تسا هدمآ  راب  نیدنچ  يونثم  رد  هک  نآ  دننام  و  نسحلا ، وب  العلا ، وب 

و دـبای ، یم  رد  ار  تایئزج  کی  ره  اه  سح  .دـمآ  دـهاوخ  دـعب  ياه  تیب  رد  هچ  نآ  يارب  تسا  يا  همدـقم  اـه  تیب  نیا  نومـضم 
صوصخم سح  ره  تفایرد 
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ار هچ  نآ  هاـگ  هکلب  دـنا ، مورحم  تقیقح  كرد  زا  دـنبایرد  ار  يزیچ  تقیقح  سح  هار  زا  دـنهاوخ  هک  ناـنآ  سپ  .تسا  سح  نآ 
.تسین یکی  تفایرد  سح  نامه  اب  يرگید  هچ  نآ  اب  دبای  یم  رد  سح  هار  زا  یکی 

ود وت  ینیبـن  ار  ُوت  یکی  اـت  وت  زاـب  ژک  يا  نم  رد  دوخ  زا  رگنم  قرف  وت  یناد  یمن  دوخ  زا  ارم  رم  قرز  ّيرکم و  همه  ینوعرف  هک  وت 
مالّـسلا ینیب َو  قشع  ردـنا  قشع  مان  گنن و  زا  یگنت و  زا  یهر  او  یتَحاس  ینیب  نوَک  يارو  ات  یتعاس  کـی  نم  نم ز  ردـنا  رگنب  وت 

دنا سح  دنب  رد  ناتفص ، نوعرف  نوعرف و   2395 ندش ب 2399 - دناد  یم  مشچ  ینیب  شوگ و  ندب  زا  یتسَر  هک  نوچ  ینادب  سپ 
.دنبای یمن  رد  ار  يزیچ  سح  هار  زا  زج  و 

وت دیوگ  یم  ودب  ع )  ) یسوم .درمش  یم  راوخ  ار  ع )  ) یسوم دید  یمن  ار  رهاظ  زج  نوچ  نوعرف 

352 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، خارف یناهج  .ینیب  رگید  یناـهج  يداـم  ناـهج  يوس  نآ  زا  اـت  يرگنب  نم  هب  نم  هدـید  زا  دـیاب  یتسه  نم  ییاسانـش  ناـهاوخ  رگا 
ياه سح  هب  يزاین  تقیقح  نتفایرد  يارب  یـسر  ناج  هب  مسج  زا  ینک و  نینچ  رگا  .يدام  گنت  ناـهج  نیا  ياـه  هقلع  زا  هتـسراو 

.يرادن دودحم  ِيرهاظ 

.دعب هب   2 تیب 3241 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب 

ِنینج وا  دوـب  محر  رد  نیقی  لّوا  دوـبن  یمـشچ  ار  مشچ  ناـفراع  يوـم  هب  وـم  ددرگ  مشچ  ناـبز  نیریـش  هش  نآ  تسا  هتفگ  تـسار 
تسین هیبش  دنیب  یم  وید  يرپ و  نآ  روص  سک  يدیدن  ردنا ، باوخ  هن  رو  رسپ  يا  هیپ  نادم  ندید  ّتلع  نیتشوگ 
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یّنج كاخ  هب  دـنام  یک  كاخ  زا  تسا  مدآ  دودَو  ِقاّلخ  دیـشخب  شتبـسن  دوبن  تبـسن  دوخ  هیپ ، اب  ار  رون  هیپ  ود  ره  هاگدـید  ردـنا 
هب دنام  یک  تسا  داب  زا  غرم  يرگنب  یم  نوچ  تسوا  شلـصا  هچ  رگ  يرپ  نآ  شتآ  يا  دننام  تسین  كارتشا  چـیه  یب  ران  زا  تسا 

كاخ هداز  نوچ  یمدآ  اه  لصو  شداد  هچ  را  نوچ  یب  تسه  اه  لـصا  اـب  اـه  عرف  نیا  تبـسن  دادـب  تبـسن  ادـخ  ار  بساـنمان  داـب 
مـشچ یب  ار  داب  درب  یپ  یک  درخ  نوچ و  یب  تسه  درخ  زا  یفخم  تسه  رگ  یتبـسن  تساجک ؟ تبـسن  ردپ  اب  ار  رـسپ  نیا  تسابَه 
شتآ ودـک ؟ زا  ار  یم  تسناد  یمه  نوچ  ودـع ؟ زا  نمؤم  تسناد  یمه  نوچ  داـع ؟ ِموق  ردـنا  درک  یم  نوچ  قرف  دادـن  شنیب  رگا 

یم یطبـس  ار ز  یطبق  هچ  زا  دـید  روـن و  نآ  ار  لـین  يدوـبن  رگ  تسا ؟ یندرک  مُّشجَت  نوـچ  شلیلخ  اـب  تسین  مـشچ  رگ  ار  دورمن 
دروخ ورف  ار  نوراق  هچ  زا  ناج  ِمشچ  يدوبن  رگ  ار  نیمز  نیا  دش ؟ رای  وا  ار  دواد  ارچ  سپ  دش  رادید  اب  گنس  هوک و  هن  رگ  دیزُگ 
يداد یهاوگ  نوچ  رو  هدـید  يدوبن  رگ  هزیر  گنـس  ار ؟ هنازرف  نآ  رجَه  يدـیدب  نوچ  ار  هَناـّنَح  لد  مشچ  يدوـبن  رگ  ناـنچ ؟ نآ 

.دشاب ییانس  میکح  ترضح  هک  دراد  يوق  لامتحا  تسا  هتشون  يورقنا  نابز : نیریش  هش   2400 رَد ب 2418 - تشُم  ردنا 

نیا رد  روپناک ) پاچ   ) يونثم هیشاح  زا  نوسلکین  .دشاب  زین  راطع  خیش  ترضح  تسا  زیاج 
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هُّرِس َسُِّدق  تسا  دیزیاب  نیفراعلا  ناطلس  هب  هراشا  نابز  نیریش  هش  : » دوش یم  لقن  انیع  هک  تسا  هدروآ  دیزیاب  زا  ار  يا  هلمج  هراب 
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نارگن یمـشچ  وا  زا  ییوم  ره  هک  ات  دوشن  نافراع  زا  درم  ًهَرِظاَن : ًانیَع  ُهنِم  ٍرعَـش  ُّلُک  َریِـصَی  یَّتَح  َنِیفِراَـعلا  َنِم  ُلُـجَّرلا  ُریِـصَی  اـَل  َلاَـق 
رد هچ  نآ  اب  هک  تسا  هدـمآ  یترابع  دـیزیاب  لاـح  حرـش  رد  ءاـیلوألا  هرکذـت  رد  ص 193 ) ج 4 ، روپناـک ، پاـچ  يونثم  « ) .ددرگن

« .میهد يرادید  هرذ  هرهب  مینادرگ و  هّرذ  هّرذ  تمادنا  تفه  رامـش  زور   » .درادـن نادـنچ  یطابترا  تسا  روپناک  پاچ  يونثم  هیـشاح 
.دش هتشون   2 لیذ 3224 / رد  هک  تسا  یتیب  هراب  نیا  رد  ار  ضراف  نبا 

.يدننامه كارتشا :

.هیبش ادنَناَم :

: داب زا  غرم 

3 اوه 3458 / تسا و  داب  غرم  هفطن  هچ  رگ  ار  غرم  دنامن  تحیبست  دمح و 

(3 ياه 4688 و 3458 / تیب  لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 نخس 4688 / شوخ  غرم  سواط و  محر  رد  نک  رما  زا  دش  تسین ، يداب  مک ز 
.يدام تلع  یب  نوچ : یب 

.ء یش  ال  شزرا ، یب  ابه :

.2 تیب 2648 / لیذ  هب : دینک  هاگن  داع : موق 

.نتخانش نمشد  زا  تسود  ریظن : نتسناد : ودک  زا  یم 

: دورمن شتآ 

.تقشم اب  ندرک  فلکت  .ندرک  راتفر  تعیبط  فالخ  ندرک : مُّشجت   1 ار 547 / میب  دزاس  حور  ِّینمیا  ار  میهاربا  شتآ  رد  درورپ 

ار نایطبق  دوخ  تعیبط  فالخ  رب  هنوگچ  دوبن  یمـشچ  رگا  ار  لـین  . ) 4 تیب 3433 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  یطبق : یطبـس و  لین و  بآ 
( .دنرذگب ات  داد  یم  هار  ار  نایطبس  دُرب و  یم  ورف 
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: دواد اب  هوک 

هدـش 4268- هدرپ  مه  زاوآ و  مه  ود  ره  هدـمآ  رما  ِیبِّوأ  َلاَبِج  ای  یهـش  قشع  رد  تسم  برطم  ود  ره  یهرمه  هتـشگ  دواد  اـب  هوک 
: هَناَّنَح  3 / 4267

بابرا وچمه  دز  یم  هلان  لوسر  رجه  زا  هَناَّنَح  ُِنتسا 
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: لوسر تشُم  رد  هزیر  گنس   1 لوقع 2113 /

بلطم حیـضوت  هدمآ  اه  تیب  نیا  رد  هک  ییاه  لیثمت   1 گنرد 2158 / یب  دمآ  نتفگ  تداهش  رد  گنـس  هراپ  ره  وا  ِتشُم  نایم  زا 
دنک یم  تراشا  رگید  يا  هتکن  هب  زین  .دودحم  تسا و  صقان  ّسِح  تفایرد  اما  تسا ، یتفایرد  ار  یّسِح  ره  دنچ  ره  هک  تسا  شیپ 

شوگ ناوختسا  دونـش  یم  هچ  نآ  و  تسین ، مشچ  هیپ  دنیب  یم  هچ  نآ  دنرادن ، ییورین  دوخ  زا  هناگجنپ  ياه  سح  نیا  هکنیا  نآ  و 
یماگنه .دنک  یم  حیرـشت  لاثم  اب  ار  یملع  هتکن  نیا  تسوا  هویـش  هک  نانچ  .هداهن و  ود  نیا  رد  ادخ  هک  تسا  ییورین  هکلب  تسین ،

.تسین هیپ  ندید  تلع  سپ  یهد  یم  صیخشت  مه  زا  ار  اه  تروص  ینیب و  یم  تسا  هتسب  تا  هدید  یباوخ و  رد  هک 

هیپ اب  دیریگ ، یتفگـش  یمدآ  نیا  زا  : » دـیامرف ع )  ) یلع  2 تفهن 1176 / ینوخ  هرطق  رد  لد  رون  تفُج  تسا  هیپ  اـب  مشچ  رون  باـت 
(8 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .دروآ یم  رب  مد  یفاکـش  زا  دونـش و  یم  ناوختـسا  اب  دـیوگ و  یم  نخـس  تشوگ  اب  درگن و  یم 

يا هتکن  هب  سپـس  .دنرادن  یمدآ  مشچ  نوچ  یمـشچ  یمدآ و  مسج  نوچ  یمـسج  هک  یلاح  دننیب  یم  یمدآ  نوچ  مه  وید  يرپ و 
ار نآ  ناوت  یمن  یـسح  كرد  اـب  هک  تسا  يونعم  یتبـسن  ناوختـسا  اـب  ندینـش  هیپ و  اـب  ندـید  تبـسن  هک  دـنک  یم  تراـشا  رگید 

تروص چیه  هب  اما  شتآ ، زا  نج  تسا و  كاخ  زا  مدآ  .شتآ  اب  نج  كاخ و  اب  مدآ  تبسن  هک  نانچ  تفایرد 
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چیه غرم  اما  دیآ ، یم  دیدپ  داب  زا  غرم  .دنتسین  دوخ  لصا  دننامه  ود  نیا 
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هک نآ  تیاهن  دهن ، دهاوخ  هچ  ره  رد  ادخ  هک  تسا  يرثا  ییانیب  ییاونش و  هک  دریگ  یم  هجیتن  نینچ  هاگ  نآ  .درادن  داب  اب  یتهابش 
نج و كاخ و  مدآ و  نایم  تسناد  ناوت  هک  تسا  یلقع  تقد  اب  و  هن ، اهزیچ  رگید  رد  تسا و  مشچ  شوگ و  نآ  ِتلیسو  یمدآ  رد 
هک دزاس  یم  رت  نشور  ار  دوخ  هتفگ  رگید  یلیثمت  ياه  سایق  اب  زاب  .تسا و  یتبـسن  هچ  ناوختـسا  ندینـش و  هیپ و  ندید و  شتآ و 

.دنک دوبان  ار  موق  مادک  دزو و  اجک  دناد  اما  تسین  مشچ  ار  داب 

یم يرثا  ِبحاص  ناهج  رد  ار  نآ  اـم  هچ  نآ  هک  نآ  هجیتن   1 ریرض 513 / وا  رهق  هدرک  ار  نالقاع  ریبخ  شلـضف  دنک  ار  يدامج  رم 
ره رد  هداهن و  اهنآ  رد  ادـخ  ار  رثا  نآ  .تسا  صقان  فشک  رهاـظ و  كرد  هدـیئاز  میرادـنپ ، یم  لولعم  ار  رثا  تلع و  ار  نآ  مینیب و 

.دهن دهاوخ  هک  مه  رگید  ياج 

هک دهد  اه  یهاوگ  هدیدان  یک ز  دـب  کین و  رب  نیمز  نیا  تمایق  رد  اَهلاَزلِز  َتلِزلُز  ناوخ  رب  هروس  اه  لاب  ّرپ و  وت  شک  رب  درخ  يا 
: اَهلاْزلِز ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  َتلِزلُز :  2419 اَهَرارسأ ب 2421 - اَنل  ُضرَألا  ُرَهظت  اهَرابخا  اَهلاَح َو  ثِّدَُحت 
ار شیاهربخ  نیمز  زور  نآ  اهَرابْخَأ : ُثِّدَُحت  ٍذـِئَمْوَی  نیمز : نداد  یهاوگ  ( 1 لازلز ،  ) .ار شندیزرل  دوش  هدـیزرل  نیمز  هک  یماگنه 

.ار دوخ  رارسا  ام  يارب  نیمز  دنک  یم  راکشآ  .ار  دوخ  ياهربخ  اه و  لاح  دیوگ  یم  هک  ُثِّدَُحت :...  هک  ( 4 لازلز ،  ) .دیوگ زاب 

ادخ تسین و  يرثا  دوخ  زا  ار  يدام  ياه  ببس  هک  شیپ  ياه  هتفگ  يارب  تسا  يدییأت 
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.درک دهاوخ  راکشآ  ار  دوخ  زار  تفگ و  دهاوخ  ثیدح  هنوگچ  نیمز  هن  رگ  دروآ و  یم  نخس  هب  مه  ار  دامج  دهاوخ  نوچ 

ار روسیَم  یپ  زا  روخ  رد  تسه  ار  روساـن  نینچ  وراد  نینچ  نیک  ریبـخ  لِـسُرم  دـُب  هک  یناـهُرب  تسه  ریم  وت  شیپ  ارم  نداتـسرف  نیا 
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مهاوخ ار  وت  خاتـسگ  خاـش  تسد  هب  هتفرگب  رون  اـصع و  نم  نیزگ  ندرک  ارم  دـهاوخ  ادـخ  هک  نیا  زا  شیپ  يدوـب  هدـید  یتاـعقاو 
نادروخ رد  تسوک  ینادب  ات  وت  ِنایغط  دـب و  ِّرـس  روخ  رد  نید  ِّبر  تدومن  یم  هنوگ  هنوگ  نیا  رهب  زا  نیگمهـس  تاعقاو  تسکش 

باوخ زا  تسه  نیک  رگ  روک و  نآ  زا  یتشگ  یم  تالیوأت  هب  وت  ریذپان  نامرد  ِضارما  حلـصُم  ریبخ  تسا و  میکح  وک  ینادب  ات  وت 
رد هّصغ  دـیآ  رد  هـک  تیهاـش  زا  تـلود و  زا  رود  تـفگ  عـمط  زا  دیـشوپب  شریبـعت  دـید  عَُـمل  رد  مـجنم  نآ  بیبـط و  نآ  نارِگ و 

ّيراوخ و نوخ  دنت و  يا  هن  وج  تحیـصن  هک  وا  دید  هک  نآ  مانَم ز  دنیب  یمه  هدـیروش  عبط  ماعط  زا  ای  فلتخم  ياذـغ  زا  تیهاگآ 
وا تمحر  بر  ِيوخ  دشاب  هک  دیاب  ار  هاش  تَنَع  زا  تسا  نوزف  ناشتمحر  کیل  تحلصم  زا  دننک  نوخ  ناهاشداپ  يا  هنوخ  نیکسم 
نز دوـش  هک  زین  راو  ّثنُخم  ِّیمیلَح  هن  وـیر  رهب  زا  دـنک  نوـخ  ترورـض  یب  وـید  دـننام  دوـب  بلاـغ  بضغ  هن  بضغ  رب  دراد  قـبَس 

کن تسَخ  هک  ار  اـهرگج  سب  تزیت  خاـش  ار  هنیک  يدوـب  هدـیزاس  يا  هلبق  ار  هنیـس  يدوـب  هدرک  هناـخ  وـید  زینک  نآ و  یپـسور ز 
تخوش خاش  مااصع 
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.لج زع و  يادخ  .هدنتسرف  لِسُرم :  2422 تسکش ب 2439 - ار 

.تسا دح  یب  نایغط  زا  تیانک  اجنیا  رد  .دش  هتشون   1 تیب 3253 / لیذ  نآ  يوغل  ینعم  روُسان :

.رودقم هدش ، ناسآ  روسیَم :

.دعب هب   3 تیب 840 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .نوعرف  باوخ  هب  تسا  تراشا  .هعقاو  عمج  تاعقاو :

.اضیب ِدی  زا  تیانک  رون :

هدنناد ناد  هتسیاب + راوازس ، روخ : رد  نادروخ : رد   1 بیج 3486 / یـسوم ز  رب  تفات  لد  هنیآ  بیغ ز  ِّدـح  یب  تروص  یب  تروص 
نیا تسوت .) راوازس  هچ  دناد  یم  هک  )
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.دنا هتفرگ  دروخ » رد   » ینعم هب  ار  نادروخ » رد   » دنا و هدرکن  ینعم  تسرد  ناحراش  ار  هملک 

هعقاو ار  وت  یلاعت  يراب   ) .تسین تسرد  هک  تسا  هدمآ  دهاش  تیب  نیا  هدش و  ینعم  دروخ » رد  « » نادروخ رد   » ادخهد همان  تغل  رد 
هدـمآ يونثم  رد  راب  دـنچ  .شـشخرد  شبات ، هَعُمل : عمج  عَُمل : .دـناد ) یم  تسوت  روخ  رد  ار  هچ  نآ  وا  ینادـب  اـت  دومن ، یم  ییاـه 

.تسا

5 تشادن 3914 / تقیقحت  بات  لِّیَُخم  نآ  تشارف  هُک  رب  عَُمل  تفشک  ایسوم 

5 عَبَت 4046 / ار  وا  زور  رون  نیا  تسا  هدش  هک  عَُمل  بات و  نیب  راذگب  شتمیق 

نهذ اب  ناـنآ   ) .نداد صیخـشت  درخ  رون  هب  ندـید : عَُمل  رد   6 عَبَت 4765 / ار  يرابغ  مشاـب  ارچ  نم  عَُمل  اـب  دـمآ  رب  یهاـم  ارم  نوچ 
مان عَُمل  زا  دوصقم  تسا  دـیعب  و  .دـندناشوپ ) یم  وت  زا  ار  نآ  وت  ماـعنا  زا  يرادروخرب  عمط  هب  نکیل  دنتـسناد  یم  ار  تقیقح  نشور 

.دشاب موجن  زا  یباتک 

.باوخ مانم :

.ندرک هابت  ندروآ ، دراو  تقشم  تَنَع :

: نتشاد قبس  بضغ  رب  قح  تمحر 

1 قبس 3826 / شمشخ  رب  تشاد  تمحر  هک  نآ  قح ز  ِلضف  تدرک  دازآک  ردنا آ 
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ره دومرف ، شیپ  ياـه  تیب  رد  ( 5 - 4 سان ،  ) .ِساَّنلا ِروُدُـص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنَْخلا  هیآ : هب  تسا  تراشا  .وید  ياـج  هناـخ : وید 
عومجم زا  اه  تیب  نیا  رد  .تسا  هاگآ  نآ  زا  دوخ  هک  تسا  یتحلـصم  يارب  هداـهن و  نآ  رد  ار  نآ  ادـخ  مینیب  یم  يزیچ  رد  هک  رثا 

اب هکنیا  نآ  تسا و  یتحلصم  نوعرف )  ) وت دزن  یسوم )  ) نم ندمآ  رد  هک  دریگ  یم  هجیتن  تسا ، هدورس  ع )  ) یـسوم نابز  زا  هچ  نآ 
زا ار  تقیقح  نامّجنم  اما  دوب ، تسرد  يدـید  باوخ  رد  شیپ  نیا  زا  هچ  نآ  میوگب  وت  هب  مزاـس و  بولغم  ار  وت  دوخ  ياـه  هزجعم 

نم .دندرک  ناهنپ  وت 
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زا يریذـپب و  ارم  زردـنا  هکنیا  رگم  .يا  هدرک  هک  تسا  یناـیغط  روـخ  رد  دـیدهت  نیا  منز  یم  مـه  هـب  ار  وـت  یهاـشداپ  هـک  مناـمه 
نانآ رب  دشاب و  نابرهم  تیعر  رب  دیاب  هاشداپ  .يرآ  نورب  تسا  هتفرگ  ياج  تا  هنیس  رد  هک  ار  رفک  وید  يرادرب و  تسد  يراکمتس 

تفوطع اما  دنادرگ ، دوخ  تفوطع  روهقم  ار  دوخ  مشخ  دشوکب  دوشن و  نورب  دح  زا  رفیک  رد  درک ، اطخ  تیعر  رگا  .دـنارن و  متس 
.دنک خاتسگ  ار  نایامرفان  هک  دشاب  نانچ  دیابن  مه 

هب يزاغ  نوچ  هک  نیمک  زا  ناشیا  تلفغ  تسا و  بیغ  ِّدح  رـس  هک  لسن ، رذ و  رونیـس  ندرب  نتخات  نایناهج و  نآ  رب  نایناهج  نیا  ندرب  هلمح 
دروآ نتخات  رفاک  دورن  ازغ 

نوچ هک  نیمک  زا  ناشیا  تلفغ  تسا و  بیغ  ِّدح  رس  هک  لسن ، رذ و  رونیـس  ندرب  نتخات  نایناهج و  نآ  رب  نایناهج  نیا  ندرب  هلمح 
دروآ نتخات  رفاک  دورن  ازغ  هب  يزاغ 

نایزاغ بیَج  كاپ  وس  نآ  زا  دیآن  یـسک  ات  بیغ  ِدنب  رَد  رب  دنریگ  ورف  ات  نایناحور  ِزِد  هعلق و  ِبناج  ناینامـسج  هپـسا  دـندرب  هلمح 
سکع رب  نارفاک  دنَرب  مک  نوچ  ازغ  هلمح 
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عاجرا جاردننآ  تاغللا و  ثایغ  هب  هدش و  ینعم  دحرـس  یکرت ) « ) ژد رونیـس   » همان تغل  رد  رونیـس :  2440 دنروآ ب 2442 - هلمح 
یتغل رونـس »  » .تسا یکرت  نیا  تیالو و  ود  نایم  دشاب  هلـصاف  هک  دحرـس  ینعم  هب  ژدونـس »  » تسا هدـمآ  جاردـننآ  رد  .تسا  هدرک 

اب ار  لصوم  یلاو  اشاپ  یفطـصم  : » تسا هدـمآ  نینچ  هردان  هّرُد  رد  .تسا  هدـش  یکرت  نابز  دراو  ینانوی  زا  اـًلامتحا  هک  یکرت  تسا 
دورو زا  لـبق  : » زین و  ص 600 ) هردان ، هّرد   ...« ) لاسرا يردان  هاگرد  هب  رونـس  دـیدحت  و  کـیربت ...  يارب  مـالعا  ياـملع  زا  رفن  ود 

يردان يارآ  ملاع  رد  هژاو  نیا  ص 608 ) باتک ، نامه  « ) .دیوپن زایتجا  قیرط  ینامثع  رکسع  روتـس  رونـس ، دح و  هب  يردان  بکوم 
ینعم هب  ینانوی  نابز  زا  هتفرگ  رب  ینامثع  یکرت  رد  رونس  : » دنا هتشون  یناوید  تاحالطـصا  تسرهف  رد  ححـصم  هدمآ و  راب  نیدنچ 

ححـصم یحایر ، رتکد  ياقآ  دنمجرا  لضاف  تسود  زا  ًاددـجم  ص 1222 ) یحایر ، نیما  دـمحم  رتکد  يرداـن ، يارآ  ملاـع  « ) .زرم
.تسا دحرس  زیچ و  ره  هرانک  یبرغ ، مور  تغل  رد  رونس » : » تسا نیا  ناشیا  هعجارم  هجیتن  .دننک و  يرتشیب  قیقحت  متـساوخ  باتک ،

ناحراش ضعب  هدـماین ، ینعم  نیدـب  اـه  گـنهرف  رد  نکیل  تسا ، هدرک  ینعم  تَّیرُذ  دـلو و  ار  نآ  يورقنا  رذ : یتغل ) كرت  كویب  )
اه لامتحا  نیا  نایم  زا  .هدـمآ  لسن » ِزِد   » اه هخـسن  ضعب  رد  و  ّتیرُذ ) ففخم  « ) رَذ  » یـضعب دـنا و  هتفرگ  ماـحرا  بالـصا و  ار  نآ 

ِیف ام  ُمَْلعَی  َو  هک : .تسین ) هاگآ  نآ  زا  یسک  ادخ  زج  هک  رذ  ملاع  دحرس  رذ : رونیس   ) .تسا رت  بسانم  نآ  حلطصم  ینعم  هب  ّرذ » »
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(34 نامقل ،  ) .ِماحْرَْألا
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دحرـس ات  نایناهج  نآ  رب  نایناهج  نیا  ندرب  هلمح  تسا : نینچ  انالوم  ترابع  ینعم  سپ  ( 8 دـعر ،  ) .یْثنُأ ُّلُک  ُلِمْحَت  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  و 
نارـسپ نتـشک  رد  نوعرف ، شـشوک  هب  تراشا  تسا و  یبیغ  ياه  ملع  ءزج  تسین و  هاـگآ  نآ  یگنوگچ  زا  سک  هک  لـسن  هَیِّرُذ و 

هلمح نانآ  رب  نمشد  ادابم  دنشاب  هدامآ  هتـسویپ  دیاب  ناناملـسم  هک  دراد  يرگید  تراشا  زین  .دوشن و  هداز  ع )  ) یـسوم ات  نایلیئارـسا 
هلمح نانآ  رب  نمشد  دننیـشنب  لفاغ  دننکن و  نینچ  رگا  و  ( 60 لافنا ،  ) .ِْلیَْخلا ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  َو  هک : درب 

ناش هناـخ  هناتـسآ  رد  یمدرم  اـب  اوُّلَذ : اَّلإ  مِهِراَد  ِرقُع  ِیف  ٌموَق  َيِزُغ  اَـم  : » دـیامرف ع )  ) یلع هک  ناـنچ  دـنک  یم  ناـشراوخ  درب و  یم 
ملاع و نیا  لها  ار  نآ  ناـحراش  ضعب  ناینامـسج : هبطخ 27 ) هغالبلا ، جـهن  « ) .دندیـشوپ نانآ  رب  يراوخ  هماج  هک  زج  دندیـشوکن 

.درک ینعم  لقع » دونج   » ار نایناحور  و  سفن » ِدونج   » ار ناینامسج  ناوت  یم  یلو  دنا ، هدرک  ینعم  ملاع  نآ  لها  ار  نایناحور » »

.تسا ع )  ) یسوم لقع ، دونج  هنومن  دریگ و  یم  رارق  یسوم  بطاخم  دعب  ياه  تیب  رد  هک  تسا  نوعرف  سفن ، دونج  زراب  هنومن 

نآ هنومن  .درب  دـنهاوخ  هلمح  سفن  نایهاپـس  دـننک  یهاتوک  نارفاک ) ای   ) سفن هاپـس  اب  هزرابم  رد  نانمؤم  اـی  لـقع  نایهاپـس  نوچ  )
( .ار نایلیئارسا  نادنزرف  تسا  نوعرف  نتشک 

ِنادرم فرط  نیا  دـنیاین  ات  بیغ  ِنادـنب  رد  يوس  يدرب  هلمح  شیک  تشز  وت  رب  دـندروان  هلمح  شیوخ  ملح  زا  نوچ  بیغ  ِناـیزاغ 
زا تسا  هداشگ  رب  لالجلا  وُذ  هک  یهر  هش  يریگب  نوچ  يدـب  زا  يریگب  ار  عراش  هک  ات  يدز  رد  اه  محر  بلُـص و  رد  گنچ  بیغ 

يارب
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مان و شمان  هب  کن  منکـشب  تگنه  گنهرـس ، منم  کن  جورخ  یگنهرـس  درک  وت  يروک  جوجل  يا  ار  اهدنب  رد  يدش  دَس  لاستنا ؟
رَدَقلاَک ینادب  ات  ردق  کی  کی  دنک  رب  ار  تتلبـس  دـنخب  دوخ  لابـس  رب  یهاگ  دـنچ  دـنب  تخـس  ار  اهدـنب  رد  اله  وت  منکـشب  گنن 

رد ناشیا  لثم  دـماین  هک  دومَث  نآ  ای  يرت  ور  هزیتس  وت  دـالب  ناـشمد  زا  دـیزرل  یمه  هک  داـع ؟ ِنآ  اـی  رتزیت  وت  ِتلبـس  رَذَـحلا  یِمُعی 
361 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يروآ  هدونشان  يونشب و  يرک  وت  میوگب  رگ  اهنیا  زا  دص  دوجو 

ات دبا  ات  تا  هشیر  شیر و  دزوسب  ای  دزپ  ات  تماخ  ِشیر  رب  مهن  هک  متخیمآ  تیوراد  نم  نخـس  یب  متخیگناک  نخـس  زا  مدرک  هبوت 
یپ رد  شقیال  يدیدن  هک  رـش  وت  يدرک  یک  يدرک و  يژک  یک  وا  دروخ  رد  ار  زیچ  ره  دـهد  یم  ودَـع  يا  تسا  ریبخ  هک  ینادـب 
نوچ وت  رادرک  خـساپ  مد  ره  ینیب  وت  رادـیب  یـشاب و  بقارم  رگ  نآ  لـثم  دـماین  یپ  زک  ییکین  نامـسآ  رب  یمد  يداتـسرف  یک  رثأ ؟
نیا حیرـص  شدنیوگ  هک  دیان  شتجاح  حیحـص  وا  دنادب  ار  يزمر  هک  نآ  ندمآ  تمایق  دـیان  تتجاح  نسَر  يریگ  یـشاب و  بقارم 
دوخ هن  رو  دش  هریخ  دیاشن  اجنیا  نک  مهف  دش  هریت  هایس و  لد  نوچ  يدب  زا  اهزمر  هتکن و  مهف  يدرکن  هک  ار  وت  دیآ  یندوَک  زا  الب 
شاب بقارم  نیه  تسا  شیالآ  ندیدان  ِیپ  هن  تسا  شیاشخب  زا  ریت  دـیاین  رو  یگریخ  يازج  وت  رد  دـسر  رد  یگریت  نآ  دوش  يریت 

نیا زا  رو  تدیاز  يزیچ  لعف  ره  یپ  زک  تدیاب  لد  رگ 
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.نایوج گنج  نایزاغ :  2443 دور ب 2467 - رتالاب  راک  بقارم  زا  دوب  تّمه  ار  وت  نوزفا 

رتشیب ات  دهد  یم  تلهم  ار  نارفاک  ادخ  هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 178  هب  تسا  تراشا  .یهلا  ياه  باذع  زا  تراعتسا  بیغ : نایزاغ 
.دریگب ار  نانآ  هراب  کی  هاگ  نآ  دننک  هانگ 

.تسا هرصاحم  دنب و  رهش  ینعم  هب  رتشیب  نادنب : رد 

و همان ) تغل  زا  لقن  هب  نارطق ،  ) نادنب رد  طحق و  دشاب  مصخ  رهش  هب  وا  مصخ  تمعن ز  رب  هراخ  گنـس  هب  دیور  اجک  یلاس  نآ  رد 
.تسا رت  بسانم  ریخا  ینعم  ثحب  دروم  تیب  رد  تسا و  هدمآ  زین  هزاورد »  » و دَس »  » ینعم هب 

.تسا ع )  ) یسوم دوصقم  و  ناربمیپ ، .هتخانش  ادخ  دزن  تسا و  هتخانشان  ناهج  نیا  رد  ناشردق  هک  نانآ  بیغ : نادرم 

362 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنزرف ندمآ  دیدپ  لاِستنا : .يوش ) نم  ندمآ  دیدپ  عنام  یناوت  یم  يدرک  نامگ   ) .ندیدرگ نداز  عنام  زا  تیانک  نتفرگ : عراش 

.دنک یم  روک  ار  ریبدت  هدید  ریدقت  رذحلا : یمُعی  رَدَقلا 

.2 تیب 2648 / لیذ  هب : دینک  هاگن  داع :  1 تسود 1194 / یسانشن ز  زاب  ار  نانمشد  تسوپ  ریغ  ینیبن  دیآ  اضق  نوچ 

.3 تیب 2821 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دومث :

.دنوش تیاده  دنریگ و  تربع  ات  دمآ  شمدرم  نوعرف و  رب  وا  نیرفن  هب  هک  ییاهالب  زا  تسا  تراعتسا  وراد : نتخیمآ 

.نوعرف ییور  هزیتس  تجاجل و  زا  تراعتسا  ماخ : شیر 

: هک ودب  ع )  ) یسوم خساپ  نوعرف و  شسرپ  هب  تسا  تراشا  نداد : نآ  دروخ  رد  ار  زیچ  ره 

: نداتـسرف نامـسآ  رب  مَد  ندرک و  يژک  ( 50 - 49 هط ،  ) .يدَـه َُّمث  ُهَْقلَخ  ْیَـش ٍء  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاـق  .یـسُوم  اـی  اـمُکُّبَر  ْنَمَف 
کین و راک  زا  تیانک 
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نسر ( 8 - 7 هلزلز ،  ) .ُهَرَی ارَـش  ٍهَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  میرک : نآرق  هـب  تـسا  تراـشا  .ندرک  دـب 
ار تراک  شاداپ  ای  رفیک  ناهج  نیا  رد  دید  یهاوخ  یـشاب  دوخ  دب  کین و  راتفر  بقارم  رگا   ) .نتفرگ ار  راک  یپ  زا  تیانک  نتفرگ :

.نیَر باجح  لد : ندش  هایس  .دسر ) هچ  تمایق  هب  ات  ینیب  یم 

لد رگ  .دنا ) هدیـشوپ  وت  رب  هکلب  دـنا ، هدـیدن  ار  وت  هانگ  هک  تسا  نآ  زا  هن  دـسر  یمن  وت  هب  یباذـع  رگا   ) .هانگ زا  تیانک  شیالآ :
.ینادب ار  تقیقح  یهاوخ  رگا  تدیاب :

ناـمگ هب  نوعرف  .تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رب  نآ  نومـضم  و  نوعرف ، اـب  وگ  تفگ و  رد  تسا  ع )  ) یـسوم ناـبز  زا  اـه  تیب  نیا 
نوعرف هناخ  رد  ع )  ) یـسوم تساوخن و  ادـخ  .دوشن  هداز  ع )  ) یـسوم اـت  دربب ، ناـیم  زا  ار  نایلیئارـسا  هنیرن  لـسن  تساوخ  یم  دوخ 

دوخ تردق  ادخ  دوبن و  يرثا  ار  تریبدت  يدید  دیوگ  یم  ودب  ع )  ) یـسوم .داتفا  رد  ناوت  یمن  یهلا  ياضق  اب  دنادب  ات  دـش  هدرورپ 
؟ دومن ار 

363 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب هک  دنک  یم  تراشا  دنچ  يا  هتکن  هب  انالوم  سپـس  .دمآ  وت  رب  اهالب  هاگ  نآ  .یتفریذپن  مدناوخ ، ادخ  هب  ار  وت  تظعوم  اب  تسخن 
، درَوآ ادـخ  هب  يور  هک  نآ  .نالدروک  اب  تسا  قح  يایلوا  باطخ  نآ  نورد  اما  نوعرف ، اـب  تسا  ع )  ) یـسوم يوگ  تفگ و  رهاـظ 
دنامن و شاداپ  یب  ناهج  نیا  رد  هدرک  چیه  .دروآ  تسد  هب  ربارب  دنچ  ار  نآ  دزم  درک ، یکین  راک  هک  نآ  .درکن  مورحم  ار  وا  ادـخ 

.دسر راک  هدننک  هب  نآ  باقع  ای  باوث 

دید دهاوخ  دشاب  بقارم  یمدآ  رگا 
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دب كرت  ینک و  یم  کین  راک  هک  یـسر  یم  یتجرد  هب  یتشذگ  هبترم  نیا  زا  رگا  و  دسر ، یم  ودب  ناهج  نیا  رد  مه  رادرک  يازج 
تعاط ندروآ  تیصعم و  كرت  رد  ار  ادخ  نامرف  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دراد ، یپ  رد  يرفیک  ای  یشاداپ  هک  ور  نآ  زا  هن  ییوگ  یم 

.یهد یم  ماجنا 

هنیاعم نآ  ریغ  تمایق و  خزود و  تشهب و  ایند  رد  مه  وا  رد  ات  تسا ، ندش  هنیآ  لباق  رهوج ، وکین  ِنهآ  نوچمه  یمدآ  ِیکاخ  نت  هک  نآ  نایب 
لایخ قیرط  رب  هن  دیامنب 

ریغ تمایق و  خزود و  تشهب و  ایند  رد  مه  وا  رد  ات  تسا ، ندش  هنیآ  لباق  رهوج ، وکین  ِنهآ  نوچمه  یمدآ  ِیکاخ  نت  هک  نآ  نایب 
لایخ قیرط  رب  هن  دیامنب  هنیاعم  نآ 

نهآ ربمیس  یحیلم  وس  ره  وا  ردنا  رَوص  ُرپ  ددرگ  هنییآ  تلد  ات  یلقیص  نک  یلقیص  نک  یلقیـص  یلکیه  هریت  هچ  رگ  نهآ  وچ  سپ 
وا ردنا  دـید  ناوت  اه  تروص  هک  ات  ور  درک  شوخ  نهآ و  دـید  یلقیـص  دودز  يو  زا  یگریت  نآ  یلقیـص  دوب  رون  یب  هریت و  هچ  را 

کلم ّيروح و  سکع  دهد  ور  یبیغ  لاکشا  وا ، رد  ات  تسا  هریگ  لقیـص  هک  نآ  نک ز  شلقیـص  تسا  هریت  ظیلغ و  یکاخ  نت  رگ 
ار اوه  نآ  زاـمن و  یب  يا  يا  هتـسب  ار  یلقیـص  قرو  ار  لد  دوش  نشور  ودـب  هک  قح  تسا  هداد  نآ  دـب  تلقع  ِلقیـص  دـهج  يو  رد 
وا رد  اه  تروص  هلمج  يدـُب  یبیغ  هنییآک  ینهآ  دوش  هداشگب  تسد  را  یلقیـص  دوش  هداهنب  دـنب  ار  اوه  رگ  زاـب  تسد  ود  يا  هدرک 

يدرک هریت  نکم  نونکا  نینچ ، يدرک  نونک  ات  داَسَفلا  ِضرألا  ِیف  َنوَعـسَی  دوب  نیا  داهن  رد  يداد  گنز  يدرک  هریت  يدـش  لَـسُرم 
هک نآ  فاوط ز  رد  رتخا  هام و  نیب  وا  ردنا  فاص و  بآ  نیا  دوش  ات  ناروشمرب  نکم  نوزفا  ار  بآ 
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رُح ِفاـصوا  تسه  هک  هریت  نکم  نیه  رُد  ُرپ ِز  تسا و  رهوگ  ُرپ  وج  رعق  وا  رعَق  ینیبن  هریت  دوش  نوچ  وج  ِبآ  نوچمه  تسه  مدرم 
بان ّیفاص و  دش  تفر  شدرگ  هک  نوچ  باتفآ  دید  وا ز  دیآ  عنام  امس  هدرپ  دش  تخیمآ  درگ  هب  نوچ  اوه  دننام  تسه  مدرم  ناج 

نآ و ندش  نشور  فاص و  نهآ : ندـید  یلقیـص   2468 تاجن ب 2485 - هار  يور  ات  تدومن  یم  تاـعقاو  قح  یگریت  لاـمک  اـب 
.گنز ندودز  تلآ  زین  تسا ، تفص  لقیص 

365 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ رد  سکع  هک  نانچ  دندرک  یم  فاص  دندز و  یم  لقیص  ار  نهآ  هحفص  .دنتخاس  یم  نهآ  زا  تسا  هشیش  زا  نونکا  هک  ار  هنیآ 
.دتفا

دوـصقم ثحب  دروـم  تیب  رد  و  هماـن ) تغل  زا  لـقن  هب  یـسودرف ،  ) گـنز نشور ز  هدرک  هنیآ  یکی  گـنر  هریت  نهآ  نآ  زا  داتـسرف 
.تسا لد  نتخاس  نشور 

فیطل و ياه  ینعم  زا  تراعتسا  ربمیس : حیلم   1 اه 3484 / هنیک  لخب و  صرح و  زآ و  زا  كاپ  اه  هنیـس  نآ  دنا  هدرک  لقیـص  کیل 
.دوش یم  سکعنم  لد  رد  بیغ  ملاع  زا  هک  ییاه  تقیقح 

.ندرک وحم  نآ  زا  ار  یمسج  راثآ  تدابع  تضایر و  هب  یکاخ : نت  ندرک  لقیص 

.دشاب هتشاد  ار  ینعم  وترپ  ساکعنا  تیلباق  و  دوش ، یفاص  لد  ریمض  ات  ندروآ  ور  ادخ  هب  ندناریم و  ار  یناسفن  ياه  شهاوخ 

.ریذپ تیبرت  زا  تیانک  هریگ : لقیص 

.نتخادنین راک  هب  ار  لقع  زا  تیانک  نتسب : ار  یلقیص 

.دنکن قح  تعاطا  هک  .نامرفان  زا  تیانک  زامن : یب 

.نشور لد  بیغ : هنییآ  نهآ 

.ندمآ دیدپ  زا  تیانک  .ندش  هداتسرف  ندش : لَسُرم 

َهَّللا َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دننک  یم  یهابت  نیمز  رد  ضرألا : ِیف  َنوَعسَی 
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هجیتن رد  لد  نتخاس  کیرات  زا  تراعتسا  بآ : ندرک  هریت  ( 33 هدئام ،  ... ) اُوبَّلَُصی ْوَأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْسَی  َُهلوُسَر َو  َو 
.هانگ

.لد رب  قح  ترضح  ياه  تیانع  زا  تیانک  رتخا : هام و 

.لد زا  تراعتسا  مدرم :

.شیالآ یب  كاپ و  تسوج ) تفص  : ) رُح ِفاص 

تضایر و اب  اما  تسا ، كاخ  زا  هتـشرس  یمدآ  دنچ  ره  هکنیا ، لصاح  و  تسا ، هدمآ  يونثم  يواطم  رد  اهراب  اه  تیب  نیا  نومـضم 
كدنا كدـنا  دـنام و  هریت  هن  رگا  دوش و  هنیآ  دـبای  لقیـص  رگا  هک  تسا  ینهآ  نوچ  وا  لثم  .تسا  كالفا  رب  نتفر  لباق  بیذـهت ،

.دریگ گنز 

366 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

سپ .درک  روصت  ناوت  یم  ار  لوقعم  سوسحم و  هدش  لقیـص  لد  رد  دـید ، ناوت  یم  ار  تاسوسحم  اهنت  هتفای ، لقیـص  ِنهآ  رد  رگا 
.ینکن کیرات  ار  هنیآ  نآ  دب  ياه  هشیدنا  هانگ و  اب  هک  تسوت  رب 

درَب نامگ  ای  دروآ  نامیا  قح  يریبخ  هب  ات  بیَغلا  ُرهَظ  ار  وا  تاعقاو  ار و  نوعرف  ِرارسا  مالّسلا  هیلع  یسوم  نتفگ  زاب 

دَرب نامگ  ای  دروآ  نامیا  قح  يریبخ  هب  ات  بیَغلا  ُرهَظ  ار  وا  تاعقاو  ار و  نوعرف  ِرارسا  مالّسلا  هیلع  یسوم  نتفگ  زاب 

يدش یم  ّرتب  يدید و  یمه  نآ  يدب  ملظ و  نآ  وت  رتمک  ینُک  ات  دوب  تساوخ  رخآ  رد  هک  یتاعقاو  دومن  یم  تردق  هب  هریت  نهآ  ز 
تشز و ار  دوخ  يور  دـید  هنییآ  رد  هک  یگنز  نآ  وچمه  دوب  وت  شقن  نآ  نآ و  يدـیمر ز  یم  دومن  یم  تباوخ  تشز  ياه  شقن 
نم ز رب  تسین  ینک  یم  تتـشز  يور  رب  ثدح  نیا  سخ  ِروک  يا  تسا  وت  نآ  میتشز  سب  ینیا و  قیال  یتشز  هچ  هک  دـیر  هنییآ  رب 

هگ هدش  تنوخ  ِدصاق  ناویح  هاگ  هتخود  رب  وت  مشچ  ناهد و  هگ  هتخوس  تسابل  يدید  یم  هاگ  ینشور  متسه  « 11  » هک نآ 
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ّیّیقش و هگ  یقَن  خرچ  نیا  زا  دمآ  تادن  هگ  زیت  زیمآ  نوخ  لیـس  قیرغ  هگ  زیر  بآ  نایم  ردنا  نوگن  هگ  هَدَد  ِنادند  هب  ار  دوخ  رس 
رد نوعرف  دبا  ات  دامج  ره  زا  تدمآ  یم  ادن  هگ  لامِّشلا  باحـصا  یتسه ز  ورب  هک  لابج  زا  ًاحیرـص  دمآ  تادـن  هگ  یقـش  ّیّیقش و 

متسه هک  یناد  یکدنا  ریذپان ز  يا  وت  هب  متفگ  یکدنا  مرگ  وت  سوکعم  عبط  ددرگن  ات  مرش  میوگ ز  یمن  هک  اهرََتب  نیز  داتف  خزود 
رکم كاردا  يروک  وت  شیپ  دمآ  کن  يزیرگب  دنچ  تاعقاو  باوخ و  یـشیدنین ز  ات  تام  يدرک و  یم  روک  ار  نتـشیوخ  ریبخ  نم 

.اراکشآ .نایع  .یناهن  ندرک  راکشآ  بیغلا : رهظ   2486 وت ب 2501 - شیدنا 

__________________________________________________

.ینم زا  متسر  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 11)

368 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .دید یم  ع )  ) یسوم روهظ  هراب  رد  نوعرف  هک  اه  باوخ  هب  تسا  تراشا   ) .کیرات نورد  زا  تراعتسا  هریت : نهآ 

: ریظن دید : هنیآ  رد  دوخ  يور  هک  یگنز   3 بارخ 842 / ار  شکلم  نوعرف و  دنک  هک  باوخ  هب  شدندومن  یسوم  مدقم 

مشچ و ای  نتخوس و  سابل  ص 147 ) یماظن ، رارسالا  نزخم   ) تساطخ نتسکش  هنییآ  نکـش  دوخ  تسار  دومنب  وت  شقن  نوچ  هَِنیآ 
قح نخس  وا  ناهد  زا  هتخوس  شمشچ  ناهد و  دنیب  باوخ  رد  رگا  دنیوگ : نینچ  ناگدننک  ریبعت  .ندید  باوخ  هب  نتخود : رب  ناهد 
رد رگا  دوش و  بلاغ  يو  رب  یناویح  تفـص  دنک  وا  نوخ  نتخیر  دـصق  ناویح  رگا  دـنیبن و  ار  قح  تایآ  يو  مشچ  و  دـیاین ، نوریب 

نوخ دوش  قرغ  نوخ  لیس  رد  رگا  ددرگ و  هدولآ  یناسفن  ياه  يدیلپ  هب  داتفا  زیر  بآ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2190 

http://www.ghaemiyeh.com


.هدنرد دد ، هَدَد : يورقنا ) حرش   ) .دزیر قحان 

.لابم زیر : بآ 

.كاپ هزیکاپ ، یقَن :

ز ( 42 - 41 هعقاو ،  ) .ٍمیِمَح ٍموُمَـس َو  ِیف  .ِلامِّشلا  ُباحْـصَأ  اـم  ِلاـمِّشلا  ُباحْـصَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  لامّـشلا : ُباحـصأ 
.میهاگآ وت  نورد  زا  هک  یناد  متفگ  هچ  نآ  مک  زا  یناد : یکدنا 

هک دزاس  یم  هجوتم  تقیقح  نیدب  زین  ار  نارگید  انالوم  اما  تسا ، نوعرف  اب  ع )  ) یسوم يوگ  تفگ و  رهاظ  هب  دنچ  ره  اه  تیب  نیا 
.تسا مارآان  نورد  هداز  ندید  هتفشآ  ياه  باوخ 

یم مه  رد  وت  یهاـشداپ  يدـید  یم  باوخ  رد  هک : دزاـس  یم  هجوتم  يو  ياـه  صقن  هب  ار  نوعرف  ع )  ) یـسوم وگ  تفگ و  نیا  رد 
یلیئارـسا ياـه  هنیرن  نتـشک  رکف  هب  تساـه ، متـس  نآ  لـمعلا  سکع  باوخ  نیا  و  يراکمتـس ، هک  یـشیدنیب  هکنیا  ياـج  هب  دزیر ،

ماجنارـس یـشاب و  ناما  رد  اـه  باوخ  نآ  رثا  زا  اـت  يدز  یم  لـفاغت  هب  ار  دوخ  .ناـنآ  زا  هن  تسوت  زا  یتشز  هک  یتسنادـن  يداـتفا و 
.تشادن يدوس 

تسا زاب  هبوت  ِرد  هک  نآ  نایب 

تسا زاب  هبوت  ِرد  هک  نآ  نایب 

ات ز يرَو  رب  تمایق  ات  دـشاب  زاب  يرد  برغم  ِبناج  زا  ار  هبوت  زاب  تسا  هبوت  رد  شیاـشخب  هک ز  زارتحا  ریگارف  سپ  نیز  نکم  نیه 
يا تشه  نآ  تسا ز  هبوت  رد  کی  رد  تشه  تمحر  ار ز  ّتنج  تسه  باتم  ور  يو  زا  رد  نآ  دـشاب  زاب  باتفآ  رـس  دـنز  رب  برغم 

ّيروک هب  شک  اج  نآ  تخر  دوز  تسا  زاب  رد  راد  تمینغ  نیه  زاب  هک  زج  دشابن  هبوت  ِرد  نآ  زارف و  هگ  دشاب  زاب  هگ  همه  نآ  رسپ 
َِهبوَّتلا ُبَاب  : » دومرف تسیچ ؟ هبوت » رد   » دیسرپ مرکا  لوسر  زا  رمع  برغم : بناج  زا  هبوت  رد  دوب  زاب   2502 دوسح ب 2507 -
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.ناگدیرفآ .يَرَو  يِرو : يورقنا ) حرش  « ) .اَِهبِرغَم نِم  ِسمَّشلا  ِعُولُط  َیلإ  یلاَعَت  ُهَّللا  ُهَقَلَخ  ُذنُم  ٌحُوتفَم  َوُه  َو  ِبِرغَملا ...  ُفلَخ 

راحب « ) .اِهبِرغَم نِم  ُسمَّشلا  َُعلطَت  یَّتَح  ُّدَُـسی  َال  َمَدآ ، ِنبإـِل  ٌحُوتفَم  ََهبوَتلا )  ) اََـهبَاب َّنإ  : » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  رد : نآ  دـشاب  زاـب 
، داهج جـح ، ناّیَر ، هالـص ، تاکز ، هبوت ، اهرد : نآ  و  ّتنج : رد  تشه  ع ))  ) يرکـسع نسح  ماما  ریـسفت  زا  ص 34 ، ج 6 ، راونالا ،

.تسا هَلِص  و  عرو ،

َال ناَیَّرلا  َُهل  َلاُقی  ٌبَاب  ِهَّنَجِلل   » .تسا هتـسب  رد  تشه  نآ  زا  رد  تفه  هک  تسا  نیا  تساه  ثیدـح  رد  هچ  نآ  اهرد : ندوب  زارف  زاب و 
باب هقلغم و  هعبـس  باوبا  هینامث  هنجلل  : » ثیدح نیا  زین  و  قودص ) یلاما  زا  ص 185 ، ج 8 ، راونالا ، راحب  « ) .ِهَماَیِقلا ِموَی  َیلإ  ُحَـتُفی 
َِهبوَّتلا ُباـَب  ُقَلُغی  اـَل  : » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  هبوت :...  رد  نآ  و  ص 129 ) يونثم ، ثیداحا  مکاـح ، كردتـسم  « ) .ِهبوَّتلل حوتفم 

زا اه  باتک  رگید  رد  دـید و  ناوت  یم  نیقیرف  ثیدـح  ياه  باتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  و  .اِهبِرغَم » نِم  ُسمَّشلا  َُعلطَت  یَّتَح  ِداَبِعلا  یلَع 
.تسا هدمآ  نادمه ) یضاق  ناتساد   ) يدعس ناتسلگ  رد  هلمج 
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تـصرف ات  و  دـنوشن ، دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  هک  ار  ناراکهانگ  تسا  يراذـنا  عقاو  هب  و  تسا ، نوعرف  رهاظ  هب  اه  تیب  نیا  بطاخم 
دنکن دشاب و  هتـشاد  هانگ  ناوت  یمدآ  هک  تسا  یماگنه  ات  هبوت  نتفریذپ  اما  .دریذپ  یم  ار  نانآ  هبوت  ادخ  .دندرگ  زاب  ادخ  هب  دنراد 

(91 سنوی ،  ) .ُْلبَق َْتیَصَع  ْدَق  َنْآلآ َو  هک : دوشن  هتفریذپ  هبوت  دسر  رد  گرم  نوچ  و 

ناتسب ضوع  تلیضف  راهچ  نک و  لوبق  دنپ  کی  نم  زا  هک  ار  نوعرف  مالّسلا  هیلع  یسوم  نتفگ 

نک و لوبق  دنپ  کی  نم  زا  هک  ار  نوعرف  مالّسلا  هیلع  یسوم  نتفگ 
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ناتسب ضوع  تلیضف  راهچ 

زا نم  اب  نک  حرـش  یکی  نآ  تسا  مادـک  یـسوم  يا  تفگ  راهچ  ار  نآ  ضوع  ناتـسب  نم  سپ ز  رایب  زیچ و  کی  ریذـپب  نم  نیه ز 
ّيرپ وید و  مدرم و  الُع  رب  مجنا  كالفا و  قلاخ  راگدرک  ریغ  تسین  ییادخ  هک  راکـشآ  ییوگب  هک  کی  نآ  تفگ  یکدنا  کی  نآ 

یهدب ضوع  هک  راهچ  نآ  تسا  مادک  یـسوم  يا  تفگ  هیبش  یب  وا  دـح و  یب  وا  ِتکُلم  هیت  هوک و  تشد و  ایرد و  قلاخ  ار  غرم  و 
لفق دیاشگ  رب  منَتغم  ياه  هدعو  شوخ  نآ  ِكوب ز  نم  رفک  خیم  راچ  ددرگ  تسس  نسح  هدعو  نآ  فطل  زک  دوب  ات  رایب  وگ  رب  ارم 
یمد دـبای  شرورپ  ریـش  هزیکاپ  نآ  يوج  سکع  ای ز  نیک  رهز  نیا  منت  رد  ددرگ  دهـش  نیبگنا  يوج  ریثأـت  زا  ِكوب  منم  دـص  ِرفک 

نت دـبای  یگزات  بآ  ياهوج  نآ  فطل  زک  دوب  اـی  رما  قوذ  زا  مرب  وب  مدرگ  تسم  رمَخ  ياـهوج  نآ  سکع  زک  دوب  اـی  ریـسا  لـقع 
قح ِيرای  زا  دوش  ناج  وج  راچ  تشهب و  سکع  زا  كوب  دوش  يَوأم  ّتنج  مراز  راـخ  دوش  ادـیپ  يا  هزبس  ار  ما  هروش  بارخ  هروش 

لها رب  ما  هتـشگ  رام  وچمه  خزود  رام  ِسکع  هگ ز  ما  هتـشغآ  قح  ِرهق  رد  شتآ و  ما  هتـشگ  خزود  سکع  زا  کنانچ  نآ  وج  راـی 
نآ سکع  اـی ز  ریرهمز  مریرهمز  سکع  نم ز  میمَر  ار  ناـقلخ  هدرک  مملظ  بآ  میمَح  بآ  شـشوج  ِسکع  هـگ ز  راـب  رهز  تـّنج 

2508 نوبز ب 2526 - هگان  شمبای  هک  نآ  ِياو  نونک  ممولظم  شیورد و  ِخزود  ریعَس  نوچ  مریعَس 

 (، يدیهش يونثم (  حرش 
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372 ص : ج 5 ،

رد .زارد و  رمع  و  ملاع ، همه  ِیهاـشداپ  یناوج ، هدـش : هتـشون  تلـصخ  هس  یتیاور  رد  يریوج  ءاـیبنالا  صـصق  رد  تلیـضف : راـهچ 
روس نآرق  صصق  رد  .ترخآ و  رد  تشهب  تمعن و  زان و  یتسردنت ، یناگدنز ، رگید  لاس  دص  راهچ  تلصخ : راهچ  رگید  یتیاور 

: يدابآ

.نامسآ يدنلب ، الُع : ص 252 ) يودهم ، رتکد  نآرق ، صصق   ) .مرج زا  نتشذگ  ماعط و  ییاراوگ  گرم ، ات  یهاشداپ  یناوج ،

.3 تیب 59 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نآ  يوغل  ینعم  يارب  .ناینب و  ساسا و  زا  تیانک  خیم : راچ 

.دادن تسد  زا  ار  نآ  دیاب  هک  هدرمش  تمینغ  مَنتغم :

: وجراچ تشهب و 

.هدیسوپ میمَر :  5 ناور 1629 / بآ  هلجد  رمخ و  يوج  نادواج  دهش  يوج  ریش و  يوج 

ترخآ رد  هچ  نآ  زا  تسا  یـسکع  ایند  ياه  باذـع  اه و  تمعن  هک  نادـب  تسا  تراـشا  ریرهمز  سکع  .تخـس  يامرـس  ریرهمَز :
باذـع اه و  تمعن  ای  خزود  تشهب و  زا  اـنالوم  تسا ، نوعرف  و  ع )  ) یـسوم ناـیم  وگ  تفگ و  رهاـظ  هب  هک  اـه  تیب  نیا  رد  .تسا 

زا یـساکعنا  رگید  ریبعت  هب  ای  و  الع ، لج و  تسا  قح  ترـضح  بضغ  تمحر و  خزود  تشهب و  .دراد  هناـفراع  يریبعت  یهلا  ياـه 
دوـخ تردـق  هب  ار  زیچ  همه  وا  دـنک  نیقی  دـناد و  نیملاـعلا  بر  ار  وا  و  دورگب ، ادـخ  هب  هک  نآ  .تسوا  هیلـالج  هیلاـمج و  تاـفص 
وکین شراتفر  ددرگ و  نشور  شنورد  دسارهب ، وا  بضغ  زا  دوش و  راودیما  وا  ياه  هدعو  هب  و  تسین ، وا  زج  یتردق  چیه  هدیرفآ و 
قشع یتسم  رادرک ، راتفگ و  ینیریش  نشور ، هشیدنا  بآ ، رمخ ، لسع ، ریـش ، ياه  يوج  یتشهب و  ياه  تمعن  نآ  ساکعنا  .دوش و 

يو رد  حور  یگزیکاپ  افص و  ادخ و  هب 
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هریت نورد  يو ، رد  یخزود  ياه  باذـع  ساکعنا  دزاس و  هجوتم  دوخ  هب  ار  وا  بضغ  دـنادرگ ، ور  ادـخ  زا  هک  نآ  .دروآ و  دـیدپ 
نآ رد  و  ناغف ، رد  يو  زا  قلخ  نازوس و  شتآ  رد  ناـهج ، نیا  رد  .ناـنآ  هب  ندـناسر  ناـیز  فیعـض و  ناـمدرم  اـب  ینمـشد  تسا و 

.نایرب خزود  شتآ  رد  ناهج 

نوعرف نامیا  دزم  ياپ  تهج  ار  تلیضف  راهچ  نآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  حرش 

نوعرف نامیا  دزم  ياپ  تهج  ار  تلیضف  راهچ  نآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  حرش 

ایناث دنمجرا  يا  تنت  زا  دشاب  رود  دنا  هتفگ  بط  رد  هک  ییاه  للع  نیا  رادیاپ  ار  تنت  دشاب  یتَّحص  راهچ  نآ  ِنیلّواک  یسوم  تفگ 
ناهاوخ هکلب  يور  نوریب  ناهج  زا  ماکان  هب  هک  يِوَتـسُم  رمع  دعب  دـشابن  نیو  زارتحا  ترمع  دراد ز  لجا  هک  زارد  رمع  ار  وت  دـشاب 

هب سپ  جنگ  هناخ  بارخ  رد  ینیب  هکلب  جنر  ِزجع  زا  هن  یلو  یـشاب  وج  گرم  ریـسا  دراد  ار  وت  هک  یجنر  هن ز  ریـش  لفط  نوچ  لجا 
سپ ار  هناد  کی  نیا  نمرخ  دص  عنام  ار  هناخ  ینیب  جنگ  باجح  هک  يا  هشیدـنا  یب  هناخ  رب  ینز  یم  يا  هشیت  يریگ  شیوخ  تسد 
نوچ هدـنار  زر  زا  شگرب  یمرک  وـچمه  هدـنام  یغاـب  یگرب ز  کـی  هب  يا  ار  هنادرم  هشیپ  يریگ  شیپ  ار  هناد  نیا  ینکفا  شتآ  رد 
کین ددرگ  لیدـبت  نینچ  نیا  تخرد  هویم و  زا  رپ  دـش  یمرَک  مرِک  دروـخ  مرِک  نیا  ار  لـهج  ياـهدژا  درک  رادـیب  ار  مرِک  نیا  مَرَک 

یم مدـقلا » قح   » دـنداد یم  نارب  هماـن  نادـصاق ، ناـبیبط ، هب  هک  ار  یلوپ  میدـق  رد  .مدـقلا  قح  دزم : ياـپ   2527 تـخب ب 2538 -
.كدنا دزم  زا  تیانک  .دنتفگ 

.تسرد ملاس ، يوتسم :

دوش هک  يوت  هن  احیسم  نآ  رخآ  تفگ 
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.یعیبط رمع  هدیسر ، لامک  هب  رمع  يوتسم : رمع   3 يوتسم 2576 / وت  زا  رک  روک و 

.هدرک تعانق  كدنا  هب  رایسب  زا  هدنار : زر  زا  گرب  کی  هب  هدنام و  غاب  زا  گرب  کی  هب 

.زر وم ، مرک :

374 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ع)  ) یسوم نابز  زا  دنچ  ره  و  تسا ، بترتم  نتـسنادن ، رثؤم  ار  وا  زج  ادخ و  هب  نامیا  رب  هک  تسا  يراثآ  نایب  اه  تیب  نیا  نومـضم 
، تسا رانک  هب  شیوشت  هودـنا و  زا  دراد ، نامیا  ادـخ  هب  هک  نآ  .تسین  صوصخم  ییاهنت  هب  نوعرف  هب  اما  تسا ، نوعرف  هب  باـطخ 
ای باوخ  ناهج  نآ  ربارب  ناهج  نیا  یگدنز  هکلب  تسین ، ملاع  نیا  رد  اهنت  یناگدنز  دناد  یم  نوچ  و  تسا ، رادیاپ  راوتسا و  مرجال 

دبلط یم  ار  گرم  .دومرف  تراشا  نادب  هزمح  ناتـساد  رد  هک  نانچ  ناساره ، هن  دـشاب  نامداش  دـسر  وا  لجا  نوچ  تسا ، يا  هناسفا 
تمعن هب  ندیـسر  عناـم  ار  تقوم  تمعن  دـنیب و  ناـج  باـجح  ار  مسج  .تسا  رارق  یب  ناـهج  نآ  یناگدـنز  هب  ندیـسر  يارب  نوـچ 

.دزات یم  رادیاپ  میعن  يوس  هب  دزاس و  یم  اهر  ار  كدنا  عاتم  نیا  سپ  .نادواج 

فَرعا نأ  ُتبَبحَأَف  ایِفخَم  ًازنَک  ُتنُک  ریسفت 

َفَرعا نأ  ُتبَبحَأَف  ایِفخَم  ًازنَک  ُتنُک  ریسفت 

هم شیدـنم و  هناخ  یبارخ  زا  تسین  هراچ  تسا و  هناخ  ریز  جـنگ  نتخاس  دـیاش  هناخ  نارازه  دـص  نمی  نیا  قیقع  زک  نَک  رب  هناـخ 
شریز زا  جـنگ  دوش  ناریو  دوخ  هناخ  نیا  تبقاع  جـنر  فیلکت و  یب  درک  ترامع  ناوت  جـنگ  دـقن  کی  زا  هناخ  نارازه  هک  تسیا 

َسَیل ـال  تسه  شدزم  راـک  نآ  درکن  نوچ  حوتف  نآ  شتـسندرک  ناریو  دزم  حور  هک  نآ  دـشابن ز  وت  ِنآ  کـیل  دوـش  ناـیرع  نیقی 
اَّلإ ِناسنِإلل 
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هناخ تفر و  جنگ  یِهب  زا  دنتفگ  هچ  نآ  مدرکن  نم  غیم  ریز  ردنا  ُدب  یهام  نینچ  نیا  غیرد  ياک  وت  نآ  زا  دعب  ییاخ  تسد  یَعَس  اَم 
ینک تّدـم  نیا  رد  ات  لجا  ات  وا  تّدـم  ار  يِرِک  نیا  يرِـش  ای  یعیب  هب  وت  کلم  تسین  يرِک  یتفرگ و  ترجا  يا  هناخ  یهت  متـسد  و 

ناتـِسب و هشیت  شاب  دوز  ییارک  ناّکد  نیا  تسه  ناک  ود  نوفدـم  وت  ِناّکد  نیا  ریز  ناکد  ردـنا  ینک  یم  يزود  هراپ  لـمع  يو  رد 
ینز یم  نان  بآ و  دروخ  تسیچ ؟ يزود  هراپ  یهر  او  يزود  هراپ  ناکد و  زا  یهن  ناک  رب  ناهگان  هشیت  هک  اـت  شارت  یم  ار  شَکَت 
نیز دوخ آ  اب  رایماک  هاشداپ  لسن  يا ز  تندروخ  نیز  ینز  یم  يو  رب  هراپ  تنت  قلد  نیا  دّرد  یم  ناـمز  ره  نارگ  قلد  رب  هراـپ  نیا 
رخآ يرک  هناخ  ِتلهم  نیک  نآ  زا  شیپ  ناک  ود  وت  شیپ  هب  رـس  درآ  رب  ات  ناکد  رعق  نیا  زا  نَک  رب  يا  هراـپ  راد  گـنن  يزود  هراـپ 
ینز یم  رـس  رب  هاگ  ترـسح  وت ز  ناک  ِيور  زا  دنک  رب  ار  ناکُد  نیو  ناکد  بحاص  دنک  نوریب  ار  وت  سپ  يَرب  وز  هدروخن  وت  دـیآ 

ج يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  ناکم  نیز  مدروخن  رب  مدوب  روک  ناکد  نیا  دوب  نم  نآ  اغیرد  ياک  ینک  یم  رب  دوخ  ماخ  شیر  هاـگ 
376 ص : ، 5

، مدوب یناهن  یجنگ  َفَرعا : نأ  ُتبَبحَأَـف  ایِفخَم  ًازنَک  ُتنُک   2539 دابِعِلل ب 2560 - دش  اَتَرـسَح  اَی  دـبا  ات  داب  دُرب  ار  ام  ِدوب  اغیرد  يا 
تارانم فلؤم  تسا  هدش  هدرمش  ثیدح  اه ، باتک  یخرب  رد  ترابع  نیا  .موش  هتخانش  متشاد  تسود  سپ 
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و ص 2 )  ) نآ مامت  راب  کی  دابعلا  داـصرم  رد  ص 29 ) يونثم ، ثیداحا   ) .هتشون ع )  ) دواد نخـس  یـسدق و  ثیدح  ار  نآ  نیرئاسلا 
نانچ تسین  رود  متفاین و  ار  نآ  یـسدق  ثیداحا  هعومجم  رد  (. 401 ، 124 ، 122 ص 49 ،  ) دـید ناوت  یم  ار  نآ  زا  یتمـسق  راب  هس 

و ُهَناَحبُس » َلاَق   » ترابع اب  ار  نآ  ص 199 ) ج 84 ،  ) راونالا راحب  رد  یسلجم  .دشاب  خیاشم  نخـس  دنا  هتفگ  نارگید  هَّیمیت و  نبا  هک 
هدام نیا  یثالث  زا  یلوعفم  تفـص  دنا : هتفگ  نآ  نتم  رب  هک  يداریا  اما  .تسا  هدروآ  يور » امک   » ریبعت اب  دـلجم  نیمه  رد ص 344 

رد یفخم »  » اریز تسین  تسرد  ثیدـح ، هن  تسا  ناـبرعتم  هتخاـس  رب  تراـبع  نیا  هک  دـنا  هتفرگ  هجیتن  و  یفخَم ،»  » هن تسا  یِفَخ » »
.دوش یم  هدید  برع  نانخس 

.ینامسج ياه  سوه  نتخاس  اهر  .نآ  ياهزاین  مسج و  ندرک  اهر  زا  تیانک  هناخ : ندنک  رب 

قیقع و  ص 132 ) رهاوجلا ، سئارع   ) .درادن ییاهب  اج  نآ  رد  یناوارف  سب  زا  تسا و  تومَرْـضَح  رهـش  رد  نآ  ندـعم  و  نمی : قیقع 
.تسا ناج » رهوگ   » زا تراعتسا  تیب  نیا  رد 

.دوش هدناوخ  نات »  » دیاب نزو  ظفح  يارب  ناوت :

.یناسفن ياه  شهاوخ  نداهن  اپ  ریز  سفن و  نتشک  باوث  زا  تیانک  ندرک : ناریو  دزم 

هناخ ( 39 مجن ،  ) .یعَـس اـم  اَّلِإ  ِناـْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  ناـسنِِإلل :...  َسَیل  .تسا ) سفن  نتـشک  دزم  ددرگ ، یم  حور  دـیاع  هک  یحوتف  )
.درب یم  رس  هب  نآ  رد  یمدآ  هک  يرمع  تدم  ایند و  زا  تیانک  هتفرگ : ترجا 

.بآ نان و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ندرب  جنر  ندرک : يزود  هراپ 

دنا هدرک  ینعم  داعم  لقع و  لمع ، ملع و  ینامسج ، یناحور و  يونعم ، يروص و  حور ، لد و  ار  نآ  ناحراش  ناک : ود 
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.تسا هدوب  نزو  ظفح  يارب  ود »  » ددع تسا و  فلکت  ارهاظ  و 

.تسا هدمآ  ناک »  » دعب ياه  تیب  رد  هک  نانچ 

(. ع  ) مدآ رایماک : هاشداپ 

377 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اُوناک اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  ِدابِْعلا  یَلَع  ًهَرْسَح  ای  اترسح : ای   1 فرش 541 / ار  یتسپ  وت  يرادنپ  دنچ  فلخان  يا  يا  هداز  مدآ  رخآ 
دهاوخ وت  بیصن  زارد  نانچ  يرمع  تفگ ، نوعرف  هب  ع )  ) یـسوم نابز  زا  هتـشذگ  ياه  تیب  نیرخآ  رد  ( 30 سی ،  ) .َنوُءِزْهَتْسَی ِِهب 

ای ثیدـح  تبـسانم  نیدـب  .یـسر  ناج  جـنگ  هب  ات  يزیر  مه  رد  ار  باـجح  نآ  هک  یهاوخ  ینیب و  ناـج  باـجح  ار  مسج  هک  دـش 
مه رد  شـشوپ  نیا  ات  و  هتفهن ، نت  شـشوپ  ریز  تسا  یجنگ  یمدآ  حور  هک  دـنک  یم  ریـسفت  نینچ  ار  ًاـّیِفخَم » ًازنَک  ُتنُک   » تراـبع

.ددرگن راکشآ  نآ  راثآ  دوشن و  دیدپ  ناج  رهوگ  دزیرن 

دنک نادابآ  یناریو  نآ  زا  دعب  دنک  ناریو  ار  مسج  رم  ناج  هار 

«12  » 1 / 306 رترومعم 307 - دنک  شجنگ  نامه  زو  رز  ِجنگ  رهب  هناخ  ناریو  درک 

__________________________________________________

.يداجس رتکد  رکذت  ( 12)

تسایبنا ملع  هک  بیغ  ملع  ندرکان  بلط  نتشیوخ و  عبط  تاریوصت  تواکذ و  هب  یمدآ  ندش  هّرغ 

تسایبنا ملع  هک  بیغ  ملع  ندرکان  بلط  نتشیوخ و  عبط  تاریوصت  تواکذ و  هب  یمدآ  ندش  هّرغ 

رگ هآ  ربت  يدوب  نم  يوبنتـسد  هن  رو  ربخ  یب  یناهن  جنگ  زا  مدوب  رارق  یب  هناخ  قشع  ردـنا  مدوب  راگن  شقن و  نم  هناخ  ردـنا  مدـید 
نآ تفگ  وکن  سپ  متخاب  یم  اه  قشع  نـالفط  وچمه  متخادـنا  یم  شقن  رب  ار  مشچ  یمداد  اّربت  ار  مغ  ناـمز  نیا  یمداد  ار  رَبَت  ِداد 

درگ شیوخ  نامدود  زا  رآ  رب  هک  درک  زردنا  سب  همان  یهلا  رد  راگن  شقن و  ُرپ  هناخ  یلفط  وت  هک  رایماک  ِمیکح 
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.مسج زا  تراعتسا  هناخ :  2561 ب 2566 -

ام ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  میرک : نآرق  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .نآ و  ياه  تذـل  یناوج و  زا  مسج ، يرهاظ  ياه  ییابیز  راـگن : شقن و 
.دنا هدرک  ینعم  یلقع  ياه  كاردا  تواکذ و  ار  راگن  شقن و  ناحراش  ضعب  ( 43 ماعنا ،  ) .َنُولَمْعَی اُوناک 

.دندییوب یم  هاگهگ  دنتفرگ و  یم  تسد  رب  هک  وبشوخ  ياه  هدام  زا  يدننام  هلولگ  وبنتسد :

.دش هتفگ  دراد  شوخ  ییوب  هک  دننام ، هناودنه  کچوک  يا  هویم  هب  سپس  .هَماّمَش 

.تدهاجم تضایر و  زا  تراعتسا  ربت :

.نتفای افش  ندش ، كاپ  ندرک ، يرود  اّربت :

.نتسر مغ  زا  .نآ  نتخاس  رود  نداد  اّربت  ار  مغ 

.تسا ییانس  دوصقم  رایماک : میکح 

ندومیپ شناوت  ناگنپ  هب  هک  ندوب  تدیاب  هچ  یناهج  رد 

رد ود  هب  یلوا  نادیلک ز  نوچ  رش  تفآ و  يارس  ایند  تسیچ 

379 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رهز  رپ  نورد  زا  نیگنر و  مرن و  رهد  تلود  هزرگ  رام  نوچ  تسه 

دناوخ یتت  یتت  ار  وا  شقن  دناد  مک  رام  رهز  نوچ  لفط 

تراعتسا ندروآ : رب  نامدود  زا  درگ  ص 431 ) هقیقحلا ، هقیدح   ) تسا نیگنر  هناخ  ّیلفط و  وت  هک  تسا  نیا  وت  هب  نم  ِزردـنا  همه 
.تسا هتسباو  نادب  هچ  نآ  مسج و  ندرک  ناریو  زا 

هک ییاهب  نارگ  رهوگ  زا  هک  یلاح  دراد ، یم  لوغـشم  دوخ  هب  دـبیرف و  یم  ار  نابلط  ایند  ناهج ، نیا  ِرادـیدپان  يرهاظ و  ياهرویز 
(64 توبکنع ،  ) .ُناوَیَْحلا َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  َو  ( 36 دمحم ،  ) .ٌوَْهل ٌبَِعل َو  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَمَّنِإ  .تسا  لفاغ  تسوا  راظتنا  رد 

زا صلاخ  یناهج  ود  وت  ود  کلم  موس  نآ  یـسوم  تفگ  مگ  تشگ  شبارطـضا  نم ز  ِلد  هک  موس  هدعو  وگب  یـسوم  يا  نک  سب 
ودع مصخ و 
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حلـص ردـنا  رگنب  دـهد  یکلم  نانچ  تگنج  رد  هک  نآ  یتشآ  رد  نیا  گـنج و  ردـنا  دـُب  نآـک  یتشاد  نونکاـک  کـلم  نآ  رتشیب ز 
مربص وگ  زاب  دوز  تسیچ  مراهچ  یـسوم  يا  تفگ  داقتفا  دشاب  هچ  رگنب  افو  رد  داد  تاهنآ  افج  ردناک  مرک  نآ  دـهن  نوچ  تناوخ 

دـساک سب  اـم  شیپ  رد  وب  گـنر و  ناوغرا  نوچ  خر  ریق و  نوچمه  يوم  ناوج  وت  یناـم  هک  نآ  مراـچ  تفگ  دوزف  مصرح  دـش و 
: گنج  2567 ناکدوک ب 2575 - ِبیرف  ّيداش و  تسه  ناکم  زا  وب و  گنر و  زا  راختفا  تسپ  میدرک  نخـس  یتسپ  وت  کیل  تسا 

.نتسناد ادخ  وا  ربارب  ار  دوخ  ادخ و  ینامرفان 

.ندرک قح  تعاطا  یگدنب و  حلص :

.ندید يوایند  ياه  تذل  رد  ار  یگدنز  نتشادن و  نشور  درخ  ندوب : تسپ 

: نتفگ تسپ  نخس 

1 لوسر 3811 / راک  دوب  نیا  دوبن  بیع  لوقع  هزادنا  هب  میوگ  یم  تسپ 

هَلوُسَر هَّللا َو  اوُبِّذَکُی  اَل  یَّتَح  مُکِلوُقُع  ِردَق  یَلَع  اَل  مِهِلوُقُع  ِردَق  یَلَع  َساَّنلا  اوُمِّلَک  هک  ربخ  نیا  نایب 

َهلوُسَر هَّللا َو  اُوبِّذَُکی  َال  یَّتَح  مُِکلوُقُع  ِردَق  یَلَع  َال  مِِهلوُقُع  ِردَق  یَلَع  َساَّنلا  اوُمِّلَک  هک  ربخ  نیا  نایب 

زج مروآ  ُقتـُسف  زوج و  زیوم و  ای  مرخ  تغرم  ات  باّتُک  ورب  هک  داشگ  دـیاب  ناکدوک  نابز  مه  داتف  مراک  رـس و  كدوک  اب  هک  نوچ 
دنژن هن  تخُّرف  بابـش  نآ  دـنام  هزاـت  تَخُر  رب  دـتفین  یگنژآ  چـیه  ریعـش  رَخ ، يا  ریگب  ار ، یناوـج  نیا  ریگب  یناد  یمن  نـت  باـبَش 

توهش رد  یمک  هن  َملأ  ای  اه  للخ  اه  نادند  هب  هن  مک  وت  زا  یناوج  روز  دوش  هن  وت  وُد  ددرگ  وت  ورـس  نوچ  ِدق  هن  ور  هب  دیآ  تیریپ 
نآ دوشگ  هک  بابش  ِّرف  تدیاشگب  نانچ  نآ  لالم  تفعض  زا  دیآ  ار  نانز  هک  لاِعب  ثمط و  و 
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مولع ءایحا  .دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  ثیدح  نیا  يونثم  ثیداحا  رد  ساَّنلا : اوُمِّلک   2576 باب ب 2583 - هشاَّکُع  هدژم 
رد .دـید  ناوت  یم  نآ  زج  و  قودـص ، سلاجم  یقرب ، نساحم  رد  ار  نآ  هعیـش  ياه  باتک  رد  تسا و  هدـش  لقن  هیف  ام  هیف  نیدـلا و 

: میروآ یم  لوقعلا  فحت  زا  ار  ثیدح  اجنیا 

رب انالوم  هک  یلیذ  اما  ص 40 ) ج 1 ، لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  « ) .مهلوقُع ِردـق  یلَع  َساَّنلا  َمِّلُکن  نأ  انرما  ءاـیبنألا  َرِـشاعَم  اَّنإ  »
.دوش یمن  هدید  اه  باتک  نیا  رد  هدوزفا  نآ 

.دنک يزاب  نآ  اب  ات  دندیرخ  یم  يا  هرب  ای  غرم و  كدوک  ندرک  مرگ  رس  يارب  دوب ، مسر  ندیرخ : غرم 

.هتسپ ُقتُسف :  1 ردپ 2792 / فطل  اب  غرم  دیما  رب  رنه  بسک  یپ  بتکم  دش  لفط 

( .تسا وج  ندروخ  رد  وت  تذل  ینام و  یم  رخ  نوچ   ) .وج ریعش :

381 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نیچ گنژآ :

.درد ملا :

.نانز اب  ندیمرآ  ثمط :

.نانز اب  ندمآ  درگ  لاِعب :

رد ص )  ) لوسر تلحر  زا  سپ  .تشاد  تکرش  اهدربن  رگید  ردب و  دربن  رد  .دوب  ادخ  لوسر  نارای  زا  يدسا  نصحم  دنزرف  هشاّکُع :
.دعب ياه  تیب  هب : دینک  هاگن  حیضوت  يارب  دش و  دیهش  نادترم  اب  گنج 

هَّنَجلاِب ُهُترَّشَب  رَفَص  ِجورُخِب  یِنَرَّشَب  نَم  مالسلا  هیلع  هلوق 

ِهَّنَجلِاب ُُهترََّشب  رَفَص  ِجورُِخب  ِینَرََّشب  نَم  مالسلا  هیلع  هلوق 

نوچ لقع  هب  وا  ددرگ  تقو  نآ  قشاع  لقَن  ِتقو  نیز  شلد  دبای  ربخ  نوچ  لادِج  یب  دـیآ  لّوا  ِعیبر  رد  لاقتنا  ار  نامز  رخآ  دـمحا 
تفگ يدز  یم  یلعا  هار  ِقیفر  يا  يِدُه  قوش  نیز  زور  ات  یبش  ره  رفـس  مزاس  یم  هام  نیا  زا  سپ  هک  رفَـص  زا  داش  دوش  دیآ  رفص 

نوریب ناهج  زا  ياپ  رفص  نوچ  دهد  هدژم  ارم  هک  سک  ره 
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ار وت  ّتنج  هک  تفگ  تفر  تشذگب و  رفـص  هَشاّکُع  تفگ  عیفـش  ار و  وا  رم  مشاب  رَو  هدژم  عیبر  هام  دش  تشذگب و  رفـص  هک  دـهن 
نامداش شااقب  زو  نامداش  ملاع  لقن  زا  لاجر  سپ  َرب  هدژم  زا  دربب  هشاّکُع  تفگ  رفص  نآ  تشذگب  هک  دمآ  يرگید  تفز  ریـش  يا 

هک درمـش  یم  تمارک  یـسوم  نینچمه  روش  بآ  دـیامن ، رثوـک  وا  شیپ  روـک  غرم  نآ  دـیدن  شوـخ  بآ  هک  نوـچ  ناـکدوک  نیا 
ِینَرََّشب نَم   2584 کین ب 2595 - راـی  اـب  تروشم  نم  منک  اـت  کـیل  یتفگ و  وکن  تنـسحأ و  تفگ  درُد  وت  لاـبقا  ِفاـص  ددرگن 

ص 130- يونثم ، ثیداحا   ) دنا هدرمش  اه  عوضوم  ءزج  تشون  میهاوخ  هک  ار  یتیاور  تیاور و  نیا  ِهَّنَجلِاب : ِاب  ُُهترََّشب  رَفَـص  ِجورُِخب 
هک تسا  هدروآ  ار  یثیدـح  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  دوخ  دانـسا  هب  راـبخالا  یناـعم  عیارـشلا و  لـلع  رد  قودـص  یلو  (، 131
دیآ رد  امش  رب  تعاس  نیا  هک  يدرم  دومرف  ص )  ) لوسر .دوب  هتسشن  ابق  دجـسم  رد  باحـصا  زا  یعمج  اب  يزور  ص )  ) ادخ لوسر 

دشاب سک  تسخن  ددرگ و  زاب  تشاد  تسود  کی  ره  دنتفر و  نوریب  دندینش  نخس  نیا  هک  نانآ  زا  دنچ  ینت  .تسا  تشهب  لها  زا 
دنیآ یم  رد  امـش  رب  یهورگ  دومرف  دندوب  هدـنام  هک  نانآ  هب  ص )  ) لوسر .دور  باسح  هب  تشهب  لها  ات  دـیآ  یم  رد  لوسر  رب  هک 

دندوب هتفر  هک  نانآ  .تسار  وا  تشهب  دهد  ار  راذآ  هام )  ) نتفر هدژم  ارم  سک  ره 

383 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

؟ میتسه یمور  هام  مادک  رد  ام  دیسرپ  نانآ  زا  ص )  ) لوسر .دوب  ناشیا  اب  رذ  وبا  دندمآ و  رد 

رذ وبا 
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، راونالا راحب   ) .یتسه یتشهب  وت  دننادب  مدرم  متـشاد  تسود  نکیل  متـسناد  یم  رذ ! وبا  تفگ  .تفای  نایاپ  راذآ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ 
هب باسح  نودب  نت  رازه  داتفه  نم  تّما  زا  دومرف  ربمغیپ  هکنیا  نآ  تسا و  رگید  ینومـضم  اب  هشاّکع  ثیدح  اما  ص 424 ) ج 22 ،

.درک اعد  وا  يارب  ینانآ و  زا  وت  دومرف  .مشاب  نانآ  رامـش  رد  نم  اـت  اـمرف  اـعد  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  هشاّـکُع  .دـنیآ  یم  رد  تشهب 
.تفرگ یشیپ  وت  رب  هشاکع  دومرف  دهد  رارق  نانآ  زا  ارم  هاوخب  ادخ  زا  ادخ  لوسر  يا  تفگ  تساخرب و  رگید  يدرم 

.تسا هدـش  هتخیمآ  رگیدـکی  اب  ثیدـح  ود  ایوگ  تسین و  تسرد  ًارهاظ  هشاکع  هب  رَفَـص » ِجورُِخب  ِینرََّشب  نَم   » تیاور دانتـسا  سپ 
« هنَّجلا لُخدی  ُهَّنِأب  مَّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبَّنلا  ُهَرََّشب  ناک  و   » ترابع لقن  زا  سپ  هشاکع  لاح  حرـش  رد  لاجرلا  سوماق  فلؤم 

.ناهج نآ  هب  نتفر  .تلحر  لاقتنا : .تسا » نم  فقوت  بجوم  ریخا  هرقف ي  : » تسا هتشون 

نایّنُس اما  .تسا  هدوب  يرجه  مهدزای  لاس  رفص  متشه  تسیب و  رد  ص )  ) لوسر تلحر  هک  تسا  نآ  هعیـش  نایم  روهـشم  لّوأ : عیبر 
.دنا هتشون  لوالا  عیبر  مهدزاود  زور  ار  نآ 

.دومن یم  هار  هَّللا  ُءاقل  هب  ار  وا  هک  یقوش  يدُه : قوَش 

ار وا  هک  رگم  دنک  یمن  حور  ضبق  ار  يربمغیپ  دنوادخ  تفگ : یم  ادخ  لوسر  مدینش  رایسب  هک  تسا  لقن  هشیاع  زا  یلعا : هار  قیفر 
میتفگ .ِهّنَجلا » َنِم  یَلعألا  َقیفَّرلا  َِلب  : » دوب نیا  میدینـش  وا  زا  هک  يا  هملک  نیرخآ  دیـسر ، ایند  زا  يو  نتفر  ماگنه  نوچ  .دزاس  ّریخم 

ص 329) ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس   ) .درک دهاوخن  رایتخا  ار  ام  وا  دنگوس  ادخ  هب 

مالّسلا هیلع  یسوم  هب  ندروآ  نامیا  رد  هَیسیا  اب  نوعرف  ندرک  تروشم 

ندرک تروشم 
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مالّسلا هیلع  یسوم  هب  ندروآ  نامیا  رد  هَیسیا  اب  نوعرف 

وکین هش  يا  بایرد  دوز  لاقم  نیا  ِنتم  تساه  تیانع  سب  هیـس  لد  يا  نیا  رب  ناشفا  ناج  تفگ  هَیـسیا  اـب  نخـس  نیا  وا  تفگ  زاـب 
جات یباتفآ  کل  َّخـَب  اتفگ  اـج و  زا  دـیهج  رب  تشگ  مرگ  درک و  هیرگ  تفگب و  نیا  تشک  دوس  ُرپ  یهز  دـمآ  تشک  تقو  لاـصخ 
نیا وت  يدینـشب  هک  سلجم  نآ  رد  مه  هام  دیـشروخ و  هلک  دـشاب  نوچ  هصاخ  هالک  دـناشوپب  دوخ  ار  لَک  ِبیع  کَلَک  يا  تتـشگ 

هچ یناد  یم  چـیه  يدـمآ  ریز  نیا  ِيوب  رب  نوگن  رـس  يدـش  را  دیـشروخ  شوگ  رد  نخـس  نیا  نیرفآ ؟ دـص  يرآ و  یتـفگن  نوچ 
ياج رب  تا  هرهز  نوچ  بجع  يا  دـناوخ  زاب  تمیرک  نآ  فطل  نیدـب  نوچ  داقتفا  قح  ار  سیلبا  دـنک  یم  داد ؟ هچ  تسا و  هدـعو 
نآرق صصق  رد  تسا  نینچ  هیـسیا :  2596 تا ب 2605 - هرهب  ملاـع  ود  ره  ردـنا  يدوب  تا  هرهز  نآ  اـت ز  دـیردن  تا  هرهز  دـنام 

ریثا و نبا  لماکلا  يربط و  خیرات  نوچ  ربتعم  ياه  خیرات  رد  هیسآ  اب  نوعرف  تروشم  اما  .تسا  هیسآ  روهشم  نکیل  زین ، يدابآ  روس 
اپ تسد و  ار  هرحـس  نانمؤم  نوعرف  نوچ  : » هک تسا  هدمآ  ربتعم  خسن  زا  لقن  هب  ریـسلا  بیبح  رد  .دشن  هدید  نآرق  ياه  هصق  یخرب 

توبن رد  جاجتحا  نایتا  هب  هدرک  جاجل  باب  نآ  رد  نوعرف  اب  تشاد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  نامز  نآ  ات  هک  هیـسآ  شا  هجوز  دـیرب 
لد  » هلمج ندروآ  ص 88 ) ج 1 ، ریـسلا ، بیبح  خیرات  « ) .دومرف صیرحت  اضیب  تلم  لوبق  هب  ار  نوعرف  هدومن  مایق  نوراه  یـسوم و 

کی نابز  زا  لاصخ » وکین  هش   » و هیس »
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ار لاصخ » وکین   » تسا هتـشون  نوسلکین  .تسا  هیفاق  تیاعر  يارب  تفگ  ناوت  یم  .تسا  دیعب  صخـش  کی  يارب  تقو  کی  رد  نت ،
.دشاب هدرک  ییوج  لد  ار  نوعرف  ات  تفگ  نآ  يارب  هیسآ 

.وت هب  اشوخ  َکل : ََّخب 

385 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ج 1، ریسلا ، بیبح  خیرات  « ) .تماق هاتوک  دوب و  قرزا  و  رمحا ، رقب  ناسب  دوب  نّوللا  رقشا  نوعرف   » .ریغـصت فاک  لچک + لَک  کلک :
یهالک نوچمه  ار  وا  یـسوم  توعد  هدش و  فرـص  نایغط ، یهارمگ و  رد  هک  نوعرف  هتـشذگ  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  و  ص 90 )

.دناشف یم  وا  رس  رب  رون  هکلب  دناشوپ  یم  ار  یلک  نآ  هک  تسا 

زا ار  وت  دـهاوخ  یم  وا  .دـنک  سیلبا  زا  ادـخ  هک  تسا  ییوج  لد  نوچمه  ار ، وت  یـسوم  توعد   ) .ندومن ییوـج  لد  ندرک : داـقتفا 
ناهج ود  ره  يراگتـسر  يداد  یم  ناج  یـسوم  توعد  نتفریذپ  قوش  زا  رگا   ) .ندرمن زا  تیانک  ندیردن : هرهز  .دناهرب ) یهارمگ 

( .یتفای یم 

دح نیا  ات  کیل  دـنامب  اـت  یَمَع  نیا  تسا و  تمکح  مه  یلفاـغ  دروخ  رب  ملاـع  ود  زا  نادیهـش  نوچ  درد  رب  قح  هرَهب  زک  يا  هرهَز 
لقع ناـج و  ِرهز  دوش  يروساـن  هک  نادـنچ  ین  کـیل  تسد  هیامرـس ز  دوز  دّرپن  اـت  تسا  تمعن  تسا و  تمکح  مه  یلفاـغ  ارچ ؟

ار يا  هّبح  ضوع  ناتـستخرد  دـص  ار  يا  هناد  ار  رازلگ  يرخ  یم  لُگ  کـی  هب  هک  ار  رازاـب  نینچ  نیا  دـبای  هک  دوخ  دوش  يروجنر 
تـسه رارق  یب  فیعـض  ِيوُه  نیا  هک  نآ  تسد ز  هب  دـیآ  َُهل  هَّللا  َناَک  هک  ات  تسا  هَّبح  نآ  نداد  هَِّلل  َناَک  ضوع  ناک  دـص  تدـمآ 

نوچ یناف  يوه  رادیاپ  ِّبر  ِيوُه  نآ  دش ز 
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هب نوچ  كاله  ود  ره  نیدـب  ددرگ  انف  هک  كاخ  داب و ز  زا  فئاخ  هرطق  وچمه  درمن  زگره  مئاد و  یقاب  تشگ  درپس  وا  اف  دوخ  هک 
رب اپ  موصعم و  وا  تاذ  کیل  ایرد و  رد  تشگ  مگ  شرهاظ  تسَر  كاخ  داب و  دیـشروخ و  ِفت  زا  تسَج  دوب  اـیرد  هک  دوخ  لـصا 
لآ  ) .ًاـتاْومَأ ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَت  ـال  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  نادیهـش : نوـچ   2606 کـین ب 2617 - اـج و 

: یمع یلفاغ و  .تسا ) دیواج  هدنز  دهد  ناج  قح  هار  رد  هک  نآ  ( ) 169 نارمع ،

1 تسا 2066 / تفآ  ار  ناهج  نیا  يرایشوه  تسا  تلفغ  ناج  يا  ملاع  نیا  ُِنتسا 

386 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: هَِّلل ناَک   4 ناهد 668 / مشچ و  رب  داهنب  ناشرهُم  ناهج  نیا  تابث  رهب  قح  کیل 

(. قح رد   ) ندش یناف  .ندرک  میلست  ندرپساف :  1 َهل 1939 / ُهَّللا  َناَک  هک  مشاب  ار  وت  نم  َهلَو  زا  هَِّلل  ناَک  نَم  يدش  نوچ 

ار نتشیوخ  دنراپس  ادخ  هب  ار  دوخ  ات  ار ، لفاغ  ياه  ناسنا  تسا  یهیبنت  نکیل  تسا ، نوعرف  هیـسآ و  نایم  وگ  تفگ و  نیا  دنچ  ره 
دح نآ  ات  هن  اما  تفرگ ، دهاوخن  يراک  یپ  قوش  هب  سک  چیه  هن  رگ  و  تسا ، یگدنز  هتـسیاب  يدـح  ات  تلفغ  .دنرامـشن  يزیچ  هب 

تـسد هب  ار  نادواج  یناگدنز  درد  یم  رب  شا  هرهز  انالوم  ریبعت  هب  ای  دـهد  یم  ناج  قح  هار  رد  هک  نآ  .دُربب  ادـخ  زا  ار  یمدآ  هک 
.دروآ دهاوخ 

فک رد  فرش  نیا  ار  دوخ  هرطق  يا  هدب  نیه  می  هرطق  ياهب  رد  یبایب  ات  مدن  یب  ار  دوخ  هرطق  يا  هدب  نیه 
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هرطق رخب  شورفب و  دوز  هَّللا  هَّللا  تسا  هدش  رگ  اضاقت  يرحب  ار  هرطق  تسد  هب  تلود  نینچ  دـیآ  ار  هک  دوخ  فلت  زا  نمآ  وش  ایرد 
رب یلفساک  دوش  یم  مُگ  نیا  فطل  ردنا  فطل  نخـس  نیا  دیآ  فطل  رحب  هک ز  نکم  يریخأت  چیه  هَّللا  هَّللا  ربب  رهوگ  ُرپ  رحب  هد  يا 

ار هاش  ریتَس  يا  میوگب  ناماه  اب  تفگ  بلط  رد  دـباین  نیا  بلاط  چـیه  بجعلا  وب  تداـتف  يزاـب  کـی  هک  نیه  دوش  یم  متفه  خرچ 
دمآ شیپ  بجعلا : وب  يزاـب   2618 ار ب 2626 - زاـب  دـناد  هچ  يریپمک  روک  ار  زار  نیا  وگم  ناـماه  اـب  تفگ  ریزو  ِيار  دوب  مزـال 

.یهلا توعد  زا  تیانک  .تفگش 

.هدیشوپ ریتَس :

.دنادن نآ  تشاد  هاگن  درآ و  ور  ودب  یتلود  هک  یسک  يارب  تسا  یلاثم  دمآ و  دهاوخ  هدنیآ  ياه  تیب  رد  زاب » ریپمک و   » حرش

نز ریپمک  هاشداپ و  زاب  هّصق 

نز ریپمک  هاشداپ و  زاب  هّصق 

هدوب اجک  هک  راو  روک  دَُّربب  يریپمک  روک  راکش  تسا و  راک  ِلصا  هک  ینخان  یهب  رهب  شنخان  دَُّرِبب  وا  یهد  يریپمک  هب  يدیپسا  زاب 
هک نوچ  دـیلپ  لاز  دـنک  یم  نیا  رهم  تقو  دـیُرب  ار  شّرپ  راقنم و  نخان و  ایک  يا  تسا  زارد  ناس  نیز  نانخان  ار  وت  هک  رداـم  تسا 
رد ییازـس  وت  ُوتُع  ییاـمن و  یم  رُّبـکت  وت  وت  رهب  متخپ  جاـمتت  نینچ  هک  درد  رب  ار  اـهرهِم  دریگ  مشخ  دروخ  مک  وا  دـهد  شجاـمُتت 
بآ ریطَف  نآ  یـشون ز  هک  یهاوـخ  یمن  رگ  ریگب  ار  نیک  دـهد  شجاـمتت  بآ  ار  وـت  دزاـس  یک  لاـبقا  تمعن و  ـالب  جـنر و  ناـمه 

نز شرس  رب  نازوس  يابرُش  بضغ  زا  زارد  شمشخ  دوش  دجنُرِتب  لاز  زاب  ِعبط  دریگن  شجامتت 
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هک لالَد  اب  نینزان  مشچ  ود  نآ  زورف ز  لد  هاش  فطل  درآ  دای  زوس  دزیر ز  ورف  شمـشچ  نآ  زا  کشا  شرَفغِم  لَـک  دوش  دزیر  ورف 
: هب دـینک  هاگن  ناتـساد  نیا  زمر  و  نز » ریپمک  زاب و   » ناتـساد زا  رتشیب  یهگآ  يارب   2627 لامک ب 2638 - دـص  دراد  هاش  هرهچ  ز 

.2 تیب 323 / لیذ 

یم غود  اب  هدیرب  ار  ریمخ  نآ  نتخپ  يارب  هک  دـننام  هتـشر  تسا  یـشآ  خالگنـس ،)  ) دـنزپ یم  هدـیرب  نهپ  ار  ریمخ  یکرت ) : ) جامُتت
.دنزپ

.نتفرگ مشخ  .نتشاذگ  رانک  ار  یتسود  ندیرد : رب  رهم 

.یشکرس ُّوتُع : ُُوتع :

.ندیشک مه  رد  يور  ندش ، مه  رد  ندیجنُرت :

.تسا زاب  هّلک  رب  هتسُر  ياهرپ  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  و  دوخ ، رَفغِم :

388 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا نیب  قح  فراع  زمر  دیپسا  زاب  .تسا و  ناهج  نیا  ياه  تذل  زمر  ریطف  جامتت و 

هتفیـش زمر  هک  ار  ریپمک  رازآ  دزیر و  یم  قوش  کشا  نادـب  ندیـسر  قایتشا  رد  دـنیب  یم  ار  یبیغ  ناـهج  یخارف  لد  مشچ  هب  نوچ 
دهد یم  قح  هار  رد  هچ  نآ  هک  دناد  یم  درامـش و  یم  چـیه  هب  دـنیب ، یمن  يزیچ  تسپ  ياه  یندروخ  زج  شگنت  مشچ  تسایند و 

.دیاشگ یمن  ناریپمک  نیرفن  هب  نابز  دریگ و  یم  شیپ  ییابیکش  ور  نیدب  .داد  دنهاوخ  ودب  ار  نآ  زا  رتشیب 

وم ِرات  دیامن  یم  ملاع  ود  ره  وا  ِطسب  زک  یتطسب  ایرد  مشچ  غاد  درَد و  اب  دب  مشچ  زا  کین  مشچ  غاز  ِمخز  رپ  هدش  شَغاز  ام  مشچ 
اه سوب  ینیب  بیغ  زا  هتفای  اه  سوسحم  نیا  زا  هتشذگب  مشچ  دوش  مُگ  مزلق  ِشیپ  همشچ  وچمه  دور  شمشچ  رد  خرچ  نارازه  رگ 

دیکچ یم  نسح  ِمشچ  نآ  زا  میوگ  يا  هتکن  نم  هک  یشوگ  یکی  مبای  یمن  دوخ 
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زاب شیک  بوخ  نآ  شیروتـسد  دـهد  رگ  شیوخ  راقنم  رپ و  رد  دـلامب  اـت  لـیئربج  ار  شا  هرطق  يدوبر  یم  لـیلج  دومحم  ِبآ  نآ 
دنَز حـلاص  رب  هن  هقان  رب  مخز  دـنَت  تروص  دـص  زاـب  مناـج  ِزاـب  تخوسن  ار  مربص  ملع و  رون و  ّرف و  تخورف  را  ریپمک  مشخ  دـیوگ 

دوپ و تریغ  دیناّرد  هن  رو  راد  شوه  شومخ و  دیوگ  یمه  لد  هوک  نتم  دیازب  هقان  نانچ  دص  هوکـش  اب  درآ  هک  مد  کی  زا  حـلاص 
کی هب  قح ،) زا   ) هتـشگن رب  غاز : ام   2639 ناهج ب 2650 - دص  مد  کی  هب  يدـیزوس  هن  رو  ناهن  ملح  دـص  تسه  ار  شتریغ  رات 

.تنیط دب  ِتسرپ  ایند  مدرم  دب  نعط  زا  تراعتسا  غاز : مخز  ( 1 تیب 3954 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .هدشن وس 

.نیب تقیقح  مشچ  .دید  دناوت  ار  بیغ  ملاع  هک  یمشچ  .ایرد  تعسو  هب  تطسب : ایرد  مشچ 

زا یششخرد  نوچمه  طیسب  رون  ( ) ص 90 ضراف ، نبا  ناوید   ) ٍهَرطَقَک ِطیحُملا  ُرَحب  یِعَرشَم  نِم  ٍهَحمَلَک َو  ِِطیسَبلا  ُرُون  یِعَلطَم  نِم  َو 
.شزاون زا  تراعتسا  سوب : ینیب  .یبیغ  ياه  تیانع  زا  تراعتسا  سوب : .مروخشبآ ) زا  يا  هرطق  طیحم  يایرد  تسا و  نم  رون 

ًارهاظ یلو  .دنا  هدرک  ینعم  یندل » ملع   » ار نآ  يورقنا  هلمج  زا  ناحراش  ضعب  دومحم : بآ 

389 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا تیب  نیمه  لیذ  يورقنا  هک  یناتـساد  هب  تسا  تراشا  ار  کـشا  نآ  هرطق  لـیئربج  ندوبر  تسا و  کـشا  دومحم  بآ  زا  دوصقم 
يزیچ دنیآ و  یم  نیمز  هب  یپ  رد  یپ  هک  دید  ار  نامسآ  ناگتشرف  تشذگ  یم  یهار  هب  دینج  هک  تسا  هدروآ  راطع  حاورا  تالاقم 

.دنریگ یم  رب  ار 

مه زا  هک  تسیچ  دیسرپ  يا  هتشرف  زا 
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نآ زا  ام  تخیر  شمشچ  زا  ییاه  هرطق  دش و  بلاغ  وا  رب  یهلا  قوش  تشذگ  یم  اجنیا  زا  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  دنتفگ  دییابر ؟ یم 
.مییابر یم 

: حلاص هقان و 

نانچ دص  ( 3 1 و 4689 / تیب 2512 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 ناحلاط 2512 / كاله  رد  ینیمک  دش  ناحلاص  مسج  وچ  حـلاص  هقان 
: هب دینک  هاگن   ) .هدش دراو  يو  رب  وا  ياضر  هار  رد  هک  یتسکـش  ربارب  هدنب ، رب  یلاعت  قح  نداد  اه  ضوع  زا  تراعتـسا  ندـیئاز : هقان 

(3 / 1704 عطقا » خیش   » ناتساد

ترُدقم ِبطق  کلم و  تشپ  تسوک  تروشم  ناماه  يار  اب  منک  هک  دنک  دنپ  دنب  ار ز  دوخ  ِلد  ات  دـنپ  ياج  شتفرگ  یهاش  ِتوَخن 
شـشیپ هب  اه  تحیـصن  نآک  درک  بذج  شنانچ  تَّیـسنج  قرع  بهل  وب  دش  ار  لهج  وب  نز  يار  بر  ِقیّدـص  نز  يار  ار  یفطـصم 

تیب 2049/ لیذ  هب : دینک  هاگن  لهج : وب   2651 درد ب 2655 - رب  ار  اهدنب  شلایخ  رب  درپ  هَّرپ  دص  سنج  يوس  سنج  درس  تشگ 
.2

.دیارس یم  ار  هدنیآ  ناتساد  لیامت  نیا  تبسانم  هب  .دوب و  كاپ  هیسآ  سنج  نوچ  تفریذپن ، ار  هیسآ  يار  نوعرف 

تسج هراچ  َهَهجَو  ُهَّللا  مَّرَک  یلع  زا  دوب و  نداتفا  رطخ  دیژیغ و  نادوان  رس  رب  وا  لفط  هک  نز  نآ  هّصق 

تسج هراچ  َهَهجَو  ُهَّللا  مَّرَک  یلع  زا  دوب و  نداتفا  رطخ  دیژیغ و  نادوان  رس  رب  وا  لفط  هک  نز  نآ  هّصق 

هب وا  دـتفا  هک  مسرت  ملِه  رو  تسد  هب  دـیآ  یمن  مناوخ  یم  شرگ  ارم  یلفط  نادوان  رب  دـش  تفگ  یـضترم  شیپ  هب  دـمآ  ینز  کی 
مه نیا  دونـشن  دنادب  رو  تسد  هب  دـناد  یمن  ار  تراشا  مه  نم آ  يوس  رطخ  زک  میوگب  رگ  ام  وچ  دـبایرد  هک  ات  لقاع  تسین  تسپ 

زا دنادرگ  یمه  وا  ودب  ار  ناتسپ  ریش و  مدومن  سب  تسا  َدب 
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هویم زا  درَد  هب  هک  ملد  دزرل  یم  هک  نک  نامرد  دوز  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  ریگتـسد  ناهِم  يا  دییامـش  قح  يارب  زا  ور  مشچ و  نم 
سنج رب  سنج  نادوان  نآ  کبـس ز  دیآ  سنج  يوس  مالغ  نآ  ار  دوخ  سنج  دنیبب  ات  ماب  هب  مه  روآ  رب  ار  یلفط  تفگ  ملکـسب  لد 

نادوان نتم  دـمآ ز  ماب  يوس  ور  دروآ  ودـب  شوخ  شوخ  دوخ  سنج  وا  لفط  نآ  دـید  وچ  درک و  ناـنچ  نز  نادواـج  قشاـع  تسا 
: نز نآ  هّصق   2656 لفس ب 2667 - يوس  نداتف  زا  وا  دیهراو  لفط  لفط  يوس  هب  دمآ  ناژغژغ  ناد  سنج  مه  ار  سنج  ره  ِبذاج 

ادخ لوسر  هب  ار  ناتـساد  نیا  هک  تسا  یثیدح  رباج  قیرط  زا  هعونـصملا  یلآللا  زا  ص 147 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد 
.غورد تسا  یثیدح  تسا  هتفگ  یبهذ  تسا و  رکنم  یثیدح  هک  دنک  لقن  رکاسع  نبا  زا  ثیدح  نایاپ  رد  و  دهد ، یم  تبسن  (ص )

ریما ءاـضق   ) .تسا هتـسناد  ع )  ) ناـنمؤم ریمأ  هب  بوـسنم  هدروآ و  ناذاـش  نـبا  لـیاضف  باـتک  زا  ار  تـیاور  نـیا  يرتـشوش  موـحرم 
تراشا ینعم  تسد : هب  دیآ  یمن  ص 267 ) ج 40 ، راونالا ، راحب  ، 67 ص 66 - ناذاش ، نبا  لضف  لیاضف  ص 111 ، ع ،)  ) نینمؤملا

.دنک یمن  یهجوت  تسد  هراشا  هب  .دناد  یمن  ار  تسد  هب 

391 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نیمز دورف ، تسپ :

رد هک  تسا  یبلطم  هلابند  میتشون  هک  نانچ  ناتـساد  نیا  .مشکب ) درد  دوش و  ادج  نم  زا  مدنزرف  مسرت  یم   ) .ندـش ادـج  ندـیلگس :
هارمگ نوچ  نوعرف  .دریگ  یم  شوگ  هب  ار  وا  نخس  دروآ و  یم  ور  دوخ  سنج  يوس  هب  سک  ره  هک  درک  ناونع  شیپ  ياه  تیب 
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.دروآ يور  تشاد  ثیبخ  يداهن  وا  نوچ  هک  ناماه  هب  دینشن و  ار  هیسآ  هتفگ  دوب ،

مُگ ز دیدرگ  مک  دییآ و  سنج  هب  ات  مُُکلثِم  ار  دوخ  دومرف  رـشب  سپ  نادوان  زا  دنهر  تَّیـسنج  هب  ات  ناربمغیپ  رـشب  سنج  دوب  نآ  ز 
نوچ کیالم  اب  دندش  نودرگ  رب  سیردا  یـسیع و  تسا  یبلاط  اج  ره  تسا  سنج  شبذاج  تسا  یبذاج  بیاجع  ّتیـسنج  هک  نآ 

ناشناج هدمآ  ناطیـش  ِسنج  مه  نارفاک  دندمآ  ریز  نآ  دندوب ز  نت  سنج  دـنلب  زا  تورام  توراه و  نآ  زاب  دـندمآ  سنج  مه  هک 
دسح نآ  دسح  نآ  یتشز  هب  ناشوخ  نیرتمک  هتخود  رب  لد  لقع و  ِياه  هدید  هتخومآ  دب  يوخ  نارازه  دص  هدش  ناناطیـش  درگاش 

زا تسار  ّپچ و  زا  لامک  وا  دید  ار  هک  ره  دبا  ِکلم  ار  قلخ  دهاوخن  هک  دسح  دـقح و  هتخومآ  ناگـس  نآ  دز ز  سیلبا  ندرگ  هک 
ات روآ  تسد  یلامک  نیه  هتخورفا  سک  ِعمـش  دهاوخن  یم  هتخوس  نمرخ  ِتخب  دب  ره  هک  نآ  تساخ ز  درد  دـمآ  شجنلوق  دـسح 

نورد دشخب  ییلوغـشم  ار  وت  رم  دسج  زا  دناهراو  تیادخ  ات  دـسح  نیا  عفد  هاوخ  یم  ادـخ  زا  مغ  هب  یتفن  نارگید  لامک  زا  مه  وت 
زا ناربمغیپ   2668 دهر ب 2682 - یم  ملاع  ود  زا  تسم  ودـب ، هک  دـهد  یم  نآ  ادـخ  ار  یم  هعرج  نورب  ِيوس  نآ  زا  يزادرپن  هک 

ْدََقل َو  ( 7 ءایبنا ،  ) .ْمِْهَیلِإ یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َکَْلبَق  اْنلَسْرَأ  ام  َو  ( 43 لحن ،  ) .ْمِْهَیلِإ یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  دنرـشب : سنج 
یهارمگ زا  نتسر  زا  تیانک  ندیهر : نادوان  زا  ( 38 دعر ،  ) .ًهَّیِّرُذ ًاجاوْزَأ َو  ْمَُهل  اْنلَعَج  َِکْلبَق َو  ْنِم  اًلُسُر  اْنلَسْرَأ 
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.باذع و 

(110 فهک ،  ) .ََّیلِإ یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مُُکلثَم :

392 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنریذپ تیاده  دننادب و  ار  ناشنخس  دنریگ ، وخ  نانآ  اب  مدرم  ات  دنشاب  نامدرم  سنج  زا  دیاب  ناربمیپ 

.ُلیِمَی ِسنِجلا  َعَم  ُسنِجلا  تَّیسنج : ِتیبذاج 

نامسآ رد  تسا  روهشم  هک  نانچ  یـسیع :  6 تسابرهک 2900 / هاک و  نوچمه  ار  دوخ  سنج  تسامَـس  ضرا و  نیردـناک  هرذ  هرذ 
.تسا مراهچ 

تسا و تشهب  رد  سیردا  روهشم  رب  انب  هک  یلاح  درب ، یم  رس  هب  مراهچ  نامـسآ  رد  ع )  ) یـسیع اب  تسا  هتـشون  نوسلکین  سیردا :
.تسا روهشم  وا  ندماین  نوریب  تشهب و  هب  وا  نتفر  ناتساد 

توراـه و ییانـس )  ) اـم زا  شیپ  تشگ  یتشهب  ندرم  نینچ  زا  سیردا  هک  یهاوخ  یگدـنز  یم  رگا  گرم  زا  شیپ  تسود  يا  ریمب 
.دعب هب   1 تیب 3321 / لیذ  هب : دینک  هاگن  تورام :

.دش هتشون  لوا  رتفد  زا  مراهچ  وزج  يونثم ) حرش   ) هحفص 101 رد  هک  نانچ  نت : سنج 

.درک نایمدآ  سنج  ار  نانآ  دنوادخ 

.نارفاک زا  تیانک  ناگس :

.1 / 429 تیب 431 - لیذ  هب : دینک  هاگن  دسح : دقح و 

.تسا یتحاران  درد و  قلطم  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  دوش ، یم  هدور  مکش و  ضراع  هک  يدرد  .هچیپ  لد  جنلوق :

.ندیناهر ینامسج  ياه  هقالع  زا  .نتشاد  زاب  یناسفن  ياه  شهاوخ  زا  ندناهراو : دسج  زا 

: ساَّنلا ِبُویُع  نَع  ُُهبیَع  ُهَلَغَش  نَِمل  َیبوُط  : » تسا ع )  ) یلع هدومرف ي  زا  هتفرگ  نورد : یلوغشم 

: یم هعرج  ص 185 ) هبطخ 176 ، هغـالبلا ، جـهن  « ) .دراد زاـب  نارگید  بیع  زا  ار  يو  شیوـخ  بیع  هب  نتخادرپ  هک  یـسک  اـشوخ 
.دوشن لوغشم  رگید  زیچ  هب  هک  نانچ  ادخ  دای  هب  هدنب  یمرگ  رس  زا  تراعتسا 

هدمآ يونثم  يواطم  رد  اهراب  هک  نانچ 
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رد نکیل  هتشرف ، سنج  زا  هن  دنرشب ، سنج  زا  مدرم  رگید  نوچمه  ناربمیپ  هتشاد ، نایب  ییاه  هیآ  رد  میرک  نآرق  هک  نانچ  و  تسا ،
نانآ

393 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هّوق نینچ  .نآ  باکترا  رب  تردق  اب  توهش  زا  يراد  دوخ  تسا ، تمـصع  هّوق  نآ  و  دنرترب ، هتـشرف  زا  نآ  نتـشاد  اب  هک  تسا  یتّوق 
همه هک  سیردا  یـسیع و  اهنت  هن  دـنرب  یم  رـس  هب  توکلم  ملاع  رد  دـندرک ، اـهر  ار  یکاـخ  ِمسج  نوچ  ناربمیپ  .تسین  هتـشرف  رد 

هناشن زا  یکی  و  دنا ، ناطیش  سنج  ینامرفان  رد  نارفاک  دنا ، هتشرف  سنج  تمصع  رد  ناربمیپ  هک  نانچ  .دنراد  یتبتر  نینچ  ناربمیپ 
دنا هتفای  یتبهوم  ادـخ  بناج  زا  هک  قح  ياـیلوا  رب  ناـنآ  .درکن  هدجـس  ار  مدآ  دوب و  سیلبا  رد  هک  تسا  دـسح  تیـسنج  نیا  ياـه 

.دنشاب لد  کیرات  ناشدوخ  نوچ  همه  دنهاوخ  یم  نوچ  .دنرب  یم  دسح 

یم رب  ار  رکف  ملاع  ود  زک  دنک  یم  ناس  نآ  دب  نادزی  ار  باوخ  شیدوخ  زا  دناهَر  یم  ینامز  وک  شیشَح  ِّفک  رد  هداهنب  تیصاخ 
وا درامگب  وت  ِتاکاردا  رب  هک  وا  دراد  یم  نینچ  نیا  نارازه  دص  یتسود  زا  ودع  دسانـشنب  وک  یتسوپ  قشع  ار ز  نونجم  درک  دـنَک 

همیخ ار  لقن  یب  ِلزنم  دبایب  هک  ار  لقع  تداعـس  ياه  یم  تسه  ار  سحن  نآ  درب  نوریب  هَر  هک ز  ار  سفن  تواقـش  ياه  یم  تسه 
تـسم رخ  قح  تسم  یـسیع  تسه  وشم  هّرغ  ـالد  یتسم  ره  هب  نیه  شیپ  هار  دریگب  وس  نآ  دـنک ز  رب  شیوخ  ّیتسم  رـس  نودرگ ز 

درُد و یکی  نآ  ُرپ  تسا  یبنُخ  نوچ  قوشعم  ره  هک  نآ  اه ز  بنُد  هتوک  دوبن ز  شا  یتسم  اه  بنُخ  نیز  وجب  ار  یم  نینچ  نیا  وج 
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درآ تا  یتسم  نیا  کیل  تدنهد  یم  یتسم  ود  ره  طالتخا  هّزنم ز  یبای  ییم  ات  طایتحا  اب  شچب  نیه  اسانش ! یَم  رُد  وچ  یفاص  رگد 
رم کلم  دـنا و  حور  سنج  نوچ  ایبنا  لَمَجلا  ُصقَر  رد  لقع  نیا  لاـقع  یب  لـیح  ساوسو و  رکف و  زا  یهر  اـت  نید  ِّبر  اـت  ناـشک 

نایم رد  یهت  هزوک  ِرس  وت  يدنبب  نوچ  ُولُع  رب  ود  ره  ِگنهآ  دوب  هک  وا  رای  تسا و  شتآ  سنج  داب  کلف  زا  دندرک  بذج  ار  کلم 
دوب الاب  يوس  نوچ  شداب  لـیم  تسه  داـب  يو  رد  تسا و  یلاـخ  شلد  هک  تسپ  هب  دـیان  ورف  نآ  تماـیق  اـت  یهن  ییوج  اـی  ضوح 

 ) يونثم حرـش  تساه  هیاس  نوچ  ناشک  شک  ناشیا  يوس  تسایبنأ  ِسنج  هک  اه  ناج  نآ  زاـب  دـشک  ـالاب  يوس  مه  ار  دوخ  فرظ 
394 ص : ج 5 ، يدیهش ،) 

هنادهاش ياه  هخاش  رس  شیشح :  2683 کلم ب 2702 - اب  تقلخ  هب  دـمآ  سنج  لقع  کش  یب ز  تسا و  بلاغ  شلقع  هک  نآ  ز 
.تسا ریدخت  نآ  تیصاخ  و  گنب ، .دنروخب  ای  دننک ، دود  نوتوت  ياج  هب  ار  شا  هدیبوک  دنبوک و  دننک و  کشخ  ار  نآ  هک 

.تسا یلیل  دوصقم  و  مادنا ، رهاظ  مسج ، زا  تیانک  تسوپ :

هک يوایند  ياه  یمرگ  رس  تواقِش : یَم   3 تخادگ 567 / یم  ششیپ  داد و  یم  شا  هسوب  تخاون  یم  ار  یگـس  وک  نونجم  وچمه 
.دناشک یم  سفن  ياوه  هار  هب  قح  هار  زا  ار  یمدآ 

.ایند هب  هدروآ  ور  تخب ، دب  سوحنم ، سحن :

.دزاس یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  یمدآ  هک  یناحور  ياه  تذل  تداعس : ِیَم 

.قح تیانع  ِّلظ  رد  شمارآ  .رارَقلا  ُراد  لقن : یب  لزنم 

.نتفر رترب  كالفا  زا  ندنک : نودرگ  همیخ 

: قح تسم  یسیع 

رخ علاط  تفرعم  ملع و  تسا  یسیع  علاط 
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.نتفرگ هرهب  قح  نادرم  زا  اه : بنُخ  نتسُج   2 تفص 1841 / رخ  وت  يا  تسین 

رخ و يونثم  تاریبعت  تاغل و  گـنهرف  رد  بنُد : هتوک   2 وید 3395 / لوب  دجنگن  ردنا  وردـناک  ویلف  يا  تسا  خیـش  یتسه  یم  ماج 
رد .تسا و  هتفر  راک  هب  رثا  كدـنا  ینعم  هب  ریبک  ناوید  رد  .تسا  هدرک  ینعم  تداعـس  زا  يراـع  ار  نآ  نوسلکین  .هدـش  ینعم  رتسا 

.هراوخیم تفص  هن  تسا  یم  تفص  بند  هتوک  هچ  .تسا  هتفایان  لامک  ینعم  هب  ثحب  دروم  تیب 

زا هَّزنم  یم  ب 15256 ) ریبک ، ناوید   ) مد هتوک  هداتفا  نآ  زا  هداـب  نآ  تسا  نیغورد  يزیخرب  رومخم  رحـس  يزیر  رد  هک  ین  یبارش 
.ینابر ياه  میلعت  زا  تسا  تراعتسا  .یفاص  یم  طالتخا :

395 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لسع رگید  نیز  شین و  نآ  دش ز  کیل  لحم  زا  دندروخ  روبنز  نوگ  ود  ره 

.دنب ياپ  لاقع :  1 / 268 بان 269 - کشم  نآ  دش و ز  نیگرس  یکی  نیز  بآ  دندروخ و  ایگ  وهآ  نوگ  ود  ره 

.یقطنم ياه  سایق  یفسلف و  ياه  لالدتسا  هب  لسوت  زا  ندش  دازآ  لقع : ندش  لاقع  یب 

.نتخات نازان  زا  تیانک  .رن  رتش  ندیصقر  لمَجلا : ُصقَر 

.1 / 3651 تیب 3655 - لیذ  هب : دینک  هاگن  کلم : سنج  لقع   3 لَمَجلا 16 / َصقَر  لَبَج  نِم  ُمتیأَر  لَه  لَبَجلا  َّقَشنا  ُهنِم َو  ًاّکَد  َراَص 

لوبق ار  ناماه  هتفگ  .دوب  ناملسم  وا  نوچ  تفریذپن ، ار  هیسآ  دنپ  نوعرف  دنک ، لیم  دوخ  سنج  هب  یـسنج  ره  هک  دوب  نیا  رد  نخس 
یم تواقـش  یم  یکی  .دنـشک  یم  دوخ  هب  ار  یهورگ  ناطیـش ) ای  ادـخ  هب   ) توعد ود  ره  تشاد ، وا  دـننام  هریت  ینورد  نوچ  درک ،

تداعس بارش  يرگید  دناشون و 
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سپـس .دشورخ  یم  دوش و  یم  تسم  تواقـش  یم  زا  هن ، هک  نآ  دـشون و  یم  تداعـس  یم  تسا ، سانـش  یم  هک  نآ  .دـناروخ  یم 
ِناسنا رد  رگا  .دناشک  یم  کلم  ملاع  هب  ار  نانآ  تیـسنج  تسالاب  ملاع  زا  حور  دـنا و  یناحور  نوچ  ایبنا  هک  دریگ  یم  هجیتن  نینچ 

زا هک  نآ  داب  ینکفا  ضوح  رد  نوچ  ار  داب  رپ  هزوک  هک  نانچ  دور ، یم  كالفا  هب  دُرب و  یم  كاخ  زا  تشگ  دـیدپ  رثا  نیا  یکاـخ 
.دور ورف  بآ  رد  هزوک  نآ  دراذگ  یمن  تسا  كاخ  زا  رتالاب  هرک 

1 تفر 987 / بآ  قوف  داب  ُرپ  لد  زا  تفز  ِبآ  ردنا  هتسب  رس  هزوک 

دوب میلک  ِّیسوم  سنج  یطبس  دوب  میمَذ  نوعرف  سنج  یطبق  دوب  ودب  دش  دمآ  لفسا  سنج  سفن ، ودع  رب  بلاغ  سفن ، ياوه  نآ  و 
ود ره  دیلپ  ود  نآ  دنا  خزود  سنج  هک ز  دیـشک  شرعق  ات  ردص  زا  مرجال  ارـس  ِردَص  رب  دُرب  شدـیزگ  رب  ار  نوعرف  رت  سنج  ناماه 

شتآ ترون  هک  رذگ  رب  دوز  وت  نمؤم  يا  دـیوگ  خزود  هک  نآ  روفَن ز  لد  ِرون  خزود ز  نوچ  ود  ره  رون  ِّدـض  خزود  وچ  هدـنزوس 
396 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوبر  ار 

شتـسخزود عبط  هک  نآ  مه ز  رون  زا  یخزود  نآ  دمر  یم  دشَک  یم  نماد  هک  نوچ  ار  مشتآ  دشُک  یم  ترون  هک  نمؤم  يا  رذگب 
تقیقح دمآ  ران  ّدض  وا  رون  دوبن  ران  سنج  هک  نآ  ناج ز  هب  خزود  زا  نمؤم  دزیرگ  هک  نانچ  نآ  دزیرگ  نمؤم  زا  خزود  منـص  يا 

دهاوخ ناما  مه  يو  زا  خزود  ادخ  زا  خزود  دهاوخ ز  ناما  نوچ  اعد  رد  نمؤم  هک  دمآ  ثیدح  رد  وج  رون 
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یلیاـم ناـماه  هب  رگ  نید  رفک و  زا  یتـسیک  سنج  وت  هک  نیبـب  نونکا  تسا  ّتیـسنج  هبذاـج  نـالف  زا  مراد  رود  ایادـخ  هک  ناـج  هب 
ناه ناه و  دنا  گنج  رد  ود  ره  هتخیمآ  ناود  ره  یلقع  سفن و  هتخیگنا  یلیام  ود  ره  هب  رو  ییناحبـس  یلیام  یـسوم  هب  رو  ییناماه 

هب ور  هزیتس  نآ  تسکـش  مد  ره  ودـع  رب  ینیبب  هک  تسا  سب  نیا  يداش  گـنج  ِناـهج  رد  شوقن  رب  یناـعم  بلاـغ  دوش  اـت  شوکب 
2703 ار ب 2721 - هارمگ  نآ  تخاـس  مرحم  تفگ و  ار  هَّللا  میلک  نآ  ياـه  هدـعو  تروشم  يارب  ناـماه  اـب  تفگ  تبقاـع  یتخس 

.لقع يودع  .دراد  یناویح  تعیبط  هک  نآ  ودع :

.زاسمد ناویح  اب  دوب  بلاغ  سفن  هک  ار  نآ  دش و  زابنا  کلم  اب  دوب  بلاغ  لقع  هک  ار  نآ  لفسا : سنج 

: رعق ( 3 تیب 3433 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .یلیئارـسا یطبـس : ( 4 تیب 3433 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .میدـق رـصم  نکاـس  مدرم  یطبق :
.خزود ماجنارس  و  رفک ،

.1 تیب 3700 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دیوگ : خزود 

.نتفر نتشذگ ، ندیشک : نماد 

، هد هانپ  شتآ  زا  ارم  ایادخ  دیوگ  نمؤم  نوچ  ُهنِم : ِینرِجأ  َّمُهَّللا  ُراَّنلا  ُلوُقَت  ِراَّنلا  َنِم  ِینرِجأ  َّمُهَّللا  ُنِمؤُملا  َلاَق  اذِإ  : » دمآ ثیدـح  رد 
، راونالا راحب  ص 222 ، ج 1 ، قودص ، لاصخ  هب : دینک  هاگن  و  يوقلا ، جهنملا  يورقنا ، حرش  « ) .هد هانپ  وا  زا  ارم  ایادخ  دیوگ  شتآ 

ص 34) ج 83 ،
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نایم یمدآ  .ناحبـس  يادـخ  هدـنیامن  لقع و  زمر  یـسوم  و  ناطیـش ، تسا و  سفن  زمر  ناماه  سفن ، لقع و  لادـج  زا  تسا  یلیثمت 
.دنک يوریپ  کی  مادک  زا  ات  نادرگ  رس  سفن  لقع و 

دوش یناحبس 
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.یناماه ای 

مالّسلا هیلع  یسوم  هب  ندروآ  نامیا  رد  ناماه  شریزو  اب  نوعرف  ندرک  تروشم 

هراشا

مالّسلا هیلع  یسوم  هب  ندروآ  نامیا  رد  ناماه  شریزو  اب  نوعرف  ندرک  تروشم 

رب ار  هلک  راتـسد و  تفوک  نیعل  نآ  درک  اه  هیرگ  دز  اه  گناب  دـیرد  ار  نابیرگ  ناماه و  تسَج  دـیدب  شااهنت  وچ  ناـماه  اـب  تفگ 
رز نوچ  تخب  اب  ار  راک  وت  هدرک  رّخـسُم  ار  ملاـع  هلمج  هاـبت  فرح  نآ  خاتـسگ  نینچ  نیا  هاـش  يور  ردـنا  تفگ  هنوگچ  هک  نیمز 

دابقیک يا  وت  كاخ  هناتس  رب  داش  دنلام  یمه  بل  ناهاشداپ  جارخ  ناناطلس  دنرآ  وت  يوس  جاجل  یب  براغم  زو  قراشم  زا  وت  هدرک 
رد ناگدـنب  هنیمک  يدرگ  يا  هدوب  ناهج  دوجـسم  دوبعم و  نونک  ات  اصع  یب  دزیرگ  دـنادرگب  ور  اـم  بسا  دـنیبب  نوچ  یغاـی  بسا 

نیا هاش  رب  نم  مشچ  دـنیبن  ات  نیچ  ِهاـش  يا  ارم  لّوا  شُکب  هن  تسرپ  هدـنب  دوش  يدـنوادخ  هک  تسا  رتشوخ  نیز  ندـش  شتآ  رازه 
نیمز نودرگ  دوش  نودرگ  نیمز  هک  نینچ  نیا  ادابم  تسا و  هدوبن  دوخ  نم  مشچ  ّتلذـم  نیا  دـنیبن  اـت  نزب  ندرگ  ارم  لّوا  اورـسخ 

ناتـسلگ سپ  ار  ام  تشگ  روک  تسود  نانمـشد و  نشور  مشچ  دنوش  ام  شارخ  لد  نام  نالد  یب  دنوش  ام  شات  هجاوخ  ناماگدـنب 
وت .متـسناد  رتدرخب  نیا  زا  ار  وت  نم  تفگ  ناماه  ییوگ ؟ هچ  تفگ : ار  ناماه  : » نوعرف ندرک  تروشم   2722 روگ ب 2735 - رعق 

.یـشیدنین لد  رد  نیا  ات  رگن  .ینادرگ  راوخ  ار  دوخ  هک  یهاوخ  یم  يزیزع  .ینادرگ و  هدـنب  ار  نتـشیوخ  هک  یهاوخ  یم  ییادـخ !
.ندیشخب قنور  ندرک : رز  نوچ  ار  راک  ص 252 ) يدابآ ، روس  نآرق  صصق  « ) .نامیا زا  درک  عنم  ار  يو 

.هاگرد هناتسآ ، هناتس :
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يارب نیچ »  » ندروآ نیچ : هاش 
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.هیفاق ترورض  هب  ای  .دهد و  ناشن  ار  وا  کلم  يانهپ  هک  تسا  نآ 

.وسرت لد : یب 

.تسا هدرک  ناشرخسم  ناطیش  هک  تردق  لام و  نادنوادخ  زا  تسا  یلیثمت  ناماه  نخس 

« .ُراَعلا َال  ُراَّنلا َو  : » دنیوگ دنهن و  ندرگ  نادب  دنونش و  قح  نخس  هک  دیآ  یم  نارگ  نانآ  رب 

هَنعَّللا ِهیلع  ناماه  نخس  ِفیِیزَت 

هَنعَّللا ِهیلع  ناماه  نخس  ِفِییزَت 

هب نمـشد  وگم  ار  ناهانگ  یب  نیعل  يا  دوبن  وت  زج  وت  نمـشد  وا  تخاـب  یم  ژک  هناروک  ار  درن  وا  تخانـشن  یمه  نمـشد  زا  تسود 
یمه ار  تراـهب  نیا  نازخ  زخ  يزاـتن  تلود  نیا  زا  رگ  تسا  َتل  رخآ  لّوا و  وداود  هک  تسا  تلود  دـب  تلاـح  نیا  وـت  شیپ  نـیک 
رخآ دننک  نوچ  رارق  رب  دوبن  هک  برغم  قرـشم و  دنا  هدیربب  نت  ناشیا ز  ِرَـس  هک  دـنا  هدـید  سب  وت  وچ  برغم  قرـشم و  نازخ  دـیآ 
رهز دننک  یم  يدوجـس  مدرم  ار  هک  ره  دنچ  زور  مدرم  تشگ  تسولپاچ  دـنب  سرت و  زک  يروآ  رخف  نآ  دـب  وت  رادـیاپ ؟ ار  یـسک 
ياو ُهُسفَن  تَّلَذ  هک  ار  نآ  کنخ  يا  شَِدبُوم  دوب و  رهز  نآک  وا  دناد  شدجاس  نآ  وا  زا  ددرگ  رب  هک  نوچ  دننگآ  یم  وا  ناج  ردنا 

دـشون رهز  رپ  ِیم  نوچ  تسم  جـیگ  نآ  دـش  رهز  ُرپ  یم  زا  تسه  هک  ناد  لتاق  رهز  ّربکت  نیا  وا  هُک  نوچ  دـش  یـشکرس  زا  کـنآ 
ار شا  يرهز  يرادن  رگ  دتـس  داد و  دنک  شناج  رد  رهز  دتف  شناج  رب  رهز  مد  کی  دـعب  يرـس  دـنابنجب  مد  کی  برط  زا  يربدـُم 

هداتفا هتـسخ  دبایب  رو  یهچ  رد  دراد  زاب  ای  شدشکب  یهـش  رب  دبای  تسد  یهاش  هک  نوچ  داع  ِموق  رد  رگن  دمآ ، رهز  هچ  وک  داقتعا 
دزاس شمهرم  ار 
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نیز تخاون  نوچ  تمدخ  یب ز  ار  رگد  نیو  اطخ  یب  هانگ و  یب  ار  هش  تشُک  ارچ  سپ  ّربکت  نآ  تسا  رهز  هن  رگ  اطع  دـهدب  هش و 
.ندرک دقن  .نتسناد  اطخ  .ندناوخ  تسردان  فییزت :  2736 تخانش ب 2753 - دیاش  ار  رهز  شبنج  ود 

.ندز يار  هتسنادان  زا  تیانک  نتخاب : درن  هناروک 

401 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دراد وا  تریس  هک  ره  تسا و  ناماه  هب  باطخ  وت :

.يرهاظ تردق  زا  تیانک  دب : تلاح 

.ندروخ تل  نآ  رخآ  ندروآ و  تسد  هب  يارب  تسا  ندیود  تلود  لوا  .تبرض  تل :»  » مود ءزج  تسا و  وَد »  » نآ لوا  ءزج  تلود :

.نتفر نازخ  نازخ  ندیشک ، سپاو  كدنا  كدنا  نازخ : زخ 

.نتشگ لابو  تلود  ندش : نازخ  راهب 

رد رهز  .تسیز ) دناوت  رادیاپ  نآ  رد  یـسک  هنوگچ  تسین  رادیاپ  هک  يراگزور   ) .بش زور و  تشذگ  زا  تیانک  برغم : قرـشم و 
.نتخاس هارمگ  نتفیرف و  زا  تیانک  ندنگآ : ناج 

ناحراش ضعب  .تسا  هدـنراذگاو »  » زا تیانک  تیب  رد  دـبُوم »  » .دراذـگ اهنت  ار  وا  ُهَدـَبوا : .دـبَو  یثالث  زا  دابیا ، زا  لـعاف  مسا  دـِبُوم :
.تساطخ دنا و  هدرک  ینعم  یتشترز  یناحور  ار  دبوم 

: ُهُسفَن تَّلَذ  .رگنب ) داع  موق  هب  دـیرادن  تقیقح  نیدـب  يداقتعا  رگا   ) .دـننک یم  هابت  ار  نانآ  تردـق  نابحاص  ِنداهن  تمرح  اب  مدرم 
.ندیزرو ربکت  .ندرک  يزارف  ندرگ  زا  تیانک  ندش : هک  نوچ  ( 3 تیب 3793 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دش راوخ  وا  سفن 

.ندرک رثا  ندرک : دتس  داد و 

میظعت و هک  تسا  تردـق  ناگتفیرف  زمر  ناماه  .دروآ ) رد  اپ  زا  ار  ناـیداع  ربکت  رهز  . ) 2 تیب 2648 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  داع : موق 
.ددنب یم  ار  نانآ  هدید  مدرم  عضاوت 

ود .یمامتها  ناشیا  هب  ار  هدننک  میظعت  تسا و  یماقم  ار  نانآ  یتسارب  دنرادنپ 
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َنیِذَّلا َّنَبَـسْحَی  هک َو ال  دنا  ماد  رد  دننادن  دنمارخب و  دنوش  تسم  تردق  بارـش  زا  .دـنزارفا  ندرگ  دـنزاتب و  وس  نآ  وس  نیا  يزور 
دراد یپ  رد  هک  ار  نایفارطا  شیاتس  ربکت و  نآ  ( 178 نارمع ، لآ   ) .ًاْمثِإ اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک 

زع و يادـخ  ربارب  نتورف  دـنا ، نتورف  ناـمدرم  ربـکتم ، هورگ  نیا  ربارب  دـشک و  یم  ار  حور  هک  يرهز  تسا ، رهز  نوچ  ناـنآ  يارب 
.دزادنا یم  رد  رس  هب  ار  ناربکتم  و  دزاون ، یم  ناشادخ  مرجال  لج ،

.دنز یم  اه  لاثم  عضاوت  دوس  ربکت و  نایز  نداد  ناشن  يارب  تسوا  هویش  هک  نانچ  انالوم 

ودب تخاس  هدنز  قح  هب  دنار و  یم  ار  دوخ  يا  هدنب  رگا  هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب  سپس 

402 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسوا هب  ءاقب  هکلب  تسین  قح  اب  تکرش  یگدنیاپ  نیا  تسا و  هدنیاپ 

تسَر راُّجف  زا  یتشک  دناوت  ات  تسکـش  نآ  يارب  ار  یتشک  رـضخ  دزگ ؟ زگره  ار  هدرم  ِگرگ  گرگ  دزن  ار  ییادگ  زگره  نز  هار 
مخز زا  هراپ  هراپ  تشگ  دنچ  دقن  ناک  زا  تشاد  وک  یهک  نآ  ور  رقف  ردنا  تسا  رقف  رد  نمأ  وش  هتـسکشا  دهر ، یم  هتـسکش  نوچ 
ردارب يا  يوَغ  يا  شتآ  تسا و  طـفن  يرتـهم  تسین  مخز  يو  رب  تسا  هدـنکفاک  هیاـس  تسا  یندرگ  ار  وـک  تسوا  رهب  غـیت  دـنَلُک 
فده نوچ  وا  هاگ  نآ  نیمز  زا  درآ  رب  رـس  نیبب  ددرگ  فده  یک  ار  اهریت  نیمز  اب  دـشاب  راومه  وا  هچ  ره  يور ؟ یم  رذآ  رب  نوچ 

ناوختساک تسا  رت  هلبأ  دور  رتالاب  هک  ره  تسا  ینداتفا  نابدرن  نیز  تبقاع  تسا  ینَم  ام و  نیا  قلخ  نابدرن  وفر  یب  دبای  مخز  اه 
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یشاب ییغای  وز  هدنز  یتشگن  يدرمن و  نوچ  دوب  نادزی  تکرش  عُّفرت  هک  دوب  نآ  شلوصا  تسا و  عورف  نیا  تسکـش  دهاوخ  رتب  وا 
هنیآ رد  نیا  حرـش  تسا  َیِک  تکرـش  نآ  تسا  ضحم  تدـحو  تسا  يو  دوخ  نآ  يدـش  هدـنز  ودـب  نوچ  وـج  کـُلم  تکرـش  هب 
دوخ منک  سب  نوخ  لاح  ردـنا  ددرگ  اهرگج  سب  نورد  رد  مراد  هچ  نآ  میوگب  رگ  وگ  تفگ و  زا  نآ  مهف  یباـین  هک  وج  لاـمعا 

نوعرف نآ  رب  یهار  نینچ  نیا  دب  راتفگ  نآ  دـب  ناماه  نآ  لصاح  تسا  سک  هِد  رد  رگا  مدرک  ود  گناب  تسا  سب  نیا  ار  ناکریز 
دابم ب بحاص  نینچ  نیا  ار  هش  چـیه  داـب  هب  وا  داد  ار  نوعرف  نمرخ  ناـهگان  هدـیرب  وا  يولگ  وا  ناـهد  اـت  هدیـسر  تلود  همقل  دز 

یم راگیب  هب  ار  مدرم  ياـه  یتشک  هک  دوب  یهاـشداپ  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  رـضخ : نتـسکش  یتشک   2754 - 2772
زا ات  متـسکش  ار  یتشک  تفگ  یـسوم  هارمه  تفرگ و  هدرخ  وا  رب  ع )  ) یـسوم تسکـش و  ار  یحالم  یتشک  یـسوم  هارمه  تفرگ ،

.راک دب  رجاف : عمج  راَُّجف : دعب ) هب  هیآ 71  فهک ، هروس  اهریسفت ، هب : دینک  هاگن   ) .دنام نوصم  هاشداپ  دربتسد 

403 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندنایامن راوخ  ار  دوخ  ندرک ، عضاوت  ندش : هتسکشا 

.دنک يزار  ندرگ ف  هک  دننکفا  یم  ار  یسک  تسوا : رهب  غیت 

تخل تخل  دّربب  دیآ  ساره  یک  تخرد  خاش  یهوبنا  ار ز  هشیت 

تسا كاله  بجوم  هک  يراک  هب  نتفر : رذآ  رب   1 / 3327 ار 3328 - شین  دبوکن  یشین  رب  هک  زج  ار  شیوخ  دبوکن  یگرب  رب  کیل 
.ندرک هابت  ار  دوخ  ندمآ ، رد 

ّربکت عّفرت :
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.ندرک

زا ار  مدرم  دنهد و  رـس  هد  رد  هک  دـنا  هدرک  ینعم  یگناب  ار  ود  گناب  دـنا و  هدـناوخ  ود  ار  ود  ناحراش  ضعب  .گناب  ود  ود : گناب 
.دنزاس یم  هاگآ  دنیآ  یم  جارات  دصق  هب  هک  ناگناگیب  ندمآ 

« .تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد  : » دـنیوگ لـثم  رد  هک  ناـنچ  .مداد  ادـن  راـب  ود  .تسا  ود  ددـع  دوصقم  اـیوگ  یلو 
.متخاس ررکم  ار  نخس  مدرک  گناب  راب  ود  راب  کی  ياج  هب  دیوگ  یم  انالوم 

تیب تفـص  نیا  شهوکن  رد  یبرع  یـسراف و  لاثما  رد  .تسا  ینیب  گرزب  دوخ  اه ، يوخ  نیرت  تشز  هکلب  تشز  ياهوخ  زا  یکی 
ءایربکلا : » تسا ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  .تسا  ندومن  ییادـخ  ندرک  ّربکت  هک  دـهد  یم  رکذـت  اـه  تیب  نیا  رد  اـنالوم  .مینیب  یم  اـه 

ود نیا  زا  یکی  رد  نم  اب  هک  نآ  تسا  نم  رازا  تزع  ادر و  ربکت  يران : یف  هتیقلأ  امهنم  ًادـحاو  ینعزاـن  نمف  .يرازا  ُهّزعلا  یئادر و 
باطخ ار  هرقف  نیا  یسلجم  دمحا ) دنـسم  زا  ص 133 ، يونثم ، ثیداحا  يورقنا ، حرـش  « ) .منکفا رد  شتآ  هب  ار  وا  دـنک  تموصخ 

« .يرانب ُهتبَّذَـع  اهنم  یـش ٍء  یف  ینَعَزاـن  نَم  .يرازإ  َءاَـیِربِکلا  یئادِر َو  َرخَفلا  َّنإ  یَـسُوم  اَـی  : » تسا هتـسناد  ع )  ) یـسوم هب  هّزِعلا  ُّبر 
(60 رمز ،  ) .َنیِرِّبَکَتُْمِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ  تسا : میرک  نآرق  رد  و  ص 249 ) ج 89 ، راونالا ، راحب  )

نوعرف لد  رد  ناماه  نخس  ندرک  ریثأت  هب  نوعرف  نامیا  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندش  دیمون 

نوعرف لد  رد  ناماه  نخس  ندرک  ریثأت  هب  نوعرف  نامیا  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندش  دیمون 

نیتسآ هن  ناد  تسد  هن  ار  رم و  نیتسار  دوبن  هک  يدنوادخ  نآ  دوبن  يزور  ار  تیدنوادخ  دوخ  دوج  میدومنب و  فطل  یسوم  تفگ 
هک يدنوادخ  نآ  دوب  هدید  یب  ناج و  یب  لد و  یب  دوب  هدیدزد  هک  يدنوادخ  نآ 
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تسد و  2773 قَفّتم ب 2777 - دـشخب  تیدـنوادخ  ات  قح  هب  ّتیراـع  ّيدـنوادخ  هِد  ماو  وچمه  وت  زا  دنناتـسب  زاـب  ماوع  تدـنداد 
.ترطیس ورین و  زا  تراعتسا  نیتسآ :

.هتسب دوخ  هب  غورد  هب  هدیدزد :

.هیلَع ٌقفَّتم  .ماع  صاخ و  هتفریذپ  قفَّتم :

نم هک  مالَّسلا  هیلع  یفطصم  ندومرف  باوج  دشابن و  یعازن  ات  ام  اب  نک  تمساقم  ار  کلم  هک  مالّـسلا  هیلع  یفطـصم  اب  برع  ناریما  ِتعزانم 
نیفرط زا  ناشیا  ثحب  تراما و  نیا  رد  مرومأم 

هراشا

هیلع یفطـصم  ندومرف  باوج  دـشابن و  یعازن  ات  ام  اـب  نک  تمـساقم  ار  کـلم  هک  مالّـسلا  هیلع  یفطـصم  اـب  برع  ناریما  ِتعزاـنم 
نیفرط زا  ناشیا  ثحب  تراما و  نیا  رد  مرومأم  نم  هک  مالَّسلا 

دوخ شخب  کُلم و  نیا  نک  شخب  ریما  مه  ام  زا  کـی  ره  يریم  وت  هک  دـندش  یم  عزاـنُم  ربمغیپ  دزن  دـندمآ  درگ  برع  ناریما  نآ 
رما ّيرورـس و  تسا  هداد  قح  ارم  رم  يریم  تفگ  وـشب  دوـخ  تسد  ود  اـم  شخب  وـت ز  وـج  فاـصنا  دوـخ  شخب  رد  یکی  ره  ریگب 
داد میمکاـح و  اـضَق  نآ  مه ز  اـم  هک  شدـنتفگ  موق  اوُقَّتا  ار  وا  رما  دـیریگب  نیه  وا  روَد  تسا و  دـمحا  ناِرق  نیک  تسا  هداد  قلطم 

دهاوخ یتَّیراع  يریم  تسا  یقاب  تمایق  ات  نم  ِيریم  داز  رهب  زا  هیراع  ار  امـش  رم  داد  کُلم  قح  ارم  رم  نکیل  تفگ  ادـخ  نام  يریما 
نآ تشگ  دـمآ  لیـس  ُرم  رما  دـمآ ز  رب  يربا  ناـمز  رد  وت  ِّییوج  نوزف  رب  تَّجُح  تسیچ  وـگم  نوزفا  ریما  يا  دـنتفگ  موـق  تسکش 

نامُگ ات  نونکا  دمآ  ناحتما  تقو  هک  ربمغیپ  تفگ  بیعَر  هلمج  نانک  ناغفا  رهش  لها  بیهَم  سب  لیس  دروآ  رهـش  هب  ور  ُرپ  فارطا 
ِزجعُم ِبیضَق  نآ  یفطـصم  يو  رد  تخادنا  بیـضَق  سپ  دنب  لیـس  نآ  ناحتما  رد  دوش  ات  دنکف  رد  دوخ  هزین  يریما  ره  نایع  ددرگ 

دوبر یکاشاخ  وچمه  ار  اه  هزین  اورنامرف 
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ِلیس نآ  بیضق  نآ  ِمامتها  بیقر ز  نوچ  هداتـسیا  بآ  رـس  رب  بیـضق  نآ  هلمج و  تشگ  مگ  اه  هزین  دونع  شوج  ُرپ  ِلیـس  زیت  بآ 
دقح هک  سک  هس  زج  میب  ناریم ز  نآ  دنتـشگ  رِقُم  سپ  میظع  رما  نآ  يو  زا  دـندیدب  نوچ  تفر  بالیـس  نآ  دـینادرگب و  ور  تفز 

2778 دوحُج ب 2796 - زا  نهاک  دنتفگ و  شرحاس  دوب  هریچ  ناشیا 

406 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک هزیتس  ندش : عزانم 

.نتفریذـپ نتفرگ : .تسا ) هَّللا  لوسر  رود  متفه  هرازه  .تسوا  مان  هب  رود  هک  تسا  يربمغیپ  لاـس  رازه  ره  رد   ) .ناـمز رـصع ، نارق :
.نداد ماجنا 

(. تفلاخم زا   ) دیزیهرپب اوُقَّتا :

.ریدقت یهلا ، مکح  اضق :

.هزور دنچ  يزور  .يوایند  هرهب  زا  تیانک  .هشوت  داز :

.ناسرت بیعَر :

.رهق خلت ، رم :

.ندش راکشآ  تقیقح  نتشگ : نایع  نامگ 

.اصع .دنزاس  اصع  هک  تخرد  خاش  .تخرد  خاش  تغل  رد  بیضَق :

.نابهاگن بقارم ، بیقر :

یم ناربمیپ  هب  یلاعت  قح  هک  یتزع  .دومرف  ناونع  هتشذگ  لصف  رخآ  ياه  تیب  رد  هچ  نآ  يارب  تسا  یحیضوت  ناتساد  نیا  ندروآ 
.دنریذپ یم  ار  نآ  مدرم  تسا و  یگشیمه  دهد 

.هداد خر  یلاس  هچ  رد  تسیچ و  هزجعم  ناتساد  اما  .دیاپ  یمن  رید  دنرآ  تسد  هب  متس  هب  هک  یتیراع  کلم  هصاخ  تیراع  کلم  اما 
: تیب زا  سپ  روپناک ) پاچ   ) يونثم رد  هک  اج  نآ  ات  .تسا  هدوب  ترجه  زا  شیپ  هکم و  رد  دهد  یم  ناشن  نآ  رهاظ 

: تسا هدمآ  دوحج  زا  نهاک  دنتفگ و  شرحاس  دوب  هریچ  ناشیا  دقح  هک  سک  هس  زج 

هک ارچ  تسا ، هدوبن  کلم  میسقت  تراما و  زا  نخس  هکم  رد  نکیل  برح  ِنایفس  وب  دوب  مه  موس  نآ  بهل و  وب  نیعل و  لهج  وب  دوب 
یکلم ص )  ) لوسر هرود  نآ  رد 
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.دش یم  هصالخ  دیحوت  رد  وا  توعد  تشادن و  يرهاظ 

موحرم ایوگ  .متفاین  يزیچ  مدرک  وج  تسج و  خـیرات  هریـس و  ياه  باتک  رد  هک  اج  نآ  اـت  هتفرگ ؟ اـجک  زا  ار  ناتـساد  نیا  اـنالوم 
.تسا هدروخن  رب  يذخأم  هب  هتشونن ، هراب  نیا  رد  يزیچ  يونثم  تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  هک  مه  رفنازورف 

407 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

توـعد ِزاـغآ  رد  هکم  ناکرـشم  هچ  نآ  یکی  .تسا  ناتـساد  دـنچ  زا  هتفرگ  رب  ناتـساد  نیا  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  هـچ  نآ 
، هَِّیبَلَحلا ُهَریِسلا   ) .ار نانآ  يادخ  وا  یلاس  دنتسرپب و  ار  وا  يادخ  نانآ  یلاس  هک  دنتساوخ  وا  زا  يو ، اب  نانآ  تفلاخم  و  ص )  ) لوسر
ج 3، باتک ، نامه   ) نم ِنآ  زا  یمین  وت و  نآ  زا  تموکح  زا  یمین  هک  ص )  ) لوسر هب  باّذـک  هملیـسم  همان  رگید  ص 304 ) ج 1 ،
رب ًارهاظ  بآ  يور  رب  نآ  ندنام  بیـضق و  ناتـساد  اما  .هدـش  هتـشون  ودـب  ص )  ) لوسر رمع  رخآ  ياه  لاس  رد  همان  نآ  ص 225 .)

سپ ( » 44 نارمع ، لآ   ) .َمَیْرَم ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمْالقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو  میرم : یتسرپرس  هراب  رد  تسا ، میرک  نآرق  زا  هتفرگ 
ناـشیا ناـیم  رد  .مریذـپب  نم  هک  تفگ  یکی  ره  دریذـپب ؟ ار  رتـخد  نیا  هـک  تـسیک  هـک  داد  زاوآ  موـق  ناـیم  رد  دجـسم  رد  اـّیرکز 

.دیهن بآ  رد  اه  ملق  هک  دمآ  ادن  .داتفا  تموصخ 

ص 203) يریوج ، ءایبنالا  صصق   ) .دنک یگدنیاپ  دتسیا  بآ  يور  رب  هک  سک  نآ  ملق  .دوب  نینهآ  دنتشون  یم  هک  اه  ملق  نآ  و 

نیب ناشمان  بیضق  اب  يدیدن  رگ  ار  اه  هزین  فیرش  دشاب  نینچ  هتسُر  رب  کلم  فیعض  دشاب  نانچ  هتَسب  رب  کُلم 
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ات زور  ره  نینچمه  ماود  رب  شدـننز  یم  تبون  جـنپ  درمن  شزیت  تلود  وا و  مان  درب  گرم  زیت  لیـس  ار  ناشمان  بیجن  يا  نیب  وا  ماـن 
شوگ و اصع  زک  منُک  نوریب  ترُخآ  نیز  نانچ  نآ  اصع  ار  رخ  ما  هدروآ  يرخ ؟ اه َو ر  فطل  مدرک  تسا  لقع  ار  وت  رگ  مایق  زور 

دـشابن وک  ار  يرخ  ره  بدا  رهب  ما  هدروآ  اصع  کن  نامأ  وت  يافج  زا  دنباین  یم  نامدرم  نارخ و  رُخآ  نیا  ردنا  منک  نوخ  رپ  ترس 
نامـسآ ياهدژا  رگنب  کیل  ناما  یب  وت  ییهوک  ياهدژا  وخ  لعف و  رد  يا  هتـشگ  ییاهدژاک  وت  رهق  رد  دوش  یم  ییاهدژا  بَحتـسُم 

نیا نم  نادـنب  رد  دوبن ز  تصلخَم  نم  نادـند  رد  وت  ینامرد  هن  رو  ینـشور  ردـنا  زیرگب  ـاله  هک  ینـشاچ  دـمآ  خزود  زا  اـصع  نیا 
2897 تساجک ب 2809 - نادزی  خزود  ییوگن  ات  تساهدژا  مد  نیا  دوب  ییاصع 

408 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یتیراع تلود  هتسب : رب  کلم 

.دسر قح  بناج  زا  هک  یتلود  .داد  ادخ  یگرزب  زا  تیانک  هتسُر : رب  کلم 

.دشخب ناربمیپ  هب  دنوادخ  هک  یتلود  يرهاظ و  تردق  نادنوادخ  ِتلود  نایم  تسا  يا  هسیاقم  بیضق : هزین و 

(. ص  ) لوسر وا : تلود  وا  مان 

قبس نیا  دریمن  وت  يریمب  رگ  قح  فاطلا  درک  هدعو  ار  یفطصم 

جنپ ( 3 / 1197 تیب 1213 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 / 1197 معنام 1198 - نآرق  ار ز  نک  مک  شیب و  مِعفار  ار  تازجعم  باتک و  نم 
: ندز تبون 

.يوایند تلود  یهاشداپ  زا  تیانک  رخآ :  1 نید 2142 / رهب  زا  دننز  یم  تبون  جنپ  نینح  ُنتسا  زا  يرام و  اصع  زا 

نایوج و ادخ  ای  ناکین ، نادب و  زا  تیانک  نامدرم : نارخ و 
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.ناتسرپ ایند 

.رادربنامرف نامرفب ، هدیدنسپ ، بحتسم :

تیب 2801 زا  باطخ  نیا  .درک و  اهر  ار  نآ  تیب 2777  رد  هک  تسا  نوعرف  اب  ع )  ) یسوم يوگ  تفگ و  ناتساد  هلابند  اه  تیب  نیا 
.دوش یم  زاغآ 

یم نوچ  هک  اصع  نیا  وش ! هدامآ  یهلا  باذع  يارب  هن  رگ  ونـشب و  نم  زردـنا  يراد  اونـش  شوگ  رگا  دـیوگ  نوعرف  هب  ع )  ) یـسوم
خزود گرزب و  باذع  هک  دهد  ناشن  وت  هب  ات  تسا  یلاعت  قح  بضغ  زا  يا  هنومن  درب ، یم  ورف  ماک  رد  ار  نارگوداج  رحـس  منکفا 

.تسیچ وا 

تساجک خزود  تشهب و  هک  دسرپن  قح  تردق  ياسانش  هک  نآ  نایب  رد 

تساجک خزود  تشهب و  هک  دسرپن  قح  تردق  ياسانش  هک  نآ  نایب  رد 

دنک ای  اهدژا  تسا و  خزود  ییوگب  ات  اهدرَد  دیآ  رب  تنادند  مه ز  دنک  خف  ماد و  غرم  رب  ار  جوأ  دنک  خزود  ادـخ  دـهاوخ  اجک  ره 
یب نادـند  هب  سپ  رَدَـق  مکح  ِتُّوق  ینادـب  ات  رکـش  دـنایورب  نادـند  نب  زا  لَلُح  تسا و  تشهب  هک  ییوگب  هک  لسع  ار  تناهد  بآ 
قح شیپ  ینادـب  ات  دـنک  نوصحَم  الب  زا  ار  نایطبـس  دـنک  نوخ  قح  نایطبق  رب  ار  لین  زرَتُحمان  تبرـض  زا  نک  رکف  زگم  ار  ناـهانگ 

لقاع وا  فطل  تسب  تخـس  ار  نیا  ار و  نآ  داـشگ  هک  تسا  هتخومآ  ادـخ  زا  زییمت  لـین  تسم  هار و  رایـشوه  ناـیم  رد  تسه  زییمت 
یلقع فطل  زا  دامج  رد  دـیُرب  دوخ  رهق  هب  لقاع  زا  لقع  دـیرفآ  لقع  مرک  زا  تادامج  رد  ار  لیباق  دـنک  هلبا  وا  رهق  ار  لـین  رم  دـنک 

ربا و تخیرگ  دـید و  قح  مشخ  وس  نیا  لقع  تخیرب  اج  نآ  رما  هب  ناراب  نوچ  لـقع  دـیمر  شناد  نـالقاع  زا  لاـکن  زو  دـیدپ  دـش 
هم دیشروخ و 
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2810 شیپ ب 2823 - هن  ماگنه و  دنام ز  سپ  هن  هک  شیوخ  تقو  رد  رگم  دیآن  یکی  ره  دنوَر  دنیآ و  بیترت  رب  هلمج  دنلب  ِمجن  و 
هماج ون ، هماج  هَّلُح : عمج  لَلُح : .دـنک ) یم  غرم  ماد  ار  نامـسآ  زارف  دـهاوخ  ادـخ  رگا   ) .دـنریگ نآ  اـب  ار  راکـش  هچ  نآ  ماد ، خـف :

.بوغرم

.ندناسر رازآ  ندیزگ : نادند  هب 

.ریذپان زیرگ  .درک  ناوتن  زیهرپ  نآ  زا  هک  زرَتُحمان :

.4 تیب 3433 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندش : نوخ  لین و 

.ندومن تظفاحم  نتشاد ، هاگن  ندرک : نوصحَم 

410 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.قح هدنسانش  زا  تیانک  رایشوه :

.قح ياسانشان  زا  تیانک  تسم :

.تشک ار  لیباه  دوخ  ردارب  هک  مدآ  نامرفان  دنزرف  لیباق :

ار لج  زع و  يادخ  .رگید  ياه  هزجعم  و  ص )  ) لوسر تسد  رد  هزیر  گنس  نتفگ  حیبست  .هناَّنح  نتسا  ندیلان  دننام  تادامج : لقع 
رهق خزود  .دـناوت  ندروآ  رد  تروـص  ره  هـب  .دـناوت و  ندروآ  دـیدپ  دـنک  هدارا  هـچ  ره  هـک  دوـخ  ياـه  هدـیرفآ  رب  تـسا  یتردـق 

تردـق .دـنک  خزود  راک  رازآ  رد  هک  تسا  درد  يرگید  دـنازوسب ، هک  تسا  شتآ  یکی  تساـه : تروص  ار  خزود  اـما  .تسادـخ 
رد دوش و  نوخ  یطبق  ناهد  رد  دسر ، لین  بآ  هب  نوچ  وا  نامرف  .نیگآ  رهز  خلت و  هاگ  دزاس و  نیریـش  ار  یگدـنز  هاگ  راگدرورپ 
هک تسا  نآ  يارب  اه  تعیبط  فالخ  نیا  .دنک  دنمدرخ  ار  هلبا  دزاس و  نادان  ار  لقاع  دهاوخ  نوچ  دشاب و  نیریـش  بآ  یطبـس  ماک 

.تساجک خزود  تشهب و  هک  دسرپن  تسناد  ار  هتکن  نیا  نوچ  تساناوت و  راک  ره  رب  ادخ  دنادب  هدنب 

سابل یب  ار  رگد  تادامج  ات  اصع  گنس و  رد  دندروآ  شناد  ایبنا  ار ز  نیا  مهف  يدرکن  نوچ 
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ام میعیاط  میهگآ و  نادزی  هک ز  دوش  ِربُخم  رگد  تادامج  زو  دوش  رهاظ  اصع  گنـس و  تعاط  سایق  زا  يراد  گنـس  اـصع و  نوچ 
رد فسَخ  تقو  اـناد  شیناد  نیمز  نوچ  قرف  درک  تَّما  ود  ره  ناـیم  وک  قرغ  تقو  یناد  لـین  بآ  وچمه  میعیاـض  یقاـفّتا  یب  همه 

تخرد و نوـچ  تفاکـش  خرچ و  رب  تشگ  همین  ود  سپ  تفاتـش  دینـشب و  رما  هک  رمق  نوـچ  فـسَن  درک و  شرهق  هک  نوراـق  قـح 
گنس نداد  یهاوگ  دننام  ندروآ : اصع  گنس و  رد  شناد   2824 مالَّسلا ب 2831 - رهاظ  هدرک  ار  یفطصم  ماقم  ره  ردناک  گنس 

(. ع  ) یسوم يارب  اصع  ندش  اهدژا  و  ص )  ) لوسر يربمغیپ  رب  هزیر 

.دیدرت یب  هابتشا ، یب  سابل : یب   3 میشُماخ 1019 / ام  نامرحمان  امش  اب  میشوخ  میریصب و  میعیمس و  ام 
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.رادربنامرف .عئاط  عیاط :

.ناهگان فداصت ، بسح  رب  یقافتا :

.هاگآان تیصاخ ، یب  رثا ، یب  عیاض :

ندرب ورف  نوراق و  .میهد ) یم  تسد  زا  تسا  هداهن  ام  رد  هک  ار  يرثا  فداصت  بسح  رب  هن  میا و  هدمآ  دیدپ  فداصت  بسح  رب  هن  )
.2 تیب 2356 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ار : وا  نیمز 

.تسا نتخاس  دوبان  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .نیمز  اب  نآ  ندرک  راومه  انب و  ندنک  رب  فسَن :

«. رَمَقلا ُّقَش  ( » ص  ) لوسر ياه  هزجعم  زا  یکی  هب  تسا  تراشا  رمق : ندش  همین  ود 

زا لقن  هب  بقانم ، باب  يذـمرت ، ننـس  « ) .کیَلَع ُماَلَّسلا  ُلوُقَی  َوُه  اَّلإ َو  ٌرَجَـش  َال  ٌلَبَج َو  ُهَلَبقَتـسا  اَـمَف  : » گنـس تخرد و  ندرک  مـالس 
ار نانآ  ینعم  كرد  تردـق  هک  یناسک  يارب  دـنریذپ و  یم  ناج  هب  ار  ایبنا  توعد  دـنراد ، نشور  لد  هک  ناـنآ  سرهفملا ) مجعملا 

اه تداع  قراخ  اه و  هزجعم  دنرادن ،
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.دنریذپب ار  وا  نامرف  دننیبب و  ار  ربمیپ  نخس  یتسار  ات  دیآ  یم  دیدپ 

دیوگ یم  میدق  ار  ملاع  تسا و  تّیهولا  رکنم  هک  يرهد  باوج 

هراشا

دیوگ یم  میدق  ار  ملاع  تسا و  ّتیهولا  رکنم  هک  يرهد  باوج 

ربا ِّیثداح  ثودـح ؟ یناد  نوچ  تفگ  یّیفـسلف  تسا  ثراو  شّقح  و  خرچ ، نیا  تسا  یناف  تسا  ثداح  ملاع  تفگ  یم  یکی  يد 
رخآ دنادب  یک  نیفَد  دشاب  ثدح  ردناک  یکمرک  باتفآ  ثودح  یناد  یم  هچ  وت  بالقنا  زا  یتسین  دوخ  يا  هّرذ  ثویُغ  دـناد  نوچ 

نک شماخ  هن  رو  وگب  نیا ؟ ثودح  رب  ناهُرب  تسیچ  يا  هدیچیپ  نیا  ردنا  تقامح  زا  يا  هدینـشب  ردپ  زا  دیلقت  هب  نیا  نیمز  ِودـَب  و 
تـشگ هوتـس  رد  ماصِخ و  رد  لادـج و  رد  قیرف  ود  يزور  دـندرک  یم  ثحب  قیمع  ثحب  نیا  ردـنا  مدـید  تفگ  وجم  ییوگ  نوزف 
تـسا یناف  نودرگ  تفگ  یم  یکی  نآ  مدتـسب  ناشیا  لاح  زا  عالّطا  مدـش  هماگنه  ِعمج  يوس  هب  نم  هورگ  سک  ود  نآ  رب  هماگنه 

يا هتشگ  رکنم  تفگ  تسا  يو  یناب  ای  یناب و  شتـسین  تسا  یَک  یب  میدق و  نیا  تفگ  رگد  نآ  تسا و  یناب  ار  انب  نیا  ینامگ  یب 
تّجح و روایب  نیه  دیزُگ  يدـیلقت  هب  نآ  یلوگ  هچ  نآ  دینـش  نم  مهاوخن  ناهرب  یب  تفگ  ار  قاّزر  هدـنرآ و  بش  زور و  ار  قاّلخ 

ینیب یمن  وت  تسا  مناهرب  ناهن  ناج  نورد  رد  تسا  مناج  ِنورد  رد  تّجح  تفگ  نم  رد َز  ار  نیا  تّجح  یب  مونـشن  نم  هک  ناـهرب 
جیـسب خرچ  نیا  نایاپ  رـس و  رد  جـیگ  قلخ  تشگ و  رایـسب  وگ  تفگ و  مشخ  وت  نم  رب  نکم  منیب  یمه  نم  مشچ  فعـض  زا  لاله 

شناشن مراد  نیقی  نم  تسا  یتیآ  منامسآ  ثودح  رب  تسا  یتّجح  منورد  رد  ارای  تفگ 
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هک .تسین  دقتعم  ادخ  هب  هک  نآ  .دـناد  میدـق  ار  ملاع  هک  نآ  يرهد :  2832 دور ب 2850 - شتآ  رد  هک  ار  ناد  نـیقی  رم  دوـب  نآ 
ناهج هدننیرفآ  ار  ادخ 
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.تسا هدمآ  دیدپ  دوخب  دوخ  ناهج  دیوگ  و  دناد ، یمن 

ُثاریِم ِهَِّلل  َو  تـسا : مـیرک  نآرق  زا  هــتفرگ  ثراو :  1 میرک 2020 / ِّبر  رب  میدـنب  ارچ  نیا  میدـق  نیا  تـسه  دوـخ  دـنیوگ  نارکنم 
.ناراب ثیغ : عمج  ثُویُغ : ( 180 نارمع ، لآ  * ) .ِضْرَْألا ِتاومَّسلا َو 

دننام ناهج  ندوب  ثداح  زا  وت  یهاگآ  يوعد  تسا ، هدوب  وت  زا  شیپ  ناـهج  هک  یلاـح  .تسا  ثداـح  ناـهج  یناد  یم  هنوگچ  وت  )
مه يا  هّرذ  تسا  مئاد  ِینوگرگد  شوختـسد  هک  ناهج  نیا  رد  وت  یتسین : دوخ  يا  هّرذ  .تسا ) ربا  ندوب  ثداح  زا  اه  ناراـب  یهگآ 

.ییآ یمن  باسح  هب 

.ناهن نوفدم ، نیفَد :

.زاغآ ودب :

.هزیتس ماصِخ :  2 تسا 2309 / يد  رد  شگرم  داز و  ناراهب  وک  تسا  یِک  زا  غاب  نیا  هک  دناد  یک  هشپ 

(. هلداجم ثحب و  يدنت  زا   ) ندش هتسخ  هوتس :

.ماگنه هچ  تقو ، هچ  یک :

.تسا هدوب  تقو  هچ  نآ  زاغآ  هک  نتفگ  ناوتن  ندوب : یک  یب 

.مریذپ یمن  دراد  داقتعا  نادب  هتفریذپ و  لیلد  نودب  ینادان  هک  ار  يزیچ  نم  تفگ  يرهد  دیزگ : يدیلقت  هب  یلوگ 

ره رب  ناهج و  هدـننیرفآ  ار  ادـخ  نم  نوچ  تفگ  تسا ، ثداح  ناهج  تفگ  یم  هک  نآ   ) .دراد داـقتعا  نیقی  يور  زا  هک  ناد : نیقی 
نآ یکی  .تسا  سک  ود  زا  يا  هنومن  .تشاد ) دهاوخ  هاگن  ندش  هتخوس  زا  ارم  وا  مناد  یم  مور و  یم  شتآ  رد  مناد ، یم  اناوت  زیچ 

و دناد ، یمن  زیاج  تلع  زا  ار  لولعم  فلخت  دنادرگ و  یم  زاب  یتلع  هب  ار  هدیدپ  ره  هک 
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ار نآ  دض  دریگب و  زیچ  ره  زا  ار  ّتیـصاخ  دهاوخ  رگا  و  دنک ، دـهاوخ  هچ  ره  تسا و  بابـسا  بِّبـسم  ادـخ  دراد  نیقی  هک  يرگید 
.دهد ودب 

.دمآ دهاوخ  دعب  ياه  تیب  رد  هجیتن  .درک ) ناتسلگ  ع )  ) لیلخ رب  ار  شتآ  هک  نانچ  )
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نم يور  يرازن  ّيدرز و  هک  زج  نم  يوگ  تفگ و  ِّرس  ادیپ  تسین  ناقشاع  قشع  ِّرس  لاح  وچمه  نادب  تّجح  نآ  دیآن  یم  نابز  رد 
یتیآ هماـع  شیپ  رد  دوب  هک  یتّـجح  منادـن  اـهنیا  نم  تفگ  دوش  یم  شلاـمج  نسح و  تّجح  دود  یم  هناور  خر  رب  نوخ  کـشا و 
نیرق ود  نیا  دنتف  رد  شتآ  ردناک  نیرخآ  ناحتما  شتآ  تسه  دنمجرا  مَیوِکن  نم  یبلق  وت  هک  دـننز  مد  يدـقن  یبلق و  نوچ  تفگ 

نآ هک  ار  یبلق  دـقن و  ناحتما  ناج  يا  دـمآ  شتآ  بآ و  دـنور  ناقیا  يوس  کش  نامگ و  زا  دـنوش  ملاع  ناشلاح  زا  صاخ  ماـع و 
ار هُرُگ  نیا  وت  نم و  هک  میتفوا  رحب  رد  ود  ره  وت  نم و  ات  میوش  ناناریح  ِّیقاب  تّجح  میور  شتآ  رد  ود  ره  وت  نم و  اـت  ناـهن  دـشاب 

شتآ ردنا  دیزوس  تسَر و  یعّدم  درم  هدنیوگ  ادخ  نآ  دندز  شتآ  ِفَت  رب  ار  دوخ  ود  ره  دندش  شتآ  رد  دندرک و  نانچمه  میتیآ 
تسا و هدوب  ردص  یّمسم  شِک  لجا  زا  مان  نیا  تسا  هدیزوسن  هک  ار  ماخ  ناور  نوزفا  يروک  ار  مالعا  نیا  ونشب  نّذؤم  زا  یِعَد  نآ 

رد تازجعم و  ماود و  رد  باوص  دش  بلاغ  دنتسب  ورگ  نوچ  نارکنم  ياه  هدرپ  هدیرد  رب  نارق  ردنا  ناهِر  نیز  نارازه  دص  لجا 
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رب نینوخ  کشا  نوخ : کشا و   2851 قح ب 2867 - تسا و  زوریپ  خرچ ، ثودـح  زو  قبـس  زا  دز  مد  هک  نآک  مدرک  مهف  باوج 
.تسین یندید  قشع  دنایامن و  یم  ار  وا  قشع  قشاع ، راسخر 

( .تسادـخ تمکح  تردـق و  ناشن  عنـص  يابیز  راثآ  همه  نیا   ) .تسا قشاع  یخر  اـبیز  رب  تسناد  ناوت  یم  قوشعم  تلاـح  زا  اـما 
( .روایب عطاق  یلیلد  .نادنمـشناد  هن  تسا  بوخ  ماوع  نتخاس  عناق  يارب  ینک  یم  لالدتـسا  نادـب  وت  هچ  نآ   ) .تمـالع ناـشن ، تیآ :

.تسا دوصقم  نمؤم  رفاک و  تیب  نیا  رد  هرس  هرسان و  دقن : بلق و 

.ندرک نیقی  ناقیإ :

دندرک یم  بآ  رد  ار  نآ  دش  یم  خرس  نوچ  دنداهن و  یم  شتآ  رد  ار  رز  نافارص  شتآ : بآ و 
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ع)  ) یسوم هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  زین  .دش و  یم  هایـس  دوب  بلق  رگا  تشاد و  یم  هاگن  ار  دوخ  گنر  نانچمه  دوب  صلاخ  رز  رگا 
.دش ناتسلگ  میهاربا  رب  شتآ  تشذگ و  ایرد  زا  یسوم  ع .)  ) میهاربا و 

هاـگآ تقیقح  زا  هک  ناـنآ  يارب  تسا  یلیلد  تسوـگ ، تقیقح  هک  نآ  ندـشن  هتخوـس  شتآ و  رد  اـم  نتفر  ناـناریح : یقاـب  تّجح 
.دنتسین

.دراد تسردان  یبسن  هک  یسک  هدازمارح : ّیعَد :

نایم زا  تسا و  رادیاپ  ص )  ) لوسر مان  هک  تسا  نآ  ناشن  دنیوگ و  تبون  جنپ  رد  هک  ناذا  گناب  هب  تسا  تراشا  ندینش : نّذؤم  زا 
.ینتفرن

.درادن ار  نآ  تیحالص  هک  دیآ  یم  رد  یثحب  رد  هک  نآ  وگ ، هدایز  ور : نوزفا 

.نتسب ورگ  ناهر : .تسا ) هنادواج  وا  مان  هتفر  ادخ  راوج  هب  ربمایپ  هک  نآ  اب   ) .گرم لجا :

.درک ینعم  تقباسم »  » ار نآ  ناوت  یم  و  رحب ،»  » عمج راحب »  » نوچ تفرگ  نرق »  » عمج ار  نآ  تسا  رتهب  نارق :
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: قَبَـس .تسا ) هدرک  هراپ  ار  نارکنم  هدرپ  هدوب و  تقباـسم  نینچ  نیا  رازه  دـص  اـه  نرق  لوط  رد   ) .تسین تسرد  هنراـقم  ینعم  هب  و 
هراب نیا  رد  تسا و  هدوب  ثحب  ِدروم  نافوسلیف  نایم  نامز  رید  زا  ناهج  ندوب  میدـق  ای  ندوب  ثداح  .دوجو ) زا  شیپ  مدـع   ) .یـشیپ

.تسا هدروآ  اه  لیلد  دوخ  هتفگ  تابثا  يارب  هتسد  ره  دنا و  هتشون  اه  باتک 

ماقم رد  يرهد  اب  هک  یـسک  هتفگ  تابثا  يارب  اـنالوم  اـه  تیب  نیا  رد  .دـنناد  یم  ثداـح  ار  ناـهج  ناملـسم  ناـفوسلیف  ناـمِّلکتم و 
يرهد یّنس و  هک  نانچ  دنایامن ، یم  یلاعت  قح  تردق  فرصت و  ناشن  ار  تداع  قرخ  هکلب  .دروآ  یمن  یلقع  لیلد  هدمآ  رب  هرظانم 

.دنتفر شتآ  رد  ود  ره 

.دنازوس ار  يرهد  درکن و  رثا  ینس  رب  تسا  ندنازوس  نآ  یعیبط  ّتیصاخ  هک  شتآ 

ناشن دـشاب  ات  هک  ملاع  نیا  رد  وک  نارکنم  يانَث  رد  هرانم  کـی  وک ؟ راـکنا  نآ  قدـص  رب  ناـشن  کـی  ور  درز  هراـمه  رکنم  تّجح 
هّکـس ناشن  قح  نیز  دـهد  یم  تمایق  ات  ناـشمان  زا  مرد  راـنید و  يور  يرکنُم  ِراـگزور  درآ  داـی  يِربُخم  اـج  نآ  رب  هک  وک  يربنم 

416 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رَقَتسُم  ات  نیبب  دمحا  هّکس  رگد  ددرگ  یمه  ناهاش 

ین هرهز  باتِکلا  ُّما  وا  مان  نیب  نابز  دـص  باتفآ  نوچ  ِزجعُم  نیا  ریگم  دوخ  يرِکنُم  مان  هّکـس  رب  امن  او  يرز  يور  اـی  هرقن و  خر  رب 
تّجح يوَغ  يا  نیه  وشم  نابولغم  رای  يوش  بلاغ  ات  هک  وش  بلاغ  ِرای  نایب  رد  دـیازف  ای  ددزدـب  اـی  نآ  زا  یفرح  کـی  هک  ار  سک 

اج ره  هک  دشیدنن  چیه  نطو  منیب  یمن  رهاظ  نیا  ریغ  نم  هک  دمآ  نیمه  رکنم 
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تسا ب نماک  اهاود  ردـنا  عفن  وچمه  تسا  نطاـب  دوخ  يرهاـظ  ره  هدـیاف  تسا  يربُخم  ناـهنپ  ياـه  تمکح  نآ ز  تسا  يرهاـظ 
.لوقعمان .دودرم  زا  تیانک  ور : درز   2868 - 2879

(. ص  ) لوسر ناگدنیوگ  حدم  بیطخ و  زا  تیانک  .هدنهد  ربخ  ربُخم :

.تسا هنادواج  ص )  ) دمحم يربمیپ  هناشن  اما  .دنامن  جیار  دندز و  ناهاشداپ  مان  هب  هک  اه  هکس  مرد : رانید و  يور 

.زیخاتسر زور  رقتسم :

هزادـنا هب  نآ  ياه  هیآ  زا  سک  ره  هک  میرک  نآرق  نابز : دـص   3 ار 1204 / قاع  مشچ  ود  منادرگ  روک  ار  قاـفآ  منک  ُرپ  هراـنم  نم 
.دریگ یم  هرهب  دوخ  مهف 

(. 4 فرخز : ، 39 دعر :  ) میرک نآرق  ياه  مان  زا  یکی  باتِکلا : ُّما 

(9 رجح ،  ) .َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َرْکِّذلا َو  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ندوزف : ای  ندیدزد 

ناهج ناهج  نیا  زج   ) .یگدنز ياج  زا  تیانک  نطو :  3 معنام 1198 / نآرق  ار ز  نک  مک  شیب و  معفار  ار  تا  هزجعم  باـتک و  نم 
.هدیشوپ ناهن ، نِماک : .منیب ) یمن  يرگید 

راگزور رد  نآ  راثآ  تسا و  رادـیاپ  یهلا  تردـق  تسادـخ ، بناج  زا  هک  یتردـق  يرهاـظ و  ياـه  تردـق  ناـیم  تسا  يا  هسیاـقم 
تسا و ناـگمه  دز  ناـبز  زین  رگید  ناربمیپ  ماـن  .دـنهد  یم  یهاوگ  وا  تلاـسر  هب  دـنرب و  یم  اـه  هراـنم  رد  ار  لوسر  ماـن  .راکـشآ 

اما .نامدرم  درو  ناشباتک 

417 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دناوخن تربع  يارب  زج  ار  ناشرتفد  سک  دنامن و  ياج  رب  نانآ  زا  یناشن  .دندرم  سپس  دندرک و  يّرف  ّرک و  دنچ  يزور  ناهاشداپ 

تمکح ینعم و  رهب  هکلب  دینیب  یم  امـش  هک  نیمه  رهب  ناشمدیرفاین  ِّقَحلاِب  اَّلإ  امُهَنْیَب  اَم  َضرألا َو  ِتاوَمَّسلا َو  اَنقَلَخ  اَم  هک َو  تیآ  نیا  ریـسفت 
ار نآ  دینیب  یمن  امش  هک  هیقاب 

ینعم و رهب  هکلب  دینیب  یم  امش  هک  نیمه  رهب  ناشمدیرفاین  ِّقَحلِاب  اَّلإ  امُهَْنَیب  اَم  َضرألا َو  ِتاوَمَّسلا َو  اَنقَلَخ  اَم  هک َو  تیآ  نیا  ریـسفت 
ار نآ  دینیب  یمن  امش  هک  هیقاب  تمکح 
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ناگچب يداش  ناهدنا  زا  دنهر  او  هَجُرف  هب  هک  ناهک  نانامهیم و  رهب  هکلب  شقن  نیَع  رهب  عفن  دیما  یب  شقن  ِنیَز  دراگن  یشاّقن  چیه 
دنک رگ  هساک  چـیه  بآ  يوب  رب  هن  هزوک  نیَع  رهب  باتـش  هزوک  دـنک  رگ  هزوک  چـیه  نآ  شقن  زا  ار  هتفر  ِناتـسود  ناتـسود  ِداـی  و 

بیاغ شقن  رهب  رهاظ  شقن  ندـناوخ  رهب  هن  طخ  نیع  رهب  نف  هب  طخ  دـسیون  یطاّطخ  چـیه  ماعط  رهب  هن  هساک  نیع  رهب  مامت  هساـک 
رـسپ يا  جنرطـش  ياه  يزاب  وچمه  رظن  رادقم  هب  ار  دـیاوف  نیا  رمـش  یم  رب  مهد  مراچ  موس  ات  تسبب  رگید  بیاغ  يارب  نآ  تسا و 

یپ رد  تاهج  ردنا  تاهج  هدید  نینچمه  نالف  رهب  نآ  نآ و  يارب  نآ  ناهن و  بعل  نآ  رهب  دنداهن  نیا  رگن  یلات  رد  بعل  ره  هدـیاف 
وت یـسر  ات  مامت  ناد  یم  موس  رهب  مود  نآ  نابدرن و  ياه  هیاپ  رب  ندش  هک  نانچ  دـشاب  مود  رهب  زا  لّوا  تام  دُرب و  رد  یـسر  ات  مه 
ام و  : » ِتاَوَمَّسلا اَـنقَلَخ  اَـم  2880 َو  ینـشور ب 2893 - لـسن و  رهب  زا  ینم  نآ  ینم  نآ  رهب  ندروخ ز  توهـش  ماـب  هب  اـت  هیاـپ  هیاـپ 

: ینعم نیا  رد  تسار  ضراف  نبا  ( 3 فاقحا ، « ) .قح هب  زج  تسا  ود  نیا  نایم  هچ  نآ  ار و  نیمز  اه و  نامسآ  میدیرفاین 

هدیرفآ هدوه  یب  ناگدیرفآ  تسین و  شنیرفآ ] رد   ] یگدوه یب   ) ِهَدیِدَّسلِاب مُُهلاَعفأ  نُکَت  َمل  نإ  ًيدُس َو  اوُقَلُخی  َمل  ُقلَخلا  ٌثَبَع َو  اَلَف 
( .تسین تسرد  تهج ] ره  زا   ] نانآ ياهراک  دنچ  ره  دنا ، هدشن 

419 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.بوخ ابیز ، نیَز :

.يداش ییادز ، مغ  هَجُرف :

.ندیرفآ ندروآ ، دیدپ  نتَسب :

.يزاب بعل :

.يرس تشپ  يدعب ، یلات :

: ینشور
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.مسج ینشور  تفرعم ، رون  هب  نتفای  تسد  دنا : هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  نآ  ناحراش 

.دوش ینعم  نادناخ » غارچ   » هک تسا  نیا  رت  بسانم  نکیل 

ردص رب  ار  ناربمیپ  یلاعت  قح  نکیل  دنامن ، یمان  تردق  نادـنوادخ  ناراّبج و  زا  هک  دیـسر  اج  نیدـب  نخـس  هتـشذگ  ياه  تیب  رد 
ره .تسا  هدوب  نیمه  ناهج  شنیرفآ  زا  مه  یلصا  ضرغ  هک  تسا  بلطم  نآ  دییأت  حیضوت و  رد  اه  تیب  نیا  .دناشن  راگزور  دنسم 
دای هب  ار  ناگتفر  دننیبب و  ار  نآ  ناگدنیآ  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  تسین  رنه  ندروآ  دیدپ  يارب  اهنت  دنیرفآ ، يرنه  نوچ  يدنمرنه 
رود رد  يزاب  ره  هجیتن  دیامیپ و  یم  ار  اهرود  هک  جنرطـش  ياه  يزاب  زین  طاطخ ...  رگ و  هزوک  نینچمه  دنریگ  هرهب  نآ  زا  دنرآ و 

.دیآ یم  دیدپ  دعب 

.دوش متخ  تسا  رتهب  هک  نیـسپ  رود  هب  نیـشیپ  روَد  هک  تسا  نآ  يارب  دـیآ  یم  دـیدپ  یپ  رد  یپ  یلوحت  روطت و  هک  زین  ناـهج  رد 
نآ یضعب  ( 38 ناخد ،  ) .َنِیبِعال امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاومَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  .تسا َو  یتمکح  زین  نآ  شدرگ  ناهج و  شنیرفآ  رد  سپ 

.دمآ دهاوخ  رتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  .دنوش و  یم  رکنم  دننام و  یم  رد  دنرادن  نشور  نورد  هک  یضعب  دنبای و  یم  رد  ار 

ناهج زا  دوصقم  تسین  تدابع  زج  ناوخب  نیا  سنإلا  َّنجلا و  ُتقلخ  ام 

3 / 2987 دوش 2988 - یم  مه  ینک  شلاب  شوت  رگ  دوب  نف  نآ  باتک  زا  دوصقم  هچ  رگ 

رگ هدنام  رد  لِگ  هب  وا  ياپ  تسه  هدناوخان  هچ  هدناوخ  هچ  ار  تبَن  نیمز  ِتبَن  نوچ  ریَـس  یب  وا  لقع  نیا  ریغ  دـنیبن  یم  شنیب  دـنُک 
شینابنج رس  هب  وت  ور  داب  ریس  هب  دبنج  شرس 
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روک نوچ  دهن  یم  لّکوت  رب  ماع  وچ  دنار  یم  ریس  درادن  نوچ  انِّلَخ  اَنیَصَع  دیوگ  وا  ياپ  ابَص  يا  انعِمَـس  دیوگ  شرـس  نآ  وشم  هّرغ 
420 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ماگ 

هدرپ هدـنرد  زج  هدـنور و  زج  تسین  هدرـسفا  نآ  هک  ییاهرظن  نآ  درن و  باحـصا  ندرک  لّکوت  نوچ  دربن  رد  دـیآ  هچ  ات  لّـکوت  رب 
ریخ دنیبب  لبقتسُم  بیغ و  رظن  هزادنا  هب  سک  ره  نینچمه  نتشیوخ  مشچ  هب  دنیب  نامز  نیا  ندمآ  دهاوخ  لاس  هد  رد  هچ  نآ  تسین 

زاغآ ارجام و  دوجو  ودب  ات  درک  سپ  رظن  نوچ  دناوخ  بیغ  حول  مشچ و  هراذگ  دـش  دـنامن  سپ  ِّدـس  شیپ و  ِّدـس  هک  نوچ  رـش  و 
ات دوب  دـهاوخ  هچ  نآ  دـیدب  وا  دـنکفا  شیپ  رد  رظن  نوچ  ام  ياـباب  ندرک  هفیلخ  رد  اـیربک  اـب  نیمز  كـالمأ  ِثحب  دومن  ور  یتسه 

ردق هب  دنیب  ار  بیغ  یلد  نشور  هزادنا  یسک  ره  لصَف  زور  ات  نایع  دنیب  یم  شیپ  لصا  ِلصا  ات  وا  دنیب  یم  سپ  سپ ز  دیدپ  رشحم 
قیفوت نیا  زین  تسادخ  لضف  افـص  نآک  ییوگ  وت  رگ  دیدپ  تروص  وا  رب  دمآ  رتشیب  دـید  شیب  وا  درک  شیب  لقیـص  هک  ره  یلقیص 
یهاش تّمه  سب  تسا و  دـنوادخ  تّمه  بهاو  یَعَـس  اَم  اَّلا  ِناسنِإلل  َسَیل  اعد  دـهج و  نآ  دـشاب  تّمه  ردـق  تساطع  نآ  لقیص ز 

هب دنازیرگ  وا  ار  تخب  دب  دهد  یجنر  نوچ  کیل  رایتخا  دارم و  عوط و  عنام  راک  هب  ار  سک  ادخ  صیصخت  تسین  سخ  چیه  درادن 
میب زا  نالد  دب  دهن  یم  او  رتکیدزن  ار  تخر  دهد  یجنر  قح  وچ  ار  یتخب  کین  ار  تخر  نارفک 
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سرت ار  نامتسُر  نانمـشد  ِّفص  يوس  هدرک  هلمح  ناج  میب  زا  مه  گنج  رد  نالد  ّرپ  رایتخا  تمیزه  بابـسا  هدرک  رازراک  رد  ناج 
نابَج ب ره  زا  عاجـش  دیآ  دیدپ  نآ  ناج ز  میب  الب و  دمآ  کحم  نوچ  درم  شیوخ  ردنا  لد  دـب  نآ  سرت  مه ز  دُرب  شیپ  او  مغ  و 

.يرهد .دنک  یمن  كرد  ار  يزیچ  سوسحم  هدام و  زج  هک  نآ  شنیب : دنُک   2894 - 2919

.ینتسر هایگ ، تبَن :

ْمِْهیَلَع َأ ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  هک : دـنریگ  یمن  يا  هرهب  غیلبت  زا  دـنا  لـگ  رد  ِهاـیگ  نوـچ  ناـشنیب  دـنک  هدـناوخان : هچ  هدـناوخ  هچ 
(6 هرقب ،  ) .ْمُهْرِْذُنت َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأ 

421 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.میدینش انعِمَس : .تسا ) داب  شزو  زا  نآ  ندیبنج  هک  نادب  ! ) نک هجوت  وَر :

.تسا ( 93 هرقب ،  ) میرک نآرق  زا  هتفرگ  .میدرک  ینامرفان  انیَصَع :

.راذگب ار  ام  اَنِّلَخ :

دیآ شیپ  هچ  ره  .تسا  راک  ناـیاپ  زا  هاـگآان  ینعم  هب  .تسین  هدـمآ   1 تیب 467 / رد  هک  نآ  یناـفرع  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  لـکوت :
.نتفگ دیآ  شوخ 

یم ار  تقیقح  و  درد ، یم  ار  دیدرت  کش و  ياه  هدرپ  نیب  تقیقح  هدید   ) .نیب تقیقح  هدید  ای  ملاس  رظن  تسین : هدرـسفا  هک  يرظن 
(9 سی ،  ) .َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَـشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو  هیآ : هب  تسا  تراشا  سپ : شیپ و  دس  .دنیب )

.1 تیب 2659 / لیذ  هب : دینک  هاگن  كالمأ : ِثَحب 

زور لصفلا ، موی  لـصف : زور  ( 30 هرقب ،  ) .ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  هیآ : و  ع )  ) مدآ تقلخ  هب  تسا  تراـشا  اـباب : ندرک  هفیلخ 
ششوک نآ ] رد   ] هچ نآ  زج  یمدآ  يارب  یعَس : ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ( 17 أبن ،  ) .ًاتاقیِم َناک  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ  .تمایق 
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.دنک یمن  بلس  وا  زا  ار  رایتخا  صیصخت  نیا  دومرف ، يراک  ار  یسک  ادخ  رگا  ادخ : صیصخت  ( 39 مجن ،  ) .تسین هدرک 

هتـشذگ ياه  تیب  رد  ( 20 جراـعم ،  ) .ًاـعوُزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  هلمج : زا  تسا  نآرق  ياـه  هیآ  زا  هتفرگ  نارفک : هـب  تـخر  ندـنازیرگ 
تسا نالد  کیرات  زا  نخس  اه  تیب  نیا  رد  .تسا  راکشآ  نانآ  رب  شنیرفآ  ِّرـس  تسانیب و  قح  رون  هب  ناشلد  هک  دوب  نانآ  زا  نخس 

لد و هب  دنونـش و  یم  شوگ  هب  دنناوخب  ار  نانآ  دنچ  ره  دنناوتن ، نتفر  نورب  نآ  دح  زا  تسا و  هدنام  لگ  هب  تعیبط  رد  ناشیاپ  هک 
.دنیب یم  ار  سپ  شیپ و  دریگ ، یم  ینشور  قح  زا  هک  ییاه  هدید  اما  .دنوش  یم  رکنم  راتفر 

.دعب هب   1 / 3500 دیز ، ناتساد  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب   1 دوب 3520 / هر  ار  وا  تسوپ  نوردناک  دوب  هَّللا  رونب  رُظنَی  رگم  وا 

422 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ياه تروص  هب  هک  دـنک  یم  تراشا  يا  هتکن  هب  هاـگ  نآ  .دور  یم  رتشیپ  وا  ییاـنیب  توق  دـنک ، لقیـص  رتشیب  ار  دوخ  لد  هک  ره  و 
بیـصن ار  یکی  تسا  یهلا  تبهوم  نشور  لد  نتـشاد  دـیوگب  یـضرتعم  رگا  هکنیا  نآ  تسا و  هدـمآ  يونثم  يواطم  رد  نوگاـنوگ 

تسوا و زا  یتبهوم  زین  قیفوت  هک  تسا  نیا  انالوم  خساپ  .تسین  یلاجم  نایم  نیا  رد  ار  ندرک  لقیـص  و  هن ، ار  يرگید  تسا و  هدش 
هک ار  یـسک  دنک  یمن  بلـس  نآ  هدـنراد  زا  ار  رایتخا  هداد ، ادـخ  تبهوم  هک  نانچ  دوش ، یم  رـسیم  شـشوک  دـهج و  اب  قیفوت  نیا 

هب يرادیاپ  نادیم  نیا  رد  دیوگ  یم  ماجنارس  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  یگدنب  ششوک و  اب  دناوت  یم  هدشن  بیصن  تبهوم  نانچ 
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« .ًارُسی ِرسُعلا  َعَم  َّنإ  : » هک تفریذپ  دیسرتن و  دیاب  دسر  یجنر  رگا  و  تسا ، راک 

مراد یم  تسود  ار  وت  یلاعت  مقلاخ  هک  نم  یسوم  يا  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  قح  ندرک  یحو 

مراد یم  تسود  ار  وت  یلاعت  مقلاخ  هک  نم  یسوم  يا  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  قح  ندرک  یحو 

نآ نم  ات  نآ  بجوم  مرَکلا  وُذ  يا  دوب  تلـصخ  هچ  تفگ  ار  وت  مراد  یم  تسود  هدیزگ ، ياک  ادـخ  لد  ِیحو  هب  ار  یـسوم  تفگ 
، رومخم وا  زا  مه  تسه  راّید  وا  زج  هک  دنادن  دوخ  هدز  يو  رد  مه  تسد  شرهق  تقو  هدلاو  شیپ  هب  یلفط  نوچ  تفگ  منک  نوزفا 
وا ِّرش  هلمج  تسوا  وا  ریغ  دهاوخن  يرای  یـسک  زا  دنت  يو  رب  دیآ و  ردام  هب  مه  دنز  يو  رب  ییلیـس  رگ  شردام  تسم  تسوا  زا  مه 
رگ ّیبـص و  رگ  خولک  تسا و  گنـس  وچ  تشیپ  نم  ریغ  رگد  ياـهاج  تسین  شتاـفتلا  رـش  ریخ و  رد  اـم  مه ز  وت  رطاـخ  وا  ریخ  و 
یپ زا  نآ  تغل و  رد  ار  رصح  ُدبعَن  َكاَّیإ  نیا  تسه  نیِعَتسَن  وت ال  ریغ  زا  الب  رد  نینَح  رد  ُدبعَن  َكاَّیإ  کنانچمه  خویش  رگ  ناوج و 

وت مه ز  يرای  عمط  سب  میرآ و  ار  وت  رم  تداـبع  هک  رـصق  ار و  تناعتـسا  هدرک  رـصح  رـصح  رهب  مه  دـُبعَن  َكاَّیإ  تسه  اـیر  ِیفن 
.راوگرزب میرک ، هدنشخب ، مَرَکلا : وُذ   2920 سب ب 2931 - میراد و 

.ندروآ ور  ودب  رش  ریخ و  رد  .نتخانشن  ار  یسک  وا  زج  .نتشاد  هجوت  ودب  اهنت  وا : زا  ندوب  تسم  رومخم و 

.میتسرپ یم  ار  وت  ُدبعَن : َكاَّیا 

.تسا دمح  هروس  هیآ 5  زا  هتفرگ  بیکرت  ود  ره  .میهاوخ  یمن  يرای  نیِعَتسَن : َال 

رد میتسرپ و  یم  ار  وت  يداش  رد   ) .يداش زا  ندرک  گناب  نینَح :
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( .میهاوخ یمن  يرای  وت  زج  زا  الب 
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.تسا صالخا » « » ایر  » لباقم و  نداد ، ماجنا  نارگید  هب  ندنایامن  يارب  يراک  ایر :

: تسا هدمآ  نودمح  زا  هیریـشق  هلاسر  رد  .دوشن  لماش  ار  وا  زج  هک  نانچ  يزیچ  ای  یـسک  رب  تسا  یمکح  راصحنا  رـصح : رـصَق و 
رد ینعم  نیمه  ریظن  و  ص 85 ) هیریشق ، هلاسر  « ) .درآ ور  نادب  ات  دسانش  یمن  يزیچ  ردام  ناتـسپ  زج  هک  تسا  لفط  نوچ  لکوتم  »

ص 148) يونثم ، تالیثمت  صصق و  ذخآم   ) .تسا يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  ءایلوألا و  هیلح  نیدلا و  مولع  ءایحا 

ندیجنر ندرک و  لوبق  وا  تعافش  هاشداپ  و  نتساوخ ، رد  هاشداپ  زا  ار و  هیلع  بوضغم  نآ  عیفش ، ندرک  تعافش  میدن و  رب  هاشداپ  ندرک  مشخ 
يدرک تعافش  ارچ  هک  عیفش  نیا  زا  میدن 

لوبق وا  تعافـش  هاـشداپ  و  نتـساوخ ، رد  هاـشداپ  زا  ار و  هیلع  بوضغم  نآ  عیفـش ، ندرک  تعافـش  میدـن و  رب  هاـشداپ  ندرک  مشخ 
يدرک تعافش  ارچ  هک  عیفش  نیا  زا  میدن  ندیجنر  ندرک و 

نآ يازج  يو  رب  دـنز  ات  فـالغ  زا  نوریب  ریـشمش  هش  درک  درگ  دود و  درآ  رب  يو  زا  اـت  تساوخ  درک  مشخ  یمیدـن  رب  یهاـشداپ 
هناراو یفطصم  تعافش  رد  صاوخ  رد  یمان  کلملا  دامع  زج  دنت  رب  تعافش  رب  یعیفـش  ای  دنز  مَد  ات  هن  هرهز  ار  سک  چیه  فالخ 

نم درک  یـسیلب  رو  شمدیـشخب  نم  تسا  وید  رگا  تفگ  داهن  فک  زا  رهق  غیت  هش  نامز  رد  داتف  هدجـس  رد  دوز  دـیهج و  رب  صاخ 
نآ ار  وت  هک  تسکـش  مناوت  ار  مشخ  نارازه  دـص  نایز  دـص  مرجم  درک  رگ  میـضار  نایم  ردـنا  وت  ياپ  دـمآ  هک  نوچ  شمدیـشوپ 

يدز ز مه  رب  نامـسآ  نیمز و  رگ  تسا  نم  هبال  نیقی  وت  هبال  هک  نآ  تسکـش ز  مناوتن  چـیه  ار  تا  هبال  تسه  رادـقم  نآ  لـضف و 
نیا ماقتنا 
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تّزع حرـش  کیل  میرک  يا  ّتنم  میهنن  یم  وت  رب  رـس  غیت  زا  ناـمز  نیا  يدربن  وا  رگ  هبـال  هّرذ  هب  هّرذ  يدـش  رو  يدـمآن  نوریب  درم 
هک نآ  یلماـع ز  ین  یلِمعَتـسم  نیا  رد  وـت  نیفَد  اـم  تافـص  رد  تتافـص  يا  نیقی  مدرک  نم  هک  وـت  يدرکن  نـیا  میدـن  يا  تسوـت 

نیا ریگ  هناخ  اـّلا  يولهپ  يدـش  ـال  يا  هتـشه  فک  نوچ  جوم  رد  نتـشیوخ  يا  هتـشگ  َتیَمَر  ذِإ  َتیَمَر  اـم  یلماـح  ین  ینم  لومحم 
زا میدن  ندیجنر   2932 داَشَّرلِاب ب 2948 - مَلعأ  ُهَّللا  سَب  تسوا  داد  هاـش  يدادـن ، وت  يداد  هچ  نآ  ریما  مه  يریـسا  مه  هک  بجع 

.تخاس عیفش  وا  دزن  ار  یسک  يو  تفرگ  مشخ  دوخ  هدنب  رب  يدرم  : » عیفش
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وا دهاوخ و  یم  ارم  يدونشخ  وا  تفگ  هدنب  ِدنوادخ  دیشخب ؟ ار  وت  وا  تسیچ  يارب  نتسیرگ  تفگ  عیفش  .درک  زاغآ  نتسیرگ  هدنب 
دروم هیَلَع : ٌبوُـضغَم  ص 651 ) ءایلوألا ، هرکذـت  ص 99 ، اضر ، باـب  هیریـشق ، هلاـسر  « ) .دـیرگ یم  نیا  يارب  تسین و  هار  نادـب  ار 

.وا رب  هتفرگ  مشخ  مشخ ،

.نتشک ندینادرگ ، دوبان  ندروآ : رب  درگ  دود و 

یم دـیعب  اما  .تسا  هدوب  انالوم  رـصع  هب  کیدزن  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  ناریزو  زا  نت  دـنچ  بقل  یهاشداپ ) نوتـس  : ) کلملا داـمع 
.دشاب رظن  دروم  یصاخ  صخش  دیامن 

لوسر تعافـش  هراب  رد  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  .دـش ) یمن  در  وا  تعافـش  یفطـصم  نوچمه   ) .راو یفطـصم  هناراو : یفطـصم 
یم هتفریذپ  دنک و  یم  تعافش  دزیخ و  یم  رب  ص )  ) لوسر .دننز  یم  نت  تعافش  زا  ناربمیپ  زیخاتـسر ، زور  رد  : » تسا ص )  ) مرکا

.ندیشخب زا  تیانک  نداهن : فک  زا  رهق  غیت  ص 318 ) هیسدقلا ، ثیداحالا  حیحص  « ) .دوش

یسیلبا ندرک : یسیلب 
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.ندرک ینامرفان  ندومن ،

.دناوخ منات »  » ار نآ  دیاب  مناوت :

هدیشخب نتـسرن ، باذع  زا  ندماین : نوریب  ماقتنا  زا  ( 2 / 1729  ...« ) يدبَع ُلاَزَی  اَم  َو  : » ثیدـح هب : دـینک  هاگن  تسا : نم  هبال  وت  هبال 
.ندشن

.دش یجنایم  هک  تسا  کلملا  دامع  دوصقم  میدن :

: لماح لومحم و  .وت ) هن  ما  هتساوخ  نم  هک  تسا  نانچ  .تسا  نم  هدارا  وت  هدارا   ) .هدرامگ راک  هب  لِمعتسم :

اَم ( 1 و 1074 / دعب ، هب   1 تیب 3438 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 1 دش 1074 / لوبقم  وا  دـب  نامرف  لباق  دـش  لومحم  وا  دوب  نید  لماح 
.2 تیب 2516 / لیذ  هب : دینک  هاگن  : ) تیَمَر ذِإ  َتیَمَر 

ام رایتخا  رد  ار  دوخ  وت  شدـنار ، یم  يوس  ره  هب  اـیرد  هداـهن و  اـیرد  جوم  راـیتخا  رد  ار  دوخ  فک  هک  ناـنچ  جوم : رد  فک  نوچ 
.يا هداهن 

.نتشگ انف  قح  ترضح  رد  ندش : ال 
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.ندوب هدنز  قح  هب  نتفرگ : ّالا  يولهپ  هناخ 

ازج دوبن  ٌکلاه  یَش ٍء  ُّلُک  انف  دشاب  ام  هجو  ردنا  هک  ره 

یسوم یلاعت  قح  دومرف  شیپ  ناتساد  رد   1 / 3053 تشگن 3054 - یناف  وا  تسّالا  رد  هک  ره  تشذـگ  زا ال  وا  تسالا  رد  هک  نآ  ز 
وا زا  هک  یجنر  دوب و  یـضار  دیـسر  یم  ودب  وا  زا  هچ  ره  هب  .تشادـن  هجوت  يرگید  هب  وا  زجب  يو  نوچ  تشاد  یم  تسود  ار  (ع )

یمن تمعن  دـنوادخ  ار  وا  زج  .دروآ و  یمن  يور  یـسک  هب  وا  زج  دزاـس  یناـف  قح  رد  ار  دوـخ  هک  نآ  .دوـمن  یم  تحار  دـید  یم 
دـشخب و یم  نانآ  هب  دـنهاوخ  هچ  نآ  هک  دنتـسه  یناگدـنب  یلاعت  يراـب  ترـضح  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  ناتـساد  نیا  رد  .دـسانش 

وا ياضر  اهنت  هک  مه  یناگدنب 
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حیضوت هدنیآ  ياه  تیب  رد  .دیآ  رد  ناشبوبحم  وا و  نایم  يرگید  دنهاوخ  یمن  دنریذپ و  یم  دننیب  يرهق  وا  زا  رگا  دنیوج و  یم  ار 
.تسا يرتشیب 

مالس درآن  ات  درک  طیاح  هب  ور  مامت  صلُِخم  نآ  دیربب ز  یتسود  الِو  زا  تشگ  رب  درزآ و  عیفش  نیز  الب  مخز و  زا  هتسَر  ِمیدن  نآ  و 
او ار  وا  ناج  هک  یـسک  زا  دـیُرب  نوچ  يرای  تسا  نونجم  هن  هک  دـش  هناسفا  رد  قلخ  بّجعت  نیز  دـش  هناـگیب  نتـشیوخ  عیفـش  نیز 

يراد نیک  راد  لد  نینچ  اب  تفرگ  يرازیب  تفر و  هنوگ  زاب  ندش  یتسیاب  شاپ  لعن  كاخ  ندز  ندرگ  زا  مد  نآ  شدیرخ  او  دیرخ 
ندرگ زا  مد  نآ  صاخ  راد  لد  نآ  دـیرخب  وت  ناج  یحـصان  اـب  ینک  یم  نوچ  اـفج  نیک  یحلـصُم  ار  وا  درک  تمـالم  سپ  تفرگ 

دیآ ارچ  وا  ناج  تسا  لوذبَم  هاش  رهب  تفگ  دـیمح  رای  نآ  درک  یکین  هصاخ  دـیمر  یتسیابن  يدرک  يدـَب  رگ  صالخ  تدرک  ندز 
هـش نآ  ریغ  مهاوخن  نم  هاش  مخز  زج  یتمحر  مهاوخن  نم  یَبَتُجم  ِِّیبَن  ِهِیف  عَسَی  َال  ارم  مد  نآ  دوب  تقو  هَّللا  َعَم  ِیل  ناـیم  ردـنا  عیفش 
راک مرگید  ناج  تصش  دشخب  هاش  مرـس  دوخ  رهق  هب  وا  دّربب  رگ  ما  هدرک  ّالوت  هش  يوس  هب  هک  ما  هدرک  نآ ال  رهب  ار  هش  ریغ  هانپ  ار 

428 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  یشخب  رس  نم  هاشنهاش  راک  تسا  یشیوخ  یب  يزابرس و  نم 

زور نارازه  زا  دراد  گنن  دیشک  شریق  رد  رهق  زا  هاش  هک  بش  درب  رس  يریغ  هب  وک  رس  نآ  گنن  دُرب  شهاش  ِفک  هک  رـس  نآ  رخف 
فاوط دوخ  دیع 
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.ندش هدیجنر  ندراذگاو ، ار  یتسود  نتشگ : رب  الو  زا   2949 دوب ب 2966 - نید  رفک و  فطل و  رهق و  قوف  دوب  نیب  هش  وا  هک  نآ 

(. عیفش نادب   ) نتسیرگنن زا  تیانک  ندرک : طیاح  هب  ور  .راوید  طیاح :

.نتشگ ناریح  نتخاس ، ناتساد  ندش : هناسفا  رد 

.ندرک یتسود  كرت  ندیرب : يرای 

.هاوخ ریخ  حصان :

.دجنگ یمن  نآ  رد  هدیزگ  ربمغیپ  چیه  هک  تسا  یتقو  نم  يارب  هَّللا : َعَم  ِیل 

: ندرک ال  ( 1 تیب 3953 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ثیدح  ینعم  يارب   ) 1 اُولِقعاَف 3953 / ًاضیأ  ُحوُّرلا  کَلَملا َو  ٌلِسُرم َو  ٌِّیبَن  انِیف  عَسَی  ـال 
.ندرک یفن  نتشاگنا ، تسین 

دیامن یم  شوخ  ار  وا  یهایس  نآ  درک ، هایس  ار  وا  ادخ  هک  یبش   ) .تسادخ رهق  زا  تیانک  و  نآ ، ندرک  هایـس  بش : ندیـشک  ریق  رد 
یمن ار  یـسک  وا  زج  هدرک ، تسین  وا  رد  ار  دوخ  هتـسویپ و  قح  هب  تسا  یفراع  زمر  میدن  .دـهد ) یمن  نشور  زور  رازه  هب  ار  نآ  و 

دریذپ یم  ناج  هب  ار  بوبحم  مخز  .تسا  ییادج  هناشن  تلخادم  هک  ارچ  دیآ ، رد  شبوبحم  يو و  نایم  يرگید  دهاوخن  دـسانش و 
نانیا مرادـن  يزاین  وت  هب  تفگ  ار  لـیئربج  ع )  ) میهاربا و  ص 145 ) يدعس ، ناتسلگ  « ) .ٌِبیبَز ِبَیَجلا  ُبرَـض  : » يدعـس هتفگ  هب  هک 

وا مشک و  یم  ار  وا  دراد  تسود  ارم  هک  نآ  ُهتَیِد : اَنأَف  ُُهتلَتَق  نَم  ُُهتلَتَق َو  ِِینَّبَحا  نَم  : » هک دنوش  هتـشک  بوبحم  تسد  هب  دنراد  تسود 
( يورقنا حرش  زا  لقن  هب  یسدق ، ثیدح  « ) .منم وا  هید  متشک  هک  ار 

دیدپ دمآ  یمدآ  هبالگ  زا  دیمح  ِظافلأ  امسا و  نیا  هک  نآ  ناهن ز  تسا و  ناهن  تسا و  ناهن  هک  ناهج  رد  ترابع  کی  دماین  نآ  ز 
ُدب ءامسَألا  َمَّلَع 
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429 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مال  نیع و  سابل  ردنا  هن  کیل  ماما  ار  مدآ 

لگ بآ و  رب  دوش  ات  دیشک  دوخ  رد  مد  فرح و  باقن  هک  هایس  ور  یناج  يامـسا  نآ  تشگ  هالک  رـس  رب  لِگ  بآ و  زا  داهن  نوچ 
: ندماین ترابع  کی   2967 تسا ب 2972 - ِفنکُم  هدرپ و  هجو  هَد  زا  کیل  تسا  فشاک  قطنم  هجو  کـی  زا  هچ  رگ  دـیدپ  ینعم 

ناشن تسا و  هَّیلالج  ای  هِّیلامج  ياه  تفـص  رگنایب  هک  ییاه  مان  دـننک ، ریبعت  نوگ  هنوگ  ياه  مان  هب  همـسا  ّزع  یلاعت  يراـب  تاذ  زا 
وا تقیقح  ددرگ و  دودحم  هک  تسا  نآ  مزلتسم  ریبعت  نانچ  اریز  .درک  ریبعت  ناوت  یمن  ترابع  کی  رد  وا  زا  و  فطل ، ای  رهق  هدنهد 

.تسا تخانش  نینچ  زا  هزنم  وا  دوش و  هتخانش 

َمَدآ َمَّلَع  َو  ءامسألا : مَّلَع  .دوشن ) هابتشا  هدمآ   2 تیب 998 / رد  هک  هبالک »  » اب  ) .هتـشگ دیدپ  نآ  زا  یمدآ  هچ  نآ  .لگ  بآ و  هبالِگ :
.فرح زا  تیانک  مال : نیع و  ( 31 هرقب ،  ) .ِهَِکئالَْملا یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْسَْألا 

.ندمآ رد  مسج  بلاق  رد  نداهن : رس  رب  هالک  لگ  بآ و  زا 

.ناج ملاع  هب  دودحم  اما  ینامسج ، ملاع  هلوقم  زا  رترب  یناحور  ياه  مسا  یناج : ءامسا 

.نتشگ دودحم  ندش : هایس  ور 

.ندمآ رد  ظفل  بلاق  رد  ندیشک : دوخ  رد  مد  فرح و  باقن 

.نایمدآ زا  تیانک  لگ : بآ 

.بجاح هدنناشوپ ، ِفنکُم :

رفک و فطل و  رهق و  .درادن  میدن  ناتـساد  اب  یطابترا  و  دـمآ ، مود 2966  تیب  مین  رد  هک  تسا  یبلطم  هدـننک  لماک  تیب  دـنچ  نیا 
هتشذگ هلحرم  نیا  زا  دنک ، یم  فاوط  هاش  درگ  هک  نآ  دراد و  دودحم  ینعم  هک  تسا  ییاهظفل  نید 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2250 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا دودـحم  هشیدـنا  ار  اهظفل  نیا  .تسا  هدـمآ  مه  زاب  يونثم  يواطم  رد  هک  دـیامرف  یم  تراشا  رگید  يا  هتکن  هب  سپـس  .تسا 
اه مسا  نیا  هلوقم  زا  تخومآ  مدآ  هب  ادـخ  هک  اه  مسا  نآ  اـما  .دـنک  ریبعت  اـه  موهفم  زا  دوخ  كرد  رادـقم  هب  اـت  تسا  هدرک  عضو 

: هک تسین 

ص 64) ضراف ، نبا  ناوید   ) ِهَعمُس ُدصَق  اُهقدِص  ٍواعَد  يداوَع  نِم  ُجنا  ِلاَقلا َو  ِلیِقلا َو  یِعاوَد  ِداَع  َو 

430 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تقیقح مه  دـنچ  ره  تسا ، هزاوآ  مسا و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هچ  نآ  زا  ار  دوخ  راد و  نمـشد  تسا  لاـق  لـیق و  هیاـم  ار  هچ  نآ  )
!( هد تاجن  دشاب ، هتشاد 

الَف َکیَلا  اَّمأ  هک  داد  شباوج  لیلخ  ٌهَجاَح ؟ َکَل  هک أ  شدیسرپ  نوچ  مالّسلا  امِهیلع  ار  لیئربج  رم  لیلخ  نتفگ 

اَلَف َکَیلا  اَّمأ  هک  داد  شباوج  لیلخ  ٌهَجاَح ؟ ََکل  هک أ  شدیسرپ  نوچ  مالّسلا  امِهیلع  ار  لیئربج  رم  لیلخ  نتفگ 

تدارم هک  دارم  قح  لیلخ  زا  دیسرپب  هک  دار  ِلیربج  زا  تخومآن  بدا  وا  لیلد  ار  وا  الب  رد  مهاوخن  نم  لیئربج  وا  متقو و  لیلخ  نم 
تـسایند نیا  رهب  نایعلا  دـعب  دوب  تمحز  هطـساو  ناـیم  زا  ور  ین  میهاربا  تفگ  منک  يرابکبـس  مزیرگب  هن  رو  منک  يراـی  اـت  تسه 

هچ رگ  ناهج  ردنا  يدـب  یک  یتوص  فرح و  ناهن  ِیحو  يدـُب  عماس  را  لد  ره  هطـساو  وا  تسه  هک  نآ  ز  ار ، نانمؤم  هطبار  لَسُرم 
تـسا هدـنیامن  دـَب  مفعـض  شیپ  کیل  تسا  هاش  هدرک  وا  هدرک  تسا  رتکزان  نآ  زا  نم  راک  کیل  تسا  رَـس  یب  تسا و  قح  وحم  وا 

تیب 4216- لیذ  هب : دینک  هاگن  لیئربج : ندیسرپ   2973 مارک ب 2981 - نانینزان  رب  دش  رهق  ماوع  رب  دشاب  فطل  نیع  هچ  نآ  کین 
.3 / 4215

نآ وا :
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.دش میدن  عیفش  ناطلس  هاگشیپ  رد  هک 

(. بولطم  ) ندوب اراکشآ  زا  سپ  نایعلا : دعب 

: رس یب  .تسین ) يرگید  هطساو  هب  يزاین  ار  نانآ  اما  دنـشاب ، قلخ  ادخ و  نایم  هطـساو  ات  دنیآ  یم  ناربمیپ   ) .ربمیپ هداتـسرف ، لَسرم :
هناشن نم  زا  وا  تعافـش  دـنادب  هک  هدیـسرن  تبتر  نادـب  نکیل  تسا  ناطلـس  رد  وحم  دـنچ  ره  وا   ) .ناـشن یب  زا  تیاـنک  .هتخاـب  رس 

هک نانچ  .مریگ ) عیفش  ار  وا  هک  تسا  هتـشذگ  نآ  زا  نم  راک  .تسوا  همه  تسین ، یئود  نم  دزن  هک  یلاح  هاش ، اب  تسا  نم  تیئود 
قحتـسم راک و  اطخ  ار  دوخ  دنچ  ره  دریذپ و  یمن  يا  هطـساو  یقیقح  بوبحم  دوخ و  نایم  هک  تسا  یلـصاو  زمر  میدن  دش  هتـشون 

زج نوچ  هکلب  تسوا  اب  نوچ  دناد ، باقع 

432 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ندیبلط لیلد  بولطملا  یلا  لوصولا  دـعب  دیعـس  وب  هتفگ  هب  ای  نایعلا » دـعب   » انالوم هدومرف ي  هب  هک  درادـن  زاین  یعیفـش  هب  تسین  وا 
.دشاب تشز 

مشخ بجوم  هک  تسا  ینامرفان  زا  هتساخرب  فعض  نیا  و  مفیعض ، وا  تردق  لباقم  تسا و  هتفرگ  مشخ  نم  رب  هاش  دیوگ  یم  میدن 
یفطل وا  يرگیجنایم  .تسا  نم  بوبحم  نم و  نایم  تلاخد  هک  ارچ  تسامن ، دـب  نم  هدـید  رد  یجنایم  نیا  يرگیجنایم  اـما  هدـش  وا 

: درادن ینعم  يرگیجنایم  منیب  یم  وا  فطل  نوچمه  ار  وا  بضغ  هک  نم  يارب  دنسرت ، یم  هاش  مشخ  زا  هک  نانآ  قح  رد  اما  تسا ،

تیب 1570/ لیذ  هب : دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب   ) 1 دض 1570 / ود  ره  نیا  قشاع  نم  بجعلا  وب  دج  هب  شفطل  رب  رهق و  رب  مقشاع 
(1

دید دنناوت  ار  قرف  ات  ار  هماع  دیشک  دیاب  یم  جنر  الب و  سب 
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زا یفاص  ِحور  نآ  دـهر  ات  فوقُو  تسیاب و  جـنر  الب و  سب  راـخ  راـخ  دـشاب  راـخ  لـصاو  شیپ  راـغ  راـی  يا  هطـساو  فورح  نیک 
نوخ تسا و  بآ  ار  دعس  الب  نیا  دمآ  لین  بآ  وچمه  دندش  رترب  یفاص و  یـضعب  زاب  دندش  رترَک  ادص  نیز  یـضعب  کیل  فورُح 

رب رشحم و  رهب  تسه  نتشاک  ناهج  نیک  دناد  هک  نآ  َرب ز  دید  نوزفا  هک  دراک  وا  رت  دِج  رت  دوعسم  وا  رت  نیب  نایاپ  هک  ره  ایقشا  رب 
لب يرکنم  نیع  رهب  شا  يرکنم  يرگنب  رگ  يرِکنُم  دوبن  چیه  دوس  حبِر و  ماقم  رهب  زا  هکلب  دوبن  دوخ  نیع  رهب  يدقع  چیه  نتـشاد 

یمه نآ  روص ز  دهدن  ینـشاچ  یناعم  یب  رگد  عمط  ِیپ  مه  ینوزف  نآ  دوَخ و  راهظا  نتـسج  ینوزف  ای  دسح  ردـنا  مصخ  رهق  يارب 
نیع رهب  تروـص  هک  نوـچ  تسیچ ؟ رهب  زا  ارچ  نتفگ  نیا  هن  رو  ینـشور  ینعم  تسا و  تیز  رِوُـص  هـک  ینک  یم  نـیا  ارچ  یـسرپ 
دوب نوـچ  نیما  يا  ییوـج  هدـیاف  ور  هچ  زا  تسا  دـب  نتفگ  ارچ  نیا ، يارب  زج  تسا  هدـیاف  زا  لاؤـس  نتفگ  ارچ  نیا  تسا  یتروـص 

ص: ج 5 ، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  نیمه  رهب  دوب  نآـک  تمکح  تسین  نیمز  لـها  نامـسآ و  شوقن  سپ  نیمه  دوخ  نیا  هدـیاف 
433

دصق یپ  زج  باضخ  هبامرگ و  شقن  دزاسن  سک  تسا  یُهت  شلعف  نوچ  تسه  یمیکح  رو  تسیچ  بیترت  نیا  تسین  یمیکح  رگ 
.دناوخ دیاب  دننات »  » نزو ظفح  يارب  ار  دنناوت   2982 باوصان ب 2999 - باوص و 

.دوش رادید  عنام  تقیقح و  هب  ندیسر  باجح  هچ  نآ  زا  تیانک  هطساو : فورح 

دیاز هچ  مان  زو  تفص  زا 
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لاصو ِلّالَد  تسه  شلایخ  نآ  لایخ و 

(1 ياه 3457 و 3454 / تیب  لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 وج 3457 و 3454 / بآ  ردنا  هن  ناد  الاب  هب  هم  وجب  ار  یَّمسم  ور  يدناوخ  مسا 
.تضایر لمحت  كولس و  ياه  لزنم  رد  نداتسیا  نآ  یحالطصا  ینعم  هب  و  راظتنا )  ) تفرگ يوغل  ینعم  هب  ار  نآ  ناوت  یم  فوقو :

ص  ) يونثم ثیداحا  رد  رفنازورف  موحرم  .تسین  ثیدـح  ًارهاـظ  تراـبع  نیا  .هرخـآلا » ُهَعَرزَم  اْینُّدـلا  : » رـشحم يارب  نتـشاک  ناـهج 
.دشن تفای  نآ  يارب  يدنس  تسا : هدروآ  عوصرملا  ؤلؤللا  هیعفاشلا و  تاقبط  فلؤم  زا  ( 112

ُبابرا ملع  دـق  و  : » ترابع نیا  اـب  ص 353 )  ) دـلجم 67 رد  راب  کی  تسا ، هدروآ  ار  ترابع  نیا  راب  ود  راونـالا  راـحب  رد  یـسلجم 
هلمج نیا  تسین  مولعم  بیترت  نیدب  .نیققحم  ضعب  هتفگ  زا  ص 148 )  ) دلجم 70 رد  رگید  راب  و  .هرخالا » هعرزم  ایندلا  َّنَأ  بولقلا 

.دشاب ثیدح  دراد  هک  یترهش  همه  اب 

، تسین دـقع  سفن  تسا  روـظنم  دـقع  زا  هچ  نآ  .يا و  هلماـعم  داـجیا  رد  فرط  ود  ناـیم  تسا  یقفاوـت  میناد ، یم  هک  ناـنچ  دـقع :
.دوش یم  بترتم  نآ  رب  هک  تسا  یتلماعم 

.تسا ینعم  نتخاس  نشور  تلیسو  تروص  .تسا  ینشور  ندمآ  دیدپ  بجوم  نغور  هک  نانچ  و  نوتیز )  ) نغور تیَز :

دروآ نایم  هب  ار  میدن  ناتساد  تسخن  .دزادرپ  یم  رگید  یبلطم  هب  یبلطم  زا  تبسانم  هب  تسوا  هویش  هک  نانچ  ناتساد  نیا  رد  انالوم 
رگید يوـس  زا  و  دـناسر ، یم  ار  هاـش  نـم و  یئود  وـس  کـی  زا  راـک  نـیا  رد  وا  ندــمآ  رد  هـک  یجناـیم ، زا  ار  وا  نتفاـت  رب  يور  و 

، تبسانم هب  .تسا و  دنیاشوخ  نم  يارب  وا  رهق  فطل و  هک  یلاح  .يو  رهق  زا  ارم  يدونشخان 
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هتکن

434 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نخس دننیب و  یم  لد  هدهاشم  هب  ار  قح  هک  دنا  هدیسر  اج  نادب  ات  نورد  ِینشور  لامک و  رد  یـضعب  هک  دنک  یم  ناونع  ار  يرگید 
هب یهجوت  اه  تیب  نیا  رد  راب  رگید  .دوب  دنهاوخ  يا  هطـساو  زا  راچان  دنتـسین و  تجرد  نیدب  ناگدیرفآ  همه  اما  دنونـش ، یم  ار  وا 
هک نآ  يارب  تسا و  ینعم  ندـنایامن  فورح  زا  دوصقم  .تسا » بیاغ  شقن  رهب  رهاظ  شقن  : » دومرف هک  دـنک  یم  نیـشیپ  ياه  تیب 

نادب ات  دید  دیاب  اهالب  دیشک و  دیاب  جنر  یسب  .تسا  راوشد  ناگمه  يارب  هتکن  نیا  نتسناد  اما  تسا ، راخ  فورح  هدیسر ، ینعم  هب 
ریبعت هب  ای  دندیـسر  تقیقح  هب  دنتـساخرب و  هقیقد  نیا  مهف  يارب  نانادان  زا  یهورگ  دروآ  یم  نایم  هب  ار  يرگید  هتکن  زاب  .دیـسر و 

تراسخ ناملاظ  دـندش و  رادروخرب  تمحر  افـش و  زا  شـشوک  نیا  زا  نانمؤم  .دنتـشگ  هارمگ  یهورگ  دـندش و  رت  یفاـص  اـنالوم 
دریگ یم  هجیتن  نینچ  تامدـقم  نیا  همه  زا  هاگ  نآ  .دومن  یم  نوخ  یطبق  ناهد  رد  اما  دوب ، بآ  نامه  لین  بآ  هک  ناـنچ  .دـندید 
لاثم اب  تسیچ و  فورح  ظافلا و  نآ  زا  دوصقم  هک  تسناد  ناوت  یم  ندیـشیدنا  اب  تسین  رودقم  همه  يارب  تقیقح  كرد  رگا  هک 

ار يا  هجیتن  هکلب  تسین ، بولطم  راک  دوخ  راک ، نآ  زا  دنک ، یم  يراک  سک  ره  هک  دنک  یم  زاب  یکدـنا  ار  هدـیچیپ  بلطم  نیا  اه 
رترب ات  دـهاوخ  دزیخ  یم  رب  لادـج  هب  هک  نآ  و  تسا ، دوس  ناهاوخ  دـنک  یم  یتلماعم  هک  نآ  .دـهاوخ  یم  تسا  بترتم  نآ  رب  هک 

هچ رد  دنسرپ  سک  نآ  زا  رگا  هک  اج  نآ  ات  .دهد  ناشن  مصخ  رب  ار  دوخ  ندوب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2255 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هجیتن  هب  ینالوط  تامدقم  نیا  زا  .دنراد و  مشچ  شیپ  ار  راک  هن  رو  دننادب  تسا  بترتم  وا  راک  رب  هک  ار  يدوس  دـنهاوخ  يراک 
ياـه تیب  رد  بلطم  و  ( 3 فاقحأ ،  ) .ِّقَْحلِاب اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاومَّسلا َو  اَـنْقَلَخ  اـم  دـمآ : تیب 2880  ناونع  رد  هک  دـسر  یم 

.دوش یم  لابند  دعب  هب   3000

ندمآ باوج  مُهَتکَلها و  ًاقلَخ َو  َتقَلَخ  هک  ار  ترضح  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  هبلاطم 

هراشا

ندمآ باوج  مُهَتکَلها و  ًاقلَخ َو  َتقَلَخ  هک  ار  ترضح  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  هبلاطم 

ینک ناریو  ناهگ  نآ  ازف و  ناج  يدرک  شقن  هدام  ّرن و  بارخ ؟ يدرک  نوچ  زاـب  يدرک  شقن  باـسح  ِدـنوادخ  يا  یـسوم  تفگ 
شـسرپ نیا  رهب  یمدرک  تباتع  بیدأت و  هن  رو  اوه  زو  تلفغ  راـکنا و  زا  تسین  ار  وت  شـسرپ  نیا  هک  مناد  قح  تفگ  ارچ ؟ ار  نیا 

نیدـب ینادرگ  هتخپ  ار  ماع  رم  ینک  فقاو  نآ  زا  ات  اقب  ّرِـس  تمکح و  ییوج  زاب  ام  لاـعفا  رد  هک  یهاوخ  یم  کـیل  یمدرزآ  ار  وت 
دـشابن ار  ینورب  ره  لاؤس  نیا  دمآ  ملع  مین  هک  نآ  یفقاو ز  نآ  وت ز  هک  هچ  را  ماوع ، رب  یفـشاک  رد  يدش  لئاس  ادصاق  ار  ماخ  ره 
نانچمه يَدُـه  مه  دزیخ  ملع  زا  لالَـض  مه  بآ  كاخ و  زا  لُگ  راخ و  هک  نانچمه  باوج  مه  دزیخ ، ملع  زا  لاؤس  مه  لاـجم  نآ 

ات میلک  نآ  دـش  یمجعا  دیفتـسُم  يَُوق  مقـس و  دوـب  شوـخ  ياذـغ  زو  ـالَو  ضُغب و  نیا  دزیخ  ییانـشآ  ادـَن ز  زا  نیریـش  خـلت و  هک 
رگیدکی مصخ  ناشورف  رخ  شیپ  هناگیب  نوچ  میرآ  شخـساپ  شیوخ  میزاس  یمجعا  يو  زا  مه  ام  میلع  رِـس  نیز  دنک  ار  نایمجع 

دندمآ دقَع  نآ  لفق  دیلک  ات  دندش 
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.َُکتَْنِتف اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  اَّنِم  ُءاهَفُّسلا  َلَعَف  اـِمب  اـنُِکلُْهت  َأ  هیآ : هب  تسا  رظاـن  اـه  تیب  نیا  نومـضم  اـیوگ  یـسوم : تفگ   3000 ب 3013 -
رب هدروآ  ص 150 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  ار  نآ  رفنازورف  هدـمآ و  ءایلوألا  هیلح  رد  هک  یناتـساد  و  ( 155 فارعا ، )

.تسا ساسا  نیمه 

راکب و يزیچ  یسوم  تفگ  ینازوس ؟ یم  شتآ  هب  ار  نانآ  يدیرفآ و  ار  یمدرم  دیـسرپ  ادخ  زا  ع )  ) یـسوم هکنیا  ناتـساد  هصالخ 
.مدرک و تفگ  نک ، وَرِد  ار  نآ  تفگ  تشاک  نوچ 

436 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا سک  نینچ  تفگ  .دیاین  راک  هب  هچ  نآ  رگم  هن ، تفگ  یتشاذگ ؟ یقاب  ار  يزیچ  دیسرپ  .مدرک  نینچ  تفگ  .راذگم  نآ  زا  يزیچ 
(. ناملاظ هبلغ  ِّرس  زا  ع )  ) یسوم ندیسرپ   ) 2 تیب 1806 / لیذ  هب : دینک  هاگن  زین  .مرب  یم  خزود  هب  ار  مناگدنب 

.نتخاس راکشآ  یفـشاک : ( 62 ماـعنا ،  ) .َنِیبِساـْحلا ُعَرْـسَأ  َوُـه  ُمْکُْحلا َو  َُهل  ـالَأ  تسا : میرک  نآرق  رد  هـک  ناـنچ  باـسح : دـنوادخ 
رد و  .ملعلا » ُفصن  ُلاوئُّسلا  : » دنیوگ هک  نانچ  ملع : مین  .یناد ) یم  ار  نآ  دوخ  وت  هن  رو  دننادب ، راک  نیا  راک  ِّرس  ماوع  ات  یتساوخ  )
یم يزیچ  زا  هک  نآ  ( ) لوـقعلا فـحت  زا  ص 144 ، ج 74 ، راونالا ، راـحب  « ) .لاوئُّسلا ُهُحیتاـفم  نئاَزَخ َو  ُملِعلا  : » تسا يوبن  ثیدـح 
مه ندرک  شـسرپ  .درادـن  یهاگآ  چـیه  هک  یـسک  .نادان  زا  تیانک  ینورب : .دوش ) ملاع  دینـش  خـساپ  نوچ  دراد و  ملع  مین  دـسرپ 

.دناوتن

.يرت تبوطر ، يِدَن ، ادَن :

.هدنبلط هدیاف  هدنیوج ، هرهب  دیفتسم :

.نادان .هاگآان  زا  تیانک  یمجعا :

اب .دندرک  یم  يرهاظ  لادج  رگیدکی  اب  رخ ) اًلثم   ) الاک رـس  رب  دندمآ و  یم  درگ  دوخ  رازاب  یمرگ  يارب  میدق  نالّالد  ناشورف : رخ 
دروم کی  ره  هکنیا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2257 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هراب  رد  يرگید  زا  کی  ره  دنتساخ و  یمرب  عازن  هب  يرگید  اب  نآ  ندوب  بویعم  ای  ملاس  رس  رب  تخانـش ، یم  یبوخ  هب  ار  هلماعم 
.تفرگ یم  ماجنا  هلماعم  ماجنارس  ات  دیسرپ  یم  يزیچ 

تسا و راکشآ  اه  هدیرفآ  ضعب  تقلخ  تمکح  .تسا  تمکح  ساسا  رب  هدیرفآ  هچ  نآ  یلاعت  يادخ  دومرف  هتـشذگ  ياه  تیب  رد 
، راگدرورپ زا  نارگید ، میلعت  يارب  هاگ  نکیل  دـنا ، هاگآ  دـنناد  یمن  مدرم  هچ  نآ  تمکح  زا  ایلوا  ناربمیپ و  .ناهن  یـضعب  تمکح 

عفر يارب  ادخ  دـنک ، یم  هدـنز  دـندرم  هد  نآ  رد  هک  ار  اه  هدرم  نآ  ادـخ  هنوگچ  هک  تشاد  تفگـش  ریزع  دنـسرپ  یم  هراب  نیا  رد 
(260 هرقب ،  ) .یتْوَْملا ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  دیـسرپ : بلق  نانیمطا  يارب  نکیل  دوب ، نمؤم  ع )  ) میهاربا .دروآ  دـیدپ  يا  هناـشن  وا  یتفگش 

.دیسرپ نآ  زا  قلخ  هب  نداد  ناشن  يارب  تسناد  یم  ار  شنیرفآ  رس  ع )  ) یسوم

437 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  باوج  ونشب  ایب  يدیسرپب  نوچ  باُبل  وذ  يا  ادخ  شدومرفب  سپ 

تفای شااه  هشوخ  مامت  شتـشک  دـش  تشک و  یـسوم  هک  نوچ  نیا  فاصنا  یهداو  مه  دوخ  وت  ات  نیمز  ردـنا  راکب  یمخت  ایـسوم 
یلامک نوچ  يرورَپ  ّینُک و  یتشک  ارچ  هک  دیـسر  شـشوگ  رد  بیغ  زا  ادـن  سپ  دـیُرب  یم  ار  نآ  رم  تفرگب و  ساد  ماظن  ّیبوخ و 

هاک رابنا  رد  تسین  قیال  هناد  تسه  هاـک  تسه و  هناد  اـجنیا  رد  هک  تسپ  ناریو و  منک  نآ  بر ز  اـی  تفگ  يُرب ؟ یم  ار  نآ  تفاـی 
هک یتفای ؟ یک  زا  وت  شناد  نیا  تفگ  نتخیب  رد  دنک  یم  بجاو  قرف  نتخیمآ  ار  ود  نیا  تمکح  تسین  هابت  مه  مدنگ  رابنا  رد  هاک 

يداد وت  مزییمت  تفگ  یتخاس  رب  يرَدَیب  شناد  هب 
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رد تسین  اه  فدص  نیا  تسه  كانلگ  هریت  ياه  حور  تسه  كاپ  ياه  حور  قیالخ  رد  ارم ؟ دوبن  نوچ  زییمت  سپ  تفگ  ادـخ  يا 
تسا راهظا  رهب  هاک  اه ز  مدنگ  راهظا  کنانچمه  هابت  کین و  نیا  راهظا  تسا  بجاو  هَبَش  رگید  رد  تسا و  ّرد  یکی  رد  هبترم  کی 

وذ  3014 وش ب 3028 - راهظا  نکم  مُگ  دوخ  رهوج  ونـش  ًاّیفخَم  تفگ  ًازنَک  ُتنُک  ناهن  اه  تمکح  جنگ  دـنامن  ات  ناهج  قلخ  نیا 
.دنمدرخ درخ ، دنوادخ  بابل :

ود نیا  توافت  نتخیب  ماگنه  دنک :...  یم  بجاو  قرف   6 باجح 738 / ناّرد  رب  نیزگب و  ار  گرم  بابل  وذ  يا  نآ  دیاب  تباجح  یب 
.دنام یم  لابرغ  رد  هاک  دزیر و  یم  نوریب  لابرغ  خاروس  زا  مدنگ  .دوش  راکشآ 

.نمرخ رَدَیب :

: ًازنَک ُتنُک 

، دیدپ راهظا : ( 1 تیب 2862 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 1 درک 2862 / كالفا  زا  رت  نابات  ار  كاخ  درک  كاـچ  يُّرپ  دـُب ز  یفخم  جـنگ 
.راکشآ

438 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار دوخ  تردـق  راـگدرورپ  هک  تسا  نآ  يارب  ناـهج  ندـیرفآ  سپ  قح ، ترـضح  یّلجت  زا  تسا  يا  هولج  تسا  ناـهج  رد  هچ  نآ 
یَّتَح ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناک  ام  هک : دـنزاس  راکـشآ  راتفگ  رادرک و  رد  ار  دوخ  تقیقح  نایمدآ  زین  دـهد ، ناـشن 

زا ار  دیلپ  دنک  دـیدپ  هک  نآ  ات  دزاس  یمن  اهر  مه - اب  هتخیمآ  دـینارب - امـش  هچ  نآ  رب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  ِبِّیَّطلا : َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی 
(179 نارمع ، لآ   ) .هزیکاپ

تسا ناهنپ  نغور  نوچمه  غود  نیا  رد  تسا  یقاب  هک  حور  دنا و  غود  لاثم  رب  لایخ  مهو و  يوزج و  لقع  یناویح و  حور  هک  نآ  نایب 

ناهنپ نغور  نوچمه  غود  نیا  رد  تسا  یقاب  هک  حور  دـنا و  غود  لاثم  رب  لایخ  مهو و  يوزج و  لقع  یناویح و  حور  هک  نآ  ناـیب 
تسا

وچمه غورد  رد  دش  یفخ  تقدص  رهوج 
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ناج نغور  شاف  ادیپ و  نت  غود  نیا  اه  لاس  دوب  ینّابر  ناج  نآ  تتـسار  دوب  یناف  نت  نیا  تغورد  نآ  غود  معط  ردـنا  نغور  معط 
هک نم  منادـب  ات  نف  هب  راجنه و  هب  دـنابنجب  ات  يا  هدـننابنُج  هرمُخ  رد  ار  غود  يا  هدـنب  یلوسر  قح  دتـسرف  ات  شـال  یناـف و  وا  ردـنا 
نآ تسا  یِعاو  ار  اـم  یحو  نمؤم  ِنذا  تسوج  یحو  وک  وا  شوگ  رد  دور  رد  تسوا  وزج  نآـک  يا  هدـنب  مـالک  اـی  نم  دوب  ناـهنپ 

دَشَر شوگ  ار  لفط  دشابن  رو  مالک  رد  وا  دوش  قطان  دوش  رپ  مام  تفگ  زا  لفط  شوگ  هک  نانچمه  تسا  یعاد  نیرق  یشوگ  نانچ 
زا گنگ  ّرک و  شوگ  هک  ناد  دونش  ردام  زا  هک  دش  سک  نآ  قطان  دوب  گنگ  یلـصا  ِّرک  ره  امئاد  دوش  یگنگ  دونـشن  ردام  تفگ 

هدرک مدآ  وچ  ای  تسادج  اه  ّتلع  وا ز  تافـص  هک  تسادـخ  قطان  دـُب  میلعت  یب  هک  نآ  تسین  میلعت  مد و  ياریذـپ  هک  تسا  یتفآ 
رد تمهت  عفد  يارب  زا  دوجو  رد  دـمآ  قطان  تدالو  رد  دوُدَو  میلعت  هب  هک  یحیـسم  اـی  ازا  هیاد و  رداـم و  باـجح  یب  ادـخ  شنیقلت 

نوچ دشاب  غود  ردـنا  نغور  داد  زاب  لد  زا  نغور  نآ  غود  هک  ات  داهتجا  ردـنا  تسیاب  یـشبنج  داسف  زا  انِز و  زا  تسا  هدازن  هک  دالِو 
نغور غود و  تسوا  لـصا  دـیامن  یم  یناـف  هک  نآ  تسوپ و  تسه  دـیامن  یم  تتـسه  هک  نآ  ملع  هدروآ  رب  یتـسه  رد  غود  مدـع 
حرـش تسا  هدرک  ناهنپ  هچ  نآ  دـیامن  ات  تسد  تسد  شناد  هب  شنادرگب  نیه  نکم  شجرخ  ِهِنب  ینیزگنب  ات  نهک  تسا و  هتفرگان 

يدیهش يونثم ( 
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.هبشمب هب  هبشم  هفاضا  ناج : نغور  نت و  غود   3029 تسا ب 3049 - یقاس  لیلد  ناتسم  هبال  تسا  یقاب  لیلد  یناف  نیا  هک  نآ  ز 

.نتخاس ادج  دب  زا  ار  کین  .ندروآ  رب  لهج  ششوپ  زا  ار  لقع  .نتخاس  ادج  غورد  زا  ار  تسار  ندینابنج : هرمخ  رد  غود 

.ینابر ناج  قدص و  رهوج  ای  تسا  ّتیناسنا  تقیقح  زا  تیانک  نم » : » نم ندوب  ناهنپ 

.قح یلو  نخس  هدنب : مالک 

.هدنریگ ارف  هدنونش ، یعاو :

: ) دَشَر شوگ  ( 12 هقاح ،  ) .هدـنریگ ارف  ياـه  شوگ  ار  نآ  دریگ  ارف  و  ٌهَیِعاو : ٌنُذُأ  اـهَیِعَت  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  یِعاَو : ِنذا 
.تسا ییاونش  هدامآ  هک  یشوگ  .تسا ) ینارتقا  هفاضا  دشر » شوگ   » و يراگتسر ، دَشَر :» »

: َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  گنگ : رک و 

َمَّلَع َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  مدآ : وچ  اـی  ( 22 لافنا ،  ) .دنرادن درخ  هک  دنا  ناگنگ  نارک و  ادـخ  دزن  ناگدـبنج  نیرتدـب 
ینعم زا  یکی  .يرورض  زیچ  هطـساو ، دننامه ، دنا : هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ناحراش  ار  هملک  نیا  ازا : ( 31 هرقب ،  ) .اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ 
میرک نآرق  هب  تسا  تراشا  حیـسم : ندـمآ  قطان  .دـنازومایب ) ار  وا  يوراـیور  هک  نآ  یب   ) .ییوراـیور تسا و  هلباـقم  ءازا  ازا  ياـه 

ٍءْوَس َأَْرما  ِكُوبَأ  َناک  ام  َنوُراه  َتْخُأ  ای  دـنتفگ : ار  میرم  هک  نانچ  تمهت : عفد  ( 30 میرم ،  ) .َباتِْکلا َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق  تسا :
.نداز دالو : ( 28 میرم ،  ) .ایَِغب ِکُّمُأ  َْتناک  ام  َو 

نآ دـنکن و  قیبطت  عقاو  اب  دـنبایرد  لایخ  مهو و  هب  هچ  نآ  هک  دـتفا  رایـسب  تسا ، هدومرف  تراشا  يونثم  يواطم  رد  اهراب  هک  ناـنچ 
يالیتسا زا  نوچ  دسرب  نادب  شاعم ) لقع   ) يوزج لقع  هچ 
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.دوش تفآ  راچد  تسین  اهر  لایخ  مهو و 

3 نطو 1558 / ار  وا  دش  تاملظ  رد  هک  نآ  نظ ز  تسا و  مهو  شتفآ  يوزج  لقع 

441 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم ریبعت  قدـص » رهوج   » هب نآ  زا  اـه  تیب  نیا  رد  اـنالوم  هک  تسا  رگید  يرهوگ  يوزج ، ِلـقع  لاـیخ و  مهو و  زج  یمدآ  رد  اـما 
.تسا نیقی  هبترم  نآ  دنک و 

دوش ایوب  وا  ملع  ار  نیقی  رم  دوش  اپ  رَپ  سپ  ملع  رد  دسر  نوچ 

ات دیاشگب  ار  هدنب  ناج  شوگ  دناوت  یم  هک  نآ   3 / 4117 نظ 4118 - قوف  نیقی و  زا  رتمک  ملع  نَتَتفُم  قیرط  ردـنا  تسه  هک  نآ  ز 
ناگدـنب همه  هک  قح  ّیلو  لوسر ، زا  سپ  و  تسا ، لوسر  دـنابنجب  هرمخ  رد  ار  غود  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  دـهرب و  لایخ  مهو و  زا 

هک تسناد  دیاب  یلو  .حیسم  مدآ و  نوچ  دهد  میلعت  ار  نانآ  هطـساو  یب  قح  ترـضح  هک  یناسک  زج  دندنمزاین ، ود  نیا  زا  یکی  هب 
یلو ای  لوسر  نانخـس  هب  هک  سک  نآ  و  دوشن ، رـسیم  تضایر  شـشوک و  نودب  یلو ، لوسر و  زج  رد  غود  زا  نغور  ندش  صلاخ 

.دنام دهاوخ  نادان  دهدن  شوگ 

ینعم نیا  رد  مه  رگید  لاثم 

ینعم نیا  رد  مه  رگید  لاثم 

یـسانش نآ  اوه ز  رد  یتسَجب  یک  هدُرم  ریـش  اهداب  نآ  ِشبنج  يدوبن  رگ  مَتَتکُم  ياهداب  زا  يِربُخم  مَلَع  ریـش  نآ  ياه  يزاـب  تسه 
زا نآک  رکف  مدب  مد  ار  وا  دنابنج  یم  رکف  ملع  ریـش  نآ  دننام  ندـب  نیا  تسافخ  نآ  نایب  نیا  تسا ، رُوبَد  ای  تسابـص  نآ  رگ  ار  داب 

داب نیا  قرشم  تسابو  اب  روبد  برغم  زا  هک  نآ  تسابص و  نآ  دیآ  قرشم 
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قرش داُؤف  قرـش  دوب  ناج  ناج  ناج  دامج  شقرـش  دوب  تسا و  دامج  هم  تسا  رـس  نآ  ترکف ز  داب  نیا  برغم  تسا  رگید  ترکف 
هن دیامنب  زور  هن  وا  شیپ  بهل  یب  نت  دوب  هدرم  نوچ  هک  نآ  زور ز  دیشروخ  دوب  نآ  سکع  رِشق و  زورف  نطاب  دش  هک  يدیـشروخ 
هام دیشروخ و  هم و  یب  باوخ  هب  دنیب  یم  مشچ  هک  نانچمه  ماظتنا  دراد  زور  یب  بش و  یب  مامت  دشاب  نیا  وچ  نآ  دشابن ، رو  بش 
يا ار  نآ  ونـشم  نیا  عرف  نآ  تسه  هک  تدـنیوگب  رو  نادـب  ار  ردارب  نآ  ردارب  نیز  نالف  يا  توَملا  ُخأ  دـش  نوچ  ام  ِمَون  باتفآ  و 

ناهش يوس  يود  یم  اهرمع  وت  نآ  ریبعت  یپ  رد  لاس  تسیب  ینیبن  يرادیب  هب  هک  لاح  فصو  تناج  باوخ  دنیبب  یم  نیقی  یب  دِّلقم 
تسا 3 یگس  ار  رِس  نینچ  نیا  نتفگ  عرف  تسیچ  ریبعت  ار  باوخ  نآ  وگب  هک  اهَد  اب 

هِّطِخ دـنیب  باوخ  ناتِـس  وا  دپـسخ  وچ  اـت  دـیاب  لـیپ  صاـصتخا  اـبتجا و  لـصا  دـشاب  صاوَخ  باوخ  دوخ  نیا و  تسا  ماـع  باوـخ 
باوخ هب  ات  تفز  کین  دیاب  لیپ  نوچمه  ناج  بارتغا  تسا  هدرکن  ناتسدنه  رخ ز  باوخ  هب  ناتـسودنه  چیه  دنیبن  رخ  ناتـسودنه 

ص: ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  بش  هب  شرکذ  نآ  ددرگ  رَّوصم  سپ  بلط  زا  لیپ  دنک  ناتـسدنه  رکذ  تفَت  تفر  دناد  دنه  وا 
443

، دنشک ملع  هدرپ  رب  هک  ریش  تروص  ملع : ریش   3050 تسین ب 3071 - شاّلق  ره  ياپ  رب  یعجرا  تسین  شابوأ  ره  راـک  هَّللا  اوُرُکذا 
تسا یفتخم  حور  رثا  هک  نآ  ياه  تکرح  تسا و  مسج  زا  تیانک  ملع » ریش   » تیب نیا  رد  و 
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.دنیب یم  يرهاظ  مسج  رثا  ار  نآ  نادان  و 

.هدننک تیاکح  هدنهد ، ربخ  ِربُخم :  1 مدب 603 / مد  دشاب  داب  زا  ناش  هلمح  ملع  ریش  یلو  ناریش  همه  ام 

.ناهنپ هدیشوپ ، مَتَتکُم :

دب کین و  ياه  هشیدنا  هب  تسا ، یحیملت  نآ  رد  ثحب  دروم  تیب  رد  اما  .تشذگ   2 تیب 3780 / لیذ  نآ  يوغل  ینعم  روبد : ابص و 
.تسا سفن  ای  لقع  نآ  كرحم  هک 

هب ار  یمدآ  هک  زین  يرکف  ياه  تکرح  دزو ، یم  وس  مادک  زا  داب  هک  دوش  یم  راکشآ  ملع  هدرپ  شبنج  زا  هک  نانچ   ) .هدیشوپ افخ :
.هبشم هب  هبشم  هفاضا  ترکف : داب  .یناوهش ) ای  تسا  ینالقع  نآ  كرحم  هک  دهد  یم  ناشن  دراد  یماو  دب  ای  کین  ياهراک 

یهلا رون  هک  تساج  نآ  یقیقح  قرش  اما  .دنا  هدیمان  مان  نیدب  وس  نآ  زا  باتفآ  ای  هام  ندمآ  رد  رابتعا  هب  ار  قرشم  تسا : دامج  هم 
(35 رون ،  ) .ِضْرَْألا ِتاومَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  هک : دبات  یم  اه  لد  رب  نآ  زا 

.لد داؤف :  1 الُع 1125 / راونا  سکع  زا  نوردنا  اهس و  زا  باتفآ و  زا  نورب  نیا 

.ترارح یمرگ ، بََهل :

.يرهاظ دیشروخ  یمرگ  نآ :

.نطاب دیشروخ  نیا :

ینورد مشچ  تسا  هتسب  هدید  هک  باوخ  رد  هک  نانچ  تسا ، ینورد  غورف  .تسین  هیپ  تسا  ندید  ببـس  هچ  نآ  مشچ : هک  نانچمه 
.دنیب یم 

1 تسا 1126 / لصاح  اه  لد  رون  زا  مشچ  رون  تسا  لد  رون  دوخ  مشچ  ِرون  ِرون 

444 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: هب دینک  هاگن  تسا و  هدمآ   1 تیب 400 / لیذ  رد  هک  تسا  یثیدح  هب  تراشا  توَملا : ُخأ 

ص 189. ج 79 ، ص 152 ، ج 73 ، راونالا ، راحب 

باوخ رد  یمدآ  .تسا  هدش  هدناوخ  گرم  ردارب  باوخ  تسا ، هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  ردارب : نیز 
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درم هک  نآ  زا  سپ  یمدآ  هک  درک  سایق  ناوت  یم  اجنیا  زا  تسین ، نکمم  يو  يارب  نآ  ندید  يرادیب  رد  هک  دنیب  یم  ار  ییاه  ملاع 
.تسا هاگآ  ناسچ  دنیب و  یم  هنوگچ  داتفا ، راک  زا  وا  یمسج  ياهورین  و 

ریذپم ار  نآ  دیوگ  نینچ  وت  هب  یـسک  رگا   ) .يا هدـید  يرادـیب  رد  هک  تساهزیچ  ساکعنا  ینیب  یم  باوخ  رد  هچ  نآ  نیا : عرف  نآ 
.كریز ناگدننک  ریبعت  زا  تیانک  اهَد : اب  ِناهش  .يا ) هدیدن  يرادیب  رد  هک  ینیب  یم  ییاهزیچ  باوخ  رد  وت  هک  ارچ 

.تسایلوا صاوخ و  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  لیپ »  » و . 2 تیب 2221 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ناتسودنه : لیپ و 

.هتفخ تشپ  هب  ناتِس :

.نداتفا تبرغ  هب  هدیزگ ، تبرغ  بارتغا :

.دیرآ دای  هب  ار  ادخ  هَّللا : اوُرُکذا 

(28 - 27 رجف ،  ) .ِکِّبَر یلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  هیآ : هب  تسا  تراشا  درگ  زاب  یعجرا :

نیا تسا  توَملا  ُخا  ُموَّنلا  ّرس  نیز  يراع ز  دنک  ار  اه  ناج  بسا 

زارد دنب  ناشیاپ  رب  دهن  رب  زاب  دنیآ  زور  هک  نآ  رهب  کیل 

ناهن غود  رد  نغور  تفگ  شیپ  ياـه  تیب  رد   1 / 400 راب 402 - ریز  رد  شدرآ  هاگارچ  زو  رازغرم  نآ  دـشک ز  او  شزور  هک  اـت 
ياه لاثم  اب  ار  قیقد  ینعم  نیا  تسوا ، هویش  هک  نانچ  اه  تیب  نیا  رد  .نادرگ  رس  ینامـسج  ياه  یکیرات  رد  ینارون  لقع  ای  تسا ،
هدرپ شبنج  زا  زین  .داتـسیا  دهاوخ  ریـش  دزون  داب  رگا  دور و  یم  وس  نآ  وس و  نیا  داب  شزو  اب  ملع » ریـش   » .دزاس یم  نشور  یّـسح 
تسا نینچ  زین  ناسنا  يرکف  ياه  شبنج  .زیمآ  ابو  بونج  زا  ای  زیگنا  حرف  لامـش  زا  دزو ، یم  وس  مادک  زا  داب  هک  تسناد  ناوت  ملع 

نآ هدننادرگ  و 

حرش
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445 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

.داد صیخشت  ناوت  یم  ار  قرشم  ای  كرحم  وس  ود  زا  کی  ره  هب  یمدآ  لیامت  زا  تسا و  یناوهش  سفن  ای  ینارون  لقع 

ٍهَرطَقَک طیحملا  رحبلا  یعرشم  نم  ٍهَعمَلَک و  طیسبلا  رونلا  یعلطم  نِم  َو 

قرشم دننیب و  یم  ناگمه  ار  هام  ینشور  ص 90 ) ضراف ، نبا  ناوید   ) یتَّیِشَِمب يَدُهلا  يِدهَی  ٌکَلَم  ِِهب  ِینِطاب  ِرُون  نِم  اَّلإ َو  ٌکَلَف  َال  َو 
هک تسا  قح  ترـضح  تیانع  وترپ  ای  یلک  حور  لد ، رون  قرـشم  اما  .تسا  دامج  نآ  قرـشم  تسا و  يدامج  هام  .دـنناد  یم  ار  نآ 

ینورد ینـشور  رگا  .تسوپ  زور  دیـشروخ  تسا و  زغم  نآ  ای  تسوا  سکع  مینیب  یم  هک  دیـشروخ  نیا  دزاـس و  یم  نشور  ار  لد 
: هب دینک  هاگن   ) .دید ناوت  یم  زور ، ِدیشروخ  یب  ددرگ  بیصن 

سپس ( 3 / 1834 فحصم » يور  زا  وا  ندناوخ  نآرق  انیبان و  خیش   » 4 و / 597 وا » نتفر  هار  بش  رد  یبرغم و  هللا  دبع  خیش   » ناتـساد
رد دیامرف و  یم  هسیاقم  نآ  اب  ار  تمایق  دنک و  یم  تراشا  دنیب  یم  يرهاظ  مشچ  نودب  یمدآ  هک  اه  ملاع  باوخ و  هب  تبسانم ، هب 
یم باوخ  ریبعت  یپ  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  دـیوگ : تسا  يرادـیب  رد  اه  ندـید  ساکعنا  باوخ  دـنیوگ  هک  یناسک  ياه  هتفگ  در 
ياه ناهج  نانآ  هک  ارچ  .ناصاخ  هن  تسا  ماوع  ياـه  باوخ  رد  باوخ  ریبعت  رد  شـشوک  نیا  هک  هتکن  نیا  رکذـت  زاـب  و  یـشوک ؟
سک ره  ناوت  رد  ملاع  نآ  ریس  دیامرف  یم  ماجنارس  .دنک  یم  ریبعت  ناتـسودنه »  » و لیپ »  » هب نآ  زا  انالوم  دننک و  یم  ریـس  ار  يرترب 

رد ادخ  هک  تسا  هنئمطم  سفن  راک  نآ  ادخ و  دای  تسا و  هَّللا  یلا  ریس  ریس ، نآ  ینعم  هچ  تسین 
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.دیامرف یم  باطخ  نادب  نآرق 

شقن نینط  مد  ره  نارگانیم  زا  ونـشب  نیبب  ار  نودرگ  نازاس  ایمیک  شاب  لیدـبت  یپ  رد  یلیپ  هن  رو  شاب  لیپ  مه  وشم  سیآ  وت  کـیل 
مد ره  ار  بیـسآ  نیا  روک  بش  يا  رگنب  ار  بیج  نیکـشُم  قلخ  ینیبـن  رگ  کـل  یل و  رهب  دـنا  نازاـسراک  کـلف  ِّوج  رد  دـنا  نادـنب 

باجح یب  ار  لد  ناتـسدنه  طسب  باوخ  هدـید  مهدا  میهاربا  دـُب  نیز  وت  كاخ  زا  نیب  هتـسُر  ون  ون  تبَن  وت  كاردا  رب  تسا  بیـسآ 
حرـش دوش  هناوید  باوخ و  زا  دهج  هک  دوب  ناتـسدنه  دـید  ناشن  نآ  دـیدپان  دـش  دز و  مه  رب  تکلمم  دـیرد  رب  ار  اهریجنز  مرجال 

446 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

یفاجَت هک  رودص  ردنا  دوب  نآ  شناشن  هک  رون  ربمغیپ ز  تفگ  هک  نانچ  نآ  اهریجنز  هقلح  دنارد  یم  اهریبدـت  رب  كاخ  دـناشف  یم 
: سیآ  3072 افص ب 3083 - رای  يا  ونشب  یناتساد  یفطصم  ثیدح  نیا  حرـش  رهب  رورُّسلا  ُراَد  زا  درآ  َتبانا  مه  رورُغلا  ُراَد  زا  درآ 

.دیمون

: نودرگ نازاس  ایمیک  .ینک ) نوگرگد  ار  دوخ  ات  شوکب  یتسین  سک  نینچ  رگا   ) .ودب ندیسر  قشاع  قح و  درم  زا  تراعتـسا  لیپ :
.دنزادنا یم  ناشریخ  هار  رد  دننادرگ و  یم  زاب  ناشدب  هار  زا  دنزاس ، یم  لدبم  ار  نابلاط  هشیدنا  داشرا  تیانع و  اب  هک  قح  يایلوا 

.دنیادز یم  مّلعتم  لد  زا  ار  ینامسج  ياه  تفص  گنز  تیبرت  میلعت و  اب  هک  نانآ  نارگ : انیم 

.وت يارب  نم و  يارب  َکل : ِیل و 

.دنراد ینامحر  مد  هک  نانآ  .نامد  شوخ  زا  تیانک  بیج : نیکشم  قلخ 

.تسا يا  هنوگ  هب  مد  ره  دهد و  یم  تسد  لد  رب  هک  یتالاح  زا  تیانک  بیسآ :

زا تیانک  ون » ون  تبن   » و ینتسر ، تبَن :
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.نوگانوگ ياه  هشیدنا 

.2 تیب 3196 / لیذ  هب : دینک  هاگن  مهدا : میهاربا 

.نداهن قح  رایتخا  رد  ار  دوخ  ندرک و  اهر  ار  ریبدت  ندناشف : ریبدت  رب  كاخ 

.ایند زا  ندیزگ  يرود  رورُغلا : ُراَد  زا  یفاجَت 

.تبوت .نتشگ  زاب  َتبانا :

.قح ترضح  تحاس  تشهب و  زا  تیانک  .ینامداش  هناخ  رورُّسلا : راد 

تـسا هدش  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  َيِوُر »  » تروص هب  يوار ، مسا  ندروآ  نودب  هعیـش ، ياه  باتک  رد  ثیدح  نیا  یفطـصم : ثیدـح 
عقو اذِإ  روُّنلا  نإ  : » تفگ دوـمرف و  تئارق  ار  ( 22 زمر ،  ) ِهِّبَر ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْـسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَـش  ْنَمَف  هیآ َأ  ص )  ) لوسر هک 

ِدُولُخلا َو ِراَد  َیلإ  َُهباَنإلا  ِروُرُغلا َو  ِرَد  نَع  ِیفاجَّتلا  َلاَق  اِهب  ُفَرُعی  ٌهماَلَع  َِکلَِذل  لَهَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اُولاَق  .َحَرَشنا  َُهل َو  َحَسَفنا  ِبلَقلا  یف 
ص 122) ج 70 ، راونالا ، راحب  ص 448 ، نیظعاولا ، هضور  « ) .توَملا ِلوُُزن  لبَق  ِتوَمِلل  ُدادعَتسالا 

447 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد نوسلکین  هچ  نآ  ص 135 ) يونثم ، ثیداحا   ) تسا هدمآ  هداسلا  فاحتا  نیدلا و  مولع  ءایحا  زا  ثیدـح  نیا  يونثم  ثیداحا  رد 
تسا تسرد  دوخ  ياج  رد  دنروآ  یم  ادخ  هب  يور  دننک و  یم  اهر  ار  ناهج  ود  ره  لد  نشور  نافراع  هک  هتـشون  تیب 3082  لیذ 

تیب 3082) رد  « ) زا  » دسیون دوخ  حرش  رد  يو  .تسا  هتفرگ  يورقنا  حرـش  زا  ار  هیجوت  نیا  تسین و  بسانم  تیب  نیا  حرـش  اب  یلو 
لقن ار  ربمغیپ  ثیدح  تیب  نیا  رد  انالوم  اّما  .دیامن  عوجر  تبانا و  مه  رورـسلا » راد  زا   » ینعم دوشن ، ضرف  دیاز  رگا  اما  تسا ، دیاز 

تسا ص )  ) لوسر هدومرف ي  فالخ  هک  ار  دوخ  يار  دنک و  یخاتسگ  هک  هَّللا  َذاعم  تسا و  رهاظ  ثیدح  نتم  دنک و  یم 
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رثن مظن و  رد  ب »  » ینعم هب  زا »  » .هدرب و راک  هب  ب »  » ینعم هب  ار  زا »  » مود تیب  مین  رد  رعـش  ترورـض  هب  وا  اـهنت  .دـهد  تبـسن  ودـب 
رورغلا و راد  زا  درآ  یفاجت  تسا : نیا  انالوم  تیب  ینعم  سپ  زا )»  » لیذ همان ، تغل  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هتفر  راک  هب  ناوارف  یسراف 

.رورسلا راد  هب  درآ  تبانا 

رد .تسین  بیصن  ار  یـسک  ره  ندیدرگ ، هنئمطم  سفن  دنوادخ  ندرک و  ادخ  دای  هک  داد  يرادشه  هتـشذگ  ياه  تیب  رخآ  تیب  رد 
یفطل ات  دومن  دـیاب  لسوت  نودرگ  نارگ  ایمیک  هب  دوب و  دـیابن  دـیمون  قح  تیانع  زا  لاح  ره  هب  هک  دـیامرف  یم  داـشرا  اـه  تیب  نیا 

.دوشگ ناشلد  زا  لفق  نانآ  تیانع  هدید  یلو  دندوب  هدروآ  يور  ایند  هب  هک  سک  اسب  .دنهد  ینوگرگد  ار  وت  دننک و 

.دیزگ ار  رورسلا  راد  دید و  رورغلا  راد  ار  ایند  .دروآ  ادخ  هب  ور  درک و  اهر  ار  یهاشداپ  مهدا  میهاربا 

دش وا  تقو  دقن ، .ِهیِبأ  ِهِّما َو  ِهیِخا َو  نِم  ُءرَملا  ُّرِفَی  َموَی  دومن ، يور  يو  هب  یقیقح  یهاشداپ  هک  هداز  هاشداپ  نآ  تیاکح 

هراشا

، دش وا  تقو  دقن ، .ِهِیبأ  ِهِّما َو  ِهیِخا َو  نِم  ُءرَملا  ُّرِفَی  َموَی  دومن ، يور  يو  هب  یقیقح  یهاشداپ  هک  هداز  هاشداپ  نآ  تیاکح 

دنز فال  دیآ و  رب  هدوت  كاخ  رس  رب  دیآ  هریچ  هک  كدوک  نآ  دننک  مان  يریگ  هعلق  هک  ناعبط  كدوک  هدوت  كاخ  نیا  یهاشداپ ،
نم تفگ  تسَِرب  اه  گنر  دیق  زا  وچ  هداز  هاشداپ  نآ  نایبِّصلا ، ُعیبَر  ُبارُّتلا  هک  دنرب  کشر  يو  رب  رگید  ناکدوک  تسارم  هعلق  هک 
متفر نوسکی  متـسَر ، نوسکا  نیا  زا  نم  میوگ  یمن  نوسکا  سلطا و  رز و  میوگ ، یم  نود  كاخ  نامه  ار  نیگنر  ياه  كاـخ  نیا 

سک چیه  نوکیَف  نُک  تردق  رد  تسین  تجاح  اه  لاس  رورم  ار  قح  داشرا  .اِیبَص  َمکُحلا  ُهاَنیَتآ  و 
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دیوگن ّتیلباق  نخس 

درُد تشگ  هش  نآ  رب  ملاع  ِیفاص  درُمب  هگان  رـسپ  نآک  وا  دـید  باوخ  رنه  زا  نَّیُزم  نطاب  رهاظ و  رـسپ  اـنرب  کـی  تشاد  یهاـشداپ 
هار يو  رد  دیبای  یمن  هک  هاش  درَد  دود و  دش ز  ُرپ  نانچ  نآ  وا  کشا  شتآ  ِّفَت  زا  دـنامن  هک  وا  کشَم  شتآ  بات  زا  دـش  کشخ 

شیوخ رمع  ردنا  دوب  هدیدن  هک  شیپ  شیرادیب  دمآ ز  ییداش  دش  رادیب  هش  دوب  هدـنام  رمع  دـش  راک  یب  شبلاق  ندرم  تساوخ  هآ 
غال تنیا  دریمب  يداش  مد  زو  غارچ  نیا  دریمب  یم  مغ  مد  زا  ندب  ناج و  نیا  دـمآ  قَّوَطُم  سب  ندـش  یناف  مه  تساوخ  يداش  هک ز 

: تسا هتـشون  نوسلکین  هداز : هاشداپ   3084 تسا ب 3092 - هدـنخ  ياـج  لکـش  قَّوطم  نیا  تسا  هدـنز  وا  گرم  ود  نیا  ناـیم  رد 
.تسا هدرک  یهلا ) بیبط  رگرز و  كزینک و  ناتساد   ) لوا رتفد  هب  تراشا  یلو  هتفرگ  اجک  زا  ار  تیاکح  نیا  انالوم  تسین  مولعم 

« هداز هاشداپ   » ناتساد نیا  رد  .تسا  هدمآ  نوگ  هنوگ  ياه  تروص  هب  راب  دنچ  يونثم  يواطم  رد  هک  تسا  یتقیقح  زمر  اه  تیب  نیا 
هک ایند  زمر  یلباک » زوجع   » تسا و ناسنا  حور 

449 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ادخ یلو  بیبط »  » تعانق و زمر  شیورد » رتخد   » دبیرفب و ار  وا  دشوک  یم 

تـسا هدوب  ییزاب  يریگ : هعلق  ( 35 - 34 سبع ،  ) .شردـپ شرداـم و  شردارب و  زا  یمدآ  دزیرگ  یم  هـک  يزور  ُءرَملا :...  ُّرِفَی  َموَـی 
.زین ار  نالاسنایم  ناناوج و  هاگ  ار و  ناکدوک 

هک نانچ   ) .تسا هتـسناد  رمع  نبا  دعـس و  نب  لهـس  زا  يورم  یثیدح  ار  نآ  ریغـصلا  عماجلا  زا  لقن  هب  يورقنا  نایبّصلا : ُعیبَر  ُبارُّتلا 
زا نالاس  گرزب 
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.هایس يابید  .دنا  هدرک  ینعم  اخمک »  » ار نآ  نوسکا : .دنناد ) يزاب  كاخ  رد  ار  ینامداش  نآ  ناکدوک  دنا ، نامداش  راهب  ندمآ 

هب تغل  رد  نوسکی : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یناقاخ ،  ) کلف نوسکا  توسک  نیمز  سلطا  هّقش  نوخ  درگ و  زا  دنـشوپ  رفظ  دیع  یپ  زا 
.تاقلعت زا  يراع  یگنر ، کی  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  تسا و  ناسکی »  » ینعم

.ناوج انَرب : انُرب : ( 12 میرم ،  ) .میداد مکح  یکدوک  رد  ار  وا  و  َمْکُْحلا : ُهاْنیَتآ 

.نتشگ لدبم  هودنا  هب  يداش  ندش : درد  یفاص 

کـشخ شمـشچ  رد  کشا  هک  دـش  هریچ  وا  رب  هودـنا  ناـنچ   ) .مغ یمرگ  زا  تراعتـسا  شتآ : تسا و  مشچ  زا  تراعتـسا  کـشَم :
.دوب هدنامن  ندیشک  هآ  يارب  مه  یلاجم  نتفاین : هار  هآ  .دیدرگ )

مـسج تسا و  ناج  ياه  تلاح  زا  مغ  يداش و   ) .تسا هتـسباو  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  .هداـهن  ندرگ  رب  قوط  راد ، قوط  قَّوَطُم :
وس کی  زا  .تسا  هتـسب  رگیدکی  هب  قوط  رـس  ود  نوچ  ود  نیا  و  مغ ، هاگ  دیآ و  یم  يداش  هاگ  .تلاح  ود  نیا  ندش  ضراع  لحم 

.دنا هتفرگ  ریسا »  » ینعم هب  ار  قوطم  ناحراش  ضعب  .یسر ) یم  رگید  رس  هب  يوَر  شیپ  يریگب و  هک 

.ناج غارچ :

.سکعلاب يداش و  ندمآ  مغ و  نتفر  گرم : ود 

رگد يور  کی  نآ ز  گرم و  يور  کی  زا  زیچ  کی  بجع  يا  بر  ِبیبسَت  زا  دوب  مغ  نانچ  نآ  ببس  ار  يداش  تفگ  دوخ  اب  هاش 
450 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  كاستما  رگید  يوس  نآ  مه  زاب  كاله  تلاح  نآ  دب  تبسن  یکی  نآ  گرب  ایحا و 

ناوخ ریبعت  مه ، باوخ  رد  ار  هدنخ  لاوز  صقن و  تبقاع  زور  يوس  لامک  يوایند  يوس  نت  يداش 
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دوخ مغ  نیک  دیـشیدنا  هاـش  حَرَم  بحاـص  يا  ریبـعت  رد  تسه  حرف  يداـش و  باوـخ  رد  ار  هیرگ  ناهُدـنا  غـیرد و  اـب  دـیوگ  هیرگ 
ببـس دش  ار  انف  نوچ  مدیاب  يراگدای  لُگ  دور  هک  مدَق  ردنا  نینچ  يراخ  دسر  رو  تشگ  ّنظ  دب  نیا  سنج  زا  ناج  کیل  تشذگ 

نآ خـلت  غیژ  غیژ  غیژ  غیژ  نداـشگ  ردـنا  دـنک  یم  غیِدـَل  گرم  يوـس  رد  هچیرد و  دـص  اـم  میدـنب  ار  هار  نیمادـک  سپ  یهتنم  یب 
تـسا رد  گناب  افج  نامـصخ  يوس  زو  تسا  رد  گـناب  اـهدرد  نت  يوس  زا  گَرب  صرح  زا  صیرح  شوگ  دونـشن  گرم  ياـهرد 
اهدژک ُرپ ز  یماگ  ود  ره  تسا  هر  هناخ  نیا  رد  اهرُغ  همه  نآ  بِهتُلم ز  نک  رظن  اه  ّتلع  ران  ّبط  ِتسرهف  یمد  ناوخ  رب  رَـس  ِناـج 

اج زا  غارچ  کی  نآ  داب  هب  رگ  دوش  یفاو  کی  ود  ره  زک  دوب  ات  يرگید  غارچ  مناریگب  وز  يرتبا  مغارچ  تسا و  دـنت  داـب  تسا  هَچ 
وا دـهن  دوخ  مشچ  شیپ  ناـهگان  دریمب  نیک  يزور  هک  اـت  غارف  رهب  زا  تخورفا  لد  عمـش  غارچ  صقاـن  نت  زک  فراـع  وـچمه  دور 

ببس مغ  نانچ   ) .نتخاس ببس  بیبسَت :  3093 رگد ب 3111 - ییناف  هب  ار  یناف  عمـش  ررغ  زا  داد  سپ  مهف  نیا  درکن  وا  ناـج  عمش 
.تسا یگدنز »  » زا تیانک  تیب  نیا  رد  و  يرادهگن ، كاستما : .تشگ ) یهتنم  يرادیب  يداش  هب  باوخ  تشحو  دش ، يداش  نینچ 

( .تسا ترخآ  ناصقن  ببس  تسا  ینامداش  بجوم  يوایند  زا  هچ  نآ   ) .دهد ورین  ار  مسج  هچ  نآ  نت : يداش 

دیدپ دیآ  یلد  شوخ  دض  نیدب  ات  دیرفآ  نآ  یپ  قح  ار  مغ  جنر و 

دض هب  اه  یناهن  سپ 
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.دنک ریبعت  ار  باوخ  هک  نآ  .ّربعُم  ناوخ : ریبعت   1 / 1130 دوب 1131 - ناهنپ  دض  تسین  ار  قح  هک  نوچ  دوش  ادیپ 

451 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدنزان يداش  زا  نامداش ، حَرَم : بحاص 

: ندیـسر مدق  رد  راخ  .دش ) نامگ  دب  دید  هک  یباوخ  زا  نکیل  دوب ، باوخ  رد  دید  هچ  نآ  هک  دش  نامداش  هاش   ) .نامگ دب  نظ : دب 
.ندرم زا  تیانک 

.دنزرف زا  تراعتسا  لگ :

.رایسب یهتنم : یب 

.هدنزگ غیَِدل :

.درب یم  لیلحت  كدنا  كدنا  ار  اهورین  دنک و  یم  ناوتان  ار  مسج  هک  اه  تفآ  اهدرد و  زا  تیانک  گرم : ياهرد  غیژ  غیژ 

یسک ندمآ  رد  هناشن  هک  رد ، گناب  نوچمه  دنک ، یم  هاگآ  گرم  زا  دوش  یم  ضراع  نت  رب  هک  ییاهدرد  ندوب : رد  گناب  اهدرد 
 ... دـیدنخ یم  ودـب  اـیند  اـیند و  هب  وا  هک  یماـگنهب  هاـگان  : » تسا ع )  ) یلع هدوـمرف ي  زا  هتفرگ  تیب  نیا  نومـضم  ًارهاـظ  .تسا و 

ییافج ندوب : رد  گناب  افج  هبطخ 221 ) هغالبلا ، جهن  « ) .تسکـش مه  رد  ار  شیاه  توق  تسخ و  شلد  رد  تبیـصم  راخ  راگزور 
.تسا نانآ  گنج  يریگرد و  هناشن  دننک  یم  نانمشد  هک 

.زیزع رس : ناج 

.هبشمب هب  هّبشم  هفاضا  تلع : ران 

.نازوس بهتلم :

.تفآ یگتسکش و  زا  تیانک  رغ :

.هاتوک رمع  زا  تراعتسا  دنت : داب 

: غارچ صقان  .درادن ) يدنزرف  مرسپ  درذگ و  یم  مرمع   ) .ندوب دنزرف  یب  زا  تراعتسا  رتبا »  » رـسپ و زا  تراعتـسا  غارچ » : » رتبا غارچ 
.دراد دودحم  ییورین  هک  .ینامرفان  زا  تیانک 

.نتخاس نشور  ار  ناج  نتخورفا : لد  عمش 

سپ هک  درک  هدنـسب  نیدب  .دزادرپ  ناج  هب  دنک و  اهر  ار  مسج  دیاب  تسنادن  وا  .ددرگ ) یم  رب  هاشداپ  هب  ریمـض  : ) مهف نیا  درکن  وا 
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.دریگب ار  وا  ياج  شا  هداز  دنزرف  يو  زا 

.رادیاپان مسج  یناف : عمش 

452 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نانچ
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نوچ دـنباوخ و  ایند ] رد  : ] مدرم اوُهَبَتنا  اوتام  اذاف  ٌماین  سانلا  : » تسا ثیدـح  رد  هک  نانچ  هدـمآ و  نایم  يونثم  يواطم  رد  اـهراب  هک 
، باوخ يداش  دنیوگ  یم  ناگدننک  ریبعت  هک  نانچ  .دـنا  هتفگ  گرم  ردارب  ار  باوخ  هک  تسا  نیمه  يارب  و  .دـنوش » رادـیب  دـندرم 
تسا و نارگن  ار  وت  گرم  یتبیـصم  نآ  يداش  ره  تسا و  یتفآ  ایند  تمعن  ره  سپ  .تسا  يرادـیب  هناشن  باوخ  مغ  يرادـیب و  مغ 
دراد و رب  هرهب  ناـج  دوس  هب  نت  زا  ناـهج  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  فراـع  .ناـسر  تنت  هب  یپاـیپ  ياـهدرد  تروص  هب  نآ  ياـهریت 

.درامگ دوخ  هار  ارف  ار  نآ  دریمب  نوچ  هک  دنک  نشور  یعمش 

لسن عاطقنا  فوخ  زا  ار  دوخ  دنزرف  هاشداپ  ندروآ  سورع 

لسن عاطقنا  فوخ  زا  ار  دوخ  دنزرف  هاشداپ  ندروآ  سورع 

تروص زاب  زاب  دـَعب  ددرگ ز  وا  خرف  زاب  زاب  نیا  انف  يوس  دور  رگ  ور  لسن  جُّوَزَت  نیز  دـیامن  اـت  وا  رهب  دـیاب  تساوخ  یـسورع  سپ 
زا قلخ  همه  ینعم  نیا  رهب  هِیبأ  ُّرِس  َدلَولا  هک  یفطـصم  هیبَن  هاش  نآ  دومرف  نیا  رهب  دوب  یقاب  دلو  رد  وا  ینعم  دور  اجنی  رگ ز  زاب  نیا 

هداد ناشـصرح  تمکح  هب  قح  ناهن  ناشیا  بلاق  نآ  دوش  نوچ  ناهج  رد  یناعم  نآ  دنامب  ات  فَرِح  ار  نالفط  دـنزومایب  یم  فغَش 
مهاوخ ز يرتخد  شیک  بوخ  ار  دوخ  روپ  مهاوخ  تفج  شیوخ  لـسن  ماود  رهب  زا  مه  نم  دِعَتـسم  ریغـص  ره  دـشُر  رهب  دِـج  تسا 

ناریـسا رم  تسولگ  تسا و  جرف  ِصرح  ریـسا  ین  تسوا  دازآ  تسا  حلاص  نیا  دوخ  هاش  یِحلاک  یهاشداپ  لسن  ین ز  یحلاص  لسن 
نوخ هیداب  هَزافَم  دش  هایس  نآ  مان  روفاک  نوچ  سکع ، هاش  دندرک  بقل  ار 
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داد ماع  ار  لجا  ناریسا  نآ  لجا  ردص  ای  ریم  هتشون  رب  لمأ  مشخ و  توهش و  ریـسا  رب  ماع  دندرک  ار  سیپ  نآ  تخب  کین  مان  راوخ 
یـشیوخ يدـهاز  اب  نوچ  هاش  لام  هاج و  ینعی  تسا  تسپ  وا  ناج  لاِعن  ِّفص  رد  هک  شدـنناوخ  ردـص  دالب  ردـنا  لجا  ناریما  ماـن 

.ندرک ییوشانز  ندش ، تفج  جُّوَزَت :  3112 دیسر ب 3127 - نانوتاخ  شوگ  رد  ربخ  نیا  دیزگ 

.رسپ زا  تیانک  زاب :

.هاش هون  رسپ ، دنزرف  زا  تیانک  هجوج ، خرف :

یلصا هک  درآ  یشکرز  زا  رفنازورف  موحرم  نکیل  هتسناد ، ثیدح  ار  نآ  انالوم  هیبأ : ُّرِس  َُدلَولا 

454 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا روهشم  هتفگ  تسین و  ثیدح  ًارهاظ  ص 135 ) يونثم ، ثیداحا   ) .درادن

تسا روهشم  هچ  نآ  اب  تروص  نیدب  و  ص 119 ) ج 79 ، راونالا ، راحب  « ) .ِبألا ُهَِجیتَن  َُدلَولا  : » درآ ریثا  نبا  هیاهن  زا  یسلجم  موحرم 
ارف ار  لد  هک  یتسود  فَغَـش : رمث ) لیذ  ریثا ، نبا  هیاهن  « ) .ِبألا ُهُِجتُنی  ُدـَلَولا  : » تسا نینچ  ترابع  هیاـهن  رد  اـما  دـیامن  یم  کـیدزن 

.دریگ

.هشیپ هفرح : عمج  فَرِح :

.ور شرت  رایسب  ِحلاک :

.فلع بآ و  یب  نابایب  هَزاَفَم :

.دنیاپ یمن  ناهج  رد  هک  .اه  یندرم  لجا : ناریسا 

.دنروآ رد  اپ  زا  شفک  هک  اج  نآ  لاِعن : ِّفَص 

.ار ییاسراپ  يوقت و  تفرگ و  رظن  رد  ار  نآ  تلاصا  نادـناخ و  دـیاب  ییوشاـنز ، دـنویپ  رد  هک  نادـب  تسا  تراـشا  اـه  تیب  نیا  رد 
یب نابایب  دنمان و  یم  هاش  ار  توهـش  ماعط و  ریـسا  .دنهن  ار  نامدرم  هک  تساه  بقل  دننام  هن  رو  داد  رارق  نطاب  ناونع  دیابن  ار  رهاظ 

بحاص ردص  تسا  لام  هاج و  دنب  رد  هک  ار  نآ  دنهن و  مان  تخب  کین  ار  سیپ  .دنیوگ  يراگتسر )  ) زوَف ياج  ار  فلع  بآ و 
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.دنیوگ لالج 

شیورد يدنویپ  زا  ناشیا  نتشاد  گنن  مرح و  لها  ندرک  ضارتعا  رسپ و  تهج  زا  ار  يدهاز  شیورد  رتخد  هاشداپ  ندرک  رایتخا 

شیورد يدنویپ  زا  ناشیا  نتشاد  گنن  مرح و  لها  ندرک  ضارتعا  رسپ و  تهج  زا  ار  يدهاز  شیورد  رتخد  هاشداپ  ندرک  رایتخا 

ادـگ رب  ار  ام  روپ  يدـنبب  ات  اهَد  زو  یهاوخ  لُخب  ّحُـش و  وت ز  لقَن  لقع  رد  دوب  تَّیِوفُک  طرـش  لـقع  صقن  زا  تفگ  هداز  هش  رداـم 
نوچمه لـسک  ّیمیئل و  زا  هن  یَُقت  زا  دزیرگ  یم  تعاـنق  رد  تسادـخ  ِداد  زا  بلَقلا  ُِّینَغ  وک  تساـطخ  نتفگ  ادـگ  ار  حـلاص  تفگ 

یم تّمه  هب  رز  جنگ  نیو ز  دهن  رـس  دبایب  رگ  نآ  يا  هّبح  تسادـج  نان  ود  ِّتلق  رقف و  نآ ز  تساُقت  زو  تعانق  زا  نآک  یتَِّلق  ادـگ 
رانید رهوگ و  راثن  ای  زاهج  ار  وا  عالق  رهـش و  وک  تفگ  مامه  دیوگ  ادگ  ار  وا  دنک ، یم  مارح  ره  دـصق  صرح  زا  وا  هک  هش  دـهج 
شوخ یحلاـص  داژن  زا  يرتـخد  شداد  هاـش و  دـمآ  بلاـغ  دـیُرب  يو  زا  ادـخ  اـه  مغ  یقاـب  دـیزُگ  رب  نید  مغ  هک  ره  ور  تفگ  زیر 

زک ناـنچ  نآ  شلاـصخ  نیا ، رتـخد  نسح  تشاـچ  ِدیـشروخ  زا  رت  ناـبات  شا  هرهچ  تشادـن  دوخ  ریظن  دوخ  تحـالم  رد  يرهوـج 
رد کُلم  هب  ناد  رتشا  ِراّطق  ترخآ  عفتنم  تخب  هاج و  لام و  نسح و  عَبَت  ردـنا  دـسر  ات  نک  نید  دیـص  نایب  رد  دـجنگن  یم  ییوکن 

، يربارب تَّیِوفُک :  3128 ار ب 3142 - مشپ  تمیق  هچ  رتشا  دوب  رو  ار  وت  دوبن  رتـش  ینیزگب  مشپ  کـشپ  مشپ و  نوچمه  شاـیند  عبت 
.دوش یم  تیاعر  ییوشانز  رد  هک  یگیاپ  مه 

.تسا هدش  لقن  يوش  نز و  يربارب  لقع  مکح  هب  لقن : لقع  رد 

.زآ صرح ، ّحُش :

.یکریز اهَد :

ص: ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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456

یَنِغ یَنِغلا  ُریَخ  : » تسا هدـمآ  ص )  ) لوسر زا  ثیدـح  رد  هک  نانچ  .تسین  يواـیند  دـنب  رد  هک  .دراد  زاـین  یب  یلد  هک  بلَقلا : ُِّینَغ 
.يراکزیهرپ یَُقت : ص 106 ) ج 72 ، راونالا ، راحب  زا  لقن  هب  قودص ، یلاما  « ) .ِسفَّنلا

.تسا نود  هب  تراشا  نآ : .ندوب ) لام  كدنا   ) .یمک ّتِلق :

.ریقف راکزیهرپ  نیو :

.دوش هدناوخ  زیهج »  » هیفاق تیاعر  يارب  زاهج :

مل مومهلا  هب  تبعـشت  نم  هایند و  َّمه  هَّللا  هافک  ادـحاو  ًاّمه  مومهلا  لعج  نم  : » تسا ریز  ثیدـح  زا  هتفرگ  ًارهاـظ  ندـیزگ : نید  مغ 
ناک نم  : » تسا نومضم  نیدب  هعیش  ياه  ثیدح  رد  و  مکاح ) كردتسم  زا  يونثم ، ثیداحا  « ) .کَلَه ایندلا  هیِدوا  ِّيأ  یف  هَّللا  ِلابی 

دوصقم تهج  کی  رب  ار  دوخ  مه  هک  نآ  کله : داو  ِّيأب  ُهَّللا  ِلاُبی  مل  ٍداو  لک  یف  هُّمه  ناَک  نم  ُهَّمَه و  هَّللا  هاـفک  ًادـحاو  ًاّـمه  هّمه 
هابت یهارمگ ] زا   ] يداو مادـک  رد  هک  درگنن  ادـخ  ددـنب ] لد  زیچ  ره  هب   ] دور يداو  ره  هب  وا  مه  هک  نآ  درآ و  رب  ار  نآ  ادـخ  دراد 

: هب دینک  هاگن  بلطم  نیا  رتشیب  حیضوت  يارب  نک : نید  دیص  ص 151 ) ج 64 ، راونالا ، راحب  ص 246 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  « ) .دوش
.دعب هب   2 تیب 2212 /

يوداج دوجو  نسح  اب  هداز  هش  قشاع  دوب  هک  وداج  یکریپمک  اضق  زا  اِرم  یب  ِناحلاص  داژن  اب  ار  هاـش  نآ  حاـکن  نیا  دـمآ  رب  نوچ 
کی تشهب  ار  یـسورع  نآ  سورع و  ات  تشز  ریپمک  قشاع  دـش  هچب  هش  یلباب  رحـس  کـشر  نآ  درب ز  هک  یلباـک  هزوجع  شدرک 

نآ تشه  درخ  هن  سک  هدنگ  يزوجع  هلاس  دون  نآ  ینز  هر  هگان  هداز  هش  رب  تشگ  ینز  یلوباک  يوید و  هیس 
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مین شهاک  ات ز  دورد  یم  ار  وا  ریپمک  تبحـص  ریپ  هدـنگ  شفک  لعن  شیاج  هسوب  ریـسا  هداز  هش  دوب  یلاس  هب  ات  ُسن  هن  ار و  کلم 
رب رسپ  نیو  هدش  نادنز  نوچ  هاش  رب  ناهج  نیا  ربخ  یب  دوخ  زا  رحس  رکُس  وا ز  رـس  درد  اب  يو  فعـض  زا  نارگید  دوب  هدنام  یناج 

457 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هدش  نادنخ  ناش  هیرگ 

كریپمک قشع  ردـپ  نآ  درک  یم  هک  هراچ  ره  هک  نآ  تاکز ز  نابرق و  درک  یم  بش  زور و  تام  درب و  رد  دـش  هراچ  یب  سب  هاش 
تنامرف هک  وا  درک  یم  هدجس  تسا  يرگ  هبال  نیا  زا  دعب  ار  وا  هراچ  تسا  يرـس  نآ  قلطم  هک  شتـشگ  نیقی  سپ  رتشیب  دش  یمه 

ات دودو  يا  میحر و  يا  شریگ  تسد  دوع  وچ  دزوس  یمه  نیکسم  نیا  کیل  تسار  هک  نامرف  قح  ِکُلم  رب  قح  ریغ  « 13  » تساور
.نتفای ماجنا  ندمآ : رب   3143 هار ب 3158 - دمآ ز  شیپ  داتسا  يرحاس  هاش  ناغفا  بر و  ای  بر  ای  ز 

.راگزاس لادج ، یب  ارم : یب 

.دندرب دسح  نآ  رب  لباب  نارحاس  هک  درب  راک  هب  ییوداج  درک : يوداج 

رد نانز  ریپ  دسیون  يورقنا  .لباک  هب  بوسنم  یلباک : ( 1 تیب 3321 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .رحاس لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) رحس
نارحاس هک  درک  يرحـس  نز  ریپ   ) .هدـمآ هیفاق  تیاعر  يارب  لباک  ًارهاظ  .تسین  یـساسا  رب  وا  هتـشون  یلو  .دـنرگوداج  رتشیب  لباک 

.4 تیب 1158 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .تسا و  ینعم  نآ  دیؤم  دعب  تیب  مود  تیب  مین  و  ناهد ، هزوپ  ُسن : .دندرب ) کشر  نادب  لباب 

وا شفک  لعن  هک  دوب  هدش  ریپمک  هتفیش  نانچ  هداز  هش  ياج :...  هسوب 
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.دیسوب یم  ار 

.ندرک رغال  نتساک ، ندورد :

.ییوداج یتسم  رحس : رکس  .یتسم  رکس :

.دوب هداتفا  نآ  رد  هک  یلکشم  زا  تیانک  تام : درب و 

دازآ ریپ  هدنگ  گنچ  زا  ار  هداز  هاش  رحاس  زین  ناتساد  نیا  رد  درک ، راک  هراچ  یبیغ  بیبط  رگرز » كزینک و   » ناتـساد رد  هک  نانچ 
.دش هتشون  ناتساد  همدقم  رد  هک  یحرش  هب  دینک  هاگن  .دنک  یم 

__________________________________________________

.تسا رت  نامرف  مه  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 13)

یلباک يوداج  زا  شرسپ  صالخ  رد  هاشداپ  ياعد  ندش  باجتسم 

یلباک يوداج  زا  شرسپ  صالخ  رد  هاشداپ  ياعد  ندش  باجتسم 

تسد يِوُد  لثم و  زا  نِمآ  ریظن و  یب  يوداج  ردنا  دوب  هزوجع  نآک  رسپ  نآ  تشگ  نز  ریپ  ریـسا  هک  ربخ  نیا  رود  زا  دوب  هدینـش  وا 
مه تساه  لیـس  ياهتنم  کش  یب  رحب  تسادخ  تسد  اه  تسد  ياهتنم  ادخ  تاذ  ات  روز  رد  نف و  رد  یتف  يا  تسا  تسد  يالاب  رب 

تسین تفز  نامرد  مدمآ  کنیا  تفگ  تفر  تسد  زا  رـسپ  نیک  شهاش  تفگ  ار  لیـس  تیاهن  دشاب  ودب  مه  اهربا  هیام  دنریگ  وا  زا 
هک رامد  وا  رحـس  نم ز  مرآ  رب  کن  راگدرک  رما  هب  یـسوم  فک  نوچ  نارَک  نآ  هدیـسر ز  یهاد  نم  زج  نارحاس  نیز  ار  لاز  اتمه 

ناتسروگ يوس  ور  درز  هداز  هاش  دنامن  ات  وا  رحس  میاشگ  رب  ات  مدمآ  فَختـسُم  ِرحـس  ِّيدرگاش  هن ز  فرط  نآ  دمآ ز  ملع  نیا  ارم 
نیا تسا  زارد  سب  ادـخ  عنُـص  تردـق و  ینیبب  ات  ار  ياج  نآ  واک  زاب  هلبق  يوس  روگ  دـیپسا  تسه  راوید  يولهپ  روحَـس  تقو  ورب 

اب رـسپ  نآ  داد  هار  ار  هش  روپ  تنحم  سپ ز  داـشگ  رب  ار  نارگ  ياـه  هرِگ  نآ  لوضف  مدرک  اـهر  میوگ  ار  هدـبُز  لولم  وـت  تیاـکح 
دش دمآ  شیوخ 
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رهش لها  تسب و  نییآ  هاش  نفک  غیت و  رسپ  هدرک  لغب  رد  نَقَذ  دز  یم  نیمز  رب  درک و  هدجـس  ناحتما  دص  اب  هاش  تخت  يوس  ناود 
ار وا  هاش  درک  یسورع  کی  زور  زورما  زور  زور  نآ  بجع  يا  زورف  ُرپ  تشگ و  هدنز  رس  زا  ملاع  دارم  یب  ِدیماان  سورع  نآ  داش و 

هدـنام بُّجعت  رد  هداز  هاش  درپس  کلام  اف  تشز  يوخ  يور و  درمب  هّصغ  زا  ریپمک  ِيوداج  ناگـس  شیپ  دـُب  دـنق  بالُج  هک  ناـنچ 
459 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوبر ؟ رد  نوچ  رظن  لقع و  وا  نم  زک  دوب 

مُگ يو  مسج  زا  زور  هس  ات  داتف  ردنا  وا  رب  شوه و  یب  تشگ  نسح  هار  ناحیلم  رب  دز  یمه  هک  نسُح  هام  نوچمه  دید  یسورع  ون 
دوخ هب  دـمآ  جـالع  زا  بـالگ و  زا  تشگ  شوج  ُرپ  وا  ِیـشَغ  زا  قلخ  هک  اـت  تشگ  شوه  یب  دوـخ  وا ز  زور  نابـش  هس  داؤـف  دـش 

عیِجَض و نآ  روآ ز  دای  نهک  رای  نآ  زا  رآ  دای  رسپ  ياک  نخس  رد  شهاش  تفگ  یلاس  دعب  دب  کین و  شتـشگ  مهف  كدنا  كدنا 
هار نمؤم  وچ  دشاب  نانچمه  رورُغلا  ُراد  هچ  زا  مدیهر  او  رورُّسلا  ُراَد  متفای  نم  وَر  تفگ  شابم  ُرم  افو و  یب  دح  نیدب  ات  شارف  نآ  ز 

: تسد يالاب  تسد   3159 تفات ب 3187 - يور  تملظ  قح ز  رون  يوس  تفای 

تاذ ات  ( 76 فسوی ،  ) .ٌمِیلَع ٍْملِع  يِذ  ِّلُک  َقْوَف  َو  مکح ) لاثما و   ) تسا رایـسب  تسد  يالاب  تسد  تسا  رایـسب  تسم  لیپ  ناـهج  رد 
: شهاش تفگ  ( 10 حتف ،  ) .ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ادخ :
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.تسا یبیغ  بیبط  دوصقم  رحاس »  » زا هدش و  تراشا  ودب  تیب 3158  رد  هک  تسا  يرحاس  ریمض  عجرم 

.كریز یهاد :

.يدام ملاع  يارو  یملاع  زا  نارک : نآ  ز 

.شزرا یب  راوخ ، تسپ ، فختسم :

.تفرگ ناوت  یم  نآ  يونعم  يوغل و  ینعم  ود  ره  هب  ار  دیپسا  روگ : دیپسا 

دنچ یخن  هب  زوجع  هکنیا  نآ  تسا و  هدروآ  ار  نآ  نوسلکین  هتـشون و  يرـصتخم  حرـش  هراـب  نیا  رد  يورقنا  تیاـکح : ندوب  زارد 
.دوب هدرک  كاخ  روگ  نورد  هلبق  تمس  رد  راوید  ياپ  ار  نآ  دوب و  هدز  هرگ 

.هودنا تنحم ، ناحتما :

.ندومن عضاوت  يراوخ و  ندز : نیمز  رب  نَقَذ  .هناچ  نَقَذ :

نایم دیهاوخ  رذع  وا  زا  هک  ار  نآ  ندمآ و  رد  یهاوخ  رذع  هب  ندرک : لغب  رد  نفک  غیت و 

460 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک ریخم  نتشک  ندوشخب و 

.تسا خزود  لکوم  هک  يا  هتشرف  کلام :

.ندرک بولغم  ندز : نسح  هار 

.لد داؤف :

.هباوخ مه  عیجَض :

.هودنا زا  نتسر  ینامداش و  زا  تیانک  رورُّسلا : راَد 

ناتساد ناونع  رد  انالوم  هک  نانچ  ( 4 تیب 3082 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ( ) 20 دیدح ، * ) .ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَم  َو  رورغلا : راد 
هک تسا  نآ  ياه  تمعن  ایند و  زمر  ناتساد  نیا  درک ، دهاوخ  نایب  دوخ  انالوم  زین  دش  هتشون  حیـضوت  رد  هک  نانچ  دومرف و  تراشا 

.دناهر یم  دیق  نآ  زا  ار  هدش  نوسفا  هک  تسا  یبیغ  يامنهار  رحاس  و  دنک ، یم  نوسفا  ار  ناتسرپ  ایند 

، وا هاگرد  هب  يراز  ادخ و  هب  ندروآ  يور  اب  هاش  ناتساد  نآ  رد  هک  نانچ  .دمآ  تسخن  رتفد  زاغآ  رد  هچ  نآ  دننامه  تسا  یناتساد 
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وا زا  دور و  یم  ادخ  هاگرد  هب  ماجنارس  هداز  هاش  ردپ  مه  ناتساد  نیا  رد  .دنداد  ودب  ار  یبیغ  بیبط  ندمآ  هدژم 
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رظن فرـص  نآ  ندروآ  زا  راصتخا  يارب  هک  تسا  هدـمآ  هقرف  ود  ياه  تیاور  رد  هزوجع  هب  اـیند  ندوب  دـننامه  .دـهاوخ  یم  يراـی 
.تسا هدش 

هک تسایند  یلباک  ریپمک  نآ  و  کیالم ، دوجـسم  قح ، هفیلخ  یفـص  مدآ  شردپ  تسادخ ، هفیلخ  تسا ، هچب  یمدآ  هداز  هش  هک  نآ  نایب  رد 
هدننک كرادت  بیبط  نآ  ایلوا  ایبنا و  و  رحس ، هب  دیربب  ردپ  زا  ار  هچب  یمدآ 

یلباک ریپمک  نآ  و  کـیالم ، دوجـسم  قح ، هفیلخ  یفـص  مدآ  شردـپ  تسادـخ ، هفیلخ  تسا ، هچب  یمدآ  هداز  هش  هک  نآ  ناـیب  رد 
هدننک كرادت  بیبط  نآ  ایلوا  ایبنا و  و  رحس ، هب  دیربب  ردپ  زا  ار  هچب  یمدآ  هک  تسایند 

رد نوچ  وب  گنر و  ریـسا  ار  نادرم  درک  وک  تسایند  نیا  وداج  ِّیلباک  يون  زا  هداز  هنهک  ناـهج  رد  يوت  هداز  هش  هک  ناد  ردارب  يا 
قَلَفلا ز ُّبر  زا  هاوخ  تذاعتـسا  قَلَق  نیز  ّيوداج و  نیز  یهر  ات  ذوعا  لق  مد  یم  ناوخ و  یم  مد  هب  مد  دور  هدولآ  نیا  رد  تدـنکفا 

شمرگ مد  ار  ناـهاش  هدرک  ریپ  هدـنگ  دراد  مرگ  نوسف  نیه  دـناشن  هَچ  رد  ار  قلخ  نوسفا  هب  وک  دـناوخ  هراّحـس  ار  تاـیند  یبن  نآ 
هماع ياپ  هب  وا  ِرحـس  ِّلَح  تسا  ینز  اناد  يوق  ایند  هرحاس  تسوا  تاـبثا  ار  رحـس  ياـه  هدـقُع  تسوا  ِتاـثاّفَن  هنیـس  نورد  رد  ریـسا 
اَـشَی اَم  هَّللا  ُلَعفَی  ناد  زار  اشگ  هدـقُع  یمد  شوخ  نک  بلط  نیه  ادـخ  يداتـسرف  یک  ار  ایبنا  اه  لقع  ار  وا  دـقع  يداشگ  رو  تسین 
قیرط رب  هن  یشوخ  هن  یتنحم  رد  وا  تسش  زا  لاس  تصش  تصـش  وت  یلاس و  دنام  هداز  هاش  تسـش  هب  وا  تتـسا  هتـسب  یهام  وچمه 
ِقاّلخ هخفن  نک  بلط  سپ  درک  تخس  ار  اه  هدقُع  نیا  وا  ِخفن  بُونُذ  زا  لابَو و  زا  هدیهر  هن  بوخ  تایند  هن  تخب  دب  یقساف  یتَّنُس 

رترب دیوگ  نیز و  دناهر  او  ار  وت  یِحوُر  نِم  ِهِیف  ُتخَفَن  ات  درف 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2284 

http://www.ghaemiyeh.com


قباس ورب  یهاوخ  یقباس  وا  رهق  زا  تسا  قباس  وا  تمحر  رهم  خفن  مد  نآ  نیا و  تسا  رهق  خفن  رحـس  خفن  دزوسن  قح  خفن  هب  زج  آ 
لالَد ب رپ  نآ  َِرب  رد  هکیبش و  رد  لالحنا  دـیآن  لاز  دوجو  اب  تجَرخَم  کنیا  روحـسم  هش  ياک  تَجِّوُز  سوفن  ردـنا  یـسر  اـت  وجب 

3188 - 3206

462 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنزیخ یم  رب  نانآ  نایم  زا  ناربمیپ  و  دنا ، ناردپ  نانیشناج  مدآ  نادنزرف  ادخ : هفیلخ  هچب  یمدآ 

شنیرفآ زا  سپ  مدآ  هک  ینعم  نادـب  ای  .تسا و  ون  نادـب  تبـسن  دریگ و  یم  ار  نیـشیپ  لسن  ياج  لـسن  ره  هک  ناـنچ  يون : زا  هداز 
.دش هدیرفآ  ناگتشرف  و  نیمز ، اه ، نامسآ 

.مرب یم  هانپ  وگب  ذوُعأ : ُلق 

.بارطضا قَلَق :

راـگدرورپ هب  مرب  یم  هاـنپ  وگب  َقَلَخ : اـم  ِّرَـش  ْنِم  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُـعَأ  ْلـُق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .هدـیپس  راـگدرورپ  قَـلَفلا : ُّبَر 
رب قلف  ینعم  زا  فالخ  نیا  تسا و  فـالخ  ار  نارـسفم  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  باـب  رد  ( 2 - 1 قلف ،  ) .دیرفآ هک  يزیچ  ّرـش  زا  هدـیپس ،
اما يزار ) حوتفلا  وبا  ریسفت   ) .تسا محر  ای  نآ ، رد  تسا  یتخرد  ای  خزود  رد  تسا  ینادنز  ای  .تسا  حبص  هدیپس  هک  تسا  هتـساخ 
یم ریسفت  نآ  زا  ار  نآ  همجرت  هصالخ  نم  .دید و  ناوت  یم  رارـسالا  فشک  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدروآ  هراب  نیا  رد  یحرـش  يورقنا 
دنچ ات  دنتفیرفب  ار  وا  دوهی  .دوب  یـضار  وا  یتمدخ  وکین  زا  لوسر  درک و  یم  ص )  ) لوسر تمدخ  يدوهی  یمالغ  دنا  هتفگ  .مروآ 

.دندرک رحس  ار  نآ  نانآ  داد و  نایدوهی  هب  وا  هناش  ياه  هنادند  زا  ییاه  هناد  اب  تفرگب و  دوب  هداتفا  ص )  ) لوسر رس  زا  هک  يوم 
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.دوب يدوهی  مصعا  نب  دیبل  درک  راک  نیا  هک  نآ  و 

.دش یم  رغال  هتـسویپ  تخیرب و  شرـس  يوم  دش و  رامیب  ص )  ) لوسر دنکفا  دوب  ناورذ  نآ  مان  هک  قیرز  ینب  هاچ  رد  ار  نآ  سپس 
ریز زا  ار  نآ  ات  داتـسرف  ار  رـسای  رامع  و  ع )  ) یلع دش  رادیب  نوچ  .دندرک  هاگآ  نوسفا  نیا  زا  ار  وا  .دـید  هتـشرف  ود  باوخ  رد  سپ 
هلدا فلاخم  هک  ارچ  درادن  یلـصا  دسیون : زین  حوتفلا  وبا  .تسا  نایارـس  هصق  هتفاب  رب  ناتـساد  نیا  .دندروآ  نورب  هاچ  نآ  زا  یگنس 

.تسا

: هدروآ ریغصلا  عماجلا  نیدلا و  مولع  ءایحا  زا  رفنازورف  موحرم  هک  تسا  هتشون  یترابع  ار  نآ  دنتسم  يورقنا  .هدننک  نوسفا  هراَّحَس :
نادـنز رد  ار  نامدرم   ) .ندرک توهـش  راتفرگ  ندرک ، ریـسا  ندـناشن : هچ  رد  .تورام » توراـه و  نم  ُرحـسا  اـّهنِإف  اینُّدـلا  اورَذـحا  »

ِیف ِتاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِم  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .اهدنب  رد  هدنمد  نانز  تاثاّفَن : .درک ) راتفرگ  توهش 

463 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنک یم  مکحم  اه  هنیس  رد  ار  رحس  هرگ  هک  تسوا  تسوا : تابثا  ( 4 قلف ،  ) .ِدَقُْعلا

.دراد ینامحر  مد  هک  ادخ  یلو  زا  تیانک  مد : شوخ  .دنیاشگب ) ار  وا  رحس  دنناوت  یمن  ناگمه   ) .تردق رد  ناوت ، رد  اپ : هب 

ُُهْتیَّوَس َو اذِإَـف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .مدـیمد  نآ  رد  ِهِیف : ُتخَفَن  ( 27 میهاربا ،  ) .دنک دهاوخ  هچ  نآ  ادـخ  ُءاشَی :* ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی 
.2 تیب 2617 / لیذ  هب : دینک  هاگن  تسا : قباس  وا  تمحر  ( 72 ص ، * ) .َنیِدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن 

تشهب و هب  ندیسر : تجِّوُز  سوفن  رد  ( 7 ریوکت ،  ) .دنوش نیرق  رگیدـکی  اب  اه  سفن  هک  هاگ  نآ  و  ْتَجِّوُز : ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو  تَجِّوُز :
لصاو ادخ  تمعن 
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.ندش

.ور نورب  جَرخَم :

.دنب ماد ، هکیبش :

.دزاس رود  ترخآ  ياه  تمعن  زا  دزادنا و  دنب  رد  ار  یمدآ  ات  تسا  هتسارآ  ار  دوخ  ایند 

دناهرب ایند  ياهدـنب  زا  ار  دوخ  تسناوت  یم  یمدآ  رگا  .نورب  نایمدآ  رتشیب  تقاط  زا  نآ  نتخاس  لطاب  تسا و  نوگاـنوگ  وا  نوسفا 
.داتسرف یمن  نانآ  ییامنهار  يارب  ار  ناربمیپ  ادخ 

.دهرب ایند  ناطیش و  دنب  زا  یمدآ  دلسگب و  ایند  ماد  وا ، تیانع  اب  ات  درب  هانپ  ادخ  هب  دیاب  سپ 

دوب ناج  ماقَـس  نت  نیا  تَّحِـص  دوب  نآ  قارف  نیا ، لاصو  سپ  ناتَّرَـض  ار  ناـهج  نآ  ناـهج و  نیا  ناـتَّما  ِجارِـس  نآ  تسا  هتفگب  هن 
ادج ششاّقن  دیآ ز  تخس  هچ  ات  ار  وت  دیآ  تخس  شقن  قارف  نوچ  رت  تخس  ناد  رقَم  نآ  قارف  سپ  ّرمم  نیا  قارف  دیآ  یم  تخس 
نوچ هایـس  بآ  نیز  تسین  تربـص  هک  نوچ  نوـچ  تسود ؟ يا  ادـخ  زا  تسا  ربـص  تنوـچ  نود  ياـیند  زا  تسین  تربـص  هک  يا 
ِنسُح سفن  کی  ینیبب  رگ  نُوبَرشَی  زو  ادج  يراربا  نوچ ز  نوکس  يراد  مَک  برُش  نیا  یب  هک  نوچ  هلا ؟ همـشچ  زا  يراد  يروبص 

رای رد  یسر  هداز  هش  وچمه  ار  برق  ّرف  ّرک و  ینیبب  نوچ  ار  برـش  نیا  نآ  زا  دعب  ینیب  هفیج  دوجو  ناج و  ینکفا  شتآ  ردنا  دودو 
464 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  شیوخ  راخ  وت  اپ  يرآ ز  نورب  سپ  شیوخ 

بآ رد  رخ  نوچ  نامز  ره  تفُج  شیوخ  اب  وشم  نیه  ینامز  ره  باوَّصلِاب  مَلعأ  ُهَّللا  رتدوز َو  بایب  ار  دوخ  يدوخ  یب  رد  نک  دهج 
فسوی ناهاریپ  يوب  راو  روک  الاب  بیش و  دنیبن  هک  راثِع  نآ  دشاب  مشچ  روصق  زا  تفیم  لِگ  و 
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دناهرب راسخر  نآ  رون  نیب  رود  ار  ایبنا  مشچ  هدرک  نیبَج  رون  نآ  ناهنپ و  تروص  دنک  یم  نشور  مشچ  شیوب  هک  نآ  دَنَـس ز  نک 
رد تسا و  رون  شتروص  دنک  نیگرَگ  ار  حور  لقع و  مسج و  دـنک  نیب  یلاح  رون  نیا  ار  مشچ  راعتـسُم  رون  هب  عناق  وشم  نیه  ران  ز 
رود دـنیب  رود  دوب  نیب  یلاح  هک  یناج  هدـید و  دور  اج  ره  دـتف  ور  رد  مد  هب  مد  رادـب  يو  زا  تسد  ود  یهاوخ  ایـض  رگ  ران  قیقحت 

ناناملسم يارب  ار  تسار  هار  هک  ص ،)  ) مرکا لوسر  ناتَّما : جارِس   3207 رد ب 3226 - باوخ  ندـید  رود  هک  نانچمه  رنه  یب  ِنیب 
هب تسا  تراشا  تسا و  ووه  ای  ینسو  هَّرَض : هَّرَض و  هینثت  ناَتَّرَض : ( 46 بازحا ،  ) .ًارِینُم ًاجارِس  ِِهنْذِِإب َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاد  َو  دومرف : نشور 

رفنازورف موحرم  .رخالا » طخست  امهادحإ  یضرت  ام  ردقبف  ناترض  هرخالا  اینُّدلا و  : » تسا هدرمـش  ثیدح  ار  نآ  يورقنا  هک  یترابع 
تطخـسا امهادـحا  تیـضرأ  ام  ردـقب  نیترـض  لـثمک  هرخـالا  ایندـلا و  لـثم  : » تسا هدروآ  فرعت  حرـش  زا  تراـبع و  نیدـب  ار  نآ 

لثمک هرخالا  ایندلا و  لثم  : » دنک تیاور  نینچ  ع )  ) حیـسم هتفگ  زا  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  ص 120 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .يرخالا
دینک هاگن  و  ص 122 ، ج 70 ، راونالا ، راحب  ص 448 ، نیظعاولا ، هضور  « ) .يرخالا تطخسا  امهادحا  یـضرا  نإ  ناتَّرَـض  هل  لجر 

.يرامیب ماقَس : دلجم ) نیمه   239 هب :

.ایند زا  تیانک  .هاگرذگ  ّرَمَم :

.ترخآ ياه  تمعن  تشهب و  .شاب  ياج  ّرَقَم :

.تسا ترخآ  سکع  هک  ایند  ياه  ییابیز  زا  تیانک  شقن :

.نداتفا رود  هب  ادخ  زا  ندش : ادج  شاقن  زا 

.يوایند ياه  تذل  تیانک  هایس : بآ 

ص: ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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465

.وا ضیف  فطل و  هلا : همشچ 

هک یماج  زا  دـنماشآ  یم  ناکین  ًارُوفاک : اـهُجاِزم  َناـک  ٍسْأَـک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نُوبَرـشَی : راربا و 
.قح ترضح  ياه  مان  زا  .تسود  رایسب  دوُدَو : ( 5 رهد ،  ) .تسا روفاک  نآ  هتخیمآ 

.ندش تسرپ  دوخ  ندید ، ار  دوخ  ندش : تفج  شیوخ  اب 

.نداتفا رد  ور  هب  راثِع :

.دیسر وا  هب  ناوت  یم  اه  هناشن  نادب  هک  ادخ  فطل  ياه  هناشن  زا  تراعتسا  فسوی : ناهاریپ  يوب 

.لیلد دنَس :

.شاعم ملع  .يروص  ياه  ملع  زا  تیانک  راعتسم : رون 

.درگن یم  يا  هوق  نانچ  اب  هک  لایخ  مهو و  راتفرگ  رنه : یب  نیب  رود 

رویز هب  هک  نآ  .دیشون و  دنهد  ار  راربا  هک  یماج  زا  دیسر و  ترخآ  میعن  هب  دیرب  ایند  زا  هک  نآ  دنرگیدکی ، نمـشد  ترخآ  ایند و 
دیاب نانآ  يوریپ  سپ  دوب  هدید  نآ  ار  ناربمیپ  تسین  ینیب  تبقاع  هدید  ار  سک  ره  اما  .دروآ  رد  اپ  زا  ار  دوخ  درک ، شوخ  لد  ایند 

.دومن

یم دوخ  شنیب  نآ  قشاـع  يود  یم  بارـس و  ینیب  یم  رود  بلط  ردـنا  بارَـس  يوس  يود  یم  بل  کـشخ  وج  بل  رب  یـشاب  هتفخ 
اج و نآ  میور  ات  باتـش  نیه  مدید  بآ  وس  نآ  دب  کن  فاکـش  هدرپ  لد و  انیب  منم  هک  فال  وت  نارای  اب  باوخ  رد  ینز  یم  يوش 

هتـسویپ وت  هب  هک  هدـش  نیا  باجح  تمزع  نآ  نیع  ررغ  اب  بارـس  يوس  ناوَد  وَد  رترود  يزات  بآ  نیز  مدـق  ره  بارـس  دـشاب  نآ 
یلایخ زج  راک  هب  دـیآن  یم  هتفُخ  ِفال  دـید و  دوب  يو  رد  ضرغ  نآک  یماقم  زا  دـنک  یم  ییاج  هب  یمزع  اـسَک  سب  هدـمآ  تسا و 

هَّللا هر  رب  هَّللا  هَّللا  پسُخ  هار  رب  مه  کیل  یکانباوخ  رادب  يو  زا  تسد  تسین 
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يوک هار  دـباین  تَّقِد  نآ  زا  وا  يوم  وچمه  ددرگ  رکف  رگ  ار  هتفخ  دـنک  رب  تساُعن  تالایخ  زا  دـنز  وت  رب  یکلاس  هک  دوب  اـت  پسُخ 
زارد نابایب  رد  نایوپ  هتفخ  زارتحا  یب  دـنز  یم  يو  رب  جوم  تساطخ  ردـنا  اطخ  ردـنا  اطخ  مه  تسات  هس  رگ  ات و  ود  رگ  هتفخ  رکف 

466 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تقیقح هب  هدـیهر و  مهو  زا  فاکـش : هَدرپ   3227 دـیِرَولا ب 3240 - ِلـبَح  نِم  ُهنِم  بَرقأ  بآ  دـیدش  ِياـه  شطع  دـنیب  یم  هتفخ 
.هدیسر

.هدننک كاله  .هدنبیرف  ررغ : اب 

.دنرادروخرب نآ  زا  قح  يایلوا  هک  تمکح  فراعم و  زا  تیانک  جوم :

.تسا تقیاضم  یب  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  زارتحا » یب   » نکیل .نتسج  يرود  زارتحا :

تیب نیا  ( 16 ق ،  ) .میرتکیدزن ندرگ  گر  زا  ودـب  ام  و  ِدـیِرَْولا : ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هنم : برقا 
شیوخ كدنا  شناد  اب  تقیقح ، هب  ندیـسر  يارب  دنونـشن و  یمن  ار  نافراع  نانخـس  هک  تسا  یناسک  هیبنت  و  ریذحت ، شهوکن ، اه 
دنتسه یـسک  نوچ  نانیا  .دنرادنپ  یم  تفرعم  همـشچ  ار  بارـس  دنراذگ و  یم  تسا  ینابر  تمکح  نامه  هک  ار  بآ  .دنـشوک  یم 

.دود یم  نآ  يوس  هب  بآ  بلط  رد  دنیب و  یم  بآ  ار  بارس  تسا ، هتفخ  بآ  يوج  رانک  رد  هک 

دنا یناف  نوچ  ییناف  عاتم  رد  دنا  یناملظ  نوچ  هک  رگنب  ار  قلخ 

4 / 2031 هقرخم 2032 - ردنا  هدنز  ناج  زا  هدرم  هقرفت  ردنا  هلمج  ّربکت  زا 

يداش ماگنه  هچ  شدنتفگ  .یگنسرگ  زا  دندرم  یم  قلخ  و  لایع ، ِيرایسب  یـسلفم و  اب  دوب  نادنخ  داش و  طحق  لاس  رد  هک  دهاز  نآ  تیاکح 
تسین يراب  ارم  تفگ  تسا  تیزعت  دص  ماگنه  هک  تسا 

هراشا

هچ شدنتفگ  .یگنـسرگ  زا  دندرم  یم  قلخ  و  لایع ، ِيرایـسب  یـسلفم و  اب  دوب  نادـنخ  داش و  طحق  لاس  رد  هک  دـهاز  نآ  تیاکح 
تسین يراب  ارم  تفگ  تسا  تیزعت  دص  ماگنه  هک  تسا  يداش  ماگنه 

لاس ردنا  دهاز  نآک  نانچمه 
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مـشچ ام  زا  تمحر  تسا  هدنک  رب  نانمؤم  خیب  طحق  تسا  هدنخ  ياج  هچ  شدنتفگب  سپ  طهَر  هلمج  نایرگ  نادنخ و  وا  دوب  طحق 
قلخ تسپ  هن  الاب  هن  تسین  من  نیمز  رد  تسا  هداتسا  هیـس  زر  غاب و  تشک و  تسا  هتخوس  ارحـص  زیت  باتفآ  تسا ز  هتخود  رب  دوخ 
کی دنا و  شیوخ  نانمؤم  محر  وت  يرآ  یمن  ناناملـسم  رب  بآ  زا  رود  یهام  وچ  دص  دص  هد و  هد  باذـع  طحق و  نیز  دـنریم  یم 

تـسا طحق  امـش  مشچ  رد  تفگ  تسا  همَحلَم  دوخ  ای  تسا  حلـص  مد  رگ  تسا  همه  جنر  نت  يوزج ز  کی  جـنر  مَحل  ُمحَـش و  نت 
جوم رد  اه  هشوخ  نایم  ات  هدیـسر  هبنأ  اه  هشوخ  ناکم  تشد و  ره  هب  منیب  یمه  نم  نیمز  نیا  تسا  تشهب  نوچ  ممـشچ  شیپ  نیا 

يا دینت  نوعرف  ِرای  منک  َرب  نوچ  ار  شیوخ  مشچ  تسد و  منز  یم  يو  رب  تسد  نم  نومزآ  اندـنگ ز  زا  رتزبس  نابایب  ُرپ  ابـص  داب  زا 
دور یم  ییافج  وت  زا  ردپ  اب  دور  ِبآ  دینیب  نوخ و  دنامن  ات  دوز  دیدرگ  دَرخ  ِّیسوم  رای  نوخ  لین  ار  امـش  رم  دیامن  نآ  نود ز  موق 

دندید یم  گرگ  تسامن  گس  ار  رظن  تمحر  نانچ  هک  تسافج  ریثأت  تسین  گس  ردپ ، نآ  دوش  یم  گس  وت  مشچ  رد  ردـپ  نآ 
رای اباب  تشگ  دـش ، یگـس  نآ  تفر  مشخ  يدرک  حلـص  نوچ  ردـپ  اـب  مشخ  دوب و  يدوسح  ار  ناوخا  هک  نوچ  مشچ  هب  ار  فسوی 

طحق رد  قیقش  : » تسا هدروآ  تایاکحلا  عماوج  رد  یفوع  هک  تسا  یناتساد  نآ  ذخأم   3241 تفَت ب 3257 -

468 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نادنخ ار  یمالغ  یلاس 
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عیاض ارم  دراد  هلغ  رابنأ  ود  نم  هجاوخ  تفگ  مالغ  ینیب ؟ یمن  مدرم  هودـنا  رگم  تسا  طاشن  ياج  هچ  تفگ  ار  وا  طاشن ، رد  دـید ،
.تسا ناگمه »  » دوصقم تیب  نیا  رد  .نت و  هد  اـت  هس  زا  مدرم  هورگ  طـهَر : ص 150 ) يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذخآم  « ) .دراذگن

.مدرم هماع 

.تشوگ هیپ و  مَحل : محَش و 

.يزیرنوخ گنج و  هنتف ، همَحلَم :

ُلثَم : » تسا هدمآ  ترابع  رد  فالتخا  كدنا  اب  هقرف  ود  ياه  باتک  رد  هک  ص )  ) لوسر زا  یثیدح  هب  تسا  تراشا  وزج : کی  جنر 
دنـسم « ) .یّمحلا رهـسلاب و  دسجلا  ُرئاس  هل  یعادـت  وضع ، هنم  یکتـشا  اذإ  ِدـسَجلا  ُلثَم  مهفطاعت  مهمحارت و  مهّداوت و  یف  نینمؤملا 

ص 274) ج 71 ، راونالا ، راحب  ص 27 ، ج 4 ، دمحا ،

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک  دنرگیدکی  ياضعا  مدآ  ینب 

رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد  راگزور  دروآ  درد  هب  يوضع  وچ 

هک تسا  نانچ   ) .شیامزآ يارب  نومزآ : ز  ص 66 ) يدعس ، ناتـسلگ   ) یمدآ دنهن  تمان  هک  دیاشن  یمغ  یب  نارگید  تنحم  زک  وت 
هزبس اه و  هشوخ  هداد  هنافراع  يونعم و  یتروص  انالوم  ار  مالغ  ناتساد  مینیب  یم  هک  نانچ  .منک ) یم  سمل  منیب و  یم  ار  نآ  ییوگ 
شیپ ياـه  تیب  رد  هچ  نآ  يارب  تسا  یحیـضوت  و  لـهج » یکیراـت   » زمر یطحق ، يراز و  کـشخ  و  تسا ، تفرعم » روـن   » زمر اـه 
ضیف نارورپ  حور  کشخ و  ار  اهراز  تشک  نارورپ  نت  .دبای  یم  رد  ار  تقیقح  لقع  هدید  اما  تسا ، نیب  کیدزن  نت  هدید  .دومرف 

.دننک یم  تدهاشم  نازیر  زبس و  ار  یهلا 

هک نانچ  لاوحا ، بلغا  دیازف  مغ  ار  وت  ملاع  تروص  يدرک  افج  يور  ژک  هب  لک  لقع  اب  نوچ  تسا ، ّلُک  لقع  تروص  ملاع  عومجم  هک  نآ  نایب 
ناج تحار  دشاب و  هدوب  هدید  رون  نآ  زا  شیپ  هچ  رگا  ندید ، ار  شیور  یناوتن  ار و  وت  دیازف  مغ  ردپ  تروص  يدرک  دب  ردپ  اب  لد 

بلغا دـیازف  مغ  ار  وت  ملاع  تروص  يدرک  افج  يور  ژک  هب  لک  لقع  اب  نوچ  تسا ، ّلُک  لـقع  تروص  ملاـع  عومجم  هک  نآ  ناـیب 
هک نانچ  لاوحا ،
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تحار دشاب و  هدوب  هدـید  رون  نآ  زا  شیپ  هچ  رگا  ندـید ، ار  شیور  یناوتن  ار و  وت  دـیازف  مغ  ردـپ  تروص  يدرک  دـب  ردـپ  اب  لد 
ناج

وا شیپ  لُک  تروص  دوزف  نارفک  لک  لقع  اب  یـسک  نوچ  تسا  ُلق  لها  کنآ  ره  ياباب  تسوک  تسا  لُک  لقع  تروص  ملاع  ِّلُک 
خرچ و وت  شیپ  دوب  وت  لاح  دـقن  تمایق  سپ  لِگ  بآ و  دـیامن  رز  شرف  هک  ات  لِِهب  یلقاع  ردـپ  نیا  اـب  نک  حلـص  دومن  گـس  مه 

ندـید ون  ات ز  لامج  ون  ّیتروص و  ون  نامز  ره  رظن  رد  متـستَّنَج  نوچ  ناهج  نیا  ردـپ  نیا  اب  امئاد  محلـص  هک  نم  دوش  لَدـبُم  نیمز 
یم تسم  نم  شوگ  رد  دـسر  یم  شبآ  گناب  میقم  ناشوج  اه  همـشچ  زا  اـه  بآ  میعن  رپ  ار  ناـهج  منیب  یمه  نم  لـالم  دریم  ورف 

دیامن رگ  دمن  زا  عمال  تسا  هنییآ  ِقرب  نابرطم  ِلاثم  نز  فک  اه  گرب  نابیات  نوچ  هدش  ناصقر  اه  هخاش  نم  شوه  ریمض و  ددرگ 
تـسا نداد  هدژم  تفگ  نیا  مهو  شیپ  یکـش  زا  شوگ  ره  تسا  هدنگآ  هک  نآ  یکی ز  نم  میوگن  یم  نارازه  زا  دوب  نوچ  ات  هنیآ 

هدـش زین  يرگید  ياهریبعت  نآ  زا  و  تسخن ، رداص  .لوا  لـقع  لـک : لـقع   3258 تسا ب 3269 - نم  دـقن  هچ  هدژم  دـیوگ  لـقع 
: هب دینک  هاگن   ) .تسا

رگید اب  وا  زیمم  لصف  قطان  تسا و  قطان  ناویح  ناـسنا  ناـیقطنم  حالطـصا  رد  میناد  یم  هک  ناـنچ  لـق : لـها  ( 1 تیب 1899 / لیذ 
كاردا لها  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  لق  لها  .تسا  كاردا  دوصقم  هکلب  دنهاوخ ، یمن  ار  یظفل  راتفگ  قطان  زا  سپ  .تسا  نارادـناج 

لقع زا  رگید  تیب  رد  .تسا  لقع  و 
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هاش هب 
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: تسا هدش  ریبعت  لق 

.دنسپان تشز ، گس :  6 لگ 1815 / سنج  نیا  اب  شورفم  یلبلب  لق  هاش  دیوگب  ات  نک  شمخ  نیه 

.تفلاخم ینامرفان ، یقاع :

َْریَغ ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  .تسا  لاح  تقیقح  ندش  اراکـشآ  تمایق ، تسا ، هدش  تراشا  يونثم  يواطم  رد  هک  نانچ  لاح : دـقن  تمایق 
هب تسا  تراشا  محلـص : هک  نم  .دوش ) یم  راکـشآ  وت  رب  اه  تقیقح  ینک  یتشآ  نیب  تقیقح  لقع  اـب  رگا  ( ) 48 میهاربا ،  ) .ِضْرَْألا

.دش زاغآ  تیب 3241  زا  وا  ناتساد  هک  دهاز 

هنیآ دمن : زا  ندوب  عمال  .ناشخرد  ندوب : عمال  .هدیسر ) ادخ  هب  هک  نآ  نافراع  حالطصا  رد   ) .هدننک هبوت  بئات ، بیات ، عمج  نابیات :
.دراد رب  رد  ار  نآ  هک  مسج »  » دمن تسا و  لد » رون   » زا تیانک 

ییابیز و هدمآ  دیدپ  الع  َّلج و  قح  ترضح  عنص  زا  هچ  نآ   1 ار 3552 / هنیس  انیـس  درک  یّلجت  زک  ار  هنییآ  دمن  رد  شک  رد  کیل 
ما هدـید  رد  زیچ  همه  مهاگآ ، لاح  تقیقح  زا  نوچ  نم  دـیوگ  یم  دـهاز  .دـنیب  یم  یتشز  هک  تساه  هدـید  فالتخا  و  تسا ، ریخ 

هداتفا ماج  رد  هک  تسا  یقاس  خر  غورف  کی  یلجت  اه  ییاـبیز  نیا  .متـسه  یتشآ  رد  تسا  ناـهج  رد  هچ  ره  اـب  دـیامن و  یم  کـین 
: دنا مهو  رد  نیرتشیب  هک  یلاح  تفایرد ، دیاب  لقع  هب  ار  تقیقح  نینچ  اما  .تسا 

طقف اه  تباصا  رد  دشاب  لقع  طلغ  رد  اطخ و  رد  دتفا  مهو 

اه هدید  فالتخا  نتخاس  نشور  يارب  3 و  / 3569 تسا 3570 - ندیّرپ  رد  هلمج  تّفخ  ناج ز  تسا  نت  زا  دوخ  لسک  ّینارگ و  ره 
.دنک یم  ناونع  ار  هدنیآ  ناتساد 

.دندش شوه  یب  شدنتخانش  یضعب  .دیآ  یم  شمدید  يرآ  تفگ  یم  دندیسرپ ، یم  ردپ  لاوحا  ردپ  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  ریزع  نادنزرف  هّصق 
تسیچ ندش  شوه  یب  نیا  داد  يا  هدژم  دوخ  دنتفگ  یم  دنتخانشن  یضعب 

ردپ لاوحا  ردپ  زا  هک  مالّسلا  هیلع  ریزع  نادنزرف  هّصق 
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يا هدژم  دوخ  دنتفگ  یم  دنتخانـشن  یـضعب  .دندش  شوه  یب  شدنتخانـش  یـضعب  .دیآ  یم  شمدید  يرآ  تفگ  یم  دندیـسرپ ، یم 
تسیچ ندش  شوه  یب  نیا  داد 

سپ ناهگان  دمآ  شیپ  ناشردـپ  سپ  ناوج  ناشاباب  ریپ و  ناشیا  هتـشگ  ردـپ  لاوحا  ناسرپ ز  هدـمآ  رذـگ  ردـنا  ریزع  ناروپ  وچمه 
دـسر یم  نوریب  يدیمون ز  دعب  دنـس  نآ  زورما  تفگ  نام  یـسک  هک  ربخ ؟ يراد  بجع  ام  ریَزُع  زا  رذگ  هر  يا  هِک  وا  زا  دندیـسرپب 

تخانشب رگد  نآ  داش و  شاب  رِّشَبُم  يا  هک  دز  یم  گناب  دینش  هدژم  نیا  وچ  دش  شوخ  یکی  نآ  دیسر  دهاوخ  نم  دعب  يرآ  تفگ 
ْوَأ هیآ : هب  تسا  تراشا  ریَزُع :  3270 رکش ب 3276 - ناک  رد  میداتفا  رد  هک  رس  هریخ  يا  تسا  هدژم  ياج  هچ  هک  داتفوا  شوه  یب 

نیا ادخ  تفگ  تشذگ و  ناریو  یهید  رب  هداهن ، رب  راب  يرخ  اب  دوب  ریزع  وا  دنا  هتـشون  نارـسفم  ( 259 هرقب ،  ) .ٍهَیْرَق یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک 
تـشگ زاب  هناخ  هب  نوچ  .ار  وا  رخ  ار و  وا  درک  هدنز  لاس  دص  زا  سپ  دناریمب و  ار  وا  ادخ  درک ؟ دـهاوخ  هدـنز  هنوگچ  ار  ناگدرم 

دـص زا  ریزُع  هک  تسا  ریزُع  ياج  هچ  دنتفگ  .ریزُع  منم  تفگ  تسیک ؟ دنتفگ  دزب ، رد  .هلاس  تسیب  دص و  وا  رـسپ  دوب و  هلاس  لهچ 
رد میدـید  هک  نانچ  اما  هیآ ) نآ  لیذ  اهریـسفت  رگید  هب  دـینک  هاـگن  و  ص 22 ، يدابآ ، روس  نآرق  صـصق   ) .تسا هدرمب  زاب  لاـس 

.دعب هب   3 تیب 1762 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .تسا و  هدماین  یمان  ریزع  رسپ  ود  زا  نآرق  صصق 

.ندید ار  ردپ  ندیسر ، تکرب  ریخ و  هب  نداتفا : رکش  ناک  رد 

ایمرا ار  هیرق  رب  هدنرذگ  مان  حوتفلا  وبا 
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نشور ار  یتقیقح  ات  تسا  هدروآ  انالوم  ار  ناتساد  نیا  .دوب  ریزع  وا  مان  هک  دنک  تیاور  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  زا  تسا و  هتـشون 
هدید یگلاس  لهچ  رد  ار  ردپ  هک  تسخن  رسپ  .دنا  نیب  تقیقح  نیب و  رهاظ  زمر  ریزع  رسپ  ود  .دنک 

472 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نایامن يو  مشچ  شیپ  رگید  یتروص  رد  تقیقح  هک  ارچ  دسانـشب  ار  وا  تسناوت  یمن  لاس  دـص  کی  تشذـگ  زا  سپ  نونکا  دوب ،
یم مهو  هوق  هب  نیتسخن  رـسپ  دنیب ، یم  سابل  ره  رد  ار  تقیقح  درگن و  یمن  اه  ضرع  هب  هک  تسا  نیب  تقیقح  زمر  مود  رـسپ  .دـش 

.دبای یم  رد  لقع  يورین  هب  مود  رسپ  درگن و 

رد لاح  دـقن  کیل  ریـشب  ار  نمؤم  درد و  ار  نارفاـک  دـقَف  ِبوجحم  دـش  مهو  مشچ  هک  نآ  دـقن ز  لـقع  شیپ  تسا و  هدژم  ار  مهو 
تـسوا ناـبرد  دوـخ  ود  ره  ناـمیا  رفک و  تسا  رترب  ناـمیا  رفک و  زا  مرجـال  تسم  تسا  دـقن  مد  رد  قشاـع  هک  نآ  ریـصب ز  مـشچ 

شتآ اج  ار  کشخ  ياهرـشق  هتفای  تّذـل  رـشق  نامیا  زاب  هتفاـت  رب  ور  ِکـشخ  ِرـشق  رفک  تسوپ  ود  ار  وا  نید  رفک و  زغم و  تسوک 
نخس نیا  تسا  رتسگ  تذل  هک  شوخ  زا  تسا  رترب  تسا  رترب  شوخ  هبترم  زا  دوخ  زغم  تسا  شوخ  ناج  زغم  هب  هتسویپ  رشق  تسا 

هزیر تلقع  ِّرز  دش  هتفهنب  نآ  ِّیقاب  نخـس  زا  دش  هتفگ  نیا  ماوع  لقع  روخ  رد  درگ  رحب  زا  میـسوم  درآ  رب  ات  درگ  زاب  درادـن  نایاپ 
نارازه رب  مهم  دص  رب  هدش  تمسق  وت  لقع  مهن  نوچ  هّکس  رهُم  هضارق  رب  مهّتم  يا  تسا 
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سپ هابتشا  يدرگ ز  عمج  نوچ  يِوَج  وَج  قشمد  دنقرمـس و  نوچ  شوخ  يوش  ات  قشع  هب  ار  ازجا  درک  دیاب  عمج  ّمِر  ّمِط و  وزرآ و 
هاش ِباقلا  مه  مان و  مه  وا  َرب  سپ  ماج  هنیّرَز  یکی  هش  دزاـس  وت  زا  ماـخ  وت  نوزفا  يوش  یلاـقثم  رو ز  هاـشداپ  هّکـس  وت  رب  دز  ناوت 

ار دوخ  نک  عمج  بارـش  لـقن و  دـهاش و  غارچ و  مه  بآ  مه  ناـن  مه  دوب  تقوشعم  هک  اـت  هاوخ  لـصو  يا  شتروص  مه  دـشاب و 
يرب قح  ِّيرواـب  زا  كرـش  ناـج  تسا  يرواـب  يارب  زا  نتفگ  هک  نآ  تسه ز  هچ  نآ  نتفگ  وت  اـب  مناوت  اـت  تسا  تمحر  تعاـمج 

دمآ ناقمحا  باوج  سپ  توُبث  ار  وا  دهد  هب  یشومخ  سپ  كرتشم  ادوس  تصش  نایم  رد  کلف  ِوشَح  رب  هتـشگ  تمـسق  ناج  تسا 
هاوخان هب  ددرگ  ناهد  نیا  زاـیماخ  زا  هسطع و  زا  کـنانچ  نآ  نهد  نم  دارم  یب  دـیاشگ  یم  نت  ِّیتسم  یلو  مناد  یمه  نیا  توکس 

3277 زاب ب 3298 - وت 
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هب كاردا  رد  مهو  .تسا  كرتشم  ناسنا  ناویح و  رد  نآ  تسا و  یئزج  ياـه  ینعم  هدـننک  كرد  دـنا  هتفگ  نآ  حیـضوت  رد  مهو :
.تسا هتفرگ  دقن  ار  لقع  تفایرد  هدژم و  ار  مهو  تفایرد  انالوم  ور  نیدب  دبای و  یم  رد  ار  تقیقح  لقع  نکیل  دور ، یم  اطخ 

.هدیشوپ بوجحم :

.ندوبن دقف :

.دبای یم  رد  ار  نآ  لقع  اما  دید  ناوت  یمن  سح  هب  هچ  نآ  زا  تیانک  دقف : بوجحم 

رفک و هب  درگن  یم  قوشعم  هب  نوچ  قـح  قشاـع   ) .نتخادرپـن رگید  يزیچ  هب  ندوـب و  تدـهاشم  رد  قرغ  ندوـب : تسم  دـقن  مد  رد 
( .درادن هجوت  نامیا 

نامیا رفک و 
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.قشاع هب  تسا  تراشا  وا : ِنابرد  « 14  » 2 تسوپ 3308 / گنر و  ود  نیا  تسا و  زغم  وا  هک  نآ  تسوا ز  هک  ییاج  نآ  تسین 

نآ ِجـیار  ینعم  هب  ار  نتـشگ  زاب  ناوت  یم  .ندروآ و  ور  تقیقح  هب  ندرک و  اهر  ار  مهو  نداد ، تلاح  رییغت  زا  تیانک  نتـشگ : زاـب 
لین ندش  کشخ  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  ندروآ : رب  رحب  زا  درگ  .درگ ) زاب  یتفگ  یم  هچ  نادـب  راذـگب و  ار  نخـس  نیا   ) .تفرگ

تلاح نآ  هک  ایب  رگید  یتبون  دش  هتفگ  ماوع  يارب  رصتخم  نیا  دیاب  یتلاح  ار  تقیقح  نایب   ) .نایطبـس و  ع )  ) یـسوم نتـشذگ  يارب 
.یهیبشت هفاضا  لقع : ّرز  .تفگ ) مهاوخ  تسه  هک  نانچ  ار  تقیقح  هاگ  نآ  دشاب ، هداد  تسد 

رب .یبایرد ) ار  مهم  نیا  هک  تسا  هدیـسرن  تجرد  نادـب  وت  لقع   ) .نتـشادن تقیقح  تفاـیرد  توق  زا  تیاـنک  لـقع : رز  ندوب  هزیر 
لقع درادـن ، ندروخ  هکـس  تیلباق  درخ  ِرز  هک  نانچ   ) .نتـسناوتن صقاـن  لـقع  هب  ینعم  ریرقت  زا  تیاـنک  نداـهن : هکـس  رهُم  هضارق 

« .دروآ رایسب  لام  مِّرلا : ِّمِّطلَاب َو  ٌنالف  َءاَج  : » تسا لثم  ّمِر : ّمِط و  .درادن ) ار  گرزب  ینعم  نیا  تفایرد  ناوت  وت  كدنا 

__________________________________________________

.ظعاو رتکد  رکذت  ( 14)
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.تسا ناَّوب  بعش  هلبا و  رگید  ود  دنتسناد و  یم  تشهب  ار  نآ  ناینیشیپ  هک  اج  راهچ  زا  اج  ود  قشمد : دنقرمس و 

مهارف ار  ازجا  نیا  رگا  .يزیچ  هب  هتـسب  لد  نآ  زا  یتمـسق  ره  تسا و  نوگانوگ  ياـهزیچ  یپ  رد  وت  كرد  نونکا  ندوب :...  وج  وج 
.يوش یم  نتفریذپ  روخ  رد  ینک ،

: ندوب تمحر  تعامج 

تسا تمحر  تعامج  دش  هرمه  کیل  تسا  تمحز  رکشل  ار ز  هش  نینچ  نیا 
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.ناور ییوس  ره  هب  تسا و  ناشیرپ  هک  یمدآ  هشیدنا  زا  تیانک  هتشگ : تمسق  ناج  ( 1 تیب 3017 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 / 3017

.4 تیب 1487 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ناقمحا : باوج 

.هزایمخ زایماخ :

و ( 18 - 17 رمز ،  ) .ُهَنَـسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ِداـبِع  ْرِّشَبَف  هک : دـنهد  یم  هدژم  ناـهج  نآ  تمعن  هب  ار  ناـنمؤم  ناربمیپ 
زغم زا  هک  یتسوپ  رفک  .تسا  تسوپ  ناقـشاع  هدـید  رد  نامیا  رفک و  ( 21 نارمع ، لآ   ) .ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  باذـع : هب  ار  نارفاک 

دنناوتن ناگمه  ار  هقیقد  نیا  نکیل  دـناود ، نیا  يوس  نآ  نافراع  اـما  .تسا  یگتـسویپ  زغم  اـب  ار  نآ  هک  یتسوپ  ناـمیا  تسا و  یهت 
.ربخ اب  نآ  زا  دندقن و  تسم  هک  دنا  ناقشاع  .تفایرد 

زود هدرپ  هگرد  هدرپ  ار  ناج  هاگ  زوس  هدرپ  دیابب  يدرد  ار  قشع 

هب قاّشُع  همه  زا  درد  يا  هّرذ  هب  قافآ  همه  زا  قشع  يا  هّرذ 

مامت درد  یب  قشع  دوبن  کیل  مادم  دمآ  تانئاک  زغم  قشع 

تسین دروخ  رد  یمدآ  زج  ار  درد  تسین  درد  تسه و  قشع  ار  نایسدق 

نآ كرد  زا  نارفاـک  ( 67 ص 66 - راـطع ، ریطلا  قـطنم   ) مه مالـسا  زا  رفک و  زا  تشذـگ  رد  مدـق  دـش  مکحم  قـشع  رد  ار  هک  ره 
لقع نادنوادخ  اما  .دنـسپ  لد  نآ  لاصو  رد  ناقـشاع  و  دنـسرخ ، نآ  زا  ییوب  هب  نانمؤم  و  دنزگ ، رد  هتـسویپ  دنا و  مورحم  تقیقح 

تقیقح نیا  كرد  يوزج 
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منام شوماخ  هک  رتهب  سپ  دیامرف  یم  ماجنارـس  .بارـش  دهاش و  ناشقوشعم  تسا و  بآ  نان و  یپ  رد  نانآ  لقع  هک  ارچ  دنناوتن  ار 
هب ارم  دنالسگ و  یم  مفک  زا  مامز  رایتخا  یب  یتسم  یلو 
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.دراد یم  او  نتفگ 

هَّرَم َنیِعبَس  ٍموَی  ِّلُک  یِف  َهَّللا  ُرِفغَتسَأَل  یِّنا  هک  ثیدح  نیا  ریسفت 

ًهَّرَم َنیِعبَس  ٍموَی  ِّلُک  ِیف  َهَّللا  ُرِفغَتسََأل  یِّنا  هک  ثیدح  نیا  ریسف 

نک هماج  نت  یتسم  نیا  تسا  یِـسنُم  نکـش  هبوت  دوش  یتسم  نآ  کیل  راب  داـتفه  نم  زور  مرآ  هبوت  راـثن  زو  نتفگ  ربمغیپ ز  وچمه 
تمحر مَلَقلا  َّفَج  زا  هتـشگ  ناشوج  بآ  ملع  لبط و  نینچ  اب  ناهنپ  زار  زار  ياناد  رب  تخادـنا  ییتسم  زارد  خـیرات  راـهظا  تمکح 

دور یم  بارس  يایوج  باوخ  ردنا  هتفخ  بآ  يوج  زا  دروخ  هتفخ  هماج  نامدرم  يا  نآ  كرد  زا  دیا  هتفخ  نامز  ره  هناور  دح  یب 
دـش روجهم  یقح  زا  یلایخ  رب  دش  رود  اجنیا  تفگ ز  اج  نآ  هک  نآ  تسب ز  شیوخ  رب  ار  هار  رُّکفت  نیز  تسه  بآ  يوب  ياجنآک 
دوخ درخ  یب  ِّیگنـشت  درآ  باوخ  دروآ  باوخ  یگنـشت  مدیدن  نم  ناورهر  يا  ناشدیرآ  یتمحر  ناور  هتفخ  سب  دنا و  نانیب  رود 

ثیدح زا  یئزج  ترابع  نیا  هَّللا : ُرِفغَتـسََأل  یِّنإ   3299 دـیروآ ب 3309 - دراطع  ار  نآـک  درخ  هن  دـیرچ  قح  زا  وک  تسا  نآ  درخ 
هدش تیاور  ملسم  حیحص  ریغصلا و  عماجلا  ریثا ، نبا  هیاهن  زا  يونثم  ثیداحا  رد  .تسا  هدمآ  نیقیرف  ياه  باتک  رد  هک  تسا  يوبن 

ُهَّنإ ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َلاَق  َو  : » میروآ یم  رابخالا  عماج  زا  لقن  هب  راونالا  راحب  زا  ار  نآ  ذـخأم  اجنیا  رد  ص 139 .) يونثم ، ثیداحا   ) تسا
یخرب رد  تسا و  رطاخ  یگتفرگ  هناـغا  و  ص 1282 ) ج 90 ، راونالا ، راحب  « ) .ٍهَّرَم َهَئِأم  موَیلا  ِیف  َهَّللا  َرِفغَتـسَأ  یَّتَح  ِیبلَق  یَلَع  ُناَُـغَیل 
يرابغ نوچمه  ار  يرهاظ  بلاطم  رد  نتفگ  نخس  رثا  انالوم  .تسا  تیاور  نیا  رب  ینبم  انالوم  هتشون  هدمآ و  هرم  نیعبـس  اه  تیاور 

.دنیشن لد  رب  هک  دناد  یم 

تفگ و
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1 راد 577 / شوه  نک  وخ  شوماخ  یتّدم  رابغ  نوچ  دمآ  رهاظ  يوگ 
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.هدنزاس شومارف  یسنُم :

.هدنروآ رب  نت  زا  هماج  نک : هماج  نت 

هک دنوش  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  نانچ  ناتسم ، هایس  لوادتم  ریبعت  هب  ای  تخس ، ناتـسم  هک  نانچ   ) .تسم تخـس  نک : هماج  نت  یتسم 
ار هچ  نآ  راچان  درب و  یم  دای  زا  ار  هبوت  هک  دروآ  یم  یتسم  نانچ  بلطم  راهظا  هب  ِقشع  هاگ  دـنروآ ، یم  نورب  نت  زا  مه  ار  هماـج 

.دروآ یم  نابز  رب  تفگ  دیابن  هک 

.یهلا ياضق  ّرس  .ملاع  راکشآان  ياه  تقیقح  زا  تیانک  ناهنپ : زار 

.زاربا راهظا و  زا  تیانک  .ادص  رس و  ملع : لبط و 

.یهلا رارسا  ناضیف  زا  تیانک  ناشوج : بآ 

رد باوخ  ندید  رود  هک  نانچمه  رنه  یب  نیب  رود  دنیب  رود 

بلط ردنا  بارس  يوس  يود  یم  بل  کشخ  وج  بل  رب  یشاب  هتفخ 

يوش یم  دوخ  شنیب  نآ  قشاع  يود  یم  بارس و  ینیب  یم  رود 

فاکش هدرپ  لد و  انیب  منم  هک  فال  وت  نارای  اب  باوخ  رد  ینز  یم 

(. ص  ) لوسر زا  تیانک  زار : ياناد   4 / 3226 بارس 3230 - دشاب  نآ  اج و  نآ  میور  ات  باتش  نیه  مدید  بآ  وس  نآ  دب  کن 

: ملَقلا َّفَج 

هاگ موتکم  رارسا  نایب  يارب  هک  دوب  هتفر  یهلا  ریدقت   1 ملع 3851 / ددرگ  نوگن  رس  سب  ملق  نآ  مَلَقلا ز  َّفج  ورب  میوگ  یمه  نم 
.دیوگب نامدرم  رب  ار  رارسا  زا  يا  هراپ  تلاح  نآ  رد  ات  دهد  تسد  لوسر  رب  یتلاح 

« .تاَحَفَن مُکِرهَد  ِماَّیأ  ِیف  مُکِّبِرل  َّنإ   » هک نامز  ره  رد  ناگدـنب  هب  یلاعت  قح  تمحر  هطاحا  زا  تیانک  ندروخ : بآ  يوج  زا  هماـج 
: دراطع ندروآ  دَرِخ  ( 1 تیب 1951 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )
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.تسوا زا  لقع  ملع و  دنا  هتفگ  دنا و  هتفگ  کلف  ریبد  ار  دراطع 

هب هاگ  نآ  .دراد  یم  او  نتفگ  هب  ارم  یتسم  اـما  نتفگ ، نخـس  هماـع  اـب  اـت  تسا ، رتهب  یـشومخ  مناد  یم  دومرف  شیپ  ياـه  تیب  رد 
ترضح نآ  هک  دنک  یم  تراشا  ص )  ) لوسر تلاح 
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رد هک  دنک  یم  تراشا  رگید  يا  هتکن  هب  سپـس  .دزاس  راکـشآ  تسا  هتفر  ریدـقت  هماخ  رب  هچ  نآ  تمکح  زا  یکدـنا  تساوخ  یم 
كاردا نیا  هک  یـسح  كاردا  هن  دـیاب  رادـیب  لد  تضافا  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هکنیا : نآ  تسا و  هدـمآ  اهراب  يونثم  يواـطم 

هن دیامرف  تضافا  ادـخ  هک  دـیآ  راک  هب  یلقع  .تسا  ( 7 مور ،  ) َنُوِلفاغ ْمُه  ِهَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  اْینُّدـلا َو  ِهاـیَْحلا  َنِم  ًارِهاـظ  َنوُمَْلعَی  رهظم 
هتفخ نوچمه  دور  یم  تقیقح  نتفای  یپ  یـسح  كرد  اب  تسا و  مورحم  لقعت  نیا  زا  هک  نآ  .دیاز  دراطع  رظن  علاط و  زا  هک  یلقع 

.دیماشآ تسناوت  نآ  زا  دوب  رادیب  رگا  تسوا و  رانک  رد  بآ  هک  یلاح  .دریگ  یم  بآ  دیما  هب  ار  بارس  یپ  هک  تسا  يا 

تسایبنا ایلوا و  ِدّلقم  یقاب  رد  دنیبن  شیب  روگ  هب  ات  يوزج  لقع  هک  نآ  نایب 

تسایبنا ایلوا و  ِدّلقم  یقاب  رد  دنیبن  شیب  روگ  هب  ات  يوزج  لقع  هک  نآ  نایب 

بیاجع هصرع  مَدَـق  نیو  درذـگن  یکاـخ  روگ و  زا  درخ  نیا  دوب  روص  خـفن  هب  لد  بحاـص  ِنآ  دوب و  روگ  اـت  درخ  نیا  ینیب  شیپ 
داتـسا و هرخـس  بیج  دـبای ز  یک  رون  یـسوم  وچمه  وش  رادروخ  رب  يوج و  یبـیغ  مشچ  وـش  رازیب  ور  لـقع  نیو  مدـق  نیز  درپـسن 

رظتنم عافترا  دییوجم  ییوگ  نخس  زا  راظتنا  نیزگب  راذگب و  رظن  سپ  راود  زج  دیان  لقع  نیو  رظن  نیز  باتک  درگاش 
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یک لوضف  ره  يدربب  یپ  شلـضف  هب  رگ  تسا  تب  هر  رد  یتوهـش  لایخ  ره  تسا  توهـش  عون  میلعت  بصنم  عامتـسا  نتفگ  هب ز  ار 
رهب قرب  رون  تسین  شخو  يوس  دش  ناوت  یک  یشخرد  رد  شخرد  تسا و  قرب  وچمه  يوزج  ِلقع  لوسر  نیدنچ  ادخ  يداتـسرف 

رب تفگ  كدوک  لقع  تسه  ِقوش  رد  یتسین  دـیرگب  اـت  تسا  هیرگ  يارب  اـم  لـقع  قرب  يرگ  یم  هک  ار  ربا  تسا  رما  هکلب  يربهر 
هصرع  3310 بیصم ب 3322 - شلقع  اود  رد  دوبن  کیل  بیبط  يوس  شدرآ  روجنر  لقع  نتخومآ  دوخ  هب  دناوتن  کیل  نت  باَّتُک 
مورحم تقیقح  ندید  زا  شاعم  لقع   ) .ندیسر ادخ  هب  سپس  نتفایرد و  ار  قلخ  ملاع  رارسا  ناهج و  ياه  یتفگـش  ندرپس : بیاجع 

: نتفای بیَج  زا  رون  .تسا )

شناد نتفرگ  ارف  ِیپ  رد  هـک  نآ  داتـسوا : هرخـس   1 بیَج 3486 / یـسوم ز  رب  تفاـت  لد  هنیآ  بیغ ز  ّدـح  یب  تروص  یب  تروـص 
.تسا داتسا  میلعت  تحت  و  تسا ، يروص 

.دوش هدناوخ  بیتک »  » دیاب باتک :
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.نتسنادن ار  تقیقح  ندش ، مگ  رد  رس  راود :

.ندیسر تسایر  هب  نتفای ، تبتر  عافترا :

.ناشخدب تیالو  زا  تسا  يرهش  مان  شخَو :

ریس زا  تیانک  ندش : شخو  يوس  ص 32 ) يدعـس ، ناتـسوب   ) ناهن تولخ  جنک  رد  دوب  یکی  ناهم  زا  شخَو  كاخ  رد  هک  مدینش 
.تفاـی ار  هار  ناوت  یمن  قرب  هاـتوک  ینـشور  رد  قرب : رون  .دیـسر ) ناوـتن  تقیقح  هب  یئزج  لـقع  اـب   ) .ندیـسر تقیقح  هب  ندرک و 

.دیسر تقیقح  هب  ناوت  یمن  يروص  ملع  اب  هک  نآ  زا  تیانک 

.هدنب .درادن  يزیچ  دوخ  زا  هک  نآ  تسین :

.یلاعت راگدرورپ  زا  تیانک  تسه :

.هناخ بتکم  باَّتُک :

.ندیبسچ ندینت :

تسا دودحم  ملاع  نیدب  يوزج  لقع  شنیب 
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ار ملاـع  نآ  ملاـع  نیا  رد  دـشاب  هتفرگ  هرهب  یهلا  يورین  زا  هک  یلقع  اـما  .تفرگ  هرهب  دـناوت  لـقع  نیا  زا  تـسا  هدـنز  یمدآ  اـت  و 
ار لـقع  نیا  دـیاب  یتـسه  قـح  هب  ندیـسر  ناـهاوخ  رگا  سپ  دـعب ) هـب   1 تیب 3500 / دـیز ، ناتـساد  هب : دـینک  هاگن   ) .دـید دـهاوخ 

.تفرگ ارف  ناوت  یمن  بتکم  داتسا و  سرد و  اب  ار  ملع  نآ  یهاوخ و  ملع  وا  زا  يرآ و  ور  نیرفآ  لقع  هب  يراذگاو و 

.دنتخومآ سرد  قح  هناخ  بتکم  زا  و  دندوب ، هتفرن  بتکم  نارمع  نب  یسوم  هلمج  زا  ناربمیپ و  هک  نانچ 

، دنهاوخ بصنم  تعفر  مدرم ، میلعت  زا  دوش و  هریچ  نانآ  رب  يوه  ادابم  هک  دنک  یم  راذـنا  ار  يروص  ياه  ملع  ناملعم  ضعب  سپس 
بیبـط هب  يراـمیب  هک  ار  وت  دـناوت  یئزج  لـقع  دـیامرف  یم  ماجنارـس  تساـه و  هنوگ  ار  سفن  ياوـه  توهـش و  هک  تسناد  دـیاب  و 

ياه يرامیب  بیبط  تسادخ و  بناج  زا  هک  دنک  يربهر  یـسک  هب  ار  وت  دناوت  یم  یئزج  لقع  ینعی  .دناوتن  تنداد  افـش  اما  دناسر ،
.تسامش لد 

481 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دندز  یم  الاب  رارسا  رب  شوگ  دندش  یم  نودرگ  ِيوس  نیطایش  کن 

دیآ وز  دیهاوخ  یم  هچ  ره  تسا  هدمآ  یلوسر  اج  نآ  دیور  هک  امس  زا  دوز  ناشدنار  یم  بُهُـش  ات  اهزار  نآ  یکدنا ز  دندوبر  یم 
تـسین هار  ناتکلف  ماب  يوس  زا  تسیب  باب  رب  رد و  هقلح  نآ  نز  یم  اَِهباوبأ  نِم  َتاَیبَألا  اولُخدا  اهب  یب  ِّرُد  دییوج  یمه  رگ  تسد  هب 

هزبس دیین  هچ  رگ  وا  زا  دیدرگ  رکشین  دیین  نئاخ  رگا  دییآ  وا  شیپ  زار  رارـسا  میا  هداد  ار  ییکاخ  زارد  هار  نیدب  نات  تجاح  تسین 
مک تسین  لیلد  نآ  تکاخ  دنایور ز 
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رد درک  يرماس  ار  نآک  شخب  ناج  هزبس  يوش  یلیربج  ِبسا  كاخ  وت  رگ  يُون  رد  يدرگ  هزاـت  يدرگ  هزبس  لـیئربج  بسا  ِّمُس  زا 
زار لها  يوس  دـییآ  نیما  رگ  ودـع  هنتف  دـش  هک  یگناب  نانچ  نآ  وا  هزبس  نآ  دز ز  گناب  تفرگ و  ناـج  يرهوگ  دـش  اـت  هلاـسوگ 

تسا دَس  ار  نازاب  مشچ  رم  هلک  نآ  دنژن ز  نیکسم و  تسا  زاب  وا  زا  هک  دنب  شوگ  ِدنب  مشچ  هالک  رس  زاب  دننام  هَلُک  رـس  زا  دیهراو 
زا قح  ار  ناوید  دـنار  راد  زاب  ار  وا  مشچ  دـیاشگ  رب  راـی  تشگ  هش  اـب  سنج  زا  دـیرب  نوچ  تسا  دوخ  سنج  يوس  شلیم  همه  هک 
وت هک  ور  لد  َِرب  ور  دعتسم  ّیلد و  درگاش  هکلب  ِدبتسم  وت  يا  هن  نک  مک  يرس  هک  شیوخ  دادبتسا  ار ز  يوزج  لقع  شیوخ  داصِرم 
يا وـت  نیزگ  رب  نیب و  قرف  تسا  یناطیـش  ِمد  ٌریَخ  اـَنأ  هک  تسا  یناطلـس  زا  هب  وا  یگدـنب  یلداـع  هاـشداپ  هدـنب  هک  نـیه  یلد  وزج 

شوخ نیبـب و  یبوط  هیاـس  ُهُسفَن  تَّلَذ  هک  ره  یبوُط  فرح  وا  هر  دیـشروخ  تسه  هک  نآ  تفگ  سیلب  ربِـک  زا  مدآ  ِّیگدـنب  سیبـح 
هیاس نیا  زا  رگ  تسا  یعَجهَم  ار  افص  نآ  ِّدِعتسُم  تسا  یعَجضَم  شوخ  ُهُسفَن  تَّلَذ  ِّلِظ  بسخب  شکرس  یب  هیاس  رد  هنب  رس  بسخب 

زا اه  هیآ  یخرب  هب  تسا  تراـشا  نیطایـش : نتفر  نامـسآ  هب   3323 ینک ب 3346 - مـگ  هر  يدرگ و  یغاـط  دوز  ینَم  يوـس  يور 
، رجح هروس  هب : دینک  هاگن   ) .ار اهنآ  باهش  ندنار  تسا و  نامسآ  هب  اه  ناطیش  نتفر  زا  نخس  نآ  رد  هک  میرک  نآرق 

يدیهش يونثم (  حرش 
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482 ص : ج 5 ، (، 

.دوش یم  هدید  نامسآ  رد  بش  هک  يدننام  هلعش  باهِش : عمج  بُهُش : ( 10 ياه 6 - هیآ  تافاص ، هروس  زین  ، 18 ياه 17 - هیآ 

زا هتفرگ  َتاـیبَألا : اُولُخدا  ( 10 تاـفاص ،  ) .ٌِبقاـث ٌباهِـش  ُهَعَْبتَأَـف  َهَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  اَّلِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  باهـش : ندـنار 
ادخ لوسر  زا  تیانک  ییکاخ : ( 189 هرقب ،  ) .دیوش نورد  هب  نآ  ياهرد  زا  اه  هناخ  رد  اِهباْوبَأ : ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  تسا : میرک  نآرق 

(. (ص

: كاخ زا  ندینایور  هزبس  .دیـسر ) یم  لامک  هب  وا  يوریپ  زا  دیتسه ، صقان  هچ  رگ   ) .ندش تیاده  ياریذپ  زا  تیانک  ندش : رکـشین 
.ندیشخب ینشور  .ندرک  تیاده  .مسج  رد  ندروآ  دیدپ  ناج  هقراب  زا  تیانک 

.قح یلو  تسا ، هاگآ  یهلا  رارسا  زا  هک  نآ  امنهار ، لیلد :

یسوم نوچ  هک  دنا  هداد  حیضوت  ار  نآ  نارـسفم  تسا و  هدمآ  ( 96 هط ،  ) میرک نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  لیئربج : بسا  ِّمُس 
دنار شیپ  راوس  بسا  رب  لیئربج  درک  یم  یشکرس  وا  بسا  دور ، نانآ  یپ  رد  تساوخ  نوعرف  دنتشذگ  بآ  زا  لیئارـسا  ینب  و  (ع )

هلاسوگ نوچ  تشادرب و  دوب  هداهن  نآ  رب  اپ  بسا  نآ  هک  یکاخ  زا  یفک  يرماس  ماگنه  نآ  .دش  بآ  هب  نآ  یپ  رد  نوعرف  بسا  و 
.دروآ رب  گناب  هلاسوگ  تخیر و  هلاسوگ  ناهد  رد  كاخ  نآ  تخاس  ار 

.ندرک وا  يدرگاش  ندیزگ و  ار  ییامنهار  تمزالم  زا  تیانک  ندش : لیئربج  بسا  كاخ 

تـسایلوا داشرا  میلعت و  زا  تراعتـسا  تیب  نیا  رد  دوب و  هداهن  مس  نآ  رب  لیئربج  بسا  هک  یکاـخ  زا  تراعتـسا  شخب : ناـج  هزبس 
.ار ناگدنیوج 

.نآ ندرک  گناب  زا  تیانک  .ردق  نارگ  يرهوگ :

.نتفیرف ندش : هنتف 

.دندروخ ار  هلاسوگ  بیرف  هک  لیئارسا ، ینب  ودع :

رس رب  ناراد  زاب  هک  تسا  یهالک  هَلُک : رَس 
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.دنزاس مار  ار  وا  كدنا  كدنا  ات  دنداهن  یم  زاب 

نوچ دنداهن و  یم  زاب  رس  رب  یهالک  ددرگ ، مار  ات  دننک  تیبرت  ار  زاب  هک  نآ  يارب  ناراد  زاب  )

483 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يوزج لقع  زا  تراعتسا  هلک » رـس   » تیب نیا  رد  .دوب ) هتفرگ  وخ  هدش و  مار  زاب  دنتـشاد  یم  رب  ار  نآ  دش  یم  يرپس  دیاب  هک  یتدم 
.تسا

.لماک يامنهار  زا  تراعتسا  لد : ( 14 رجف ،  ) .ِداصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  و  نامسآ ، زا  تیانک  داصرم :

.مرتهب نم  ُریَخ : اَنأ 

تاقلعتم مسج و  ریـسا   ) .ینادنز سوبحم ، سیبح :  1 تسه 3216 / قولخم  ره  سفن  رد  ضرم  نیو  تسدـُب  يریخ  اـنا  سیلبا  تَّلع 
« .ُهُسفَن َّلَذ  نَِمل  َیبوُط  : » ثیدح هب  تسا  تراشا  یبوط : فرح  .نآ )

، هاگباوخ عجضم : ( 3 تیب 3793 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 ُهُسفَر 3793 / يِدُری  هک  ار  سک  نآ  ِياو  ُهُسفَن  تَّلَذ  هـک  ار  نآ  کـنخ  يا 
.هاگمارآ

.هاگباوخ عجهم :

.ندرک دامتعا  دوخ  هب  یهاوخ ، دوخ  ینم :

نتخومآ يارب  هتـشاذگ  ار  قح  يایلوا  هک  نانآ  .تفرگ  میلعت  قح ) يایلوا  لـقع   ) بیـصُم لـقع  زا  دـیاب  دومرف : شیپ  ياـه  تیب  رد 
دلوتم قح  لوسر  نوچ  دنشوین ، يزیچ  هنادزد  ات  دندش  یم  نامـسآ  رب  هک  دنیاه  ناطیـش  نوچ  دنور ، یم  وس  نآ  وس و  نیا  تقیقح 

دنرآ و ور  قح  يایلوا  هاگرد  هب  دیاب  مه  نانیا  .دیور  وا  هناخ  رد  هب  دیتسه  میلعت  ناهاوخ  رگا  دنتفگ  اهنادـب  دـندنار و  ار  نانآ  دـش 
.دـیوگ نانآ  میلعت  رثا  نداد  ناشن  يارب  هاگ  نآ  .دـننادرگ  نشور  تفرعم  رون  هب  ار  ناشلد  ات  دنراپـسب ، نانآ  نانخـس  هب  ناج  شوگ 

رد ادص  هب  ار  نیرز  هلاسوگ  دوب  هدش  هتشادرب  لیئربج  بسا  مس  ریز  زا  هک  یکاخ  فک 
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یم ار  تفرعم  هدید  سفن ، ياوه  یهاوخ و  یگرزب  ایند و  یتسود  .درک  دهاوخ  هچ  وت  اب  ایلوا  تبحـص  يایمیک  هک  نیبب  سپ  دروآ 
دوب و راوخ  دـیاب  يراد ، یمن  رب  يدوس  ایلوا  نانخـس  زا  يراد  رـس  رب  ار  هالک  نیا  ات  .زاب  رـس  رب  تسا  یهالک  رـس  نوچمه  دزود و 

.تخادنا رود  هب  ار  یناطلس  تخاس و  هشیپ  یگدنب  .دومن  ریقف  ار  دوخ 

هِلوُسَر ِهَّللا َو  ِيَدَی  َنیَب  اوُمِّدَقُت  اَل  اوُنَمآ  َنیِذَلا  اَهُّیا  اَی  هک  نآ  نایب 

ِِهلوُسَر ِهَّللا َو  ِيَدَی  َنَیب  اُومِّدَُقت  َال  اُونَمآ  َنیَِذلا  اَهُّیا  اَی  هک  نآ  نایب 

شارتم ییار  یتمحز و  دوخ  زا  شاب  شوماخ  ور  سپ  شاب  تیعر  يا  هن  ناطلس  هک  نوچ  شاب  تّما  یتسین ز  یبن  نوچ 

مه ز یلماک  فال  وت ز  يدرگ  خـسم  یلباـق  ّدعتـسم و  هچ  رگ  هن  رو  داتـسوا  خیـش و  رما  ِّلـظ  ریز  داـیقنا  زا  شاـب  شوماـخ  ورب  سپ 
هنهک زود  هراـپ  يدرگ  ربص  یب  يُوب  رو  زونه  وت  يزود  هزوم  رد  نک  ربص  ربخ  اـب  زار و  داتـسا  یـشک ز  رـس  رگا  یناـما  دادعتـسا و 

ُلقَعلاَک شیوخ  ییوگ  وت  مه  لالَک  زا  رخآ  هب  ّیـشوکب و  سب  ملع  هب  مه  يدندش  نازود  ون  هلمج  ملح  ربص و  ناشیُدب  رگ  نازود 
ار تواکذ ، زک  فارتعا  مد  نآ  درک  یم  ضرغ  یب  گرب  لاب و  یب  سب  دـید  یم  ار  لقع  گرم  زور  فسلفم  درم  نآ  وچمه  لاـقِع 

هراچ اجنیا  تسین  حور  رحب  ردنا  تسا  چیه  انشآ  لایخ  رحب  رد  میدرک  انشآ  لاجر  زا  میدیشک  رس  يرورغ  زا  فازگ  زا  بسا  میدن 
هفیلخ دـش  نم  ياه  تریـصب  رد  وک  یـسک  اـی  لُـک  ياـیرد  نیا  رد  یتشک  منم  هک  لـسر  هاـش  نآ  دومرف  نینچ  نیا  حون  ِّیتشک  زج 

رد میحون  یتشک  نم  ياج  رب  یتسار 
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ادـخ و شیپ  ارف  دـیا  هدـیورگ  هک  نانآ  يا   ...: » اونمآ َنیِذَّلا  اـهُّیأ  اَـی   3347 یتف ب 3359 - يا  یتـشک  ینادرگن ز  ور  اـت  هک  اـیرد 
چیه رد  هکنیا  تسا  مّلـسم  هچ  نآ  .تسا  لقن  نوگ  هنوگ  ياـه  تیاور  هیآ  نیا  لوزن  باـب  رد  ( 1 تارجح ، « ) .دیتفیم شا  هداتـسرف 

.درک دیابن  زواجت  لوسر  ادخ و  نامرف  زا  راک 

: تسا ییانس  زا  هتفرگ  تیب  یتسین : یبن  نوچ 

485 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  شاب  تّما  يا ز  هن  ربمیپ  نوچ  شاب  تمهَن  درم  هن  تّمه  درم 

تشنک تدناهر ز  وا  بدا  تشهب  هب  ار  وت  دَرب  وا  نخس 

.يرادربنامرف ندرک ، يوریپ  دایقنا : ص 204 ) هقیقحلا ، هقیدح   ) يدرگ يرهوج  دوز  ییزرخ  يدرگ  يرس  ات  ریگ  وا  یپ 

: يزود هزوم  .دوش ) هتفرگ  وت  زا  مه  ندش  هتفریذپ  دادعتـسا  دوش  یم  بجوم  تندوب  لماک  يوعد   ) .نتـشگ لدبم  ندـیدرگ : خـسم 
.ندرک يدرگاش  میلعت و  زا  تیانک 

.ندرک هدنسب  يوزج ) لقع   ) شناد كدنا  هب  راچان  .ندربن و  ییاج  هب  هار  ندنامرد و  زا  تیانک  ندش : زود  هراپ 

.دنزاس یم  هارمگ  ار  نارگید  و  دننک ، یم  داشرا  يوعد  تفرعم  زا  یکدنا  نتفرگ  ارف  اب  هک  نایدتبم  نازود : هنهک 

: تفگ یم  گرم  رتسب  رد  يزار  رخف  دنا  هتفگ  فسلفم : درم  نآ  .تسا ) یلثم   ) .تسا دنب  ياپ  نوچ )  ) درخ لاقع : لقعلا 

نایاناد شـشوک  رتشیب  تسا و  دـنب  ياپ  نوچمه ]  ] اهدرخ تفایرد  نایاپ   ) ٌلاَلَـض نیِِملاَعلا  ِیعَـس  ُرَثکأ  ٌلاقِع َو  ِلوُقُعلا  ِكاردا  ُهَیاَِهن 
یلع وبا  تفگ : یم  یگدـنز  نایاپ  رد  انیـس  یلع  وبا  هک  درآ  مولعلا  رحب  هتفگ  زا  روپناک ) پاچ   ) يونثم هیـشاح  رد  .تسا ) یهارمگ 

.دور یم  لهاج  سلفم و  ناهج  نیا  زا 

.تقیقح هب  یتسار ، يور  زا  ضرغ : یب 

ِیتَیب ِلهأ  ُلَثَم  : » يوبن فورعم  ثیدح  هب  تسا  تراشا  یتشک : منم 
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« .ٍحُون ِهَنیِفَس  ِلَثَمَک 

ار تقیقح  ناگدنیوج  تسا  يداشرا  اه  تیب  نیا  نومـضم   4 نمز 537 / ناـفوط  هب  ما  یتشک  وچمه  نم  هک  ربـمغیپ  دومرف  نیا  رهب 
دندرگ و یهلا  لماک  داتـسا  میلـست  هکلب  دنیوجن ، ار  تقیقح  فشک  يروص  ياه  ملع  هفـسلف و  زا  دنوشن و  دوخ  درخ  هتفیرف ي  هک 

.تشگ دنهاوخ  خسم  انالوم  هدومرف ي  هب  دش و  دهاوخ  شوماخ  مه  ناشنورد  ینشور  كدنا  نآ  هن  رگ 

486 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نیلفسا  رد  يدش  لگ  بآ و  يوس  نیرب  خرچ  يوس  تدرب  یم  حور 

زود و هزوم  اـی  زود ، هنهک  زود و  وـن   1 / 537 لوقع 538 - کشر  نآ  ُدب  هک  يدوجو  نآ  لوفـس ز  نیز  يدرک  خـسم  ار  نتـشیوخ 
دیاب سپ  .دش  دهاوخ  لدبم  لامک  هب  صقن  داتـسا  تمدخ  ییابیکـش و  اب  تسا ، درگاش  داتـسا و  ای  يدـتبم ، یهتنم و  لثم  زود  هراپ 
رکف هب  رگا  و  دمآ ، رب  یهارمگ  يایرد  زا  تفرگ و  ياج  يده - همئا  وا - نانیـشناج  لوسر و  یتشک  رد  دیزگ و  قح  ِّیلو  تمزالم 

(43 دوه ،  ) .ِهَّللا ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  ال  هک : تشگ  یهاوخ  قرغ  ناعنک  نوچمه  ینک  هیکت  دوخ  لقع  و 

دنلب سب  ترکف  هوک  دـیامن  یم  دـنب  یتشک ز  نیا  تسپ  دـیامن  یم  ونـش  َموَیلا  َمِصاَع  َال  یبن  زا  ورم  یهوک  ره  يوس  ناـعنَک  وچمه 
ربز ریز و  دـنک  شجوم  یکی  هک  رگن  مک  ترکف  ِهوک  ِّولع  رد  ار  تسویپ  ِقح  ِلضف  نآ  رگنب  ار  تسپ  نیا  ناـه  ناـه و  رگنم  تسَپ 

تسا و يادـخ  رهُم  وَرب  هک  مالک  نیا  دریذـپ  یک  ناعنک  شوگ  مرورپ  تحیـصن  نیدـنچ  دـص  ود  رگ  مرواب  يرادـن  یناعنک  وت  رگ 
رب هظعوم  دراذگ  یک  ماتِخ 
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رارقا نیا  رخآ  يا  هن  ناـعنک  وت  هک  نآ  دـیما  رب  ییپ  شیوـخ  ثیدـح  میوـگ  یم  کـیل  قَبَـس  مکح  ثَدَـح  دـنادرگب  یک  قـح  رهُم 
دوـب نیب  رخآ  هک  ره  نهک  روـک  ار  تنیب  رخآ  مشچ  نکم  ار  رخآ  دـید  یناوـت  یم  نیبـب  ار  رخآ  زور  لوا  مه ز  نـیه  درک  یهاوـخ 

زاس هدید  لحُک  زیت  مشچ  مدرم  ياپ  كاخ  نک ز  زیخ  تفُخ و  نیا  یمد  ره  یهاوخن  رگ  راثع  نتفر  هر  مد ز  ره  شدوبن  راو  دوعسم 
ره كاخ  وت  نک  همرس  راقفلا  وذ  وت  يوش  یشاب  ینزوس  راقتفا  نیز  يدرگاش و  نیا  زا  هک  ار  شابوا  رـس  يزادنیب  ات  ار  شاپ  كاخ 
َال  3360 راـخ ب 3375 - مشچ  رون  رهب  زا  دروخ  وک  راـب  رون  سب  دوب  نآ  رتشا ز  مشچ  ار  هدـید  دزاـسب  مه  دزوسب  مه  ار  هدـیزگب 

.2 تیب 2656 / لیذ  هب : دینک  هاگن  موَیلا : َمِصاَع 

.اه هثداح  رد  هدنرادن  هگن  .شزرا  یب  .راوخ  تسپ :

487 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ادخ ّیلو  زا  تراعتسا  یتشک :

اشگ لکشم  ار  دوخ  ِرکف  رثا و  یب  زیچان و  ار  قح  ِّیلو  تسا  باجح  رد  وت  لد  نوچ   ) .تسا لد  هدید  رب  هک  یباجح  زا  تیانک  دنب :
ایآ ِِهْبلَق : ِهِعْمَـس َو  یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ادـخ : ِرهُم  .ینیب ) یم 
رهم شلد  شوگ و  رب  تخاس و  هارمگ  دوب  ار  وا  هک  یشناد  اب  ار  وا  ادخ  تفرگ و  شیوخ  يادخ  ار  شیوخ  ياوه  هک  ار  نآ  يدید 

.ندرک رثا  نتشذگ ، ندراذگ : ( 23 هیثاج ،  ) .داهن

یشوگ رب   ) .یلزا مکح  قَبَس : مکح  .تحیصن ) دنپ و  زا  تیانک   ) .ثداح ثَدَح :
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(، تمایق زور   ) ددرگ راکـشآ  تقیقح  دوش و  انیب  هدید  هک  يزور  رخآ : ندرک  رارقا  .درادـن ) رثا  تظعوم  هداهن  رهم  ادـخ  مکح  هک 
نونکا هک  دینش  خساپ  مدروآ و  نامیا  نایلیئارسا  ینب  يادخ  هب  تفگ : نوعرف  هک  نانچ  تشاد  دهاوخن  يدوس  رارقا  زور  نآ  رد  اما 

.درادن تدیاف 

.تخبشوخ راودوعسم :

.نداتفا رد  يور  هب  راثِع :

.امنهار قح ، یلو  زا  تیانک  مدرم :

.نتفریذپ ار  قح  یلو  ییامنهار  .ندرک  تعاطا  زا  تیانک  ندرک : هدید  لحک  ار  اپ  كاخ 

.ندرک راهم  ار  سفن  ياوه  ناطیش و  ندنکفا : شابوأ  رس 

.ندرک ینتورف  ندومن ، زاین  راقتفا :

.ندیسر يداتسا  هب  يدرگاش  زا  ندیسر ، لامک  هب  صقن  زا  ندش : راقفلا  وذ  ندوب و  نزوس 

.دنهن یم  کلاس  هدهع  رب  سفن  لیمکت  يارب  هک  تضایر  جنر  زا  تراعتسا  نتخوس :

اما .مشاب  ناما  رد  ندش  قرغ  زا  ات  مور  یم  یهوک  هب  تفگ  دیچیپرـس و  ردـپ  يوریپ  زا  .درک  هیکت  دوخ  يورین  هب  حون  رـسپ  ناعنک 
دننک و یچیپرس  قح  يایلوا  یتشک  رد  ندمآ  رد  زا  سفن  ياوه  ياه  هثداح  نافوط  رد  هک  نانآ  .تشگ  هقرغ  دوبر و  رد  ار  وا  جوم 
اب دنرادنپ  .دنا  حون  رسپ  دننام  دننک ، هدنـسب  دوخ  رکف  هب  .دنریگن و  هرهب  هدرک  نانآ  هب  ادخ  هک  یتیانع  زا  و  دنریذپن ، ار  نانآ  داشرا 

ياوه بادرگ  زا  دوخ ، هشیدنا  هوک  هب  ندش  رب 
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رتسا ناتساد  قیقد  ِینعم  نیا  نتـسناد  رتهب  يارب  دنرگنب و  ار  ماجنا  زاغآ  زا  رخآ  ینامیـشپ  ياج  هب  هک  نآ  رتهب  سپ  .دنهر  یم  سفن 
.دروآ یم  دوب  هدومرف  تراشا  نادب  مه  نیا  زا  شیپ  هک  ار  رتشا  و 

ار وا  رتش  نتفگ  باوج  تسارچ و  نیا  ییآ  یم  يور  رد  مک  وت  نتفر ، هار  رد  متفا  یم  ور  رد  رایسب  نم  هک  رتش  اب  رتسا  تیاکش  هّصق 

هراشا

رد مک  وت  نتفر ، هار  رد  متفا  یم  ور  رد  رایسب  نم  هک  رتش  اب  رتسا  تیاکش  هّصق 
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ار وا  رتش  نتفگ  باوج  تسارچ و  نیا  ییآ  یم  يور 

وک رازاب و  رد  هار و  هویرگ و  رد  ور  هب  متفا  یم  رایـسب  نم  تفگ  يرخآ  رد  دـش  عمج  وا  اـب  هک  نوچ  يرتسا  يزور  دـید  ار  يرتشا 
تکاپ ناـج  دوخ  رگم  اـی  تسیچ ؟ رهب  ور  رد  وت  یتفا  یمه  مک  هوکـش  زا  یناـمز  ره  میآ  رـس  رد  هوک  ریز  اـت  هُک  يـالاب  زا  هصاـخ 

نامز ره  يراکُم  زو  مرس  رب  متخر  نالاپ و  دوش  ژک  منک  نوخ  رپ  اطخ  نآ  وناز ز  زوپ و  منز  وناز  مد و  ره  میآ  رـس  رد  تسا  یتلود 
نآ يار  یفیعـض  زا  نمز  رد  ددرگ  سیلبا  هرخـسم  هانگ  رد  مد  ره  هب  هبوت  دنکـشب  هاـبت  لـقع  زا  هک  یلقع  مک  وچمه  مروخ  یمخز 

تسکش زا  وا  مخز  رـس  رب  بیغ  زا  دروخ  یم  گنـس  هار  نارگ و  شراب  دوب  هک  گنل  بسا  نوچ  نامز  ره  دیآ  رـس  رد  نکـش  هبوت 
نانچ نآ  شربک  فعض و  ردنا  فعض  تسُکُس  ار  شا  هبوت  درک و  ُفت  کی  وید  تسُس  ِيار  اب  دنک  یم  هبوت  زاب  وخ  رابدا  نآ  هبوت 

یب یتفآ ؟ یب  نینچ  هک  يراد  هچ  وت  ینز  ینیب  مک  وُر و  رد  یُتف  مک  ینمؤم  لاـثم  وت  هک  رتش  يا  نالـصاو  رد  درگنب  يراوخ  هب  هک 
.3 / 1745 - 1752 هب : دینک  هاگن  رتش : هّصق   3376 یتف ب 3389 - ور  ردنا  مک  ّيراثِع و 

.هتشپ هویرگ :

.میب هوکِش :

.قح تیانع  زا  لامک  هب  اناد و  زا  تیانک  .دنملابقا  .تلود  هب  بوسنم  یتلود :

.راد اوراچ  دهد ، هیارک  هب  اپ  راچ  هک  نآ  يراکُم :
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.هتشگ رب  تخب  وخ : رابدا 

رد ندیمد  زا  تیانک  وید : ندرک  فت 
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.وا نتفیرف  .یمدآ 

.قح هب  ناگدیسر  نالصاو :

دنا میالم  وخ و  مرن  نانمؤم  ِفنألا : ِلَـمَجلاَک  َنُونَِّیل  َنُونِّیَه  َنُونِمؤُملا  : » تسا هدرمـش  ثیدـح  ار  نآ  هدروآ و  یتراـبع  يورقنا  رتش :
قلخ هل  ٌحِمَـس  نیل  نیه  نمؤملا  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  ياـه  باـتک  ضعب  رد  و  .تسا » حورجم  نامـسیر  زا  نآ  ینیب  هک  رتـش  نوچ 

ُنِمؤُملا : » هک رگن  تبقاع  نیب  رود  زا  تیاـنک  نمؤم : لاـثم  ص 291 ) ج 68 ، راونالا ، راحب  ص 376 ، ج 1 ، یسوط ، یلاما  « ) .نسح
راچد دننیب و  یم  ار  ماجنا  زاغآ  زا  تسا  نشور  یهلا  رون  هب  ناشلد  هک  نانآ  .دنا  ناصقان  نالماک و  زمر  رتسا  رتشا و  .ِهَّللا » ِرُوِنب  ُرُظنَی 

.دنتفا یم  يا  هطرو  هب  هظحل  ره  دنوش  لسوتم  یئزج  لقع  هب  هک  نانآ  دنوش و  یمن  شزغل 

زا تسا  ناما  یلاع  ِشنیب  دنلب  نم  مشچ  ود  نم  مدنلب  رـس  تساه  قرف  سب  وت  ام و  نایم  رد  تسادـخ  زا  تداعـس  ره  هچ  رگ  تفگ 
لجا زور  ات  شیوخ  راک  شیپ  لجا  ردص  نآ  دـید  هک  نانچمه  هوت  هوت  نم  ار  راومه  وَگ و  ره  هوک  ياپ  منیبب  نم  هُک  رـس  زا  دـنزگ 

رون یقرـشم  یبرغم و  لاح  هکلب  یقّتم  نآ  دیدن  اهنت  دوخ  لاح  لاصخ  وکین  نآ  لاح  ردنا  دناد  لاس  تسیب  دعب  دوب  دهاوخ  هچ  نآ 
باتفآ هام و  درک  شدوجس  هک  باوخ  هب  لوا  دیدب  وک  فسوی  وچمه  نطولا  ُّبح  یپ  دزاس  هچ  ِرهب  نَکَـس  دزاس  شلد  مشچ و  رد 

فاکـش نودرگ  دوب  یناـّبر  رون  فازگ  هَّللا  ِرُوِنب  رظنی  نآ  تسین  رـس  درک  رب  دـب  هدـید  فسوی  هچ  نآ  رتـشیب  هکلب  لاـس  هد  سپ  زا 
مشچ فعض  وت ز  ورگ  یناویح  ِّسح  ردنا  یتسه  ور ! رون ، نآ  وت  مشچ  ردنا  تسین 
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نم مشچ  هک  نآ  رگید  ار  ياجان  ار  ياج  دنیبب  وک  ار  ياپ  تسد و  تسا  مشچ  اوشیپ  اوشیپ  تفیعـض  مه  فیعـض و  وت  اپ  شیپ  ینیب 
 ) يونثم حرـش  لالـض  لها  انز و  دالوا  هن ز  لالح  دالوا  نم ز  متـسه  هک  نآ  تسا ز  رَهطا  نم  ِتقلخ  هک  نآ  رگید  تسا  رت  نشور 
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دید دناوت  ار  رود  تسا و  زارد  ندرگ  ار  رتش  دنلب : رس   3390 نامک ب 3405 - دشاب  َدب  وچ  دّرپ  ژک  ریت  نامگ  یب  ییانز  دالوا  وت ز 
.درگن یم  ریز  هب  رتسا  ور  نیدب  .هن  ار  رتسا  و 

.دهن یم  نآ  رد  ادخ  هک  يرون  هب  تسا  لد » ینشور   » زا تیانک  تیب  نیا  رد  و  ندید ، ار  رود  یلاع : شنیب 

.لادوگ .یفرژ  وَگ :

.ال هب  ال  وت ، هب  وت  هوت : هوت 

« هَّللا ِرُوِنب  نورُظنَی   » هک ادخ  يایلوا  زین  دش و  زاغآ  تیب 3500  تسخن  رتفد  رد  وا  ناتساد  هک  تسا  دیز  هب  تراشا  ًارهاظ  لجا : ردص 
وا تشگ و  دـیدپ  قرب  دز  نیمز  رب  گـنلک  نوچ  هک  قدـنخ  گـنج  رد  لوسر  هدوـمرف ي  هب  تسا  تراـشا  تفگ  ناوـت  یم  .دـنا و 

.تسا رظن  نیا  دیؤم  لاس  تسیب  زا  دعب  هلمج  مدید و  ار  لامش  قرش و  حتف  قرب  نیا  ینشور  رد  دومرف 

.اج .نکسم  نکَس : ( 1 / 3528 تیب 3541 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .ناهج مدرم  همه  یقرشم : یبرغم و 

رون نآ  اب  هک  تسا  یهلا  رون  نطو  وا  هدید  نطولا : ّبح   3 نطولا 3806 / ّبح  دوب  نیا  قشاع  شیپ  نم  هاش  رهش  تسا و  رای  نکسم 
.دوخ نطو  اب  یمدآ  هک  نانچ  تسا ، هتفرگ  وخ 

َدَحَأ ُْتیَأَر  یِّنِإ  هیآ : هب  تسا  تراشا  فسوی : ندید  باوخ 
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رس ( 4 فسوی ،  ) .نانک هدجس  میارب  مدید ، ار  هام  باتفآ و  هراتـس و  هدزای  نم  َنیِدِجاس : ِیل  ْمُُهْتیَأَر  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  ًابَکْوَک َو  َرَـشَع 
تفگ فسوی  دندرک  هدجس  ار  وا  دندش  وا  دزن  بوقعی  هارمه  فسوی  ناردارب  نوچ   » .نتـسویپ تقیقح  هب  .ندش  راکـشآ  ندرک : رب 

(100 فسوی ، « ) .مدید شیپ  رد  هک  تسا  نم  باوخ  لیوات  نیا  مردپ 
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.ِهَّللا ِرُوِنب  ُرُظنَی  ُنِمؤُملا  هَّللا : ِرُوِنب  رُظنَی 

رتسا هک  یلاح  تسا  هداز  هدام  رن و  رتش  زا  رتش  رهطا : تقلخ   1 دومن 1331 / نوچ  هنهرب  ار  نمؤم  بیغ  دوبن  هَّللا  رونب  رُظنَی  را  نمؤم 
.هدمآ دیدپ  نایدام  رخ و  زا 

لقع اب  دـنهاوخ  یم  هک  نانآ  هداهن و  ناشلد  رد  ار  ملع  رون  ادـخ  هک  نانآ  كاردا  تَّوق  نداد  ناـشن  يارب  تسا  یلاـثم  ناتـساد  نیا 
دوخ ياپ  شیپ  اهنت  نانیا  دنتفا و  یمن  یهارمگ  هطرو  رد  دننیب و  یم  ار  ماجنا  زاغآ  زا  نانآ  .دنبایب  ار  تقیقح  یقطنم  سایق  یئزج و 

.دنوش یم  شزغل  راچد  راچان  دنرگن  یم  ار 

نتخاون و  قدص ، هب  نتفرگ  هانپ  ودب  نتساوخ و  تناعتـسا  وا  زا  و  دوخ ، رب  وا  لضف  هب  ندروآ  رارقا  ار و  رتش  ياه  باوج  رتسا  ندرک  قیدصت 
هناهاش هناردپ و  نداد  يرای  ندومن و  هر  ار و  وا  رتش 

، قدص هب  نتفرگ  هانپ  ودب  نتـساوخ و  تناعتـسا  وا  زا  و  دوخ ، رب  وا  لضف  هب  ندروآ  رارقا  ار و  رتش  ياه  باوج  رتسا  ندرک  قیدصت 
هناهاش هناردپ و  نداد  يرای  ندومن و  هر  ار و  وا  رتش  نتخاون  و 

ُّبَر هدـیزگب  يا  تفگ  داـتف  شیاـپ  رد  تسیرگب و  یتعاـس  ُرپ  کـشا  زا  درک  مشچ  تفگب و  نیا  رتش  يا  یتفگ  تسار  رتسا  تفگ 
ِتافآ وت ز  یتسَر  هک  ور  نم  شیپ  يدرک  رارقا  نوچ  تفگ  یگدـنب  رد  ارم  وت  يریذـپ  رد  یگدـنخرف  زا  رگ  دراد  ناـیز  هچ  داـبعلا 

يدوب ودع  وت  الب  زا  يدیهر  فاصنا و  يداد  نَمَز 
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وا دوش  رارقا و  درآ  وا  هک  دشاب  یتَّیِراع  ِدب  نآ ، دوحج  زج  دیاین  یلـصا  دـب  زک  دوبن  یلـصا  وت  تاذ  رد  دـب  يوخ  َالَو  لها  يدـش ز 
سیفن هبوت  بناج  شدوبن  هر  سیلب  نآ  مرج  دوب  یلصا  هک  نوچ  دومن  هبوت  نامز  ردنا  مرجال  دوب  هَّیراع  شتَّلَز  مدآ  وچمه  وج  هبوت 
تخب هب  دوخ  يدـنکف  رد  يدز  تلود  رد  تسد  نونکا  هک  ور  دد  نادـند  زا  راـن و  هناـبز  زو  دـَب  يوخ  زا  دوـخ و  زا  یتـسَر  هک  ور 
اَنِدها افخ  هار  زا  دـلُخ  ردـنا  یتفر  ار  شیوخ  يدرک  هار  شدابع  رد  یتفای  رد  ِیتَّنَج  ِیف  یلُخدا  یتفای  يدابِع  یف  وت  یلُخدا  يدَـمرَس 

يرتخا زیوم  روگنا و  یتشگ  يدوب  هروغ  زیزع  يا  یتشگ  رون  يدوب  راـن  میعن  اـت  تدرب  تفرگب و  وت  تسد  میقتـسم  طارـص  یتـفگ 
نآ تقلخ  ندوب  هنومن  هب  تسا  تراشا  دابعلا : ّبر  هدـیزگب   3406 باوَّصلِاب ب 3421 - مَلعا  ُهَّللا  شاب  داش  باتفآ  وت  يدـش  يدوب 

(17 هیشاغ ،  ) .ْتَِقلُخ َْفیَک  ِِلبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  الَف  َأ  میرک : نآرق  رد 
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.راکنا دوحج :

.خزود شتآ  زا  تیانک  .شتآ  شزوس  ران : هنابُز 

.دیآ یم  رد  ناگدنرد  تروص  هب  یمدآ  دب  ياه  تلصخ  ناهج  نآ  رد  هک  نادب  تسا  تراشا  دد : نادند 

اَُهتَّیَأ اـی  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  یلُخدا :...   4 وت 3662 / ياضعا  بضغ  زا  دـننارد  یم  وت  ياهوخ  کی  هب  کی  ناگرگ  هتـشگ 
، ندرک لصتم  نتفاـب : رد  ( 30 - 27 رجف ،  ) .ِیتَّنَج ِیلُخْدا  يِدابِع َو  ِیف  ِیلُخْداَـف  .ًهَّیِـضْرَم  ًهَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا 

.نداد دنویپ 

هک یهار  افخ : هار   1 متفاب 1735 / رد  یسکان  رد  یسک  سپ  متفایرد  یسکان  رد  یسک  نم 
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.هَّللا یلا  ریس  .دنناد  یم  ار  نآ  ادخ  ناصاخ  اهنت 

: ندوب هروغ  ( 6 هحتاف ،  ) .َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  اندها :

دنا لد  کی  رخآ  لد  لها  مد  زا  دنا  لباق  ناشیاک  کین  ياه  هروغ 

رون اب  هک  تسا  ینمؤم  زمر  رتش  دش  هتفگ  هک  نانچ   2 / 3709 زیتس 3710 - نیک و  دزیخرب و  يود  ات  زیت  دـننار  یمه  يروگنا  يوس 
صقن هک  تسر  دـهاوخ  هبـش  دـیق  زا  یماگنه  وا  .درب  یم  رـس  هب  تاهبـش  يداو  رد  هک  ینیب  هاتوک  رتسا  درگن و  یم  ناـهج  هب  ادـخ 

هب یلاعت  قح  دریگ و  يو  تسد  فطل  هب  یلو  نآ  اـت  .دباتـش  قح  ِياـیلوا  زا  ییلو  يوس  هب  اـی  ادـخ  هب  تباـنا  اـب  و  دـبایرد ، ار  دوخ 
.دروآ رد  شتشهب  هب  درذگ و  رد  شهانگ  زا  دریذپب و  ار  وا  هبوت  ّیلو  تکرب 

معط ریثکت  هزم  رحب  زا  دبای  معط  رییغت  زا  ریش  نآ  دهر  ات  ریش  ضوح  رد  نکف  ردنا  شیوخ  دهش  ریگب  نیّدلا  ُماسح  قحلا  ءایـض  يا 
لمع يو  ردـنا  دوبن  ار  یتفآ  لسع  رحب  نآ  رد  دـبای  يذـفنَم  تسَر  رییغت  ره  ایرد ز  دـش  هک  نوچ  تسلا  رحب  نآ  دـب  ددرگ  لـصّتم 
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سیون رب  ار  ریـش  هّرغ  شوم  دسانـش  یک  ار  ریـس  لولم  ناج  ربخ  هچ  قبط  متفه  رب  هّرُغ  نآ  دور  ات  قح  ریـش  يا  راوریـش  نک  يا  هّرُغ 
امن ب 3429- نوخ  یطبق  مشچ  رد  شَبَر  ای  ازف  ناج  ثیدح  نیا  تسا  لین  بآ  رهگ  وکین  یلد  ایرد  ره  رهب  رز  بآ  اب  دوخ  لاوحا 

.ینافرع ياه  میلعت  زا  تراعتسا  دهش :  3422

.یمدآ تعیبط  زا  تراعتسا  ریش : ضوح 

معط دوش  هتخیمآ  لسع  اب  نوچ  ریش  نتفای : معط  رییغت 
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.دنام نوصم  ینوگرگد  زا  دوش و  شوخ  نآ 

هیآ لیذ  اهریـسفت ، هب : دینک  هاگن   ) .دش یم  نوخ  نانآ  ماک  رد  لین  بآ  .دیـسر  ناینوعرف  رب  هک  الب  دـنچ  زا  یکی  بآ : ندـش  نوخ 
اب و  دنک ، یم  نوگرگد  ار  نابلاط  نورد  دوخ  فرصت  اب  هک  تسا  یسک  .تسا  لماک  ناسنا  رهظم  نیدلا  ماسح  فارعا ) هروس   133

.دناهر یم  سفن  ياوه  ناطیش و  هسوسو  زا  ار  نانآ  میلعت ، داشرا و 

اب ایرد  نیا  زا  تفرعم  هنـشت  ياه  ناج  اهنت  اما  دـنام ، نوصم  ینوگرگد  زا  دوش و  كاپ  تسویپ  ودـب  یکاـپان  ره  هک  تسا  ییاـیرد 
.دنوش یم  ربخ 

ددم ار  وا  دـشاب و  وا  رای  نانچمه  يو  هک  تسا  تیانک  نیا  دـسیونب و  رز  بآ  اب  ار  دوخ  لاوحا  دـهاوخ  یم  نیدـلا  ماسح  زا  انالوم 
لد رد  اراوگ و  نابلاط  قاذم  رد  تسا  لین  بآ  نوچ  يونثم  دناسر ، رخآ  هب  تسوا  ياه  تفص  باتزاب  رسارس  هک  ار  يونثم  ات  دنک 

.الاپ نوخ  نارکنم 

امش هک  وبـس  هک  يردارب  یتسود و  ِّقح  هب  مروخب  ات  هن  نم  بل  رب  نک و  رپ  لین  زا  شیوخ  تّین  هبوبـس  کی  هک  ار  یطبـس  یطبق  ندرک  هبال 
تسا فاص  نوخ  مینک  یم  رپ  نایطبق  ام  هک  وبس  تسا و  فاص  بآ  لین ، زا  دینک  یم  رپ  دوخ  رهب  نایطبس 

هراشا

وبـس هک  يردارب  یتسود و  ِّقح  هب  مروخب  ات  هن  نم  بل  رب  نک و  رپ  لین  زا  شیوخ  ّتین  هبوبـس  کی  هک  ار  یطبـس  یطبق  ندرک  هبال 
تسا فاص  نوخ  مینک  یم  رپ  نایطبق  ام  هک  وبس  تسا و  فاص  بآ  لین ، زا  دینک  یم  رپ  دوخ  رهب  نایطبس  امش  هک 

هک نآ  وت ز  دنمتجاح  زورما  ما  هتشگ  وت  دنواشیوخ  رای و  متـسه  تفگ  ییطبـس  ِقاثو  ردنا  شطع  زا  ییطبق  دمآ  رد  هک  مدینـش  نم 
مشچ زا  بآ  دش  نوخ  یطبق  شیپ  دنروخ  یم  یفاص  بآ  وز  نایطبس  نوخ  درک  ار  ام  لین  بآ  هک  ات  نوسف  درک و  يوداج  یـسوم 

دوخ رهب  یگَر  دب  ای  دوخ  رابدا  یپ  زا  یگنشت  زا  دنُرم  یم  کنیا  طِبق  دنب 
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نم رُح  كاپ و  دـشاب  بآ  دـشابن  نوخ  ُرپ  ساط  نآ  ینک  دوخ  يارب  نوچ  نهک  رای  نیا  تبآ  زا  دروخ  ات  نک  بآ  رپ  ار  ساط  کی 
دارم رب  منشور  مشچ  ود  يا  مراد  ساپ  منک  تمدخ  ناهج  ناج و  يا  تفگ  مغ  دهجب ز  عبت  رد  یلیفط  هک  مه  بآ  مشونب  وت  لیفط 
درک ژک  ار  ساط  دروخب  ار  یمین  داـهنب و  ناـهد  رب  درک  بآ  رپ  وا  لـین  زا  ار  ساـط  منک  يدازآ  مشاـب  وت  هدـنب  منک  يداـش  مور  وت 
دـش باـت  ردـنا  مشخ و  ردـنا  یطبق  دـش  بآ  نوخ  ژک ، درک  وس  نیا  زا  زاـب  هایـس  ِنوخ  نآ  دـش  مه ، وت  روخب  هک  هاوخ  بآ  يوس 

وا ار  نیا  تفگ  تسیچ ؟ هراچ  ار  هرگ  نیا  ردارب  يا  تفز  ماصمَـص  يا  هک  شتفگ  نآ  زا  دـعب  تفرب  شمـشخ  اـت  تسـشنب  یتعاـس 
نوخ ناـیطبق )  ) ناـشیا ياـه  بآ  نیملاـعلا  بر  بآ ... : ندـش  نوـخ  یطبـس و  یطبق و   3430 تسا ب 3444 - یقّتم  وـک  دروـخ 

.دش یم  نوخ  يو  تسد  رب  درک ، یم  تسد  رد  بآ  ناشیا  زا  یکی  هک  دش  نانچ  .دینادرگ 

دروخ یم  یلیئارسا  دندروخ ، یم  بآ  هزوک  کی  زا  ود  ره  یلیئارسا  درم  یطبق و  درم  و 
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یلیئارسا نهد  رد  ات  یتخیر ، یطبق  نهد  رد  دوخ  نهد  زا  یتفرگ  دوخ  نهد  رد  بآ  یلیئارـسا  .دوب  نوخ  دروخ  یم  یطبق  دوب ، بآ 
.نوسفا رحس و  دنب : مشچ  ( 715 ص 714 - ج 3 ، رارسالا ، فشک   ) .یتشگ نوخ  يدش  یطبق  نهد  رد  نوچ  دوب  بآ  دوب 

.یتخب دب  رابدا :

.يداهن دب  .یتشرس  دب  یگر : دب 

.كاپ .یفاص  زا  تیانک  .دازآ  رح :

دتفا و نانامهم  یپ  هک  نآ  یلیفط :
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.دور ینامهم  هب  هدناوخان 

.نتفر یپ  رد  عبت :

.ندش رادروخ  رب  ناوخ  زا  ندیسر ، ییاون  هب  ندیهج : مغ  زا 

.نتفگ ساپس  ندرک : يدازآ 

اب درم  زا  تیاـنک  .ددرگن  زاـب  هک  ناّرب  ریـشمش  ماصمـص :  1 دـنک 631 / يدازآ  سبح  ریـسا  یک  دـنک  يداش  نوچ  ریجنز  رد  هتـسب 
.تمیزع

اب .دنادن  ار  نآ  ینعم  و  دـناوخ ، ملع  هک  سک  اسب  دـشاب ، نشور  ادـخ  رون  هب  نانآ  لد  هک  تفایرد  دـنناوت  یناسک  ار  یهلا  تمکح 
.دود مدرم  دیص  یپ  دنک و  مرگ  رس  ار  دوخ  اهظفل 

رادروخرب نآ  هدیاف  زا  هداشگ ، تمکح  مهف  يارب  ار  شلد  هداهن و  رون  يو  لد  رد  ادـخ  هک  ار  نآ  اما  .تسا  مدرم  نینچ  زمر  یطبق 
زا نانچمه  نالولم  اما  دـنک ، یم  ظفح  ینوگرگد  زا  ار  نابلاط  دوخ  هتفگ  اـب  نیدـلا  ماـسح  هک  نادـب  تسا  تراـشا  تیب  نیا  .دوش 

.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  هک  نانچ  دننام  یم  مورحم  وا  ضیف 

دـص ار  باتهم  نیبب  هم  اب  نک  حلـص  ار  بآ  نیا  روخب  وش  یـسوم  موق  دش  راو  یـسوم  نوعرف و  هر  زا  دش  رازیب  وک  تسا  نآ  یِقَّتُم 
یک وش  داتـسا  ریگب  نارای  زا  تربع  وش  داـش  اـشگب  مشچ  ناـشنب  مشخ  وت  مشچ  ردـنا  هَّللا  داـبِع  رب  وت  مشخ  زا  تسا  تملظ  نارازه 

498 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فاق  هوک  نوچمه  تسا  يرفک  ار  وت  نوچ  فارتغا  رد  يوش  نم  لیفط 

«15  » دوش اتکی  هتشر  نآک  رگم  زج  دور  یک  نزوس  خاروس  رد  هوک 

قح درک  شمارح  نوچ  نآ ؟ زا  یشون  نوچ  ریوزت  نیدب  وت  شکب  شوخ  ریگب و  ناروفغم  ماج  شوخ  رافغتـسا و  هب  نک  هَک  ار  هوک 
وت ریوزت  ریوزت  قلاخ  نارفاک  رب 
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دمـص رما  زک  بآ  دراد  هرهَز  تسا  یندومیپ  یهت  داـب  تا  هلیح  تسین  دوس  تلیح  هک  وش  یـسوم  لآ  ارَتفُم  ِّيِرَتفُم  يا  درخ  یک  ار 
یناج نآ  حالـصا  اجک  نان  يروخ  یم  ناج  شهاک  رام و  رهز  يروخ  یم  نان  وت  هک  يرادـنپ  وت  ای  دـنک  یبآ  نارفاـک  اـب  وا  ددرگ 
ناهن ِّرـس  تمکح و  مالک  ای  يونـشب  شناگیار  یناوخب  نوچ  يونثم  فرح  هک  يرادـنپ  وت  ای  دـنَک  رب  ناناج  نامرف  زا  لد  وک  دـنک 

ور يرداچ  هدیـشک  رد  ور  رـس و  رد  اه  هناد  زغم  هن  دیامنب  تسوپ  اه  هناسفا  نوچ  کیل  دیآ  ردنا  ناهد  شوگ و  رد  هَبغَز  دیآ  ردـنا 
دنک هک  زاجم  ّقح و  زا  دـشاب  هگ  نآ  قرف  ُوتُع  زا  نآرق  هک  دـشاب  نانچمه  وت  شیپ  هلیلک  ای  هماـن  هاـش  يربلد  تمـشچ  هرک ز  ناـهن 

لالم زا  ندرک  لوغشم  نتشیوخ  یمَـش  دوبن  نوچ  تسا  ناسکی  ود  ره  یمـشخا  شیپ  کشُم  کُشپ و  هن  رو  زاب  مشچ  تیانع  لحُک 
بآ ندناش  شتآ  رادقم  نیا  رهب  اود  دزاس  دناشنب و  نخـس  نآ  ار ز  هّصغ  ار و  ساوسو  شتآک  لالجلا  وُذ  ِمالک  زا  دـصق  شدـشاب 

یسوم موق   3445 باوخ ب 3468 - تقو  نوچمه  دنناشنب  ود  ره  بآ  لوب و  نیا  ار  ساوسو  شتآ  نف  هب  دـش  ناسکی  لوب  كاپ و 
.نتفریذپ ار  تقیقح  .نتشگ  نمؤم  زا  تیانک  ندش :

.قح ِّیلو  زا  تراعتسا  هم :

.دنایامن یم  ناگدنب  رب  ار  هار  دسر و  یم  ادخ  یلو  زا  هک  یضیف  تکرب و  زا  تراعتسا  باتهم :

.ینیبب یناوتن  ار  نانآ  تقیقح  يرگن  یم  قح  ناگدنب  هب  مشخ  هدید  هب  نوچ  هَّللا : دابع  رب  تملظ 

__________________________________________________

.هک گرب  هوک  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 15)

ج 5، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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499 ص :

.نتفرگ دنپ  نانآ  تبقاع  زا  نتسیرگن و  ناینیشیپ  هب  نتفرگ : تربع  نارای  زا 

.نتفرگ هرهب  كدنا  زا  تیانک  .ندیشون  نتفرگ و  رب  بآ  تشم  اب  فارتغا :

: نزوس خاروس  هوک و 

: ناروفغم ( 1 تیب 3065 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) 1 طاـیخلا 3065 / ُّمَس  لـمج  اـب  روخ  رد  تسین  طاـبترا  دـمآ  نزوس  اـب  ار  هتـشر 
: نارفاـک رب  قح  ندرک  مارح  ( 25 نیففطم ،  ) .ٍمُوتْخَم ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْـسی  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ناروفغم  ماج  .ناگدـیزرمآ و 

امُهَمَّرَح َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  ْوَأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ  ْنَأ  ِهَّنَْجلا  َباحْصَأ  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يدان  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ 
انامه دنیوگ  دـیزیرب ، ام  رب  هداد  يزور  ار  امـش  ادـخ  هچ  نآ  ای  بآ  زا  دـنهد )  ) دـنداد زاوآ  ار  نایتشهب  نایخزود  و  َنیِِرفاْکلا : یَلَع 

هک یـسک   ) .وا رب  هتـسب  غورد  نارگید ، رب  هدندنب  غورد  يَرَتفُم : ِّيِرَتفُم  ( 50 فارعا ،  ) .تسا هدرک  مارح  نارفاـک  رب  ار  ود  نآ  ادـخ 
.نداد تیهام  رییغت  ندش ، نوگرگد  ندیدرگ : .تسا ) هدز  تمهت  دوخ  هک  یلاح  دنز  یم  نارگید  رب  تمهت 

بآ دـبای و  رییغت  قح  رما  فـالخ  رب  دـنک  یم  تأرج  هنوگچ  دوش ، یم  نوخ  نارفاـک  ناـهد  رد  هک  یبآ   ) .ندوـب بآ  ندرک : یبآ 
تـساهوم تغل  رد  بَغَز »  » .دـنا هدرک  ینعم  ناگیار » تفم و   » ناـحراش ضعب  و  ناـسآ ،»  » ار نآ  نوسلکین ، يورقنا و  هبغَز : .دوش )

.شوم ِدنچ  تسا  یکروناج  هَبغَز  دیور و  شوگ  رد  هک 

نآ نورد  هک  تسا  يدرخ  ياه  يوم  نوچمه  دـیآ و  یم  شوگ  رد  ناگیار  هب  تمکح  نانخـس  يرادـنپ  ناـهد : شوگ و  رد  هبغز 
.دیور یم 

: وـُتُع .تسا ) ناـهن  وـت  زا  نآ  ینعم  ینیب و  یم  ار  تـمکح  نانخـس  رهاـظ  وـت   ) .هـتفهن رهاـظ  رد  ینعم  هدیـشک : ور  رـس و  رد  رداـچ 
، یشکرس
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.دیشک دناوتن  يوب  هک  نآ  .درادن  هّماش  هک  مشخا : .تسا ) یکی  وت  دزن  لطاب  قح و  نخس  ینامرفان  جاجل و  هجیتن  رد   ) .ینامرفان

.ندیئوب هوق  هماش ، يورین  ّمَش :

500 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدش شرافس  نادب  هدمآ و  نایم  هب  نخـس  ناوارف  يوقت ، زا  ع )  ) یلع ًاصوصخم  راوگرزب  ناماما  لوسر و  نانخـس  میرک و  نآرق  رد 
.ندنام نوصم  اه  ياج  تکاله  رد  نداتفا  رد  زا  تاهبش و  زا  تسا  نتشاد  هاگن  نتشیوخ  يوقت  ینعم  .تسا و 

دتفا ادخ  يایلوا  یپ  و  دزاس ، كاپ  ار  لد  و  دهنب ، رس  زا  نایغط  هک  نآ  ادخ ، يایلوا  زمر  یطبـس  تسا و  نایغاط  زمر  یطبق  نوعرف و 
رگا .درآ و  باسح  هب  هناسفا  ار  نانآ  نانخـس  دزرو  قافن  ای  دشاب ، یهت  تفرعم  رون  زا  وا  لد  هک  نآ  دوش و  باریـس  تفرعم  بآ  زا 

.دناوخ یمرگ  رس  يارب  دناوخ 

يوس هب  هر  دـبایب  لد  ناـج  یّلُک ز  هسوسو  ددرگ  تسین  كاـنحور  تسا و  دزیا  مـالک  هک  كاـپ  بآ  نیز  يوـش  فـقاو  رگ  کـیل 
یم تسه  هک  نانچ  نآ  ایلوا  يور  هک  يرادـنپ  وت  ای  درب  ییوب  فحـص  ِّرـس  زا  هک  ره  درپ  ییوج  رد  ّیغاـب و  رد  هک  نآ  ناتـسلگ ز 

ِدیشروخ رب  تسا  هدُرب  قبـس  هک  قلخ  مور  رون  دننیب  یمن  نوچ  نانمؤم  میور  دننیب  یمن  نوچ  نآ  زا  ربمغیپ  هدنام  بجعت  رد  ام  مینیب 
دنیبـن اـت  ربا  قلخ  يوس  تسا و  هاـم  وت  يوـس  تساـفخ  رد  ور  نآ  هک  دـمآ  یحو  هک  اـت  تسارچ ؟ تریح  نیا  دـننیب  یمه  رو  قرش 

مُهاَرَت هک  نادزی  تفگ  ماع  صاخ  بارش  نیز  دشونن  ات  ماد  قلخ  يوس  تسا و  هناد  وت  يوس  ربگ  وت  يور  ناگیار 
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شقن مشچ  شیپ  تسا  رظان  وا  هدرم  مشچ  ود  نآک  تسرپ  تروص  يا  تروص  دـیامن  یم  نورِـصُبی  َال  مُه  دـنا  ماّمح  شقن  نورُظنَی 
یم کـیلع  ار  ممالـس  دـیوگ  یمن  هک  کـین  شقن  نیا  تسا  خـساپ  یب  سب  هچ  زا  بجع  دراد  یمن  مساـپ  ارچ  وـک  بدا  يرآ  یم 

نوردنا رد  دهد  یقوَذ  نآ  ِساپ  نورب  دنابنجن  رس  هچ  رگا  قح  دوجـس  دص  نم  شمدرک  هک  نآ  ساپ  دوج  تلبـس ز  رـس و  دنابنجن 
دیازفاک تسا  نآ  لقع  ساپ  داهتجا  رد  ینک  تمدخ  ار  لقع  ناج  لقع و  رخآ  دنابنج  نینچ  رـس  نآ  دزرا  رـس  ِندیبنج  دـص  ود  هک 

لها دـننک  وت  دوجـس  هک  ناهن  نادزی  دـهد  يزیچ  ار  وت  رم  ار  وت  رورـس  نارَـس  رب  دزاس  کیل  ار  وت  رـس  رهاظ  هب  دـنابنجن  قح  داشر 
501 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناهج 

مـسج قبـس  رز  زا  درب  ددرگ  يرهوگ  قح  فـطل  دـبایب  یبآ  هرطق  رز  هک  ینعی  دـش  قـلخ  زیزع  اـت  رنه  ار  یگنـس  داد  هک  ناـنچ  نآ 
شمشچ ار  ناقمحا  تسا  هدرم  شقن  نیا و  تسا  مسلط  نیه  داتـسوا  دش  هم  وچ  يریگ  ناهج  رد  داد  شیبات  قح  وچ  تسا و  كاخ 
ینانخس زا  تراعتسا  كاپ : بآ   3469 دنـس ب 3492 - ار  وا  دنا  هدیزاس  ناهلبا  دنز  یم  یمـشچ  هک  وا  دیامن  یم  تسا  هدُرب  هر  زا 

.وا یحو  .تسا  یلاعت  قح  مالک  زا  هتفرگ  رب  هک 

.تسا شخب  ینشور  ار  لد  هک  تقیقح  هب  ندیسر  زا  تراعتسا  ناتسلگ :

.تقیقح كرد  زا  ندوب  نامداش  زا  تیانک  ندیرپ : وج  رد  غاب و  رد 

.یلاعت قح  نانخس  زا  تیانک  .ینامسآ  ياه  باتک  فُحُص :

تقیقح زا  هک  نآ   ) .نتفای هار  یلاعت  قح  ياه  هدومرف  تقیقح  هب  ندرب : وب  فحص  ِّرس  زا 
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مدرم زا  نآ  ندوب  ناهنپ  ور : ندوب  افخ  رد  .دیآ ) یم  دـیدپ  يو  رد  ینامداش  درب و  یم  شیوشت  زا  دوش  هاگآ  ینامـسآ  ياه  باتک 
.لهاان

وت و رد  دـنرگن  یم  هک  ار  نانآ  ینیب  یم  و  َنوُرِْـصُبی : ـال  ْمُه  َکـَْیلِإ َو  َنوُرُْظنَی  ْمُهارَت  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نوُرُظنَی : مُهاَرَت 
.دندیشک یم  اه  مامح  راوید  رب  هک  اه  شقن  .درادن  ناج  هک  یتروص  زا  تیانک  مامح : شقن  ( 198 فارعا ،  ) .دننیب یمن 

.درادن نیب  قح  هدید  هک  نآ  زا  تراعتسا  و  تروص ، شقن :

.ندرب راک  هب  تیدج  اب  ار  نآ  ندرک : لقع  تمدخ  داهتجا  رد  .ندیشوک  داهتجا :

: نداد رنه  ار  گنس 

.رُد هب  نآ  ندش  لیدبت  زا  تیانک  ندش : رهوگ  بآ  هرطق   1 ناک 178 / ریز  يدنتفای  یک  شرورپ  ناهن  يدندوبن  رگ  هرقن  ّرز و 

.نداد افص  .ندیشخب  ینشور  نداد : بات   1 دشن 21 / رُد  ُرپ  دشن  عناق  فدص  ات  دشن  ُرپ  ناصیرح  مشچ  هزوک 

.ندمآ رظن  هب  ندومن :

502 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تقو هک  دنرامـش  یم  هنمد  هلیلک و  ياه  ناتـساد  نوچ  ار  هنافراع  نانخـس  رگید  ای  يونثم  نارکف ، هتوک  دومرف : شیپ  ياـه  تیب  رد 
نانآ لد  نوچ  ارچ  تسا ، یکی  نامدرم  هتخاس  رب  هناسفا  و  قح ، نخـس  ناسک  نینچ  شیپ  .تسا  روخ  رد  ار  یمرگ  رـس  ینارذـگ و 

.دسانش زاب  تسوپ  زا  ار  زغم  هک  درادن  ار  ینشور  نآ 

تخانـش نآ  دسانـش ، زاب  قولخم  نخـس  زا  ار  ادـخ  مـالک  هک  ددرگ  بیـصن  تفرعم  نآ  ار  یـسک  رگا  دـیامرف  یم  اـه  تیب  نیا  رد 
.درک دهاوخ  كاپ  يو  لد  زا  ار  یناطیش  ياه  نیقلت  یناسفن و  ياه  هسوسو 

َو هک : دیارآ  یم  نانخس  نادب  ار  لد  دیادز و  یم  لد  زا  ار  گنز  .بآ  ياه  يوج  تساه و  ناتـسغاب  نوچ  ناربمیپ  نانخـس  نآرق و 
ِناءْرُْقلا َنِم  ُلِّزَُنن 
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سک ره  يارب  هک  تسایلوا  ربمیپ و  تقیقح  تخانـش  نوچ  تقیقح  نیا  هب  ندیـسر  اما  ( 82 ءارسا ،  ) .َنِینِمْؤُْمِلل ٌهَمْحَر  ٌءافِـش َو  َوُه  ام 
َنورُظنَی مُهاَرَت   » هک دنا  مورحم  ناش  ناج  ندـید  زا  دـننیب و  یم  ار  نانآ  مسج  دـنا  هرهب  یب  تفرعم  رون  زا  هک  یناسک  .تسین  نکمم 

« .َنوُرِصُبی َال  مُه  َکَیلإ َو 

هتخانش ار  قح  هک  تخانـش  دهاوخ  یـسک  ار  ربمیپ   4 قلد 835 / شیر و  ریغ  دـننیب  یک  قـلخ  قـلخ  شیپ  رد  وا  ناـهنپ و  شا  ینعم 
« .َّقَحلا َيأَر  دَقَف  ِینآَر  نَم   » هک .دشاب 

ْنِإ َو  هک : دـهد  یم  يراد  لد  ار  لوسر  یلاـعت  قـح   2 يا 2235 / هدیدرگ  رب  قدـص  هبعک  درگ  يا  هدـید  ار  ادـخ  يدـید  ارم  نوچ 
یمن مسج  زج  وت  زا  نانآ  .ایند  هب  ناشدیلپ  سفن  یناوخ و  یم  ادـخ  هب  ار  نانآ  وت  ( 193 فارعا ،  ) .ْمُکوُِعبَّتَی يدُْهلا ال  َیلِإ  ْمُهوُعْدَت 
صاخ هک  تسا  قح  نتخانش  نوچ  وت  نتخانـش  ( 15 سی ،  ) .ٍء ْیَـش  ْنِم  ُنمْحَّرلا  َلَْزنَأ  ام  اُنْلثِم َو  ٌرََـشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ام  دنیوگ : یم  دـننیب و 

.دنسرب نادب  ناگیار  دنهاوخ  هک  نانآ  هن  دنهد  یم  تخانش  نیا  هار  رد  ار  ناج  هک  تسا  یناسک  صاخ  تسا ، هاگرد  ناصاخ 

.دنا هدرک  ریسفت  ار  نآ  دوخ  هقیلس  هب  ناحراش  ضعب  هک  دزادرپ  یم  فیطل  ینایب  هب  هاگ  نآ 

مدرم نیا  ربارب  وت  هک  دنا  هتـشون  نینچ  اه  تیب  حرـش  رد  .دنا و  هتفرگ  ایند  مدرم   3482 ياه 3479 - تیب  رد  ار  تروص »  » ناـحراش
نانآ زا  ینک و  یم  میظعت  دنراوید  شقن  نوچ  هک 

503 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناربمیپ نخـس  نآرق و  زا  هک  یناسک  دـیوگ  یم  انالوم  هک  یلاح  یناـم  یم  تفگـش  رد  یـسر و  یمن  دوصقم  هب  ییوج و  یم  دوس 
نآ تقیقح  كرد  رب  دننیب و  یم  ار  شقن  اهنت 
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یم عضاوت  دـننک و  یم  مالـس  ودـب  .دـنا  هداتـسیا  درگن  یم  زاب  مشچ  اب  هک  یتروص  ربارب  هک  دنتـسه  یناسک  نوچمه  دنتـسین ، اناوت 
ینعم نوچ  دننیب و  یم  ار  نآرق  فورح  شقن  زین  نانیا  میونـش ، یمن  یخـساپ  لکـش  نیا  زا  ارچ  هک  دننام  یم  تفگـش  رد  دنیامن و 

هک دـنناد  یمن  نانآ  .دوش  یمن  ادـیپ  لد  رد  يرون  تایآ  نیا  ندـناوخ  زا  ار  ام  ارچ  هک  دـننک  یم  بجعت  هتفاین ، هار  ناشنورد  هب  نآ 
رد هک  تسا  یقوذ  ناگدننک  رکفت  هب  قح  خساپ  دـندرک  نینچ  رگا  دـنرگنب و  لد  مشچ  هب  یهلا  نانخـس  نآرق و  ياه  هیآ  رد  دـیاب 

ناهیقف و ياه  لد  راهب  تسا و  هدرک  نادنمـشناد  یباریـس  هیام  ار  نآرق  ادخ  : » دـیامرف ع )  ) یلع هک  نانچ  .دـیآ  یم  دـیدپ  نانآ  لد 
و هبطخ 198 ) هغالبلا ، جـهن  « ) .تسین يرات  نآ  اب  هک  يرون  تسین و  يراـمیب  نآ  سپ  زا  هک  ییوراد  ناـیاسراپ و  ياـه  هار  دـصقم 

.دننکن هدنسب  فورح  شقن و  هب  اهنت  هک  تسا  یناسک  بیصن  اه  تکرب  نیا 

ُمَحرأ نیِمَرکالا َو  ُمَرکأ  زا  ندش  باجتـسم  ریخ و  هب  ار  یطبق  یطبـس  ندرک  اعد  یطبـس و  زا  تیادـه  ریخ و  ياعد  یطبق  نتـساوخ  رد 
نیمِحاَّرلا

ُمَحرأ نیِمَرکالا َو  ُمَرکأ  زا  ندش  باجتسم  ریخ و  هب  ار  یطبق  یطبس  ندرک  اعد  یطبس و  زا  تیاده  ریخ و  ياعد  یطبق  نتـساوخ  رد 
نیمِحاَّرلا

دوش اج  نابوخ  مزب  رد  ار  تشز  دوش  او  لد  نیا  لفق  هک  دوب  هک  نهد  نآ  مرادـن  لد  یهایـس  زا  نم  هک  نک  ییاعد  وت  یطبق  تفگ 
کـشخ خاش  هویم  يّرت و  دـبای و  کـشم  يوب  میرم  تسد  ِّرف  هب  اـی  دوش  یبوّرک  زاـب  یـسیلب  اـی  دوش  ییوخ  بحاـص  وت  زا  یخـسم 

زا تباجا  مه  اعد و  مه  تسد  هدنب  درآ  رب  یک  شیپ  وت  زج  تفهن  رهَج و  ملاع  يادخ  ياک  تفگ  داتفا و  دوجـس  رد  مد  نآ  یطبس 
تسا وت 
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یم نینچ  نیا  نایب  رد  دـیاین  هک  یچیه  چـیه  نایم  رد  ام  يوت  رخآ  لّوا و  ازج  ار  اـهاعد  رخآ  یهد  وت  اـعد  لـیم  یهد  وت  لّوا  مه ز 
3493 یعَـس ب 3502 - اَم  اَّلإ  ِناسنِِإلل  َسَیل  اعد  ردنا  شوه  هب  وا  دمآ  زاب  تشگ  شوه  یب  شلد  ماب و  رـس  زا  تشط  داتفا  ات  تفگ 

هتفریذپ ریغ  قح  رد  اعد  هک  نک  ییاعد  نم  هراب  رد  وت  .دش  دهاوخن  هتفریذـپ  نم  ياعد  تسا  هایـس  نم  لد  نوچ  لد :...  یهایـس  زا 
.دوش

خـسم خوسمم ، لوعفم ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) خـسَم  3 ناوخ 181 / ریغ  ناهد  زا  ار  اـم  تفگ  ناـهد  نآ  مرادـن  نم  یـسوم  تفگ 
تیب نیا  رد  .تسا و  خسانت  لها  هدیقع  نیا  و  ناویح ، نت  رد  ناسنا  ناج  لولح  ای  تسا  تروص  ندـش  لّدـبم  تغل  رد  خـسم  .هدـش 

.تسا هریت  یلد  ياراد  هک  نآ  .دراد  تشز  نورد  هک  تسا  یسک  هدش  خسم 

( سدقم باتک  سوماق  زا   ) .دنروضح رد  هراومه  هکنیا  ای  دنوش  یم  هداتسرف  ادخ  بناج  زا  هک  یناگتشرف  يربع .)  ) میبورک یبوّرَک :

505 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

امرخ تخرد  و  اِینَج : ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِْکَیلِإ  يِّزُه  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  میرم : تسد  ِّرَف 
.اراکشآ رهج : ( 25 میرم ،  ) .دزیر یم  ورف  وت  رب  هدیچ  هزات  يامرخ  نابنجب ، دوخ  يوس  هب  ار 

: تباجا مه  اعد و  مه 

نکیل . 2 تیب 2050 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  نداتفا : ماب  زا  تشط   2 وت 689 / مه ز  تباهم  وت  زا  ینمیا  وت  مه ز  تباـجا  وت  زا  اـعد  مه 
: دهد یم  يرگید  ینعم  اجنیا  رد 

و تفگ ) تشاد  لد  رد  هچ  نآ   ) ینورد تلاح  ندش  اراکشآ 
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.تسا قشع  زا  ندش  ادیش  رارق و  یب  ینعم  هب  هاگ 

و یعَـس : ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  ناـسنالل : سیل   5 تشط 3904 / زین  ار  وا  داـتفا  ماـب  سپ ز  تشگ  تسم  هفیلخ  ار  وا  دـیدب  نوـچ 
(39 مجن ،  ) .تسا هدیشوک  هچ  نآ  زج  تسین  یمدآ  يارب  هکنیا 

رد یشتآ  نهک  رّانز  دوز  مَُّربب  ات  نک  هضرع  نامیا  باتـشب و  اله  هک  يا  هّرُغ  تسجب و  یطبق  لد  زا  يا  هرعن  هگان  هک  وا  دوب  اعد  رد 
تبحص دوب  ییایمیک  تفرگ  متـسد  تبقاع  هَِّلل  دمح  تفگـشان  وت  زا  وت و  ّیتسود  دنتخاونب  ناج  هب  ار  یـسیلب  رم  دنتخادنا  نم  ناج 

رد ار  منت  هک  نآ  دوب  لیـس  دُرب  دلُخ  ات  ارم  وا  متفرگ  نوچ  دـلُخ  لخن  زا  يدـُب  یخاش  یکی  وت  وت  ياپ  لد  هناخ  زا  دابم  مک  وت  ياه 
بآ نونکا  هک  شدروآ  ساط  لیک  لیک  متفرگ  رد  مدید  رحب  لیـس  يوس  متفر  بآ  يوب  هب  نم  دوج  يایرد  بل  ات  ملیـس  دُرب  دوبر 
بآ ار  اه  همشچ  يوج و  هک  نآ  ارم  دیآن  یگنـشت  رـشحم  هب  ات  يرَتشا  ُهَّللا  مدروخ ز  یتبرـش  ریقح  مشیپ  اه  بآ  دش  ور  تفگ  ریگ 

 (، يدیهش يونثم (  حرش  راوخ  بآ  وا  تّمه  شیپ  تشگ  روخ  بآ  مرگ و  دوب  هک  رگج  نیا  داشگ  نم  نوردنا  رد  يا  همـشچ  داد 
506 ص : ج 5 ،

نان یب  میفاک  ریغ  يرای  هطـساو  یب  ببـس  یب  ریخ  هلمج  نم  ار  وت  مهدب  میفاک  َصَعیهَک  هدعو  قدص  دابع  رهب  وا  دـمآ  یفاک  فاک 
توراد یب  میفاک  مهد  نیقلت  اتسوا  باتک و  یب  مهد  نیرسن  سگرن و  تراهب  یب  مهد  يریم  ترکشل  هاپـس و  یب  مهد  يریـس  ار  وت 

ار روگ  منک  نامرد 
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هچناپط هک  بات  رون و  کی  مهد  ار  یسوم  تسد  اهریـشمش  یملاع  رب  دنز  ات  اصع  کی  اب  مهد  لد  ار  ییـسوم  منک  نادیم  ار  هاچ  و 
نیع نوخ  منک  دوخ  نم  لین  بآ  رد  مزیماین  نوخ  رن  ار ز  وا  رام  هدام  دیازن  هک  رس  تفه  نم  منک  يرام  ار  بوچ  باتفآ  رب  دنز  یم 

.شرغ هَّرُغ :  3503 لیبس ب 3524 - اه  يداش  يوس  یباین  هک  لین  بآ  نوچ  منک  مغ  ار  تیداش  نف  هب  ار  شبآ 

.ندروآ نامیا  نتشگ ، زاب  رفک  زا  ندیرب : رّانز   4 قبط 3426 / متفه  رب  هّرغ  نآ  دور  ات  قح  ریش  يا  راوریش  نک  يا  هّرغ 

.تقیقح هب  ناج : هب 

مرطاخ زا  هک  زگره  دابم  دابم :...  مک  ظفاح )  ) دـنک بیعـش  تمدـخ  ناـج  هب  لاـس  دـنچ  هک  دارم  هب  دـسر  یهگ  نمیا  يداو  ناـبش 
.تفر یهاوخن  نورب  نم  لد  زا  هاگ  چیه  .يور 

َذَخأ نَمَف  اَینُّدلا  ِیف  ٌتاَیِّلَدَتُم  اُهناصغا  ِهَّنَجلا  ٍراجشأ  نِم  ٌهَرَجَـش  ُءاَخَّسلا  : » تسا هتـسناد  ثیدح  نیا  زا  رثأتم  ار  نآ  يورقنا  دلُخ : ِلَخن 
هدرک لـقن  دوخ  حرـش  رد  نوسلکین  هدروآ و  زین  يوقلا  جـهنملا  فلؤم  ار  ثیدـح  نیا  .ِهَّنَجلا » َیلا  ُنصُغلا  َکـِلَذ  ُهَداَـق  اـهنِم  ٍنصُِغب 
راحب رد  ار  ثیدح  نیا  .تسا  هتـشون  هغالبلا  جهن  حرـش  نیدلا و  مولع  ءایحا  ریغـصلا و  عماجلا  ار  نآ  ذـخأم  رفنازورف  موحرم  .تسا 

.دید ناوت  یم  ص 302 )  ) یسوط خیش  یلاما  رد  و  ص 171 ) ج 8 ،  ) راونالا

2 تشهب 1268 / یخاش  نینچ  فک  زک  وا  ياو  تشهب  ورس  زا  تسا  یخاش  اخس  نیا 

507 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

توافتم نآ  مجح  دندومیپ و  یم  ار  اه  عیام  نینچمه  و  وج ، مدنگ ، نآ  اب  هک  یفرظ  لیک :
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.تسا هدوب 

: يرتشا هَّللا 

زا یخرب  رد  هک  يریـسفت  هب  تسا  تراشا  یفاـک : فاـک   1 يرتـشا 2709 / هَّللا  لـضف  زا  ریذـپ  رد  ارم  هزوک  مخ و  نیا  دـنوادخ  يا 
داص میلع و  زا  نیع  میلح و  زا  ای  يداه و  زا  ءاه  یفاک و  زا  فاک  هک  تسا  تیاور  سابع  نبا  زا  .تسا  هدـش  صعیهک  زا  اه  تیاور 

فـشک « ) .هدـعو یف  قداص  هتیبرتب ، ملاع  .مهیدـیأ  قوف  هدـی  .هداـبعل  ٍداـه  .هقلخل  ٍفاـک  : » تسا تیاور  یبلک  زا  تسا و  قداـص  زا 
.ندومن ناسآ  ار  یتخس  .نتخاس  خارف  ار  یگنت  ندرک : نادیم  ار  هاچ  روگ و  ص 6 ) ج 6 ، رارسالا ،

.ندرک وحم  ار  باتفآ  غورف  ندز : باتفآ  رب  هچناپط 

ار وا  لد  شیاشگ  راگدرورپ  زا  دـننک ، تدـهاشم  تین  قدـص  یـسک  رد  رگا  .تسا  یتلزنم  راگدرورپ  ترـضح  رد  ار  ادـخ  يایلوا 
.تشگ نشور  نامیا  رون  هب  یطبق  نورد  هدیسرن  نایاپ  هب  وا  ياعد  زونه  تساوخ ، ار  یطبق  تیاده  نامیا و  ادخ  زا  یطبس  .دنهاوخ 

ارم وت  اما  ییاشگب  ار  ملد  لفق  متساوخ  وت  زا  نم  تفگ  ار  وا  .درایب و  مه  نابز  رب  ات  دیوگ  ودب  ار  نامیا  هملک  تساوخ  یطبـس  زا  و 
.دیجنگ یمن  ملایخ  رد  نادب  ندیسر  هک  يدرب  یناهج  هب 

زا ارم  وت  ینک  رت  اراوگ  بآ  یتبرـش  زا  ار  مماـک  متـساوخ  نم   1 نابغاب 2786 / لامج  دش  وا  هجرف  ناتـسلگ  ات  یکی  دـش  هجرف  رهب 
.تسا شزرا  یب  نم  دزن  ناهج  نیا  ياه  بآ  سپ  نیا  زا  .دش  مهاوخن  هنشت  زگره  هک  یتخاس  باریس  نانچ  یهلا  فطل  تبرش 

.تخاس دهاوخ  نوگرگد  ار  زیچ  ره  تعیبط  دهاوخب  نوچ  هک  دنک  یم  تراشا  راگدرورپ  تردق  زا  يا  همش  هب  انالوم  سپس 

رب نامیا  دیدجت  نوچ  زاب 
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قوذ ِلین  نورد  يراد  هگن  هتشر  رس  نوچ  هدش  یبآ  وا  زا  ینیب  نوخ  ِلین  هدمآ  ینیبب  تمحر  یسوم  ینک  يرازیب  نوعرف  زا  زاب  ینَت 
508 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نوخ  چیه  ددرگن  وت 

يوس دنک  یلین  ارم  نم  داهن  رد  دـنک  یلیدـبت  هک  متـسناد  هچ  نم  مروخ  یبآ  نوخ  نافوط  نیا  زا  ات  مروآ  نامیا  هک  مدرب  نامگ  نم 
شیپ یبَغ  ام  شیپ  تسا و  حـیبست  قرغ  یبن  شیپ  ناـهج  نیا  هک  ناـنچمه  نارگید  مشچ  شیپ  مرارق  رب  ناور  ملین  یکی  دوخ  مشچ 
هتکن وا  تشخ  خولک و  زا  ور  زیت  شمـشچ  شیپ  الاب  تسپ و  دامج  هدرم و  نارگید  مشچ  شیپ  داد  قشع و  رپ  ناـهج  نیا  شمـشچ 
مـشچ هب  هرفح  هضور و  ام  مشچ  شیپ  هب  ناسکی  اهروگ  يا  هدرپ  مدیدن  نم  رت  بجع  نیز  يا  هدُرم  هتـسب و  هلمج  نیا  ماوع  اب  ونش 

وا دیامن  یم  ناتمـشچ  يوس  هک  يدنتفگ  صاخ  شک  قوذ  وا  تسا  هدش  تسا و  هتـشگ  هچ  زا  شرت  ربمغیپ  هک  يدنتفگ  هماع  ایلوا 
يا ریز آ  هب  تروص  سکعنم  نآ  دیامنب  ُنبدورما  رـس  زا  یَتا  لَه  ردنا  دینیب  اه  هدنخ  ات  دییآ  ام  مشچ  رد  نامز  کی  ناتّما  يا  شرت 

رپ ز مشخ و  ياه  مدژک  رپ ز  راز  راخ  ینیبب  ییاج  نآ  رب  ات  نهک  ون  دـیامن  ییاج  نآ  رب  اـت  ُنبدورما  تسا  یتسه  تخرد  نآ  ناوج 
و تسا ، نتفاب  ینعم  هب  تغل  رد  ندینت : رب   3525 ناگیاد ب 3542 - ناخر و  لگ  رپ  ناهج  کی  ناگیار  ینیبب  ییآ  دورف  نوچ  راـم 

.ندرک مکحم  .نتخاس  راوتسا  ینعم  هب  تیب  نیا  رد 

.هّبشمب هب  هَّبَشُم  هفاضا  تمحر : یسوم 

رس
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.ندرک ظفح  لد  هب  ادخ  اب  ار  دوخ  دنویپ  نتشاد : هگن  هتشر 

.ندشن لدبم  یهارمگ  هب  يراگتسر  زا  تیانک  ندیدرگن » نوخ  قوذ ، لین   » و هبشمب ، هب  هبشم  هفاضا  قوذ : لین 

.دش زاغآ  وا  ناتساد  تیب 3493  رد  هک  یطبق  مدرب : نامگ 

تمحر يایرد  هب  نم  هک  یلاح  دـنرادنپ ، یم  دوخ  نوچ  ارم  دـنرگن  یم  ارم  رهاظ  هک  نانآ   ) .هَّللا یلا  ریـس  زا  تراعتـسا  ناور : لـین 
: ندوب حیبست  قرغ  .ما ) هتسویپ  یهلا 

509 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دیونشب  ملاع  يازجا  لغلغ  دیور  اه  ناج  ملاع  يدامج  زا 

یب ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  لوگ ، ناداـن ، تغل  رد  یبَغ :  3 / 1021 تدیابرن 1022 - اه  لیوأت  هسوسو  تدیآ  تادامج  حـیبست  شاف 
.تسا شوماخ  شوه و 

.هدننک ریس  ور : زیت 

.دنیب یم  ار  نآ  ریس  فراع  هک  یلاح  تسا  شوماخ  هداتسیا و  مدرم  هماع  رظن  رد  ناهج  يازجا  هلمج : نیا 

ج راونالا ، راحب  « ) .ناریِّنلا ِرَفُح  نِم  ٌهَرفُح  وأ  ِهَّنَجلا  ِضاَیِر  نِم  ٌهَضوَر  َربَقلا  َّنإ  : » هک تسا  تیاور  ع )  ) داجـس ماـما  زا  هرفح : هضور و 
كدـنا اب  ریغـصلا  عماجلا  زا  ص 140 )  ) يوـنثم ثیداـحا  و  ذـخأم ، نودـب  ار  نآ  يورقنا  میهاربا ) نـب  یلع  ریـسفت  زا  ص 214 ، ، 6

.تسا هدروآ  ظفل  رد  فالتخا 

ٍکحَـض ریغ  نم  ًاـماسب  هجولا  قلط  ناـک  دـمآ  یم  هیلع  هَّللا  تاولـص  وا  تافـص  رد  : » تسا رارـسالا  فشک  رد  ربـمغیپ : ندوب  شرت 
رد هک  دـشاب  تمحر  ياـه  هیآ  هب  تراـشا  تسا  نکمم  یتا : لَـه  « 16 ( » ص 16 ج 7 ، رارـسالا ، فشک  « ) .ٍهَسوبع ریغ  نم  اـنوزحم 

.تفرگ ص )  ) لوسر زا  تیانک  ار  یَتأ » لَه   » تسا نکمم  .باذع و  ياه  هیآ  هک  نانچ  تسا  هدمآ  رهد  هروس 

.دعب ناتساد  هب : دینک  هاگن  نبدورما :

نانمؤم و زا  نایمدآ ، نورد  فالتخا  هب  تسا  تراشا  اه  تیب  نومضم 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2334 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تسه  هک  نانچ  ار  اه  تقیقح  تسا و  نشور  شنورد  ددرگ ، هرهب  نامیا  هک  ار  سک  نآ  .ناـهج  هب  ناـنآ  نتـسیرگن  نارفاـک و 
.دوبن لیوأت  هب  شزاین  دونش و  یم  حیبست  اه  هدیرفآ  زا  .دنیب 

هک نآ  تسا  نینچ  زین  ادخ  لوسر  هب  رفاک  نمؤم و  نتسیرگن  دیامرف  یم  سپـس  .دراگنا  یم  دماج  ار  ناهج  درادن  نامیا  هک  نآ  اما 
ندومن و ابیز  ار  تشز  .دیامن  سوبع  شا  هدید  رد  دنک  رظن  ودـب  دانع  مشچ  هب  هک  نآ  دـنیب و  شداش  درگن  یتسود  مشچ  هب  ار  يو 

.تخاس یلیوست  نانچ  نبدورما  زا  راک  دب  نز  نآ  هک  نانچ  تسا  یناطیش  سفن  تالیوست  زا  نداد  ناشن  تشز  ار  ابیز 

.دنایامن یم  هنوگرگد  ناگدنرگن  هدید  رد  ار  اه  تروص  هک  تسا  ناطیش  لیوست  زمر  نبدورما 

__________________________________________________

.ظعاو رتکد  ياقآ  تشاددای  ( 16)

نآ ِرَـس  ار  یمدآ  مشچ  دیامن  اه  نینچ  هک  ار ، وت  دـیامن  یم  نبدورما  رـس  زا  تالایخ  نآ  هک  تفگ  ار  رهوش  هک  راک  دـیلپ  نز  نآ  تیاکح 
تسا یلاثم  نیا  باوج  دوبن و  لایخ  دید  یم  درم  نآ  هچ  نآ  هک  دیوگ  یسک  رگا  دورب و  اه  لایخ  نآ  ات  يآ  دورف  نبدورما  ِرَس  زا  .نبدورما 

دق نیمه  لاثم  رد  لثم  هن 

ار یمدآ  مشچ  دـیامن  اه  نینچ  هک  ار ، وت  دـیامن  یم  نبدورما  رـس  زا  تالایخ  نآ  هک  تفگ  ار  رهوش  هک  راک  دـیلپ  نز  نآ  تیاکح 
باوج دوبن و  لایخ  دید  یم  درم  نآ  هچ  نآ  هک  دیوگ  یسک  رگا  دورب و  اه  لایخ  نآ  ات  يآ  دورف  نبدورما  ِرَس  زا  .نبدورما  نآ  ِرَس 

تقیقح هاوخ  لایخ  هاوخ  يدیدن  اهنآ  زگره  یتفرن  نبدورما  رس  رب  رگا  هک  دوب  سب  ردق  نیمه  لاثم  رد  لثم  هن  تسا  یلاثم  نیا 

هویم میآ  رب  نم  تخب  کین  يا  هک  نز  تفگ  رهوش  هب  سپ  دوخ  لوگ  يوش  شیپ  رد  دـنز  رب  دوخ  لوم  اب  ات  تساوخ  یم  ینز  نآ 
دَر ِنوبأَـم  يا  هک  ار  رهوش  تفگ  تسیرگنب  رهوش  يوس  ـالاب  نوـچ ز  تسیرگ  نز  نآ  تخرد  رب  دـمآ  رب  نوـچ  تخرد  رب  ندـیچ 

نوچ وا  ریز  هب  وت  دتف  یم  وت  رب  هک  یطول  نآ  تسیک 
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رّرکم نز  تشد  هب  نم  ریغ  تسین  اجنیا  هن  رو  تشگب  ییوگ  ترس  هن  رهوش  تفگ  يا  هدوب  ثَّنخم  دوخ  وت  نالف  يا  يا  هدونغب  نز 
تخس وت  یتشگ  فرخ  تشگ و  ترس  هک  تخرد  زا  دورف آ  نیه  نز  يا  تفگ  هله  هتفخ  ورف  تتشپ  رب  تسیک  هلطرب  اب  نآک  درک 

نوچ دمآ  وت  يالاب  هب  هک  یپسور  يا  نآ  تسیک  رهوش  تفگ  شرب  ردنا  ار  لوم  نآ  دیـشک  نز  شرهوش  دـمآ  رب  دـمآ  دورف  نوچ 
زا تسه  نیا  نز  تفگ  نخس  نآ  نز  رب  درک  رّرکم  وا  نَتَم  هزره  دش ، هتـشگ  رب  ترـس  نیه  نم  ریغ  اجنیا  تسین  هن  نز  تفگ  یپَک 

ینبدورما زا  لییخت  همه  نیا  تسین  چیه  ینیبب  ات  دورف آ  نیه  نابتلق  يا  وت  هک  مدید  یمه  ژک  نانچمه  نم  نبدورما  رـس  زا  نبدورما 
يزوج نبا  ِءایکذالا  ار  ذخأم  نوسلکین  .هدشن  یتراشا  ناتساد  ذخأم  هب  يونثم  تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد   3543 تسا ب 3556 -

ياج هب  لخن و  نبدورما ، ياج  هب  باتک  نآ  رد  هک  دیازفا  یم  هتشون و 

511 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و .قیثع » اََهل  َتناَک  ًهأَرما  َّنإ  : » تسا نیا  ترابع  ص 106 ) توریب ، يراجتلا  هبتکم  پاچ   ) ءایکذالا باتک  رد  اـما  .تسا  ّثنخم  نز ،
زمر دـش  تراـشا  هک  ناـنچ  نبدورما  .تسا  لـخن  باـتک  نآ  رد  هک  تخرد  رد  زج  تـسا  هدورـس  اـنالوم  هـچ  نآ  اـب  تـسا  قباـطم 

تسا لاثم  نیا  دوب  تقیقح  دید  هچ  نآ  دش  رب  نبدورما  رب  هک  نآ  اما  .دنایامن  یم  هنوگرگد  ار  تقیقح  هک  تسا  ناطیش  تالیوست 
.تفای یهاوخ  نوگرگد  ار  تقیقح  يدش  رب  رادنپ  ُِنبدورما  رب  نوچ  .دوب  سب  نیمه  لاثم  رد  و 
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.ینکن دامتعا  رادنپ  رب  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ 

.قساف لُوم :

.نتشگ عمج  ندیمرآ ، ندز : رب 

.زمرق هالک  هالک ، هَّلُطُرب :

.هنیزوب یپک :

.نتفگ هوای  ندینت : هزره  .نتفاب  ندینت :

نالقاع شیپ  تسا  ّدِـج  اه  لزه  نالزاه  شیپ  تسا  لزه  يدـج  ره  ورگ  شلزه  رهاـظ  رب  وشم  وت  ونـش  دِـج  ار  نآ  تسا  میلعت  لزه 
مشچ و هریخ  وت  يا  هتـشگ  وا  رب  نونکاک  نبدورما  نک ز  لقن  کین  تسا  یهار  نبدورما  نآ  دـب  ات  کیل  دـنیوج  نبدورما  نـالهاک 
مشچ و ترکف و  دـنامن  ژک  نبدورما  نیا  زا  ییآ  دورف  نوـچ  دوـب  لوـحا  ژک و  هدـید  وا  رب  هک  دوـب  لّوا  ِیتـسه  ّینم و  نیا  ور  هریخ 

تمحر زا  دنادرگ  شلَدبُم  ادج  يدرگ  وا  زا  ییآ  دورف  نوچ  نیمتفه  نامـسآ  رب  وا  خاش  نیا  هتـشگ  ینیب  تخب  تخرد  کی  نخس 
یتساوخ یک  یفطـصم  بَز  ناسآ و  يدب  رگ  ینیب  تسار  ار  وت  مشچ  نآ  دشخب  ینیب  تسار  ادـخ  ییآ  دورف  هک  عضاوت  نیز  ادـخ 

لّدبم هک  نبدورما  نآ  رب  ور  رب  نآ  زا  دعب  تسه  وزج  نآ  وت  شیپ  هک  نانچ  نآ  تسپ  قوف و  زا  وزج  وزج  امنب  تفگ  بر  ار ز  نآ 
یم مرخ  زبس و  ار  وا  شتآ  تخر  وت  يدیناشک  یـسوم  يوس  نوچ  تخرد  نیا  دـش  يوسوم  تخرد  نوچ  نُک  ِرما  زا  زبس  تشگ و 

ص: ج 5 ، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  ایمیک  یهلا  دـشاب  نینچ  نیا  اور  تتاجاح  هلمج  شَّلِظ  ریز  دـنز  یم  هَّللا  اَنا  یِّنا  وا  خاش  دـنک 
512

امَّسلا ب ِیف  ُهعرَف  تباث و  ُُهلـصا  امن  قح  مَّوَقُم  ژک  تخرد  دـش  لـالجلا  وذ  تافـص  ینیب  وا  رد  هک  لـالح  دـشاب  تیتسه  ینم و  نآ 
میلعت لزه   3557 - 3573
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: زین و  ثنخم ) تیاکح  زاغآ  مجنپ ، رتفد  هب : دینک  هاگن  ( ) ییانس « ) .تسا میلعت  تسین  لزه  نم  لزه   » ریظن تسا :

رد .ندرک  هدنـسب  زا  تیانک  ندش : ورگ  ص 106 ) يدعـس ، ناتـسلگ   ) رادرب وا  زا  دج  راذگب و  لزه  راعـشا  نیا  متفگن  تمحازم  هب 
.ندنام نآ  دنب 

زا دوـصقم  هک  یلاـح  .دـنروآ  یم  رطاـخ  رد  ار  تخرد  نبدورما  زا  دـننک  یم  هدنـسب  رهاـظ  هب  هک  ناـنآ   ) .دورما تخرد  نـبدورما :
یهار دـساف ) تالایخ   ) نبدورما نیا  ات  تخرد )  ) نبدورما نایم  دـنایامن و  یم  هنوگژاب  ار  تقیقح  هک  تسا  لطاب  تالایخ  نبدورما 

.ندروآ يور  تقیقح  هب  نتشه و  ار  رادنپ  ندرک : لقن  نبدورما  زا  .تسا ) زارد 

.نتشاگنا چیه  ار  دوخ  .نتفگ  ینم  كرت  عضاوت :

.ناگیار بز :

« .َیِه اَمَک  َءاَیشألا  اَنِرأ  َّمُهَّللا  : » ثیدح هب  تسا  تراشا  ع :)  ) یفطصم نتساوخ 

: تیب نیا  زین  1 و  تسار 2633 / ژک ز  ناشن  نآ  میسانش  ات  تساوخ  هب  ار  ام  هد  زییمت  نیا  بر  ای 

میرک نآرق  هب  تـسا  تراـشا  هَّللا : اـَنأ  یِّنإ   2 تسه 465 / هک  ار  نآ  اـم  هب  اـمنب  ناـنچ  نآ  تسـش  هدوـب  نآ  اـم و  هب  هدوـمنب  همعط 
.نتشادنپ ران  ار  رون  روط و  هب  ع )  ) یسوم ندیسر  نایب  رد  ( 30 صصق ، )

.تسار مَّوَقُم : .دهن  ودب  ور  هدنب  نوچ  دنک  دیدپ  ناسنا  رد  ادخ  هک  ینوگرگد  زا  تیانک  ایمیک : یهلا 

تیب لیذ  هب : دـینک  هاگن  ( ) 24 میهاربا ،  ) .ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباـث َو  اُهلْـصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَـشَک  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ِتباـَث : ُهلـصأ 
(3 3 و 4386 / / 2002

513 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب يوه  نبدورما  زا  انالوم  ریبعت  هب  ای  دهنب  رس  زا  ار  يوه  رگا  ددرگ  نوگرگد  وا  هدید  رد  تقیقح  دوش  هریچ  یمدآ  رب  يوه  نوچ 
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ادخ دـمآ  دورف  يوه  نبدورما  زا  درک و  ینتورف  عضاوت و  رگا  .دـنیب  تسه  هک  نانچ  ار  تقیقح  دوش و  تسار  وا  ترکف  دـیآ ، ریز 
.دیرب تقیقح  زا  تفر و  نآ  یپ  دـید و  تقیقح  ار  زاجم  هک  اسک  اسب  .دـنادرگ  لدـبم  امن  تقیقح  تخرد  هب  ار  لیوست  تخرد  نآ 

.دنایامنب ودب  ار  زیچ  ره  تقیقح  تساوخ  یم  ادخ  زا  ص )  ) لوسر هک  تسا  نیمه  يارب 

مالّسلا هیلع  یسوم  هّصق  یقاب 

هراشا

مالّسلا هیلع  یسوم  هّصق  یقاب 

شزادـنیب ز هک  دـمآ  شرماک  تسا  یـسوم  ياـصع  نت  تخرد  نیا  مِقَتـساَف  نونکا  راذـگب  يژک  هک  مهم  یحو  زا  ماـغیپ  شدـمآک 
تشگ یتفرگ  رب  شرما  هب  نوچ  بوچ  ریغ  وا  دوبن  ندنکفا  زا  شیپ  وه  رما  ار ز  وا  ریگ  رب  نآ  زا  دعب  وا  ّرش  وا و  ریخ  ینیبب  ات  تسد 

رـس رب  فک  درک و  نوخ  ناشبآ  ناینوعرف  رـس  رب  مکاح  تشگ  ار  هّرغ  هورگ  نآ  زجعم  تشگ  ار  هَّرب  ناشفا  گرب  دـب  وا  لّوا  بوخ 
شداتفا رظن  نوچ  اعد  یـسوم  زا  دوخ  یب  دمآ  رب  ات  گرب  دندروخ  یم  هک  ییاه  خلم  زا  گرم  طحق و  دـمآ  رب  ناش  عرازم  زا  نانز 

نایاپ كرت  نک  حون  عابّتا  هک  دمآ  رما  تسار  تشگ  تعامج  نیا  دنهاوخن  نوچ  تسارچ  ندیـشوک  زاجعا و  همه  نیک  اهتنُم  ردـنا 
ددرگ هولج  وت  ِحاحلا  نیزک  تمکح ، نیرتمک  یهت  نآ  دوبن  تسه  غَِّلب  رما  « 17  » یهر ِّیعاد  وچ  نک  لفاغت  نآ  نک ز  حورشم  ینیب 

زا شدیاب  دوب  راهظا  دوجو  زا  دوصقم  هک  نوچ  قرف  لها و  همه  رب  ددرگ  شاف  قح  لالضا  ندومنب و  هر  هک  ات  ُوتُع  نآ  جاجل و  نآ 
خیش دنک  یم  تیاوغ  حاحلا  وید  دومزآ  اوغا  دنپ و 
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هبال شدمآ  نوعرف  شیوخ  سفن  هب  ات  نوخ  هلمج  رـسارس  دمآ  یم  لین  نوجُـش  رما  نآ  تشگ  یپایپ  نوچ  دنک  یم  تیادـه  حاحلا 
هب نم  ریذپ  نامرف  تمدرگ  هراپ  هراپ  نخس  داریا  يور  ار  ام  تسین  نکم  ناطلس  يا  میدرک  ام  هچنآک  شدق  هتشگ  ات  ود  شدرک  یم 

 __________________________________________________ ریگم متخس  مرگوخ  تّزع 

.یهر یعاد  وت  هک  رخآ  رگنم  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 17)

515 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تیب  ) .تسا عجار  تخرد  هب  ریمض  ماغیپ : شدمآ   3574 نیشتآ ب 3593 - هناهد  نیا  ددنبب  ات  نیما  يا  تمحر  هب  بل  نابنجب  نیه 
(112 دوه ،  ) میرک نآرق  زا  هتفرگ  .تسیاب  تسار  سپ  مقَتـساف : .كاصع » ِقلأ  : » هک یهلا  رما  هب  تسا  تراشا  ندـمآ : ماغیپ  ( 3573
ام َو  دیـسرپ : یـسوم  زا  یلاعت  قح  نوچ  هک  میرک  نآرق  هب  تسا  تراشا  ناـشفا : گرب  .اـمنب ) ار  تقیقح  راذـگب و  ار  يژک   ) .تسا
نآ اب  منک و  یم  هیکت  نآ  رب  هک  تسا  نم  ياـصع  نیا  یِمَنَغ : یلَع  اـِهب  ُّشُهَأ  اـْهیَلَع َو  اُؤَّکَوَتَأ  َياـصَع  َیِه  تفگ : .َکـِنیِمَِیب  َکـِْلت 
نآ رد  تسا و  نایطبق  تلاح  نایب  .نانک  هلاـن  ناـبوک ، رـس  رب  ناـنز : رـس  رب  فک  ( 18 - 17 هط ،  ) .مناـشفا یم  نادنفـسوگ  رب  گرب 

.لین بآ  ندرک  فک  هب  تسا  یحیملت 

.َمَّدلا َعِدافَّضلا َو  َلَّمُْقلا َو  َدارَْجلا َو  َنافوُّطلا َو  ُمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  .دیسر  نوعرف  موق  هب  یپ  رد  یپ  هک  اه  باذع  هب  تسا  تراشا  اه : خلم 
.دنروآ یمن  نامیا  ودب  نوعرف  موق  هک  نآ  زا  ندش  هدرزآ  .ندرک  تیاکش  ندمآ : رب  اعد  یسوم  زا  ( 133 فارعا ، )

نانچ ار  وا  راب  داتفه  زور  رد  هک  يدوب  .يدندرک  رایسب  يافج  يو  اب  يو  موق   » .وا يرابدرب  هب  تسا  تراشا  حون : عابّتا 
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 ... دوب ناربماغیپ  همه  نیرت  میلح  يو  یتشگ و  شوه  یب  هک  يدندزب 

َهلإ َال  وگب  یتفگ  يو  شوگ  رد  یتشاد  يو  هب  شوگ  سک  نآ  نوچ  .مراد  ینخس  وت  اب  یتفگ  يدید  ار  یـسک  یتفر  یم  هک  هار  رد 
.هن ای  دنروآ  یم  نامیا  ایآ  هک  ینیب : نایاپ  ص 76 ) يدابآ ، روس  نآرق  صصق  « ) .يدز يو  رب  هچناپط  سک  نآ  .هَّللا  اَّلا 

.ادخ هار  هب  مدرم  هدنناوخ  هر : یعاد 

.ندوبن تدیاف  زا  یلاخ  ندوبن : یهت  ( 67 هدـئام ،  ) .َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  غَِّلب : ِرما 
( .دوش مامت  نانآ  رب  تجح  ای  دنروآ ، نامیا  ات  درک  غیلبت  دیاب  )

516 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

راهظا ( 4 میهاربا ،  ) .ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُءاشَی َو  ْنَم  يِدـْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  لالـضا : ندومنب و  هر 
.2 تیب 362 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندوب : دوصقم 

.زیگنا مغ  نوجش : ود  نوجش :

َكَْدنِع َدِـهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُعْدا  یَـسُوم  ای  اُولاق  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اََّمل  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  نوعرف : ندـمآ 
ناـمیا اـت  نک  عفد  دـالب  نیا  دـنتفگ  دـندمآ و  ع )  ) یـسوم کـیدزن  هب  همه  ( » 134 فارعا ،  ) .َکـَل َّنَنِمْؤـَُنل  َزْجِّرلا  اَّنَع  َْتفَـشَک  ْنـَِئل 

یم ار  لـطاب  لاـیخ  هک  نآ  یکی  درک ، فـصو  ار  نبدورما  ود  هتـشذگ  ياـه  تیب  رد  ص 107 ) يریوج ، ءایبنالا  صـصق  « ) .میروآ
تـسار تا  هشیدنا  ِژک  تخرد  ییآ  دورف  ینیب  دوخ  لایخ و  نبدورما  زا  نوچ  .دهد  یم  ناشن  ار  تقیقح  هک  نآ  يرگید  دـنایامن و 

.دوش یم  راوتسا  و 

تسا و یسوم  ياصع  نت  ای  تقیقح ، هدنهد  ناشن  ِتخرد  زمر  شحور  تسا و  یمدآ  نت  زمر  امن  ژک  نبدورما  اه  تیب  نیا  رد 
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.راوخ نوعرف  ياهدژا  ناج 

زا رامد  هک  دش  اهدژا  دـنکفا  نیمز  رب  ار  نآ  نوچ  دومن و  یم  بوچ  دوب  هدـنکفین  ار  نآ  دوب و  یـسوم  تسد  رد  ات  یـسوم  ياصع 
رگید يا  هتکن  هب  هاگ  نآ  .دـیآ  یم  دـیدپ  شراثآ  یهد  رارق  قح  رما  يارجا  رد  ار  نآ  نوچ  تسا  نینچ  زین  نت  .دروآ  رب  ناـینوعرف 

نآ .دنرب  ار  ناگمه  ندروآ  نامیا  راظتنا  دیابن  زین  دنوش ، لولم  دـیابن  دـننیب  یم  ناهارمگ  زا  هک  یجنر  زا  نایامنهار  هک  دزادرپ  یم 
.ِلُسُّرلا َدَْعب  ٌهَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  هک : تسا  هتـشگ  مامت  وا  رب  تجح  دـنام  یقاب  رفک  رب  هک  نآ  تسا و  هتـسر  دریذـپ  هک 

(165 ءاسن ، )

لصاک شک  عرف  نآ  ار  لصا  دنادب  ات  شا  هعدخ  مه  مهد  نم  ای  مونشب  ار  وت  هدنبیرف ي  وا  دبیرف  یم  ارم  وا  دبیرف  یم  بر  ای  تفگ 
زادنا گس  شیپ  نآ  هب  مه  دزرین  گس  نآ  قح  تفگ  تسامـس  زا  شلـصا  تسا  كاخ  رب  هچ  ره  تسام  شیپ  تلیح  يرکم و  ره 

قلخ دنیبب  ات  هایـس  ددرگ  نامز  رد  اه  خلم  نآ  انف و  شدرک  خلم  هچ  ره  دـهد  او  اه  كاخ  ات  اصع  نآ  نابنجب  نیه  ناوختـسا  رود  زا 
3594 َهلا ب 3599 - لیدبت 

517 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناحراش ضعب  هک  نانچ  یـسوم ، ترـضح  هن  تسا  نوعرف  تَما  ای  نوعرف  دوصقم  هدنبیرف »  » زا تسا و  نوعرف  لعف  لعاف  دبیرف : یم 
.ْمُهُعِداـخ َوُه  َهَّللا َو  َنوُعِداـُخی  میرک : نآرق  هب  تسا  یتراـشا  نآ  رد  دـنا و  هدرک  ینعم  هتفیرف  فلکت  هب  ار  هدـنبیرف »  » دـنا و هتـشون 

ام زا  ار  نآ  رگا  دنتفگ  یم  دندید ، یم  ار  یباذع  ره  وا  تما  نوعرف و  هک  نادب  تسا  تراشا  و  ( 142 ءاسن ، )
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.میروآ یم  نامیا  يرادرب 

َو هک : منک ) راتفر  وا  دننامه  يو  اب  ای  منک  تلماعم  وگتـسار  مدرم  نوچ  وا  اب  مراگنا و  تسار  ار  وا  غورد  نخـس   ) .نتفریذپ ندینش :
زا اه  تردـق  همه  هک  ار  ادـخ )  ) لصا هک  نوعرف  زا  تیاـنک  شک : عرف  ( 54 نارمع ، لآ   ) .َنیِرِکاــْملا ُْریَخ  ُهَّللا  ُهَّللا َو  َرَکَم  اوُرَکَم َو 

.تسا هدش  لسوتم  بیرف  هب  هدرک و  اهر  تسوا 

وت هب  ام  .دورب  طحق  نیا  هک  نک  اعد  هک  دندمآ  ع )  ) یـسوم شیپ  دندنامرد  قلخ  نآ  زا  دعب   » .ندرک اعد  زا  تیانک  ندـنابنج : اصع 
ءایبنالا صـصق  « ) .تشگ رهاظ  رایـسب  فلع  هویم و  دـیراب و  رایـسب  ناراب  دـمآ و  دـیدپ  يربا  .درک  اـعد  ع )  ) یـسوم .میروآ  ناـمیا 

.درک هایـس  ار  نآ  دمآ و  رد  راز  تشک  رد  خلم  دنیوگ  لوادت  رد  .نانآ  ندش  دوبان  زا  تیانک  خلم : ندـش  هایـس  ص 106 ) يریوج ،
، شپـش خـلم ، ناـفوط ،  ) دـمآ دـیدپ  موـق  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  یهلا  ياـه  باذـع  نوـچ  .تسا  دوـصقم  نآ  سکع  تیب  نیا  رد 
ار لیئارـسا  ینب  و  میروآ ، یم  ناـمیا  وت  هب  ددرگب  اـم  زا  اـهالب  نیا  رگا  .ناوـخب  ار  تراـگدرورپ  دـنتفگ  ار  ع )  ) یـسوم هغاـبروغ ،)

(134 فارعا ،  ) .مینک یم  تهارمه 

ات دـنک  هراتـسا  هب  ور  مِّجنُم  ات  دـنز  وراد  رب  شیوخ  یعیبط  ات  اطِغ  تسا و  باجح  رهب  ببـس  نآ  ارم  رم  تجاح  تسین  اه  ببـس  هک 
لوکأم لکآ و  يوج  همقل  هتشگب  خزود  همقل  يور  هتسشان  هدرکان و  یگدنب  داسک  میب  زا  دیآ  رازاب  يوس  دادماب  یصیرح  زا  قفانم 

رد ینک  یم  خزود  راک  دارم  ِگرب  درچ  ام  يارب  وک  داش  باّصق  هّرب و  نآ  درچ  یم  ماطُح  زا  هدـنرچ  هّرب  نآ  وچمه  ماع  ناـج  دـمآ 
وا رهب  یندروخ 
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518 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رف  ّرک و  اب  لد  هبرف  دوش  ات  رَچب  تمکح  يزور  نک  دوخ  راک  ینک  یم  هبرف  وت  ار  دوخ 

وچ نز  هر  دوب  هک  هتخورفا  تسا  هگ  نآ  رجات  عمـش  تسا  نز  هر  نوچ  نت  ناگرزاب و  وچ  ناج  تسا  ندروخ  نیا  عنام  نت  ندروخ 
وچ تسا و  رمخ  وچ  توهـش  ره  هک  ناد  شوکم  هواـی  نکم  مُگ  ار  نتـشیوخ  شوپ  شوه  یقاـب  یـشوه و  نآ  وت  هک  هتخوـس  مزیه 

سیلب نآ  شوگ  مشچ و  ددنب  تسا  یناوهش  هچ  ره  شوه  ِّیتسم  رس  تسین  اهنت  رمخ  گند  تسوز  لقاع  تسا و  شوه  هدرَپ  گنب 
ینهآ ّسم و  هچ  نآ  دـیامن  رز  تسین  هک  دـنیب  نآ  هک  دـشاب  نآ  تسم  دوحُج  زو  رُّبـکت  زا  وا  دوب  تسم  دوـب  رود  ندروـخ  رمخ  زا 

.شوپ ور  اطِغ :  3600 ایگ ب 3615 - دژور  نورب  ات  نابنجب  بل  ایسوم  درادن  نایاپ  نخس  نیا  تسا 

زا زین  هملک  رگید  ینعم  .تسا و  ینعم  نیا  دیؤم  ندز » وراد  رب  شیوخ   » درک و ینعم  کشزپ  سانش  تعیبط  ار  نآ  ناوت  یم  یعیبط :
(. دناد یم  یعیبط  ّتلع  هب  هتسباو  ار  زیچ  ره  هک  نآ   ) دوش یم  هتسناد  نآ 

لیذ هب : دینک  هاگن  لوکأم : لکآ و  ( 24 هرقب ،  ) .ُهَراجِْحلا ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَـف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  خزود : همقل 
.3 تیب 30 /

.کشخ هایگ  ماطُح :

.ندش هبرف  زا  تیانک  ندیرچ : دارم  گرب 

راچ هک  نانچمه  دنروخ  یم  ْمَُهل : ًيْوثَم  ُراَّنلا  ُماْعنَْألا َو  ُلُکْأَت  امَک  َنُولُکْأَی  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  خزود : يارب  دوخ  ندرک  هبرف 
دوس رازاب و  نتشاد  قنور  زا  تیانک  ندوب : هتخورفا  عمش  ( 12 دمحم ،  ) .تسا نانآ  هاگیاج  شتآ  نایاپ و 
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.ندرب

نآ وت  هک  .ددزدن ) ار  وا  يالاک  دشابن و  وا  هار  رد  ینز  هار  هک  درب  یم  دوس  هاگ  نآ  ناگرزاب   ) .نتفر نایم  زا  نز : هر  ندـش  هتخوس 
: ریظن یشوه :

2 يا 275 / هشیر  ناوختسا و  وت  یقب  ام  يا  هشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا 

519 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ای تسا و  هتـسر  اه  هنیـس  مادک  زا  نارفعز  هزبس و  نوچ  ام  ياه  هشیدنا  فورح  نیا  و   » .ندروآ رب  رـس  نتـسر ، ندـییور ، ندـیژور :
هک نانچ  ( 32 ص 31 - دـلو ، ءاهب  فراعم  « ) .تسا هدـیژور  نورب  ناـبوخ  مادـک  نیگنر ) ًارهاـظ   ) نیگن ضراـع و  زا  هچروم  نوُچ 

.تسا هداهن  بابـسا  رب  ناـهج  نیا  رد  ار  ناـمدرم  ياـهراک  شیاـشگ  یلاـعت  يراـب  تمکح  تسا ، هدـمآ  يونثم  يواـطم  رد  اـهراب 
صیرح ناگرزاب  دـهاوخ ، یم  شیاشگ  ناگراتـس  تالاح  زا  سانـش  هراتـس  دـیوج ، یم  يرای  وراد  زا  راـمیب  ناـمرد  يارب  کـشزپ 
شرورپ دـنارورپ و  یم  ار  مسج  اه  شـشوک  نیا  هک  دـنا  لفاغ  ناـگمه  .نینچمه و  دور و  یم  دوس  ندروآ  تسد  هب  یپ  نادادـماب 

هک نانچ  .هتخادـنا  راک  زا  ار  ناـشدرخ  هدرک و  تسم  ار  ناـنآ  اـیند  توهـش  نوچ  دنمرگرـس  نینچ  ارچ  .تسا  ناـج  شهاـک  مسج 
.دیدن لگ  زج  ع )  ) مدآ زا  هک  درک  تسم  ار  سیلبا  یتسرپ  دوخ  توهش 

رقبلا ُعوُج  زا  هدرم  هدـید  طحق  رفن  نآ  تول  رد  دـنداتفا  ردـنا  نیمَث  ِّبح  لبنـس و  زا  تشگ  زبس  نیمز  مد  ردـنا  مه  درک و  نانچمه 
سپ تفر  ترورـض  نآ  دـندز و  تمعن  رب  تشگ و  رپ  مکـش  نوچ  اپ  راـچ  یمدآ و  یمد و  نآ  اـطع  زا  دـندروخ  ریـس  يزور  دـنچ 

فت یب  نهک  رفک  نآ  زا  دای  دراین  ات  نکم  شریس  ناه  تسا  ینوعرف  سفن  دندش  یغاط 
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یبوک یم  تسا  يدرـس  نهآ  ناـنک  شبنج  نت  تسین  تعاـجم  یب  بوکم  نیه  رگخا  وچ  نهآ  دـشن  اـت  بوخ  سفن  ددرگن  شتآ 
دهن رـس  یـسوم  شیپ  نانچ  نآ  طحق  رد  تسا  نوعرف  وچ  وا  راد  شوه  ناملـسم  دش  دهاوخن  وا  راز  راز  دلانب  رو  دـیرگب  رگ  نادـب 

وا راک  شیپ  تفر  نوچ  دوش  ششومارف  سپ  دنز  هزیکسا  « 18  » تخادنا راب  وچ  رخ  دوش  یغاط  وا  دش  ینغتسم  هک  نوچ  نانک  هبال 
کین و ُرپ  وا  دنیب  رگید  رهـش  دور  یباوخ  رد  مشچ  هک  نامز  کی  دوب  يرهـش  رد  هک  يدرم  اه  لاس  شیوخ  ياه  يراز  هآ و  نآ  ز 

ورگ مااـــجنیا  رد  نــم  ِنآ  تــسین  وـــن  رهـــش  نــیا  ما  هدوـــب  اـــج  نآ  نــم  هــک  دوـــخ  رهـــش  دـــیاین  شداـــی  رد  چـــیه  دـــَب 
__________________________________________________

.دور یعرم  رد  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 18)

520 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

شتـسَُدب هک  شیوخ  ياه  نطوم  حور  رگ  بجع  هچ  وخ  عادـبا و  تسدـُب  شرهـش  نیا  رد  مه  وا  هتـسویپ  دوخ  هک  دـناد  ناـنچ  لـب 
زا اهدرگ  هتفوک  ار  اهرهش  نیدنچ  هصاخ  باحس  ار  رتخا  وچ  دشوپ  ورف  یم  باوخ  وچ  ایند  نیک  دای  دراین  یم  شیپ  دالیم  نکسم و 

مشچ دنیبب  رخآ  لّوا و  زار  شُخب  زا  شلد  درآ  نورب  رـس  ارجام  دنیبب  فاص و  دوش  لد  ات  هک  هدرکان  مرگ  داهتجا  هتفوران  وا  ِكرد 
.تفرگ ار  نآ  ياج  تمعن  تفرب و  نانآ  زا  باذع  ات  درک  اعد  یسوم  درک : نانچمه   3616 زاب ب 3635 -

.تسا یندروخ  هچ  نآ  زا  تیانک  .اهب  نارگ  هناد  نیمَث : ِّبُح 

.2 تیب 238 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رقَبلا : ُعوُج 

نایطبس ای  نانمؤم  دوصقم  ینامحر و  مد  .مد  نآ  هب  بوسنم  یمد : نآ 
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.دنا ع )  ) یسوم ناوریپ 

4 یمد 409 / نآ  ِّیلو  رد  یناج  تسه  یمدآ  لقع  ناج و  ریغ  زاب 

.ندروآ يور  ندز :  5 یمد 2890 / نآ  تایح  زا  ّیح  دوب  هک  یمدآ  وس  ره  هب  میوج  یم  تفگ 

فرط رب  ار  نآ  ادخ  نوچ  درآ و  یم  يور  ادخ  هب  دیـسر ، ینایز  یمدآ  رب  هاگ  ره  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  اهراب  ندـش : یغاط 
.دزاس شومارف  ار  ادخ  دینادرگ 

دیاین نامرف  هب  دوشن و  بولغم  رگا  سفن  هک  نآ ، نداد  یگنسرگ  تضایر و  اب  سفن  ندنازوس  تخـس  زا  تیانک  ندش : رگخا  نهآ 
.دش دهاوخن  مرن  نتفوک  اب  دوشن ، هتخادگ  رگا  نهآ  هک  نانچ  درک ، دهاوخن  تعاطا 

: تسا نوعرف  وچ  وا  .دشاب ) هنسرگ  هک  دیآ  یم  رد  حور  نامرف  هب  یماگنه  نت   ) .یگنسرگ تعاَُجم :

هب عنم  ياصع  اب  ار  تسفن  نوعرف  رگا  ( ) يورقنا حرـش   ) نابعث یه  یَحـضا و  رجَّزلا  اـصَع  هل  یَـصَع  َنیِح  ِقُلت  َمل  نا  کـسفن  نوعرف 
( .دش دهاوخ  اهدژا  يدرواین  رد  نامرف 
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.هتفج هزیکس : هزیکسا :

.ندش هدیرفآ  ندمآ ، دیدپ  عادبا :

.1 / 412 تیب 416 - لیذ  هب : دینک  هاگن  ندوب : باوخ  نوچمه  ایند 

.هدومیپ قلَخلا  َیلإ  هَّللا  نِم  ریس  رد  حور  هک  ییاه  هلحرم  رهش : نیدنچ 

.خاروس شُخب :

.ندش هاگآ  زار  زا  ندروآ : نورب  زار  شُخب  زا  رس 

توق زونه  تسا و  هدرک  یط  ییاه  هلحرم  دوخ  یلوزن  ریـس  رد  هک  صوصخب  .يدوعـص  یلوزن و  ریـس  ياهتنم  ادـبم و  رخآ : لّوأ و 
ار تقیقح  هک  نانچ  دزاس  یفاص  ار  وا  ریمـض  ات  هدیـشکن  یتضایر  دیادزب و  دوخ  زا  ار  تهبـش  درگ  هک  تسین  هیاپ  نادب  وا  كاردا 

رب تمعن  دش و  زبس  ناشیا  يارحص  ات  درک  اعد  ادخ  رما  هب  ع )  ) یسوم .دنیبب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2347 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیدرگ هزات  نانآ 

الب زا  نوچ  دنراد و  یم  رب  اعد  هب  تسد  دنرآ و  یم  ادخ  هب  ور  یتخس  ماگنه  هب  هک  تسا  نینچ  ناگدیرفآ  زا  هتسد  نیا  تعیبط  اما 
ار نآ  دیاب  تسا  نینچ  یمدآ  سفن  ( 21 - 20 جراعم ،  ) .ًاعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذِإ  ًاعوُزَج َو  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  هک : دـننک  یم  شومارف  دنتـسر 

حور هکنیا  رگید  هتکن  ( 7 - 6 قلع ،  ) .ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  .یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  هک : تشادرب  دهاوخ  نایغط  هب  رـس  هن  رگ  تشاد و  دنب  رد 
يواطم رد  هک  نانچ   ) ملاـع نیا  .هتفرگ  ياـج  نت  رد  هدیـسر و  ملاـع  نیدـب  ملاـع  نآ  زا  اـت  هدرک  اهریـس  هک  تسا  رگید  یملاـع  زا 

دنیب يرهش  رد  ار  دوخ  رگا  باوخ  رد  هتفخ  هک  نانچ  .يرادیب  هب  تبسن  تسا  باوخ  نوچمه  ترخآ  ملاع  هب  تبـسن  هدمآ ) يونثم 
نکـسم ار  نت  نیا  هتفرگ  ياج  نت  رد  ملاع  نیا  رد  هدـیرب و  ملاـع  نآ  زا  نوچ  مه  حور  درادـنپ  یم  دوخ  یگـشیمه  نکـسم  ار  نآ 

.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  رتشیب  حیضوت  .درادنپ و  فولأم 

ادتبا زا  یمدآ  تقلخ  لزانم  راوطا و 

ادتبا زا  یمدآ  تقلخ  لزانم  راوطا و 

هب نوچ  یتابن  زو  دربن  زا  دروآن  دای  يدامج  زو  درک  رمع  یتابن  ردـنا  اه  لاس  داتفوا  یتابن  رد  يدامج  زو  داـمج  میلقا  هب  لّوا  هدـمآ 
«19  » نارمیض راهب و  تقو  رد  هصاخ  نآ  يوس  دراد  هک  یلیم  نیمه  زج  دای  چیه  یتابن  لاح  شدمآن  داتف  یناویح 

وزج دـیجم  تخب  ناوج  ریپ  نآ  يوس  دـیرم  ون  ره  طرفم  لیم  وچمه  نابل  رد  دـنادن  دوخ  لیم  ِّرِـس  ناردام  اب  ناـکدوک  لـیم  وچمه 
رخآ دوش  یناف  شا  هیاس  تسا  لگ  خاش  نآ  هیاس ز  نیا  شبنج  تسا  لک  لقع  نآ  زا  نیا  لقع 
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يوس ناویح  زا  زاب  تخرد  نیا  دـبنجن  رگ  دـبنجب  یک  تخب  کـین  يا  رگد  خاـش  هیاـس  وج  تسج و  لـیم و  ِّرـس  دـنادب  سپ  وا  رد 
دای شنیلّوا  ياه  لقع  تفز  اناد و  لـقاع و  نونکا  دـش  اـت  تفر  میلقا  اـت  میلقا  نینچمه  شَیناد  هک  یقلاـخ  نآ  دیـشک  یم  شَیناـسنا 
هتفخ هچ  رگ  بجعلا  وب  دـنیب  لقع  نارازه  دـص  بلط  صرح و  رپ  لـقع  نیز  دـهر  اـت  تسا  یندرک  لُّوحَت  شلقع  نیا  زا  مه  تسین 
دوخ تلاح  رب  دـنک  هک  دنـشک  يرادـیب  هب  شباوخ  نآ  زا  زاـب  شیوخ  نایـسن  نآ  رد  شدـنراذگ  یک  شیپ  یـسان ز  دـش  تشگ و 
لعف لالتعا  مغ و  نآ  هک  متـسنادن  نوچ  باوص ؟ لاوحا  دش  مشومارف  نوچ  باوخ  هب  مدروخ  یم  هک  نآ  دوب  مغ  هچ  هک  دنخـشیر 

.دح تلاح ، روط : عمج  راوطا :  3636 لایخ ب 3652 - تسا و  بیرف  تسا و  باوخ 

__________________________________________________

.نانتجا و  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 19)

523 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا يدامج  یتابن و  ملاع  نیب  هک  يداضت  زا  تیانک  دربن :

.مغرپسا هاش  یتشد ، ناحیر  ناحیر ، نارُمیَض :

.یگراوخ ریش  نابل :

.راک شومارف  یسان :

.يرامیب لالتعا :

رد هک  تسا  یـسک  دننامه  و  تسا ، لفاغ  هدیـسر  هلحرم  نیدـب  ات  هدومیپ  هک  ییاه  هلحرم  زا  یمدآ  حور  دومرف  شیپ  ياه  تیب  رد 
زا شیپ  تساه  هلحرم  نیا  نایب  اه  تیب  نیا  .تسا  هدرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  هشیمه  هک  درادنپ  دـنیب و  یم  يرهـش  رد  ار  دوخ  باوخ ،

.تسا هتفر  تراشا  نادب  موس  رتفد  رد  مه  نیا 

زا هتفرگ  ًانئمطم  هک  دراد  يراعشا  زار  نشلگ  رد  يرتسبـش   3 مدز 3899 / رب  ناویح  هب  مدرم  امن  زو  مدـش  یمان  مدرم و  يداـمج  زا 
.تسانالوم نخس 

نوچ ات  هک  لوا  نادب 
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دولوم تشگ  لماک  ناسنا  ات  هک  دوجوم  تشگ 

اناد تشگ  یفاضا  حور  زا  سپ  ادیپ  دوب  يدامج  راوطا  رد 

تدارا بحاص  قح  دش ز  يو  زا  سپ  تردق  وا ز  درک  یشبنج  هگ  نآ  سپ 

ملاع ساوسو  دش  لعفلاب  وا  رد  ملاع  ساسحا  زاب  درک  یلفط  هب 

يِذَّلا تسا : كاخ  زا  ناـسنا  تقلخ  ( 320 تاـیبا 316 - زار ، نشلگ   ) بکرم زا  درب  هر  تاـیلک  هب  بترم  يو  رد  دـش  تاـیئزج  وچ 
تابن هب  هاـگ  نآ  تسا ، هدرب  یم  رـس  هب  داـمج  میلقا  رد  تسخن  ( 7 هدجـس ،  ) .ٍنیِط ْنِم  ِناْسنِْإلا  َْقلَخ  َأَدـَب  ُهَقَلَخ َو  ْیَـش ٍء  َّلُک  َنَسْحَأ 

، دشاب هدـنامن  وا  رد  يرثا  چـیه  هک  نانچ  هن  اما  تسا  هدرب  رطاخ  زا  ار  نیـشیپ  روط  روط  ره  رد  تسا و  هدرک  رفـس  یناویح  هب  سپس 
دیرم ون  لیم  ناراهب و  رد  نارمیـض  هب  یمدآ  شـشک  هب  انالوم  ار  تلاح  نیا  .تسا  یلیم  نیـشیپ  تلاح  هب  ار  وا  هاگآ  دوخان  هب  هکلب 

زا كاردا  نیا  هک  ارچ  .تسا  هتفهن  زیچ  ره  رد  هک  دناد  یم  راگدرورپ  تردق  زا  ار  شـشک  نیا  دنک و  یم  هیبشت  تخب  ناوج  ریپ  هب 
.دش دنهاوخ  یناف  لک  رد  اهزج  نیا  تسا  هتفگ  اهراب  هک  نانچ  ماجنارس  تسا و  هدش  هداهن  تعیدو  هب  اهنآ  رد  لک  لقع 
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.دش دنهاوخ  اهر  تسا  شاعم  هشیدنا  رد  هک  یئزج  لقع  نیا  زا  تشذـگ و  دـنهاوخ  مه  هلحرم  نیا  زا  هک  دـننک  یم  تراشا  سپس 
يرادـیب هب  دیـسر  تیاـهن  هب  نوـچ  دراد و  ار  باوـخ  مکح  وا  يارب  نیـشیپ  هلحرم  دـسرب  رگید  هلحرم  هب  دـنک و  یط  ار  هـلحرم  ره 

.دسر یم  یقیقح 

هک ایند  نانچمه 
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زا دریگ  شا  هدنخ  لغد  ّنظ و  تملظ  زا  دهر  او  لجا  حبـص  ناهگان  دیآ  رب  ات  تسا  مئاد  دوخ  نیا  هک  درادنپ  هتفخ  تسا  مئان  ِملُح 
نآ دوش  ادیپ  کی  هب  کی  رشحم  زور  دب  کین و  ینیب  باوخ  رد  وت  هچ  ره  شیوخ  ياج  ّرقتـسم و  دنیبب  نوچ  شیوخ  ياه  مغ  نآ 

ریبعت ار  وت  باوخ و  نیا  ردنا  تسا  یندرک  دب  نیا  هک  يرادنپن  ات  نایع  يرادـیب  ماگنه  تددرگ  ناهج  باوخ  نیا  ردـنا  يدرک  هچ 
دوخ يرادیب  هب  ناد  ینامداش  دوخ  يراز  مغ و  درد و  هیرگ و  ریسا  رب  رگمتس  يا  ریبعت  زور  ریفز  هیرگ و  دوب  هدنخ  نیا  هکلب  تسین 

بـضغ زا  دـننارد  یم  وت  ياـهوخ  کـی  هب  کـی  ناـگرگ  هتـشگ  نارگ  باوخ  نیا  زا  يزیخ  رب  گرگ  نافـسوی  نیتسوپ  هدـیرد  يا 
مخز شیپ  تسا  يزاس  تلیح  دـقن  صاصق  نیا  صالخ  مبای  مدرم و  هک  وگم  وت  صاصق  رد  تگرم  دـعب  دپـسخن  نوخ  وت  ياضعا 

هنتف گنج و  نیکـست  ازج  نیا  ازج  نآ  شیپ  تسا  بعل  ازج  نیک  ادـخ  ار  ایند  تسا  هدـناوخ  بعل  نیز  تسا  يزاب  نیا  صاصق  نآ 
.1 / 412 تیب 416 - لیذ  هب : دینک  هاگن  مئان : ِملُح   3653 تسا ب 3666 - يا  هنتخ  نوچ  نیا  تسا و  اصخا  وچ  نآ  تسا  يا 

.ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  هک : دوش  یم  لدبم  تقیقح  هب  اه  نامگ  راکشآ و  اه  هتفهن  هک  تسا  زیخاتسر  زور  نآ  و  نظ : تملظ  زا  ندیهراو 
.رارق ياج  شاب ، ياج  رقتسم : .اوهبتنا » اوتام  اذإ  ٌماین  ساَّنلا  : » ثیدح زین  و  ( 9 قراط ، )

.ناهج نیا  زا  تیانک  باوخ :

ٍهَّرَذ َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  میرک : نآرق  زا  هیآ  نیدب  تسا  تراشا  رشحم : زور  ندش  ادیپ 

يدیهش يونثم (  حرش 
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نادب تسا  تراشا  هیرگ : هدنخ و  ( 4 لازلز ،  ) .اهَرابْخَأ ُثِّدَُحت  ٍِذئَمْوَی  زین : ( 8 - 7 لازلز ،  ) .ُهَرَی ارَش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  .ُهَرَی َو  ًاْریَخ 
.تسا يرادیب  رد  يداش  ناشن  باوخ  رد  هیرگ  هک  دنیوگ  باوخ  ریبعت  رد  ناگدننک  ریبعت  هچ 

.ندیلان ریفَز :

.4 تیب 3415 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندش : گرگ  اهوخ 

.دور یم  ناراکهانگ  رب  ناهج  نیا  رد  هک  یصاصق  دقن : صاصق 

هتخا ندیـشک ، مخت  ءاصخا : ( 20 دـیدح ،  ) .ٌوَْهل ٌبَِعل َو  اْینُّدـلا  ُهایَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  اـیند : ندـناوخ  بعل 
.ندرک

.دـنیب یم  هتفخ  هک  تسا  یباوخ  نوچ  درذـگ ، یم  نامدرم  رب  ناهج  نیا  رد  هچ  نآ  هک  تسا  هتفر  تراشا  يونثم  يواطم  رد  اـهراب 
رد هدرک  ایند  رد  یمدآ  هک  يراک  ره  و  دوش ، یم  ریبعت  ناهج  نآ  رد  باوخ  نیا  هکنیا  نآ  تسا و  يرگید  هتکن  اه  تیب  نیا  رد  اما 

.درک تراشا  نادب  مود  رتفد  رد  هک  تسا  لامعا  رشح  هدعاق  رب  انب  نیا  دنیب و  یم  ار  نآ  زیخاتسر  زور 

رشف لاوقا  لطاب و  يدوب  لعف  رشح  لقن و  ار  ضرع  رم  يدوبن  رگ 

رگد ینوک  دوب  یناف  ره  رشح  رگد  ینول  دش  لقن  اه  ضرع  نیا 

هب دنـسپان  ياه  يوخ  تشز و  ياهرادرک  ناـهج  نآ  رد   2 / 956 شقیاس 958 - مه  دوب  هّلگ  ِقیال  شقیـال  مه  دوب  يزیچ  ره  لـقن 
يا هچیزاب  ناهج  نآ  صاصق  ربارب  هتفر  نانآ  رب  ناهج  نیا  رد  هک  یصاصق  دید  دنهاوخ  نامرجم  .دنیآ و  یم  رد  ناگدنرد  تروص 

.تسا هدوبن  شیب 

دنامن ربص  ار  ام  هک  ناسر  ام  هب  داز  دوز  نادرگ و  هبرف  ار  ام  ياه  يزور  هک  قح  هب  دنا  نالان  دنناگنسرگ و  خزود  قلخ  هک  نآ  نایب 

ربص ار  ام  هک  ناـسر  اـم  هب  داز  دوز  نادرگ و  هبرف  ار  اـم  ياـه  يزور  هک  قح  هب  دـنا  نـالان  دنناگنـسرگ و  خزود  قلخ  هک  نآ  ناـیب 
دنامن

درادن نایاپ  نخس  نیا 
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دوخ ناگرگ  هلان  دنم  مشخ  ار  ام  دنناگرگ  هک  نیه  دـنوش  هبرف  فلع  شوخ  نآ  همه ز  ات  ایگ  رد  ار  نارخ  نآ  نک  اهر  نیه  ایـسوم 
هب يدرک  یـسب  وت  یمدآ  ندرک  تساوـخ  وـت  بل  زا  یمد  شوـخ  ياـیمیک  ار  نارخ  نیا  مینک  ناـشیا  همعط  ار  نارخ  نیا  مینقوـُم  ار 
زا دـنهجب  وچ  ات  یتلفغ  باوخ  دوز  ناشدرب  ات  یتمعن  فاحل  ناشوپ  ورف  سپ  دوبن  يزور  علاـط و  ار  نارخ  نآ  دوج  فطل و  توعد 

لدع هک  ات  یترسح  مَه  ازج  زا  دنـشونب  سپ  یتریح  رد  ار  وت  ناشنایغط  تشاد  هدش  یقاس  دشاب و  هدرم  عمـش  هدر  نیا  باوخ  نینچ 
شاعم ب 3676- ردنا  ناهن  ناشیا  اب  دوب  شاف  شیدندیدن  یم  هک  یهش  نآک  دهد  روخ  رد  ار  تشز  ره  ازج  رد  دهن  نوریب  مدق  ام 
« .باذعلا نم  هیف  مه  ام  ُلدعیَف  ُعوجلا  ِراَّنلا  ِلهأ  یلَع  یَقُلی  : » ثیدح نیدب  تسا  تراشا  ًارهاظ  دنا :...  ناگنسرگ  خزود  قلخ   3667
: میرک نآرق  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  زین  و  رانلا ) لها  ماعط  هفـص  یف  ءاج  ام  باب  يذـمرت ، ننـس  زا  ص 531 ، ج 14 ، لامعلا ، زنک  )

.نوعرف موق  زا  تراعتسا  نارخ : ( 30 ق ،  ) .ٍدیِزَم ْنِم  ْلَه  ُلوُقَت  ِتْأَلَْتما َو  ِلَه  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َمْوَی 

قلخ زا  تراعتسا  ناگرگ : ( 3 رجح ،  ) .ُلَمَْألا ُمِهِْهُلی  اوُعَّتَمَتَی َو  اُولُکْأَی َو  ْمُهْرَذ  تسا : میرک  نآرق  رد  ایند و  تمعن  زا  تراعتـسا  اـیگ :
.خزود

.هدنراد نیقی  ناقیا ) لعاف  مسا  : ) نقوم

527 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ییامنهار .راذنا  داشرا و  زا  تراعتسا  یمد : شوخ  يایمیک 

رس ات  راذگاو  تلفغ  نیا  رد  ار  نانآ  ریگ و  زاب  دوخ  تحیصن   ) .تسا تلفغ  دوصقم  و  هّبشمب ، هب  هّبشم  هفاضا  تمعن : فاحل 
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.هورگ هتسد ، هدَر : .دنوش ) ایند  تمعن  مرگ 

نامیا یماگنه  نوعرف  هک  نانچ  .هتشگ  زاغآ  تمایق  هدیسر و  نایاپ  هب  ناهج  هدش  تسد  زا  تصرف  هتفر :)  ) هدش یقاس  هدرم و  عمش 
همه رب  هرطیس  هک  لج  زع و  يادخ  تردق  زا  تراعتسا  هاش : ( 91 سنوی ،  ) .َْتیَصَع ْدَق  َنْآلآ َو  دنتفگ : ودب  تشادن و  دوس  هک  دروآ 

.دراد ناهج 

.یناگدنز شاعم :

يارب ار  دوخ  دنا و  خزود  همعط  دنناد  یمن  .دـنرگن و  یمن  ار  يزیچ  يویند  شیع  زج  هک  دـنا  هتـشگ  یـشکرس  تسم  نانچ  نارفاک 
دیدپ ازج  زور  تسا و  هتـشذگ  راک  زا  راک  دـننیبب  دـنرادرب  رـس  نوچ  ات  دـننامب  تلفغ  نیا  رد  هک  هب  نامه  سپ  .دـنرورپ  یم  شتآ 

: دنیوگ هاگ  نآ  .هتشگ 

ناشیا اب  ادـخ  لاح  ره  رد  دـنا و  هدوبن  ناهنپ  قح  هدـید  زا  يا  هقیقد  دـننادب  و  ( 56 رمز ،  ) .ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْـسَح  اـی 
(4 دیدح ،  ) .ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  هک : تسا  هدوب 

رد تشبنُج  نوکـس و  زا  نالف  يا  وا  ندـید  رـصاق  تسین  تندـید  نیا  دوب  رـصاق  وز  هچ  رگ  تنت  رب  فرـشم  تسوت و  اب  درخ  نوچ 
یم تمالم  شلقع  نآ  دعب  دنت  َدب  رب  دوش  لفاغ  درخ  زا  زیِجَتسُم  وت  يا  هن  نوچ  دشاب  وت  اب  زین  لقع  نآ  قلاخ  رگ  بجع  هچ  ناحتما 

یلیس ار  وت  یک  تمالم  رد  يُدب  لفاغ  رـضاح و  يدوبن  رگ  یندرک  تمالم  شتـسروضح  زک  ین  لقع  تلقع  لفاغ ز  يدش  وت  دنک 
ِبرق ینادـب  نیز  دوب  بالرطـصا  وچ  تلقع  وـت و  سپ  وـت  ِسفَت  نوـنج و  يدرک  ناـنچ  یک  وـت  سفن  يدوـبن  لـفاغ  وا  زا  رو  يدز 

تسار ّپچ و  تسین  وت  هب  ار  تلقع  تسا  نوچ  یب  برق  دوجو  دیشروخ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2354 

http://www.ghaemiyeh.com


شیپ تسار  وت  عبـصا  رد  هک  شبنج  نآ  تسین  ار  هار  نآ  لقع  ثحب  دباین  هک  ار  هاش  دـشابن  نوچ  نوچ  یب  برق  ور  شیپ  ای  سپ  و 
ج يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  دوش  یم  شنیرق  يرادیب  تقو  دور  یم  يو  زا  گرم  باوخ و  تقو  تسار  ّپچ و  ای  شـسپ  ای  عبـصا 

528 ص : ، 5

شـش ریغ  هب  دمآ  هر  هچ  زا  تا  هدید  رد  کمدرم  مشچ و  رون  تعفنم  درادن  وا  یب  تعبـصا  هک  تعبـصا ؟ ردـنا  دـیآ  یم  هر  هچ  زا 
دنرامگ یم  یسک  رب  هک  نآ  فرشُم :  3677 تافـص ب 3691 - رما و  ملاع  ناد  تهج  یب  تاهج  يوس و  اب  تسا  قلخ  ملاع  تهج 

.دشاب وا  راتفگ  رادرک و  بقارم  ات 

یناوت یم  تسوت و  بقارم  هتسویپ  درخ  ینیب  یمن  ار  درخ  وت  رگا   ) .لقع دیق  هن  تفرگ  بطاخم  دیق  دیاب  ار  بیکرت  نیا  ناحتما : رد 
تزاجا ینعم  هب  زیِجَتـسُم : .دـیوگ ) دـعب  ياـه  تیب  رد  هک  ناـنچ  ییاـمزایب  تسوت  رد  هک  یـشبنج  شمارآ و  زا  ار  نآ  ندوب  بقارم 

هارمه وـت  اـب  یناد  یم  اـّمأ  ینیب  یمن  ار  درخ  هک  وـت   ) .تفرگ دـیاب  هدـنراد  اور  ینعم  هب  اعـسوت  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، هدـنهاوخ 
نوچ  ) .لقع روضح  زا  تسا  يرگید  ناشن  لقع : ندرک  تمالم  .دـشاب ) وت  اـب  ینیب  یمن  هک  ار  قلاـخ  يراد  یمن  اور  هنوگچ  تسا ،

، راک نآ  رب  لقع  شنزرـس  اما  تسا ، دب  لعف  باکترا  وت  تلفغ  ناشن  یلفاغ و  لقع  زا  نآ ، باکترا  لاح  رد  ینک  یم  تشز  يراک 
تـسا یمدآ  یمرگ  باتـش و  دوصقم  .ترارح و  یمرگ ، سفَت : .تسین ) لفاغ  وت  زا  لقع  یلفاغ  لقع  زا  وت  رگا  هک  تسا  نآ  ناـشن 

.تشز راک  رد 

دیشروخ ( 1 تیب 110 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .بالرطسا بالرطصا :
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ناوت یم  نآ  ندوب  بقارم  لقع و  اب  دـننک ، یم  نیعم  ار  اه  بکوک  عاـفترا  بالرطـسا  اـب  هک  ناـنچ   ) .قح ترـضح  تردـق  دوجو :
.همسا ّزع  یلاعت  قح  تردق  نوچ : یب  .تفایرد ) دوخ  اب  ار  یلاعت  قح  تردق  ندوب  هارمه 

.تشگنا عبصا :

.2 تیب 1099 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رما : ملاع  قلخ و  ملاع 

نانچ تخانـش  ناوت  وا  راثآ  زا  ار  وا  ندوب  هارمه  و  ( 4 دـیدح ،  ) .ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  هک : تسا  ناگدـنب  اب  اج  همه  یلاعت  قح 
.تسناد ناوت  یم  دریگ  یم  ماجنا  لقع  نامرف  هب  هک  اه  نوکس  اه و  تکرح  زا  ار  درخ  ندوب  هارمه  هک 

.ندروآ يور  درخ  هب  هانگ  رب  ینامیشپ  و  تسا ، ندوب  لفاغ  درخ  زا  ندش  هانگ  بکترم 

529 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ رگید  لاثم  .تسا  نینچ  زین  وت  اب  یلاعت  قح  برق  یهد  ناشن  ار  نآ  یناوتب  هک  تسین  یتهج  رد  اما  تسوت  اـب  وت  لـقع  هک  ناـنچ 
تسا و حور  زا  تکرح  نآ  یناد  یم  اما  ینک ، تراشا  نادـب  یناوتب  هک  تسین  ینیعم  ياج  رد  يراد  تشگنا  رد  هک  ار  یـشبنج  هک 
زا يرادیب  تلاح  رد  هک  مشچ  ییانـشور  تسا  نینچ  .دوب و  دـهاوخن  شبنج  نآ  دور  باوخ  هب  یمدآ  ای  دوش  ادـج  نت  زا  حور  رگا 

هدنهد ناشن  همه  اهنیا  .تسوت  اب  اما  یهد  ناشن  ار  نآ  یناوتب  هک  تسا  هدماین  ییاج  زا  ینـشور  نیا  .هن  باوخ  رد  يدنم و  هرهب  نآ 
.دوب دناوتن  وت  اب  هنوگچ  نیرفآ  حور  تسوت  اب  حور  نوچ  تسوت و  اب  حور  هک  تسا  نآ 

4 اه 2408 / لصو  شداد  هچ  را  نوچ  یب  تسین  اه  لصا  اب  اه  عرف  نیا  تبسن 

مرجال ِرمآ  دشاب  رت  تهج  یب  منص  يا  رما  ملاع  ناد  تهج  یب 
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يا نوچ  یب  تسه  ّقلعت  نآ  ودـب  یقولخم  تسین  ّقلعت  یب  ناج  مه ز  رت  ناج  لقع و  زا  رَت  لقع  ناـیَبلا  ُماـّلع  لـقع و  دـُب  تهج  یب 
ندرب یپ  کیل  لیلد  زا  رب  یپ  لـصو  لـصف و  ریغ  ناـمگ  دـشیدنن  لـصو  لـصف و  ریغ  ناور  رد  دوبن  لـصو  لـصف و  هک  نآ  ومع ز 

تسا و لصف  هتـسب  درب ؟ هر  نوچ  درخ  ار  ّقلعت  نیا  لصو  يوس  درآ  تیدرم  كرات  لصا  يرود ز  را  رب  یم  یپایپ  یپ  لیلَغ  دناشننب 
رد تسا  یندرک  رّکفت  شتاذ  رد  هک  نآ  ادـخ  تاذ  رد  دـییوج  مک  ثحب  یفطـصم  ار  اـم  درک  ّتیـصو  نیز  درخ  نیا  تـسا  لـصو 

تـسوخ لوصوم  يا  هدرپ  رد  یکی  ره  َهلا  ات  دمآ  هدرپ  نارازه  دـص  هار  هب  اریز  وا  رادـنپ  نآ  تسه  تسین  تاذ  رد  رظن  نآ  تقیقح 
وا ِمهو  ردـنا  هک  نآ  وا و  زَپ  ادوس  طـلغ  رد  دـشابن  اـت  وا  زا  مهو  نیا  درک  عفد  ربمیپ  سپ  تسوه  نیه  دوخ  نآـک  تسا  نآ  وا  مهو 

تسم ِّدح  هک  نآ  ریچ ز  تسه  وک  وا  درادنپ  دور  یم  ریز  يوس  وک  دَُوب  نآ  ینوگن  رس  بر  داد  ینوگن  رس  ار  بدا  یب  بدا  كرت 
شعنُـص نوچ ز  دیوش  مُگ  تباهم  زو  یمیظع  زا  دیور  ردنا  رکف  هب  شااه  بجع  رد  نیمز  زا  ار  نامـسآ  دنادن  وک  نینچ  نیا  دـشاب 

530 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنز  نت  عناص  دناد ز  دوخ  ّدح  دنک  مُگ  تلبس  شیر و 

مجن .تسا  تادرجم  ملاع  رما : ملاـع   3692 نایب ب 3709 - نآ  تسا  نورب  دـح  رامـش و  زک  ناج  وا ز  دـیوگن  یِـصحا  اـَل  هک  زج 
تحاسم لباق  : » دیوگ نیدلا 
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.یلاعت قح  سدقا  تاذ  رمآ : ( 2 تیب 1099 / لیذ  هب : دینک  هاگن  و  ص 48 ، دابعلا ، داصرم  « ) .تسین يّزجت  تمسق و  و 

.تسا ( 4 نمحر ،  ) میرک نآرق  زا  هتفرگ  .قح  ترضح  نایَبلا : ُماّلَع 

.نتخانش نتسناد ، نتفایرد ، ندرب : یپ  تخانش ) يارب  یگنشت  زا  تیانک   ) .یگنشت لیلغ :

.تسا دوصقم  لصف  سنج و  رگید  ریبعت  هب  و  یگتسویپ ، ییادج و  لصو : لصف و 

ص 169. مود ، رتفد  زا  لوا  ءزج  يونثم ، حرش  هب : دینک  هاگن  هتفگ  نیا  دنتسم  يارب  هدرپ : نارازه  دص 

« دوخ  » ففخم ار  وخ »  » دوخ ياه  لامتحا  زا  یکی  رد  يورقنا  اما  دـنا ، هتفرگ  نآ  لوادـتم  ینعم  هب  ناحراش  ضعب  ار  هملک  نیا  وخ :
، دیتشادنپ ادـخ  دوخ  مهو  هب  ار  هچ  نآ   » هک تسا  راگزاس  اه  ثیدـح  ضعب  اب  ریبعت  نیا  دوخ و  رد  تسا  یظفلت  وخ »  » .تسا هتفرگ 

ینعم هب  ار  وخ »  » رگا و  هتـشادنپ ،) ادـخ  ار  نآ  هدیـسر و  هدیـشیدنا  دوخ  هچ  نادـب  يا  هدرپ  رد  سک  ره  « ) .تسامـش نهذ  هدـیرفآ 
هک ناـنچ  هتـشادنپ ،) ادـخ  هدروآ  رد  روصت  هب  ار  هچ  نآ  هدرک و  يروصت  دوـخ  تعیبـط  يوـخ و  هب  سک  ره   ) میریگب نآ  لوادـتم 

.تسین تحاسم  لباق  رما  ملاع  دش  هتشون 

هار سپ  .تسا  تهج  یب  مه  تسوا  رما  هب  ملاع  نآ  هک  نآ  تسا  یهیدب  دشاب ، تهج  یب  تسادـخ  هدـیرفآ  هک  ملاع  نینچ  هاگ  ره 
مهو رد  تسا و  طیـسب  تاذ  وا  .دوـش  هتخانـش  لـصف  سنج و  تخانـش  اـب  هک  تسین  وا  ياـه  هدـننیرفآ  تخانـش  نوـچ  وا  تخاـنش 

اوُرَّکَفَت َال  یَـش ٍء َو  ِّلُک  ِیف  اوُرَّکَفَت  : » تسا هدومرف  لوسر  .دوش  هارمگ  دسانـشب  ار  ادخ  دوخ  مهو  اب  دـهاوخب  هک  نآ  یندـیجنگان و 
ع)  ) نانمؤم ریما  و  سابع ) نبا  تیاور  هب  يورقنا ، حرش  « ) .ِهَّللا ِتاَذ  ِیف 
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ثیداحا هب : دـینک  هاگن  و  هبطخ 91 ، هغالبلا ، جـهن  « ) .مِهِماَهوَِأب َنِیقُولخَملا  َهَیلِح  َكُولََحن  َو  َکـِب ...  َنُولِداَـعلا  َبِذَـک  : » تسا هتفگ 
ص 142) يونثم ،

531 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  هانگ  ضحم  قح  تاذ  رد  یلو  تسا  هار  طرش  ندرک  رکف  الآ  رد 

قح ترـضح  هب  یعون  هب  تسادخ ، هدـیرفآ  هچ  نآ  يرتسبـش )  ) لصاح لیـصحت  ناد  ضحم  لاحم  لطاب  هشیدـنا  قح  تاذ  رد  دوب 
ٍهَنَراَقُِمب َو َال  یَـش ٍء  ِّلُک  َعَم  : » دـیامرف هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع .دـبایرد  دـناوت  یمن  یئزج  لقع  ار  طابترا  نیا  تیفیک  اما  تسا ، طوبرم 
هک دزاس  ناسآ  وا  رب  ار  تخانـش  هار  ادـخ  دزادرپ  تدـهاجم  هب  یـسک  رگا  اما  هبطخ 1 ) هغالبلا ، جـهن  « ) .ٍهَلَیاَزُِمب َال  یَـش ٍء  ِّلُک  ُریَغ 

لصف و زا  دـسر  تجرد  نیدـب  نوچ  و  .َهل » ُصالَخِإلا  ِهدـیِحوَت  ُلاَمَک  ُهُدـیِحوَت َو  ِِهب  ِقیِدـصَّتلا  ُلاَمَک  ِِهب َو  ُقیِدـصَّتلا  ِِهتَفِرعَم  ُلاَـمَک  »
.دهرب لصو 

.1 تیب 128 / لیذ  هب : دینک  هاگن  یصحا : ال 

رد وا  تمظع  تفـص  هک  فاق  هوک  نتفگ  وگب و  ار  ام  قح  تفـص  تمظع  زا  فاق  هوک  يا  هک  ندرک  تساوخ  رد  فاق و  هوک  هب  نینرقلا  وذ  نتفر 
يوگب دوب  رتناسآ  نآ  نتفگ  وت  رب  يراد و  رطاخ  رد  هک  شعیانص  زا  هک  نینرقلا  وذ  ندرک  هبال  دوش و  ادف  اه  كاردا  نآ  شیپ  هک  دیاین  تفگ 

تفص هک  فاق  هوک  نتفگ  وگب و  ار  ام  قح  تفـص  تمظع  زا  فاق  هوک  يا  هک  ندرک  تساوخ  رد  فاق و  هوک  هب  نینرقلا  وذ  نتفر 
وت رب  يراد و  رطاخ  رد  هک  شعیانـص  زا  هک  نینرقلا  وذ  ندرک  هبـال  دوش و  ادـف  اـه  كاردا  نآ  شیپ  هک  دـیاین  تفگ  رد  وا  تمظع 

يوگب دوب  رتناسآ  نآ  نتفگ 

طیـسب ِقلخ  نآ  ردنا  ناریح  دـنام  طیحم  وا  هتـشگ  هقلح  ملاع  درگ  فاص  دوب  دُّرمز  زک  ار  وا  دـید  فاق  هوک  يوس  نینرقلا  وذ  تفر 
اهب نسُح و  رد  دنوبن  نم  لثم  اه  هوک  نآ  دنا  نم  ياه  گر  تفگ  دنتسیا  زاب  وت  مظُع  شیپ  هب  هک  دنتـسیچ  اهرگد  یهوک  وت  تفگ 

ره هب  نم 
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منابنجب سپ  ار  قرِع  مناهَج  رب  نم  وا  دیوگ  ارم  يرهش ، هلزلز  دهاوخ  وچ  قح  ناهج  فارطا  هتسب  مقورع  رب  ناهن  مراد  یگر  يرهش 
مگت ردنا  لعف  يور  زو  منکاس  مگر  نکاس  دوش  سَب ، دیوگب  نوچ  رهش  تسا  هتشگ  لصّتم  گر  نآ  دب  هک  رهق  هب  ار  گر  نآ  نم 

زا تسه  هلزلز  نیا  شلقع  دـنادن  هک  سک  نآ  دزن  نخـس  ناـبنج  وا  زو  نکاـس  درخ  نوـچ  نـک  راـک  سب  نکاـس و  مـهرم  وـچمه 
هن تسا  نامگ  سدح و  ساسا  رب  رتشیب  هک  دنا ، هدرک  اهریـسفت  ار  خاش ) ود  دـنوادخ   ) نینرقلا وذ   3710 نیمز ب 3719 - تاراخب 
هب روثنملا ، ّرد  ریـسفت  « ) همامعلا اَمِِهیراُوت  ِناریِغَـص  ِناَنرَق  َُهل  َناَک  : » میناوخ یم  روثنملا  ّرد  ریـسفت  رد  .یخیرات و  قیقحت  اه و  تیاور 

لوسر ای  دیـسرپ  هک  : » تسا هدمآ  ادخ  لوسر  زا  سابع  هّللا  دبع  تیاور  رد  فاص : درمز  ص 242 ) ج 4 ، يزاریش ، متاح  وبا  زا  لقن 
« .تسا نآ  زا  نامـسآ  يزبـس  زبـس و  درمز  زا  تفگ  تسیچ  زا  فاـق  هوـک  تفگ  .فاـق  هوـک  زا  تفگ  تـسیچ ؟ زا  نـیمز  رارق  هَّللا 

.هتفرگ ارف  ار  ملاع  درگ  هدرتسگ ، طیسب : ص 5 ) هداز ، یقت  حیحصت  ءایبنالا ، صصق  )
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.یگرزب مظُع :

یف ٌهتباث  : » دیوگ هداتق  ( 88 لمن ،  ) .ِباحَّسلا َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  ًهَدِماج َو  اُهبَـسْحَت  َلابِْجلا  يَرَت  َو  هیآ : هب  تسا  تراشا  هوک : ندوب  گت  ردنا 
یم نآ  ندـش  رجفنم  راخب و  مکارت  زا  ار  هلزلز  شیادـیپ  نیمز : تاراخب  روثنملا ) ّرد  « ) .باحـسلا َّرم  رمت  یه  كرحت و  ـال  اـهلوصا 

: دیوگ يراوزبس  .دنتشادنپ 

زا نینرقلا  وذ  شسرپ  هراب  رد  اما  يراوزبس ) هموظنم  حرش   ) هرجفنم اهفیثکت  نم  نیعلا  هرخبالا و  سبحل  ضرالا  هلزلز 
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زا ناـیمدآ و  هاـنگ  زا  تسا  نیمز  هوکـش  هراـب  رد  هک  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  زا  یکی  تسا  هدروآ  تیاور  ود  نوسلکین  .فاـق  هوک 
نیا و  نینرقلا ، وذ  شسرپ  هراب  رد  هبنم  نب  بهو  تیاور  يرگید  .شزرل و  زا  نیمز  راهم  يارب  ار  اه  هوک  ادخ  ندیرفآ  و  نآ ، ندید 

هب ات  تشگ  یم  ملاع  درگ  نینرقلا  وذ  : » میروآ یم  رارـسالا  فشک  ریـسفت  زا  ار  نآ  تسا و  قبطنم  هدورـس  انالوم  هچ  نآ  اـب  تیاور 
وت تنأ ؟ ام  هک : دیـسرپ  يو  زا  ات  دروآ  نخـس  هب  يو  اب  هوک  نیملاعلا ، ُّبر  .دید  درخ  ياه  هوک  فاق  هوک  درگ  دیـسر و  فاق  هوک 

گر نیا  تفگ : تسیچ ؟ درخ  ياه  هوک  نیا  تفگ : .هدـمآ  رد  ملاع  درگ  فاق  منم  فاـق ، اـنأ  تفگ : تسیچ ؟ تماـن  یـشاب و  هچ 
نآ قح  تدارا  هب  هک  نیمز  نآ  ره  هتسویپ ، ودب  تسا  یگر  نم  زا  نیمز  ياهرهش  زا  يرهش  ره  رد  یتعقب و  ره  رد  تسا و  نم  ياه 

نینرقلا وذ  .دـتفا  هلزلز  ار  نآ  ات  هتـسویپ  نیمز  نآ  هب  هک  مناـبنجب  دوخ  ياـه  گر  زا  یگر  اـت  دـیامرف  ارم  دیـسر ، دـهاوخ  هلزلز  ار 
هزادـنا زا  تسا و  میظع  ام  دـنوادخ  راک  ٌمیظَعل  انِّبَر  َنأَش  َّنإ  نینرقلا  اذ  ای  تفگ : يوگب ، يزیچ  ام  اـب  هللا  تمظع  زا  فاـق  اـی  تفگ :

رد تسا و  رتمک  هچ  نآ  رخآ  تفگ : دـسر ؟ وا  فصو  هب  ترابع  مادـک  و  دـسر ؟ اـجک  ربخ  وا  تمظع  هب  .تسا  نوریب  مهف  مهو و 
همه نآ ، ضرع  هار  هلاس  دصناپ  نآ و  لوط  هار  هلاس  دصناپ  هدیرفآ  تسا  ینیمز  نم  يارو  تفگ  .يوگب  يزیچ  دـیآ  فصو  تحت 

يدوب فرب  نآ  هن  رو  فرب  زا  رپ  دنناهوک 
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دنتفگ ق »  » ینعم رد  دـنا  هتفگ  يرگید  يّرـس  تفرعم  بابرا  تقیرط و  نادرمناوج  دـیتخادگب ...  ریزرا  نوچ  خزود  ترارح  زا  نم 
نیا رد  هک  ره  سپ  .هدیـشک  رد  ناتـسود  ياه  لد  درگ  هک  فاق  نآ  زا  تسا  يراک  دومن  هدیـشک ، رد  ملاع  درگ  هک  فاـق  هوک  نآ 

زا هک  دهاوخ  ایند 
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تیالو رد  هک  یسک  نینچمه  .تسین  رذگ  يو  رب  تسین و  هار  فاق  نیا  يارو  دنیوگ  دنریگ  ورف  يو  مدق  درذگ ، رد  فاق  هوک  نآ 
دنریگ ورف  لد  ماقم  رد  يو  مدق  دهن  نوریب  هنیـس  ملاع  لد و  تافـص  زا  مدق  کی  هک  دهاوخ  نوچ  دنز ، مدـق  هنیـس  يارحـص  لد و 

ادـخ : » تسا تیاور  سابع  نبا  زا  ص 273 و 274 ) ج 9 ، رارـسالا ، فشک  « ) .میاوت اب  ياج  نیمه  دوخ  ام  يوش ؟ یم  اجک  دـنیوگ 
يرهش دهاوخ  ادخ  نوچ  .تسا  نآ  رب  نیمز  هک  تسا  يا  هرخص  هب  نآ  ياه  گر  هتفرگ و  ار  ناهج  درگادرگ  هک  دیرفآ  ار  یهوک 

هیآ ق) لیذ  روثنملا ، ّرد  ریسفت  « ) .دنابنجب ار  رهش  نآ  گر  ات  دیامرف  ار  هوک  نآ  دنازرلب  ار 

زا رنه  نآ  هک  نک  ار  ناتشگنا  شیاتس  تفگ  دوب  رت  زیت  مشچ  هک  رگید  يروم  .تفرگ  ندوتس  ار  ملق  دید  ملق  نتشبن  .تفر  یم  يذغاک  رب  يروم 
هرخآ یلا  دناوزاب  عرف  ناتشگنا  هک  میاتس  ار  وزاب  نم  تفگ  دوب  رت  نشور  مشچ  ود  ره  زا  هک  رگید  يروم  منیب  یم  ناشیا 

نک ار  ناتشگنا  شیاتس  تفگ  دوب  رت  زیت  مشچ  هک  رگید  يروم  .تفرگ  ندوتس  ار  ملق  دید  ملق  نتـشبن  .تفر  یم  يذغاک  رب  يروم 
یلا دناوزاب  عرف  ناتـشگنا  هک  میاتـس  ار  وزاب  نم  تفگ  دوب  رت  نشور  مشچ  ود  ره  زا  هک  رگید  يروم  منیب  یم  ناشیا  زا  رنه  نآ  هک 

هرخآ

راز نسوس  وچ  ناحیر و  وچمه  درک  کلک  نآ  اه  شقن  بیاجع  هک  مه  زار  نیا  رگد  روم  اب  تفگ  ملق  وا  دید  يذـغاک  رب  یکروم 
نآ تسا  عبصا  روم  نآ  تفگ  درو  و 
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تفر یم  نینچمه  تسب  شقن  شروز  رغال ز  عبصا  هک  تسا  وزاب  زک  موس  روم  نآ  تفگ  رثا  تسا و  عرف  لعف  رد  ملق  نیو  رو  هشیپ 
نوچ دمآ  تروص  ربخ  یب  ددرگ  گرم  باوخ و  هب  هک  رنه  نیا  دینیبم  تروص  زک  تفگ  یکدنا  دوب  نطف  ناروم  رتهم  یکی  ات  الاب 
نامز کی  دامج  دـشاب  ادـخ  بیلقت  یب ز  داؤف  لقع و  نآ  هک  وا  دوب  ربخ  یب  اه  شقن  دـبنجن  ناج  لقع و  هب  زج  اصع  نوچ  سابل و 
هراچ یب  نیا  : » تسا یلازغ  نخس  زا  هتفرگ  ذغاک : رب  يروم   3720 دنک ب 3728 - یم  اه  یهلبا  كریز  لقع  دنَک  رب  تیانع  يو  زا 

دور و یم  ذـغاک  رب  هک  تسا  يا  هچروم  نوچ  نیا  لاـثم  .دـننک  تلاوح  موجن  عیاـبط و  اـب  اـهراک  مورحم ، ِمجنم  موـجرم و  ِیعیبـط 
راک نیا  تقیقح  دـیوگ  دوش و  داش  دـنیب  ملق  رـس  دـنک  هاـگن  .دـیآ  یم  ادـیپ  یـشقن  يو  رب  دوش و  یم  هایـس  هک  دـنیب  یم  ار  ذـغاک 

هچروم سپ  .نیـسپ  زاب  تجرد  زج  تاکرحم  زا  تسنادن  زیچ  چـیه  هک  تسا  یعیبط  لاثم  نیا  .دـنک  یم  ملق  یـشاقن  نیا  .متخانـشب 
يارو منیب و  یم  رّخـسُم  ار  ملق  نیا  نم  يدرک  طلغ  تفگ  .دوب  رتشیب  يو  رادید  تفاسم  دوب و  رت  خارف  يو  مشچ  هک  دـمایب  يرگید 

شاـقن هک  متـسنادب  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ  دـش و  داـش  نیدـب  دـنک و  یم  يو  یـشاقن  نـیا  هـک  مـنیب  یمه  رگید  زیچ  يو 
رخسم عیابط  هک  تسنادب  دیشکب ، رتشیب  يو  رظن  هک  تسا  مجنم  لاثم  نیا  و  تسا ، تشگنا  رخسم  ملق  و  ملق ، هن  تسا  تشگنا 
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.لگ درو : ص 57 ) ج 1 ، تداعس ، يایمیک  « ) .دنا بکاوک 

.كریز نُِطف :

.ندنادرگ بیلقت :

تسا یلیثمت 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2363 

http://www.ghaemiyeh.com


ملع ار  یضعب  تسا و  تقیقح  دنتفای  سح  هار  زا  هچ  ره  دنرادنپ ، دنا و  نیب  رهاظ  یـضعب  هک  تقیقح ، ناگدنیوج  كاردا  نازیم  زا 
دنا لصتم  قح  هب  هک  نانآ  اما  .دننیب  یمن  ار  ببسم  دنبای و  یم  ار  ییاه  ببس  دنوش و  یم  لسوتم  ینالقع  ياه  سایق  هب  تسا  رتشیب 

.دنبای یم  ار  یلاعت  قح  دنرگن و  یم  اه  ببس  يارو 

نم اب  نکب  قح  تافـص  زا  ناد  زار  ریبخ  يوگنخـس  ياک  تفُـس  قطن  ِّرُد  فاق  هوک  هک  نوچ  تفگ  نینرقلا  وذ  تفای  اـیوگ  شنوچ 
رب دـسیون  رب  رـس  هب  هک  دـشاب  هرهز  ار  ملق  اـی  تسد  دُرب  دـناوت  يو  رب  ناـیب  هک  تسا  رت  لـیاه  نآ  زا  فـصو  نآـک  ور  تفگ  ناـیب 

فرب اه  هوک  هار  هلاس  دصیس  تشد  کنیا  تفگ  وکن  ربَح  يا  قح  ياه  بجع  زا  وگ  زاب  یناتـساد  رتمک  تفگ  ربخ  نآ  فیاحص ز 
دناسر یم  يرگید  رب  دـنز  یم  یفرب  هوک  ددـم  شفرب  ناـمز  ره  رد  دـسر  یم  ددـع  یب  رامـش و  یب  هُک  رب  هوک  هاـش  تسا  هدرک  رپ 
خزود ّفت  اهش  يداو  نینچ  نیا  يدوبن  رگ  فرگش  ّدح و  یب  رابنا  مد ز  هب  مد  فرب  هوک  رب  دنز  یم  یفرب  هوک  يرثات  يدرس  فرب ،

.هّبشمب هب  هَّبشم  هفاضا  قطن : ِّرُد   3729 ارم ب 3738 - رم  يدرک  وحم 

.نتفگ نخس  زا  تیانک  نتفُس : قطن  ّرد 

.كانسرت لیاه :

ام ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَـس  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی  ُرْحَْبلا  ٌمْالقَأ َو  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  دـشاب : هرهز  ار  ملق  اـی 
.دنمشناد ربح : ( 27 نامقل ،  ) .ِهَّللا ُتاِملَک  ْتَدِفَن 

.نیمز يََرث ، يرث :
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قوش ران  زا  یتخوس  فاب  فرب  لهج  سکع  يدوبن  رگ  نالقاع  ياه  هدرپ  دزوسن  ات  ناد  فرب  ياه  هوک  ار  نالفاغ 
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ِدَرب تسا  قیاـف  تفز و  هک  يرهق  نینچ  اـب  تسا  يا  هّرِد  ناـمیئل  دـیدهت  رهب  تـسا  يا  هّرذ  دوـخ  ادـخ  رهق  زا  شتآ  فاـق  هوـک  نآ 
تسَپ مهف  زا  دوب  نآ  يدیدن  رگ  يوُد  یب  يدید  قوبسم  قباس و  يونعم  هنوگچ  نوچ و  یب  قبـس  تسا  قباس  يو  رب  هک  نیب  شفطل 

هگنـالوج ار  غرم  نیلگ  غرم  نید  خرچ  رب  دـسر  یک  نید  تاـیآ  رب  هن  هن ، دوخ  رب  بیع  تسا  وج  کـی  ناـک  نآ  قلخ ز  لوـقع  هک 
مهف نوچ ز  یلمحم  دیآ  تشیپ  تمحر  ات ز  یلب  یب ال و  شاب  ناریح  وت  سپ  تساوه  زو  توهـش  وا ز  وشن  هک  نآ  تساوه ز  یلاع 
نیمه سپ  تنزور  ین  نآ  دـب  ددـنب  رب  رهق  تندرگ  ین  دـنز  ین  ییوگب  رو  ینک  یم  فـّلکت  ییوـگ  یلب  رگ  یندوـک  بیاـجع  نیا 

ِتفز اندـها  یتفگ  لاح  نابز  اب  انف  جـیگ و  یتشگ و  ناریح  هک  نوچ  سپ  شیپ و  زا  ّقح  رـصن  دـیآ  رد  ات  سب  شاب و  هلاو  ناریح و 
يدـمآ زجاـع  هک  نوچ  تسا  رکنم  رهب  تفز  لکـش  هک  نآ  يوتـسم ز  مرن و  تفز  نآ  دوش  یم  يوـش  یم  نازرل  وـچ  تسا و  تفز 

.هنایزات هّرِد :  3739 تسا ب 3753 - ِرب  فطل و 

یب ( 2 تیب 2617 / لیذ  هب : دینک  هاگن  « ) .یبَضَغ ِیتَمحَر  تَقَبَس  : » یسدق ثیدح  هب  تسا  تراشا  .هبشمب  هب  ٌهَّبـشم  هفاضا  فطل : درب 
.ناکم نامز و  زا  تسا  هزنم  یلاعت  قح  تسا و  نامز  هب  تبسن  قوبسم  قباس و  قوبسم : قباس و  ندوب  يود 

.تسا یکاخ  مسج  شرورپ  دنب  رد  اهنت  هک  یناسنا  زا  تراعتسا  نیلگ : غرم 

.3 تیب 1116 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندش : ناریح 

رد هک  نانچ  قح : ندمآ  رد 
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.ي يوکن  ِّرب : ِرب : ( 110 فسوی ،  ) .انُرْصَن ْمُهَءاج  اُوبِذُک  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  ُلُسُّرلا َو  َسَْأیَتْسا  اَذِإ  یَّتَح  تسا : میرک  نآرق 

538 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ای ریسفت  تسوا  هویـش  هک  نانچ  خزود ، یمرگ  ندیـسر  زا  نآ  ندوب  عنام  و  تسا ، فرب  ياه  هوک  هراب  رد  هک  یتیاور  زا  هدافتـسا  اب 
دراد یم  زاب  راک  زا  دنک و  یم  تسس  ار  يو  نآ  يدرس  هک  تسا  فرب  نوچ  یمدآ  رد  تلفغ  .دنک  یم  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  لیوأت 

یم راک  زا  تسد  قح  هب  ندیسر  قوش  زا  ناقشاع  دشاب  یهاگآ  همه  رگا  .دزادگ  یم  ار  وا  هک  نازوس  تسا  یشتآ  نوچ  یهاگآ  و 
.دیدرگ یم  لتخم  ناهج  مظن  دندیشک و 

یمک يداتف و  رد  یبارخ  سب  یمدآ  يدنامب  شتآ  نآ  رب  رگ 

نامدرم زا  يدش  نوریب  اه  صرح  نامز  ردنا  يدش  ناریو  ناهج  نیا 

رد هک  دید  ار  یکی  يزور  رانید  کلام   1 / 2064 تسا 2066 - تفآ  ار  ناهج  نیا  يرایشوه  تسا  تلفغ  ناج  يا  ملاع  نیا  ُنتـسا 
.مروآ یم  تسد  هب  تلفغ  تفگ  ینک  یم  هچ  اجنیا  رد  دیسرپ  ددرگ  یم  مدرم  ماحدزا  نایم  قوس  راهچ 

دیدـهت يارب  وا  بضغ  شتآ  .تمحر  تسا و  بضغ  ار  ناحبـس  دـنوادخ  هـک  دزادرپ ، یم  يرگید  لـیوأت  هـب  لـیوأت  نـیا  زا  سپس 
رگید تسا و  قباس  یکی  تفگ  ناوتب  هک  نانچ  هن  اـما  تسا  قباـس  بضغ  رب  شتمحر  .ناـگمه  ریگارف  وا  تمحر  اـما  تسا  ناـمیئل 

.ناکم نامز و  زا  رتارف  ادخ  تسا و  ملاع  نیا  تاصخشم  زا  یسپ  یشیپ و  هک  ارچ  تسا  قحال 

رد ددـنب و  ورف  مد  هک  رتـهب  تسین  هقیقد  نیا  كرد  ناوـت  هک  ار  سک  نآ  .تسین  رـسیم  ار  ناـگمه  هقیقد  نیا  مـهف  دـیوگ  هاـگ  نآ 
تمظع
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.دریگ ارف  ار  يو  وا  تمحر  دیاش  دوش  ناریح  قح 

.ناراب ندمآ  ِّرِس  ص )  ) لوسر زا  وا  ندیسرپ  ندمآ و  ناراب  هشیاع و  ناتساد  لوا ، رتفد  هب : دینک  هاگن  و 

ار قفا  دش  رهاظ  رپ  کی  نوچ  وا  رپ  دص  تفه  زا  شیوخ و  تروص  هب  مَّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطـصم  هب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ندومن 
شعاعش همه  اب  دش  بوجحم  باتفآ  تفرگب و 

رهاظ رپ  کی  نوچ  وا  رپ  دص  تفه  زا  شیوخ و  تروص  هب  مَّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطـصم  هب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ندومن 
شعاعش همه  اب  دش  بوجحم  باتفآ  تفرگب و  ار  قفا  دش 

راو هراّظن  ار  وت  رم  منیبب  ات  راکشآ  سوسحم  وت  امنب  ارم  رم  لیلخ  يا  تسوت  تروص  هک  نانچ  هک  لیئربج  شیپ  تفگ  یم  یفطصم 
تسا كزان  سح  دح  هچ  ات  دسج  نیا  دنیبب  ات  امنب  تفگ  تدیآ  تخس  کُنت ، تسا و  فیعض  سح  تدوبن  تقاط  ّیناوتن و  تفگ 

اما .تسا  نیدـلا  مولع  ءایحا  زا  هتفرگ  ًانئمطم  هکلب  يوق  لاـمتحا  هب  تسا  هتـشون  اـنالوم  هک  ار  یناونع   3754 ددـم ب 3757 - یب  و 
ریسفت هلمج  زا  رگید ، ياه  باتک  رد  هدش ، تراشا  اهنادب  يونثم  تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  هک  ییاهذخأم  رب  هوالع  ناتـساد  نیا 

.دوش یم  هدید  ( 97 هرقب ،  ... ) َلیِْربِِجل اوُدَع  َناک  ْنَم  ُْلق  هیآ : لیذ  ص 92 ) ج 1 ، ، ) روثنملا ّرد 

زا تسا ، باهـش  نبا  زا  روثنملا ، ّرد  رد  یطویـس  تیاور  .تسا  هدروآ  ص 259 ) ج 56 ،  ) راونالا راحب  رد  ار  وا  ترابع  زین  یـسلجم 
مراد تسود  دومرف  .يرادـن  ار  نآ  ناوت  تفگ  لیئربج  .منیبب  یتسه  هک  یتروص  هب  ار  وت  مهاوخ  دومرف  ار  لیئربج   » هک ادـخ  لوسر 
سپ درک ، شغ  دید  ار  وا  نوچ  ص )  ) لوسر .دمآ  دوخ  تروص  رد  لیئربج  تفر ، یم  اّلـصم  هب  هک  باتهام ، یبش  سپ  .ینک  نینچ 

هداد و هیکت  لیئربج  هب  هک  یلاح  دمآ  شوه  هب 
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.دوب يو  هنیس  رب  وا  ياه  تسد  زا  یکی 

نیمه هدش ، تراشا  نادـب  ص 155 )  ) يونثم تـالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  هدروآ و  دوخ  ریـسفت  رد  حوتفلا  وبا  هک  مه  ار  یتـیاور 
: تسا هتشون  شخب 1 ) ج 3 ،  ) يربکلا تاقبطلا  رد  دعس  نبا  .تسوگ  تفگ و  یسب  ياج  نآ  دنـس  رد  هک  تسا  باهـش  نبا  تیاور 

ار وا  ندید  ناوت  دومرف  وا  دنیبب و  تسه  هک  یتروص  هب  ار  لیئربج  تساوخ  ص )  ) لوسر زا  هزمح 

540 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درک شغ  دنایامن  يو  هب  ار  وا  نوچ  مراد و  تفگ  يرادن 

هنز شتآ  تفص  رد  وا  تسه  کیل  هنت  نیا  نهآ  گنس و  لاثم  رب  میظع  یقلُخ  یکی  نطاب  رد  کیل  میقس  نت  ّسح  تسه  ار  یمدآ 
نت رد  زاب  نز  هلعش  وا و  نت  رب  رهاق  تسه  نت  فصو  ِراکتسد  شتآ  زاب  راب  رهق  دلاو  ود  رب  شتآ  داز  ران  داجیا  دلوم  نهآ  گنس و 

هب ود  نیا  رهاـظ  نوِقباّـسلا  َنوُرخـآلا  ُنَحن  زمر  نونف  وذ  لوسر  نآ  تفگ  مرجـال  راـن  جرب  ددرگ  روـهقم  وا  زا  هک  راو  میهاربا  هلعش 
هّشپ ار  شرهاظ  نادب  ار  نیا  ناهج  لصا  تفص  زو  ناهج  عرف  یمدآ  تروص  هب  سپ  نوزف  اه  نهآ  ناک  زا  تفص  رد  نوبز  ینادنس 
دبای یم  رد  ار  یئزج  رهاظ و  اهنت  سح  نت : سح  ندوب  میقـس   3758 خرچ ب 3766 - تفه  طیحم  دـشاب  شنطاب  خرچ  هب  درآ  يا 

.تسین نکمم  نآ  يارب  ءایشا  تقیقح  یلک و  روما  تفایرد  و 

گنس زا  شتآ  نهآ : گنس و  .میوقَت » ِنَسحأ  ِیف  َناَسنِإلا  اَنقَلَخ  دََقل  : » تسا هدمآ  نآ  هراب  رد  هک  یناسنا  تیجس  نطاب : میظع  قلَخ 
دیدپ نهآ  و 
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.دنک بآ  ار  نهآ  دزادگب و  ار  گنس  دناوت  اما  دیآ  یم 

ار نت  هلمج  تسد و  دناوت  یم  اما  دیآ  یم  دیدپ  تسوا  نت  زا  یئزج  هک  یمدآ  تسد  اب  شتآ   ) .هدـمآ دـیدپ  .تسد  راک  راکتـسد :
- دز یم  هنابز  ع )  ) میهاربا نورد  هک  يا  هلعـش   ) .دـنتخورفا میهاربا  ندـنازوس  يارب  هک  یـشتآ  هب  تسا  تراشا  ران : جرب  .دـنازوسب )

.2 تیب 3042 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نورخآلا : نحن  .تخاس ) دوبان  دندوب  هدرک  مهارف  وا  ندنازوس  يارب  هک  ار  شتآ  وا - نامیا 

یم دـیدپ  ار  شتآ  هچ  نآ  .تسا  هدـش  نایب  لیثمت  تروص  هب  ود  نیا  زا  کی  ره  رثا  یناسنا و  حور  یناویح و  حور  اـه  تیب  نیا  رد 
تخس و تسا  نهآ  گنـس و  لاثم  نت  .تسا  بلاغ  ود  نآ  رب  هک  تسا  شتآ  دراذگ ، یم  رثا  هچ  نآ  اما  تسا  نهآ  گنـس و  دروآ 

حور درس و 

541 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دزاس رهاظ  ار  دوخ  رثا  دتفا و  راک  هب  یناویح  حور  ات  دبای  ورین  دیاب  نت  .شتآ  لاثم  یناویح 

حور دراد ، یم  او  تکرح  هب  ار  مسج  هچ  نآ  نینچمه  تسا  شتآ  دهن  یم  رثا  هچ  نآ  اما  ددرگ ، یم  دیدپ  نهآ  گنـس و  زا  شتآ 
.تسا

ریبعت میظع » قلخ   » ای راو » میهاربا  هلعـش   » هب نآ  زا  انالوم  هک  تسا  يرگید  حور  تسا ، هتفرگن  ياج  یناویح  حور  اهنت  یمدآ  رد  اما 
هب وا  نتـشگ  فـصتم  یمدآ و  تقلخ  زا  دوـصقم  تسا و  یهلا  روـن  زا  نآ  هک  ارچ  دراد  هبلغ  یناوـیح  حور  رب  هلعـش  نیا  .دـنک  یم 

: هک تسا  مالـسا  اه  تما  زا  و  ص )  ) لوسر ناهج  شنیرفآ  زا  دوصقم  هک  ناـنچ  .وا  رد  تسا  حور  نیا  لـماکت  یهّللا  هفیلخ  تفص 
« .ساّنِلل تَجِرخا  ٍهَّما  َریَخ  ُمتنُک  »
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3 فیرط 1128 / هویم  دوب  قباس  رجش  رب  فیرظ  يا  شاب  نوقباّسلا  نورخآ 

شُه یب  تشگ  تباـهم  زا  ار  برغ  قرـش و  هتفرگب  يرپهـش  یکدـنم  وز  دوش  هُک  هک  یتـبیه  یکدـنا  دوـمنب  حاـحلا  درک  هک  نوـچ 
ناتسود شّمجت  نیو  ناگناگیب  تمسق  تباهم  نآ  دیشک  ششوغآ  رد  دمآ  لیئربج  دیدب  ششوه  یب  سرت  میب و  نوچ ز  یفطـصم 

(. ص  ) لوسر حاحلا : درک  هک  نوچ   3767 ناگیار ب 3770 - ار 

.هدیشاپ ورف  .هتخیر  مه  رد  ّكَدنُم : كَدنُم :

.ییابر لد  شُّمَجَت :

6 دوزف 1108 / نابوخ  اب  رای  شّمجت  نآک  دوب  شیب  نازیزع  رب  اهالب  نآ  ز 

اهریـش تباهم  زا  دـنزرلب  هک  اهریـشمش  هزین و  شاب و  رود  تسد  هب  اه  مراـص  ناگنهرـس و  لوه  تسـشن  رب  ناـمز  ار  ناـهاش  تسه 
ربخ یهاشنهش  زا  ناشدنک  هک  رذگ  هر  ماع  صاخ و  يارب  نیا  اه  ناج  شبیهن  زا  تسس  دوش  هک  اه  ناگوچ  نآ  ناشوواچ و  گناب 

حرـش دنک  مک  رـش  هنتف و  نیب  دوخ  سفن  دنکـشب  ناشیا  ياهام  نم و  ات  هورگ  نآ  دنهنن  ربک  هالک  ات  هوکـش  نیا  دـشاب  ماع  يارب  زا 
542 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

نآ دـیآ ز  عنام  هش  تبیه  سوفن  رد  اه  سوه  نآ  دریمب  سپ  راد  ریگ و  مخز و  رهق  ردـنا  دراد  رایرهـش  نآک  دوش  نمآ  نآ  زا  رهش 
زا يونـشن  شوج  هب  اه  تمحر  تسا و  ملح  رد  ملح  صاصق  ای  تباهم  اج  نآ  دوب  یک  صاـخ  مزب  يوس  هب  دـیآ  نوچ  زاـب  سوحن 

ار و ماع  بساحم  ناوید  تسه  گنچ  زاوآ  صاوخ  اب  ترـشع  تقو  گنج  تقو  دـشاب  لوه  سوک  لبط و  شورخاـن  گـنچ و  ریغ 
دوخ نآ  هرز و  نآ  ار  ماج  فیرح  نایور  يرپ  نآ 
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داـشَّرلِاب ب 3784- مَلعأ  ُهَّللا  نک َو  متخ  داوج  يا  درادـن  ناـیاپ  نخـس  نیا  تسار  شیرعَت  رم  دور  ریرح و  نیو  تسار  شیلاـچ  رم 
رتهب ناگنهرـس : لوَه  همان ) تغل  زا  لقن  هب  همان ، زورون  « ) .دـیاش ار  كولم  تسـشن  رب  هدرز ، دـیپس   » .ندـش راوس  تسـشن : رب   3771

( .دنراد هارمه  هب  ار  روآ  سرت  ناگنهرس  نامدرم  رب  نانآ  راذگ  ناهاش و  ندش  راوس  ماگنه   ) .تفرگ یصاصتخا  هفاضا  ار  نآ  تسا 
.نارب ریشمش  مراص :

.ینیب دوخ  .ییامن  دوخ  ام : نم و 

.اه یناماسبان  زا  تیانک  .هدنخرفان  سحن : عمج  سوُُحن :  1 دنت 3055 / یم  رب ال  وا و  تسا  باب  ّدَر  دنز  یم  ام  نم و  وا  رد  رب  هک  ره 

نآ رد  هک  یهاگتسد  باسح ، ناوید  بساحم : ناوید   5 سورخ 938 / یتشک  هچ  رهب  زا  لیلخ  يا  سوحن  ُرپ  غاز  وچمه  ییوگ  دنچ 
.تسین هار  ار  مومع  اج  نآ  رد  دنسر و  ار  نایناوید  باسح 

.زاس یعون  دور :

و ص )  ) لوسر ندـش  شوه  یب  لیئربج و  نداشگ  رپ  تبـسانم  هب  جاردـننآ ) تاغللا ، ثایغ   ) .ندرب کشوک  رب  ای  تخت  رب  شیرعت :
دنک و یم  میسرت  قح  ترضح  ناصاخ  تفوطع  توطس و  زا  يریوصت  ار ، ترضح  نآ  لیئربج  ندیشک  شوغآ  رد 

543 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دننک یم  دننامه  صاخ  ای  ماع  يارب  ناهاشداپ  تبیه  هب  ار  نآ 

ِدَعقَم رُّیغت  یب  تسا  ردفـص  نآک  وا  ِقلخلا  ُمیظَع  نآ  تسا و  برثَی  كاخ  ریز  مد  نیا  هتفخ  تسا  براغ  وک  یـسح  نآ  دمحا  ردـنا 
َال هک  یلیدـبت  یب ز  ٌهَّیقرَـش  َال  هک  يرییغت  یب ز  تسا  نشور  یباتفآ  یقاب  حور  تسا  نت  فاصوا  تارییغت ، ياـج  تسا  ردـنا  قدِـص 

دش شوه  یب  یک  هناورپ  زا  عمش  دش  شوهدم  یک  هّرذ  زا  باتفآ  ٌهَِّیبرَغ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2371 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشاب فاصوا  نیا  زا  ناـج  درد  باوخ و  نوچمه  ّيروجنر و  وچمه  نادـب  دـشاب  نت  ِنآ  ّریغت  نیا  نآ  دـب  دـُب  ّقلعت  ار  دـمحا  مسج 
هک انام  ناج  ریش  دوب  هتفشآ  یمد  کی  رگ  شهبور  ناکم  نوک و  نیا  رد  دتفا  هلزلز  ناج  ِفصو  میوگب  رو  مناوتن  دوخ  درف  كاپ و 
هک ناـنچ  نآ  ار  دوخ  ریـش  دزاـس  هتفخ  كانمهـس  راـسمرن  ریـش  تنیا  كاـپ  تسا  باوخ  زک  ریـش  نآ  دوـب  هتفخ  دوـب  هتفخ  مد  نآ 

شودـخم رظن  نآ  دـمحا ز  ّفک  يدـُبُرت  یفیعـض  زا  يدوبر  هک  يدـب  هرهَز  ار  هک  ملاع  رد  هن  رو  ناگـس  نیا  دـنناد  هدُرم  شماـمت 
3785 شابم ب 3798 - وگ  دشابن  فک  رگ  ار  هام  شاپ  رون  یطعُم  تسا  فک  همه  هم  تشگ  شوج  ُرپ  فک  رهم  زا  وا  رحب  تشگ 

.ینامسج راثآ  مسج و  زا  تیانک  سح :

.اه هدید  زا  ناهن  .ناهنپ  براغ :

.رهش نادب  ص )  ) مرکا لوسر  ترجه  زا  شیپ  همظعم ، هنیدم  مان  برثی :

.ترضح نآ  يالاو  حور  .گرزب  حور  قلُخلا : ُمیظَع 

َْدنِع ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  قدص : دـعقَم   3 نامک 1212 / هدرک  هز  وت  راکیپ  رهب  نامـسآ  رب  وت  رون  هتفخب  نت 
، دنا هدیمان  قدص  ِدـعقَم  ار  تشهب  : » تسا لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ( 55 رمق ،  ) .رداق ردتقم  يادخ  دزن  یهاگتـسشن  رد  ٍرِدَتْقُم : ٍکِیلَم 
ص ج 9 ، رارـسالا ، فشک  « ) .دـشاب تشهب  میعن  رد  هک  نآ  رگم  دوش ، لـیاز  نآ  زا  يزور  دوب ، یتـمعن  رورـس و  رد  سک  ره  نوچ 

(397

544 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار ص )  ) لوسر مسج  مسج : هب  دمحا  قلعت  ( 35 رون ،  ) .ٍهَِّیبْرَغ ٍهَِّیقْرَش َو ال  ال  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  هیقرش : ال 
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شوه یب  درک و  تشحو  لیئربج  ندید  زا  هچ  نآ  .حور  رد  هن  دیآ ، یم  دـیدپ  مسج  رد  اهرییغت  نآ  دوب و  یقلعت  وا  گرزب  حور  هب 
.وا گرزب  حور  هن  دوب  وا  مسج  دش 

.دوش هدناوخ  مناتن »  » دیاب مناوتن :

.مسج زا  تراعتسا  هبور :

ار وا  حور  هن  رگ  تسوا و  رهاظ  تلاح  دوب ، هتفخ  دش  هتفگ  هکنیا  .مسج  هب  ترـضح  نآ  هجوت  زا  تراعتـسا  ناج : ریـش  ندوب  هتفخ 
لاهسا نآ  ندروخ  هک  تسا  ینتـسر  خیب  ُدبُرت : ( 2 تیب 3535 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  « ) .یبلق ُماَنَی  َال  َياَنیَع َو  ُماَـنَت  : » هک تسین  باوخ 

.دروآ

.مسج زا  تراعتسا  فک » : » دمحا ّفَک 

.لیئربج هب  نتسیرگن  رظن :

.یشوه یب  هب  نداتفا  رد  زا  تیانک  نتشگ : شودخم 

هچ نآ  دوب ، هدش  راکشآ  یقیقح  تروص  هب  هک  تلاح  نآ  رد  درک ، لیئربج  هب  ص )  ) لوسر هک  یهاگن  اب   ) .حور زا  تراعتسا  رحب :
: هم .دـش ) تلاـح  ناـمه  راـچد  تشاد  مسج  هب  هـک  یطاـبترا  رثا  رد  وا  حور  وا و  حور  هـن  دوـب  وا  مـسج  تـشگ  یـشوه  یب  راـچد 

(. ص  ) لوسر زا  تراعتسا 

.هدنشخب یطعُم :

.وا مسج  هن  تسا  دمحا  حور  دنادرگ ، یم  هدنکارپ  تیاده  رون  دناسر و  یم  ضیف  هچ  نآ 

هک نانچ  .دیدرگ  دیدپ  مسج  رد  ریغت  نآ  دوب و  رگید  ملاع  هب  هجوت  ار  دمحا  ناج  مد  نآ  رد  .تسین  یکاب  دتفیب  راک  زا  مسج ، رگا 
.یتخاس بنیز  هصفح و  اب  تقو  رگید  یتخادرپن و  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دومرف  هک  نینچ  یتقو  دیوگ : يدعس 

هکلب هنافراع  يریوصت  نآ  زا  انالوم  تسین ، ینتفریذپ  تروص  نیدـب  تسوگ و  تفگ و  ياج  ناتـساد  نیا  رد  دـش  هتـشون  هک  نانچ 
.دنک نایب  دهاوخ  هک  ار  یتقیقح  ات  هدیشک  مظن  هب  هنارعاش 

دبا ات  لیلج  ّرپ  نآ  دیاشگب  را  دمحا 
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545 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لیئربج  دنام  شوه  یب 

وت فیرح  نم  ور  ور  تفگ  میپ  ردنا  رپب  نیه  ار  وا  تفگ  شدَـح  زا  لیئربج و  ماقم  زو  شدـصِرم  هردـس و  دـمحا ز  تشذـگ  نوچ 
ّرپ دزوسب  يّرپ  منز  رگ  نم  ّرف  شوخ  يا  دَـح  نیز  نوریب  تفگ  زونه  متـستفرن  دوخ  جوا  هب  نم  زوس  هدرپ  يا  ایب  ار  وا  تفگ  زاب  مین 
هک يراد  ناج  دنچ  تسا  يزاب  اجنیا  هلمج  اه  یـشه  یب  صخا  ردنا  ناگـصاخ  یـشه  یب  صـصق  نیا  دمآ  تریح  ردنا  تریح  نم 

دزیهرپن هناورپ  ناج  زورف  تقو  دنک  توعد  نوچ  عمش  زین  عمش  هن  هناورپ و  يا  هن  وت  زیزع  یفیرش و  رگ  الیئربج  تسا  يزادرپ  ناج 
.تسا هدرک  تیانع  ودب  ادخ  هک  یتبتر  تمظع و  نداد  ناشن  زا  تراعتسا  ندوشگ : لیلج  ّرپ   3799 زوس ب 3807 - ز 

.2 تیب 1778 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هردس :

ورف جارعم  هک  نیه  ص )  ) دـمحم اـی  تفگ  لـیئربج  : » دوـب ناـبدرن  دـصرم ، .تسا و  ساـسا  هخـسن  طبـض  مـیم ) رـسک  هـب  : ) دـصرم
« .دـیپس هرقن  دـننام  رون  زا  نآ  ياه  هیاـپ  عصرم ، تیقاوی  رهاوج و  هب  هتفاـب  خرـس  رز  زا  رون  زا  مدـید  یناـبدرن  متـساخرب  .دنتـشاذگ 

.باجح هدنرادرب  زوس : هدرپ  ص 197 ) يدابآ ، روس  نآرق  صصق  )

: تسا هدمآ  جارعم  ناتساد  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  رپ : نتخوس 

.تساج نآ  ات  ناگتشرف  یهتنم  هک  اریز  دنیوگ  یهتنم  ار  نآ  هک  تسا  یتخرد  نآ  مدیسر و  یهتنملا  هردس  هب  ات  متشذگب  اج  نآ  زا 
ارم دمحم  ای  تفگ  ییاین ؟ رتارف  ارچ  متفگ  .داتـسیاب  لیئربج  مدیـسر  اج  نآ  نوچ  .تسین  هار  رتارف  اج  نآ  زا  ار  برقم  هتـشرف  چـیه 

َُهل ّالا  اَّنِم  ام  َو  : » يامرفم نیا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2374 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 202) يدابآ ، روس  نآرق  صصق   ) .مدرگ هتخوس  میآ  رتارف  یمدق  هب  رگا  اجنیا  زا  .ٌمُولعَم » ٌماَقَم 

تبتر هب  تسا  تراشا  صخا : رد  صاـخ  یـشه  یب   1 ناـج 1067 / ناطلـس  يا  دوب  نیا  نم  ّدـح  نار  شیپ  سپ  نیز  راذـگب  ارم  وت 
« .ٌلَسُرم ٌِیبَن  َال  ٌبَّرَقُم َو  ٌکلم  ِهِیف  ِینُعَسَی  َال  ٌتقَو  ِهَّللا  َعَم  ِیل  : » دومرف دنا  صاخ  هک  برقم  ناگتشرف  مرکا و  لوسر  هصاخ  ناربمیپ ،

546 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هلوق و   » ریبعت اب  راب  کی  و  ص 243 ) ج 79 ، « ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  امک   » ریبعت اب  راونالا  راحب  رد  ار  ترابع  نیا  راب  ود  یسلجم 
يو دزن  وا  ندوب  ثیدح  هک  دیامن  یم  نانچ  .دـنا  هتـشونن  ار  ثیدـح  ذـخأم  یلو  هدروآ  ص 320 ) ج 18 ، « ) هلآ هـیلع و  هَّللا  یلص 

.تسا هدوب  ققحم 

تسا و هدمآ  ( 281 ص 280 -  ) هیفصتلا ص 365 ،)  ) بوجحملا فشک  مهن ،) تیاکح  مود ، باب   ) يدعس ناتـسلگ  رد  ترابع  نیا 
.دنا هدرمش  هفوصتم  تالوقنم  زا  ار  نآ  یضعب  تسا  يونثم  ثیداحا  رد  هک  نانچ 

هنومن ص )  ) مرکا لوسر  .دـنوحم  قح  رد  هک  نانآ  و  دـنا ، قح  رما  رد  هک  نانآ  .نالـصاو  ناگتـشرف و  ماقم  ناـیم  تسا  يا  هسیاـقم 
ناگصاخ یشوه  یب  هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب  سپـس  .دسر  یمن  نادب  يا  هتـشرف  چیه  هک  تسا  یماقم  ار  وا  .تسا  نالـصاو 

تسا و تریح  ماقم  اج  نآ  .تسا  هچیزاب  یـشوه  یب  نآ  ربارب  ملاع  نیا  یـشوه  یب  تسین  ملاـع  نیا  یـشوه  یب  ینعم  هب  صخا  رد 
.نالصاو زمر  هناورپ  تسا و  نالقاع  زمر  لیئربج  .مسج  ندنام  زاب  راک  زا  اجنیا 

ار تیشاش  نخس  کشَم  نک  دنب  نک  روگ  دیص  سکع  رب  ار  ریش  نک  روگ  ار  بلقنم  ثیدح  نیا 
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ای مهِراَد  یبِیبَح  مُهِفلاَُخت  َال  نیا  تسا  یـشاملق  سوکعم و  وا  شیپ  نیمز  زا  شازجا  تشذـگن  رب  هک  نآ  ار  تیـشامُلق  نابنا  نکم  او 
يزغرم اب  ایزار  شوخ  زان  رد  هش و  رد  ندیسر  ات  مِهِضرأ  یف  ًانکاَس  ًانیِعَظ  ای  مِهِـضرا  اومار َو  اوءاش و  ام  ِطعأ  مِهِراَد  یف  ًالزان  ًابیرغ 

ناریو ار  گید  نادـگید و  ینک  ناشوج  نغور  رد  رگا  بآ  ًانَّیل  ًالوق  تفگ  دـیاب  مرن  نم  نوعرف ز  شیپ  رد  ایـسوم  شوخ  زاـس  یم 
ار رـصع  ترـصع  هک  يا  نک  هاتوک  نخـس  دمآ  رـصع  تقو  باطِخلا  ُنِیل  رد  شورفم  هسوسو  باوص  ریغ  وگم  نکیل  وگ  مرن  ینک 

توص فرح و  رگ ز  یتسین  اـج  هضور  ار  ناـج  قطن  هدـم  شَنیِط  نُکم  دـساف  یمرن  هب  دـنق  هک  ار  هراوخ  لـگ  رم  وت  وگ  نک  هاـگآ 
547 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  راخ  تسا  هداهنب  هک  ار  سک  اسب  يا  راز  دنق  نایم  رد  رخ  رس  نیا  یتسینغتسُم 

ینعم و ِزَر  رد  نیقی  ناد  رخ  رـس  نآ  فرح  تروـص  سپ  تفر  یم  او  بوـلغم  ِچـُق  نوـچ  سب  تـسا و  نآ  نآـک  رود  زا  دُربـب  نـظ 
.دوب راگزاسان  تقیقح  اب  نآ  رهاظ  و  دروآ ، ناـیم  هب  هک  تسا  یناتـساد  دوصقم  .هنوگژاـب  بلقنم :  3808 نیرب ب 3822 - سودرف 

زا جارعم  رد  لیئربج  هک  یلاح  دوش ؟ شوهدـم  لیئربج  ندـید  زا  ص )  ) لوسر دـیاب  ارچ  اجک ؟ لیئربج  و  اجک ؟ ص )  ) لوسر ماـقم 
.دنام زاب  وا  يوریپ 

.نتفهن زا  تیانک  ندرک : روگ 

نیا یلو  دـنا  هدرک  ینعم  مدرم  ار  روگ »  » قح و ّیلو  ای  ص )  ) لوسر زا  تیاـنک  ار  ریـش »  » ناـحراش ضعب  ندرک : روگ  دیـص  ار  ریش 
نیا بطاخم  .تسا  زیمآ  فلکت  ریسفت 
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لابند ار  ناتساد  نیا  هک  تسا  نیا  وا  ضرغ  و  دنا ) هتسناد  بطاخم  ار  نیدلا  ماسح  ناحراش  ضعب  دنچ  ره   ) تسانالوم صخش  تیب 
راوشد ياه  ینعم  نیا  ندرک  لمحت  نتـسناد و  بات  ار  هماع  هک  .وگب  نخـس  هماع  قاذـم  هب  راذـگب و  ار  هنافراع  ياـه  ینعم  نکم و 

.تسین مهف 

تغل  ) .ندیراش .تسا  هدوب  چیس »  » تیرکسناس رد  و  جیش »  » اتـسوا رد  .تسا  رگید  عیام  ره  بآ و  نتخیر  ندیـشاش ، یـشاش : نخس 
.تسا ینکارپ  نخس  یشاش » نخس   » و ماظن ) گنهرف  زا  لقن  هب  ادخهد ، همان 

: تسا هدمآ  ریبک  ناوید  رد  راب  دنچ  ظفل  نیا  یشاملَق :

تیب 16044) ریبک ، ناوید   ) میاتس یم  ین  منک  یم  يوجه  هن  ار  نآ  دنام  نکیل  تسا  یشاملق  هن 

تیب ریبـک ، ناوید   ) نیا تسا  ینایرـس  هک  ییوگ  وت  فرح  دـنادن  یم  سک  وگ  تیـشاب  شوخ  شیع و  زا  وگ ، تیـشاملق  قـشع  يا 
(18812

هتفگ نوگ  هنوـگ  نآ  ینعم  رد  ناـحراش  تیب 24759 ) ریبک ، ناوید   ) هانعمب ینبلاـطت  ـال  نکل  میوگ و  تیـشاملق  هک  اـت  نک  شمخ 
.وگب یهاوخ  هچ  ره  تئِش » اَم  ُلق   » ففخم دنا ،

دهد یم  ناشن  تیب  هس  ره  رد  تقد  عطاق ) ناهرب  هیـشاح   ) تسا ییوگ  هزره  ییوگ و  هدوه  یب  نآ  ینعم  ییاـتغج و  یکرت  شاـملق 
، تسین موهفم  نآ  ینعم  هک  تسا  ینخس  یشاملق » »
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لق  » هب نآ  ریـسفت  .دـنا و  هدرک  ریبعت  هدوه  یب  هزره و  هب  نآ  زا  تسین  موهفم  نوچ  تسا و  نینچ  زین  ثحب  دروم  تیب  رد  هک  ناـنچ 
هب هک  هدرک  دانتـسا  یتیب  هب  تسا و  تئِـش » ام  ُلق   » فرحم شامُلق  دـسیون : خالگنـس  فلؤم  هک  صوصخب  تسا ، لمتحم  تئـش » ام 

فاق حتف  هب  یکرت  رد  دسیون  تسا و  ییوگ  هدوه  یب  هوای و  ینعم 
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.تسا لمعتسم  زین 

عمج رد  نوچ  : » يا هدـمآ  دورف  ناش  هناخ  رد  هک  یبیرغ  يا  .نک  ارادـم  نانآ  اب  .نکم  فالخ  نانآ  اـب  نم  تسود  مهفلاـخت :...  ـال 
« .مِِهلوُقُع ِردَق  یَلَع  َساَّنلا  ِمّلَک  : » هک وگب  نخس  ناشیا  اب  نانآ  شناد  هزادنا  هب  راذگب و  ار  هنافراع  ياه  ینعم  يرب  یم  رس  هب  انـشآان 

هتفرگ ياج  نانآ  نیمزرس  رد  هک  يرفاسم  يا  .زاس  ناشدونشخ  .هدب و  نانآ  هب  دننآ  یپ  رد  دنهاوخ و  یم  هچ  نآ  اوءاش :...  ام  طعا 
یلو زا  تراعتـسا  ًارهاظ  یلو  هدرک ، ینعم  قح  ترـضح  ار  نآ  يورقنا  هش : .مهِـضرأ » ِیف  َتمُد  اَم  مِهِـضرأ  : » دـنیوگ هک  نانچ  .يا 

ینادنخـس روضح  هب  ات   ) .تسا شیوخ  هب  وا  باطخ  ای  و  درب ، یم  مان  وا  زا  دعب  ياه  تیب  رد  هک  تسا  نیدلا  ماسح  اًلمتحم  لماک و 
رعش رد  يزار : يزغرم و  .ییوگ ) نخـس  نانآ  مهف  قفو  رب  دیاب  يرب  یم  رـس  هب  مدرم  نیا  نایم  رد  يا و  هدیـسرن  نیدلا  ماسح  نوچ 

.دنرب یم  رس  هب  مه  اب  هک  تسا  قفاومان  ود  يارب  یلاثم  یسراف 

( مکح لاثما و  زا  لقن  هب  ریهظ ،  ) يزار اب  راک  هچ  زگره  ار  يزغرم  هک  تسا  لثم  نیا  نارگید و  اب  تبسن  هچ  ار  وت 

تسا یلاثم  تسا  ع )  ) یسوم بطاخم  دنچ  ره  ایسوم :  1 دنا 288 / يزار  يزورم و  مه  اب  ود  ره  دنا  يزاب  کی  رس  رب  ود  ره  هچ  رگ 
.نافلاخم اب  نتفگ  نخس  مرن  يارب 

.یـشْخَی ْوَأ  ُرَّکَذَـتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  نوعرف : اب  وگ  تفگ و  رد  نوراه  یـسوم و  هراـب  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ًاـنَّیل : اـًلوق 
.دنک دیدرت  کش و  راچد  ار  هدنونش  هک  نتفگ  ینانخس  نتخورف : هسوسو  ( 44 هط ، )

ُنِیل
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.مرن راتفگ  باطخلا :

رود هک  دنا  هدرک  زین  رگید  ياهریسفت  دنا و  هتفرگ  نآ  يوغل  ینعم  هب  ار  رصع  ناحراش  ضعب  .دنامن  نتفگ  لاجم  دمآ : رـصع  تقو 
.دیامن یم 
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رصع و  تسا ، نامز  ینعم  هب  رصع  تسین ، تسرد  اما  .دنا  هدرک  ینعم  ندرشف  ناحراش  ار  تسخن  رصع  نک : هاگآ  ار  رصع  ترصع 
.تسا وت  رصع  مدرم  هدننک  هاگآ  يرب  یم  رس  هب  نآ  رد  وت  هک  يرصع  .رصع  مدرم  نآ  زا  سپ 

ینعم و نتسناد  یپ  رد  دننک و  یم  هدنسب  ظافلا  رهاظ  هب  هک  تسا  یناسک  دوصقم  و  . 2 تیب 2429 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هراوخ : لگ 
رس زا  رتهب  ینعم  هب  ندرب  هار  وگب  نکم و  مرگ  رس  ظفل  رهاظ  هب  ار  نانآ  نکم : دساف  یمرن  نامز ) ياه  نوعرف   ) .دنور یمن  تقیقح 

(. وگم باوص  زج  یلو  وگ  مرن   ) تفگ  4 تیب 3816 / رد  هک  نانچ  .تسا  ظافلا  هب  ندوب  مرگ 

.درادن ظفل  مادختسا  هب  يزاین  دیوگ و  یم  نخس  ناج  نابز  هب  ناج  اب  ناج  ناج :...  قطن 

نازر راوید  راخ  دوب  هچ  فرح  نآ  زا  یشیدنا  وت  ات  دوب  هچ  فرح 

هک تسا  ناُنبتـشک  مسر  رخ : رـس   1 / 1729 منز 1730 - مد  وـت  اـب  هس  ره  نیا  یب  هـک  اـت  مـنز  مـه  رب  ار  تـفگ  توـص و  فرح و 
لوادـت رد  سپـس  .دنـسرتب  نآ  ندـید  زا  ناگدـنرپ  ات  دـنراد ، یم  اپ  رب  راز  تشک  نایم  هداهن  دـنلب  یبوچ  رب  ار  يرخ  هلک  ناوختـسا 

اجنیا رد  تسا و  راوازاسان  زیچ  ود  زا  تیانک  راز : دـنق  نایم  رد  رخرـس  .تسا  هتفر  راـک  هب  محازم  ینعم  هب  رخرـس »  » ناـنابز یـسراف 
.تسا نآ  ینافرع  تقیقح  ظفل و  يرهاظ  ینعم  دوصقم 

تسد عنام  نداهن : راخ 
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.ندـیمر نتفر : سپ  بولغم  چـق  نوچ  .تسا ) هدیـسرن  نآ  تقیقح  هب  هدرک و  هدنـسب  يرهاظ  ینعم  هب  هک  سک  اسب   ) .نتـشگ نتفای 
رد هچ  نآ  اب  لیئربج ، ندـید  زا  ص )  ) لوسر ندـش  شوهدـم  .دـیمر ) درک و  راکنا  تفای ، یمن  رد  ار  يزیچ  ینعم  رهاظ  زج  نوچ  )

.تسین و كرد  لباق  هّماع  يارب  نآ  ینعم  و  تسا ، ضقاـنتم  تروص  هب  دـنام  رد  ص )  ) لوسر يوریپ  زا  لـیئربج  تشذـگ و  جارعم 
هک دـنک  یم  دـننامه  ناشوج  نغور  رد  بآ  نتخیر  هب  ار  ندـیبوشآ  نیا  دـنبوشآ و  رب  تسا  نکمم  دـنبای  یمن  رد  ار  تقیقح  نوچ 

.تفرگ شیپ  یمرن  دیاب  مدرم  نینچ  اب  سپ  دنک  یم  رتشیب  ار  نآ  هکلب  دناشن  یمن  ار  ششوج 

ودب ادخ  هک  یتمعن  زا  دوب و  دهاوخ  حاورا  ملاع  رد  ندب  زا  ندش  ادـج  زا  سپ  نمؤم  حور  .تسین  ناهج  نیا  هب  دودـحم  یناگدـنز 
هرهب تسا  حاورا  صاخ  هک  ییزور  زا  ملاع  نآ  رد  .دـنوش  هاگآ  وا  لاح  زا  زین  ناـینیمز  دـهاوخ  یم  تسا و  ناـمداش  هتـشاد  ینازرا 

دهاوخ دنم 
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« .نُوقَزُری مِهِّبَر  َدنِع   » هک دوب 

هخَبطَم نآ  شدشخب  رگید  ِوشَن  هَخَلسَم  زا  درُمب  نوچ  رخرـس  ات  راز  خیّطب  نآ  رد  ار  رخ  رـس  نیا  رآ  رد  نیدلا  ماسح  قحلا  ءایـض  يا 
دبا ات  مه  نیمز  رب  شاف  دیـشروخ  يا  يدومحم  کلف  رب  وت  نآ ز  مه  دوخ و  نیا  مه  طـلغ  هن  وت  ناـج ز  يرگ و  تروص  اـم  نیه ز 

ردـنا تسا  تدـحو  يود  كرـش و  دزیخ و  رب  هقرفت  دـنوش  وخ  کی  هلبق و  کی  لد و  کی  دـنلب  ِّیئامـس  اب  ینیمز  ات  شاـب  دومحم 
وت ناج  نم  ناج  دسانش  نوچ  يونعم  دوجو 
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دوش رکنم  كدنا و  دسانش  نوچ  نیبگنا  ریـش و  وچمه  شوخ  طلتخم  نیمز  ردنا  دنوش  نوراه  یـسوم و  يَرَج  ام  داّحتا  دنرآ  دای  ار 
اـسانشان دب  ناج  ار  یبن  ناج  ببـس  نیز  وا  يرکـشان  هم ز  نآ  درک  مشخ  ور  دـینادرگب  ییاسانـش  سپ  دوش  رتاس  هدرپ  شا  يرکنم 

.هزبرخ ناتسب  راز : خیطب   3823 نهک ب 3834 - ربگ  نیا  ِّجل  ینادب  ات  نکی  مل  ناوخ  ورف  يدناوخ  همه  نیا  دز  ياپ  ِتُشپ  تشگ و 
.ینافرع ياه  تقیقح  هب  ار  نانیب  رهاظ  وا  نتخاس  انشآ  تسا و  نیدلا  ماسح  ینافرع  ياه  میلعت  زا  تیانک 

.تسا ظفل  رهاظ  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  رخرس :

يرهاظ و ینعم  زا  تسا ، ظافلا  هب  نالغتشم  نتخاس  فرصنم  دوصقم  .دنفسوگ و  ندنک  تسوپ  نتشک و  ياج  .هناخ  خاّلس  هَخَلـسَم :
.تسا هدرک  ریبعت  هخبطم  رد  وشن  هب  نآ  زا  هک  يونعم  ياه  هفیطل  هب  نانآ  نتخاس  هجوتم 

ِهَِّلل : » تسا هدروآ  دوخ  حرش  رد  ار  نآ  نوسلکین  هتشون و  هراب  نیا  رد  يورقنا  هک  یثیدح  هب  دشاب  تراشا  دیاش  يدومحم : کلف  رب 
مُه : » تسا ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  نخس  تیاور  نیا  ریظن  و  .ِضرألا » ِلهأ  َنَیب  نوُرُوتسَم  ِءامَّسلا َو  ِلهأ  َنَیب  نوفورعم  ءایِفخأ  ءایلوأ 

.اراکشآ شاف : هبطخ 187 ) هغالبلا ، جهن  « ) .ٌَهلوُهجَم ِضرألا  ِیف  ٌهَفوُرعَم َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  مُهُؤاَمسأ  ٍهَّدِع  نِم 

ْنِم ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  نوراه : یسوم و 

551 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و سب ،»  » اه هخـسن  یخرب  رد  و  ساسا ، هخـسن  رد  تسا  نینچ  ییاسانـش : سپ  ( 31 - 29 هط ،  ) .يِرْزَأ ِِهب  ْدُدْـشا  یِخَأ  َنوُراـه  .ِیلْهَأ 
ِسپ  ) دوش هدناوخ  نیس  هرسک  اب  تسا  رتهب  دشاب  سپ »  » رگا اما  تسا  راکشآ  نآ  ینعم 
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وحم زین  ار  كدنا  ییاسانش  نآ  راکنا ، نیا  ددرگ و  یم  رکنم  سپس  دوش  یم  اسانـش  ودب  یکدنا  تفگ ، الاب  تیب  رد  هچ  ییاسانش ،)
دنتـسناوتن ناتنیط  دب  ار  ص )  ) لوسر هک  نانچ  .دنادرگ  یم  زاب  وا  زا  يور  نامز ) یلو  ای  نیدلا  ماسح   ) هم نآ  هجیتن  رد  .دزاس و  یم 

.دنسانشب

.ندناوخ وگ  غورد  رحاس و  ار  وا  ار و  ص )  ) لوسر هکم  ناکرشم  راکنا  هب  تسا  تراشا  تشگ : اسانشان 

َنِم ٌلوُسَر  .ُهَنِّیَْبلا  ُمُهَِیتْأَـت  یَّتَـح  َنیِّکَْفنُم  َنیِکِرْـشُْملا  ِباـتِْکلا َو  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِنُکَی  َْمل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نُکَی : َمل 
نخـس درک و  ارادم  دیاب  نانآ  اب  دنبای ، یمن  رد  ار  ینافرع  نانخـس  قیقد  ینعم  مدرم  يرایـسب  ( 2 - 1 هنّیب ،  ) .ًهَرَّهَطُم ًافُحُـص  اُوْلتَی  ِهَّللا 

رد دوخ  نیریـش  عبط  اب  هک  تسا  نیدلا  ماسح  راک  نیا  تخاس و  ناشهاگآ  یتسیاب  دراذگاو ، ناشدوخ  لاح  هب  دیابن  اما  .تفگ  مرن 
.درآ رد  ینافرع  ياه  ینعم  راز  خیطب  رد  دناهرب و  يرهاظ  ینعم  هب  ندرک  هدنسب  زا  ار  نانآ  و  دنک ، یفرصت  نانیا  تعیبط 

وت ياولح  ار  گنس  دشخب  قلح  وت  يار  قذح  هب  قحلا  ءایض  يا 

3 سب 17 و 14 / تسا و  نادزی  راک  یشخب  قلح  سک  هب  سک  ره  زا  دیآ  یشخب  همقل 

یم ناشلد  شور  لایخ  زا  دیدپ  دـیآ  ای  تسه  سک  نینچ  نیک  دوب  ذـیوعت  ار  ربگ  ره  وا  تعن  دومن  رَف  دـمحا  ِشقن  هک  نآ  زا  شیپ 
رـس يدندش  یم  ناش  نایغای  نوُِحتفَتـسَی  زا  دمحا  مان  هب  ات  رتدوز  هچ  ره  شیرآ  نایع  رد  رـَشب  ِّبر  ياک  دـندرک  یم  هدجـس  دـیپط 

شقن يدش  یفاش  يوراد  ناشوا  دای  يدب  نِمُزم  يرامیب  اجک  ره  يُدب  دـمحا  يراّرک  ناشثوغ  يدـمآ  یلوهَم  برح  اجک  ره  نوگن 
وا
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وا شقن  لایخ  ینعی  وا  شقن  عرف  هکلب  لاغـش  ره  دبایب  یک  ار  وا  شقن  ناشهاوفا  رد  شوگ و  رد  لد و  رد  ناشهار  ردـنا  تشگ  یم 
552 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دکچ  لد  نوخ  راوید  لد  زا  دتف  را  راوید  يور  رب 

نیا ار  راوید  رم  بیع  ییور  ود  نآ  افص  لها  ییور  کی  اب  هتشگ  ور  ود  زا  راوید  لاح  رد  دهر  هک  وا  رب  شـشقن  دوب  خُّرف  نانچ  نآ 
تسا هدوب  یک  بلق  رد  ار  بلق  هایـس  دش  مد  رد  دید و  شتآ  بلق ، داب  درب  تروص  هب  شدندیدب  نوچ  دادو  میخفت و  میظعت و  همه 

ره زا  دـنز  رب  رـس  نامگ  نیا  یـسکان  شرکم  ماد  ردـنا  دـتفا  کش  هب  دزادـنا  رد  ار  نادـیرم  ات  کحم  ِقاوشا  فال  دز  یم  بلق  هار 
نآ وا ز  یبلق  ددرگن  هک  نانچ  نآ  اما  دهاوخ  یم  کحم  وا  يدش  بِغار  ناحتما  گنس  هب  یک  يُدب  هزیکاپ  دقن  هن  رگا  نیک  یـسخ 
هنیآ نابتلق  ره  رطاخ  يارب  زا  ناهن  دراد  ور  بیع  وک  هنیآ  تفرعم  رون  هن  دـشاب  کحم  ین  تفـص  دراد  ناهن  وا  هک  کحم  نآ  نایع 
لیذ نارـسفم  هچ  نادب  تسا  تراشا  لوسر : تعن  ندوب  ذیوعت   3835 وجم ب 3854 - یناوت  ات  هنییآ  نینچ  نیا  وا  دـشاب  قفانم  دوبن 

.دنا هتشون  هرقب  هروس  هیآ 89 

گنج هب  برع  راّفُک  دندوب ، هنیدم  نکاس  نادوهج  ّتیلهاج  رد  تفگ  ریبج  نب  دیعس  : » تسا هدمآ  نینچ  رارسالا  فشک  ریـسفت  رد 
رب تمیزه  رگا  دنتـسویپ ، رد  گنج  برع  اب  نوچ  .مکحم  هدرک و  راوتـسا  دوب  اـه  تعلق  هنیدـم  رد  ار  نادوهج  دنتـساخ ، رب  ناـشیا 

برع يدنتفرگ و  هانپ  اه  تعلق  هب  يدمآ  نانآ 
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يدنتـشاد رب  اه  تسد  یتشگ  ادیپ  ناشفعـض  يدـش ، گنت  نانآ  رب  راک  نوچ  يدـنداد  یم  راصح  ار  ناشیا  و  یتسـشن ، هعلق  ياپ  هب 
هدمآ بلطم  نیا  ریظن  زین  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  رد  يدنتساوخ »...  ترصن  تسا  نامزلا  رخآ  لوسر  هک  دمحم  زا  و  نامسآ ، يوس 

.تسا

ُْلبَق ْنِم  اُوناـک  ْمُهَعَم َو  اـِمل  ٌقِّدَـصُم  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٌباـتِک  ْمُهَءاـج  اََّمل  َو  هـیآ : هـب  تـسا  تراـشا  .دنتـساوخ  یم  ترـصن  نوحتفتـسَی :
.روآ سرت  كانلوه ، لوهم : ( 89 هرقب ،  ) .ِِهب اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْسَی 

.رگیرای لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) ثوغ

.نتشگن رادید  عنام  زا  تیانک  ندیهر : ور  ود  زا 

553 ص : ج 5 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا هدروآ  حیباصم  زا  يورقنا  هک  یثیدح  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  ییور : ود  ندوب  بیع 

ص)  ) لوسر زونه  نوچ  میظعت :...  همه  نیا  .ٍهْجَِوب » ِءاـَلُؤَه  ٍهْجَِوب َو  ِءاـَلُؤَه  ِیتأَـی  يِذَّلا  ِنیَهجَولا  اذ  ِهَماَـیِقلا  َموَی  ِساَّنلا  َّرَـش  َنوُدِـجَت  »
.دنداهن یم  تمرح  ار  وا  دوب  هدشن  ثوعبم 

.نتفر نایم  زا  ندش ، دوبان  ندرب : داب 

( .دـندرک یم  میظعت  ار  لوسر  رهاظ  هب  ناقفانم   ) .تسا لد  ینعم  هب  مود  بلق  هرـس و  لباقم  تسخن  بلق  ندوبن : هار  بلق  رد  ار  بلق 
دش ثوعبم  نوچ  اما  دیآ ، دیدپ  وا  دنتساوخ  یم  شترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  لوسر  نامز  نادوهج  فصو  اه  تیب  نیا  زاغآ 

ناـنآ نورد  یتسیاـب  دوب ، نینچ  رگا  دوبن و  لد  تخانـش  يور  زا  دـنتفگ  یم  نادوـهج  هچ  نآ  دـیوگ ، یم  سپـس  .دنتـشگ  وا  رکنم 
.ددرگ نوگرگد 

دنرادنپ نادیرم  دنک و  شیامزآ  ار  وا  دهاوخ  یم  ادخ  زا  نادیرم  نتفیرف  يارب  هک  دناشک  یم  ور  ود  یعدـم  هب  ار  نخـس  نایاپ ، رد 
نورد شیامزآ  وا  دنناد  یمن  دش و  یمن  شیامزآ  ناهاوخ  هن  رگ  تسوگتسار و  وا 
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.دنک هدنسب  وا  رهاظ  هب  هک  دهاوخ  ار  یشیامزآ  .تسین  ناهاوخ  ار 

اب رخالا 1417 . عیبر  مهدزاـی  اـب  ربارب  هام 1375  رویرهـش  مشـش  هبنـش  هس  زور  دوب  ردـقم  هچ  نآ  دـش  مامت  ًارخآ  ًالوا  ِهَِّلل  ُدـمَحلا  َو 
.شنم یک  سابع  رتکد  و  ظعاو ، دیعس  رتکد  يداجس ، دمحم  یلع  دیس  رتکد  نایاقآ : لضاف  ناتسود  يراکمه 

مشش دلج 

مجنپ رتفد 

مجنپ رتفد  هچابید 

[ مجنپ رتفد  هچابید  ]

ِِهبْحَص ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  ِهِْقلَخ  ْریَخ  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِبُولُْقلا َو  ُحِیتاَفَم  ُهَْدنِع  ُلَّکَوَتَن َو  ِهیَلَع  ُنیِعَتْـسَن َو  ِِهب  َو  « 1  » ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب 
و دیامن ، یم  هر  تسا  عمـش  وچمه  تعیرـش  هک  نآ  نایب  رد  .يونعم  ِناْیِبت  يونثم و  ياهرتفد  زا  تسا  مجنپ  دـلجم  نیا  « 2  » َنیعَمْجَأ

نآ دوصقم ، هب  يدیـسر  نوچ  .تسا و  تقیرط  وت  ِنتفر  نآ  يدـمآ  هر  رد  نوچ  .دوشن و  هتفر  هار  يروآ  تسد  هب  عمـش  هک  نآ  یب 
رز لصا  زا  دوخ  ای  دوش و  رز  سم  هک  ناـنچمه  « 3 « » ُِعئارَّشلا ِتَلََطب  ُِقئاـقَْحلا  ِتَرَهَظ  َْول   » هک دـنا  هتفگ  نیا  تهج  و  تسا ، تقیقح 
دنا هتفگ  هک  نانچ  تسا  تقیرط  نآ  هک  ندیلام  ایمیک  رد  ار  دوخ  هن  تسا و  تعیرـش  نآ  هک  تسا  تجاح  ایمیک  ملع  هن  ار  وا  دوب ،

تعیرـش هک  نآ  لـصاح  « 4 « » .ٌمُومْذَـم ِلُولْدَْـملا  َیلا  ِلوُصُْولا  َْلبَق  ِلِیلَّدـلا  ُكْرَت  ٌحـِیبَق َو  ِلُولْدَْـملا  َیلا  ِلوُصُْولا  َدـَْعب  ِلِیلَّدـلا  ُبَلَط  »
.تسا و ندـیلام  اـیمیک  رد  ار  سم  اـهوراد و  ندرک  لامعتـسا  تقیرط  باـتک و  زا  اـی  داتـسا  زا  تسا  نتخومآ  اـیمیک  ملع  نوـچمه 

نینچ هک  دنداش  ایمیک  لمع  هب  ناگدننک  لمع  و  میناد ، یم  نیا  ملع  ام  هک  دنداش  ایمیک  ِملع  هب  ناناد  ایمیک  .سم  ندش  رز  تقیقح 
هک دنداش  تقیقحب  ناگتفای  تقیقح  .مینک و  یم  اهراک 
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، میا « 5 « » هَّللا ُءاَقَتُع   » میدش دازآ  ایمیک  لمع  ملع و  زا  میدش و  رز  ام 

__________________________________________________

.نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب  ( 1)

ناگدیرفآ نیرتهب  رب  ادخ  دورد  .تسوا و  دزن  اه  لد  ياهدیلک  .میراذـگ و  یم  او  ودـب  ار  دوخ  راک  مییوج و  یم  يرای  وا  زا  و  ( 2)
.ناگمه وا  نارای  وا و  نادناخ  دمحم و  وا ،

فالتخا يدوب و  تقیقح  وا  هدومرف ي  يدوب ، ص )  ) لوسر رگا  هچنانچ   ) دنام لطاب  اه  تعیرـش  دوش ، راکـشآ  اه  تقیقح  رگا  ( 3)
(. یتساخرب بهاذم 

وبا .دنیاشوخان  تشز و  لولدم  هب  ندیسر  زا  شیپ  نتشاذگاو  ار  لیلد  تسا و  دنسپان  لولدم  هب  ندیـسر  زا  سپ  نتـساوخ  لیلد  ( 4)
ص 43) ج 1 ، دیحوتلا ، رارسا  هب : دینک  هاگن   ) .تسا يا  هلمج  نینچ  ریظن  ار  دیعس 

ص 24) ج 1 ، دیحوتلا ، رارسا   ) .یسخرس نامقل  زا  تسا  دیعس  وبا  ریبعت  هلمج  نیا  .ادخ و  ناگدرک  دازآ  ( 5)

2 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و بط ، ملع  بجوم  هب  ندرک  زیهرپ  تقیرط  و  تسا ، نتخومآ  بط  ملع  وچمه  تعیرـش  لاثم  اـی  « 6  » َنوُحِرَف ْمِْهیَدـَل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک 
وا زا  تقیرط  تعیرش و  دریم ، تایح  نیا  زا  یمدآ  نوچ  .ندش  غراف  ود  ره  نآ  زا  يدبا و  نتفای  تّحص  تقیقح  و  ندروخ ، اهوراد 
یم هَْرعن  درادن  رگا  و  « 7  » یِّبَر ِیل  َرَفَغ  اِمب  َنوُمَْلعَی  یِمْوَق  َْتَیل  اـی  هک  دـنز  یم  هرعن  دراد  رگا  تقیقح  .دـنام  تقیقح  دوش و  عطقنم 

تعیرش « 8  » ْهَِیناْطلُـس یِّنَع  َکَلَه  .ْهَِیلام  یِّنَع  ینْغَأ  ام  .َهَیِـضاْقلا  َِتناک  اهَْتَیل  ای  .ْهَِیباسِح  ام  ِرْدَأ  َْمل  .ْهَِیباتِک َو  َتوُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  هک  دـنز 
ًاِحلاص َو اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  هَّللا ، َیلا  ُلوصُولا  تقیقح  تسا ، لمع  تقیرط  تسا ، ملع 
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«10 « » .ًامیلْسَت َمَّلَس  ِِهتَْرتِع َو  ِِهبْحَص َو  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  ِهِْقلَخ  ِْریَخ  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  « » 9  » ًادَحَأ ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْشی  ال 

__________________________________________________

(32 مور ،  ) .دننامداش دنراد )  ) تسا نانآ  دزن  هچ  نادب  هورگ  ره  ( 6)

(27 - 26 سی ،  ) .دیزرمآ ارم  مراگدرورپ  هک  دنتسناد  یم  نم  نادنواشیوخ )  ) مدرم شاک  ( 7)

.دوب راک  نایاپ  گرم )  ) نآ شاک  .تسیچ  مباسح  متسناد  یمن  دش و  یمن  هداد  نم  هب  نم  باتک  شاک  ( 8)

(29 - 25 هقاح ،  ) .دش تسد  زا  متردق  .درکن  زاین  یب  ارم  ملام 

.دزاسن کیرـش  ار  يدـحا  شراـگدرورپ  شتـسرپ  رد  دـنک و  کـین  راـک  سپ  دراد  دـیما  ار  شراـگدرورپ  رادـید  هک  نآ  سپ  ( 9)
(110 فهک ، )

.هتسیاش يدورد  .شناشیوخ و  شنارای و  وا و  لآ  و  ص )  ) دمحم شناگدیرفآ  نیرتهب  رب  ادخ  دتسرف  دورد  و  ( 10)

3 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( ُهَّرِس ُهَّللا  َسَّدَق  انالوم  باتک  زا  مجنپ  دلجم  )

رگ داتـسوا  ار  افـص  ناداتـسوا  دار  نیدـلا  ماسح  قحلا  ءایـض  يا  تسا  مجنپ  رفِـس  زاغآ  بلاط  تسا  مجنا  رون  هک  نیدـلا  ماسح  هش 
کیل یمداشگب  یبل  قطنم  نیا  ریغ  یمداد  ینعم  ِداد  تحیدم  رد  فیعض  گنت و  اه  قلح  يدوبن  رو  فیثک  بوجحم و  قلخ  يدوبن 

نایناحور عمجم  ردـنا  میوگ  ناینادـنز  اب  تسا  فیح  وت  حدـم  تسا  یندرک  نغور  بآ و  نونکا  هراـچ  تسین  هوعَـص  ِنآ  زاـب  همقل 
فیرعت حرـش و  زا  تسا  غراف  باجح  ِقیرخت  تسا و  فیرعت  حدم  ناهن  رد  مراد  قشع  ِزار  وچمه  ناهج  لها  اب  تسا  نبَغ  وت  حرش 

روک ممشچ  ود  هک  تسا  دوخ  ِّمَذ  ناهج  دیشروخ  ِّمذ  تسا  دَمُرمان  نشور و  ممشچ  ود  هک  تسا  دوخ  حاّدم  دیشروخ  ِحدام  باتفآ 
تسا دب  کیرات و  و 
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رون ای ز  اه ؟ هدیسوپ  نداد  توارط  زو  اه ؟ هدید  زا  چیه  دیشوپ  شدناوت  نارماک  باتفآ  دوسح  دش  ناهج  ردناک  یسک  رب  اشخبب  وت 
ردق دوب  نادیواج  گرم  دوخ  دسح  نآ  دوب  ناهیک  دساح  وک  یسک  ره  تساخ ؟ دنناوت  وا  هاج  عفد  هب  ای  تساک ؟ دنناوت  شدح  یب 

.رتفد باتک ، رفس :  1 لوُضُفلا ب 15 - ُوب  دش  وت  حرش  ردنا  لقع  لوقع  كرد  زا  تشذگب  وت 

هریت و ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .دور  یم  راـک  هب  كاـپان »  » ینعم هب  لوادـت  رد  نکیل  تسا ، هریت  مهرد و  هوبنا و  ینعم  هب  رتشیب  فیثـک :
.تسا نورد  کیرات 

.دراد خرس  يا  هنیس  هک  کشجنگ  هزادنا  هب  تسا  یغرم  .هرپ  لاد  .كرادبآ  هْوعَص :

4 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یظفل هب  دوتس و  تمناوت  یمن  تسوت  روخ  رد  ییوت و  هک  نانچ   ) .ندنایامن رهاظ  سابل  رد  ار  ینعم  زا  تیانک  ندرک : نغور  بآ و 
.نتخاس هراپ  قیرخَت : ( 2 تیب 2721 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .منک یم  هدنسب  دنچ 

.ملاس درد ، یب  دَمُرمان :

«. دننات  » يدعب تیب  رد  دنناوت  دوش و  هدناوخ  شَدَنات »  » دیاب شدناوت :

ملاع نیا  تقیقح  هب  تراشا  تسا  هتشون  ربکا  ملاع  زا  هدافتـسا  اب  نوسلکین  .دنا  هدرک  ینعم  ناهاشداپ  ار  نآ  ناحراش  ضعب  ناهیک :
نیدـلا ماسح  زا  ریبعت  تسا و  ناهج  ینعم  هب  ناهیک  .تسا  دوصقم  نآ  يوغل  ینعم  ناهیک  زا  تفگ ، ناوت  یم  .تسا  لماک  ناسنا  و 

تـسا یناهج  : » تسا هتفر  راک  هب  ناوارف  ناگرزب  حدم  رد  ناهج  .ءزج  نارگید  تسا و  لک  وا  هک  تسوا  یگرزب  رطاخ  هب  ناهج  هب 
.تسا هدرک  هابت  ار  دوخ  دتفا  رد  لک  اب  رگا  ءزج  و  ءزج ، دوسح  تسا و  لک  وا  .يا » هشوگ  رد  هتسشنب 

.دنک یم  هنافراع  یفیرعت  ار  تقیرط  تعیرش و  همدقم ، رد 
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تدیاف هاگ  نآ  عمـش  هک  نداهن ، هار  رد  مدق  ار  تقیرط  دبای و  یمن  ار  هار  هدنور  دشابن  رگا  هک  دناسانـش ، یم  هار  عمـش  ار  تعیرش 
تقیقح مرادرک و  تقیرط  تسا و  نم  هتفگ  تعیرـش   » هک دـنا  هداد  تبـسن  ص )  ) لوسر هب  ار  تراـبع  نیا  .یتفا و  هار  رد  هک  دـهد 
: دیوگ يریشق  .یسرب  تقیقح  هب  ات  يورب  یهن و  ماگ  تقیرط  رد  يریگ و  تسد  هب  تعیرش  عمش  دیاب  يورقنا ) حرش  « ) .ملاح

ص 46) هیریشق ، هلاسر  « ) .ینک تدهاشم  ار  وا  هک  نآ  تقیقح  ینک و  تدابع  ار  وا  هک  تسا  نآ  تعیرش  »

دروخ یناتن  رگ  ُكَْرُتی  ُهُّلُک ال  نأ  اوُمَلْعا  ُكَرُْدی  ُهَّلُک ال  ًاْئیَـش  َّنإ  نآ  رد  دـیاب  یـشبنج  هنازجاع  نایب  زا  لقع  نیا  دـمآ  زجاع  هچ  رگ 
تبـسن اه  قطن  نآ  ِرـشق  زا  نک  هزات  ار  اه  كرد  نایم  رد  يراین  یم  رگ  ار  زار  بآ  ِدروخ  ِكرت  هب  ندرک  ناوت  یک  باحـس  نافوط 

دوت كاخ  يوس  تسا  یلاع  سب  هن  رو  دورف  دمآ  شرع  هب  تبسن  نامسآ  کین  تسا  زغم  اه  مهف  رگید  شیپ  کیل  تسا  رـشق  وت  هب 
5 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنروخ  ترسح  نآ  توف  زک  نآ  زا  شیپ  دنرب  هَر  ات  وت  فصو  میوگب  نم 

ار ناگدید  یب  نیا  ددرگ  شوخ  ِرون  نیا  ات  تسا  میظعت  طرـش  نامگ  دـنا و  مهو  ِتاملظ  رد  قلخ  ناج  ِباّذـج  قح  هب  ّیّقح و  رون 
هلعشم فاوط  یک  دننک  نالوج  بش  هک  ینامشچ  تسس  شوم  وچ  تملظ  ِقشاع  دشابن  وک  شوگ  زیت  دعتـسم  دبای  رون  شک  همرس 

دوپ رات و  ار  رنه  دیارآ  رب  ات  دش  کیرات  نید  هک ز  یعبط  دنب  دش  کیراب  لکشم  ياه  هتکن  دننک  نامیا 
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لد ار  رـشب  نیا  تسا  فصو  راچ  اه  خاروس  نیمز  هناش  وم  هدرک  اه  خاـش  دراـین  رب  یلخن  وچمه  دوشگ  دـناوتن  دیـشروخ  رد  مشچ 
.دیاشن نآ  همه  ِندراذگاو  هک  دینادب  دیاین ، تسد  هب  نآ  همه  هچ  نآ  ًائیَش :...  َّنإ   16 راهچ ب 30 - نیا  هتشگ  لقع  خیم  راچ  راشف 

: باحـس نافوط  مکح ) لاثما و  « ) .ِروُسْعَْملِاب ُكَْرُتی  َال  ُروْسیَْملا   » و .هُّلُک » ُكَْرُتی  َال  ُهُّلُک  ُكَرْدـُی  َال  اَـم  : » روهـشم لـثم  اـب  تسا  قباـطم 
: ریظن .ناوارف  ناراب  زا  تیانک 

زا تفگ ، دـیاشن  دـیاب  هک  ناـنچ  ار  تقیقح  رگا  ار :...  زار   6 دیرب 66 / ناوتن  یگنـشت  ردـق  مه ز  دیـشک  ناوتن  رگا  ار  نوحیج  بآ 
.رادم غیرد  دنراد  ار  نآ  كرد  ِناوت  هچ  نآ  رهاظ 

.نانیب رهاظ  دنرادن ، ار  تقیقح  دیشروخ  ندید  ییاناوت  هک  نانآ  زا  تسا  تیانک  نامشچ : تسُس 

.تسا نیدلا  ماسح  نآ  زراب  هنومن  هک  لماک  یلو  زا  تراعتسا  نامیا : هلعشم 

هک نآ  .دوش  ینعم  جازم » تعیبط ، ، » عبط تسا  نکمم  دـنادرگ و  زاب  يدام  یتلع  هب  ار  يا  هدـیدپ  ره  دـهاوخ  هک  نآ  یعبط :...  دـنب 
.تفایرد دناوتن  ار  قیقد  ياه  هتکن  درادن ، لد  رد  نید  رون 

.ّتلع دیق  ات :

شیپ اهظفل و  شیارآ  اب  درادـن ، ار  تقیقح  ندـید  مشچ  نوچ  تعیبط  رد  هدـنامرد   ) .ندومن هضرع  لـباق  .نداد  تنیز  ندـییارآ : رب 
.دید دهاوخن  ار  تقیقح  تسا  نینچ  ات  دنایامنب و  ار  دوخ  رنه  دهاوخ  یم  یظفل  ياه  ثحب  ندروآ 

6 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثِیبَخ  ٍهَرَجَـشَک  ٍهَثِیبَخ  ٍهَِملَک  ُلَثَم  َو  دراد : هیآ  نیدـب  یتراـشا  تفگ  ناوت  یم  هناـش : وم  هدرک 
.تسا هدنیآ  ياه  تیب  لیذ  نآ  نایب  .تشز  يوخ  راهچ  فصو : راچ  ( 26 میهاربا ، )

ماسح زین  اه  تیب  نیا  بطاخم 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2390 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوت ردق  هب  رادم و  غیرد  تضافا  زا  دنریگ ، ارف  ینک و  ءاقلا  نانآ  هب  ار  یناعم  همه  ات  تسین  دادعتـسا  نآ  ار  هَّماع  رگا  .تسا  نیدـلا 
دننک ناشهارمگ  ینعم - زا  یهت  اما  هتـسارآ - ياه  هلمج  ابیز و  ياهظفل  اب  دنـشوک  یم  هک  یغورد  نایعدـم  ات  نک ، ییامنهار  ناش 

.دنباین تصرف  نیا  زا  شیب 

کْیَلإ َّنُهْرُصَف  ِرْیَّطلا  َنِم  ًهَعَبْرأ  ْذُخ  ریسفت 

َْکَیلإ َّنُهْرُصَف  ِْریَّطلا  َنِم  ًهََعبْرأ  ْذُخ  ریسفت 

هدید ار  نالقاع  لقع  تسه  شَو  غاز  اهنیا  زا  یغرم  ره  هک  نآ  شکب ز  ار  نز  هر  ِرایطا  راهچ  نیا  شُه  دیـشروخ  يا  یتقو  لیلخ  وت 
اهاپ ز دهر  ات  ناشربب  رس  دب  کین و  صالخ  ردنا  لیلخ  يا  لیبس  ار  ناج  دهد  ناشیا  لمسب  لیلخ  ناغرم  وچ  نت  فصو  راچ  شَک 

یم يراوس  رکـشل  دـص  تشپ  دوش  یم  يراز  حور  ملاع  وت  زا  وت  ياپ  ناشاپ  تسه  هک  اشگرب  وت  يازجا  ناگلمج  ّيوت و  لُـک  دَـس 
غرم راچ  نیز  ربب  رـس  دـبا  یهاوخ  یگدـنز  رگ  ار  قلخ  وج  هنتف  غرم  راهچ  دـش  ناشمان  وخ  راهچ  ماـقم  دـش  نت  نیا  هک  نآ  دوش ز 
هروس هیآ 260  رد  ِْریَّطلا : َنِم  ًهََعبْرأ  ْذُـخ   31 ررـض ب 39 - ناشیا  نآ ز  زا  دعب  دشابن  هک  رگد  یعون  زا  نک  هدـنز  ناشزاب  دـَب  ِموش 
تفگ يا ؟ هدرواین  نامیا  ایآ  تفگ  ینک ، یم  هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  امنب  نم  هب  مراگدرورپ  تفگ  ع )  ) میهاربا : » تسا هدمآ  هرقب 

نآ زا  یئزج  یهوک  ره  رب  سپ  نک ] ناش  هراپ  و   ] روآ دوخ  دزن  ریگب و  ار  هدـنرپ  راهچ  تفگ  .دـبای  نانیمطا  ملد  مهاوخ  نکیل  ارچ 
، غالک سواط ، دنا  هتفگ  تسا  فالخ  ار  نارـسفم  دندوب ؟ مادـک  غرم  راچ  نیا  اما  .دـنیآ » وت  دزن  ناباتـش  ات  ناش  ناوخب  سپـس  هنب ،

و سورخ ،
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.خرس سورخ  دیفس و  رتوبک  غالک و  دوب و  زبس  طب  دنا  هتفگ  دوب و  سکرک 

.ناشخر شوه  ياراد  شه : دیشروخ 

.دمآ دهاوخ  راچ  ره  لیضفت  و  ریط ، عمج  رایطا :

: فورعم لثم  هب  تسا  تراشا  .نک  هارمگ  ُرب ، هار  شک : هدید 

( نیمار سیو و   ) شیاج هتسویپ  دوب  ناتسروگ  هب  شیامنهر  دشاب  غاز  وک  نآ  ره 

8 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هتفر  راک  هب  نتشک »  » ینعم هب  سپس  دنیوگ  تشوگ  لالح  ناویح  نتشک  ماگنه  هک  تسا  نتفگ  هَّللا » مسب   » ففخم لمسب :

.نتخاس دازآ  نداد : لیبس 

.دنب عنام ، دَس :

.ءزج هب  تسا  لک  تبسن  نامدرم  رگید  هب  یلو  تبسن  يوت : لک 

يا هراپ  هم  را  نز  لماک  ِهم  هب  يا  هراوآ  نوچ  شاب  ناشیوخ  شیپ 

ياـه شهاوـخ  زا  هک  اـج  نآ  راز : حور   2 / 2566 تسیچ 2567 - زیمآ  همه  نـیا  فلاـخم  اـب  تـسیچ  زیهرپ  دوـخ  ِّلـک  زا  ار  وزج 
ياه هقالع  دـیق  زا  نآ  ناگدـنراد  اـت  دـناریم  یم  تسا  یناویح  حور  هداز  هک  ار  تفـص  راـهچ  قح  ِّیلو  .دـنام  یمن  يرثا  ینامـسج 

.دنوش دازآ  دنهرب و  ینامسج 

نبا .درک و  دنهاوخ  بولغم  ار  نآ  ياه  شهاوخ  سفن و  تفای و  دنهاوخ  ورین  همه  دشاب ، وت  هجوت  رگا  رکـشل : دـص  تشپ  يراوس 
: ینعم نیا  رد  تسار  ضراف 

اهر ار  اـه  شهاوخ  رگا  سفن  ص 102 ) ضراف ، نبا  ناوید   ) ٍهَّرَذ َّلُک  اهَْلِعف  ْتَطْعأ  اـهاُوق َو  تفعاـضَت  اـهاوه  ْتْقلأ  ْنإ  ُسْفَّنلا  َیِه 
.دشخب ورین  ار  هرذ  ره  دوش و  ربارب  ود  نآ  ياهورین  دزاس 

ياـه يوخ  اـت  دراد  یم  او  ار  مدرم  دوخ  میلعت  اـب  هک  تسوا  .دراد  هدـهع  هب  ار  دوـخ  مدرم  داـشرا  هفیظو  رـصع ، ره  رد  رـصع  ِّیلو 
ای غرم  راچ  .دنیارایب  کین  ياه  تلصخ  هب  ار  نتشیوخ  دننک و  رود  دوخ  زا  ار  تشز 
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: تسا هدروآ  هقیقحلا  هقیدح  رد  زین  ییانس  ار  ریط  راچ 

ندرگ نزب  ار  هلمج  نید  رهب  ندب  عبط  راچ  دنا  غرم  راچ 

همه لاح  راک و  هب  نک  هگن  سپ  همه  لاب  رپ و  زیمآ  مه  رب 

هجرب دج  هب  ار  هلمج  ناوخ  زاب  هن  رب  نید  هوک  راچ  رس  رب 

لیلخ وچ  ار  راهچ  ره  نک  هدنز  لیلد  قدص و  لقع و  نامیا و  هب  سپ 

شیوخ نت  زا  هدایپ  يدرگن  ات  شیوخ  ندعم  يوس  هب  دَّرپن  ناج 

ص 724) هقیقحلا ، هقیدح   ) ناسنا هبترم  هب  دباین  هر  ناویح  نورب  سح  دیاین ز  ات 

9 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ربب رَـس  يوت  قح  هفیلخ  يا  رود  نیا  ردـنا  يِوَس  ِياه  لد  هلمج  ریما  نوچ  نطو  ناقلخ  لد  ردـنا  دـنا  هدرک  نز  هار  ِّيونعم  ِغرم  راچ 
ّطب سوفن  ردـنا  قلُخ  راچ  لاثم  نیا  سورخ  تسا و  غاز  تسا و  سواط  ّطب و  ار  هدـنیاپان  قلخ  نک  يدمرَـس  ار  هدـنز  غرم  راـچ  نیا 
زارد رمع  ای  دیبْأَت  ِعماط  زاس  دیموا  دوب  هک  نآ  شَتَْینُم  تسا  تَّینما  غاز  سواط و  نوچ  هاج  تسا  توهش  نآ  سورخ  تسا و  صرح 

ِرمأ زج  مکح  زا  دونـشن  ولگ  نآ  لّطعم  دوبن  نامز  کـی  نیفد  دـیوج  یم  کـشخ  رد  رت و  رد  نیمز  رد  شلُون  هک  دـمآ  صرح  طـب 
ِتاّبح ّرُد و  ياه  هناد  دـب  کین و  دراشف  یم  نابنا  ردـنا  دـنک  یم  ُرپ  دوخ  نابنا  دوز  دوز  دـنک  یم  هناخ  تسا  یجاـمغی  وچمه  اُولُک 

هچ ره  دز  لـغب  رد  فوخم  وا  كدـنا  تصرف  گـنت و  تقو  رت  کـشخ و  وا  لاوج  رد  دراـشف  یم  رگد  دـیآ  ییغاـی  اداـبم  اـت  دوخن 
شیوخ ناطلس  رب  تسین  شدامتعا  فوقو  یب  رتدوز 
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.تسا هدمآ  تیب 43  رد  نآ  لیصفت  نز : هار  يونعم  غرم  راچ   40 شیپ ب 52 - هب  دیآ  ییغای  دراین  هک 

.ینورد يونعم :

.دنیوگ زین  شرمق  رود  هک  دشاب  نامز  رخآ  رود  متفه ، رود  دوصقم  دور  یم  لامتحا  .نامز و  رصع ، رود :

.نتخاس رثا  یب  ندناریم ، ندیرب : رس 

.نتشاد هدنز  قح  هب  ندناسر و  يونعم  تایح  هب  ندیرب و  ینامسج  ياه  توهش  مسج و  زا  .نتخاس  دیواج  ندرک : يدمرس 

.وزرآ تَِّینما :

.دصق شهاوخ ، تَْینُم :

.ندنام هدنز  هشیمه  .نتخاس  نادواج  دِیبأَت :

يارب و  « ) .دوش ریپ  غاز  ات  دـش  دـناوت  هن  نیا  ُبارُْغلا : َبیِـشَی  یَّتَح  َِکلَذ  ُنوُکَی  اـَل  : » تسا برع  ياـه  لـثم  رد  هک  ناـنچ  زارد : رمع 
( دعب هب   5 تیب 775 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت 

10 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ناغرم راقنم  كون ، لُون :

.تسا ( 31 فارعا ،  ) دیجم نآرق  زا  هتفرگ  .دیروخب  اُولُک :

.نک تراغ  رگامغی ، یجامغی :

هب هچ  ره  دنرادن  ار  دب  زا  کین  يالاک  ندرک  ادج  تصرف  میب ، زا  دـنیآ  رد  ییاج  هب  نوچ  نارگتراغ  ندراشف : نابنا  رد  دـب  کین و 
.دنهن یم  نابنا  هب  دنراد و  یم  رب  دیآ  ناشتسد 

.تسا هتفر  راک  هب  فئاخ »  » ینعم هب  اجنیا  رد  و  دنسرتب ، نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ای  صخش  ینعم  هب  فوخم :

زاب يرگید  یغای  دـنزگ  زا  ار  يو  شهاشداپ  هک  تسین  نئمطم  وا   ) .دـنا هدرک  ینعم  هاشداپ  یلوم و  ار  نآ  ناـحراش  ضعب  ناـطلس :
رگا دـسرت  یم  وا  .درادـن  ناـنیمطا  دوخ  ناوـت  رب  وا   ) .درک ینعم  تردـق »  » ار ناطلـس  تسا ، نکمم  تیب 54  هب  هجوت  اـب  اـما  .دراد )

هنافراع يریسفت  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  ار  ریط  راهچ  انالوم  .دشاب ) هتشادن  ار  وا  اب  هلباقم  بات  دروآ ، موجه  وا  رب  يرگید  رگتراغ 
يرایسب ياه  تیب  دید  میهاوخ  هک  نانچ  دنک و  یم 
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.تسا هدورس  ریسفت  نیا  رد  ار 

نآ زا  درآ و  تسد  هـب  دـناوت  هـچ  نآ  اـت  دـشوک  یم  .تـلزنم  توهـش و  زارد و  يوزرآ  تـسا و  زآ  راـتفرگ  ناـهج  نـیا  رد  یمدآ 
.دزادرپ یم  دیاین  دیآ و  شراک  هب  هچ  نآ  يروآدرگ  هب  دسرت و  یم  شهاتوک  رمع  ندمآ  رس  زا  .ددرگ  رادروخرب 

لامک هب  دنارورپب و  ار  نئمطمان  ياه  سفن  نیا  شیوخ  تیبرت  اب  دهاوخ  یم  تسا  نامز  ِّیلو  وا  داقتعا  هب  هک  نیدلا  ماسح  زا  انالوم 
.دننادرگ رادیاپ  هدنز و  قح  هب  ار  نتشیوخ  دنناریمب و  دوخ  رد  ار  تلصخ  راهچ  نآ  ات  دناسر 

رب ار  هش  رهق  دسانـش  یم  وا  هک  یغای  زا  توف و  زا  تسا  نمآ  تانأ  اب  لهَم و  هب  تراـغ  دـنک  یم  تاـیح  نآ  داـمتعا  نمؤم ز  کـیل 
سک رب  سک  درک  دراین  هک  مشح  طبـض  رد  دید  ار  هش  لدع  رب  هفرـص  محازم  شدنیایب  هک  رگد  ناشات  هجاوخ  زا  تسا  نمآ  ودـع 
بیج كاپ  تسا و  رثؤم  ریس و  مشچ  بیکش  ربص و  دراد و  ّینأت  سب  دوب  نمآ  دوخ  ِّظح  تاوف  زا  دوب  نکاس  دباتشن و  مرجال  متس 

11 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوب  ناطیش  هَّزَه  زا  باتش  نآ  دوب و  نامحر  وترپ  ّینأت  نیک 

ات دیدش  ِرقف  زا  تدیدهت  دنک  یم  دیعو  رد  ناطیش  هک  ونشب  یُبن  زا  رقَع  هب  دشکب  ار  ربص  ریگراب  رقف  دناسرتب ز  شناطیـش  هک  نآ  ز 
، رغـال کـیراب و  لد  نید و  نطب  تفه  رد  دروخ  رفاـک  مرج  ـال  باوث  ین  یِّنَأـت  ین  تّورم  ین  باتـش  تشز و  يَرب  تشز و  يروخ 

ینادواج هک  يورخا  یگدنز  قح و  هب  تایح  تایح : نآ   53 نطب ب 63 - تفز 
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.تسا

.یگتسهآ لْهَم :

.گنرد تانأ :

.رب دوس  .ریگ  هرهب  رب : هفرص 

.ندش تسد  زا  تاوف :  2 يرب 653 / یک  يو  زا  هفرص  وا  تسا  سلفم  يروآ  هناهب  ار  وا  ینک  رو 

َْول ْمِهِـسُْفنَأ َو  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  تسا : هدمآ  نامدرم  نیا  فصو  رد  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  .هدـنراد  مدـقم  دوخ  رب  ار  يرگید  ِرثُْؤم :
هدناوخ میج  رـسک  هب  هیفاق  تیاعر  يارب  درک و  ینعم  میج  حتف  هب  ار  بیج  تسا  نکمم  بیَج : كاپ  ( 9 رشح ،  ) .ٌهَصاصَخ ْمِِهب  َناک 

هب لوا و  رـسک  هب  بیج  تسا  نکمم  درادن و  ماقم  اب  یبسانت  نادـنچ  یلو  تسا  فیفع  نماد و  كاپ  ینعم  هب  تروص  نیا  رد  .دوش 
.تسد كاپ  ریظن : تسا  مارح  بسک  زا  يرود  نآ  ینعم  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتفر  راک  هب  زورما  لوادتم  ینعم 

: نامحر ِوترپ  ینَأت و 

، کـیرحت هَّزَه : ( 3 تیب 3496 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) 3 نیعل 3496 / ناطیـش  تلیجعت ز  تسه  نـیقی  ناـمحر  زا  تـسه  ّینأـت  هـک 
.ندنابنج

.بسا شک ، راب  ریگراب : ( 268 هرقب ،  ) .ِءاشْحَْفلِاب ْمُکُُرمْأَی  َْرقَْفلا َو  ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رقف : هب  ناطیش  دیدهت 

12 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نطب تفه  زا  .دزاـس ) یم  ابیکـشان  ار  وا  دـناسرت و  یم  یـشیورد  زا  ار  وا  ناطیـش   ) .نتـشک .بسا  رتش و  ياـپ  تسد و  ندـیرب  رقَع :
: تسا هدش  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هعیش  قیرط  زا  زین  تعامَج ، ّتنس و  لها  قیرط  زا  هک  تسا  ثیدح  زا  هتفرگ  رفاک : ندروخ 
: تسا هدروآ  عفان  زا  دلجم  نیمه  رد  و  ص 21 ) ج 2 ، دمحا ، دنسم  « ) .ٍءاعمأ هَْعبَس  ِیف  ُلُکْأَی  ُِرفاَْکلا  ٍدحاَو َو  ًیعِم  ِیف  ُلُکْأَی  ُنِمؤُْملا  »

دوخ هب  ار  وا  دید ، ار  یشیورد  رمع  نبا  »

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2396 

http://www.ghaemiyeh.com


رفاک مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هک  روایم  نم  دزن  ار  درم  نیا  تفگ  ارم  .دروخ  یم  ناوارف  وا  داهن و  وا  شیپ  ماعط  درک و  کیدزن 
: تسا هدـمآ  ادـخ  لوـسر  زا  عوـفرم  یثیدـح  رد  رمـش  نب  ورمع  زا  و  ص 43 ) ج 2 ، دـمحا ، دنـسم  « ) .دروـخ یم  مکـش  تفه  رد 

نیا لاصخ  رد  و  ص 447 ) یقرب ، نساحم  « ) .ءاعمأ هعبس  یف  رفاکلا  ُلکای  دحاو و  یعم  یف  نمؤملا  لکاَی  هنـس  يدَعب  ْنِم  َنوُکَتَـس  »
قفانم رفاک  ياج  هب  يرگید  تیاور  رد  و  ص 393 ،) ج 2 ، قودص ، لاصخ   ) تسا هدـش  لقن  ص )  ) لوسر زا  قداص  ماما  زا  تیاور 

(. ص 337 ج 63 ، راونالا ، راحب   ) تسا هدمآ 

یناگدـنز هب  نوچ  نمؤم  اما  .درآ  تسد  هب  ناـهج  نیا  رد  دـناوت  هچ  نآ  اـت  دـشوک  یم  درادـن ، داـقتعا  رگید  ناـهج  هب  نوچ  رفاـک 
سک ره  رفیک  شاداپ و  ادخ  هک  دناد  یم  تسا و  قثاو  یهلا  لدع  هب  نوچ  تسا و  دـنک  ایند  راک  رد  دراد ، نامیا  ناهج  نآ  دـیواج 

.تسا ریس  مشچ  ایند  زا  داد  دهاوخ  وا  لامعا  بسح  رب  ار 

دحاو ًیعم  یف  لکأی  نمؤملا  ءاعما َو  ِهعبس  یف  لکأی  رفاکلا  هک  هیلع  هَّللا  ُتاولص  یفطصم  ثیدح  نیا  دورو  ببس  رد 

هراشا

ٍدحاو ًیعم  یف  لکأی  نمؤملا  ءاعما َو  ِهعبس  یف  لکأی  رفاکلا  هک  هیلع  هَّللا  ُتاولص  یفطصم  ثیدح  نیا  دورو  ببس  رد 

مییاون و یب  قفا  ناّکس  رادنامهم  وت  يا  ُقُنق  اجنیا  ام  هاش  يا  میدمآک  دندمآ  دجسم  هب  ناشیا  ماش  تقو  دندش  ربمغیپ  نامهم  نارفاک 
64 دینم ب 67 - يوخ  نم و  زا  رپ  امـش  هک  دـینک  تمـسق  نم  نارای  يا  تفگ  رون  لضف و  ام  رـس  رب  ناشفیب  نیه  رود  ام ز  هدیـسر 

نآ تیاور  هس  نآ  زا  .تسا  هدمآ  تیاور  هس  يونثم  تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  ثیدح : دورو  ببس 
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یـس هکنیا : نآ  همجرت  هصالخ  .لوسرلا  رابخا  هفرعم  یف  لوصالا  رداون  زا  تسا  یتیاور  دـیامن  یم  رت  کیدزن  انالوم  هدورـس  هب  هچ 
باحـصا رب  ار  نانآ  لوسر  .دـنتفگ  یم  هریـصب  وبا  ار  وا  هک  دوب  يدرم  نانآ  نایم  .دـندمآ  ص )  ) لوسر دزن  رافغ  مدرم  زا  راوس  نت 

ریس يارب  یماعط  هک  دندید  یم  نانچ  دنام و  یقاب  هریصب  وبا  .تفریذپ  نامهم  تشاد  هک  یماعط  ردق  هب  کی  ره  درک و  شخب  دوخ 
ار نآ  فرظ  ییوگ  هک  دروخ  ناـنچ  ار  ماـعط  .دـنداهن  وا  شیپ  یماـعط  دومرف  درب و  دوـخ  اـب  ار  وا  ص )  ) لوـسر .دـنرادن  وا  ندرک 

ادخ لوسر  دادماب  نوچ  .دش  ناملسم  دنام و  ص )  ) لوسر دزن  بش  دیشون و  حدق  تسیب  ات  دندروآ  وا  يارب  ریش  سپ  .تسا  هدیسیل 
درک و باحصا  هب  ور  تفگ  مالس  ربمغیپ  نوچ  .دناوخ  وا  اب  ار  دادماب  زامن  دش و  هارمه  وا  اب  هریـصب  وبا  .تفر  دجـسم  هب  زامن  يارب 
وا يارب  دومرف  دیـسر  هناـخ  هب  ربماـیپ  نوـچ  .داـتفا  لوـسر  یپ  رد  درم  نآ  سپ  .دـیهد  شا  هدژم  دـینازومایب و  ار  دوـخ  ردارب  دوـمرف 

صـصق و ذخآم   ) .دومرف ار  نومـضم  نآ  دز و  وا  هناش  رب  تسد  ادخ  لوسر  .مدش  ریـس  تفگ  دروخ و  یکدنا  يو  .دنروایب  یماعط 
: هک تسا  هدروآ  ص )  ) لوسر زا  رمع  نبا  قیرط  زا  یـسلجم  هک  تسا  یتیاور  تیاور  نیا  هب  کـیدزن  و  ص 161 ) يونثم ، تالیثمت 

دزن نت  تفه 

14 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ناوزغ وبا  تفگ  تسیچ  تماـن  دیـسرپ  وا  زا  .ار  یکی  لوسر  درب و  یناـمهم  هب  ار  یکی  هباحـص  زا  کـی  ره  .دـندمآ  ص )  ) ربـمغیپ
دندیشود و وا  يارب  ار  شیم  تفه 
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.دروخ ار  همه  ریش 

وا هنیـس  رب  تسد  ص )  ) لوسر .دروآ  مالـسا  سپ  .یلب  تفگ  يوـش ؟ ناملـسم  یهاوـخ  یم  ناوزغ  وـبا  دوـمرف : ودـب  ص )  ) لوـسر
؟ دوش یم  هچ  ار  وت  ناوزغ  وبا  دیـسرپ  ربـمغیپ  .دروخن  ار  نآ  ریـش  همه  وا  دندیـشود و  وا  يارب  ار  یـشیم  دـش  دادـماب  نوچ  .دیـشک 

.يرادـن هدـعم  کـی  زج  زورما  یتشاد و  هدـعم  تفه  بشید  وت  دومرف  ربمغیپ  .مدـش  ریـس  هداتـسرف  یتسار  هب  ار  وت  هک  نادـب  تفگ 
.نامهم یکرت ) : ) ُقُنق ص 327 ) ج 63 ، راونالا ، راحب  )

ینامهم ار  ادخ  ناگدنب  ینابر  ياه  میلعت  یناحور و  ياذغ  اب  تسا و  تمحر  نایملاع  رب  لوسر  هک  ور  نآ  زا  قفا : ناّکس  رادنامهم 
.دنک یم 

هک هوبنلا  لئالد  زا  تسا  یتیاور  ساسا  رب  دـینک : تمـسق  یماظن )  ) دـنا لیفط  رگد  ییوت  دوصقم  دـنا  لـیخ  هلمج  ییوت و  لـیخ  رس 
امش نم : زا  رپ  ص 146 ) يونثم ، ثیداحا   ) .درک یم  شخب  باحـصا  رب  ار  ناـنآ  دـندمآ  یم  مهارف  ص )  ) لوسر رب  ناـنامهم  نوچ 

.دیا هدرک  وخ  نم  يوخ  هب  دیتسه و  نم  رادتسود 

هدیسر ناماما  لوسر و  زا  ناوارف  ياه  تیاور  نامهم  مارکا  هراب  رد  تسا و  هدوب  يریذپ  نامهم  ناربمغیپ  یلاع  ياه  تفص  زا  یکی 
باوختخر رد  درم  ندرک  يدیلپ  ناتساد  اما  .دنتشاد  ار  تفص  نیا  دندوب  هدش  هدرورپ  ترـضح  نآ  يوخ  هب  هک  لوسر  نارای  .تسا 

.درادن ساسا  ًارهاظ  دمآ  دهاوخ  هک 

رب ار  وت  دیآ  مشخ  هچ  ناوخا  رب  هن  رو  ار  غیت  نآ  ینز  هش  مشخ  هب  وت  هاج  يادعا  رب  غیت  يدننز  نآ  هاش ز  رکشل ز  ره  ماسجا  دوب  رپ 
تسا بآ  نوچ  حور  وا  زا  ُرپ  رکشل  تسا و  ناج  یکی  هش  ینَم  هَد  ِزرُگ  هاش  مشخ  سکع  ینز  یم  یهانگ  یب  ردارب 
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دومرف نینچ  نیا  سب  دنراد و  هش  نید  تَّیِعر  هک  دوش  شوخ  بآ  رپ ز  اهوج  هلمج  دوب  نیریش  رگا  هاش  حور  ِبآ  وج  ماسجا  نیا  و 
68 سَبَع ب 73 - ناطلس 

15 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ودب زج  هک  دنا  نانمؤم  رکـشل »  » تسا و یلاعت  قح  تردق  زا  وا  تردـق  هک  تسادـخ  ِّیلو  زمر  تیب  نیا  رد  هاش »  ...: » ماسجا دوب  رپ 
.دنناد یم  دوخ  تسود  ار  وا  تسود  دوخ و  نمشد  ار  وا  نمشد  .دنشیدنا  یمن 

دنچ ره  دنیب  یم  دوخ  نمشد  ار  وا  نمشد  ور  نآ  زا  تسا ، هتفرگ  ار  یهاپـس  دوجو  رـسارس  هاش  تعاطا   ) .هاش نانمـشد  هاج : يادعا 
.تسین ینمشد  دگنج  یم  وا  اب  هک  یسک  اب  ار  يرکشل  دشابن  هاش  تعاطا  يارب  رگا  ینز : هش  مشخ  هب  وت  .دشاب ) وا  ردارب 

یم ورین  نآ  زا  اه  يوج  هک  تسا  گرزب  يوج  نوچمه  هاش  : » دـنا هتـشادنپ  ثیدـح  ار  نآ  هچ  نادـب  تسا  تراشا  هاـش : حور  بآ 
: دید ناوت  یم  همانهاش  رد  ار  هتفگ  نیا  نومضم  .دنروش » دشاب  روش  رگا  دنیاراوگ و  اه  يوج  دشاب  اراوگ  رگا  .دنریگ 

: دراد هش  نید  تیعر  ناقهد ) هناخ  هب  مارهب  نتفر  ناتساد  همانهاش ،  ) هاش راد  ناهج  دش  رگداد  یب  وچ  هام  تسیاب  هب  دباتن  نودرگ  ز 
« .مِهِکُوُلم ِنید  یَلَع  ُساَّنلا  : » دنا هتشادنپ  ثیدح  ار  نآ  هک  تسا  يا  هتفگ  ساسا  رب 

.2 تیب 2056 / لیذ  هب  دینک  هاگن  سبَع : ناطلس   2 كولملا 2061 / نید  یلع  ُساّنلا  هک  نآ  كوبت ز  هرصب و  زا  تیِص  نیا  درذگب 

يا هتکن  هب  اه  تیب  نیا  رد  تبسانم  هب  تسوا  هویـش  هک  نانچ  .دنا  هدرورپ  وا  يوخ  هب  نانآ  تفگ  ص )  ) لوسر نابز  زا  تیب 67  رد 
ماقم نادب  هدنب  رگا  هکنیا  نآ  دنک و  یم  تراشا  قیقد 
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هک نانچ  .تسیچ  یلوم  تساوخ  هک  درگن  یم  نادب  تسیک ، دوخ  هک  درگن  یمن  نادب  دید ، یلوم  نامرف  رخـسم  ار  دوخ  هک  دیـسر 
سکع نآ  .درادن  ینمـشد  وا  اب  دوخ  هک  یلاح  دنکفا  یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  وا  دنک و  یم  هلمح  نمـشد  رب  زابرـس  مزر  نادـیم  رد 

.دراد یم  او  هلمح  نادب  ار  وا  هک  تسا  هاش  مشخ 

وچ دجـسم  رد  دـنام  دربن  ار  وا  سک  تشاد  یمْخَـض  مسج  دـیدن  یب  دوب و  تفز  کی  نایم  رد  دـیزگ  نامهم  یکی  يراـی  یکی  ره 
16 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  درُد  ْماج  ردنا 

نان و ناوخ  ِتقو  يارب  ندیـشود  ِرهب  ناُزب  يدندوب  هناخ  میقم  هک  همر  ردنا  هِد  ریـش  ُدب  ُزب  تفه  همه  زا  دناماو  وچ  شدُرب  یفطـصم 
، هدعم دندب  عماط  زب  ریـش  رد  همه  هک  دندش  ولآ  مشخ  تیب  لها  هلمج  زُغ  ِْنبا  ِجوُع  ِطحق  وب  نآ  دروخ  زب  تفه  ره  نآ  ریـش  شآ و 
ار رد  بضغ  زا  كزینک  سپ  تسـشن  هرجح  رد  تفر و  نتفخ  تقو  دروخب  اـهنت  یمدآ  هدژه  مسق  درک  لـبط  نوـچمه  راوـخ  یلبط 

ِدرد دـمآ و  اـضاقت  نوچ  مدحبـص  اـی  بش  مین  رد  ار  ربگ  دـنمدرد  نیگمـشخ و  دـُب  وا  زا  هک  دـنکف  رد  ار  رد  ریجنز  نورب  زا  تسبب 
دوخ عون و  عون  زاس  هلیح  نآ  درک  هلیح  نداشگ  رد  تفای  هتـسب  وا  داهن  نوچ  رد  رب  تسد  تفاتـش  رد  يوس  شیوخ  شارف  زا  مکش 

نتـشیوخ دیزخ  ردنا  باوخ  هب  وا و  درک  هلیح  گند  نامرد و  یب  ناریح و  وا  دنام  گنت  هناخ  اضاقت  رب  اضاقت  دش  زاب  دنب  نآ  دـشن 
هناریو هک  نآ  دید ز  هناریو  رد  باوخ  رد 
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رادیب و تشگ  دیرب  مد  ردنا  جاتحم  نانچ  وا  دید  وچ  یلاخ  هناریو  رد  شیوخ  شرظنم  اجنامه  ردنا  باوخ  هب  دش  شرطاخ  ردنا  دـُب 
شوپ كاخ  یب  ییاوسر  نینچ  نیز  شورخ  دـص  دـمآ  رب  وا  نوردـنا  بارطـضا ز  زا  دـش  هناوید  ثدـح  ُرپ  باوخ  هماـج  نآ  دـیدب 

روگ رعق  ردـنا  رفاـک  هک  ناـنچمه  روُبث  او  اروُبث  او  دز  یم  گـناب  میر  یم  وس  نآ  وس و  نیا  مروخ  هُگ  میرادـیب  زا  رََّتب  مباوخ  تفگ 
نانچ ار  وا  سک  چـیه  دـنیبن  ات  نامک  زا  يریت  وچ  وا  دزیرگ  ات  رد  گناب  نداشگ  رد  دـیآ  رب  ای  رـس  هب  بش  نیا  دوش  یک  هک  رظتنم 

.ربتس هبرف ، تفَز :  74 مغ ب 96 - درد و  زا  دیهر  رد  نآ  دش  زاب  منک  یم  هتوک  تسا  رایسب  هّصق 

(. مادنا یتشرد  رد   ) دننام یب  دیدن : یب 

.ربتس مخض :

.روآ یطحق  طحق : وب 

17 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درم مادنا  یتشرد  تبسانم  هب  قنع  نب  جوع  هب  تسا  تراشا  جوع :

.دنتخات ناسارخ  رب  رجنس  ناطلس  یهاشداپ  رد  هک  نانامکرت  زا  يا  هفیاط  نازغ  زغ : نبا  جوع 

اهرهش تفر ، تراغ  هب  اه  ییاراد  دش ، هتشک  نانآ  تسد  هب  ناسارخ  ناگرزب  زا  يرایسب  .دندرب  دنداهن و  سفق  رد  دنتفرگ و  ار  هاش 
.تسا زیمآ  ریقحت  هلمج  زغ  نب  جوع  .تشگ  ناریو  اهاتسور  و 

.روخ رپ  هراوخ ، لبط  راوخ : یلبط 

.ناملسمان رفاک ، ربگ :

(. تجاح ياضق   ) تساوخرد اضاقت :

.هدعم زا  تیانک  هناخ : اضاقت 

.درک ناهنپ  ار  نآ  ناوتن  هک  شوپ : كاخ  یب 

.دور یم  راک  هب  تبیصم  زا  هوکش  يارب  رتشیب  اروبث ، او  نکیل  تسا  تکاله  ینعم  هب  روُبث  اروُبث : او 

َو ًارُوُبث : َِکلانُه  اْوَعَد  َنِینَّرَقُم  ًاقِّیَض  ًاناکَم  اْهنِم  اوُْقلُأ  اذِإ  َو  نارفاک : هراب  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  روگ : رد  رفاک  نتفگ  روبث 
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تیاور رد  هک  ناـنچ  ( 13 ناقرف ، « ) .دـنیوگ اروبث  او  هتـسب  ندرگ  رب  اه  تسد  دـنوش  هدـنکفا  گـنت  ياـج  رد  خزود )  ) نآ رد  نوچ 
زینک و نتـسب  رد  ناتـساد  اما  .تسا  رت  بسانم  تیاور  نآ  اب  زغ  نبا  هب  وا  زا  انالوم  ریبعت  دوب و  ناوزغ  وبا  نامهم  مان  میدید  یـسلجم 
فیرظ و عبط  هک  تسادـیپ  و  هدـشن ، هدـید  اهذـخأم  زا  یکی  چـیه  رد  تسا  هدورـس  ناتـساد  نایاپ  ات  هچ  نآ  هیقب  نتخیوآ و  ریجنز 

ندرک بضغ  هرجح و  رد  زب  تفه  ندوب  .دروآ  رد  مظن  هب  رت  بلاج  هچ  ره  ار  ناتـساد  نیا  هک  تسا  هتـشاداو  ار  وا  اـنالوم  هنارعاـش 
قادصم ص )  ) لوسر هناخ  رد  زور  نآ  رد  تسا و  هنارعاش  ياهریوصت  نتخیوآ ، رد  رب  ریجنز  نامهم و  يور  هب  نتسب  رد  كزینک و 

.تسا هتشادن  یجراخ 

دور نوریب  خاتسگ  و  دوش ، لجخ  دنیبن و  ار  هدنیاشگ  لایخ  وا  ات  ندرک ، ناهنپ  ار  دوخ  نامهم و  رب  مالَّسلا  هیلع  یفطصم  نداشگ  هرجح  رد 

خاتـسگ و  دوش ، لجخ  دـنیبن و  ار  هدـنیاشگ  لایخ  وا  ات  ندرک ، ناهنپ  ار  دوخ  نامهم و  رب  مالَّسلا  هیلع  یفطـصم  نداـشگ  هرجح  رد 
دور نوریب 

ات التبم  نآ  راسمرش  ددرگن  ات  یفطصم  ناهنپ  تشگ  داشگ و  رد  داد  هار  وا  ار  هارمگ  نآ  حبص  داشگ  ار  رد  دمآ و  حبـص  یفطـصم 
هاگ هَّللا  ُهَْغبِص  ادخ  ِناماد  دیـشوپ  شیو  زا  ای  يزیچ و  سپ  رد  دش  ناهن  ای  ور  تشپ و  ار  اشگ  رد  دنیبن  ات  وا  خاتـسگ  دور  دیآ  نورب 
دید یم  یفطصم  شیب  تسا  شیب  نآ  زا  نادزی  تردق  شیوخ  يولهپ  ار  مصخ  دنیبن  ات  دنت  رظان  نآ  رب  نوچ  یب  هدرپ  دنک  هدیـشوپ 

دوب و تمکح  کیل  یهچ  رد  تحیـضف  نآ  دتفین ز  ات  یهر  دـیاشگب  طبخ  زا  شیپ  هک  ات  شَبَر  ِنامرف  دوب  عنام  کیل  شبـش  لاوحا 
نامسآ رما 
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کی ار  ثدـح  رپ  ِباوخ  هماج  دوب  يرامعم  هک  اـه  یبارخ  سب  دوب  يراـی  نآ  هک  اـه  توادـع  سب  ناـنچ  وا  ار  نتـشیوخ  دـنیبب  اـت 
هب اجنیا  هرَهْطِم  نآ  رایب  هک  نیَِملاـْعِلل  ًهَمْحَر  دز  يا  هدـنخ  نیبب  تناـمهم  تسا  هدرک  نینچ  هک  لوسر  شیپ  رد  دروآ  ادـصاق  لوضف 

ار ثدـح  نیا  مییوشب  ام  ار  وت  نابرق  ام  مسج  ام و  ناج  ادـخ  رهب  زک  تسَج  یم  یـسک  ره  شیوخ  تسد  اب  ار  هلمج  میوشب  ات  شیپ 
يارب ام  دـناشن  یـسرک  رب  درک و  هفیلخ  سپ  دـناوخ  رمُع  قح  ار  وت  رم  كُرْمََعل  يا  لد  ِراـک  هن  طـمن  نیا  تسا  تسد  ِراـک  لـهب  وت 

هب نتـسش  نیا  رد  هک  تسا  یتعاـس  نیا  کـیل  مناد و  نآ  تفگ  میا  هچ  اـم  سپ  ینک  یم  تمدـخ  وـت  نوـچ  مـییز  یم  وـت  تمدـخ 
19 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسیچ  رارسا  نیا  هک  دیآ  دیدپ  ات  تسا  یبن  لوق  نیک  دندوب  رظتنم  تسا  یتمکح  مشیوخ 

تمکح تسه  اجنیا  رد  هک  وشب  وت  ار  نیک  تفگ  یم  شلد  هک  ایر  دیلقت و  هن  قح  رما  صاخ ز  ار  ثادحا  نآ  تسش  یم  دِج  هب  وا 
.حبش صخش ، زا  تیانک  لایخ :  97 وت ب 117 - هب  وت 

(138 هرقب ،  ) .ًهَْغبِص ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  ِهَّللا َو  َهَْغبِص  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هَّللا : هْغبِص 

تسا دوصقم  ادخ  يراّتس  تیب  نیا  رد  هَّللا » هغبـص   » زا  2 وا 1337 / ردـنا  ددرگ  گنر  کی  اه  هسیپ  وه  گـنر  ِّمخ  تسه  هَّللا  َهغبص 
هب تسا  تراشا  ًارهاظ  بر : ناـمرف  ( 9 سی ،  ) .َنوُرِْـصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَـشْغَأَف  هک : ار  نمـشد  هدید  هاگ  دـناشوپ و  یم  ار  اطخ  هاگ  هک 

لآ  ) .ْمَُهل َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف  هیآ :
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دوب هاگآ  بش  رـسارس  رد  وا  لاح  زا  ربمیپ   ) .اطخ طبخ : .دریگ ) هدیدان  ار  نانآ  ياطخ  دشاب و  وخ  مرن  مدرم  اب  دـیاب  ( ) 159 نارمع ،
نآ رد  ار  دوخ  يو  هک  دوب  نانچ  تحلـصم  اما  دـنکب ، يراـک  وا  يارب  دـتفا  رد  تلاـح  ناـنچ  هب  يو  هک  نآ  زا  شیپ  تسناوت  یم  و 

.دوش لیام  مالسا  هب  شلد  ددرگ و  هاگآ  لوسر  ییادخ  يوخ  زا  و  دنیبب ، لاح 

.دنیوگ هباتفآ  زورما  هچ  نآ  فدارم  تسا  ندرک  كاپ  نتسش و  يارب  هک  بآ  فرظ  هَرَهْطِم :

تسد بآ و  اب  هچ  نآ  اما  تسوا  صاخ  تفـص  نیا  تساه و  لد  هدننک  كاپ  لوسر  هک  نادب  تسا  تراشا  لد : راک  هن  تسد  راک 
.تسا همه  راک  دوش  كاپ 

رـس ناـش  یتـسم  رد  ناـنآ  هک  وـت  ناـج  هب  دـنگوس  َنوُـهَمْعَی : ْمِِهتَرْکَـس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل  تـسا : مـیرک  نآرق  زا  هـتفرگ  كُرْمََعل :
.يدیلپ ثدح : عمج  ثادحا : ( 72 رجح ، « ) .دننادرگ

نیا رد  ( 159 نارمع ، لآ   ) .َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو  هک : میرک  نآرق  زا  هیآ  نیدـب  تسا  تراـشا  قح : رما  ز 
دوخ نامهم  راک  ماجنا  ات  زاغآ  زا  لوسر  .تسا  هتفهن  اهزمر  تسا  انالوم  نشور  ریمض  هدرورپ  یمین  خیرات و  لقن  یمین  هک  ناتـساد 
دنیبب هدولآ  هماج  نتـسش  لاح  رد  ار  ص )  ) ربمیپ ددرگ و  زاب  دیوگ و  كرت  ار  هناخ  نامهم  هک  دوب  نانچ  تحلـصم  اما  تسناد ، یم 

.دمآ دهاوخ  يرتشیب  حیضوت  هراب  نیا  رد  هدنیآ  ياه  تیب  رد  .دباتب و  شلد  رد  مالسا  رون  دوش و  نوگرگد  شلاح  و 

لجخ تسش و  یم  دوخ  تسد  هب  ار  وا  ثَّوَلُم  نیلاهن  یفطصم  هک  تعاس  نآ  رد  مالَّسلا  هیلع  یفطـصم  هناخ  هب  نامهم  نآ  ندرک  عوجر  ببس 
دوخ تداعس  رب  دوخ و  رب  وا  هحون  ندرک و  كاچ  هماج  وا و  ندش 

یم دوخ  تسد  هب  ار  وا  ثَّوَُلم  نیلاـهن  یفطـصم  هک  تعاـس  نآ  رد  مـالَّسلا  هیلع  یفطـصم  هناـخ  هب  ناـمهم  نآ  ندرک  عوـجر  ببس 
وا ندش  لجخ  تسش و 
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دوخ تداعس  رب  دوخ و  رب  وا  هحون  ندرک و  كاچ  هماج  و 

ربخ یب  اـج  نآ  لـکیه  متـشاد  اـج  بش  هک  هرجح  نآ  تفگ  رارق  یب  وا  تشگ  ار و  نآ  دـید  هواـی  راـگدای  دـُب  یلکیه  ار  كرفاـک 
قاثُو رد  دیود  ردنا  باتش  لکیه  یپ  زا  درخ  تسا  يزیچ  هن  تساهردژا  صرح  دُرب  صرح  شمرـش  دوب  نیمرـش  هچ  رگ  متـشاذگب 

دـش تفر و  دای  زا  شلکیه  دب  مشچ  شرود  هک  دیوش  یمه  شوخ  دوخ  هب  مه  ار  ثدح  نآ  هَّللا  ُدَـی  ناک  دـیدب  ار  نآ  یفطـصم و 
نوخ ز هک  ناـنچ  نآ  رد  راوید و  رب  تفوک  یم  ار  هّلک  رـس  ور و  رب  ار  تسد  ود  وا  دز  یم  دـیرد  ار  ناـبیرگ  يروش  وا  ردـنا  دـیدپ 

رـس رب  وا  دز  یم  اوُرَذْحا  ساّنلا  اهُّیأ  نایوگ  ربگ  وا  رب  دمآ  عمج  قلخ  دز  اه  هرعن  شرتهم  نآ  درک  محر  ناور و  دـش  شرـس  ینیب و 
وت نیهَم  وزُج  نیا  وت  زا  تسا  راسمرش  نیمز  ِّلُک  يا  هک  وا  درک  یم  هدجـس  َرب  رون  یب  ياک  هنیـس  رب  وا  دز  یم  رـس  لقع  یب  يا  هک 
قبس رد  فالخ و  رد  موزج  هک  نم  قح  ینازرل ز  راوخ و  یّلک  هک  وت  يوغ  تشز و  ملاظ و  موزج  هک  نم  ییو  ِرمأ  عضاخ  یِّلُک  هک 

دیـشک دوخ  رانک  رد  شیافطـصم  دیپط  دیزرلب و  نوریب  دح  نوچ ز  ناهج  هلبق  يا  يور  مرادن  هک  نامـسآ  رب  ور  درک  یم  نامز  ره 
ای ذـیوعت  يارب  دـننکفا  ندرگ  هب  هچ  نآ  لکیه :  118 شتخانـشا ب 133 - داد  داشگب و  شا  هدـید  شتخاونب  یـسب  درک و  شنکاس 

ندرگ رب  نایاسرت  هک  يدنب  ندرگ  نینچمه  .تنیز 

ص: ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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.دنزیوآ

.مگ هوای :

.درب دای  زا  دوب  نامیشپ  نآ  زا  هدرک و  شود  ار  هچ  نآ  هک  تفای  تسد  وا  رب  نانچ  صرح  درب : صرح  شمرش 

.ادخ تسد  هَّللا : ُدَی 

َکَنوُِعیاُبی َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا  میرک  نآرق  هب  تراشا   1 دناِرب 2972 / ْمِهیِْدیأ  َقْوَف  هَّللا  ُدَی  ات  دـناوخ  شیوخ  تسد  وچ  قح  ار  وا  تسد 
.هنیس َرب : .دیوش ) رود  نم  زا   ) .دیزیهرپب مدرم  اوُرَذْحا : ساّنلا  اهّیا  ( 10 حتف ،  ) .ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ 

لیفط نارگید  تسا و  ملاع  تقلخ  زا  دوصقم  وا  .یئزج  ياه  لقع  نارگید  تسا و  لک  لـقع  مرکا  لوسر  .ناـهج  همه  نیمز : ِّلُـک 
.وا دوجو 

: دومرف یم  هک  راگدرورپ  رما  ربارب  میلست  نتورف و  بَر : رما  ِعضاخ  .دوخ ) صخش  زا  تسا  يریبعت   ) .كدنا .راوخ  ءزج  نیهم : وزج 
.هارمگ يوَغ : .ُهلوُسَر » ِهَّللا َو  ُْدبَع  اَنأ  »

.ادخ رما  زا  ندرک  زواجت  .نتفرگ  یشیپ  قَبَس :

.ندرک نشور  ار  لد  نداشگ : هدید 

.ندیشخب ودب  تفرعم  رون  نداد : تخانشا 

ات تسا  هداد  نایاپ  نانچ  نآ  ار  نآ  انالوم  ًارهاظ  نآ و  نایاپ  صوصخب  درادن  یساسا  لیصفت  نیدب  ناتساد  نیا  دش  هتشون  هک  نانچ 
وربور نآ  اب  رفاـک  نوچ  هک  تسا  هَّللا  لوسر  میرک  قلخ  نآ  هنومن  تسا و  رثؤم  راـتفگ  زا  شیب  رادرک  هک  دـهد  میلعت  ار  ناناملـسم 

.دش ناملسم  دیدرگ 

حرش قیفـش  هیاد  دسر  ات  میرگب  هک  قیرط  دناد  یمه  هزور  کی  ِلفط  نََبل  دشوج  یک  لفط  دیرگن  ات  نمچ  ددنخ  یک  ربا  دیرگن  ات 
22 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

هیرگ راگدرک  لضف  ریـش  دزیرب  ات  راد  شوگ  ًارِیثَک  اوُْکبَْیلَف  تفگ  ناگیار  وا  ریـش  هیرگ  یب  دـهد  مک  ناگیاد  هیاد  هک  یناد  یمن  وت 
يدوبن رگ  بات  هتشر  ود  نیمه  ایند  ُنتسا  باتفآ  زوس  تسا و  ربا 
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هیرگ نیا  فت و  نیا  يدوبن  رگ  لصف  راچ  ره  نیا  رومعم  يدـُب  یک  ربطـس  تفز و  ضرع  مسج و  يدـش  یک  ربا  ِکشا  رهم و  ِزوس 
زورفا کشا  ربا  نوچ  ار  مشچ  راد  زوس  رد  ار  لقع  باتفآ  ناهد  شوخ  ار  ناهج  دراد  یمه  نوچ  ناهَج  ربا  هیرگ  رهم و  زوس  لـصا 

خاش نآ  زا  بش  زور و  تسا  گرب  اـب  وچ  نت  دُرب  وت  بآ  ناـن  هک  ار  ناـن  نآ  روخ  مک  درُخ  ِلـفط  نوچ  تدـیاب  ناـیرگ  مشچ  راد 
ِگرب نیز  هد  ضرق  هَّللا  اوُضِْرقأ  دوزف  ار  نآ  نتساک  دیابب  نیا  دوز  تسا  ناج  یگرب  یب  نت  گرب  نازخ  تسا و  زیر  گرب  رد  ناج 

نوچ شیوخ  نیگرـس  نت ز  ْتَأَر  ٌْنیَع  اـَل  ِهجو  دـیامن  اـت  تنت  همقل  نیا  زا  نک  مک  هد  ضرق  نمچ  لد  رد  ضوـع  رد  دـیورب  اـت  نت 
: ناگیاد هیاد   134 دروخ ب 149 - رب  وا  نت  ْمُکْرِّهَُطی  زا  درب  یکاپ  دهدب و  يدـیلپ  نیز  دـنک  یلالجا  ِّرُد  کشُم و  ُرپ ز  دـنک  یلاخ 

.نیَِملاَْعلا ُّبَر  .درب  یم  لامک  هب  ناصقن  زا  ار  نآ  هک  ناهج  ّیبرم  زا  تیانک 

(55 فارعا ،  ) .ًهَیْفُخ ًاعُّرَـضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُـعْدا  هیآ : نیا  هلمج  زا  تسا  میرک  نآرق  ياـه  هیآ  رد  هک  ناـنچ  ریـش : هـیرگ  یب  دـهد  مـک 
هوزغ رد  هک  تسا  یناقفانم  هب  باطخ  هیآ  نیا  اما  ( 82 هبوت ،  ) .ًارِیثَک اوُْکبَْیل  اًلِیلَق َو  اوُکَحْضَْیلَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  اوُْکبَْیلَف :

.تسا مرگ  اوه  دنتفگ  دندرکن و  تکرش  كوبت 

رتشیب دـیدنخب و  رتمک  دـیامرف  هاـگ  نآ  ( 81 هبوـت ، « ) .تسا رت  مرگ  خزود  شتآ  ارَح : ُّدَـشَأ  َمَّنَهَج  ُراـن  دـیامرف : یم  ناـنآ  هـب  ادـخ 
.دییرگب

نیا  ) دنا هتفرگ  رما  لعف  ار  بات »  » ناحراش ضعب  بات : هتشر  ود 
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بات هتـشر  ود  و  هدـیبات .) رگیدـکی  هب   ) تسا یلوعفم  تفـص  بات »  » ًانئمطم هکلب  ًارهاـظ  نکیل  هدـم ،) تسد  زا  باـتب ، ار  هتـشر  ود 
رد ناهج  ییافوکـش  ساسا   ) .دراد یم  اپ  رب  ار  تایح  هدـیبات ، مه  هب  هتـشر  ود  نوچ  ناراب  باتفآ و  .باتفآ  ناراب و  زا  تسا  تیانک 

زین وت  تسا  ربا  شراب  باتفآ و  شزوس 

23 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يربتـس و زا  تسا ، مسج  هتـسباو  هچ  نآ  ضرع : .ینایرگب ) ار  هدـید  ینازوسب و  ار  لد  دـیاب  یتسه  ییافوکـش  قنور و  ناهاوخ  رگا 
.نآ زج  یباداش و 

: اعد لاح  رد  زیر  کشا  نایرگ : مشچ 

مسج هک  يوایند  ياه  تمعن  زا  تیانک  نان :  1 تسوا 818 / نایرب  نآ  هک  لد  نویامه  يو  تسوا  نایرگ  نآ  هک  یمشچ  کنخ  يا 
.دهد یم  شرورپ  ار 

.قنور وربآ ، بآ :

.تسا هدیدن  يا  هدید  ْتَأَر : ٌْنیَع  َال  ( 20 لمزم ، * ) .ًانَسَح ًاضْرَق  َهَّللا  اوُضَْرقَأ  َو  هَّللا : اوُضِْرقا 

ار نآ  نوـسلکین  وا  زا  يوریپ  هـب  يورقنا و  مـکرِّهَُطی :  3 غارچ 3405 / نادزی  ار  بیغ  روـن  تفگ  غاـب  ياـج  هچ  تَأر  نیع  ـال  هن  رو 
هروس هیآ 11  دیامن  یم  بسانم  ماقم  هب  هچ  نآ  .تسا  تیب  لها  نأش  رد  هیآ  نآ  نکیل  .دـنا  هتفرگ  بازحا  هروس  هیآ 33  هب  تراشا 

وا نتفای  تیادـه  رد  هیرگ  نآ  ندـش  رثؤم  نامهم و  درم  هیرگ  تبـسانم  هب  .ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو  تسا : لاـفنا 
هاگرد رب  ار  زوس  هیرگ و  تسا و  هتـسکش  لد  فیعـض و  نت  دراد  قنور  ادـخ  هاگرد  رب  هچ  نآ  هک  دـناشک  یم  اـج  نیدـب  ار  نخس 

یمدآ سپ  .تساه  ینتسر  قنور  دشر و  هیام  ود  نیا  هک  دنک ، یم  دننامه  باتفآ  زوس  ناراب و  هب  قح  ترضح 
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تمعن نآ  نتـساک  ات  دهاکب  تعاط  هار  رد  ار  نت  .دناشک  دوخ  يوس  هب  ار  قح  تمحر  ات  دزیر  کشا  هدید  هب  دزوسب و  لد  هب  دـیاب 
.دروآ تسد  هب  هدید  کشا  اب  دیاب  ار  یکاپ  نیا  دبای و  یم  ناج  یکاپ  دهرب  نت  دیق  زا  یمدآ  رگا  .دزاس  هدامآ  ار  ترخآ  دیواج 

نیمغ نامیـشپ و  سب  ندـب  وت  اـه  سوه  نیز  يزادـگ  رگ  نیزح  يدرگ  يدرگ و  نامیـشپ  نیز  نیه  نیه و  هک  تدـناسرت  یم  وید 
هچ نآ  تسا  بکرم  نت  نیا  هک  ّتین  نیدـب  مه  جالع  عفن و  یپ  زا  ماشایب  نآ  جازم و  يوراد  تسا و  مرگ  روخب  نیا  ندـش  یهاوخ 
وید نآ  اهدیدهت  نینچ  نیا  للع  دص  دیازب  لد  غامد و  رد  للخ  دـیآ  شیپ  هک  وخ  نادرگم  نیه  تسا  بوصا  شَنآ  تسا  هدرک  وخ 

24 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نوسف  دص  دناوخ  قلخ  رب  درآ و  نود 

یمدـنگ رد  نیمه  ار  مدآ  تفگ  یمغ  درد و  زا  تسا  دوس  ار  وت  نیک  ار  وت  راـمیب  سفن  دـبیرف  اـت  اود  رد  دزاـس  سونیلاـج  شیوخ 
شوگ لعل  وچ  ار  رتمک  ِگنـس  دـیامن  ات  لعن  ِتقو  رد  سرف  ياه  بل  وچمه  ار  تاه  بل  وا  هَشیَول  زو  ار  تاهیه  یهیه و  درآ  شیپ 

نآ ز ِدرد  وت ز  ینامب  هک  هابتـشا  یلعن ز  تاپ  رب  دـنز  رب  بسک  يوس  صرح و  يوس  دـناشک  یم  بسا  شوگ  نوچ  وا  دریگ  تااـه 
نونجم درک  هک  نکم  نآ  یبن  راتخم  تسه  هک  نکب  نآ  راد  شوه  نیه  منک  نآ  ای  منک  نیا  راک  ود  رد  دُّدرت  نآ  تسه  وا  لعن  هار 

ِهِراکَْملِاب تشگ ؟ فوفحم  هچ  هب  هَّنَْجلا  ِتَّفُح  یبص  و 
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دوب رو  شددنب  رب  ناور  بآ  دوب  رگ  اهدژا  تسه  رگ  هّلس  رد  دنک  هک  « 11  » اغد زو  تلیح  دراد ز  نوسف  دص  تشک  دوزفا  وا  زا  هک 
ياه هسوسو  زا  تیانک  وید :  150 نک ب 167 - راک  ناوخب و  يَروُش  ْمُهُْرمأ  نک  رای  يرای  ِلقع  اب  ار  لقع  شددـنخ  رب  ناـمز  ربَح 

نومـضم .دراد  یم  زاب  وا  فطل  هب  لسوت  ادـخ و  هب  شیاین  زا  و  دـناوخ ، یم  يداـم  لـیاسو  زا  يریگ  هرهب  هب  ار  یمدآ  هک  یناـطیش 
يدرس هب  ار  یمرگ  .درک  راک  ناشروتسد  هب  دروآ و  ناکشزپ  هب  يور  ناساره  سپ  : » تسا ع )  ) یلع نانخس  زا  رثأتم  ًارهاظ ، اه  تیب 

.رت تسرد  َبوْصا : هبطخ 221 ) هغالبلا ، جهن  « ) .ندروآ راک  رس  هب  یمرگ  هب  ار  يدرس  ندرک و  مارآ 

دوخ ياج  رد  ثیدح  نآ  .تسا  هدرک  هسیاقم  ُهَدَّوَعَت » ام  ٍنَدـَب  َّلُک  ِطْعأ  : » ثیدـح اب  ار  هلمج  نومـضم  نوسلکین  وخ : نادرگم  نیه 
.تساج یب  ثیدح  نیدب  داهشتسا  هک  تسادیپ  دیوگ و  یم  نخس  وید  نابز  زا  انالوم  اه  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا  تسرد 

.َنیِدـِلاْخلا َو َنِم  انوُکَت  ْوَأ  ِْنیَکَلَم  انوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ِهَرَجَّشلا  ِهِذـه  ْنَع  اـمُکُّبَر  اـمُکاهَن  اـم  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  ار : مدآ  تفگ 
هراپ ود  هشیَول : ( 2 تیب 1714 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دایرف تاْهیَه : یُْهیَه و  ( 21 - 20 فارعا ،  ) .َنیِحِصاَّنلا َنَِمل  امَُکل  یِّنِإ  امُهَمَساق ،

حرش  ) .دننک نآ  ینیب  هب  روتس  ندرک  لعن  ماگنه  هب  اهدنب  لعن  هک  بوچ 

__________________________________________________

.اهد ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 11)

25 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دننک هقلح  نآ  رد  ندرک  لعن  ماگنه  ار  نارخ  نابسا و  بل  دننک و  بصن  یبوچ  رس  رب  هک  نامسیر  زا  يا  هقلح  يورقنا )

ياهرویز ندومن : لعل  ار  گنس 
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.نداد هولج  ار  ایند  شزرا  یب 

: هَّنَْجلا ِتَّفُح 

شاداپ زا  تیانک  هتشاک ، تشک : ( 2 تیب 1827 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 2 اِنتاوْهَـش 1827 / ْنِم  ُناریِّنلا  ِتَّفُح  اَِنتاهوُرْکَِمب  هَّنَْجلا  ِتَّفُح 
.يورخا ياه 

.تسا دوصقم  دنمشناد  قلطم  اجنیا  رد  .نادوهج و  دنمشناد  ربَح :

.2 تیب 2256 / لیذ  هب : دینک  هاگن  يَروُش : ْمُهُْرمأ 

نادب دنرخن و  ار  توهش  وید  ياه  هوشع  .دنرادنپن و  یلـصا  تلع  ار  يدام  ياه  تلیـسو  ات  ار  ناتـسرپ  ایند  تسا  يزردنا  ضیرعت و 
.دوشن و رسیم  جنگ  جنر  یب  هک  دنجنرم ، دننیب  یتخس  كدنا  ینید  ياه  فیلکت  رد  رگا  دنرآ و  يور  دهاوخ  یم  نانآ  زا  عرـش  هچ 

.دنریگ ییامنهار  دننک و  تروشم  يدنمدرخ  اب  دنیاین  رب  سفن  ياه  هسوسو  سپ  زا  رگا 

تمادن و تلاجخ و  رد  درک  یم  دوخ  رب  هک  هحون  هیرگ و  بارطضا و  زا  ار  وا  نداد  نیکست  ار و  نامهم  برع  نآ  مالَّسلا  هیلع  یفطصم  نتخاون 
يدیمون شتآ 

رد درک  یم  دوـخ  رب  هـک  هحوـن  هـیرگ و  بارطـضا و  زا  ار  وا  نداد  نیکـست  ار و  ناـمهم  برع  نآ  مـالَّسلا  هـیلع  یفطـصم  نتخاوـن 
يدیمون شتآ  تمادن و  تلاجخ و 

شزاب یفطـصم  لقع  ِتسد  دیمر  شلقع  ندش  هناوید  تساوخ  بجع  رد  هش  نآ  فاطلا  زا  دـنام  برع  نآ  درادـن  نایاپ  نخـس  نیا 
تسه وس  نیا  زا  هک  دوخ آ  اب  نیه  نکم  وس آ  نیا  تفگ  نارگ  باوخ  زا  دزیخرب  یسک  هک  نانچ  نآ  دمایب  وس آ  نیا  تفگ  دیشک 

رد یتسه  زا  مریس  موش  نوریب  مهدب و  یهاوگ  ات  نک  هضرع  تداهش  قح  دیهـش  ياک  نخـس  رد  دمآ  رد  دز  ور  رب  بآ  اهراک  وت  اب 
تسا و دوهش  ام  لوق  لعف و  ناحتما  ار ز  نآ  میتفگ و  یلب  هک  یََلب  میتسلا و  ِّيوعد  رهب  اضق  ِّیضاق  زیلهد  نیا  رد  ام  موش  نوماه  نآ 

زیلهد رد  دنچ  میدمآ  یهاوگ  رهب  ام  هک  هن  میدز  نت  یضاق  زیلهد  رد  هچ  زا  نایب 
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جاجل زا  ُوتُع  يرآن  یهدـب و  یهاوگ  نآ  وت  هک  ات  اج  نیدـب  تدـندناوخب  نآ  هاـگپ ز  زا  تداهـش  هد  یـشاب  سبح  هاوگ  يا  یـضاق 
کی دیهر  یهاوخ  یک  زیلهد  نیا  زا  وت  دیهـش  يا  یهاوگ  نآ  یهدنب  ات  يا  هتـسب  بل  فک و  یگنت  نیا  ردنا  يا  هتـسشنب  نتـشیوخ 

ناهراو رازگاو و  تناما  نیا  نامز  کی  یهاوخ  لاس  دـص  رد  هاوخ  زارد  دوخ  رب  نکم  ار  هتوک  ِراک  زاـتب  رازگب و  تسا  راـک  ناـمز 
.تسا تریح  لوهذ و  ینعم  هب  دعب  تیب  هنیرق  هب  ندش : هناوید   168 ب 182 -

.يرایشه وحص و  ملاع  وس : نیا 

(143 هرقب ،  ) .ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  قح : دیهش 

27 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ماسجا ملاع  .ایند  زا  تراعتسا  اضق : یضاق  زیلهد 

.2 تیب 1658 / لیذ  هب : دینک  هاگن  تسلا : يوعد 

.اه هفیظو  رگید  رکذ و  راثیا و  زا  نتخادرپن ، تسا  یگدنب  قح  هچ  نآ  نتسب : بل  فک و 

زا ار  وا  دناوخ و  زاب  شلوسر  .دناشک  يدوخ  یب  هب  يرایشه  زا  درک و  تریح  راچد  ار  يو  وا  نیشود  نامهم  رد  ص )  ) لوسر راتفر 
ره مهاوخ  یم  تسا و  ینادنز  نآ  ربارب  ناهج  نیا  هک  مدیسر  یناهج  هب  نم  تفگ  دیسر  وحص  هب  نوچ  دینادرگ  زاب  وحص  هب  رکس 
هک ییهاوگ  هدهع  زا  دوخ  راتفگ  رادرک و  اب  ات  میرب  یم  رس  هب  ناهج  نیا  رد  ام  دیوگ : انالوم  سپـس  .مهرب  ناهج  نیا  زا  رتدوز  هچ 

قح و يانث  هب  نام  بل  هن  دیآ و  یم  رب  يریخ  نامتسد  زا  هن  میا  هتـسشن  نکیل  .میباتـشب  قح  رادید  هب  مییآ و  رب  میا  هداد  تسلا  زور 
تسا نادنز  رد  ندنام  ناهج  یناگدنز  هک  یلاح  دیاشگ  یم  وا  تدابع 
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یناسفن ياهاوه  سفن و  دـیق  زا  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  هک  رتهب  سپ  تسا  ناـسکی  یناـمب  نآ  رد  لاـس  دـص  هاوخ  نآ و  کـی  هاوخ 
.یناهرب

ینوردنا رون  رب  تساه  یهاوگ  ینورب  ياهزیچ  همه  هزور و  زامن و  هک  نآ  نایب 

ینوردنا رون  رب  تساه  یهاوگ  ینورب  ياهزیچ  همه  هزور و  زامن و  هک  نآ  نایب 

ِّرـس زا  تسا  نداد  یهاوگ  مه  دسح  ِكرت  هیدـه و  تاکز و  نیا  داقتعا  زا  تسا  نداد  یهاوگ  مه  داهج  ّجـح و  هزور و  زامن و  نیا 
متسه هک  نآ  هاوگ  دش  شک  شیپ  ناغمرا و  اه و  هیده  تسار  میتشگ  امش  اب  ام  ناهِم  ياک  تسار  راهظا  یپ  ینامهم  ناوخ و  دوخ 
هزور تاکز و  نیا  اخـس  ای  يوقت  مراد ز  يرهوگ  نوردنا  رد  يرهوگ  مراد  تسیچ  نوسف  ای  یلام  هب  دشوک  یـسک  ره  شوخ  وت  اب 

، دهد یم  شیوخ  لام  زا  وک  تفگ  شتاکز  نآ  لاصِّتا و  دوبن  هک  ناد  شمارح  رد  لالح  زا  يوقت  درک  دیوگ  هزور  اوگ  ود  ره  رد 
هن ز راثن  هناد  دنک  را  داّیص  تسه  هلا  لدع  همکحم  رد  دش  حرَج  هاوگ  ود  سپ  دنک ، يراّرط  هب  رگ  شیک ؟ لها  ددزدب ز  نوچ  سپ 
ار موق  دص  يژک  نیز  نظ  دب  هدرک  ماخ  دیص  رهب  شیوخ  هدرک  هتفخ  مایـص  ردنا  راد  هزور  هبرگ  تسه  راکـش  رهب  لب  دوجو  محر 
نآ شتمحر و  هدرب  ْقبَـس  دـنک  یم  شکاپ  هلمج  نیز  تبقاع  دـنت  یم  ژک  وا  هک  نیا  اب  قح  لضف  ار  موص  دوج و  لها  مان  دـب  هدرک 

رهاظ وا  يراّفغ  هک  ات  طابخ  نیز  ار  وا  تمحر  هداد  لسغ  طالتخا  نیز  قح  هتسُش  ار  شـشوک  ار  ردب  دشابن  هک  يرون  هداد  ار  ردغ 
نیا رهب  بآ  دوش  رفاغ  ار  شیّلک  يرفغم  دوش 
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: دـنا هدرک  اهریبعت  ار  هملک  نیا  زابرید  زا  يونثم  ناحراش  نوسف :  183 كاپ ب 199 - ثبُخ  زا  دنک  ار  نادیلپ  ات  كامِـس  زا  دـیرابب 
ار نآ  ناوت  یمن  تسا ، هتفر  راک  هب  لام  لباقم  نوسف  نوچ  .اه  ینعم  نیدب  بیرق  ییاه  ینعم  و  تلیح ، ندناوخ ، زامن  ایر ،

29 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تیب رد  هک  نانچ  دشاب  نابز  هب  هکلب  لد  يور  زا  هن  هک  تسا  هتفرگ  اعد  رکذ و  ینعم  هب  ار  نوسف  انالوم  ًارهاظ  تفرگ ، ایر  ینعم  هب 
.تسا هدش  تراشا   191

.ندرکن فرصت  زا  تیانک  ندوبن : لاصتا 

.ناناملسم نانید ، مه  شیک : لها 

.بیرف يور  زا  يراّرط : هب 

.تاکز هزور و  هاوگ : ود 

.ندیدرگ در  ندش : حرج 

.تسا هدروآ  رد  مظن  هب  هبرگ » شوم و   » مان هب  ار  نآ  یناکاز  دیبع  هک  تسا  یناتساد  روآ  دای  راد : هزور  هبرگ 

.دوش هتفیرف  دوز  هک  نآ  .درادن  تبرجت  هک  نآ  ماخ :

.نامگ دب  نظ : دب 

.رادغ لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) ردغ ( 2 تیب 2627 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .هَبَضَغ ُهتُمْحَر  ْتَقَبَس  ندرب : ْقبَس 

.هانگ باوث و  ای  ایر  قدص و  شزیمآ  طالتخا :

.دوخ رَفْغِم :

.هدنناشوپ رفاغ :

نامسآ زا  تیانک  تیب  نیا  رد  تسا و  لَزْعأ  كامِس  حمار و  ِكامِس  ناکامس : دنرب و  الاب  ار  يزیچ  نادب  هچ  نآ  تغل ، رد  كامس :
: تسا

یتسود و هناشن  نداد  هیدـه  نداـهن و  ناوخ  هک  ناـنچ   1 کَمَـس 587 / ات  رونم  وت  زا  كامـس  يا  کلف  زا  رتهب  كاـخ  ار  اـم  وت  اـب 
دشاب قدص  يور  زا  دیاب  لمع  نیا  تسا و  یگدنب  تعاطا و  رادومن  اه  تسیابان  كرت  اه و  بجاو  ِندروآ  ياج  هب  تسا ، یگناگی 

هب صالخا  يور  زا  ار  اه  تعاط  نیا  یهورگ  دنک .) یم  دیکأت  نآ  رب  رتفد  نیمه  تیب 253  رد  هک  نانچ  )
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تـسد ماجنارـس  دریذپ و  یم  وا  زا  ادخ  تسا  صلاخ  شرادرک  هک  نآ  .دنراد  ییامن  دوخ  دصق  نآ  رد  يا  هتـسد  دنرآ و  یم  ياج 
.دراد تقبس  شبضغ  رب  شتمحر  بونُّذلا و  ُراّفَغ  تسا و  بویُْعلا  ُراّتَس  وا  هک  دریگ ، یم  دراد  صلاخان  یلمع  هک  زین  ار  نآ 

یلاعت قح  دمآ  سوّدق  مرج  ال  يدیلپ ، زا  ار  بآ  یلاعت  يادخ  ندرک  كاپ  زاب  ار و  اه  يدیلپ  همه  بآ  ندرک  كاپ 

یلاعت قح  دمآ  سوّدق  مرج  ال  يدیلپ ، زا  ار  بآ  یلاعت  يادخ  ندرک  كاپ  زاب  ار و  اه  يدیلپ  همه  بآ  ندرک  كاپ 

ِبآ نآ  مرک  زا  شتـسشب  ات  باوص  رحب  رد  زاب  شدربب  قح  سح  درک  در  ار  بآک  دش  نانچ  ات  سجن  دـش  درک و  راگیپ  نوچ  بآ 
يوس تعلخ  مدتـسب  مدـمآ  كاپ  مدـش  اجنی  سجن ز  نم  ناشوخ  يایرد  هب  يدوب  اـجک  یه  ناـشک  نماد  وا  دـمآ  رگید  لاـس  بآ 
یکاپ کـلم  نوچ  ار  تیتشز  هلمج  مریذـپ  رد  نم  يوخ  نادزی  يوخ  زا  تفرگ  هک  نم  يوس  نادـیلپ  يا  دـییایب  نیه  مدـمآ  كاـخ 
مکاپ تعلخ  رـس  اج ز  نآ  منک  رب  نیکرچ  قلد  مور  اه  یکاپ  لـصا  لـصا  يوس  مور  اـج  نآ  زاـب  هدولآ  موش  نوچ  ار  تیرفع  مهد 

همان راب  نیا  يدب  یک  ام  ياه  يدیلپ  نیا  يدوبن  رگ  نیملاعلا  ّبَر  تسا  يارآ  ملاع  نیمه  نم  راک  تسا و  نیا  وا  راک  رگد  راب  دهد 
يا هتسشان  ور  يور  دیوشب  ای  يا  هتسر  هایگ  رب  دزیرب  ای  یسلفم  وک  نیه  هک  وس  ره  دور  یم  یسک  زا  دیدزدب  رز  ياه  هسیک  ار  بآ 
نانچ وز  دیورب  وراد  ره  هک  نآ  ناهن ز  يو  ردـنا  وراد  نارازه  دـص  راحب  رد  ار  اپ  تسد و  یب  یتشک  راو  لاّمح  وا  رـس  رب  دریگب  ای 

وز يا  هناخ  وراد  وچ  وج  رد  دور  یم  يا  هناد  ره  ِلد  يّرد  ره  ناج 
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دوش ب 216- هریخ  نیمز  ردـنا  ام  وچمه  دوش  هریت  شا  هیام  دـنامن  نوچ  شور  يو  زا  ار  کشخ  ِناگتـسب  شرورپ  ار  نیمز  ِنامیتی 
ًءام ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  ار : اه  يدیلپ  همه  نآ  ندرک  كاپ   200

31 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یلاعت قح  ياه  مان  زا  تسا  یمان  .صقن  بیع و  زا  كاپ  سوّدق : ( 48 ناقرف ،  ) .ًاروُهَط

.فاضم بآ  رد  هک  نانچ  نتسنادن  صلاخ  بآ  ار  نآ  .نتفریذپن  سح : ندرک  در 

.تسا نادب  اهنآ  لیدبت  رییغت و  تسا و  طیحم  تایهام  ِّلک  رب  هک  یلاعت  قح  تردق  يایرد  باوص : رحب 

ًاَدبَأ ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  یکَز  ام  هیآ : هب  تسا  تراشا  نآ  رد  ار و  نآ  یلاعت  قح  تردق  نتخاس  كاپ  ندرک و  لیدبت  بآ : بآ  نتـسش 
.ینامسج ياه  فصو  زا  تراعتسا  نیکرچ : قلد  ( 21 رون ،  ) .ُءاشَی ْنَم  یِّکَُزی  َهَّللا  َّنِکل  َو 

.تفرگ ناوت  یم  مه  تیصاخ  رثا و  ینعم  هب  تیب  رد  تسا و  هزاجا  ینعم  هب  رتشیب  تغل  رد  همان : راب 

.شیور یگدننک و  كاپ  تیصاخ  زا  تراعتسا  رز : ياه  هسیک 

.ندروآ تسد  هب  نتفرگ ، ندیدزد :

.اه ینتسر  زا  تراعتسا  نیمز : نامیتی 

.هدنام بآ  یب  ِياه  ینتسر  کشخ : ناگتسب 

.هدنامرد هدنام ، هریخ :

هب نتشگ  لیدبت  ای  ایرد ، هب  لاصتا  اب  دوش  هدولآ  دوخ  رگا  درب و  یم  ار  اه  یکاپان  بآ  .تسا   199 ياه 197 - تیب  نومضم  دیکأت 
ایرد هب  ای  دهد و  یم  شرورپ  ار  اه  هتسر  ون  دنایور و  یم  ار  کشخ  ناهایگ  دراب ، یم  اه  ناتسب  غاب و  رب  ددرگ و  یم  زاب  ربا  راخب و 

هتـسویپ یهلا  تمحر  يایرد  هب  هک  زین  قح  يایلوا  .دـهد  یم  شرورپ  دوخ  رعق  رد  ار  اهرُد  دزاس و  یم  ناور  اـه  یتشک  دزیر و  یم 
دنیادز و یم  ناملعتم  لد  زا  ار  یقالخا  ياه  يدیلپ  دوخ  میلعت  اب  .دنا  نینچ  دنا 
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.دننارورپ یم  ناشیاه  هشیدنا  فدص  رد  ار  تمکح  ِّرُد  دننایور و  یم  ناشریمض  رد  ار  شناد  تخرد 

ندش هریت  زا  دعب  هُلالج  ّلج  قح  زا  بآ  تناعتسا 

ندش هریت  زا  دعب  ُهلالج  ّلج  قح  زا  بآ  تناعتسا 

ار ربا  دیِزَم  ْنِم  ْلَه  هِد  هیامرس  هش  يا  دیلپ  كاپ و  رب  هیامرس  متخیر  ادگ  مدنام  مداد و  يداد  هچ  نآ  ادخ  ياک  درآ  رب  نطاب  زا  هلان 
ضرغ دوخ  شدح  یب  رحب  يوس  دناسر  ات  شدنار  یم  فلتخم  ياه  هار  ششک  رب  الاب  هب  ادیشروخ  وت  مه  ششوخ  ياج  ربب  دیوگ 
ِشخب یکاپ  يوس  ددرگ  زاـب  شرف  لـها  « 12  » ردـغ هریت ز  دوش  نوچ  تسامـش  ياـه  یگریت  لوسغ  وک  تساـیلوا  ناـج  ْبآ  نیز 

لالب ای  انحِرا  هک  دیوج  رفس  نآ  لالتعا  دبای  قلخ  طالتخا  ناشسرد ز  وا  طیحم  تاراهط  زا  ناشک  نماد  فرط  نآ  درآ ز  زاب  شرع 
دیوگ ببـس  نیز  تعجر  تقو  مایق  ردنا  ندـب  تفر و  رفـس  ناج  لیحر  لبط  نزب  ور  رب  هنذـیم  لیهـص  شوخ  ياون  شوخ  ِلالب  يا 
میرک نآرق  زا  هتفرگ  .تسه  ینوزفا  اـیآ  دـیزَم : ْنِم  ْلَـه   217 ار ب 227 - هلبق  ناـبلاط  يّرحت  زو  ار  هـلمج  دـناهراو  مُّمَیَت  زا  مـالس 

(30 ق ،  ) .ٍدیِزَم ْنِم  ْلَه  ُلوُقَت  ِتْأَلَْتما َو  ِلَه  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َمْوَی  خزود : فصو  رد  تسا 

.هدنیوش لوسَغ :  1 دیزم 1380 / نم  له  نانز  هرعن  شا  هدعم  دیشک  رد  درک و  همقل  ار  یملاع 

.دنراد کیرات  ینورد  هک  نانآ  .نایکاخ  شرف : لها 

.الاب ملاع  زا  فرط : نآ  ز 

__________________________________________________

.لسُغ ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 12)

33 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یگدرزآ يرامیب ، ندروآ ، تلع  لالتعا :

: لِالب اَی  انْحِرأ 

: لیهَص ( 1 تیب 1986 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 لالب 1986 / ای  اَنْحِرأ  نایوگ  یفطصم  لامک  وا  يادن  تسا و  لامک  ناج 
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.دوبن برع  زاوآ  نوچ  لالب  زاوآ  هک  نادب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .گناب و  زاوآ ،

.دنیوگ ناذا  نآ  رد  هک  ییاج  .هَنَذأَم  هنذیم :

.ندرک هجوت  یناحور  ملاع  هب  ندز : لیحر  لبط 

: هب دینک  هاگن   ) .رازگ زامن  تلاح  زا  تسا  یفصو  ندب : ندنام  مایق  رد  ناج و  نتفر  رفس  هب 

: ندناهراو ممیت  زا  دعب ) هب   3 تیب 2083 / لیذ  تماما ، هب  یقوقد ...  نتفر  شیپ  ناتساد 

يدیلپ نتسش  رد  نوچ  بآ  ( 4 تیب 958 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 4 نامز 1417 / بطق  ِمَد  اب  یلقن  ملع  ناد  بآ  دوجو  اـب  مّمیت  نوچ 
ایرد هب  دشک و  دوخ  رد  ار  نآ  ات  دیوگ  ار  ربا  دنک و  شراخب  دـباتب و  نآ  رب  ات  دـهد  نامرف  ار  باتفآ  ادـخ  ددرگ ، هدولآ  هریت و  اه ،

زا نوچ  دـنا  نایـشرع  هک  زین  قح  يایلوا  .دـنکن  كاپان  ار  وا  زیچ  چـیه  دوش  یکی  ایرد  اب  نوچ  دزیر و  شیایرد  رب  راـب  رگید  درب و 
دشک و یم  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  قح  فطل  دنراد ، یم  فوطعم  قح  ترضح  هب  ار  دوخ  هجوت  دنبای  یترودک  نایـشرف ، اب  نتخیمآ 

.دنروآ یم  يور  ودب 

نایـشرف تمحز  زا  ار  شترـضح  یمد  ات  رادرب  زامن  گناب  دومرف  یم  ار  لالب  دش  یم  لوغـشم  مدرم  اب  نوچ  ص )  ) لوسر هک  نانچ 
: هب دـینک  هاگن  مالـس  مایق و  زامن و  ینعم  يارب   ) .دزادرپ داشرا  هب  راب  رگید  تشگ  زاب  نوچ  ات  دـناسر ، قح  لصو  هب  دراد و  هدوسآ 

( دعب هب   3 تیب 2139 / لیذ 

زا دیهر  وک  رَْدنَمَـس  زج  هطـساو  یب  دور  یِک  شتآ  ردـنا  ماع  مهف  رهب  تسا  طرـش  هطـساو  مالک  ردـنا  تسا  هطـساو  نوچ  لثم  نیا 
ینک شوخ  شتآ  ات ز  ار  وت  رم  دیاب  ماّمح  هطساو  هطبار 
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34 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  عبط  وت 

هطـساو یب  دـسر  یک  عَبَط  لها  کیل  تسا  قح  زا  يریـس  لیلد  تبآ  لوسر ، تماّمح  تشگ  لیلخ  نوچ  شتآ  رد  دـش  یناـتن  نوچ 
هم رون  یسوم  وچمه  باجح  یب  نت  هطساو  دنامن  نوچ  نمچ  هدرپ  یب  فطل  دباین  رد  نت  ِلها  نکیل  تسا  قح  زا  فطل  عَبَش  رد  نان 

، نآ ندش  كاپان  بآ و  لثم : نیا   228 تسا ب 235 - دزیا  ِفطل  رپ ز  شنوردناک  تسا  دهاش  مه  ار  بآ  اهرنه  نیا  بیج  دـبای ز 
.دیآ یم  يونثم  يواطم  رد  تبسانم  هب  هک  اه  لثم  رگید  زین  نتشگ ، كاپ  سپس 

زین ما ، هدروآ  يرونا  ناوید  تالکـشم  حرـش  رد  ار  نآ  لیـصفت  .دنک  یم  یگدنز  شتآ  رد  دنتفگ  یم  .يا  هناسفا  يروناج  رْدنَمَس :
.تسا هدمآ  ص 529 )  ) زورما ات  زورید  زا  ياه  هلاقم  هعومجم  رد 

كانمیر و و  تسا ، ریشمش  نتفرگ  گنز  عَبَط  .میا  هدروآ  هک  تسا  نامه  نآ  تسرد  اما  .تسا  اط »  » رسک هب  ساسا  هخـسن  رد  عَبَط :
.دنا ینورد  ياه  ترودک  ناراتفرگ  عبط  لها  و  یمدآ ، ندش  نیکرچ 

.يریس عَبَش :

نایـشرف اب  ار  نانآ  ینیـشنمه  و  درک ، دننامه  بآ  هب  ار  ایلوا  .دوب  شیپ  ياه  تیب  رد  هچ  نآ  يارب  تسا  يا  هنوگ  لیلعت  اه  تیب  نیا 
.دنرادن ار  ضحم  تقیقح  نتفایرد  تردق  هَّماع  هک  ارچ  تسین  هراچ  اه  هیبشت  زا  دیوگ  اه  تیب  نیا  رد  .نانآ و  ندش  هدولآ  بجوم 

: دومرف نایب  مود  رتفد  رد  هک  ار  یقیقد  ینعم  سپس 

ره دیوگ  یم  ماجنارـس  دیامن و  یم  زاب  رگید  ریبعت  هب   2 تسا 824 / رت  بیس  یبآ و  حالص  یک  تسا  رز  ای  نهآ  حالـصاک  یـشتآ 
.دنبای یم  رد  ار  تقیقح  دوخ  دور و  یم  نایم  زا  هطساو  دندیهر ، نت  زا  نت  لها  هاگ 

ینوردنا رون  ریمض و  رب  ینوریب  لوق  لعف و  یهاوگ 

ینوریب لوق  لعف و  یهاوگ 
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ینوردنا رون  ریمض و  رب 

نورب زا  روجنر  لوب  ردنا  رگنب  نورد  رد  تَّرِس  ریَـس  درادن  نوچ  ریگ  لالدتـسا  وت  نطاب  رب  ود  نیز  ریمـض  ناهاوگ  دمآ  لوق  لعف و 
دور شنامیا  ردـنا  ناـج  هر  زو  دور  شناـج  رد  حور  بیبط  نآ  دوب و  ناـهرب  ار  مسج  بیبط  هک  دوب  ناروجنر  لوب  نآ  لوق  لـعف و 

لـصا تسین و  ایرد  هب  وک  وجب  يو  زا  لوق  لعف و  هاوگ  نیا  بُولُْقلا  ُسیِـساوَج  ْمُه  ْمُهوُرَذْـحا  بوخ  لوق  لعف و  هب  دـیآن  شتجاـح 
.ندربن هار  نورد  هب  نتشادن : ریس   236 وج ب 241 - وچمه 

.دنیاهلد سوساج  نانآ  هک  دیسرتب  نانآ  زا  ْمُهوُرَذحا :

بیبط هک  نانچ  دعب ) هب   2 تیب 1470 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 بولُْقلا 1470 / ُسیِساوَج  ناج  ناهج  رد  بویغلا  ماّلع  صاخ  ناگدنب 
يایلوا اما  .دیدرگ  هاگآ  یمدآ  نورد  زا  ناوت  یم  رادرک  راتفگ و  هار  زا  دـهد ، یم  صیخـشت  ار  وا  يرامیب  عون  رامیب  لوب  ندـید  زا 

.تسین تلیسو  نیدب  يزاین  ار  ادخ 

.دنهاگآ اه  نورد  زا  ار  نانآ 

ار دوخ  رون  نآ  هک  نآ  نایب  رد  يو  رون  رب  دهد  یهاوگ  دنک ، نایب  یلوق  یلعف و  هک  نآ  یب  رّونم  صخش  نوردنا  زا  دوخ  رون  هک  نآ  نایب  رد 
دنلب باتفآ  هک  نانچ  دوش  رهاظ  وا  لعف  لوق و  هب  هک  نآ  زا  نوزفا  .فراع  لوق  یب  فراع و  لعف  یب  ناقلخ  رب  دنک  رهاظ  فراع  ِّرس  نوردنا  زا 

سورخ گناب  دوش 

نآ هک  نآ  نایب  رد  يو  رون  رب  دهد  یهاوگ  دـنک ، نایب  یلوق  یلعف و  هک  نآ  یب  رّونم  صخـش  نوردـنا  زا  دوخ  رون  هک  نآ  نایب  رد 
رهاظ وا  لعف  لوق و  هب  هک  نآ  زا  نوزفا  .فراع  لوق  یب  فراع و  لعف  یب  ناقلخ  رب  دـنک  رهاظ  فراـع  ِّرـس  نوردـنا  زا  ار  دوخ  رون 

دح زک  یکلاـس  رون  کـیل  « 13  » دـیاین تجاـح  رگید  تاـمالع  نذؤم و  مـالعا  سورخ و  گـناب  دوش  دـنلب  باـتفآ  هک  ناـنچ  دوش 
وچ رهوگ  نآ  رون  دوج  يزاب و  ناج  اه و  فّلکت  زو  دوهـش  زا  دـمآ  غراف  شا  يدـهاش  تشد  اـه و  ناـبایب  دـش  رپ  وا  رون  تشذـگ 

هتفات نوریب 
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یهاوگ نیا  تفکـش  لگ  نوچ  ناهج  ود  ره  وا  زا  هک  تفگ  لعف و  هاوگ  يو  زا  وجم  سپ  تسا  هتفای  تغارف  اـه  سّلـست  نیز  تسا 
نیا تسا  ربعَم  رب  ضرع  نیو  یقاب  فصو  تسا  رهوج  ِّرـس  راهظا  ضرع  هک  نآ  ریغ  لـعف و  هاوخ  لوق و  هاوخ  ناـهن  راـهظا  تسیچ 
ناج مان  کین  دنامب  ناج  دنامن  مه  مایص  نیا  داهج و  نیا  تالَـص و  نیا  کش  یب ز  مان و  کین  دنامب  رز  کحم  رب  دنامن  رز  ناشن 

هابتـشا ناـهاوگ  ردـنا  تسه  کـیل  هاوگ  کـنیا  تسا  تسار  مداـقتعا  هک  دوسب  ار  رهوج  رما  ِّکـحم  رب  دومن  یلاوقا  لاـعفا و  نینچ 
یلعف هاوگ  ردنا  دـهع  ظفح  تسا  یلوق  هاوگ  ردـنا  ظفل  ظفح  نآ  دـب  یفوقوم  هک  یقدـص  شا  هیکزت  نادـب  ار  ناهاوگ  دـیاب  هیکزت 
شیپ نامز  ردـنا  لوبق  ات  تدـیاب  ضقاـنت  یب  لـعف  لوق و  تسا  در  دـیوپ  ژک  لـعف  هاوگ  رو  تسا  دَر  دـیوگ  ژک  لوق  هاوگ  رگ  تسا 

 __________________________________________________ تدیآ

.تسا هدش  هدوزفا  یلصا  ناونع  ریز  ًادعب  ناونع  نیا  ساسا ، هخسن  رد  ( 13)

37 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوخ فطل  زا  دنک  یملح  رگم  ای  دونـش  هک  ضقانت  اب  یهاوگ  سپ  دـیرد  یم  رب  بش  دـیزود  یم  زور  دـیردنا  ضقانت  یَّتَش  مُُکیْعَس 
لوم ردنا  تسا  سوبحم  هن  رو  لوبق  دش  دش  هیکزت  تهاوگ  نوچ  ریتَس  ِّرس  دنک  یم  ادیپ  ود  ره  ریمض  تسا و  ّرس  راهظا  لوق  لعف و 
ینعم نیدب  تسا و  ندرک  ینعم  هب  ندش » : » ندـش رپ   242 نوُرِظَْتنُم ب 260 - ْمُهَّنإ  ْمُهْرِظَْتناَف  نورَح  يا  دـنزیتس  يزیتسب  وت  اـت  لوم 

.تسا هتفر  راک  هب 

ناغرم دوش  رتشا  نوچ  جوم  ره  دوش ، رپ  ملاع  ْلیس  رگ 
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تیب 153) ریبک ، ناوید   ) اوه غرم  دروخ  مغ  ات  مغ  هچ  ار  یبآ 

.ندوب علطم  .نتشاد  یهاگآ  يدهاش :  5 دوش 290 / یک  ناملسم  دماشاین  ات  دوش  یح  هدرم  هک  یتول  نآ  يود ز 

.هاوگ دهاش : عمج  دوهش :

.يرهاظ لامعا  تدابع و  زا  تراعتسا  يزاب : ناج  اه و  فّلکت 

.يزاس رهاظ  ندرک ، یسولاس  سُّلَسَت :

.تسا فوصوم  ینعم  هب  لوعفم و  يارب  زا  ینبم  ردصم  فصو :

هب اـی  تسا  ینتفر  ناـیم  زا  ضرع و  هلوقم  زا  رادرک  راـتفگ و  نیا  .تسا  نورد  ّتین  هدـنیامن  هک  راـتفگ  رادرک و  زا  تیاـنک  ضرع :
لیذ هب : دـینک  هاگن  رتشیب  حیـضوت  يارب   ) .یندـنام تسا و  تباث  دـهد  یم  یهاوگ  نآ  رب  هچ  نآ  اما  تسا  ربعم  رب  اـنالوم  هدومرف ي 

.ینورد قدص  زا  تیانک  ناج : ( 2 تیب 941 /

ار نانآ  هک  دندوب  یناسک  نانآ  رـضحم  رد  دنتخانـش ، یمن  ار  یهاوگ  ره  نوچ  نایـضاق  .يراتفگ  تسار  هب  ناهاوگ  ندوتـس  هیکْزَت :
.دندرک یم  قیدصت  ار  ناهاوگ  ییوگتسار  حالص و  نانآ  دنتفگ و  یم  یِّکَُزم 

.غورد زا  زیهرپ  ییوگتسار و  زا  تیانک  ظفل : ظفح 

یهاوگ دشاب  تسرد  هدنب  راتفگ  رادرک و  رگا   ) .تسا هدش  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  دهع : ظفح 

38 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

امـش شـشوک  انامه  یَّتََشل : ْمُکَیْعَـس  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  یَّتَش : مُُکیْعَـس  .هدرک ) ادـخ  اب  هک  تسا  يدـهعت  ماجنا  رب  یلعف 
.هدیشوپ ناهن ، ریتس : ( 4 لیل ، (.« ) تسین ناسکی   ) تسا نوگانوگ 

.گنرد فقوت ، لوم : لوم 

شیپ ياه  تیب  رد  ( 30 هدجـس ، « ) .دـنناگدنیاپ زین  نانآ  هک  ياپب ، و  َنوُرِظَْتنُم : ْمُهَّنِإ  ْرِظَْتنا  َو  تسا : دـیجم  نآرق  زا  هتفرگ  مُهْرِظَْتناَف :
هناشن هب  ناشزاین  دـنراد و  فارـشا  اه  لد  رب  حور  نابیبط  اما  دـنرب  یم  هار  يرامیب  هب  يرهاظ  ياـه  تمـالع  زا  مسج  ناـبیبط  دومرف 

یهاوگ زا  ار  مسج  نابیبط  .تسین 
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سپس دناسانش ، یم  ار  نانآ  ناشرون  دندوخ  هاوگ  دوخ  نابیبط  نیا  اما  تخانـش ، ناوت  یم  دنا  هدید  دوس  نانآ  زا  هک  ینارامیب  نداد 
.تسا نایب  هب  تجاح  هچ  تسا  نایع  هک  اـج  نآ  اـما  تسا ، ناـهن  هک  تسا  يزیچ  ندرک  راکـشآ  هاوگ  راـک  هک  دـهد  یم  حیـضوت 

ناشن يارب  تسا  يرادرک  راـتفگ و  ادـخ ، هار  رد  داـهج  هزور و  نتفرگ  زاـمن و  ندرازگ  هک  دـنک  یم  تراـشا  رگید  هتکن  هب  سپس 
.میا هتسب  ادخ  اب  تسلا  ملاع  رد  هک  يدهع  تسرد و  داقتعا  نداد 

تسا و قافن  هنرگ  و  قفاوم ، يرهاظ  ناهاوگ  اب  قداص و  ینورد  ّتین  دـشاب و  تسرد  ناج  هک  دـنا  هتفریذـپ  یماـگنه  ناـهاوگ  نیا 
.دوش لماش  قح  فطل  زاب  هک  نآ  رگم  دودرم ، ناهاوگ 

شیوخ نامهم  رب  ار  تداهش  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ندرک  هضرع 

شیوخ نامهم  رب  ار  تداهش  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ندرک  هضرع 

هدوشگب ار  هتسب  ياهدنب  تسا  هدوب  خُّرَف  هک  ار  تداهـش  نآ  یتَف  نآ  تفرذپ  نامیا و  درک  هضرع  یفطـصم  درادن  نایاپ  نخـس  نیا 
اج ره  هب  مشاب  اجک  ره  ماوت  فیـض  دـبا  ات  هَّللا  تفگ و  ام  نامهم  وت  شاب  مه  نابـشما  هک  یفطـصم  ار  وا  تفگ  نمؤم  تشگ  تسا 

دّرد تبقاـع  ناوخ  هدـیزگب  نیا  زج  دـنیزگب  هک  ره  وت  ناوخ  رب  ناـهج  نآ  ناـهج و  نیا  وـت  ناـبرد  قَـتعُم و  هدرک و  هدـنز  مور  هک 
هک یّکش  یب  وید  دور  وت  ِّیگیاسمه  زا  هک  ره  دوب  هساک  مه  هک  ناد  وا  اب  وید  دور  وت  ریغ  ناوخ  يوس  هک  ره  ناوختـسا  شیولگ ز 

، ام دساح  فیرـش  بسا  رـس  رب  دنیـشن  رو  تسا  يو  هرفـس  مه  هارمه و  دب  ِوید  تسد  رود  وا  رفـس  وت  یب  دور  رو  دوش  شا  هیاسمه 
دریگ هچب  رو  فیدر  ار  وا  وید  تسه 
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بیغ ربمغیپ ز  تفگ  قَفَش  يا  دالوا  رد  لاوما و  رد  مه  قح  تسا  هتفگ  ُمُهْکِراَش  ِیُبن  رد  وا  زابنا  دوب  شلـسن  رد  وید  وا  زانهـش  وا  زا 
دـص ود  يدرک  وت  هک  نیا  مامغ  یب  سمـش  وچمه  يدومن  وت  مامت  ار  تلاسر  هَّللا  لوسر  اـی  یلع  اـب  رداون  تـالاقم  رد  یلج  ار  نیا 

261 دُرم ب 276 - زاب  مد  نآ  هدـنز ز  دـش  را  رزاع  دربب  ناج  کن  لجا  زا  مناج  وت  زا  درکن  رزاع  اب  شنوسفا  زا  یـسیع  درکن  ردام 
و ْمِْهیَلَع : َْتناک  ِیتَّلا  َلالْغَْألا  ْمُهَرْـصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  ص :)  ) لوسر هراب  رد  میرک  نآرق  هب  تسا  تراشا  ندوشگ : ار  هتـسب  ياهدنب 

(157 فارعا ، « ) .تساهنآ رب  هک  ار  اهریجنز  دهن و  یم  ورف  ار  ناشنارگ  راب 

40 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دازآ قَتْعُم :

.5 تیب 272 / لیذ  هب : دینک  هاگن  وید : ندش  هساک  مه 

.دنیشن بسا  رب  راوس  رس  تشپ  هک  نآ  فیدر :

.نز زا  تیانک  زانهش :

تناـگدایپ و ناراوـس و  هب  ناـنآ  رب  نز  گـناب  و  ِدـالْوَْألا : ِلاْومَأـْلا َو  ِیف  ْمُهْکِراـش  َکـِلِجَر َو  َکـِْلیَِخب َو  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َو  ْمُهْکِراَـش :
بطاـخم تفگ  ناوت  یمن  نزو و  تیاـعر  يارب  تسا  باـطخ  درجم  قفـش : ( 64 ءارـسا ، « ) .نادـنزرف اه و  ییاراد  رد  شاب  ناشزابنا 

.دنا هدرک  يریبعت  کی  ره  دوخ  هقیلس  اب  ناحراش  .تسا  ربمغیپ  ای  نمؤم 

یم راونالا  راحب  لوقعلا و  فحت  زا  ار  نآ  اجنیا  رد  .تسا  هدـمآ  ثیدـح  ياه  باتک  رد  هک  یتیاور  هب  تسا  تراـشا  ربمغیپ : تفگ 
ادـخ رگا  .ِینَْتقَزَر  اَـم  ناَْـطیَّشلا  ِبِّنَج  َناطیّـشلا َو  اَْـنبِّنَج  َّمُهَّللا  هَّللا  ِمِْسب  وـگب  يزیماـیب  دوـخ  نز  اـب  یتـساوخ  نوـچ  یلع  اـی   » .میروآ

دهاوخن بیسآ  ار  وا  ناطیش  هاگ  چیه  دیآ  يدنزرف  امش  زا  تساوخ 
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رد وا  ناتساد  .دیدرگ  هدنز  ع )  ) یـسیع ياعد  هب  هک  میرم  ردارب  رِزاع : ص 66 ) ج 74 ، راونالا ، راحب  ص 15 ، لوقعلا ، فحت  « ) .دز
هدرم .آ  نوریب  هک  دز  رزاع  هب  میظع  يدایرف  : » تسا نینچ  هرقف ي 44  رد  تسا و  هدمآ  ( 4 ياه 1 - هرقف  حاحصا 11 ،  ) انحوی لیجنا 

« .دمآ نوریب  دوب  هدیشوپ  لیدنم  هب  شیور  هتسب و  طامق  اب  شیاپ  تسد و  هک  یلاح  رد 

هَّللا ریس َو  متشگ  تفگ  قاقُر  ریـش و  روخب  شحاحلا  درک  بل  تسب  دروخ و  همین  زب  کی  ریـش  برع  بش  نآ  لوسر  نامهم  تشگ 
لیدنق نیا  دش  رپ  تیب  لها  هلمج  دندنام  بجع  رد  نم  شود  هک  نآ  زا  متـشگ  رتریـس  نف  سومان و  ین  تسین  فّلکت  نیا  قافن  یب 

نآ دروخ  یم  هّشپ  ردق  نز  درم و  ردنا  داتفا  هجفجف  دوش  یلیپ  نینچ  هدعم  يریس  دوب  یلیباب  ِغرم  توق  هچ  نآ  تیز  هرطق  کی  نیز 
ُرتمل شینامیا  تول  تفرب  يو  زا  رفک  ِّیمـشچ  ادـگ  نآ  دـش  ریـس  يروم  توق  زا  اهدژا  دـش  ریز  رـس  يرفاک  مهو  صرح و  نت  لیپ 

شخزود نوچ  هدعم  تفاتش  شمشچ  يوس  ّتنج  هویم  دیدب  ّتنج  هویم  میرم  وچمه  دیپط  یم  وا  رقبلا  عوج  زا  هک  نآ  تفز  درک و 
41 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تفای  مارآ 

.رارصا حاحلا :  277 لوق ب 287 - هب  نامیا  زا  هدرک  تعانق  يا  لوه  تسا  یتول  تمه و  نامیا  ِتاذ 

.شاول کنت ، نان  قاقُر :

.كدنا ياذغ  زا  هدعم  ندش  رپ  زا  تراعتسا  ندش : رپ  هرطق  کی  زا  لیدنق 

.نوتیز .تیز  نغور  تیز :

تراشا ار  نآ  نوسلکین  نانآ  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  دمحم و  یلو  هلمج  زا  ناحراش  زا  يرایسب  ّتنج : هویم 
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ِْدنِع ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذـه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَدـْنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  دـنا : هتفرگ  نارمع  لآ  هیآ 37  هب 
؟ هدیسر وت  هب  نیا  اجک  زا  میرم ! تفگ  یم  تفای  یم  يو  دزن  یندروخ  دش  یم  دراو  وا  رب  بارحم  رد  ایرکز  هاگ  ره  ِهَّللا :

.اِینَج ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِْکَیلِإ  يِّزُه  تسا َو  کـیدزن  زین  میرم  هروس  هیآ 25  اب  یلو  .تسادـخ » يوس  زا  تفگ  یم 
.تسا رت  بسانم  ّتنج  هویم  اب  نآ  بطر ،»  » میرم هروس  رد  تسا و  ماعط »  » زا نخس  نارمع  لآ  هروس  رد  هک  ارچ 

زا هزادنا  نآ  درادن ، يزاین  نادنچ  يدام  ياذغ  هب  ور  نیدب  دهد ، یم  توق  ار  وا  نامیا ، تَُّوق  تسا ، هتفریذپ  ار  نامیا  لد  هب  هک  نآ 
هاگن « ) .ِهَّللا ُماَـعَط  ُلِـصَی  ِعوُْجلا  ِیف  : » زین .َنیِقیِّدِّصلا » َنادـبأ  ِِهب  ِییُْحی  ِهَّللا  ُماَـعَط  ُعوُْجلا   » هک .دـنک  قمر  ِّدـس  هک  درب  یم  راـک  هب  نآ 

(4 تیب 1640 / ناونع  هب  دینک 

يِدَی یَلَع  یِناَطْیَش  َمَلْسأ  هک  ار  حور  دوش  یم  رای  مه  وا  ات  دوش  یم  ایلوا  مسج  ياذغ  تسا ، ناج  ياذغ  هک  رون  هک  نآ  نایب 

يِدَی یَلَع  ِیناَْطیَش  َمَلْسأ  هک  ار  حور  دوش  یم  رای  مه  وا  ات  دوش  یم  ایلوا  مسج  ياذغ  تسا ، ناج  ياذغ  هک  رون  هک  نآ  نایب 

ناَْـطیَّشلا َمَلْـسأ  لوُکا  ار  نآ  مسج  ِوید  یتـشگن  رگ  رـسپ  يا  تسا  بیـصن  نآ  مه ز  ار  مسج  رظن  تسا و  ناـج  موـعطم  نآ  هچ  رگ 
یقشع ار  قشع  رک  روک و  قشاع  تسایند  رب  وید  دوش  یک  ناملـسم  دماشاین  ات  دوش  یَح  هدرم  هک  یتول  نآ  وید ز  لوسر  يدومرفن 

ُجاْهنِْملا امَّنإ  اذَکه  ْجِّرَع  ِنْطَْبلا  َصیِرَح  اَی  دشک  اج  نآ  قشع  تخر  كدنا  كدنا  دشچ  یم  نوچ  نیقی  هناخ  ناهن  زا  رگم  دَُّرب  رگد 
ماَعَّطلا ِنْهَر  ِیف  ُسُوبْحَْملا  اَهُّیأ  جاَزِْملا  ُلیِدبَت  ِرِیبدَّتلا  ُهَلمُج  جاَلِعِلل  جِّرَع  ِبلَقلا  َضیِرَم  اَی  اَذغلا  ُلیِْدبَت 
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«14  » ٌِرفاَن اَی  ِجَتْرا  اَهْدِقَْتفا َو  ٌِرفاَو  ٌماَعَط  ِعوُْجلا  ِیف  َّنإ  ماَطِْفلا  َْتلَّمَحَت  ْنإ  وُْجنَت  َفْوَس 

لیئربج اذا  زا  کیالم  نوچمه  یهر  ات  اذغ  نک  ار  قح  حیبست  کلم  نوچ  رَـشَْبلا  َریَخ  اَی  َكالْمْألا  ِِقفاَو  رَـصَْبلا  َْلثِم  ْنُک  ِروُّنلِاب  ِذَـتْغا 
ناهج رگ  ناهن  سب  ناسیسخ  مشچ  زا  کیل  ناهج  رد  هداهن  یناوخ  اَذَّبَح  دنز  مک  سکرک  یک ز  تَّوق  هب  وا  دنت  مک  هفیج  يوس  را 

تیب 1640/ لیذ  هب : دینک  هاگن  ندش : مسج  ياذـغ  رون و   288 دوب ب 301 - یکاخ  مه  راـم  شوم و  مسق  دوش  تمعن  زا  رپ  یغاـب 
.4

ص)  ) لوسر زا  تاملک ، ضعب  رد  فالتخا  اب  هک  تسا  یثیدح  ساسا  رب  یناَْطیَش : َمَلْسأ 

__________________________________________________

.دنشاب بوصنم  دیاب  رکنم و  يادانم  رفان  َّنا و  مسا  ماعَط  تسا و  ماعط  تفص  رفاو  نکیل  ساسا ، هخسن  رد  تسا  نینچ  ( 14)

43 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

َلِیق .ٌناَْطیَـش  ُهَعَم  اَّلإ َو  ٍّیِمَدآ  ْنِم  اَم  : » میروآ یم  راونالا  راحب  زا  نآ  زا  لقن  هب  ریثا و  نبا  هیاهن  زا  ار  نآ  اجنیا  رد  .تسا  هدش  تیاور 
تفگ مه ؟ وت  اب  دـش و  هتفگ  .تسا  يوید  وا  اب  هک  نآ  زج  تسین  یمدآ  چـیه  َمَلْـسأَف : ِْهیَلَع  ِینَناَـعأ  هَّللا  َّنَِکل  ْمَعَن َو  َلاَـق  َکَـعَم ؟ َو 

ص 319) ج 60 ، راونالا ، راحب  .ملس  لیذ  هیاهن ، « ) .دش میلست  سپ  داد ، تسد  وا  رب  ارم  ادخ  اما  يرآ 

زا تیانک  كاروخ ، موُعْطَم : « 15 ( » ب 953 ریبک ، ناوید   ) اداب نینچ  داب  ات  دش  ناملسم  سیلبا  ینّابر  وت  سفن  دش  ِیناْطیَـش  مَلْـسأ  زا 
.رون

.هدنروخ لوکا :

.اراوگ یندروخ  تول :

نایم زا  ندیرب : .ّمُِصی » یِمُْعی َو  ْیَّشلا َء  َکُّبُح  : » تسا لثم  رد  هک  نانچ  رک : روک و 
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( حور يوس  هب   ) درگ رب  نینچ  دنمزآ ، ْمکـش  يا  نطَْبلا :...  َصیِرَح  اَی  .تسیاب ) یهلا  قشع  يو  ایند  قشع  ندرب  نایم  زا  يارب   ) .ندرب
.تسا كاروخ  نتخاس  نوگرگد  هداشگ ، ادیپ و  ِهار  هک 

.تسا جازم  نتخاس  نوگرگد  ریبدت  همه  هک  نامرد  يارب  درگ  زاب  لد  رامیب  يا  ْبلَْقلا :...  َضیِرَم  اَی 

.دش یهاوخ  اهر  يدوز  هب  ینک  راومه  دوخ  رب  ار ) نآ  زا   ) ندیرب رگا  ماعط ، ورگ  رد  ِینادنز  يا  سُوبْحَْملا :...  اَهُّیأ 

َال ِّقَْحلا  ُماَعَط  ُعوُْجلا   » .شاب هتـشاد  دـیما  يوجب و  ار  نآ  تسا ، ناوارف  یندروخ  یگنـسرگ  رد  اـنامه  نازیرگ ، يا  عوُْجلا :...  ِیف  َّنإ 
ص 420) بوجحملا ، فشک  « ) .َنیِدـیرُْملا ُکَلْـسَم  َنیقیِّدِّصلا َو  ُماَـعَط  ُعوُْجلا  ( » ص 148 يونثم ، ثیداـحا  « ) .ّصاوَْخلا اـّلا  ُهُمِعُْطی 

ُُهباَرَـش ُحـِیبْسَّتلا َو  ُهُماَعَط  : » دومرف ص )  ) لوسر دیـسرپ  لیئربج  ماـعط  زا  ییدوهی  تسا  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  کـلم : ياذـغ  حـیبست 
زا تیانک  تیب  نیا  رد  و  رادرم ، هفیج : يرکـسع ) نسح  ماما  ریـسفت  یـسربط و  جاجتحا  زا  ص 338 ، ج 9 ، راونالا ، راحب  « ) .ُلِیلْهَّتلا

.اشوخ اذَّبَح : .ٌهفیِج » اَْینُّدلا  : » هک تسا  يوایند  ياه  كاروخ 

__________________________________________________

.یّیِکز اضر  ياقآ  يروآ  دای  ( 15)

سیسخ ياذغ  رب  ناشیا  ندیزرل  ار و  حور  ياذغ  نت  لها  راکنا 

سیسخ ياذغ  رب  ناشیا  ندیزرل  ار و  حور  ياذغ  نت  لها  راکنا 

نینچ دشاب  ار  هک  رم  بوچ  ِمرک  دـیوگ  بوچ  نایم  رد  رام  وچ  یـشون  نوچ  كاخ  ینوَک  ِریم  راهب  رگ  يَد  رگ  تسا  كاخ  وا  مسق 
ریز رد  اهرام  تسا : كاخ  وا  مسق   302 ثیبخ ب 304 - زج  دنادن  یلُقن  ناهج  رد  ثدـح  نآ  نایم  رد  نیگرـس  مرک  بوخ  ياولح 

كاخ راـم  توق   » هک تسا  هدروآ  يرعم  تاـیموزل  زا  نوسلکین  هچ  نآ  دـیاش  و  ص 145 .) ج 4 ، ناویحلا ،  ) دـنرب یم  رـس  هب  نیمز 
ساسا رب  تسا ،»
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.تسا هتشون  نیمه 

نت .دـننامن  لفاغ  یناـحور  ياذـغ  زا  دـننکن و  تعاـنق  ناـهج  نیا  تول  هب  هک  ار  مسج  ناگدـنرورپ  تسا  يداـشرا  اـه  تیب  نیا  رد 
فینح رـسپ  نامثع  هب  هک  يا  همان  رد  ع )  ) یلع .دنا  هدیـشچن  ار  حور  توق  معط  نوچ  دننیب ، یم  نت  صاخ  ار  یمـسج  توق  نارورپ 

نآ ای  .دزادرپ  فلع  هب  هک  هتسب  ياپ  راچ  نوچ  دزاس ، ممرگ  رس  اراوگ  ياه  یندروخ  ات  دنا  هدیرفاین  ارم  : » دیامرف نینچ  تسا  هتشون 
« .دراد تلفغ  دـنرآ  شرـس  رب  هچ  نآ  زا  دزاس و  رپ  نآ  ياه  فلع  زا  ار  مکـش  دـنز و  مه  هب  ار  اه  هبورکاخ  تسا و  هدراذـگاو  هک 

همان 45) هغالبلا ، جهن  )

تاجانم

تاجانم

دنروخ یم  تَقیحَر  زک  ناشک  سلجم  نآ  دب  ریگ و  ام  شوگ  نخـس  نیز  يداد  هقلح  نوچ  ار  شوگ  نک  راثیا  ریظن  یب  يادـخ  يا 
یغیرد یب  ثانا  را  دنروکُذ  را  دنـشون  وت  زا  نید  ِّبر  يا  ار  کشَم  نآ  دنبم  رـس  نیا  زا  يدیناسر  ییوب  ام  هب  نوچ  ناشوخ  رـس  نآ 

زا اه  گنس  موقر  زا  يدرک  شقن  یفرح  دنچ  باب  حتف  دص  یمد  ره  ار  لد  هداد  باجتسم  وت  زا  هتفگان  اعد  يا  ثاَغَتسُم  ای  اطع ، رد 
کیراـب درخ  دـش  تفورح  نآ  شوه ز  لـقع و  دـص  هنتف  یتـشون  رب  شوگ  میج  مشچ و  ِداـص  ربا و  ِنون  موم  وچمه  دـش  نآ  قشع 

رب هفرط  ياه  فرح  مقر  شوخ  یلاـیخ  شقن  مد  هب  مد  مدـع  رب  هتـسب  رکف  ره  روخ  رد  سیون  شوخ  بیدا  يا  نک  یم  خـسن  سیر 
طخ ار  لقع  تسا  رت  یفاو  مدع  قوشعم  هک  نآ  تسم ز  دوجوم  رب  هن  مشاب  مدع  رب  لاخ  ّدخ و  ضراع  مشچ و  هتشون  رب  لایخ  حول 

لاکشا نآ  ِناوخ 
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هقلح رگید  ینعم  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  نتخاس ، اونش  زا  تیانک  نداد : هقلح   305 درون ب 316 - نآ  ار ز  اهریبدت  دهد  ات  درک 
(. دش تراشا  نادب  تیب 288  رد  هک   ) تسا دوصقم  رظن  ناج و  نخس ، زا  و  عیطم ، شوگب 

.دنا عمج  نآ  رد  ینعم  ملاع  ناشوخ  رس  هک  یسلجم  سلجم : نآ 

ناتسم ناشوخ : رس  ( 25 نیففطم ،  ) .ٍمُوتْخَم ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْـسی  تسا : هدمآ  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  .صلاخ  بارـش  قیحَر :
.یهلا ضیف 

.تقیقح كرد  زا  نتخاس  مورحم  .ضیف  نتشاد  غیرد  زا  تیانک  کشم : نتسب  رس 

46 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدید هب  نوچ  هک  تساهنآ ، نایم  رد  هک  یبسانت  ییابیز و  مشچ و  شوگ ، وربا ، زا  نآ  يازجا  هرهچ و  هب  تسا  تراشا  فرح : دـنچ 
.ینیب بسانتم  ابیز و  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  يرگن  ناهج  هب  نیب  تقیقح 

ياه لد  زا  تراعتـسا  اه : گنـس  زار ) نشلگ   ) تسوکین شیوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک  تسوربا  لاخ و  طخ و  فلز و  نوچ  ناهج 
.تخس

: تسا هدمآ  زین  مشش  رتفد  رد  بیکرت  نیا  سیر : کیراب 

، دنا هدرک  ینعم  شیدنا » کیراب   » ار نآ  ناحراش  ضعب   6 سیر 295 / کیراب  نیا  دبای  تحص  هک  لب  سیون  نم  رب  اربلد  ار  وا  عفد 
.دیامن یم  رت  بسانم  رغال  رامیب  نکیل 

.نتشون ندرک و  تخسن  ینعم  هب  هاگ  تسا و  ندرب  نایم  زا  ینعم  هب  رتشیب  ندرک : خسن 

ياه فرح  ندید  زا  .تسا  مود  ینعم  هب  ندرک  خسن  دـعب  تیب  هب  هجوت  اب  یلو  .دـنا  هدرک  ینعم  هنوگ  ود  هب  ار  نآ  يونثم  ناحراش 
.دنا شوخ  رس  مدع  اب  هک  ارچ  دنا  هداتفا  يرامیب  جنر و  هب  اهدرخ  تادوجوم ) تروص   ) يرهاظ

: ندوب تسم  مدع  رب 

دوجو و رذگب ز 
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تسا مان  هب  مدع  مدع  هک  اریز  زاس  مدع  اب 

تسا ماظن  ار  دوجو  هک  اج  ره  تساه  مدع  زا  هک  نیقی  هب  ناد  یم 

( راطع ناوید   ) تسا مالغ  ناج  هب  شتادوجوم  تسا  شخب  دوجو  مدع  وچ  يرآ 

شیب و دوجو  نیا  تسا  جرخ  ياج  مرم  يو  زا  مدـع  نیا  تسا  لخد  ياج  یتسیناـّبر  ّّیبر و  بلاـط  یتسین  يوس  تسه  زا  درگ  زاـب 
رد .ِهَّللا » ُماَعَط  ُلِصَی  ِعوُْجلا  ِیف  : » هک تسادخ  يایلوا  صاخ  هک  دوب  یناحور  ياذغ  زا  نخس  شیپ  ياه  تیب  رد   2 / 685 مک 686 -

نوک ملاع  رد  هک  وت  دیوگ  ادخ  اب  تسا  یتاجانم  هک  اه  تیب  نیا 

47 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نونکا دنام ، یم  رد  نآ  رد  اهریبدت  هک  ینک  یم  مسر  یتروص  ام  لایخ  هحفـص  رب  ینعم  ملاع  زا  مد  ره  يا و  هدروآ  دیدپ  اه  لکش 
.میسرب ینعم  هب  تروص  زا  هک  هد  ییورین  ار  ام  رادم و  غیرد  ار  ضیف  يا  هدرک  نیگآ  رطع  ییوب  اب  ار  ام  ناج  غامد  هک 

هیلع لیئربج  كاردا  نوچمه  تسا  يو  هزور  ره  رودـقم  تمـسق و  رما و  هک  نآ  حول ، نآ  زا  یـسک  ره  لقع  كاردا  ظوفحم و  حول  لیثمت 
شاعم و تیفیک  هشیدنا  رکفت و  رد  تسوا  دوهعم  هک  یبیغ  يوس  هب  رکفت  هب  وا  رظن  تسا و  لیئربج  لاثم  لقع  مظعا  حول  زا  يزور  ره  مالّـسلا 

هنیزور م ره  ياهراک  ِوش  نوریب 

كاردا نوـچمه  تسا  يو  هزور  ره  رودـقم  تمـسق و  رما و  هک  نآ  حوـل ، نآ  زا  یـسک  ره  لـقع  كاردا  ظوـفحم و  حوـل  لـیثمت 
رکفت و رد  تسوا  دوهعم  هک  یبیغ  يوس  هب  رکفت  هب  وا  رظن  تسا و  لیئربج  لاثم  لقع  مظعا  حول  زا  يزور  ره  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 
زا کلم  نوچ  « 16  » حول زا  وا  ندرک  مهف  حول و  رد  تسا  لیئربج  رظن  دننام  هنیزور  ره  ياهراک  ِوش  نوریب  شاعم و  تیفیک  هشیدنا 
رب دش  یـسک  ره  نایئادوس  تریح  شادوس  زو  نانب  یب  نیب  اهریرحت  مدع  رب  درب  هزور  ره  سرد  یحابـص  ره  درخ  نآ  ظوفحم  حول 

رد هتشگ  واگ  شیر  یلایخ 
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هداهن ور  ُّرم  دهج  اب  رگد  نآ  یلایخ  زو  هوک  ياه  ندعم  هب  هدروآ  يور  هوکش  رپ  یصخش  هتشگ  یلایخ  زا  واکجنک  یجنگ  ِيادوس 
لایخ زو  هدش  هتسَر  نز  هر  نآ  لایخ  زا  تشک  يوس  یـصیرح  ردنا  یکی  نآ  تشنک و  رد  بُّهَرت  رهب  رگد  نآ  رُد و  رهب  ایرد  يوس 

نآ نورب ز  دـنیب  فلتخم  اه  شور  نیا  مُس  هداـهنب  يرگید  نآ  موجن  رب  مگ  هدرک  لد  یکی  یناوخ  يرپ  رد  هدـش  هتـسخ  مهرم  نیا 
ِفلَتؤمان دبن  را  تالایخ  نآ  تسا  یفان  ار  رگد  نآ  هدنـشچ  ره  تسا  یچ  رب  نآک  هدش  ناریح  نآ  رد  نیا  نوردـنا  نَّوَُلم ز  تالایخ 

: ظوفحم حول   317 دنا ب 328 - هدروآ  یبناج  ور  یـسک  ره  دنا  هدرک  ناهنپ  وچ  ار  ناج  هلبق  فلتخم  اه  شور  دـش  نوریب  نوچ ز 
: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  .تسا  ینوگرگد  زا  نوصم  هک  یحول 

__________________________________________________

.تسا هدش  هدوزفا  ساسا  هخسن  هیشاح  رد  ناونع  نیا  ( 16)

49 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا هچ  نآ  : » دـنا هـتفگ  و  .تـسا » باـتکلا  ُّما  : » دـنا هـتفگ  نآ  ینعم  رد  و  ( 22 - 21 جورب ،  ) .ٍظوُفْحَم ٍحَْول  ِیف  ٌدـیِجَم  ٌنآُْرق  َوُـه  ْلـَب 
نیمز و نامـسآ و  نایم  دـنچ  مه  نآ  يزارد  دـیپس  تسا  يّرُد  ( » کلام نب  سنا  زا  ناـیبت ، ریـسفت  « ) .تسا نآ  رد  هدـنیآ  هتـشذگ و 

.تسا لاعف  لقع  دنا  هتفگ  امکح  و  نایبلا ) عمجم  « ) .برغم قرشم و  نایم  نآ  يانهپ 

دهاوخ ادخ  هاگ  ره  : » دنک لقن  دـیفم  خیـش  زا  یـسلجم   1 دوش 1064 / یظوفحم  حور  زا  وا  لـقع  دوش  یظوفحم  حول  ظـفاح  حوـل 
دیاب هچ  نآ  ات  .دنرگنب  ظوفحم  حول  هب  ات  دیامرف  دتسرف ، ناربمیپ  هب  ار  نانآ  ای  دزاس ، علطم  بیغ  رب  ار  ناگتشرف 
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تیب نیا  رد  اما  .تسا  هدش  ریبعت  مظعا » حول   » هب لوا  لقع  زا  مظعا : حول  ص 370 ) ج 54 ، راونالا ، راحب  « ) .دنریگ ارف  نآ  زا  دننک ،
.تسا هدرک  ریبعت  لک  حول  هب  نآ  زا  رگید  ياج  رد  ظوفحم و  حول  زا  تسا  يرگید  ریبعت  مظعا  حول  ًارهاظ 

دیدپ لک  ِحول  ملع  وت  رب  درک  دیزگ  رب  تّقح  هک  یفطل  نآ  رهب 

.تسا هنانب  نآ  یکی  .ناتشگنا  نانب :  5 / 1563 يدمآ 1564 - مِّلَکُم  قح  اب  امئاد  يدمآ  مّلعم  ار  کیالم  ات 

.نایمدآ كاردا  رد  تسا  ظوفحم  حول  رد  هچ  نآ  ساکعنا  زا  تیانک  داوس :

تـسین يربخ  نآ  تقیقح  زا  ار  یـسک  تسا ، بوتکم  ظوفحم  حول  رد  نایمدآ  تشون  رـس   ) .نازادرپ لاـیخ  اـیند ، مدرم  ناـیئادوس :
شیر .دور ) یم  نآ  یپ  رد  دبای و  یمرد  يزیچ  دوخ  صقان  تفایرد  رادقم  هب  سک  ره  دـتفا و  یم  نایمدآ  نهذ  رد  نآ  زا  یـسکع 

.ماخ لایخ  هدنراد  .راک  عمط  واگ :

.ندش بهار  بُّهرَت :

.اسیلک تشنک :

هتسر نز  هر  تسا و  رازاب »  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  هتـسر  .دنا  هداد  حرـش  تسردان  ناحراش  زا  يرایـسب  ار  بیکرت  نیا  هتـسر : نز  هر 
.تسا رازاب » دزد  »

.دنا هدرک  دوخ  هشیپ  ار  نآ  یهورگ  هک  نانچ  .نج  ریخست  یناوخ : يرپ 

.ندیدرگ لوغشم  زا  تیانک  نداهن : ّمُس 

50 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راوازاسان فلتؤمان :

حول رد  هچ  نآ  زا  تسا  یـساکعنا  دهد  یم  خر  ناهج  نیا  رد  هچ  نآ  .تسا  هدمآ  يونثم  يواطم  رد  راب  دنچ  اه  تیب  نیا  نومـضم 
، رجح  ) .ٍمُوْلعَم ٍرَدَِـقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  ُُهِنئازَخ َو  انَدـْنِع  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  هک : دریگ  یم  تروص  جـیردت  هب  تسا و  یهلا  ملع  ای  ظوفحم 

نآ رب  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  یتشون  رس  یسک  ره  يارب  ( 21
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ینورد فلتؤمان  ياه  لاـیخ  نآ  ساـکعنا  يرهاـظ  ینوگرگد  نیا  دریگ و  یم  ار  یلاـیخ  یپ  اـنالوم  ریبعت  هب  اـی  دور  یم  تشون  رس 
تـسا ناهن  ادـخ  ناصاخ  ریغ  زا  ناج  هلبق  ای  تقیقح  نآ  .دراد  تقیقح  زا  هک  تسا  یتسردان  كرد  هجیتن  رگید  ریبعت  هب  اـی  تسا و 

.دهد یم  يرتشیب  حیضوت  هدنیآ  ياه  تیب  رد  .دنا و  ناود  نآ  یپ  رد  نوگ  هنوگ  ياه  هار  رد  دوخ  لایخ  هب  نانیا  مرج  ال 

رعق رد  ناصاوغ  يّرحت  یکیرات و  تقو  رد  ار ، هلبق  زامن  تقو  رد  نایِّرَحَتُم  يّرَحَت  فالتخا  هب  نوگانوگ  ياه  تّمه  فلتخم و  ياه  شور  لیثمت 
رحب

يّرحت یکیرات و  تقو  رد  ار ، هلبق  زامن  تقو  رد  نایِّرَحَتُم  يّرَحَت  فـالتخا  هب  نوگاـنوگ  ياـه  تّمه  فلتخم و  ياـه  شور  لـیثمت 
رحب رعق  رد  ناصاوغ 

تسا هدرک  مُگ  هک  ددرگ  فشک  هاگحبـص  دیامن  ور  هبعک  هک  نوچ  دننت  یم  ییوس  هلبق  لایخ  رب  دننک  یم  يِّرَحَت  هک  یموق  وچمه 
نیا نآ و  زا  دـننک  یم  رپ  هربوت  نیمث  ِّرد  رهوگ و  دـیما  رب  باتـش  دـنیچ  یمه  يزیچ  یـسک  ره  بآ  رعق  ریز  هب  ناصاوغ  وچ  اـی  هار 
هزیر گنـس  هک  رگد  نآ  درخ و  دیراورم  درب  هک  رگد  نآ  فرگِـش و  ّرد  بحاص  ددرگ  فشک  فرژ  يایرد  گت  زا  دنیآ  رب  نوچ 

ناـهج ردـنا  ناـنز  رپ  یعمـش  درگ  ناـگناورپ  نوچ  موق  ره  نینچمه  هرِهاَـق  ٍحاـِضْتفا  ُتاَذ  ٌهَْنِتف  هَرِهاَّسلاـِب  ُمُهُوْلبَی  يذَـکه  درب  هَّبَـش  و 
لضف تخرد  ددرگ  رتزبس  شبیَهل  زک  تخب  ِّیسوم  شتآ  دیما  رب  دننک  یم  یفاوط  دوخ  عمـش  درگ  دننز  یم  رب  یـشتآ  رب  نتـشیوخ 

ار هک  ره  دوب  عمش  هچ  یکی  ره  دیامناو  دولُخ  ِرون  مدحبـص  دیآ  رب  نوچ  همه  هدرب  نامگ  نآ  ار  ررـش  ره  همر  ره  هدینـش  شتآ  نآ 
هتخوس رپ  دب  عمش  ریز  هدنام  هتخود  هدید  ود  هناورپ  قوج  رَپ  داتشه  شوخ  عمش  نآ  شدهدب  رفظ  ِعمش  نآ  تخوس ز  رپ 
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متس زوس و  زا  مناهرب  ار  وت  یک  متخوس  نم  نوچ  هک  دیوگ  وا  عمش  زود  مشچ  ياوه  زا  هآ  دنک  یم  زوس  ینامیشپ و  ردنا  دپط  یم 
رد يِّرحت  تسا و  تسرد  هچ  نآ  نتـسج  يِّرَحَت :  329 هتخورفا ب 345 - ار  ریغ  رم  منک  نوچ  هتخوس  رـس  نم  هک  ناـیرگ  وا  عـمش 

.زامن ماگنه  نآ  نتفای  يارب  تسوج  تسج و  هلبق 

52 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.اهب نارگ  نیمَث :  1 اور 2285 / وا  ِزامن  نآ  ّین و  هلبق  ار  هلبق  بش  لد  رد  يّرحت  نوچ 

.قارب هایس و  تسا  یگنس  .جَبَس  نآ  برعم  هبَش  هَّبَش :

رد هرَهاَس »  » .تسا هدـننک  روهقم  هدـننک و  اوسر  هک  يا  هنتف  تمایق )  ) هرهاـس هب  ار  ناـنآ  دـیامزآ  یم  نینچ  نیا  مهولبی :...  يذـکه 
تمایق نیمز  هرهاس  دـنا  هتفگ  ( 14 تاـعزان ،  ) ِهَرِهاَّسلاـِب ْمُه  اذِإَـف  هیآ : رد  تسا و  هدـمآ  كاـنمیب  نیمز  نیمز و  يور  ینعم  هب  تغل 

.تسا

.نتفرگ ار  دوخ  هشیدنا  ِیپ  .ندرک  هدافتسا  دوخ  لقع  زا  ندرک : فاوط  دوخ  عمش  درگ 

.تشادنپ شتآ  ار  نآ  ع )  ) یسوم دیشخرد و  هوک  رد  هک  يرون  هب  تسا  تراشا  یسوم : شتآ 

.شتآ هلعش  بیهل :

.تمایق زا  تیانک  مدحبص :

.تسا هنادواج  دوش  بیصن  هچ  ره  ار  هک  ره  دوبن و  ینوگرگد  دوش ، تمایق  نوچ  دیواج ، رون  دولخ : رون 

.دندروخ ار  رهاظ  بیرف  دوب و  هتسب  ناشنیب  تقیقح  هدید  هک  نانآ  هناورپ : قوج 

زوریپ تخادگ ، تضایر  تدابع و  هب  ار  مسج  و  داهن ، یتخس  دوخ  رب  هک  نآ  .نتـشگ  قح  هاگرد  هتفریذپ  رفظ : عمـش  زا  نتخوس  رپ 
.تسا

وـس نآ  وس و  نیا  نآ  نتفای  یپ  رد  نایناهج  تسا و  ناهن  ناگمه  زا  تقیقح  تسا ، هدومرف  نوگانوگ  ياهریبعت  اب  اهراب و  هک  نانچ 
نیا .ناود 
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هربوت رد  دـنرادنپ و  رهوگ  دیـسر  ناشتـسد  هب  هچ  ره  ایرد  يافرژ  رد  هک  تسا  هدرک  دـننامه  ناـصاوغ  هب  ار  هناروکروک  ِیگدـنود 
یَْلُبت َمْوَی  ار  نآ  .تسایرد و  یکیرات  زا  ندمآ  رب  نوچ  تمایق  دنا ، هتـشادرب  هچ  دوش  یم  راکـشآ  دـندمآ  رب  ایرد  زا  نوچ  .دـنراذگ 

رفظ عمـش  زا  وا  رپ  تسا و  هدرک  راـک  ادـخ  يارب  هک  نآ  دوش  یم  راکـشآ  اـه  یناـهن  هک  زور  نآ  تسا  دوـمرف  ( 9 قراط ،  ) ُِرئارَّسلا
ُفاخَأ یِّنِإ  َْکنِم  يَِرب ٌء  یِّنِإ  هک : نایوگ  وا  ياوشیپ  تسا و  نایرگ  هتفر  ناطیـش  هار  هب  هک  نآ  دهد و  ضوع  شیادخ  تسا  هتخوس 

(16 رشح ،  ) .َنیَِملاْعلا ِّبَر  َهَّللا 

داَبِعْلا یَلَع  ًهَرْسَح  اَی  ریسفت 

ِداَبِْعلا یَلَع  ًهَرْسَح  اَی  ریسفت 

ِتَّلَظ ام  ِّینیب  ژک  گنن  زا  دروخ  هطوغ  ابر  لد  هتفر ، هداب  هدُرم  عمـش  وت  لاح  مدید  رید  متـشگ  هّرغ  وت  لاکـشا  زا  هک  دیوگ  یمه  وا 
ییوس هب  ییور  یسک  ره  تاتناَق  ٍتاَنِمُؤم  ٍتاملسُم  تاقث  ِناوخإ  حاورأ  اذَّبَح  یَمَْعلا  ِهَّللا  َیلا  ًيوکـش  یِکَتْـشَن  ًامَْرغَم  ًارـسُخ  ُحابْرَألا 

هن اوه  ناـغرم  هن  اـم  یبناـج  یب  بناـج  رتوـبک  نیو  یبهذـم  رد  درپ  یم  رتوـبک  ره  دـنا  هدرک  وـس  یب  هب  ور  نازیزع  نآ  دـنا و  هدرب 
ام ِدابِْعلا : یَلَع  ًهَرْسَح  ای   346 ام ب 353 - يزود  ابق  دش  ندیرد  هک  ام  ِّيزور  نینچ  دـمآ  خارف  نآ  یگناد ز  یب  هناد  ام  هناد  یگناخ 

« .دندرک یم  سوسف  وا  هب  هک  زج  دماین  نانآ  يارب  يا  هداتـسرف  چیه  ناگدنب  رب  اغیرد  يا  َنوُءِزْهَتْـسَی : ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی 
.هدروآ ور  لطاب  هب  هدراذگ و  ار  قح  هک  تسا  یهارمگ  زمر  هتخوس و  دب  عمـش  زا  شرپ  هک  يا  هناورپ  دـیوگ : یمه  وا  ( 30 سی ، )

.یقیقح بولطم  ابر : لد  .تفیرف ) ارم  وت  گنراگنر  تْئیَه  )

ناهن زا  تیانک  ندروخ : هطوغ 
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.ندنام هدیشوپ  نتشگ و 

هب هیآ 99 ) هبوت ، هروس   ) میرک نآرق  رد  مْرغَم »  » .مینک یم  تیاکـش  ادخ  هب  يروک  زا  .دـش  یهتنم  نایز  هب  اهدوس  حابْرَألا :...  ِتَّلَظ 
.تسا مئاد  كاله  ینعم  هب  ثحب  دروم  تیب  رد  مرغم  .مزال و  كاله  ینعم  هب  هیآ 66  ناقرف ، هروس  رد  مارغ »  » تسا و ناوات  ینعم 

.رادربنامرف هدنورگ ، هدنروآ ، مالسا  نانز ) ( ) 5 میرحت ،  ) .ٍتاِتناق ٍتانِمُْؤم  ٍتاِملْسُم  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  تاملسم :... 

54 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يوایند ياه  تذل  ندرک  اهر  زا  تراعتسا  ندیرد : ( 1 تیب 3927 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .یگرب یب  گرب  ریظن : یگناد : یب  هناد 

.سفن ياوه  ندراذگاو  رثا  رب  يونعم  ياه  تذل  هب  ندیسر  زا  تراعتسا  يزود : ابق 

ياهرویز ایند و  هب  و  دندرواین ، ور  ودب  زج  دـنتخورف و  ادـخ  هب  ار  دوخ  هک  يا  هتـسد  .تسا  هتـسد  ود  راک  زا  يا  هجیتن  اه  تیب  نیا 
هدنـسب نآ  تمعن  هب  دـنتخادرپ و  اـیند  هب  هک  يا  هتـسد  و  دندیـسر ، یناـحور  توق  هب  هتـشذگ و  ینامـسج  توق  زا  .دنتـسیرگنن  نآ 
.َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَأ  ِهَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  اـم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  ـالَف  دـیامرف : ناـش  هراـب  رد  ادـخ  هک  دـننانآ  تسخن  هتـسد  .دـندرک 

ُْمْتنُک اِمب  ِْدلُْخلا  َباذَـع  اُوقوُذ  ْمُکانیِـسَن َو  اَّنِإ  اذـه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ُْمتیِـسَن  اِمب  اُوقوُذَـف  دـنا : هیآ  نیا  لومـشم  مود  هتـسد  و  ( 17 هدجس ، )
.دروآ یم  ار  دعب  ناتساد  يزود  ابق  ندیرد و  تبسانم  هب  و  ( 14 هدجس ،  ) .َنُولَمْعَت

لوا زا  دنداهن  یجرف  مان  ار  یجرف  هک  نآ  ببس 

لوا زا  دنداهن  یجرف  مان  ار  یجرف  هک  نآ  ببس 

بقل نیا  یَجن  درم  نآ  شاف ز  دش  بقل  نیا  یجرف  هدیرد  نآ  مان  درک  جرف  ندیردب  ِدعب  دمآ  شـشیپ  جرَح  رد  هَّبُج  دیردب  ییفوص 
فرح ناقلخ  عبط  ردنا  دنام  درب  خیش  شفاص  شاف و  دش 
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یفوص تفر  تفرگ  ار  يدرُد  تسا  راوخ  لِگ  هک  ره  تسا  هتشاذگب  ییدرُد  نوچ  ار  مسا  تسا  هتـشاد  یفاص  مان ، ره  نینچمه  درُد 
فاص وا  رـُسی  شفاص  داتفا و  رـسُع  درُد  دور  یم  توفَـص  هب  لد  تلالد  نیز  دوب  یفاص  ار  درُد  دب  تفگ ال  تفگِـشِان  یفاص  يوس 

يا فاکـشب  هّبُج  یهاوخ  حوَر  شاعم  ردـنا  تامم  نیز  يراد  هار  شابم  سیآ  نیه  تسا  رـسُع  اب  رـُسی  وا  رـُسب  يدرُد  امرخ و  نوچ 
هب هتشگ  ییفوص  بَد  ّیطاّیخ و  فوص و  ِسابل  زا  هن  بلط  توفص  دش  هک  نآ  یفوص  تسه  رس  دوز  يرآ  رب  توفص  نآ  زا  ات  رسپ 

یکدـنا هک  زارد  نیتسآ  ياراد  داشگ  تسا  هدوب  ییابق  هَّیجرف : اـی  یجرف   354 مالّـسلا ب 364 - هطاوِّللا و  هطایِْخلا و  ماـِئل  نیا  شیپ 
.دنا هتفاب  یم  وم ، ای  مشپ  زا  ار  نآ  هچراپ  .تسا  هتشاد  صاصتخا  ناملاع  هب  رتشیب  ششوپ  نیا  .تسا  هدناشوپ  یم  ار  ناتـشگنا  يور 

: هب دینک  هاگن  رتشیب  لیصفت  يارب   ) .باجنس تسوپ  زا  ار  نآ  رتسآ  و 

.تسا هدوب  زب  يوم  ای  دنفـسوگ  مشپ  زا  دـنا  هدیـشوپ  یم  نایفوص  هک  یجَرَف  اما  ( 315 ص 309 - ناناملـسم ، هسبلا  گنهرف  همجرت 
.دشاب لوادتم  نانآ  نایم  مه  نونکا  مه  دیاش  دنتفگ و  یم  یجرف  ار  ششوپ  نیا  نانیشن  رداچ  اهرل و 

.شخب میجَرَف  ینعی  یجَرَف  او  تفگ  دیردب  ار  هبج  : » تسا سمـش  تالاقم  زا  هتفرگ  هتـشون  یجرف  هیمـست  هجو  رد  انالوم  هچ  نآ  اما 
ص 40) ج 2 ، سمش ، تالاقم  « ) .دش مان  یجرف 

56 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يراوشد یگنت ، جرح :

.وگزار هارمه ، ّیَِجن :

.درد یب  فاص :

.نیشن هت  هلافت ، درُد :

.ینعم زا  یهت  ظفل  درُد : فرح 

.فقوت یب  تفگِشان :

َعَم َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندوب : رسی  اب  رْسُع 
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.ندوب هروغ  تلاح  رد  امرخ  رُْسب : ( 6 حارشنا ،  ) .ًارُْسی ِرْسُْعلا 

.دیمون سیآ :

.تسا جنر  اب  مأوت  هک  يوایند  هاتوک  یناگدنز  زا  تیانک  تامَم :

.يدبا یناگدنز  شیاسآ و  حوَر :

.نتفر ناج  یپ  ندرک و  اهر  ار  مسج  زا  تراعتسا  نتفاکش : هّبُج 

.مشپ فوص :

نامثع نب  یلع  هک  نم  : » دـسیون بوجحملا  فشک  رد  یباّلج  .یناگرک  مساـقلا  وبا  هب  تسا  یـضیرعت  اـنالوم  هتفگ  ًارهاـظ  یطاـیخ :
مسا ات  دیاب  زیچ  هچ  نیرتمک  ار  شیورد  هک  مدیسرپ  سوط  رد  ضر )  ) یناگرُک مساقلا  وبا  خیاشملا  خیـش  زا  هَّللا  ِینَقفَو  ما  یبالجلا 

.دناد رپ  تسار  هراپ  هک  دیاب  یکی  .دیاشن  نآ  زا  مک  هک  دیاب  زیچ  هس  تفگ  .ددرگ  راوازس  ار  رقف 

يوـنثم رد  مه  زاـب  هملک  نیا  .دـنا  هدرک  ینعم  نتفر  هتـسهآ  ار  نآ  ناـحراش  ضعب  ْبَد : ص 55 ) بوجحملا ، فـشک   ...« ) تخود
: تسا هدمآ 

6 یهتشُم 3848 / نآ  درک  لقن  ار  اه  تشخ  یهبنا  رد  بش  درب  بَد  ییطول 

عامج تیب 364  رد  بد  هطاول  زین  اـه  تیب  نیا  هنیرق  هب   6 بد 4475 / رهب  نز  يوس  كریز  یـضاق  بش  تفر  درادن  نایاپ  نز  رکم 
مسا هب  دنرهاظ و  شیارآ  یپ  رد  هک  ینایفوص  یقیقح و  نایفوص  نایم  تسا  يا  هسیاقم  دهد  یم  ینعم  ندرک 

57 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

فاـص زا  هتفرگ و  ار  يدرد  درک ، هدنـسب  ماـن  هب  هک  نآ  دـیامرف  یم  سپـس  .دـنا  هداـتفا  رود  نآ  تقیقح  زا  هدرک و  هدنـسب  یفوـص 
زمر یفوص  نتفاکـش  هبج  .تسا » رـسُع  اب  رـُسی   » هک دـهن  دوخ  رب  ار  تضاـیر  یتخـس  دـیاب  دـهاوخ  ار  ینعم  هک  نآ  .تسا و  مورحم 

هتـشاد نورد  يافـص  هک  تسا  یـسک  یقیقح  یفوص  سپ  .دوش  یم  راکـشآ  زغم  دـش  هدـیرد  تسوپ  نوچ  هک  تسا  مسج  ندـیرد 
ندیشوپ هب  دشاب و 
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.دنکن تعانق  هنیمشپ 

ِشاب رود  وت  هب  وت  لایخ  ِداَّبُع  وچ  ین  وا  لصا  ات  يور  رگ  شلایخ  رب  کیل  دشاب و  وکن  ندیشوپ  گنر  کین  مان  افـص و  نآ  لایخ  رب 
نآ رگم  زج  تسیب  هک  دیآ  یم  شیپ  شلایخ  ره  تسین  هار  هک  ار  هدنیوج  ره  هتـسب  لامج  هدرپارـس  درگ  رب  درگ  لایخ  دمآ  تتریغ 
نیا دوش  هر  هگ  نآ  دـیامنب  هش  ریت  دوش  هش  ین  اه  لییخت  زا  دـهجن  شوج  شاـه  ترـصن  شیج  زا  دوب  شِک  شوه  زیت  شوک و  زیت 
ِسْأَک ْنِم  كاخ  نیمز  رب  ماج  هیفُخ  نآ  یتخیر ز  رب  يا  هعرج  شخب  ریت  ار  وت  ود  ياـه  ناـمک  نیو  شخب  ریبدـت  ار  هتـشگ  رـس  لد 

ناشیورد و هقرخ  گنر :  365 نآ ب 373 - زا  دنـسیل  یمه  ناهاش  ار  كاخ  ناـشن  شا  هعرج  زا  خر  فلز و  رب  « 17  » تسه ِمارِْکلا 
: دنشوپ ناشیورد  هک  يا  هّبج  جاردننآ ) زا  همان ، تغل   ) .دنیوگ زین  هدنژ  ار  نآ 

هاگن ( ) يدیـشر گنهرف  زا  لقن  هب  همان ، تغل   ) گنر یب  نونکا  منم  هک  شمتخادـنیب  مه  نم  اب  دـش  یمن  گنر  مه  مدیـشوپ  گنر 
تقیقح زا  هک  تسا  شوخ  نادـنچ  نداـهن  دوخ  رب  یفوص  ماـن  ندیـشوپ و  هقرخ  ندیـشوپ : گـنر  ص 133 ) دـهز ، هماج  هب : دـینک 

.یتفین رود  فوصت 

.دنا هتفرگ  ار  رهاظ  هداهن  ار  تقیقح  هک  لایخ : ِداّبُع 

.نوگ هنوگ  وت : هب  وت 

.هبشمب هب  هبشم  هفاضا  تریغ : شاب  رود 

__________________________________________________

.تسَج ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 17)

58 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک لطاب  لایخ  . ) 2 تیب 2103 / لیذ  هب : دینک  هاگن   2 شاب 2103 / رود  اجنیا  زا  سخ  ياک  دـنز  یم  شاب  رود  وت  رـس  رب  نم  تریغ 
تقیقح هب  ندیسر  زا  تسا  رهاظ  يوریپ  زا  هتساخرب 
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.نیب تقیقح  لقع  ای  یهلا  تبهوم  ترصن : شیج  .دراد ) یم  تزاب 

.كرحت یمرگ ، شوج :

ندش بلاغ  ار  نآ  ناحراش  ضعب  ندش : هش  .دوشن ) هرغ  دوخ  هب  دنکن و  هارمگ  ار  وا  اه  لایخ   ) .ندش برطـضم  ندـیمر ، ندـیهج :
.تسا نتشادنپ  ندیسر  لامک  هب  ندید و  قفوم  ار  دوخ  ینعم  هب  یلو  .دنا  هدرک  ینعم 

نانآ يارب  ریت  نآ  دنداتـسرف و  یم  اهرهـش  هب  دوخ  ناگداتـسرف  هب  ناهاشداپ  هک  تسا  هدوب  يریت  دنا  هتـشون  ناحراش  ضعب  هش : ریت 
تـسا هدوب  يریت  هش ، ریت  دید  ناوت  یم  زین  رگید  ياهدرب  راک  رد  هدـمآ و  تغل  ياه  باتک  رد  هک  نانچ  یلو  دوب ، همانرذـگ  دـننام 

.دنرذگب تمالس  هب  ات  دنداد  یم  ناشن  هاش  نایرکشل  هب  ار  ریت  نآ  هک  .دنا  هتفگ  یم  زین  ناما  ریت  ار  نآ  و  هتشون ، نآ  رب  هاش  مان 

( همان تغل  يدعس ،  ) مناما ریت  یهدب  ای  مهدب  ناج  ای  حورجم  لد  رب  ینزب  مکاله  ریت  ات 

تدابع رثا  رد  هک  ییاه  تماق  وت : ود  ياه  نامک  جاردننآ )  ) تسا هدادن  ار  سک  ناما  ریت  ناز  تسا و  هاش  ماع  لتق  هب  شناگژم  وچ 
.فعض یناوتان و  زا  تیانک  زین  .تسا  هدش  مخ  تضایر  و 

یم رت  بساـنم  دوـجو  هضاـفا  اـما  تسا  هتفریذـپ  ار  وا  هیجوـت  نوـسلکین  هدرک و  ینعم  هیدـمحم  تقیقح  ار  نآ  يورقنا  ماـج : هیفخ 
ریبعت مارکلا : سأک  .هدـش ) هدـیمد  وا  رد  رگید  ملاع  زا  هک  تسا  ناج  هدیـشخب  ییابیز  نادـب  هداد و  قنور  ار  مسج  هچ  نآ   ) .دـیامن

ِمارِْکلا ِسأَک  ْنِم  ِضْرْأِلل  َو   » .دـنا هتفای  يا  هرهب  نآ  زا  دوخ  دادعتـسا  ردـق  هب  تادوجوم  زا  کی  ره  هک  .ماـج  هیفُخ  زا  تسا  يرگید 
هب ار  هدنور  هک  تساور  اج  نآ  ات  نتفرگ  ار  رهاظ  یپ  هک  ار  تقیقح  نابلاط  تسا  يداشرا  .ٌبیِصَن »

يونثم حرش 
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59 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  ) 

.دنک و يرای  شیادخ  هک  دسر  تقیقح  هب  دهرب و  لایخ  زا  دناوت  یـسک  اما  .دـنامب  دتـسیاب و  رهاظ  رد  نانچمه  هن  دـناسر ، تقیقح 
روسیم ادـخ  هاگرد  هب  عرـضت  اب  زج  همان  ناـما  نینچ  ندروآ  تسد  هب  .دـشاب و  شهارمه  هش  ریت  اـنالوم ) هدومرف ي  هب  اـی   ) وا فطل 

.دوش عوجر  هدنیآ  ياه  تیب  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  تسین و 

فاص ات  ار  وت  رم  دنک  نونجم  نوچ  زیمآ  كاخ  هعرج  شَیسوب  یم  بش  زور و  لد  دص  هب  هک  شگ  كاخ  ردنا  تسا  نسُح  هعرج 
لَمَح دیـشروخ و  هام و  رب  يا  هعرج  كان  هعرج  دمآ  نسح  زا  خولک  نآک  كاچ  هماج  یخولک  شیپ  یـسک  ره  دنک  نوچ  دوخ  وا 

وذ يا  وا  بیـسآ  بلط  دج  اهب  نیدـنچ  دوب  شبیـسآ  هک ز  ایمیک  ای  بجع  يا  شییوگ  هعرج  لحز  یـسرک و  شرع و  رب  يا  هعرج 
ناـبوخ يور  رب  يا  هعرج  رمث  لـُقن و  رب  رمخ و  رب  يا  هعرج  ررُد  لـعل و  رب  ّرز و  رب  يا  هـعرج  نوُرَهْطُْملا  اَّلإ  َكاذ  ُسَمَی  ـال  نوـنف 

تقو هک  نوچ  نیط  یب ز  ار  نآ  ینیب  نوچ  يوش  نوچ  نیا  ردـنا  ار  نابز  یلام  یمه  نوچ  فاص  ِقاوار  نآ  دـشاب  هنوگچ  ات  فاِطل 
هتـشگ نوچ  نآ  ُدب  یتشز  نینچ  نیا  دوز  وت  شنفد  ینک  دنام  یم  هچ  نآ  ادـج  دـش  ندرم  هب  نت  خولک  نیز  افـص  هعرج  نآ  گرم 

راک نآ  درک ز  ناوتن  حرش  ایـض  دیامنب  ربا  نیا  یب  وچ  هم  لاصو  نآ  فطل  تفگ  مناتن  نم  لامج  دیامنب  هفیج  نیا  یب  وچ  ناج  دوب 
هک نایابیز  رد  هصاخ  تادوجوم ، رد  يدزیا  لامج  زا  یلجت  كدنا  زا  تراعتسا  هعرج :  374 ایک ب 386 - و 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2443 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنادرگ یم  دوخ  هتفیرف ي  ار  نامدرم 

.بوخ شگ :

.دندنب لد  وا  ییابیز  هب  هک  نآ  زا  تراعتسا  شگ : كاخ 

.مسج رد  هتفهن  ناج  زا  تراعتسا  زیمآ : كاخ  هعرج 

.درجم ناج  فاص :

.يرهاظ ناگرهچ  ابیز  زا  تراعتسا  خولک :

زاغآ راهب  دیآ ، نآ  رد  دیشروخ  نوچ  یکلف و  هناگهدزاود  ياه  تروص  زا  یکی  لمَح :

60 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یسمش لاس  زا  هام  نیلوا  .ددرگ 

.تضافا زا  تیانک  دروخ ، رب  بیسآ :

عمج فاطل : ( 79 هعقاو ،  ) .َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .ناگزیکاپ  زج  ار  نآ  دنکن ) سم   ) دیاسب هن  سمَی : ال 
.فیطل

هخسن رد  تسا و  قاوذا »  » ساسا هخسن  رد  هداد ، عاجرا  نادب  نوسلکین  هک   1 تیب 2722 / .متفاین و  نآ  يارب  يدهاش  .قوار  قاوار :
«. قاوار  » وا پاچ 

.نتفرگ هرهب  .ندش  رادروخرب  زا  تیانک  ندیلام : نابز 

.بان صلاخ ، نیطز : یب 

.حور زا  تراعتسا  افص : هعرج 

.مسج زا  تراعتسا  هفیج :

: ایک راک و 

.تشذگ  2 / 699 ياه 716 - تیب  رد  اـه  تیب  نیا  نومـضم   1 ایک 220 / راـک و  وا  قشع  زا  دـنتفای  اـیبنا  هلمج  هک  نیزگب  نآ  قشع 
زا یـساکعنا  تساه  مسج  رد  هک  یلامج  .تسا و  تقیقح  زا  یـسکع  دنا  هتـسب  لد  نادـب  نایناهج  هک  اه  ییابیز  هکنیا  نآ  هصالخ 
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: هب دینک  هاگن   ) .تسا یقاب  نانچمه  حور  لامج  اما  دیامن ، یم  دنـسپان  تشز و  مسج  دـیآ  رد  مسج  زا  نوچ  حور  .تسا  لامج  نآ 
(1 / 3267 تیب 3271 - لیذ 

نیچ هناد  ار  نآ  نمرخ  ره  دوب  هک  نید  يارحص  نمرخ  نآ  اذَّبح  دنا  يو  ناسیل  هساک  نیطالـس  نیک  دنق  شون و  رپ  خبطم  نآ  اذَّبح 
تـسد ریز  كاخ  هروش  نیا  رـس  رب  تَسلا  ِّیقاس  تخیر  نوچ  يا  هعرج  یمنبـش  اـیرد  تفه  وز  دوب  هک  یمغ  یب  رمع  ياـیرد  اذَّبح 

نآ ام ز  كاخ و  نآ  درک  شوج 
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صرح ِّطب  نایب  نیا  مدز  نت  کن  ینتفگ  نیا  دوبن  رو  مدـع  زا  مدرک  هلاـن  دـب  اور  رگ  میـششوک  یب  سب  هک  رگید  هعرج  میـششوج 
رگد ب 394- ياه  نخـس  توف  زا  مسرت  رـش  ریخ و  سب  نیا  ریغ  طب  رد  تسه  تسا  ینتـشک  طب  نآک  زومآ  لـیلخ  زا  تسا  ینَثنُم 

387

61 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسوا زا  ناهج  ياه  ییابیز  همه  هک  ناج  ناهج  دنق : شون و  رپ  خبطم 

.ناج ملاع  زا  تسا  يرگید  ریبعت  نید : يارحص  نمرخ 

.1 تیب 2110 / لیذ  هب : دینک  هاگن  تسلا : یقاس 

حور هعرج »  » زا دـش و  هتـشرس  نآ  زا  ع )  ) مدآ هک  تسا  دوصقم  یکاخ  تسد » ریز  كاـخ  هروش   » زا .تسپ و  نیدورف ، تسد : ریز 
ملاع زا  يا  هّمـش  هن  ای  دوب  اور  نتفگ  نآ  متفگ  هچ  نآ   ) .دوهـشمان ملاع  مدع : ( 29 رجح ،  ) .یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  .تسا َو  دوـصقم 

: صرح طب  .تسین ) راکشآ  ناگمه  رب  هک  دوب  ینعم 

.ات ود  ِینَْثنُم :  5 نیفد 46 / دیوج  یم  کشخ  رد  رت و  رد  نیمز  رد  شلون  هک  دمآ  صرح  طب 

رومأم ع )  ) لیلخ هک  غرم  راچ  ریـسفت  ناتـساد   5 تسا 1198 / ینثنم  هک  ار  سفن  هد  یمئاـق  تسا  یندوب  تباـث  هک  يراـک  نآ  ردـنا 
.دیدرگ زاغآ  تیب 31  زا  دش  نانآ  نتشک 

.درک ریسفت  تسا  یمدآ  رد  هک  دب  يوخ  راهچ  هب  ار  غرم  راچ  نآ  انالوم  میدید  هک  نانچ 

یم نایاپ  هب  اه  تیب  نیا  اب  صرح  هراب  رد  وا  نایب  .دـنک و  یم  ریـسفت  صرح »  » هب ار  نآ  اـنالوم  هک  تسا  طـب  غرم  راـچ  نآ  زا  یکی 
دراد یم  لوغشم  هتخیر  لُک  يایرد  زا  هک  هعرج  هب  وا  هدومرف ي  هب  ای  ایند  هب  ار  یمدآ  هچ  نآ  .دسر 
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دوخ ضیف  سپ  يدناسر  یتسه  ملاع  هب  یتسین  زا  ار  ام  يا  هعرج  اب  هک  دنک  یم  عرـضت  تسلا  یقاس  هب  انالوم  سپـس  .تسا  صرح 
.ناسرب دوخ  هب  ار  ام  رگید  يا  هعرج  اب  امرف ، لماک  ار 

ار وا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  نتشک  ببس  و  وا ، عبط  سواط و  تفص 

ار وا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  نتشک  ببس  و  وا ، عبط  سواط و  تفص 

ربخ یب  نآ  هدیاف  هجیتن و  زو  رـش  ریخ و  زا  قلخ  دیـص  وا  تّمه  گنن  مان و  يارب  هولج  دـنک  وک  گنر  ود  سواط  هب  نونکا  میدـمآ 
شا هدـه  یب  تفرگ  نیز  تفرگ ؟ زا  عفن  هچ  ّرـض و  هچ  ار  ماد  راـک ؟ دوصقم  زا  ملع  هچ  ار  ماد  راکـش  دریگ  یم  ماد  نوچ  ربخ  یب 

زا ندرک  مدرم  ِدیص  دالِو  تقو  زا  تسا  هدوب  نیا  تراک  یتشاذگب  يراد و  لد  دص  ود  اب  یتشارفا  ناتـسود  ردارب  يا  تفگـش  مراد 
رد دـج  هب  وت  زور  تسا  هاگ  یب  تسا و  هتفر  رتشیب  دوپ ؟ رات و  یبای  چـیه  نک  رد  تسد  دوب  داب و  ّیهبنا و  راکـش و  نآ  دادِو ز  ِماد 
رگ دوج  یم  له و  یم  ار  نیا  زاب  مائل  نوچ  نک  یم  دیـص  ار  رگد  نیو  ماد  لـه ز  یم  نآ  ریگ و  یم  یکی  نآ  زونه  یناـقلخ  دـیص 
هب يدرک  یم  دیـص  ار  دوخ  وت  سپ  ین  دیق  عادُـص و  زج  وت  رب  ماد  ین  دیـص  کی  وت  ماد  رد  دوش  بش  ربخ  یب  ناکدوک  بعل  تنیا 

: نتشارفا  395 دنک ب 407 - دوخ  دیـص  هک  قمحا  ام  وچمه  دوب  یماد  بحاص  هنامز  رد  ماک  یمورحم ز  سوبحم و  يدـش  هک  ماد 
.دنا هتفرگ  تیب  نیمه  زا  ار  ینعم  نیا  ایوگ  و  جاردننآ ،)  ) ندومن عمج 

یهاگآ زا  تیانک  نداز ، زین  لوا  رسک  حتف و  هب  و  دالِو :
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.نتفرگ ورین  نتفای و 

.رادن راد و  .تسین  تسه و  دوب : داب و  .ینک ) بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  مدرم  هب  یتسود  ندومن  اب   ) .یتسود دادِو :

( همان تغل  زا  لقن  هب  ییانس ،  ) دهرب دوخ  دوب  داب و  مغ  زا  دهجب  هرش  زا  یسیع  نوچ  هک  ره 

63 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد تسد  تیب 7716 ) ریبـک ، ناوید   ) داـب تشگ  هلمج  دوب  نم  هیاـس  دـشابن  رگ  دوب  داـب و  نیا  تسا  نم  زا  ار  امـش  رم  دـیوگ  هاـش 
.نتسیرگن فرژ  ندومن ، وج  تسج و  ندرک :

.یتخس جنر ، رس ، درد  عادص :

.هجیتن هرهب ، ماک :

.تسا ماد  نیا  راتفرگ  ینیب  هک  ره  قح  يایلوا  زج  تسا و  ماقم  لمجت و  زمر  سواط 

.دـنیارایب یناکد  يزور  دـنچ  دـننک و  دیـص  ار  نالد  هداس  ریوزت  اب  دـنهاوخ  هک  تسا  یناسک  اب  رتشیب  اه  تیب  نیا  رد  اـنالوم  نخس 
هک دنک  یم  تظعوم  ار  هتـسد  نیا  سپـس  .دنا  هاگآان  دنا  ماد  هب  هکنیا  زا  دـنا و  ناطیـش  سفن و  ياوه  ماد  رد  دوخ  هک  نآ  زا  لفاغ 

.تسا هدنامن  داب  زج  ناشتسد  رد  تسا و  هتشذگ  رمع  دنرگن  رد  ات  هک  ارچ  دننک  اهر  ار  ریوزت  ماد 

دجنگ یک  وا  کیل  سب  تسا و  قشع  ار  دیص  دزرا  هک  نآ  مارح  وز  ندروخ  همقل  دح  یب  جنر  ماع  دیـص  دمآ  كوخ  راکـش  نوچ 
رتشوخ ندوب  دیص  تسپ  تسپ  مشوگ  هب  دیوگ  یم  قشع  يور  وا  ماد  هب  يراذگب  ماد  يوش  وا  دیـص  ییآ و  رگم  وت  سک  ماد  ردنا 
یعمـش ِّيوعد  شاب  هناخ  یب  وش و  نکاس  مرد  رب  وش  هّرذ  نک  اـهر  ار  یباـتفآ  وش  هّرغ  ار و  شیوخ  نک  نم  لوگ  تسا  يداّیـص  زا 

ینیبب ات  شاب  هناورپ  نکم 
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ولگ و ردنا  بانط  سب  ناهش  هتشگ  بقل  ار  نادنب  هتخت  ناهج  رد  هنوگ  زاب  ینیب  لعن  یگدنب  رد  ناهن  ینیب  تنطلس  یگدنز  ِّینشاچ 
صَّصَُجم ار  نآ  روبق  نوچ  لج  َّزع و  ادـخ  ِرهق  نوردـنا  لَلُح  نوریب  نارفاک  ِروگ  وچمه  رادـجات  کـنیا  هک  یهوبنا  يو  رب  راد  ِجاـت 

: تسپ تسپ   408 رمث ب 419 - گرب و  یب  موم  ِلخن  وچمه  رنه  زا  صّـصجم  تنیکـسم  عبط  دنا  هدروآ  شیپ  رادنپ  هدرپ  دنا  هدرک 
.هتسهآ هتسهآ 

.يرگ هولج  زا  تیانک  يردصم ) ءای  باتفآ  : ) یباتفآ

64 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هتفر  راک  هب  زین  باذع  هجنکش و  ینعم  هب  راتفرگ ، ریسا ، دنب : هتخت 

4 يا 660 / هدنام  رد  رب  يرادنپ و  ردص  يا  هدناوخ  شتخت  هک  نآ  تسا  دنب  هتخت 

.تنیز شیارآ ، زا  تیانک  هّلح : عمج  لَلُح :  3 وا 4719 / شیپ  يدنب  هتخت  ناهاش  تخت  وا  شیک  ّتلم  ود  داتفه و  ریغ 

.دودنا جنگ  صَّصَُجم :

هدرک دننامه  كوخ  راکـش  هب  ار  هتـسد  نیا  راک  .دنبیرفب  ار  نارگید  ات  دـنیارآ  یم  ار  دوخ  رهاظ  هک  نانآ  هب  تسا  يرگید  ضیرعت 
رنه ار  نآ  نایعدـم  نیا  هچ  نآ  .نداهن  ندرگ  رب  ناش  نتفیرف  هانگ  نتفاین و  هرهب  اـهنآ  زا  .دـنچ  یماـع  ندروآ  درگ  نتفیرف و  .تسا 

.دنزاس موم  زا  هک  یلخن  نوچ  ای  دنیارآ  نادب  ار  روگ  هک  تسا  چگ  زا  يدودنا  نوچ  دنا ، هتسارآ  نادب  ار  دوخ  هتسناد و 

، دیاین راک  هب  ار  ناهج  نآ  دـیاپن و  يرهاظ  رویز  لامج و  هک  نتخاس  اهر  ار  يدوخ  تسا و  نتـسر  لمجت  زا  دـهد  یم  دوس  هچ  نآ 
.دیامنن ناسآ  همه  يارب  هقیقد  نیا  مهف  نکیل 

قح اما  نازیوآ ، رد  قح  فطل  هب  دنا و  نازیرگ  قح  رهق  زا  همه  دناد و  سک  همه  ار  قح  رهق  دـناد و  سک  همه  ار  قح  فطل  هک  نآ  نایب  رد 
زا ح هَّللا  ِروُنِب  ُرُظْنَی  زییمت َو  لها  ات  دوب  هللا  رکم  سیبلت و  هنوگ و  زاب  لعن  درک ، ناهنپ  رهق  رد  ار  اه  فطل  درک و  ناهنپ  فطل  رد  ار  اهرهق  یلاعت 

سک همه  ار  قح  رهق  دناد و  سک  همه  ار  قح  فطل  هک  نآ  نایب  رد 
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رهق رد  ار  اه  فطل  درک و  ناهنپ  فطل  رد  ار  اهرهق  یلاعت  قح  اـما  نازیوآ ، رد  قح  فطل  هب  دـنا و  نازیرگ  قح  رهق  زا  همه  دـناد و 
ْمُکَُوْلبَِیل هک  دنوش  ادـج  نانیب  رهاظ  نانیب و  یلاح  زا  هَّللا  ِرُوِنب  ُرُْظنَی  زییمت َو  لها  ات  دوب  هللا  رکم  سیبلت و  هنوگ و  زاب  لعن  درک ، ناهنپ 

اًلَمَع ُنَسْحأ  ْمُکُّیأ 

ار نآ  رصتخم  میوگ  زاب  لاق  ِرهب  اّما  مدید  نوچ  یب  تفگ  وگب  ار ؟ قح  ترـضح  يدیدب  نوچ  وت  هک  یـشیورد  هب  یـشیورد  تفگ 
شتـسار تسد  يوس  یـشتآ  زوس  ناـهج  سب  شَّپچ  يوس  يرثوک  ِيوج  تسار  تسد  يوس  يرذآ  وا  پچ  يوـس  شمدـید  لاـثم 

ياپ شیپ  تخـس  دوب  هنوگ  زاب  بِعل  کـیل  تسم  داـش و  یهورگ  رثوک  نآ  رهب  تسد  هدرب  یهورگ  شتآ  نآ  يوس  یـشوخ  يوج 
رد وا  نایم  زا  تفر  یم  بآ  يوس  هک  ره  رـس  درک  یم  رب  بآ  نایم  زا  ررـش  تفر و  یمه  شتآ  رد  هک  ره  تخب  کـین  ّیقـش و  ره 

لامـش يوس  دـش  هک  نآ  لامـش و  يوس  زا  دز  رب  شتآ  رـس ز  لالز  بآ  دـش و  تسار  يوس  هک  ره  نامز  رد  دـش  یم  تفای  شتآ 
هک یسک  زج  يدش  « 18  » شتآ نآ  رد  سک  مک  مرج  يدز ال  رَمْضُم  نیا  ِّرِس  رب  یسک  مک  نیمی  يوس  زا  درک  یم  نورب  رس  نیشتآ 
قلخ دوب  نوبغم  بعل  نیز  مرجـال  قلخ  دوـبعم ، ار  دـقن  قوذ  هدرک  تخیرگ  شتآ  رد  بآ و  درک  اـهر  وـک  تخیر  لاـبقا  شرـس  رب 
بآ يوــــــــــس  نازیرگ  شتآ  زرتــــــــــحم ز  باتــــــــــش  صرح و  زا  فــــــــــص  فــــــــــصو  قوــــــــــج  قوــــــــــج 

__________________________________________________

.رذآ ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 18)

ج 6، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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66 ص :

لوبق همـشچ  منم  شتآ  مین  نم  لوگ  ناـجیگ  يا  شتآ  دز  یم  گـناب  ربخ  یب  يا  راـبتعالا  راـبتعا  رـس  دـندروآ  رب  شتآ  مرج ز  ـال 
ُرُْظنَی ُهَّنِإَـف  ِنِمْؤُْملا  َهَساِرف  اوُقَّتا  : » هَّللا ِرُوِنب  ُرُْظنَی   420 ررـش ب 436 - زا  زیرگم  چیه  يآ و  نم  رد  رظن  یب  يا  دـنا  هدرک  يدـنب  مشچ 

عیارشلا و للع  ياه  باتک  رد  ار  نآ  تسا و  هدمآ  نیدلا  مولع  ءایحا  ریغـصلا و  عماجلا  زا  يونثم  ثیداحا  رد  ثیدح  نیا  .هَّللا » ِرُوِنب 
.دید ناوت  یم  اه  باتک  رگید  و  صاصتخا ، رابخالا ، یناعم 

« .تسا رترادرک  وکین  امـش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  اًلَمَع :* ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ْمُکَُوْلبَِیل :
اور قح  ترـضح  رب  ود  نیا  تسا و  دـیدحت  لـیلعت و  نوچ »  » اریز .دـیاین  رد  تفـص  رد  هک  یندـشان ، فصو  نوچ : یب  ( 2 کلم ، )

.تسین

پچ و تسد  مدرم  و  ٍمیِمَح : ٍموُمَـس َو  ِیف  ِلامِّشلا  ُباحْـصَأ  اـم  ِلاـمِّشلا  ُباحْـصَأ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  لامـش : يوس  زا 
ُباحْـصَأ ام  ِنیِمَْیلا  ُباحْـصَأ  َو  نیمی : يوس  ( 42 - 41 هعقاو ، « ) .ناشوج یبآ  نازوس و  یـشتآ  يداـب و  رد  دـنا  هچ  اـه  یپچ  تسد 

راخ و یب  ِرانُک  هیاس ]  ] رد .دنا  هچ  اه  یتسار  تسد  .تسار  تسد  مدرم  و  ٍدوُدْـمَم : ٍّلِظ  ٍدوُْضنَم َو  ٍحـْلَط  ٍدوُضْخَم َو  ٍرْدِـس  ِیف  ِنیِمَْیلا 
.نتفای یهاگآ  زار  زا  ندز : رمضم  ِّرس  رب  ( 30 - 27 هعقاو ، « ) .هدیشک هیاس  هتشابنا و  مه  رب  ِزوم 

.ایند تمعن  .تسا  یشوخ  تذل و  بجوم  تسا و  هدامآ  هچ  نآ  زا  تیانک  دقن : قوذ 

.نک زیهرپ  نک ، يرود  زِرتُْحم :

.ریگ دنپ  ریگ ، دنپ  رابتعالا : رابتعا 

نآ .تسا  شتآ  بآ و  وا  اب  هک  .تسا  لاّجَد  هراب  رد  هک  تسا  یتیاور  شیورد  هتفگ  ذخأم  ص 149 )  ) يونثم ثیداحا  رد 
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هک یلاح  دیآ  یم  دیدپ  نامز  رخآ  رد  لاّجد  اما  .تسا  بآ  دننیب  یم  شتآ  هچ  نآ  تسا و  هدـنزوس  شتآ  دـننیب  یم  بآ  مدرم  هچ 
ناوارف یـسنا  نانخـس  نآ  اب  ار  انالوم  هک  مینادب  یلع  هدومرف ي  ار  نآ  ذخأم  تسا  رتهب  دـنک ، یم  فصو  ار  قح  ترـضح  شیورد 

نورد راومه و  مرن و  نآ  ندوس  تسا  رام  نوچمه  ایند  : » تسا هدوب 

67 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک نآ  ( 119 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دریگ يرود  نآ  زا  اناد  دنمدرخ  دریذپ و  نآ  یتسود  نادان  هتفیرف ي  .رابگرم  رهز  نآ 
.دروآ رب  رس  تشهب  میعن  زا  درک ، راومه  دوخ  رب  ار  نآ  جنر  هک  نآ  و  دیرب ، ترخآ  تمعن  زا  دیزگ  ار  ایند  تمعن 

هناورپ وت  تسوت و  بآ  شتآ  يا  هنازرف  رگا  قح  لیلخ  نوچ  تسین  دورمن  هعدخ  رحس و  هک  زج  تسین  دود  رارش و  اجنیا  لیلخ  يا 
نم رب  نامرحمان  لد  مشچ و  يروک  ناما  یب  شتآ  دیزوس ز  یمه  ات  يُدب  رَپ  مرازه  دص  اغیرد  ياک  اِدـِن  دراد  یمه  هناورپ  ناج  يا 

تـسام راک  سکعب  هناورپ  راک  تساه  بآ  ناج  هک  شتآ  نیا  هصاخ  يرو  شنیب  زا  مرآ  محر  وا  رب  نم  يرخ  زا  لـهاج  محر  درآ 
ار یـشتآ  لیلخ  لآ  تسیک  ینیبب  ات  لیلج  ِّبر  زا  دـمآ  بعل  نینچ  نیا  دوش  يرون  رد  راـن و  دـنیبب  لد  دور  يراـن  رد  رون و  دـنیب  وا 

يارب نایدورمن  هک  یـشتآ  هب  تسا  تراشا  دود : رارـش و   437 دنا ب 445 - هداشگب  يا  همـشچ  شتآ  ردـنا  دـنا و  هداد  یبآ  لکش 
.دش ناتسلگ  وا  رب  و  دنتخورفا ، ع )  ) میهاربا ندنازوس 

تسا و راوشد  تروص  هب  .دیشک  دیاب  هک  اه  تضایر  دید و  دیاب  هک  تساه  یتخس  زا  تیانک  شتآ :
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.ناسآ تقیقح  رد 

.دوش هدناوخ  يِِدن »  » دیاب ادن :

.دنروآ یم  تمحر  ناشیا  رب  دنرگن و  یم  تراقح  هدید  هب  ار  ادخ  نادرم  هک  ناتسود  ایند  لهاج : ندروآ  محر 

.یلاعت قح  هب  قشع  تساه : بآ  ناج  هک  یشتآ 

راوشد و تروص  هب  ییاه  یتخس  .دنـسرب  قح  لصو  هب  ات  دننک  یم  راومه  دوخ  رب  ار  ناهج  نیا  ياه  یتخـس  هک  یناسک  لیلخ : لآ 
.تمعن رسارس  ینعم  رد 

هیاـم ار  نآ  تسب و  ناـهج  نیا  تمعن  هب  لد  هک  نآ  .ناـهج  نآ  یمئاد  میعن  ناـهج و  نـیا  يرهاـظ  تـمعن  ناـیم  تـسا  يا  هسیاـقم 
و دید ، دهاوخ  باذع  ناهج  نآ  رد  دید ، شیاسآ 

68 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: هک دیشک  دهاوخ  نادواج  تشهب  هب  تخر  دیشچ  ار  تضایر  یتخس  تدابع و  جنر  هک  نآ 

دوب رون  دوخ  نآ  دنتفر و  ناکلاس  دومن  يران  ناهج  نیا  ماطف  هن 

دوب اه  شتآ  عمش  نوچمه  هن  نیا  دوش  یم  رب  نید  عمش  هک  نادب  سپ 

رتفد رد  رگید  يریبعت  هب  اه  تیب  نیا  نومـضم   3 / 4370 ار 4372 - راّوُز  لگ  ران و  تروص  هب  نآ  ار و  راـی  دزوس  رون و  دـیامن  نیا 
: تسا هدمآ  تفگ ) نخس  شتآ  نایم  رد  هک  یکدوک   ) تسخن

 ... بیج هدروآ ز  رب  رس  نیا  تسا  تمحر  باجح  رهب  زا  شتآ  تسا  دنب  مشچ 

لاثم شبآ  تسا  شتآک  یناهج  زا  لاثم  شتآ  نیب  بآ  ردنا آ و 

ناهج نآ  رد  دـنا ، شیاسآ  رد  ناهج  نیا  رد  هک  نانآ   1 / 787 نیمسای 790 - ورـس و  تفای  شتآ  رد  وک  نیب  میهاربا  رارـسا  ردنا آ 
نیرق نادواج  تمعن  اب  نیمیلا و  باحصا  دندنب ، یم  لد  ترخآ  هب  دننک و  یم  كرت  ار  ایند  عاتم  هک  یناسک  دنا و  لامـش  باحـصا 

ِهِراکَْملِاب َو ُهَّنَْجلا  ِتَّفُح   » هک
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هدوبن شیب  يدنب  مشچ  ناهج  نیا  ياه  يدنیاشوخان  هک  تسناد  دـنهاوخ  دندیـسر ، ترخآ  میعن  هب  نوچ  و  .ِتاوَهَّشلِاب » ُراَّنلا  ِتَّفُح 
.دنک یم  دننامه  نارحاس  رحس  هب  ار  ناهج  نیا  تّقشم  هدنیآ  ياه  تیب  رد  انالوم  .تسا و 

دوبن مدژک  نآ  دوخ  رحـس و  مد  زا  دومن  اهدژک  رپ ز  وا  ار  هناخ  نمجنا  رد  دـنک  یم  رک  ُرپ  نحـص  نف  هب  ار  یجنرب  نحـص  يرحاس 
نهپ ریز  نز  نوچ  دنداتفا  ردنا  نرَق  نرَق  نادزی  رحـس  زا  مرج  نیرفآ ال  وداج  ناتـسد  دوب  نوچ  نینچ  دص  دیامن  یم  وداج  هک  نوچ 

لاَبِْجلاَک ياهرکم  ینوگن  رـس  لالح  رحـس  نیبب  نآرق  ناوخب  نیه  ماد  هب  هوعـص  نوچ  دنداتفا  ردنا  مالغ  دندوب و  هدـنب  ناشنارحاس 
بآ ْرکم  زا  رگد  نآ  نیعم و  ءاـم  نآ  تسه  شتآ  تسین  لـیلخ  نوـچ  نم  مور  یم  شتآ  يوـس  لـین  يوـس  میآـک  نوـعرف  مین  نم 

رد ود  نیا  ضرع  ود  نیا  تسا  رهوج  تلقع  هک  نآ  زامن ز  موص و  زا  هب  تلقع  هّرذ  زاوَج  شوخ  لوسر  نآ  تفگ  وکن  سپ  نیشتآ 
69 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ضرَتفم  دش  نآ  لیمکت 

تسد و هب  درآ  زاب  رید  ار  وا  لقیـص  تسا  دساف  نب  زا  هنییآ  رگ  کیل  ار  هنیـس  تعاط  دـیآ ز  افـص  هک  ار  هنییآ  نآ  رم  دـشاب  الج  ات 
: یجنرب نحص  يرحاس   446 تسا ب 458 - سب  ار  نآ  يرگ  لقیص  یکدنا  تسا  سِرغَم  شوخ  هک  هنییآ  نیزگ  نآ 

راوس یّمخ  رب  هتفر  اهرفس  رد  راکشآ  شاف  هم  هدیشود ز  ریش 

: نحص ( 3 / 1162 تیب 1163 - لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 3 / 1162 باتش 1163 - هدیـشورف  هدومیپب  نآ  باتهام  هدومن  یـسابرک  لکش 
.باقشب گرزب ، حدق 

.رحاس وداج :

وداج ناتسد 
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: نیرفآ

دنتسه یناسک  لعف  لعاف  دنداتفا : ردنا   3 تساطخ 1195 / ار  قح  نآ  رم  ندناوخ  يوداج  تسار  تسا و  ّقح  دـنک  قح  هک  يوداج 
ار ترخآ  تقیقح و  ار  ایند  هک  نانآ  .دوب  شتآ  تقیقح  رد  دـندید و  بآ  هک  ناـنآ  .دـندش  فصو  ياـه 428 و 433  تیب  رد  هک 

.دنتشادنپ یم  هناسفا 

.دنا نانآ  هدنب  نارحاس  دنرامش و  یم  گرزب  ار  نانآ  ناتسرپ  ایند  هک  نامز  ناینوعرف  ناشنارحاس :

.هجیسمد .كرادبآ  .کشجنگ  هزادنا  هب  يا  هدنرپ  هَْوعَص :

و ُلاـبِْجلا : ُْهنِم  َلوُزَتـِل  ْمُهُرْکَم  َناـک  ْنِإ  ْمُهُرْکَم َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُهَرْکَم َو  اوُرَکَم  ْدَـق  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  لاَـبِْجلاَک : ياـهرْکَم 
هدنک اج  زا  اه  هوک  ناشگنرین  زا  دـنچ  ره  تسا ) هاگآ  نآ  زا  ادـخ   ) تسادـخ دزن  ناشگنرین  دـندرب و  راک  هب  شیوخ  گنرین  انامه 

.دش زاغآ   5 تیب 420 / زا  وا  ناتساد  هک  شیورد  نوعرف : مین  نم  ( 46 میهاربا ، « ) .دوش

.دوش لمحت  ادخ  هار  رد  هک  یتخس  ایند و  كرت  شتآ :

70 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا رورغلا  ُعاتم  عقاو  رد  تسابیز و  رهاظ  هب  هک  ایند  تمعن  زا  تیانک  رگد : نآ  و 

.تسا باذع  نآ  ِسپ  هک  یشیاسآ  نیشتآ : بآ 

ِْعیَْبلا َو ِیف  ُحـُماَسَّتلا  ُلُهاَسَّتلا َو  ِيأ  ُزاوَْجلا  یُِقلُخ  ْنِم  َناَک  َساَّنلا َو  ُِعیَابا  ُْتنُک  : » تسا ثیدـح  رد  دریگن و  تخـس  هک  زاوج : شوخ 
: زین و  زوج ) لیذ  ریثا ، نبا  هیاهن  « ) .ِءاضتقالا

ِّلُکل : » تسا ثیدـح  نیا  زا  هتفرگ  ًارهاظ  لـقع : هرذ  يونثم ) ثیداـحا  « ) .ٌْریَخ َوُه  ِلْوَْقلا  ِیف  َزاوَْجلا  َّنِإـف  ِلْوَْقلا  ِیف  َزَّوَجَتَأ  ْنأ  ُتِْرما  »
، يورقنا حرـش  لقن  هب  ص ،)  ) لوسر زا  يردـخ ، دیعـس  وبا  « ) .ّهبَِرل ُهتدابع  نوکت  ِهلقع  ردـِقب  ُهْلقَع َو  نمْؤُْملا  هماـعد  ٌهماـعد و  یَش ٍء 

زین و  ص 96 ) ج 1 ، راونالا ، راحب 
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.تسا هدمآ  دلجم  نیمه  باتک و  نیمه  رد  هک  تدابع  رد  لقع  شزرا  هراب  رد  رگید  ياه  تیاور 

.2 تیب 2415 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ضرع : رهوج و 

.هزور زامن و  ود : نیا 

.بجاو ضَرَتْفُم :

.تسا بجاو  وا  رب  هزور  زامن و  دشاب  لقع  ار  یمدآ  رگا  لیمکت : رد  ندش  ضرتفم 

.داعم لقع  زا  تیانک  هنییآ :

.داعم لقع  ندوب  هریت  هنییآ : ندوب  دساف 

.لماک لقع  زا  تراعتسا  هنییآ : نیزگ 

.نتشاک ياج  سِْرغَم :

(. ُنمْحَّرلا ِِهب  َِدبُع  ام  لقع   ) ادخ بناج  زا  هدش  تضافا  سرغم : شوخ 

یم زیگنا  تریح  ییاهراک  ناوداج  هک  ییاج  .تشاد  دـیابن  تفگـش  دـنک  یم  ناـهن  شتآ  رد  ار  بآ  بآ و  رد  ار  شتآ  ادـخ  رگا 
سک ره  زا  تسا  شتآ  رد  هک  یبآ  ای  تسا  بآ  رد  هک  یـشتآ  تخانـش  اما  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  نیرفآ  وداـج  ِيادـخ  تردـق  دـننک ،

.دناسر لامک  هب  دهد و  الج  ار  نآ  تدابع  هک  یلقع  ای  دیاب  لامک  هب  یلقع  نشور و  یلد  تسین ، هتخاس 

تضایر و تسا و  مُّلعت  زا  توافت  ینوزفا و  نیا  دنربارب ، يوزج  لوقع  لصا ، رد  دـنیوگ  ناشیا  هک  هلزتعم  فالخ  ترطف ، لصا  رد  لوقع  توافت 
هبرجت

تسا مُّلعت  زا  توافت  ینوزفا و  نیا  دنربارب ، يوزج  لوقع  لصا ، رد  دنیوگ  ناشیا  هک  هلزتعم  فالخ  ترطف ، لصا  رد  لوقع  توافت 
هبرجت تضایر و  و 

هرهُز و زا  رتـمک  یلقع  تسه  باـتفآ  صرق  وچمه  یلقع  تسه  نامـسآ  اـت  نیمز  زا  بتارم  رد  ناد  کـین  ار  اـه  لـقع  تواـفت  نیا 
نیب نادزی  رون  دَهَجاو  نوچ  نآ  شیپ  زا  ربا  هک  نآ  یشتآ ز  هراتس  نوچ  یلقع  تسه  یشوخ  رس  یغارچ  نوچ  یلقع  تسه  باهش 

مغ يداّیص  نیو ز  دیدب  يداّیـص  نسُح  يدیـص  نآ ز  درک  ماک  یب  ار  درم  ایند  ماک  درک  مان  دب  ار  لقع  يوزج  لقع  دهد  رب  اهدرخ 
تفاتب زِع  هار  یمودخم ز  نآ ز  تفایب و  یمودخم  زان  تمدخ  نآ ز  دیشک  يدیص 
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لابقا ِراک  نک  مک  هلیح  تخـس  دنب  نیزرف  تسا و  سوکعم  بِعل  دش  بارهـس  دص  طبـس ، يریـسا  زو  دش  بآ  ریـسا  ینوعرف  نآ ز 
یتَّما ردـنا  یبای  تّوبن  ات  یتمدـخ  وکین  هار  رد  نک  رکم  ار  راّکم  دـهد  مک  هر  ینغ  هک  ار  رات  نت  مک  هلیح  لایخ و  رب  تخب  تسا و 
يوش هدـنوادخ  یتفر  یمک  رد  يوش  هدـنب  نیرتمک  ات  نک  رکم  دـسج  زا  يدرگ  درف  ات  نک  رکم  دوخ  رکم  زا  یهر  او  اـت  نک  رکم 
كاپ زودم و  رب  نآ  يا ز  هسیک  زاتب  شتآ  رد  هناورپ  نوچ  کیل  نکم  يدنوادخ  دصق  رب  چـیه  نهک  گرگ  يا  تمدـخ  ّیهبور و 
تسا يوغ  ِنآ  غورد  درس  يراز  تسا  يونعم  هنشت  ِّرطـضم  ِيراز  ریقف  يا  دیآ  يراز  يوس  محر  ریگب  ار  يراز  راذگب و  ار  روز  زاب 

459 تسا ب 476 - تَّلع  کشر و  رپ ز  ناشنورد  هک  تسا  تلیح  فسوی  ناوخا  هیرگ 

72 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نوزفا نانآ  ياه  لقع  هک  تسا  تیبرت  رثا  رد  و  تسا ، هداد  ناسکی  لقع  ار  مدرم  شنیرفآ  رد  ادـخ  دـنیوگ  نایلزتعم  لوقع : توافت 
تراشا هتکن  نیدـب  مه  زاب  يونثم  يواطم  رد  انالوم  .تسا  توافتم  ترطف  لـصا  رد  اـه  لـقع  دـنیوگ  نایرعـشا  .دوش و  یم  مک  اـی 

: تسا هدرک 

دنتخیرگ هناخ  بتکم  زا  وا  لـقع  يورین  هب  ناـکدوک  تخادـنا و  يراـمیب  هب  مهو  هب  ار  ملعم  هناـخ  بتکم  رد  هک  یکدوک  ناتـساد 
نوچ یلقع  .تسا  هدش  اطع  رایسب  یـضعب  هب  كدنا و  اه  ناسنا  ضعب  هب  یلاعت  قح  بناج  زا  اه  لقع  دیوگ  یم  انالوم  (. 3 / 1539)

نآ اب  هک  یلقع  .نابات  هراتس  نوچ  كدنا  يرون  اب  یلقع  تسا و  ناشخرد  باتفآ 
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لماک لقع  هک  ار  نآ  .تسا  لقع  یماـن  دـب  بجوم  تسین و  لـقع  هکلب  تسا  يوزج  لـقع  دـنهد ، یم  ناـماس  ار  يداـم  یناگدـنز 
یم ار  دایص  لامج  ندش  دیص  اب  دوش و  یم  دایص  دیص  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  دنازادگ  یم  قح  قشع  رد  ار  دوخ  تسا  هدش  بیصن 

شبیـصن ندروآ  تسد  هب  دیـص  ِجنر  اهنت  يدایـص  زا  تسایند ، عاتم  ندروآ  تسد  هب  مغ  رد  تسا و  يوزج  لقع  هک  ار  نآ  .دنیب و 
.دوش یم 

ار الاب  ملاـع  زا  ییاـه  هشوگ  هک  یغارچ  یـضعب  و  يورقنا ) حرـش   ) دـنا هدرک  ینعم  تسم » همین   » ار نآ  ناـحراش  ضعب  شوخ : رس 
هدوب و یلعشم  ای  عمش  هتشذگ  ناراگزور  رد  ییانشور  تلیـسو  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  مود و  تیب  مین  هب  هجوت  اب  دنک ، یم  نشور 

.دیامن یم  رت  بسانم  ینارون  نشور ، ینعم  رد  شوخ  رس  دندز ، یم  شتآ  ار  لعشم  هلیتف  رس  ای  عمش  رس 

يرکف ياه  لاغتشا  زا  تراعتسا  ربا : یناقاخ )  ) بات مین  هتساک و  زور  هب  یغارچ  وچ  بش  زارف  رس  ور و  دوز  بش  هب  یعمش  وچ  زور 
.دراد یم  لوغشم  ار  داعم  لقع  هدنراد  هاگهگ  هک 

.نداهن ادخ  هدارا  رد  ار  دوخ  .ندش  راکش  يدیص :

.نتشگ هقرغ  ندش : بآ  ریسا 

.یلیئارسا یطبس ، طبس :

.نتفای ورین  نتشگ ، ریلد  ندش : بارهس 

.2 تیب 2501 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دنب : نیزرف 

.لج ّزع و  يادخ  ینغ :

کین رکم  دـشاب  ایند  كرت  رگا  تسا و  دـب  رکم  دـشاب  ایند  رگا  بولطم  .نتفاـی  ار  بولطم  هب  ندیـسر  هار  ندیـشوک و  ندرک : رکم 
.تسا

73 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا دراو  ایند  كرت  رد  اهرکم  تسا  دراب  ایند  بسک  رد  اهرکم 

درس تسا  يرکم  نآ  تسب  هرفح  هک  نآ  درک  هرفح  نادنز  هک  دشاب  نآ  رکم 
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« .ِِهتَّما ِیف  ِِّیبَّنلاَک  ِِهلْها  ِیف  ُْحیَّشلا  : » ثیدح هب  تراشا  .ندیسر  يربهار  ماقم  هب  نتفای : توبن   1 / 980 - 981

.ندوب تما  ِیتَّما : ( 3 تیب 1773 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 شیوخ 1773 / موق  نایم  دشاب  یبن  نوچ  شیپ  هتفر  ِخیـش  هک  ربمغیپ  تفگ 
.ندرک يوریپ 

.ندش ناج  ندرک ، اهر  ار  مسج  ندش ، ادج  ندیدرگ : درف 

ناریو ار  نآ  دیایب و  هدنوادخ  رگا  هک  نکفا  نانچ  انب  يراب  : » تسا هدمآ  بحاص  کلام و  ینعم  هب  دـلو  ءاهب  فراعم  رد  هدـنوادخ :
زا اما  دریگ ، نتخادـنا  رد  هتفج  دـنریگ ...  ورف  شراـب  اـی  هماـج  رگا  ار  كرخ  نآ  ( » ص 55 « ) .يربب دوخ  اب  هک  دـنامب  یبوچ  دـنک 

يارب هن  تفرگ  راک  هب  ایند  نادنز  زا  نتخیرگ  هار  رد  دـیاب  ار  رکم  .رکم  زا  تسا  يرگید  ریبعت  یهبور : ص 93 ) « ) .دهجن هدنوادخ 
.ایند ندروآ  تسد  هب 

.ندرک تدابع  ندیشک و  تضایر  دُزم  تشادمشچ  یب  نتخات : شتآ  رد  هناورپ  نوچ 

.تسادخ هاگرد  رد  تمدخ  هتفیش  هک  نآ  هنشت : رطضم 

« .دـندمآ ناشردـپ  دزن  نانک  هیرگ  هاگنابـش  و  َنوُْکبَی : ًءاشِع  ْمُهاـبَأ  اوُؤاـج  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  فسوی : ناوخا  هیرگ 
يراز يراذـگ و  یم  كاخ  هب  زاین  يور  یلاعت  قح  هاگرد  هب  رگا  یهن و  یم  دوخ  رب  ار  تعاط  تضاـیر و  جـنر  رگا  ( 16 فسوی ، )
تشاد دهاوخن  يدوس  هیرگ  هن  رگ  دوش و  یکی  تنابز  اب  تلد  هک  تسا  ملسم  یماگنه  تقیقح  دیاب و  یتقیقح  ار  تیراز  ینک  یم 

.دروآ یم  ار  هدنیآ  ناتساد  ینعم  نیا  ندرک  نشور  رتهب  يارب  و 

یم ور  رس و  تسیرگ و  یم  تفگ و  یم  رعش  و  درک ، یم  هحون  گس  رب  نان و  رپ  وا  نابنا  درُم و  یم  یگنسرگ  زا  وا  گس  هک  یبارعا  نآ  تیاکح 
نداد گس  هب  نابنا  زا  يا  همقل  دمآ  یم  شغیرد  دز و 

هراشا

تسیرگ یم  تفگ و  یم  رعش  و  درک ، یم  هحون  گس  رب  نان و  رپ  وا  نابنا  دُرم و  یم  یگنـسرگ  زا  وا  گس  هک  یبارعا  نآ  تیاکح 
دز یم  ور  رس و  و 
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نداد گس  هب  نابنا  زا  يا  همقل  دمآ  یم  شغیرد  و 

هحون و تسیچ  هیرگ  نیا  تفگ  تشذـگب و  یلئاس  بَرُک  يا  تفگ  یم  دـیراب و  یم  کشا  برع  نآ  ناـیرگ  درم و  یم  یگـس  نآ 
مشچ و زیت  نابساپ  بش  ُدب و  مداّیـص  زور  وا  هار  نایم  دریم  یمه  کن  وخ  کین  ُدب  یگـس  مکلم  رد  تفگ  تسیک ؟ رهب  زا  وت  يراز 

نیا رب  نک  يربـص  تفگ  تسا  هدرک  شراز  بلَْکلا  ُعوُـج  تفگ  تسا  هدروـخ  یمخز  تسیچ  شجنر  تفگ  نار  دزُد  ریگ و  دـیص 
نان و تفگ  رپ  نابنا  نیا  تتسد  ردنا  تسیچ  رُح  رالاس  يا  هک  شتفگ  نآ  زا  دعب  ضوع  دشخب  قح  لضف  ار  نارباص  ضَرَح  جنر و 

داد رهم و  مرادـن  دـح  نیا  ات  تفگ  داز  نان و  گس  نآ  دـب  یهدـن  نوچ  تفگ  ندـب  ِتیوقَت  رهب  مناـشک  یم  نم  شود  ِتول  داز و 
رتهب ز وت  شیپ  نان  بل  هک  کشَم  ْداب  رپ  يارـس  رب  تکاخ  تفگ  ناگیار  هدید  ود  بآ  تسه  کیل  نان  هار  رد  مَرِد  یب  دـیآن  تسد 

لُک نیا  هراپ  سیلب  نوچ  وا  درک  راوخ  ار  دوخ  ِّلُک  هدـه  یب  نوخ  كاـخ ، دزرین  یم  هدـش  یبآ  مغ  هب  تسا و  نوخ  کـشا  کـشا 
: تسا یتهابش  هدروآ  ناتسلگ  رد  يدعس  هک  لیخب  رگناوت  ناتساد  اب  ار  ناتساد  نیا   477 سیسخ ب 489 - زج  دشابن 

یتخل .نان  لذب  ای  يو  رهب  زا  ینک  نآرق  متخ  هک  تسا  نآ  تحلـصم  دنتفگ  شناهاوخ  کین  دوب  روجنر  يرـسپ  ار  لیخب  يرگناوت  »
راـیتخا نآ  تلع  هب  شمتخ  تفگ  دینـشب و  یلد  بحاـص  .رود  هلگ  هک  تسا  رتیلوا  روجهم  فحـصم  تفگ  تفر و  ورف  هشیدـنا  هب 

رس رب  نآرق  هک  دمآ 

 ) يونثم حرش 
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75 ص : ج 6 ، يدیهش ،) 

ُعوُج .هودنا ) نیا  زا  ياو   ) .مغ هودنا ، تبرُک : هبرک  عمج  بَرُک : تیاکح 7 ) مشش ، باب  ناتسلگ ، « ) .ناج نایم  رد  رز  تسا و  نابز 
.رقبلا عوج  سکعب  دشاب ، هنسرگ  هدعم  ریس و  ءاضعا  هک  تسا  نآ  یبلک » عوج   » ای بلَْکلا :

.تسا تبیصم »  » دوصقم ثحب  دروم  تیب  رد  .دریگب  ار  تکرح  ناوت  هک  ییرامیب  ضَرَح :

.هدازآ ّرُح : ( 10 رمز ،  ) .ٍباسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  نارباص : ضوع 

.تسا ینعم  نیدب  لُّعَفَت  لاعتفا و  باب  زا  ْتُّوَقَت  .تاْتقا و  یبرع  رد  اما  .نداد  تُوق  تیْوقَت :

.رکف یب  .زغم  یهت  زا  تیانک  کشم : داب  رپ 

.تخیر یم  مشچ  زا  غورد  هب  هک  یکشا  زا  تیانک  هده : یب  نوخ 

.کشا زا  تیانک  لُک : هراپ 

ینوریب راتفر  هک  هتفگ  نآ  رب  تسا  يدییأت  حیضوت و  ناتساد  نیا  .دشابن  تلیح  يور  زا  هک  نک  يا  هیرگ  دومرف  شیپ  ياه  تیب  رد 
نابنا رد  هچ  نآ  زا  تسیاب  تخیر ، یم  کشا  دوب و  نیگمغ  گـس  ندرم  يارب  یتسارب  برع  رگا  .دـشاب  یکی  ینورد  ّتین  اـب  دـیاب 

یم راوخ  ار  دوخ  راک  نیا  اب  تخیر و  یم  كاخ  رب  هده  یب  دوب  وا  نت  زا  يوزج  هک  ار  یکـشا  تمائل  زا  وا  اما  .دناروخب  ودـب  دراد 
.درک

ناوخ بر  ای  خرچ  دلانب  نوچ  دوش  نایرگ  نامسآ  دیرگب  نوچ  دوجو  لاضفا  اب  ناطلـس  نآ  دب  زج  دوجو  دشورفن  هک  نآ  مالغ  نم 
ادـخ لضف  درَپ  هتـسکشا  يوس  اعد  رد  روآ  رب  هتـسکشا  تسد  تسکـش  دران  ایمیک  ریغ  هب  وک  تسرپ  تّمه  سم  نآ  مالغ  نم  دوش 

ناراّـکم رکم  شرکم  يا ز  لِِـهب  دوخ  رکم  نیب و  ار  قح  رکم  گـنرد  یب  رذآ  رب  ور  ردارب  يا  گـنت  هاـچ  نیز  تدـیاب  ییاـهر  رگ 
لجخ
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اقترا ب جورع و  ردنا  دـبا  ات  اقب  دـشاب  نیمک  نآ  هنیمک  هک  بجعلا  وب  ینیمک  کی  ییاشگرب  ّبَر  ِرکم  يانف  دـش  ترکم  هک  نوچ 
490 - 497

76 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدرک  انف  قح  رد  ار  دوخ  هک  تسا  يا  هدنب  لاح  فصو  نامسآ :...  ندش  نایرگ 

هک دنیرگ  یم  يزیزع  رب  تسا  نآ  رد  هک  نآ  نیمز و  تفه  تسا و  نآ  رد  هک  نآ  نامسآ و  تفه  : » درآ ص )  ) لوسر زا  هریره  وبا 
هک نانچ  نوسلکین ) حرش  ( ) 29 ناخد ،  ) ُضْرَْألا ُءامَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  يورقنا ) حرـش  « ) .ددرگ ریقف  هک  يزاین  یب  ای  دوش  راوخ 

.تسین قبطنم  انالوم  هدورس  اب  هرقف  ود  نیا  زا  کی  چیه  مینیب  یم 

.تسا لامک  ناهاوخ  هک  یصقان  .رظن  دنلب  .تمه  اب  درم  زا  تیانک  تسرپ : تمه  سم 

.قح فطل  زا  تراعتسا  ایمیک :

.ندرک راوخ  ار  دوخ  .ندرب  تجاح  ندروآ : تسکش 

: ندیرپ هتسکشا  يوس  ادخ  لضف 

یناطیـش و ياه  هسوسو  زا  تراعتـسا  گـنت : هاـچ   1 هاـش 532 / لـضف  دریگن  یم  هتــسکش  زج  هار  تـسین  ندرک  زیت  رطاـخ  مـهف و 
.يوایند ياه  يراتفرگ 

.نتخوس قح  قشع  اب  .ندرک  تضایر  لّمحت  نتفر : رذآ  رب 

.ندروآ تسد  هب  یصالخ  نداشگ : رب  نیمک 

.ودب ندوب  یقاب  هَّللا و  یلا  ریس  اقب :

هب زج  هک  ار  یلاعت  قح  تیانع  نابلاط  تسا  يداشرا   5 هار 2180 / هزور  کی  یهم  ره  دهاز  ریـس  هاش  تخت  ات  یمد  ره  فراع  ریس 
.دنتسویپ دیواج  شیاسآ  هب  دنتسر و  لالم  زا  دندروآ ، ودب  ور  رگا  .دنربن  تجاح  هدنشخب  يادخ 

یِب هک  قح  رون  هب  دشاب  هدش  لّدبم  وا  مشچ  هک  رگم  نتـشیوخ  دنـسپ  مشچ  هک  تسین  کلهُم  نانچ  ار  یمدآ  يدب  مشچ  چیه  هک  نآ  نایب  رد 
هدش نتشیوخ  یب  وا  نتشیوخ  رِصبُی و  یِب  ُعَمْسَی َو 

رون هب  دشاب  هدش  لّدبم  وا  مشچ  هک  رگم  نتـشیوخ  دنـسپ  مشچ  هک  تسین  کلهُم  نانچ  ار  یمدآ  يدـب  مشچ  چـیه  هک  نآ  نایب  رد 
ُعَمْسَی َو ِیب  هک  قح 
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هدش نتشیوخ  یب  وا  نتشیوخ  رِصُبی و  ِیب 

ِدمحا نآ  دـب  ناوخ  رب  یُبن  زا  کَنوُِقلُْزی  نادـَب  مشچ  زا  هوک  دزغلب  هک  نیمک  دـیاشگن  نیَْعلا  ُءوُس  هک  ات  نیب  ياپ  نیبم و  تسواط  ِّرپ 
تـسا یهت  تلاح  نیا  هک  مرادنپن  نم  تسیچ  شزغل ز  نیک  دنامرد  بجع  رد  رَطَم  یب  لگ  یب  هار  نایم  رد  رظن  زا  دیزغل  هوک  نوچ 

کیل يدش  انفا  هرخُـس  مشچ و  دیـص  يدش  مد ال  رد  وت  ریغ  يُدب  رگ  دربن  زو  تدیـسر  دب  مشچ  نآک ز  درک  هاگآ  تیآ و  دمایب  ات 
مک ز يا  نکم  هضرع  دوخ  گرب  هاگن  نک  هُک  نآ  ردـنا  ریگ  یتربع  ناشن  رهب  زا  دـُب  يدـیزغل  هک  نیو  ناشک  نماد  یتمـصع  دـمآ 

: عَمْسَی ِیب   498 هاک ب 505 -

: سواط رپ  ( 1 تیب 1938 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 1 يوت 1938 / رـس  بحاص  ياج  هچ  يوت  رِـس  يوت  رـصبی  یب  عمـسی و  یب  هک  ور 
.يروص تعاط  تدابع و  يرهاظ و  ياهرادرک  زا  تیانک 

.لامعا رد  تبرق  دصق  نتشادن  نآ و  ياه  یتشز  نورد و  زا  تیانک  ياپ :

.دزاس یم  رورغم  ار  یمدآ  هک  تسا  ینیب » دوخ   » دوصقم اجنیا  رد  و  دب ، مشچ  نیَْعلا : ُءوُس 

نوچ دندش  رفاک  هک  نانآ  َرْکِّذلا : اوُعِمَـس  اََّمل  ْمِهِراْصبَِأب  َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداکَی  ْنِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  کَنوُِقلُْزی :
اب ار  وت  تسا  کیدزن  دندینش  ار  نآرق 

78 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ای یمدآ  ره  و  دندوب ، هتخانـش  دـب  مشچ  هب  دـسا  مدرم  تسا : هدـمآ  يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  رد  ( 51 ملق ، « ) .دننازغلب ناشناگ  هدـید 
دنتفگ دنتفر و  ناشیا  زا  یکی  ِدزن  شیرق  نارفاک  دوش ) دعب  ناتساد  هب  عوجر   ) .داتفا یم  اپ  زا  دندز ، یم  مشچ  نوچ  ار  يرادناج 
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: تفگ سپ  دناوخ  یم  نآرق  وا  داتسیا و  لوسر  ربارب  دمایب و  وا  .ینز و  مشچ  ار  ص )  ) دمحم ییایب و  دوش  هچ 

( .يوش هدز  مشچ  وت  مراد  نامگ  دنرادنپ و  یم  رتهم  ار  وت  وت ، ِمدرم   ) نویعم دیـس  کنا  لاخأ  ادیـس و  کنوبـسحَی  کُموق  ناک  دـق 
هک قالْزا ،»  » زا تسا  یلیوأت  دیزغل ، رازلگ  رد  دب  مشچ  زا  ص )  ) لوسر هتفگ  انالوم  هکنیا  .دومرف و  تظفاحم  ار  وا  یلاعت  يادخ  اما 

.تسا ندنکفا ) ور  هب  « ) عارصا  » نآ ینعم  کی 

.ناراب رَطَم :

.ببس نودب  یهت :

.تسین ال :

.ندش دوبان  ءانفا : انفا :

هروس هیآ 51  نارـسفم  یلو  .هداهن ) وت  رد  هک  تسا  یتمـصع  ادخ و  فطل  دراد  یم  هاگن  ار  وت  هچ  نآ  هک   ) .نتخاس راکـشآ  ناشن :
.دنا هدرک  ریسفت  رگید  هنوگ  هب  ار  ملق 

.مرکا لوسر  زا  تراعتسا  هُک :

هب هتسکشا  تسد  دیاب  دومرف  هک  تسا  ناتساد  نآ  رخآ  ياه  تیب  رد  وا ، ندرک  هیرگ  گس و  برع و  ناتساد  اب  اه  تیب  نیا  طابترا 
اهنت يوش و  هَّرغ  ادابم  داد  تسد  یتلاح  وت  يارب  رگا  هک  دـنک  یم  داشرا  اه  تیب  نیا  رد  .درک  يراز  لد  زا  تشادرب و  ادـخ  هاـگرد 

هک نانآ  زج  تسین  ناما  رد  يدنسپ  دوخ  زا  یمدآ  چیه  دیامرف  یم  سپس  .ینام  لفاغ  يا  هدرک  هک  یناهانگ  زا  ینیب و  ار  عرضت  نآ 
.دنا هتفرگ  ياج  وا  هانپ  رد  هک  دنا  هدیسر  ادخ  هب  نانچ  تضایر  رثا  رد 

هیآلا ْمِهِراصْبَأِب ، َکَنوُقِلْزُیَل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداَکَی  ْنإ  ریسفت َو 

هیآلا ْمِهِراْصبَِأب ، َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداَکَی  ْنإ  ریسفت َو 

رتش رب  نینأ  ریش  نآ  دنک  ات  دفاکشاو  نیرع  ریـش  هّلک  ناشرظن  زا  ناسکرک  رب  دب  مشچ  زا  دننز  یم  ناسک  يدان  نآ  رد  هَّللا  لوسر  ای 
رتشا نیا  هیپ  زا  ورب  هک  مالغ  یپ  ردنا  دتسرفب  ناهگ  نآ  مامِح و  نوچمه  دنکفا  مشچ 
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«19  » رب هار ، وا  طقس  ار  رتشا  دنیب  رخب 

دنادرگب ار  شدرگ  ریـس و  کش  چیه  یب  دب  مشچ  زو  دسح  زک  يِرم  يدرک  یم  بسا  اب  گت  هب  وک  يرتشا  نآ  ضرم  زا  هدیرب  رس 
دنک ار ال  دـب  مشچ  دـب  مشچ  ياود  دـش  وکین  ِمشچ  راک  لصا  بآ  دوب  شدرگ ، رد  کیل  راکـشآ  بالود  تسا و  ناهنپ  بآ  کلف 
نیز هریچ  دوش  بلاغ  شتمقن  رب  شتمحر  تسا  تنعل  رهق و  لوصحم  دب  مشچ  تسا  تمحر  زا  وا  تسار و  تمحر  قبـس  دگل  ریز 
دمآ مهارف  عمجم ، يدان :  506 ور ب 516 - تشز  نآ  دوب  رهق  هجیتن  زا  وا  ّدض  تسا و  تمحر  هجیتن  وک  دوخ  ّدض  رب  یبن  ره  دـش 

.هاگن

هک رازین  ای  هشیب  نیرَع : .تسین ) نانآ  دب  مشچ  ریثأت  عنام  زین  دنلب  ياج   ) .تسا دـنلب  ياج  جوا و  رد  وا  زاورپ  هک  ور  نآ  زا  سکرک :
.دنک ياج  نآ  رد  ریش 

.هلان نینأ :

.گرم مامِح :

یکی هب  داتفا  یم  زاین  تشوگ  هب  نوچ  ار  دسا  ینب  هک  تسا  هدمآ  اهریسفت  رد  رخب : رتشا  هیپ  زا 

__________________________________________________

.رد ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 19)

80 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يدنفـسوگ ای  يواگ  ای  يرتش  اج  ره  دـمآ و  یم  وا  .يروایب  تشوگ  يا  هراپ  ات  ریگرب  لیبنز  زیخرب و  دـنتفگ  یم  دوخ  ياـهزینک  زا 
: دنا هتفگ  هک  تساجنیا  زا  دنتـشک و  یم  ار  نآ  داتفا و  یم  ناویح  نآ  لاح  رد  .ما  هدیدن  نآ  دننام  تسوکین  هچ  تفگ  یم  دید  یم 

.زات تخات و  ًازاجم : .لادج  ءارم : يِرم : .دنکفا » یم  گید  رد  ار  رتش  روگ و  رد  ار  درم  مشچ ، »

.زیمآ تغلابم  هنارعاش و  تسا  يریبعت  کلف : ندنادرگ  ریس 

.یلصا كرحم  زا  تراعتسا  بآ :

مینیب یم  ار  تکرح   ) .كرحتم زا  تراعتسا  بالود :
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.2 تیب 2617 و 2627 / لیذ  هب : دینک  هاگن  تسار : تمحر  قبس  .هن ) تسوا  ياضق  ادخ و  تردق  هک  ار  هدننادرگ  اما 

ُْنیَْعلا : » دیامرف یم  هک  هغالبلا  جهن  رد  هلمج  زا  .تسا  هدیـسر  ناماما  و  ص )  ) لوسر زا  ییاه  ثیدـح  نآ  رثا  مخز و  مشچ  باب  رد 
: ثیدح زین  و  ( 400 راصق : تاملک  « ) .ٌقَح

زا يورقنا ) حرـش  « ) .دراد هاگن  مخز  مشچ  زا  ار  امـش  ام و  ادـخ  تسا  قح  مشچ  لامکلا : ِنیَع  نم  مُکاـّیإ  ُهَّللا و  اَـنَظِفَح  ٌّقَح  ُْنیَْعلا  »
« .رـضی مل  َهَّللا  رکذ  اذإ  ُهَّنِإَف  کلذ  یف  َهَّللا  رکذـیلف  یـش ٌء  هیخأ  نم  هبجعأ  نمف  قح  نیعلا  : » تسا هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  قداص  ماـما 

.عوضوم نیمه  رد  رگید  ياه  ثیدح  و  ص 25 ) ج 60 ، راونالا ، راحب  )

مشچ هب  نآ  زا  هک  تسا  هَّللا » رکذ   » نآ تسا و  هتـشاد  هجوت  مه  يرگید  هتکن  هب  حلطـصم  ینعم  رب  هوالع  انالوم  ًارهاظ  وکین : مشچ 
هک تسر  وا  تنعل  رهق و  زا  ات  دش  لسوتم  قح  تمحر  هب  دیاب  هک  دـنک  یم  تراشا  هتکن  نیدـب  ماجنارـس  .دـیامرف و  یم  ریبعت  وکین 

.بضغ زا  دب  مشچ  تسا و  تمحر  زا  کین  مشچ 

تـسایر رد  جرف  تسا و  قلح  توهـش  زا  طب  صرح  تساهدژا  بصنم  رام و  توهـش  صرح  تسات  هاجنپ  نیا  تساتکی  َطب  صرح 
زا سیلبا  ِنآ  هاب و  دوب و  مکـشا  مدآ ز  ّتلَز  فاعُم  دشاب  اجک  تکرـش  عماط  فال  هاج  رد  دنز  تَّیهولا  زا  جرد  تسا  نادنچ  تسیب 

کیل تسا  یگر  دـب  دوخ  مه  جرف  قلح و  صرح  درک  رابکتـسا  هبوت  زا  نیعل  نآ  درک و  رافغتـسا  دوز  وا  مرج  ـال  هاـج  دوب و  ّربـکت 
 (، يدیهش يونثم (  حرش  تسا  یگتسکشا  نآ  تسین  بصنم 
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81 ص : ج 6 ،

.یهاوخ بصنم  .هاج  صرح  نیا :  517 رگد ب 523 - دیاب  يرتفد  میوگ  زاب  رگا  ار  تسایر  نیا  خاش  خیب و 

.3 تیب 994 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .ُْهنِم » ُّرَضأ  ُهاَْجلا  ٌهَّیَح َو  ُلاَْملا   ...: » توهش صرح 

.نوعرف نوچ  دنک  ییادخ  يوعد  هک  نآ  تکرش : عماط 

.شزغل تَّلَز :

.مدنگ ندروخ  زا  تیانک  مکشا :

.یتشرس دب  یگر : دب 

.یتسپ تراقح ، یگتسکشا :

: دومرف ریبعت  رام »  » هب نآ  زا  زین  مود  رتفد  رد  و  تسا ، یتفآ  لانَم  لام و  ِتوهش 

، تسشن لد  رد  تفآ  نیا  رگا  .تسا  رتدب  هاج  تفآ  اما   2 لامب 2930 / وکین  ار  شیوخ  مشچ  ود  ره  لام  مشچ ، ردنا  رام  دیامن  یم 
، تساوخن ار  نآ  سک  هک  زیهرپب  تسایر  زا  : » دـیامرف نایفـس  هب  ع )  ) قداص ماما  .دوشن  عناق  زیچ  چـیه  هب  یمدآ  هک  دـنک  یم  نانچ 

.يزاس هشیپ  ار  رقف  یتسیاب  یهاوخ  ییاهر  رگا  دیامرف  یم  انالوم  ص 83 ) راونالا ج 2 ، راحب  « ) .دش هابت  هک  زج 

دوب نکاس  ناهج  ِبآ  ِرس  رب  دوش  نطاب  رد  وچ  یشیورد  ِداب 

نیا تمذم  رد  ینس  هعیش و  رابخا  رد   1 / 988 تسا 989 - یـش  يو ال  لد  مشچ  رد  کُلم  تسا  يو  کُلم  ناهج  نیا  هلمج  هچ  رگ 
لاجر « ) .ِهسائرلا ِّبُح  ْنِم  ِِملْسُْملا  نیِد  ِیف  َّرَضَِأب  اهُؤاعُر  اْهنَع  َباَغ  ْدَق  ٍمَنَغ  یف  ِنایراَض  ِنابئِذ  اَم  : » نوچ تسا  هدمآ  اه  ثیدح  تفآ 

هب ار  یمدآ  هک  دـشک  اج  نادـب  ات  هاج  ِّبُح  .تسد  نیا  زا  يرگید  ياه  تیاور  و  ص 154 ) ج 70 ، راونالا ، راحب  ص 424 ، یشک ،
ِِهب َو َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ  دیامرف : ادخ  هک  دبای  یـصالخ  اجک  دوش  راتفرگ  یتیـصعم  نینچ  هب  هک  نآ  دراداو و  ییادخ  يوعد 

َِکلذ َنوُد  ام  ُرِفْغَی 
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(48 ءاسن ، *. ) ُءاشَی ْنَِمل 

تسکش دهاوخ  رتب  وا  ناوختساک  تسا  رت  هلبا  دور  رتالاب  هک  ره 

82 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(4 / 2763 تیب 2764 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 4 / 2763 دوب 2764 - نادزی  تکرش  عّفرت  هک  دوب  نآ  شلوصا  تسا و  عورف  نیا 

نیا دمآ  تنعل  قحتسم  تغل  رد  ُدب  یشک  ندرگ  تنطیش  دنامب  یَعْرَم  رد  هک  ار  يروتس  ین  دناوخ  شناطیش  برع  ار  شکرس  بسا 
دـشکب ِکلَم  ات  كاخ  ِتشپ  رب  دوب  نیک  دهاوخن  نآ  ناهج  رد  دجنگن  وج  تسایر  ود  ناوخ  درگ  ردنا  دجنگ  هدنروخ  دص  تفص 

وچمه تسین  دـنزرف  ار  تسا و و  میقع  هک  میب  وج ز  ْتَْکُلم  درک  یـشیوخ  عطق  میِقَع  ُْکلُْملا  هک  یتسدینـش  نآ  كارتشا  ار ز  ردـپ 
محر وا  نادند  زا  وت  هَراو  وَش ، چیه  دروخ  یم  ار  دوخ  چیه  دباین  نوچ  درد  رب  دزوسب  وا  دـبای  هچ  ره  تسین  دـنویپ  شـسک  اب  شتآ 

لالجلا وذ  ِيادِر  تیهولا  تسه  سرد  ریگ  قلطم  رقف  زا  حابص  ره  سرتم  نادنس  زا  چیه ، یتشگ  هک  نوچ  وا  نادنِـس  لد  زا  وج  مک 
هک تا  یـسواط  رپ  نیا  تسوت  هنتف  رذگ  دراد  دوخ  ّدح  زک  وا  ياو  رمک  ام  ِنآ  تسوا  ِنآ  زا  جات  لابو  ددرگ  وا  رب  دشوپ  رد  هک  ره 
زا نآ  مس  هک  ار  یبـسا  یناـبایب  یبرع  : » درآ نَطَـش  هملک  لـیذ  يرهوج  شکرـس : بسا   524 تیـسوّدق ب 535 - دـیاب و  تکارتشا 

.هاگارچ یَعْرَم : .اه » بانط  نایم  رد  تسا  یناطیش  ایوگ  تفگ  دید و  دش  یمن  هدوس  ندیود 

.تسا زارد  نامسیر  زا  نتخیرگ  نآ  نَطَش و  زا  یکی  دنا  هتفگ  هجو  دنچ  ناطیش  قاقتشا  هراب  رد  ندوب : یشک  ندرگ  تنطیش 

هد : » هدنروخ دص 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2468 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 60) يدعـس ، ناتـسلگ  « ) .دنجنگن یمیلقا  رد  هاشداپ  ود  : » تسایر ود  ص 60 ) يدعس ، ناتسلگ  « ) .دنبـسخب یمیلگ  رد  شیورد 
: تسا یلثم  ٌمیِقَع : ُْکلُْملا  .دشک ) یم  ار  ردپ  تنطلس  رس  رب  هاش  هک  اج  نآ  ات   ) .هک ییاج  ات  ات :

( یفاکسا هفینح  وبا   ) میقع تسه  کلم  هک  يدینش  رگ  هنب  تسد  یم ز  ریگ و  رب  غیت 

83 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: وج تکُلم  ندرک  یـشیوخ  عطق  مکح ) لاثما و   ) میِقَع ُْکلُْملا  لثم  ردنا  دنیوگ  ارچ  سپ  دناتـسب  وا  مه  زاب  ادـخ  کلم  دـهد  نوچ 
.دنک یمن  محر  زین  دوخ  نادنواشیوخ  رب  یهاشداپ  ناهاوخ 

( يورقنا حرش  « ) .هلُکْأَت اَم  دِجَت  َْمل  اَم  اهَسْفَن  ُلُکْأَت  ُراَّنلا  : » ندروخ ار  دوخ 

تیانک رمک : مکح ) لاثما و  نیمی ، نبا   ) دروخب ار  دوخ  دنیـشنب و  هک  تسا  نآ  شراک  نآ  زا  دزاس  شروخ  هک  دباین  چـیه  را  شتآ 
.یگدنب زا 

.شیامزآ هنتف :

.دعب ياه  تیب  هب : دینک  هاگن  یسواط : رپ 

دیسرپ بجعت  زا  درک ، یم  تشز  لک و  ار  دوخ  نت  و  تخادنا ، یم  راقنم و  هب  دْنَک  یم  ار  دوخ  يابیز  رپ  هک  ار  یسواط  دید  هک  میکح  نآ  هّصق 
تسا نم  ناج  يودع  رپ  نیا  تسا و  رتزیزع  رپ  زا  ناج  نم  شیپ  اما  دیآ ، یم  تفگ  دیآ ؟ یمن  تغیرد  هک 

هراشا

زا درک ، یم  تشز  لک و  ار  دوخ  نت  و  تخادنا ، یم  راقنم و  هب  ْدنَک  یم  ار  دوخ  يابیز  رپ  هک  ار  یـسواط  دـید  هک  میکح  نآ  هّصق 
تسا نم  ناج  يودع  رپ  نیا  تسا و  رتزیزع  رپ  زا  ناج  نم  شیپ  اما  دیآ ، یم  تفگ  دیآ ؟ یمن  تغیرد  هک  دیسرپ  بجعت 

یم رب  نوچ  خیب  زا  غیرد  یب  ینَس  ِّرپ  نینچ  اسواط  تفگ  تشگ  هب  اج  نآ  دوب  هتفر  یمیکح  کی  تشد  هب  یسواط  دنک  یم  دوخ  ِّرپ 
فحـصُم ِّیَط  رد  ناظفاح  دنـسپ  يزیزع و  زا  ار  ترپ  ره  لَحَو  ردنا  شیزادنا  ینک  رب  لَلُح  نیا  ات  دـهد  یم  نوچ  تلد  دوخ  ینَک ؟

وت تسا ؟ یکاب  یب  هچ  يرکشان و  هچ  نیا  دننک  یم  نز  یب  داب  وت  رپ  زا  دنمدوس  ياوه  کیرحت  ِرهب  دنهن  یم 
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رد میکح : نآ  هّصق   536 ینک ب 542 - یم  يزارط  ِعلَق  ادـصاق  ینک  یم  يزاـن  ّیناد و  یمه  اـی  تسا  یک  شـشاقن  هک  یناد  یمن 
لاثما و رد  ار  اهرعـش  نآ  زا  یخرب  .تسا  هدـمآ  رد  لثم  تروص  هب  تسا و  هدـش  تراشا  ناتـساد  نیا  ياوتحم  هب  یـسراف  ياهرعش 

: مینیب یم  مکح 

( العلا وبا   ) رپ ار  سواط  يوم و  ار  هابور  وچ  نم  شناد  همه  دمآ  نم  يالب 

هن هگآ  میکح  يا  تفگ  ارم  راز و  راز  تسیرگب  تسا  رف  اب  بیز و  اـب  وت  رپ  هک  نکم  متفگ  شیوخ  رپ  دـنک  یم  مدـیدب  ار  سواـط 
تـسا رگید  سواط  وت  كاپ  صخـش  هک  اریز  تسوت  رز  هک  ناد  یم  وت  لاـب  رپ و  هجاوخ  يا  تسا  رپ  نیا  نم  ناـج  نمـشد  هک  يا 

بابلالا بابل  زا  ار  نآ  رفنازورف  موحرم  تسا و  هدمآ  مه  مکح  لاثما و  رد  رخآ  تیب  يراخب ) یفاک  )

85 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا تسوا  هویـش  هک  نانچ  هداد و  طسب  هدروآ  ریخا  تیب  رد  يراخب  یفاک  هک  ار  يا  هتکن  جـیار  لثم  نیا  زا  اـنالوم  .تسا  هدرک  لـقن 
.دریگ یم  یتیبرت  يا  هجیتن  نآ 

.هولج ياراد  ابیز و  زا  تیانک  نشور ، ینَس :

.لِگ لَحَو :

: نداهن فحصم  یط 

شیب منیب  یم  وت  ردق  زا  تلزنم  نیا  متفگ  مدید  فحاصم  قاروا  رد  سواط  رپ 

دوب نانچ  مسر  شیپ  ياه  نامز  رد  يدعـس )  ) شیپ شدنرادن  تسد  دهن  ياپ  اجک  ره  دراد  یلامج  هک  سک  ره  هک  شوماخ  تفگ 
.دوب نینچ  مسر  زین  اه  هناخ  بتکم  یخرب  رد  .دنداهن  یم  نآرق  ياه  هحفص  رد  هدش  هدناوخ  تایآ  هناشن  هب  ار  سواط  رپ  هک 

.ندنک ْعلَق :

هب  ) .تسابیز رپ  زا  تیانک  اجنیا  رد  و  دنتخود ، یم  تنیز  يارب  نآ  هیشاح  رد  هک  .هماج  ِراگن  زارط :
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دهاوخ رتفد  نیمه  تیب 641  رد  سواط  نابز  زا  شـسرپ  خـساپ  ینک )؟ یم  ارچ  تسا  هماـج  زارط  نوچمه  هک  ار  تیاـبیز  رپ  دـمع 
.دمآ

هک نانچ  دـناهرب ، نآ  زا  ار  دوخ  ات  دـشوکب  دـیاب  تفرگ  ارف  هاج  ّبح  ار  یـسک  رگا  تسا  ماقم  هاج و  كرت  زمر  سواـط  ندـنک  رپ 
.دندز یم  یگناوید  هب  ار  دوخ  بصنم  دهعت  زا  رارف  يارب  رادنید  ناملاع  یهاگ 

رطخ دص  دراد  هک  شیاخ  مک  کیل  رکـش  زا  دیآ  رتشوخ  ندرک  زان  هاش  مشچ  زا  ار  هدـنب  رم  دـنکفا  هانگ  نآ  ددرگ  هک  ازان  اسب  يا 
لابو دـش  سک  نآ  رب  نآ  رمألا  ُرخآ  لاب  ّرپ و  دز  يروآ  زان  اسب  يا  زاسب  هر  نآ  اب  ریگ و  شِزان  كرت  زاـین  هار  نآ  تسا  داـبآ  نمیا 

دنک یم  رونا  ردب  نوچ  ار  ردص  دـنک  یم  رغال  هک  هچ  را  زاین  نیو  تدزادـگب  شرمـضم  سرت  میب و  تدزارفب  یمد  را  زان  یـشوخ 
یگرم يوس  هدنز  سفن  دـنک  یم  نوریب  هدرم  هدـنز  نوچ ز  دـشر  دراد  وا  تشگ  هدرم  هک  ره  دـشک  یم  نوریب  هدـنز  هدرم  نوچ ز 

86 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دروآ  نوریب  هدرم  نیز  يا  هدنز  دمَّصلا  َّیْحلا  ُجِرُْخم  ات  وش  هدرم  دنت  یم 

نآ ور  بوخ  يا  ازع  زا  شارخم  يور  وفر  دریذـپن  هک  رپ  نآ  نَکمرب  راـهن  جـالیا  ینیب  يدرگ  لـیل  راـهب  جارخا  وت  ینیب  يوـش  يد 
رد هم  خر  هک  تسا  يرفاک  خر  نانچ  رب  نخان  مخز  تساطخ  ندیـشارخ  ار  خر  نانچ  نآ  تساحُـض  سمـش  نوچ  هک  ییور  ناـنچ 

ِمیب رمضم : سرت  میب و   543 ار ب 556 - شیدنا  جاجل  يوخ  نک  كرت  ار  شیوخ  يور  وت  ینیب  یمن  ای  تسیرگ  وا  قارف 
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.ناعزانم اب  نداتفا  رد  ای  ماقم  نداد  تسد  زا 

.هنیس ردص :

دروآ یم  نوریب  ِّیَْحلا : َنِم  ِتِّیَْملا  ُجِرُْخم  ِتِّیَْملا َو  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .هدـنز  هدـنروآ  نورب  ّیَْحلا : جرُْخم 
.رقف هب  نتفرگ  وخ  زا  تراعتسا  ندش : يد  ( 95 ماعنا ، « ) .هدنز زا  تسا  هدرم  هدننک  نوریب  هدرم و  زا  ار  هدنز 

.ندش نورد  ندرب ، نورد  جالیا :

: رپ ندنک  رب  .دنادرگب ) وت  زا  تمعن  ینیب  زاین  یب  ار  دوخ  رگا  دنک و  زاین  یب  تیادخ  ینک  هشیپ  ار  رقف  يزاس و  اهر  ار  يدوخ  رگا  )
هب تسا  حور  ندرزآ  ندنک  رپ  تسا و  یمدآ  هب  باطخ  دمآ ، دهاوخ  دعب  ياه  تیب  رد  هک  نانچ  اما  تسا  سواط  رهاظ  هب  بطاخم 

.ندوبن یضار  یلاعت  قح  تساوخ  هب  تسا و  ندرکان  تسرد  ياه  ترکف  .تامرحم  باکترا 

قح تساوخ  هب  ندوبن  یـضار  .تسا  ندرکن  ساپـس  دوصقم  اـما  وا ، ياـبیز  رپ  تسا و  سواـط  هب  باـطخ  رهاـظ  رد  نتفریذـپن : وفر 
.تبیصم الب و  رد  یلاعت 

.هاگتشاچ باتفآ  یحض : سمش 

تفگ دـهاوخ  سواط  نابز  زا  هک  نانچ  يرهاظ و  هوکـش  زمر  وا  رپ  ییابیز  تسا و  ماقم  هاج و  زمر  سواـط  دـش  تراـشا  هک  ناـنچ 
ار یـسک  ادـخ  رگا  هکنیا  نآ  دـنک و  یم  تراـشا  يرگید  هتکن  هب  اـه  تیب  نیا  رد  .تسا  لاـبو  ییاـبیز  نآ  رتفد ) نیمه  تیب 641  )

.دنک عضاوت  دیاب  هکلب  .دزاس  هشیپ  ار  ّربکت  دزارفا و  ندرگ  ادابم  دومرف  وا  بیصن  یتبتر  دومن و  یتیانع 

87 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  راگدرک  دشخب  شیگرب  یب  گرب  رانچ  نیا  ياه  گرب  دزیرب  رگ 

ار تمعن  نآ  ادخ  دنک  نارفک  رگا  1 و  / 2237 لام 2238 - ياپ  تهالا  لضف  دنک  یک  لام  وت  تسد  رد  دوج  زا  دنامن  رگ 
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(7 میهاربا ،  ) .ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  هک : دنادرگب  وا  زا 

5 عوشخ 610 / هرهچ  نارد  مک  ربکت  زو  عونق  يور  نارد  مک  یصیرح  زا 

ینک كاپ  هچ  رگا  ینک  شقن  ای  یسیون  يزیچ  هنییآ  يور  رب  هک  نانچ  دوش  شوشم  اه  ترکف  زا  هَّنِئمطم  سفن  ِیگداس  افـص و  هک  نآ  نایب  رد 
یناصقن دنامب و  یغاد 

هچ رگا  ینک  شقن  ای  یسیون  يزیچ  هنییآ  يور  رب  هک  نانچ  دوش  شوشم  اه  ترکف  زا  هَِّنئمطم  سفن  ِیگداس  افص و  هک  نآ  نایب  رد 
یناصقن دنامب و  یغاد  ینک  كاپ 

ات ناج  يور  قُّمعت  رد  دـشارخ  یم  ناد  رهز  ُرپ  نخان  دـَب  ترکف  دـشک  یم  ترکف  ياـه  نخاـن  ْمخَز  دـسج  رد  هَِّنئمطم  سفن  يور 
رد یهت  هسیک  رب  تسا  تخـس  هدقع  یهتنم  يا  ریگ  هداشگب  ار  هدقع  ار  لیب  نیّرز  تسا  هدرک  ثدح  رد  ار  لاکـشا  هدـقع  دـیاشگ 

کین ای  یـسخ  هک  ینادب  هک  تخـس  تسام  يولگ  رب  نآک  يا  هدقع  ریگ  هداشگب  رگد  يدنچ  هدـقع  ریپ  وت  یتشگ  اه  هدـقع  داشگ 
نادب هتخانش و  ار  ادخ  هک  نآ  .هدیزگ  يرود  ینامرفان  زا  هدرک و  ادخ  تعاط  هک  تسا  یـسفن  : » هنئَمْطُم ِسْفَن   557 تخب ب 562 -

رد دـنا  هدوب  لوا  فص  رد  هک  تسایلوا ، ِّصاوخ  ایبنا و  سفن  هنئمطم  سفن  : » دـیوگ هیاد  نیدـلا  مجن  نایبت ) ریـسفت  « ) .هدروآ نامیا 
.تسا دونشخ  دهاوخ  وا  هچ  نادب  دراد و  شمارآ  ادخ  هب  هک  تسا  یسفن  هنئمطم  سفن  ( » ص 369 دابعلا ، داصرم  « ) .حاورا ملاع 

ياه هشیدنا  مخز : ص 285 ) ج 20 ، نازیملا ، ریـسفت  « ) .تسین وا  رایتخا  رد  دوس  نایز و  ای  دب  کین و  هک  دناد  یم  يا  هدنب  ار  دوخ 
.دوش یم  یمدآ  ِنهذ  ضراع  هاگهگ  هک  تسردان 

.نتسیرگن فرژ  قمعَت :

.دناوخ لیکشا »  » دیاب هیفاق  تیاعر  يارب  ار  لاکشا :

ِکِّبَر یلِإ  یِعِجْرا  دـیامرف : یم  شا  هراـب  رد  میرک  نآرق  هک  هـنئمطم  سفن  نآ  .دوـش  یم  تـفآ  شوختـسد  هاـگ  زین  سفن  ناـنیمطا 
ِیف ِیلُخْداَف  .ًهَّیِضْرَم  ًهَیِضار 
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ِیلُخْدا يِدابِع َو 

89 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدنام  یقاب  نانیمطا  رب  نانچمه  گرم  مد  ات  هک  تسا  یسفن  ( 30 - 28 رجف ،  ) .ِیتَّنَج

ریزگ نیز  دوبن  هک  ناد  ار  دوخ  ِّدح  ریگ  هتسناد  ضرع  نایعا و  ِّدح  یمد  مدآ  رگا  مد  نک  نیا  جرخ  یمدآ  رگ  نک  لاکشا  نیا  لح 
رد رمع  تریصب  یب  تفر  عوضوم  رد  لومحم و  رد  رمع  زیب  كاخ  يا  یـسر  رد  دح  یب  هب  ات  زیرگ  دح  نیز  دوخ  ِّدح  ینادب  نوچ 
یم یعناق  ینارتقا  سایق  رب  یعناص  يدیدن  یعونصم  هب  زج  رگن  دوخ  هجیتن  رد  دمآ  لطاب  رثا  یب  هجیتن و  یب  یلیلد  ره  تفر  عومسم 

ناخد رگ  بیج  هب  هدرب  رس  لولدم  یپ  زا  باجح  زا  لیلد و  زا  دزیرگ  نیا  یفص  شسکع  رب  زاب  لیالد ، زا  یفـسلف  طیاسو  رد  دیازف 
ام هب  دـمآ  رت  کیدزن  ناخد  زا  الو  برق  زا  هک  شتآ  نیا  هصاخ  تسا  شوخ  شتآ  نآ  رد  ار  اـم  ناـخد  یب  تسا  شتآ  لـیلد  ار  وا 

: مد .سانشب ) ار  دوخ   ) .یتسه هچ  هک  لاکشا : نیا   563 ناخد ب 573 - يوس  ناج  تالییخت  رهب  ناج  نتفر ز  دوب  يراک  هیس  سپ 
وت رد  دـش  هدـیمد  مدآ  رد  هک  یمد  رگا  مد : مدآ  هیریـشق ) هلاـسر  « ) .یبـیغ ياـه  هفیطل  هب  تـسا  لد  نداد  شیاـسآ  سفن  و   » .سفن

.یناسنا رگا  .تسا  هدیمد 

ینعی تسا ، ضارعا »  » لـباقم هاـگ  و  ینیع » دوـجو   » دـنیوگ هک  ناـنچ  تسا  جراـخ »  » ینعم هـب  هاـگ  هفـسلف  رد  .نـیع  عـمج  ناـیعا :
.دنا مئاق  دوخ  هب  هک  یتادوجوم 

.دوب دناوتن  دوجوم  دوخ  هب  هچ  نآ  .تسا  ریغ  هب  مئاق  هچ  نآ  ضرع :

نیا دانتسا  هب  دنا  هدروآ  نیب  کیراب  ینعم  هب  یضعب  تسا : هدروآ  جاردننآ  فلؤم  زیب : كاخ 
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(. تسا هتسناد  راطع  زا  ار  نآ  تسا و  هدروآ  دهاش  ار  يولوم  تیب  نیمه  و   ) راطع خیش  تیب 

.دزاس مرگ  رس  هدوه  یب  راک  هب  ار  دوخ  هک  نآ  .دهد  ماجنا  ار  هرهب  مک  راوشد و  راک  هک  یسک  زا  تیانک  زیب : كاخ 

( جاردننآ زا  لقن  هب  ریخلا ، وبا  دیعس  وب   ) تسخ یم  ار  دوخ  يور  تسد و  ود  هب  دز  یم  تسد  هب  لابرغ  زیب  كاخ  کلفط  يد 

90 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لمح عوضوم  رب  هچ  نآ  لومحم  عوـضوم : لوـمحم و   5 متخیرگب 602 / یم  كاپ  ناـهج  نیز  متخیب  یم  ار  كاـخ  اـج  نآ  ییوگ 
تـسا و  لومحم ، يدرـس  تسا و  عوضوم  اوه  .تسا  درـس  اوه  دـنیوگ  نوچ  .دـننک  لمح  نآ  رب  ار  لومحم  هچ  نآ  عوضوم  دوش و 

.تسا هطبار 

هار زا  یتساوخ  عونصم :...  هب  زج  .یتفریذپ ) هن  ای  تسا  تسرد  هک  يرگنب  نآ  رد  هک  نآ  یب  يدینـش  هچ  نآ   ) .اه هدینـش  عومـسم :
.یسانشب ار  ادخ  يرب و  تلع  هب  یپ  لولعم  زا  یِّنإ ، لیلد 

.دشابن روکذم  لعفلاب  نیتمدقم  رد  هجیتن  ضیقن  ای  هجیتن  نیع  هک  تسا  یسایق  ینارتقا : سایق 

رد هجیتـن  مینیب  یم  هک  ناـنچ  .تسا  مسج  یناـسنا  ره  سپ  تسا ، مسج  یناوـیح  ره  تـسا و  ناوـیح  یناـسنا  ره  دـنیوگ  هـک  ناـنچ 
هک ناـنچ  .تسا  هدـمآ  ناتمدـقم  رد  نآ  ضیقن  اـی  هجیتن  هک  ییانثتـسا  ساـیق  فـالخ  هب  تسا ، هدـماین  نیتمدـقم )  ) يربک يرغص و 

شتسد سپ  دسیون ، یم  نالف  رگا  ای  دبنج و  یم  شتسد  سپ  دسیون ، یم  یلو  دبنج ، یم  شتسد  سپ  دسیون ، یم  نالف  رگا  مییوگ 
.دسیون یمن  سپ  دبنج ، یمن  شتسد  یلو  دبنج  یم 

، دننک یم  هدافتسا  دنچ  ییاه  هطساو  زا  قح  ترـضح  تاذ  تخانـش  صوصخب  تقیقح  تخانـش  يارب  نافوسلیف  ندوزف : طیاسو  رد 
شرگن قیرط  زا  هاگ 
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زا هاگ  .دیآ و  یم  مزال  لسلـست  ای  رود  هن  رگ  تسا و  تلع  یب  هک  دـسرب  للعلا  تلع  هب  ات  تسا  یتلع  ار  لولعم  ره  هک  اه  لولعم  هب 
جراخ زا  یتلع  زا  دـیاب  اهنآ  نتفای  دوجو  هکنیا  تایهام و  ندوب  نکمم  قیرط  زا  هاگ  دوجولا و  بجاو  تابثا  ملاـع و  ثودـح  قیرط 
ناوت یم  یمالک  یفـسلف و  ياه  باتک  رد  لیـصفت  هب  هک  اه  لالدتـسا  هنوگ  نیا  ریظن  دیآ و  مزال  حجرم  الب  حیجرت  هن  رگ  دـشاب و 

.دنیب یم  نشور  زیچ  ره  رد  ار  ادخ  رثا  هچ  درادن  طیاسو  نیا  هب  يزاین  ادخ  تخانش  رد  تسا  قح  هدیزگ  هک  یفص »  » اما .دید 

.دوش هدناوخ  بیجح »  » دیاب باجح :

.رثا ندید  هار  زا  رثؤم  هب  ندیسر  ای  تسا  لولعم  ندید  تلع  ِنتفای  ياه  هناشن  زا  یکی  شتآ : لیلد  ناخد 

.نادب برق  یلاعت و  قح  تردق  یّلجت  شتآ :

.راثآ تادوجوم و  زا  تیانک  ناخد :

91 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوش یم  هدید  دوجوم  ره  رد  هک  قح  ترضح  هولج  زا  تیانک  ناج :

اه يریگ  هدرخ  نینچ  نونک  ات  يونثم  يواطم  رد  .تسا و  هدوب  وگ  تفگ و  اه  هلئسم  نیا  رـس  رب  نافوسلیف  اب  ار  نافراع  نامز  رید  زا 
نیا دیاب  تسخن  یتسه  تقیقح  قح و  هب  ندیـسر  ناهاوخ  رگا  هک  تسا  نیا  اه  تیب  نیا  رد  انالوم  هدومرف ي  لصاح  .میا  هدـید  ار 

هک نانچ  .دیـسر  یهاوخ  قح  هب  یتسر  تدوخ  زا  نوچ  يربب  نایم  زا  تضایر  اـب  ار  يدوخ  سپـس  یهن ، وس  کـی  هب  ار  اـه  هطـساو 
هطساو قیرط  زا  نافوسلیف  رگا  .تخانش  ار  ادخ  تخانش  ار  دوخ  هک  نآ  هک  یسانشب  ار  دوخ  .ِهّللاب » َهَّللا  ُْتفَرَع   » هک دنا  نینچ  نافراع 

عناص یقطنم  ياه  سایق  بیترت  لولعم و  تلع و  يریگراک  هب  و 
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: مینیب یم  نینچ  ییاهب  خیش  هدورس  رد  ار  ضیرعت  نیا  ریظن  .دننیب  یم  ار  ادخ  اه  هطساو  نیا  یب  نافراع  دننک ، یم  تابثا  ار 

وب یقیقح  ملع  هدینشن ز  وخ  يزاجم  ملع  هب  هدرک  يا 

ینامیا تمکح  درس ز  لد  ینانوی  تمکح  هب  مرگ  رس 

هدنک نیا  دوخ  ياپ  هتسکشن ز  هدنام  ورگ  موسر  ملع  رد 

(30 ص 29 - ییاهب ، خیش  ناوید   ) یتسپ دربب  رگا  تجوا  رب  یتسب  لد  وچ  موسر  ملع  رب 

مالْسِإْلا یِف  َهَّیِناَبْهَر  اَل  مالَّسلا  هیلع  لوسر  لوق  نایب  رد 

ِمالْسِْإلا ِیف  َهَِّیناَبْهَر  َال  مالَّسلا  هیلع  لوسر  لوق  نایب  رد 

لاثتما دشابن  دوبن  تتوهـش  لاحم  دمآ  داهج  دوبن  ودع  نوچ  ودـع  دـمآ  داهج  نیا  طرـش  هک  نآ  وا ز  زا  نک  رب  لد  ار و  رپ  نکم  رب 
تـسه تَّفع  هک  نآ  وشم ز  نابهر  یِـصَخ  ار  دوخ  نکم  نیه  وت  ِْلیَح  تجاـح  هچ  دوبن  نوچ  مصخ  وت  ِلـیَم  دـشابن  نوچ  دوبن  ربص 

دوبن هک  نآ  نکب ز  یبـسک  سپ  تسا  هتفگ  اوُقِْفنأ  دومن  ناوتن  ناـگدرم  رب  ییزاـغ  دوبن  نکمم  اوه  زا  یهن  اوه  یب  ورگ  ار  توـهش 
دیاب یتبغر  اوِربْصا  دومرف  هاش  نوچ  نانچمه  اوُقِْفنا  َُّمث  اُوبِـسْکا  هک  ناوخب  وت  وا  قلطم  ار  اوقفنأ  دروآ  هچ  رگ  نهک  لـخد  یب  جرخ 

تـسین ْهیَدـَل  دوبن  ِِهب  ٌلومحم  هک  نوچ  تسا  تّفع  نآ  اوفِرُْـست  َال  نآ  زا  دـعب  تسا  توهـش  ماد  رهب  زا  اُولُک  سپ  ور  وت  یبات  نآ  زک 
يازج نآ  ازج  نآ  اداـش  طرـش و  نآ  اذَّبح  ازج  دـیآن  ورف  سپ  دوبن  طرـش  ارت  رم  دوبن  ربـص  جـنر  هک  نوچ  ْهیَلَع  ٌلوُمْحَم  ِدوب  نکمم 

هدش تیاور  ظفل  رد  رییغت  كدنا  اب  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  ثیدح  نیا  مالْسِْإلا : ِیف  َهَِّیناَبْهَر  َال   574 ازف ب 585 - ناج  ِزاونلد 
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.نک تیصو  ارم  تفگ  دمآ و  ص )  ) لوسر دزن  يدرم  : » تسا لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  .تسا 

ج دمحا ، دنسم   ...« ) مالْسِْإلا ِیف  َهَِّیناَبْهَر  َال  هک  داهج  هب  داب  وت  رب  .تسا و  زیچ  ره  رس  نآ  هک  يوقت  هب  منک  یم  تیـصو  ار  وت  تفگ 
اسرت نادهاز  هویش  .نتفرگ و  يرود  مدرم  زا  تسا و  ینیـشن  هشوگ  نآ  ندیـسرت و  ینعم  هب  تسا  بهَر »  » زا تینابهر  و  ص 82 ) ، 3

َال : » تسا يرگید  ثیدح  رد  .دـشابن و  یلیم  ناشنز  هب  ات  دـندرک  یم  هتخا  ار  دوخ  یـضعب  دنتـسیز و  یم  هعموص  رد  هک  تسا  هدوب 
ِیف َلُّتَبَت  َال  َهَِّیناَبْهَر َو 

93 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ج قودص ، لاصخ  « ) .ٌمَز َال  َهَحاَیِـس َو  هَِّینابهر و ال  ِیتّما  ِیف  َْسَیل  : » زین تسا و  نتفرگن  نز  لتبت  لتب ) لیذ  ریثا ، نبا  هیاهن  « ) .مالْـسِْإلا
نخـس مدرم  اب  تسا و  توکـس  ْمَز »  » تداـبع و يارب  تسا  مدرم  زا  يرود  هحایـس » ( » ص 115 ج 67 ، راونالا ، راـحب  ص 155 ، ، 1

.نتفگن

نخـس نکم : رپ  قودـص ) یلاما  زا  ص 115 ، ج 67 ، راونالا ، راحب  « ) .هَّللا ِلـیبَس  ِیف  داـهِْجلا  ِیتَّما  هِّیناَـبْهَر  اَـمَّنإ  : » ثیدـح نیا  زین  و 
(. تیب 536  ) دنک یم  ار  دوخ  رپ  هک  یسواط  هب  تسا  میکح 

.يراد زاب  ار  نآ  وت  دشاب و  يزیچ  ناهاوخ  سفن  هک  تسا  ققحتم  یماگنه  سفن  اب  داهج  داهج :

.نامرف نداد  ماجنا  لاثتما :

.رکم لایتحا ) زا  تسا  مسا  : ) ْلیَح

هدمآ ءایلوألا  هیلح  زا  صقان  یتیاور  ص 153 )  ) يونثم ثیداحا  رد  .تسا  هدـش  یهن  ار  دوخ  ناسنا  ندرک  هتخا  زا  .هتخا و  یـصَخ :
.دوش یم  هتشون  یسوط  خیش  بیذهت  زا  نآ  مامت  هک  تسا 

لوسرل تلق  : » دنک تیاور  نوعظم  نب  نامثع  زا  رباج  نب  هَّللا  دبع 
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نأف .نامثع  ای  لعفت  لاق ال  َبَّهرتأ  نا  تدرأ  یِّنإ  تلق  نامثع ؟ ای  یه  ام  لاق و  ءایـشا  نع  کلأسأ  نا  تدرا  هَّللا  لوسر  ای  ص )  ) هَّللا
ناف نامثع  ای  لعفت  لاق ال  یـصتخأ  نَأ  هَّللا  لوسر  ای  تدرأ  یناف  لاق  هالـصلا  دعب  هالّـصلا  راظتنا  دجاسملا و  یف  دوعقلا  یتما  بهرت 

( نوعظم نب  نامثع  لاوحا  لیذ  لاجرلا ، سوماق  هب : دـینک  هاگن  و  ، 191 ص 190 - ج 4 ، ماکحالا ، بیذهت  « ) .مایـصلا یتما  ءاصتخا 
.دینک هنیزه  اوقْفنأ : .تشاد ) دهاوخن  ینعم  نتفر  ازغ  هب  دشابن  يرفاک  رگا   ) .ندرک داهج  .ندرک  گنج  ییزاغ :

.دینک قافنا  سپ  دیزروب ، دینک ، بسک  اوبِسْکا :... 

(200 نارمع ، لآ   ) .َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اوربصا :
(31 فارعا ، « ) .دینکم فارسا  دیماشایب و  دیروخب و  اُوفِرُْست : اُوبَرْشا َو ال  اُولُک َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اولک :

94 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنیوگ ربخ »  » نایوحن حالطصا  رد  هچ  نآ  هب : لومحم 

.دنیوگ ادتبم »  » نایوحن حالطصا  رد  هچ  نآ  هیلع : لومحم 

هب لومحم  یتروص  رد  مئاـق  دـش ، هتـشون  هک  يا  هیربـخ  هلمج  رد  .تسا  هب  لومحم  مئاـق  هیلع و  لومحم  دـیز  مئاـق ، دـیز  هلمج  رد 
.دشاب دوجوم  هیلع » لومحم   » دیز هک  دوب  دهاوخ 

تسا میکح  باطخ  رهاظ  هب  اه  تیب  نیا  ( 200 نارمع ، لآ   ) .َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  اوُِرباص ...  َو  همیرک : هیآ  هب  تسا  تراشا  ازج : طرش و 
سفن نتـشاد  زاب  سفن  داهج  .دـنراد  يا  هرهب  ماقم  هاج و  تبتر ، ایند و  رویز  زا  هک  ار  نانآ  تسا  يداشرا  ینعم  رد  اـما  سواـط ، هب 

یسک رگا  و  دراد ، رارق  يو  سرتسد  رد  تسا و  نآ  ناهاوخ  هچ  نآ  زا  تسا ،
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كرت رگید  ریبعت  هب  و  دزیخرب ، وا  اب  داهج  هب  ات  درادـن  ینمـشد  تسا ، هتخیر  هدـنک و  وا  رپ  انالوم  ریبعت  هب  ای  تسین  یماقم  هاج و  ار 
(135 ءاسن ،  ) يوَْهلا اوُِعبَّتَت  ـالَف  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـیوگ  كرت  ار  نآ  دـشاب و  یتوهـش  هک  دـبای  یم  ققحت  یماـگنه  توهش 
ار وت  رگا  اما  تسا ، حودمم  نآ  زا  ندرک  ربص  تسا  مارح  نآ  ندروآ  تسد  هب  هک  یشاب  يزیچ  ناهاوخ  رگا  زین  .تسا  هدش  لاثتما 
دوش و لمح  نآ  رب  هیلع  ٌلومحم  ات  دشاب  ققحم  هب  لومحم  دیاب  انالوم  ریبعت  هب  سپ  .تسا  ینعم  یب  ندرک  ربص  دـشابن ، نادـب  یلیم 

لمحت سفن و  اـب  داـهج  نتخادرپ ، تداـبع  هب  نتـسشن و  يا  هشوـگ  رد  نتفرن و  راـک  یپ  هک  نادـب  تسا  یتراـشا  اـه  تـیب  نـیا  رد 
ار وت  ماقم  لام و  نآ  اما  یسرب  یماقم  هب  يزرو و  لام  ینک ، بسک  هک  تسا  حودمم  یماگنه  تضایر  داهج و  نآ  .تسین  تضایر 

.يوشن رورغم  نادب  دبیرفن و 

تسا قح  مه  قح ، زا  قشاع  لمع  باوث  هک  نآ  نایب  رد 

تسا قح  مه  قح ، زا  قشاع  لمع  باوث  هک  نآ  نایب  رد 

ییادوس هزره  دوبن  وت  قشع  دوب  ییاـشامت  را  قوشعم  ریغ  تسوا  مه  تمدـخ  ِترجا  دزمتـسد و  تسوا  مغ  یناـمداش و  ار  ناقـشاع 
نآ رگن ز  رد  دـنارب  قح  ریغ  لتق  رد  ـال  ِغیت  تخوس  هلمج  یقاـب  قوشعم  زج  هچ  ره  تخورف  رب  نوچ  وک  تسا  هلعـش  نآ  قشع  دوب 

كرش نیلّوا  نیرخآ و  دوب  وا  مه  دوخ  تفز  ِزوس  تکرـش  قشع  يا  شاب  داش  تفر  هلمج  یقاب  هَّللا  اَّلا  دنام  دنام  هچ  ِدعب ال  هک  سپ 
ار نت  تسین  نآ  سکع  زج  دوب  ینسُح  بجع  يا  نیبم  لوحا  هدید  زا  زج 
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زا دوب  هدـنز  يزور  هک  دـناد  یـسک  نیا  لسع  رد  يریگب  رگ  ددرگن  شوخ  للخ  ناـج  رد  دوب  هک  ار  ینت  نآ  ناـج  ریغ  زا  یـشبنج 
رَّمُع وا  دـیدن  نوچ  ناخد  ِّفت  نیا  تسا  ناج  وا  شیپ  ناخُر  نآ  تسا  هدـیدن  وا  مشچ  هک  نآ  دوبر و  یماـج  ناـج  ِناـج  نیا  فک 

تـسا هدروخان  وک  غرم  تایح  درادـنپ  رحـس  لابِح  رد  تابث  ار  یـسوم  ِرام  وا  دـیدن  نوچ  زین  جاّجح  دوب  لداع  وا  شیپ  زیزعلا  دـبع 
: تسا ثیدح  نیا  تیب  نیا  دنتسم  يونثم  ثیداحا  رد  ینامداش : ار  ناقـشاع   586 لاب ب 598 - ّرپ و  دراد  روش  بآ  ردـنا  لالز  ِبآ 

هَِّلل ناَک  ْنَم  : » ثیدح اب  تیب  نومضم  نکیل  ص 153 ) يونثم ، ثیداحا  « ) .ِهب ئزجأ  انا  یل و  هَّنإف  مایِّصلا  الا  هل  مدآ  ِْنبا  ِلـمع  ُّلُـک  »
.تسا رت  بسانم  َهل » ُهَّللا  َناَک 

: تسا شیپ  تیب  ینعم  ممتم  اه  تیب  نیا   1 َهل 1939 / ُهَّللا  َناَک  هک  مشاب  ار  وت  نم  َهل  زا َو  هَِّلل  ناک  نم  يدش  نوچ 

96 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنک یم  ربص  و   » دراد یم  زاـب  تاـیهنم  زا  ار  دوخ  هک  یقـشاع   5 ازف 585 / ناج  زاونلد  يازج  نآ  ازج  نآ  اداـش  طرـش و  نآ  اذـبح 
.نتفرگ هدیدان  ار  همه  یقیقح  قوشعم  زج  ندنار : غیت ال  .تسادخ » ياقل  شیازج 

(3 دیدح ،  ) .ُنِطاْبلا ُرِهاَّظلا َو  ُرِخْآلا َو  ُلَّوَْألا َو  َوُه  نیلوا : نیرخآ و 

هک يزور  هب  تسا  تراشا  ندوب : هدنز  يدعـس )  ) تسا هداتفا  لوحا  مشچ  لبق  زا  ینیب  ود  ینیب  قح  دب ز  کین و  يرو  هدـید  وت  رگا 
.یناویح ناج  ناخُد : ِّفَت  رذ ) ملاع   ) .تفگ یلب  ار  قح  خساپ 

زیزعلا دبع  نب  رمع  زیزعلا : دبع  ِرَّمُع 
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.دوب هاتوک  وا  تموکح  تدم  .دیسر  تفالخ  هب  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  زا  سپ  يرجه  لاس 99  هب  تسا  نایوما  زا  هفیلخ  نیمتشه 
هتشون ( 217 ص 214 -  ) مالسا یلیلحت  خیرات  رد  ار  وا  رادرک  وا و  لاح  حرش  .تشذگ  رد  ناعمـس  رید  رد  لاس 101  بجر  هام  رد 

.تفای ناوت  یم  زین  همجرت  خیرات و  ياه  باتک  رگید  رد  .ما 

.تسا روهشم  اه  ّتنس  زا  یخرب  يارجا  تارکنم و  یخرب  ندودز  ندرک و  داد  هب  نایوما  نایم  يو 

(3 تیب 1051 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .فسوی نب  جاّجح :

رحس و تبـسانم  هب  تسا و  یگدنز  ینعم  هب  تایح :  5 تسا 3596 / لداع  ینوخ  جاّجح  وا  شیپ  تسد  دومنن  شرّمُع  لدـع  هک  ره 
.دراد حیملت  هّیح »  » عمج تاّیح »  » هب یسوم  رام 

.تسا هدمآ  يونثم  تادّلجم  رد  بسانت  هب  رگید  ياه  تیب  نمض  اه  تیب  نیا  نومضم 

نآ ات  دنیب  یم  تسین  ار  زیچ  ره  وا  زج  هکلب  ددنب  یمن  لد  يزیچ  هب  وا  زجب  تخانـش  تقیقحب  ار  ادـخ  یـسک  رگا  هکنیا  نآ  لصاح 
وا سکع  هب  دراذگب و  ار  وا  دیابن  تسا  قح  قشاع  یـسک  رگا  تسوا و  سکع  تسوا  زج  هچ  نآ  هک  ارچ  .دوش  یم  وا  دوخ  هک  اج 

.درآ ور 

5 ناخد 573 / ِيوس  ناج  تالییخت  رهب  ناج  نتفر ز  دوب  يراک  هیس  سپ 

97 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنا هدربن  ییوب  ناج  زا  دندنب  یم  لد  اه  سکع  هب  هک  نانآ 

تـسلا میلقا  ردق  ینادب  ات  تسا  هدمآ  مّدقم  ایند  مرجال  تخاون  دسانـشب  مخز  دـنیبب  نوچ  تخانـش  ناوتن  یمه  ار  دـض  دـض  هب  زج 
كاپ ناهج  نیز  متخیب  یم  ار  كاخ  اج  نآ  ییوگ  يوش  رکاش  دبا  هناخ  رکش  رد  يور  اج  نآ  یهراو  اجنیا  زا  نوچ 
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: نتخانش دض  هب  ار  دض   599 لَجَو ب 603 - ردنا  يدب  مک  مباذع  ات  لجا  میدوب  نیا  زا  شیپ  اغیرد  يا  متخیرگب  یم 

دوب ناهنپ  دض  تسین  ار  قح  هک  نوچ  دوش  ادیپ  دض  هب  اه  یناهن  سپ 

.افج رازآ ، زا  تیانک  مخز :  1 رودص 1133 و 1131 / رد  دیامن  یم  ار  دض  دض  رون  وت  یتسناد  رون  ِّدض  هب  سپ 

.شزاون تخاون :

.ینادواج ياه  تمعن  زا  تیانک  دبا : هناخ  رکش 

.5 تیب 565 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نتخیب : كاخ 

.میب سرت ، لجو :

ایند رد  شاک  دنیوگ ، دنـسر  ناهج  نادب  نوچ  نانمؤم  .تسا  ناهج  نآ  هنادواج  ياه  تمعن  دض  ناهج ، نیا  هدنوش  انف  ياه  تمعن 
.دهد یم  يرتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  .میدیسر و  یم  ناهج  نیدب  رتدوز  ات  میتشاد  يرت  هاتوک  یگدنز 

َناک نا  لَجْعأ و  ِّرِبلا  ِلوصُو  یَلإ  َنوُکَیِل  ارَب  َناَک  ْنإ  .َتاَم  اَم  َلْبَق  َتوُمَی  ْنأ  یَّنَمَت  اَّلِإ َو  َتاَم  ْنَم  َتاَم  اَم  مالّـسلا  هیلع  لوسر  لوق  ریـسفت  رد 
هُروُجُف َّلِقَیِل  ًارجاف 

لَجْعأ و ِِّربلا  ِلوصُو  َیلإ  َنوُکَِیل  اَرب  َناَک  ْنإ  .َتاَم  اَم  َْلبَق  َتوُمَی  ْنأ  یَّنَمَت  اَّلِإ َو  َتاَم  ْنَم  َتاَم  اَم  مالّـسلا  هیلع  لوسر  لوق  ریـسفت  رد 
هُروُُجف َّلِقَِیل  ًارجاف  َناک  نا 

ترـسح دـشاب  کـیل  توم  نـالُقن و  ترـسح  ار  وا  دوبن  لوزن  نت  زا  درک  دُرم و  هک  نآ  ره  هک  لوسر  هگآ  نآ  تسا  هدوـمرفب  نیز 
هناخ ات  یقت  رو  يُدب  رتمک  يَدب  ات  دـَب  دوب  رگ  شدـصقم  لقن  شیپ  نیز  يدـُب  هک  شدـشاب  یِّنمت  دوخ  دریم  هک  ره  توف  ریـصقت و 

ما هدرپ  باجح و  نیا  يُدب  رَبْعَم  ارم  رتوز  نیا  زا  رگ  ما  هدوزفا  یم  هدرپ  نم  مد  هب  مد  ما  هدوب  یم  ربخ  یب  دب  نآ  دیوگ  يدمآ  رتوز 
هرهچ یـسیلب  زو  دوج  ِيور  رد  مک  لخب  زا  نینچمه  عوشخ  هرهچ  نارد  مک  ّربکت  زو  عوُنق  ِيور  نارد  مک  یـصیرح  زا  يدـُب  رتمک 

ود يونثم  ثیداحا  رد  مالسلا : هیلع  لوسر  لوق  ریسفت   604 دوجس ب 611 - بوخ 
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اب تیاور  نیا  اما  .تسا  هدمآ  يولوم ) دمحا  يونثم  حرـش   ) يوقلا جهنملا  زا  یکی  ریغـصلا و  عماجلا  ءایلوألا و  هیلح  زا  یکی  تیاور 
تام اذإ  .نمؤملاف  حارتسا  يذـلا  اماف  حارتسا  رخآ  حارأ و  دـحاو  ناـنثا  ُساـّنلا  : » تسا لوقنم  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  يرگید  تراـبع 

ص 43- قودص ، لاصخ  « ) .ِساّنلا َنِم  ًاریثک  َباودلا و  َرجشلا و  َحارا  تام  اذإ  رفاکلاف ، حارا  يذلا  اما  .اهئالب و  ایندلا و  نم  حارتسا 
نأ نیب  مکدحا و  نیب  ام  هنجلا  یلا  هَحور  لّجع  هوبنلاب و  ًادـمحم  َثََعب  يذـلا  و  : » تسا ع )  ) قداص ماما  زا  هک  تیاور  نیا  زین  و  ( 44
لیذ هب : دینک  هاگن  و  ص 186 ) ج 6 ، راونالا ، راحب  ص 177 ، یقرب ، نساحم   ...« ) هرسحلا همادنلا و  هل  نَّیبت  وا  ارورـس  يَرَی  طبتغی و 

.5 تیب 1766 /

.ندرم زا  تیانک  .هاگرذگ  ربعم :

99 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.مدآ هدجس  زا  سیلبا  نتفات  رب  رس  هب  تسا  تراشا  یسیلب :

ات مدرم  یم  رتدوز  شاک  دروخ  غیرد  راک  دب  و  متسر ، یم  ایند  دنب  زا  رتدوز  شاک  هک  دروخ  غیرد  دیآ  رد  ناهج  نادب  نوچ  نمؤم 
ادخ هاگرد  هب  مرآ و  يور  تعانق  هب  تشاذـگن  تشگ و  عنام  تقیقح  ندـید  زا  ارم  نآ  زج  لخب و  زآ و  باجح  .دوب  رتمک  مهانگ 

.مراذگ هدجس 

یم دـمآ  هحوـن  رد  نآ  زا  دـعب  تسیرگنب  يو  رد  دـنپ  نیا  دینـش  نوـچ  ار  ياـمیپ  هر  ِّرپ  نآ  نـکم  رب  ار  يارآ  دـلخ  ِّرپ  نآ  نـکم  رب 
دـش یباوج  یب  تسیچ  ندنک ز  رَپ  دیـسرپ  یم  هک  نآ  دنکف و  شا  هیرگ  رب  دوب  اج  نآ  هک  ره  دنمدرد  زارد  هیرگ  هحون و  تسیرگ 

شمدیسرپ ارچ  نم  یلوضف  زک  تسیرگ  یم  نامیشپ 
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اه ناج  رب  قدص  اب  هیرگ  باوج  دص  جَرْدـُم  هرطق  ره  نآ  ردـنا  بآ  كاخ  رب  رت  مشچ  زا  دـیکچ  یم  شمدـیناروش  دوب  ُرپ  مغ  وا ز 
رب  612 دنیز ب 619 - یم  یـشرع  رون  زا  باجح  رد  دنا  یـشرع  ینامگ  یب  اه  لد  لقع و  دنک  نایرگ  ار  شرع  خرچ و  هک  ات  دـنز 

.دش زاغآ   5 تیب 536 / زا  هک  تسا  میکح  راتفگ  هلابند  نکم :

هب و  دشاب ، هتفر  ياهاطخ  رب  هک  هیرگ  هراب  رد  هیرگ : ندز  ناج  رب  .تسا ) تشهب  بیز  هک  يرپ   ) .ابیز رایـسب  زا  تیانک  يارآ : دـلخ 
ئفطت اهنم  هرطقلا  ناف  عومدـلا  الا  ٌلیک  هل  ّالا و  یـش ٍء  نم  ام  : » هلمج زا  تسا  هدـش  لـقن  ییاـه  ثیدـح  ادـخ ، زا  شزرمآ  نتـساوخ 
یشرع ص 332 ) ج 90 ، راونالا ، راحب  « ) .مهنع َیفع  هئاکبب و  اومِحُرل  هعمد  هنم  ترطقف  هما  یف  یَکب  الجر  نأ  ول  .رانلا و  نم  راحبلا 

یف ًاـمئاد  ملعلاـب  ًاـمئاق  هلعجف  رمـالاب  هئیـشملا  روـنلا و  هردـقلا و  ملعلا و  نم  ءایـشأ  هـعبرا  نـم  َلـقعلا  ُهَّللا  قـلخ  : » لد لـقع و  ندوـب 
: هب دینک  هاگن  باجح : رد  دلجم ) نیمه  رد  لقع  باب  رد  اه  تیاور  رگید  هب : دینک  هاگن  و  ص 98 ، ج 1 ، راونالا ، راحب  « ) .توکلملا

.دعب ياه  تیب 

لباب هاچ  رد  تورام  توراه و  نوچمه  دنا  سوبحم  لگ  بآ و  رد  حور  لقع و  هک  نآ  نایب  رد 

لباب هاچ  رد  تورام  توراه و  نوچمه  دنا  سوبحم  لگ  بآ و  رد  حور  لقع و  هک  نآ  نایب  رد 

زا دنا  هتشگ  هَچ  نیا  ردنا  دنرد  یناوهش  یلفـس و  ملاع  كانمهـس  هاچ  هب  اجنیا  دنا  هتـسب  كاپ  ود  نآ  تورام  وچ  توراه و  وچمه 
زومایم و ام  زا  ار  رحـس  نیه  هک  شدنهدب  دنپ  لوا  کیل  رارـش  ناکین و  دنزومآ  ود  نیز  رایتخا  یب  ار  رحـس  ِّدض  رحـس و  دـنب  مرج 

نیا میزومایب  ام  نیچم 
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: تورام توراه و   620 رادتقا ب 625 - یب  تدوبن  يرایتخا  رایتخا  دـشاب  طرـش  ار  ناحتماک  ناحتما  التبا و  يارب  زا  نالف  يا  رحس 
.تیب نآ  ناونع  حرش  و  ، 1 تیب 3321 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

.حور لقع و  كاپ : ود  نآ 

.درب یم  رس  هب  تعیبط  ناهج  رد  هک  یمدآ  نت  زا  تراعتسا  كانمهس : هاچ 

.یناوهش لایما  هب  ندروآ  يور  مرُج :

.اه يدب  اهرش و  زا  تراعتسا  رحس :

.حالص ریخ و  رحس : دض 

، هرقب  ) .ْرُفْکَت الَف  ٌهَْنِتف  ُنَْحن  امَّنِإ  الوُقَی  یَّتَح  ٍدَـحَأ  ْنِم  ِناـمِّلَُعی  اـم  َو  هتـشرف : ود  نآ  هراـب  رد  میرک  نآرق  هب  تسا  تراـشا  نداد : دـنپ 
ناطلس .تسا  لقع  حور و  دوصقم  ود  نآ  زا  هک  نآ  هلمج  زا  دنا  هتفگ  نخس  نوگ  هنوگ  تورام  توراه و  هراب  رد  نارـسفم  ( 102
حاورا ملاع  زا  ار  ود  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  دـنا  هلاّعف  هماّلع و  هوق  ود  کلم  ود  زا  دارم  : » تسا هتـشون  دوخ  ریـسفت  رد  يداـبانگ  یلع 

ناتساد نیمز و  رد  هتشرف  ود  نآ  ندمآ  هراب  رد  هیآ ) نامه  لیذ  هداعسلا ، نایب  « ) .دومرف لزان 

101 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رب نآ  لح  دـشاب و  لئاوا  ياـهزمر  زا  دـیاش  تسا و  نادوهج  تیاور  زا  ناتـساد  نیا  : » تسا هتـشون  دوخ  ریـسفت  رد  يواـضیب  هرهز ،
نینچ تسا  هدش  پاچ  يواضیب  هیشاح  رد  هک  يو  زا  يریسفت  رد  ینورزاک  یـشرق  لضفلا  وبا  .تسین » هدیـشوپ  تریـصب  نادنوادخ 

لد حور و  دندمآ  دورف  سدق ، ملاع  نامسآ  زا  ینعی  نامسآ ، زا  هک  يا  هتشرف  ود  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  نآ  حیـضوت  : » دسیون یم 
هار هب  هک  دنزومآ  یم  ار  یمدآ  دنرحس و  رحس و  دض  انالوم  ریبعت  هب  ای  رش و  ریخ و  رگنایب  حور  لقع و  .تسا » سفن  هرهُز  دنا و 
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زومایم ار  رـش  دنیوگ  یم  دوخ  ناگدنریگ  میلعت  هب  ود  نآ  .دنریگ و  یم  سرد  نانآ  زا  نادـب  ناکین و  .دزیهرپب و  رـش  زا  دور و  ریخ 
دنزومآ یم  ریخ  نانآ  زا  ناترطف  کین  .ییاین  رب  ناحتما  هدهع  زا  وت  تسا  نکمم  میهد و  یم  دای  ناکین  شیامزآ  يارب  ار  رش  ام  هک 

.رش ناترطف  دب  و 

نت اه و  هراپ  مزیه  وچمه  هدَر  نیا  دنتفخ  تسین  ترُدق  هک  نوچ  دنا  هتفهنب  رش  ریخ و  ناشیا  ردنا  دنا  هتفخ  ناگـس  نوچمه  اه  لیم 
نآ دب  هتفخ  گس  دص  دش  رادرم  يرخ  هچوک  نآ  رد  نوچ  ناگـس  رب  دبوک  صرح  روص  خفن  نایم  رد  دـیآ  رد  يرادُرم  هک  ات  هدز 
مُد هلیح  يارب  زو  هدـش  نادـند  یگـس  ره  يوم  هب  وم  بیَج  دز ز  رب  رـس  دروآ  نتخات  بیغ  ِمتَک  ردـنا  هتفر  ياـه  صرح  دـش  رادـیب 
دود دور  یم  ناکم  زا ال  دسر  یم  هلعـش  هلعـش  بَطَح  وا  دـبای  هک  شتآ  فیعـض  نوچ  بضغ  نآ  الاب  هلیح  شریز  مین  هدـش  نابنج 

رد هتخود  هدید  دـنا و  نازاب  وچ  ای  دـنا  هتفهنب  ناش  تسین  يراکـش  نوچ  دـنا  هتفخ  نت  نیا  ردـنا  گس  نینچ  دـص  نامـسآ  ات  بهل 
رطاخ دوب  یم  نکاس  روجنر  توهش  راسهوک  فاوط  دزاس  ناهگ  نآ  راکـش  دنیب  دراد و  رب  هلُک  ات  هتخوس  يدیـص  قشع  زا  باجح 

نآ تسوا  ِدوس  ندـید  راّبـص  دوب  رگ  هزب  فوخ  هزم و  دـیآ  فاصم  رد  هزبرخ  بیـس و  نان و  دـنیبب  نوچ  دور  یم  تّحِـص  يوس  وا 
ياه لیم  هتفخ : ناگـس   626 هرز ب 640 - یب  ِدرمز  یلوا  رود  ریت  هب  هدـیدان  سپ  ربـص  دـشابن  رو  تسوکن  ار  شتـسُس  عـبط  جُّیَهَت 

« .ٌباَلِک اهُوِبلاَط  ٌهَفیِج َو  اَْینُّدلا  : » هک تسا  هدش  دننامه  گس  هب  يوایند 

يدیهش يونثم (  حرش 
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102 ص : ج 6 ، (، 

: تسین تردق  هک  نوچ   1 یشلان 2325 / رد  یهت  مکشا  ِین  نوچ  یشلاچ  رد  ناوختسا  زا  ناگس  اب 

3 تسا 971 / هَچ  سوبحم  تاهردژا  کیل  تسه  وت  ردنا  دوب  نوعرف  رد  هچ  نآ 

شوماـخ مارآ و  ینعم  هب  تیب  نـیا  رد  ندز : نـت   3 تسا 1053 / هدرـسفا  یتـلآ  یب  مغ و  زا  تسا  هدرم  یک  وا  تساـهردژا  تـسفن 
: تسا هتفر  راک  هب  ندوب  مارآ  ینعم  رد  زین  یماظن  تیب  نیا  رد  .تسا  ندوب 

.يوایند دوس  زا  تیانک  رادرم : ص 97 ) یماظن ، رارسالا  نزخم   ) نزب يراک  هب  تسد  نزم و  نت  نزب  يراخ  همه  تتسد  لد و  رب 

.یناهنپ .ناهن  بیَغ : متَک 

.دوب كدنا  نآ  هلعش  هک  یشتآ  شتآ : فیعض 

.ابیکش رایسب  راّبَص :

.ندش هتخیگنا  رب  ندمآ ، ناجیه  هب  جُّیَهَت :

تسا و هتفخ  یمدآ  رد  صرح  دـشابن  سرتسد  رد  رادرم  نیا  ات  .رادرم  اـیند  تمعن  تسا و  گـس  نوچمه  یمدآ  تعیبط  رد  صرح 
بکترم دشاب و  وا  رد  يرادنتـشیوخ  تَّوق  رگا  .دنزیخ  یم  رب  لادج  هب  وا  رد  رـش  ریخ و  دمآ  دیدپ  نآ  ندروآ  تسد  هب  ناوت  نوچ 

.تسا باوص  وا  يارب  يرادنتشیوخ  نآ  دناسرن و  ودب  ینایز  ندید ، ار  ایند  تمعن  دوشن  رش 

.دبای نت  دوبهب  دروخن ، دنیبب و  دشاب  يو  نایز  هب  هک  یندروخ  نوچ  رامیب  هک  نانچ 

ار لئاس  نآ  سواط  نتفگ  باوج 

ار لئاس  نآ  سواط  نتفگ  باوج 

لاب نیا  یپ  دـیآ  نم  يوس  الب  دـص  وس  ره  هک  ینیب  یمن  نآ  ورگ  یتسه  ار  يوب  گنر و  وت  هک  ور  تفگ  دـمآ  غراف  هیرگ  نوچ ز 
مرادن نوچ  اوه  ردنا  دشک  نم  يوس  ریت  اه  لاب  رهب  زادنا  ریت  دنچ  ماد  موس  ره  دهن  اهرپ  نیا  رهب  مادم  تمحر  یب  داّیص  اسب  يا  اه 
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نیا هیت  راسهک و  نیا  رد  نمآ  موب  ات  هیرک  تشز و  موش  هک  دـیآ  هک  هب  نآ  نتف  نیز  الب و  نیز  اضق و  نیز  نتـشیوخ  طبـض  روز و 
زا  5 تیب 613 / رد  هک  سواط  دمآ : غراف  هیرگ  نوچ ز   641 الب ب 647 - دص  ار  نابجعم  درآ  بجع  یتَف  يا  دش  نم  بجُع  حالس 

.دمآ نایم  هب  نخس  وا  هیرگ 

.ندنکن لد  يرهاظ  رویز  زا  ندوب : وب  گنر و  ورگ  رد 

هب مدرم  هدـید  رد  ار  دوخ  دنتـشاد ، بجع  رورغ و  رد  نداتفا  میب  نوچ  هک  ناـیاسراپ  ضعب  تریـس  هب  تسا  تراـشا  سواـط  خـساپ 
( دعب هب   2 تیب 1378 / لیذ  نونلا ، وذ  ناتساد  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب   ) .دنتخاس یم  روهشم  ییاسراپان 

تسا یعجهم  ار  افص  نآ  دعتسم  تسا  یعجضم  شوخ  ُهُسْفَن  تَّلَذ  ِّلِظ 

زا راـبخا  ناـسل  رد  .ینیب  دوخ  اـی  بجُع :  4 / 3345 ینک 3346 - مـگ  هر  يدرگ و  یغاـط  دوز  ینم  يوـس  يور  هیاــس  نـیا  زا  رگ 
رد ادخ  زا  میب  هدنـشخب : تاجن  زیچ  هس  .ینیب و  دوخ  و  يوه ، لخب ، تسا : هدننک  هابت  زیچ  هس   » هک تسا  هدـمآ  باسح  هب  تاکلهم 

ص 94) قودص ، لاصخ  « ) .اضر بضغ و  رد  ندرک  تلادع  يزاین و  یب  زاین و  رد  يور  هنایم  راکشآ ، ناهن و 

تسا ناج  ّودع  سواط  ياهرپ  نوچمه  ایند  لام  اه و  یکریز  اهرنه و  هک  نآ  نایب 

تسا ناج  ّودع  سواط  ياهرپ  نوچمه  ایند  لام  اه و  یکریز  اهرنه و  هک  نآ  نایب 

ظفح دشابن  نوچ  اوُقَّتا  ردنا  دشاب  دوخ  کلام  وا  هک  دشاب  وکن  ار  نآ  رایتخا  ار  ماد  دنیبن  هناد  یپ  زک  ار  ماخ  تکاله  دمآ  رنه  سپ 
رپ منک  َرب  تسا  رپ  نآ  مرایتخا  هاگ و  هولج  رایتخا  زادنیب  تلآ  نک  رود  راهنیز  يوقت  و 
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رگ نکم  رب  وگ  رَپ  تسین  شنایز  سپ  روش  ّرـش و  رد  دنکفن  رد  شرپ  ات  روبـص  ار  دوخ  رپ  دراگنا  تسین  تسا  رـس  دـصق  رد  هک  ار 
مظاـفح ربص و  يدـُب  رگ  تسین  میربـص  يرگ  هولج  زا  هک  نوچ  تسا  ینمـشد  اـبیز  ّرپ  نم  رب  کـیل  نَِجم  درآ  شیپ  هب  يریت  دـسر 

رَجَْزنُم يُدب و  یلقع  ارم  رگ  نم  تسد  ردـنا  غیت  قیال  تسین  نتف  ردـنا  تسم  وچ  ای  ملفط  وچمه  رف  ّرک و  مرایتخا  يدوزف ز  رب  ربهار 
سپ حالص  نابات و  ِلقع  مرادن  نوچ  باوص  زج  دوبن  هک  یغیت  دنز  ات  باتفآ  نوچ  هِد  رون  دیاب  لقع  رفظ  يدوب  نم  تسد  ردنا  غیت 
دنـس يرای و  روز و  مرادن  نوچ  ندش  دـهاوخ  نم  مصخ  ِحالـس  نیک  نَِجم  غیت و  نونک  مزادـنا  هَچ  رد  حالـس  مزادـنن  هاچ  رد  ارچ 
نوچ لامک  نیا  لامج و  نیا  مگ  دوش  ات  ار  يور  مشارخ  ور  دشوپن  هک  ار  يوخ  هحیقو  ِسفن  نیا  مغر  دنز  نم  رب  دناتـسب و  وا  مغیت 

یتشاد يریتس  يوخ  ملد  رگ  تسا  یندیشوپ  ار  يور  نیا  مخز  هب  هک  تسین  هََّزب  مشارخ  تَّین  نیدب  نوچ  لابو  رد  متفا  مک  ور  دنامن 
لامک ار  وا  نم  غیت  ددرگن  ات  حالس  متسکشب  دوز  مدید  مصخ  حالص  گنهرف و  روز و  مدیدن  نوچ  یتشارفن  افـص  زج  مبوخ  يور 

105 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لابو  نم  رب  مرجنخ  ددرگن  ات 

هک نم  رارق  وا  دریگ  دیربب  وا  زا  نوچ  رارف  ار  وا  دوب  يریغ  زا  هک  نآ  دوب  ناسآ  نتشیوخ  زا  رارف  یک  دوب  نابنج  مگر  ات  مزیرگ  یم 
ات زیرگ  ردنا  منم  مه  مصخ 
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ربارب هک  نآ  ماخ :  648 نتـشیوخ ب 671 - هیاس  تسوا  مصخ  هک  نآ  نتخ  رد  هن  نمآ و  تسا  دنه  هب  هن  زیخ  زیخ  دمآ  نم  راک  دبا 
.داتسیا دناوتن  ناطیش  بیرف  سفن و  ياوه 

وا نایز  هب  رگا  هک  نآ  ياه  شهاوخ  ماگنه  سفن  رب  نتشاد  طلست  .رش  كرت  ریخ و  ندیزگ  رب  يارب  یناسفن  تردق  نتـشاد  رایتخا :
.دیوگ كرت  ار  نآ  دناوتب  دوب 

.تایآ رتشیب  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دیزیهرپب  اوُقَّتا :

.نیک دصق :

.نتخادنین راک  هب  .نتفرگ  هدیدن  نتشاگنا : تسین 

.رپس نَِجم :

.هدنراد زاب  لعاف ) يارب  زا  ینبم  یمیم  ردصم  : ) رَجَْزنُم .دوب ) الاو  یماقم  ارم  متشاد ، يراد  دوخ  ناوت  رگا   ) .يرادنتشیوخ ظافح :

.دنکفا دهاوخ  اپ  زا  ارم  نآ  هلیسو  هب  تسا ، سفن  ياوه  هک  نم  مصخ  منکن  رود  دوخ  زا  ار  اهرویز  رگا  ندش : مصخ  حالس 

.هدنراد زاب  يورین  زا  تیانک  .هاگ  هیکت  دنس :

حالس هب  هجوت  اب  اما  .تسا  هدمآ  هََزب »  » ياهدهاش لیذ  تیب  نیا  همان  تغل  رد  .هََزب  فدارم  دنا ، هدرک  ینعم  هانگ  ار  نآ  ناحراش  هزب :
یحالــس رگید  دور و  یم  ناـیم  زا  نآ  ییاـبیز  مـشارخب  ار  يور  رگا   ) .دـناوخ حالــس  ینعم  هـب  هِّزب  ار  نآ  ناوـت  یم  تـیب 659  رد 

.يروتسم يریتَس : .دنک ) هدافتسا  نآ  زا  مصخ  هک  دوب  دهاوخن 

: منم مه  ممصخ  هک  نم 

دوخ ياهرپ  هک  تسا  یسواط  نابز  زا  هچ  رگ  اه  تیب  نیا   1 نیک 906 / رکم و  رد  رتب  مدرم  همه  زا  نیمک  رد  منورد  زا  سفن  مدرم 
تسا يداشرا  اما  دنک ، یم  ار 

106 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یگتـسب لد  ای  دنک ، ناشرد  هب  هار  زا  ماقم  هاج و  ادابم  هک  دنا  میب  رد  و  دنرادن ، يرادیاپ  ناوت  يوه  ناطیـش  بیرف  ربارب  هک  ار  نانآ 
ماوع
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هک ارچ  .دـنزیتسن  دوخ  ياوه  اـب  دـنزیرگب و  تمهت  ناَّظَم  زا  هک  رتهب  ناـسک  نینچ  دراداو ، ناـشنایغط  هب  ناـشیا  يرهاـظ  حالـص  هب 
.تسا رتهب  نتخیرگ  هاج  لام و  زا  دنا  ناوتان  هک  نانآ  يارب  سپ  .دننامرد  نآ  اب  هلباقم  رد  تسا  نکمم 

باتفآ و رد  زور  دنا  یناف  هک  ناگراتس  نوچمه  قح  ياقب  رد  دنا  یناف  هک  دنا  هدش  نمآ  دوخ  رنه  دوخ و  ِّرش  زا  هک  نادوخ  یب  نآ  تفص  رد 
دشابن رطخ  تفآ و  فوخ  ار  یناف 

زور دنا  یناف  هک  ناگراتـس  نوچمه  قح  ياقب  رد  دنا  یناف  هک  دنا  هدش  نمآ  دوخ  رنه  دوخ و  ِّرـش  زا  هک  نادوخ  یب  نآ  تفـص  رد 
دشابن رطخ  تفآ و  فوخ  ار  یناف  باتفآ و  رد 

هلمج عمـش  دش  هیاس  یب  وا  عمـش  هنابز  نوچ  دش  هیاریپ  انف  ار  يرخف  رقف  دوش  هیاس  یب  راو  دّـمحم  وا  دوش  هیاریپ  رقف  زا  شانف  نوچ 
وا تفگ  تخیر  عمش  هک  وا  رهب  زا  عاعـش  رد  تخیرگ  رد  هیاس  شیوخ و ز  زا  موم  رذگ  وا  ِدرِگ  هب  دوبن  ار  هیاس  رـس  اپ و  هنابز  دش 

رتـشیب عـالطا  يارب  .هدرک  یناـف  قح  رد  ار  دوخ  هک  نآ  دوخ : یب   672 متخیرگب ب 676 - اـنف  رد  مه  نم  تفگ  متخیر  تیاـنف  رهب 
.3 تیب 3669 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

.نتخاس دوخ  راعش  ار  رقف  .ندید  ریقف  ار  دوخ  قح  رد  يانف  اب  ندش : هیاریپ  رقف  زا  انف 

نبا هلمج  زا  تسا  هدـش  لقن  ثیدـح  ياه  باتک  رد  ییاه  تیاور  ص )  ) لوسر نتـشادن  هیاس  هراب  رد  ص :)  ) لوسر ندوب  هیاس  یب 
ماما صوصخب  ناماما  يارب  تمـالع  نیا  و  ص 124 ) ج 1 ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  « ) .ِضْرَـألا یَلَع  ُهُّلِظ  ْعَقَی  َْمل  : » درآ بوشآ  رهش 

ص 169، ج 1 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  ص 498 ، قودـص ، لاصخ  « ) .ٌء یف  هل  نوکی  و ال  تاـمالع ...  ماـمالل   » .دوش یم  هدـید  ناـمز 
اضر ماما  زا  نامز  ماما  هراب  رد  و  ص 116 ) ج 25 ، راونالا ، راحب 
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هنوـگ نیا  زا  تیب  نیا  رب  دوـخ  حرـش  رد  يراوزبـس  ص 322 ) ج 52 ، راونـالا ، راـحب  « ) .ٌّلِـظ َُهل  نوکی  ـال  : » تسا هدـش  تیاور  (ع )
مسر و مسا و  نوچ  دوب و  رون  همه  نوچ  تشادن  هیاس  ص )  ) یمتخ بانج  نآ  : » تسا هتشون  هدرک و  هنافراع  یلیوأت  اه  تیاور 

108 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و .دـنا » هدیـسر  تیلعف  هب  هک  وا  هثرو  رد  هکلب  دوش ، یم  قـالطا  دوـب  تملظ  یب  روـن  هک  درجم  لـک  لـقع  رب  وا  رد  تَِّینا  تیهاـم و 
: تسا هدورس  نینچ  نآ  لیوأت  رد  یجیهال 

دوب یفطصم  تملظ  ّلِظ و  ره  زا  هک  دوب  اوتسا  تقو  هجاوخ  نامز 

تسار پچ و  سپ  شیپ و  هیاس  درادن  تسار  تماق  رب  اوتسا  طخ  هب 

تماق تشاد  یم  ْمِقَتْساَف  رما  هب  تماقا  قح  طارص  رب  وا  درک  وچ 

یهلا ِّلِظ  ادخ  رون  یهز  یهایس  دراد  وک  هیاس  شدوبن 

ص 134. دابعلا ، داصرم  هب : دینک  هاگن  تسا و  قرغ  رون  نایم  رد  ور  نیا  زا  تسا  قرش  برغ و  نایم  هلبق  ار  و 

.1 تیب 2342 / لیذ  هب : دینک  هاگن  يرخف : رقف 

.دوجو رون  زا  تراعتسا  عمش : هنابز 

موم .دـنا  هدرک  حرـش  نوگ  هنوگ  ار  نآ  دوخ  هقیلـس  هب  ناـحراش  دراد و  يدـیقعت  مینیب  یم  هک  ناـنچ  تیب  نیا  شیوخ :...  زا  موـم 
.ینامسج ياه  یگریت  زمر  نآ ، هایس  گنر  تسا و  مسج  رهظم 

زا ار  موم  وا  .درب  یم  هاـنپ  عمـش  هدـنزیر  هب  ماـقم  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوـش و  عاعـش  همه  دراذـگاو و  ار  یگریت  دـهاوخ  یم 
.مسرب اقب  هب  ات  مزیرگ  یم  انف  رد  نم  دیوگ  یم  موم  يوش و  یم  انف  هار  نیا  رد  دیوگ  یم  دناسرت و  یم  راک  تبقاع 

ِّیناف عمش  عاعش  هن  ضَرَتْفُم  دمآ  یقاب  عاعش  نیا 
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رب رادیاپ  یموم  هب  تروص  شتآ  راکشآ  تملظ  عفد  ردنا  تسه  ایض  هن  عمش و  ینیب ز  رثا  هن  انف  یّلک  دش  ران  رد  نوچ  عمـش  ضرع 
نیا تسا  ینّابر  هلعش  ار  ناج  عمش  تسا  یناف  نآ  یقاب و  عاعش  نیا  ناج  رون  نوزفا  ددرگ  مک  دوش  ات  نآک  مسج  عمش  موم  فالخ 

هب دوش  انف  قح  رد  هدنب  ناج  هک  یماگنه   ) .ناج یقاب : عاعش   677 دوب ب 682 - رود  وز  ندش  یناف  هیاس  دوب  رون  نوچ  یشتآ  هنابز 
.مزال ْضَرَتْفُم : .تسا ) یقاب  وا  ياقب 

109 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.2 تیب 942 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نآ  یحالطصا  ینعم  يارب  .تسا  رادیاپان »  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  ضرع :

.اًلماک .مامت  هب  یلک :

مـسج نتخوس  رد  اما  دوش ، یم  دوبان  مه  شتآ  دش  مامت  موم  نوچ  تسا و  رادـیاپ  موم  نتخوس  اب  عمـش  شتآ  عفد :...  ردـنا  تسه 
ياـه تیب  رد  .سوسحم  هب  لوقعم  زا  تسا  یهیبـشت  .ددرگ  یم  رت  هتخورفا  ناـج  رون  دوـش  رت  هتخادـگ  مسج  هچ  ره  .تسین  ناـنچ 

ار موم  دـیاب  نداد  ییانـشور  يارب  .دوش  یم  هتخاس  موم  زا  عمـش  .درک  هیبشت  عاعـش  موم و  هب  ار  ناـج  ياـقب  مسج و  ياـنف  هتـشذگ 
.تسا یقاب  مه  ینشور  تسا  یقاب  موم  ات  دوش و  یم  دوبان  كدنا  كدنا  عمش  ددرگ و  یم  دیدپ  ینـشور  موم  نتخورفا  اب  تخورفا 

ناج رون  نآ  ندـش  انف  اب  دوش و  یم  اـنف  مسج  تسین  ناـنچ  ناـج  مسج و  دروم  رد  هک  تسا ، هتفگ  نآ  زا  یکاردتـسا  اـه  تیب  نیا 
.ددرگ یم  هدوزفا 

صرق نوچ  يدوخ  یب  ردنا  یـشاب  هاوخ  کین  يا  تسا  يربا  یب  يدوخ  یب  نیـشنمه  دشابن  هیاس  ار  هام  نیمز  رد  دـتفیب  هیاس  ار  ربا 
يربا نوچ  زاب  هام 
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دیامن ز یم  یلایخ  هم  فیرـش  ردب  نآ  دش  ون  هام  مک ز  فیعـض  دش  شرون  ربا  باجح  زا  هدنام  یلایخ  هم  زا  رون  تفر  هدنار  دـیایب 
تغارف هم  تسودـع  ار  اـم  اـهربا  وا  تفگب  هک  تسوا  فطل  مه  نیا  هک  رگنب  هم  فـطل  درک  شیدـنا  لاـیخ  ار  اـم  نت  ربا  درگ  ربا و 

: ربا  683 ناهن ب 690 - ام  مشچ  ار ز  هم  دـنک  هک  ناج  مصخ  ّودـع و  دـش  ار  ام  ْربا  رادـم  هم  دراد  خرچ  زارف  رب  راـبغ  ربا و  زا  دراد 
.هام نوچ  ناج  تسا و  ربا  نوچ  مسج  .تسین  هیاس  ار  هام  دنکفا و  یم  هیاس  ربا  هک  نانچ 

.دوب ناج  همه  نوچ  دوبن  هیاس  ار  ص )  ) لوسر

وا ّيراگنز  یکاخ  نت  نآ  وا و  يراّتس  تسا  لیّللا  زاب و 

ای تسا  يربا  اوـه  هک  یماـگنه  درگ : ربا و  2 ز  / 297 کَعَّدَو 298 - ام  نیه  تفگ  نت  بش  اـب  کـلف  نآ  دـمآ ز  رب  نوچ  شباـتفآ 
ای دوش  یمن  هدید  هام  هتساخ  نامسآ  رب  يدرگ 

110 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ددرگ یم  نآ  باجح  تسا  نینچ  زین  ناج  ربارب  نت  .تسا  راوشد  نآ  ندید 

رتشیب حیضوت  تیب 692  رد  ترضح و  نآ  زا  تسا  تراعتـسا  هم »  » و ص ،)  ) لوسر نانمـشد  هب  تسا  تراشا  ام : اب  اهربا  ندش  ودع 
( .دنک یم  ناهنپ  ام  زا  ار  ناج  مسج   ) .تسا

بات دناوخ  شیوخ  يودع  ار  ام  نمـشد  دناشن  زِع  رانک  رد  ار  ام  هام  دنک  یم  یلاله  زا  مک  ار  ردب  دـنک  یم  یلاز  هدرپ  نیا  ار  روح 
ربا رب  هم  رون  تسا  هرمگ  سب  ار  ربا  دناوخ  هم  هک  ره  تسا  هم  نیز  دوخ  وا  بآ  ربا و 
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یتیراع هم  رون  نآ  ربا  ردنا  تسا  یتلود  تسا و  هم  گنر  مه  هچ  رگ  تسا  هدش  لدـبم  هم  شکیرات ز  يور  تسا  هدـش  لْزنُم  نوچ 
.دوش یم  ناج  ندید  عنام  دنیشن و  یم  لد  رب  هک  یباجح  مسج و  زا  تیانک  هدرپ :  691 تسا ب 695 -

.یلاعت دزیا  فطل  ای  ص )  ) لوسر زا  تراعتسا  هام :

رب ربا  رگا   ) .دنملابقا یتلود : ( 1 هنحتمم ،  ) .َءاِیلْوَأ ْمُکَّوُدَع  يِّوُدَـع َو  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ : هب  تسا  تراشا  ام : نمـشد 
.دنایامن یم  هنوگژاب  ار  تقیقح  درآ ، ور  لد  رب  یناسفن  ياه  شهاوخ  نوچ  .تسا ) هام  زا  ینـشور  نآ  دـشاب ، نشور  هام  شبات  رثا 
تردـق بحاص  ناج  ربارب  ار  مسج  هک  نآ  تسا و  هدـیبات  نآ  رب  ناـج  غورف  هک  تسا  نآ  زا  تسا  یناوت  رگا  ار  مسج  تسناد  دـیاب 

تسا ناج  تکرب  زا  تکرح  نآ  اما  دراد ، تسا  تکرح  مزال  ار  هچ  نآ  تکرح و  مسج  هک  تسا  تسرد  .تسا  هارمگ  درادنپ  یم 
.مسج زا  هن 

هیاد رارَْقلا  ُراد  زا  یناف  طابر  نیو  راعتـسم  زا  ار  کلم  دنادب  ات  دش  لوغـشم  ایـض  لصا  رد  مشچ  دش  لوزعم  هم  سمـش و  تمایق  رد 
رب فیطل  وا  دش  قح  فطل  ساکعنا  فیثک ز  تسا و  هدرپ  تسا و  ربا  نم  ّرپ  رانک  ردنا  ریگ  وت  ار  اما  ردام  راچ  هس  يزور  دوب  هَّیِراع 

تسا ردام  نم  هیاد  نم ، ما  یسوم  تسا  رتشوخ  ردام  هیاد ، مهاوخن  نم  هام  مه ز  ار  هم  نسح  منیبب  ات  هار  ار ز  شنـسح  ار و  رپ  منَک 
696 هطبار ب 702 - نیا  دش  موق  كاله  هک  هطساو  زا  هم  فطل  مهاوخن  نم 

111 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ندش لوزعم 
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ُرَصَْبلا َو َقَِرب  اذِإَف  تسا : هتـسناد  تمایق  هروس   10 ياه 7 - هیآ  زا  هتفرگ  ار  نآ  يدـنه  ناـحراش  زا  يوریپ  هب  نوسلکین  هم : سمش و 
َناَک اَذا  : » مینادـب ثیدـح  نیا  زا  هتفرگ  ار  نآ  تسا  رتهب  اما  .ُّرَفَْملا  َْنیَأ  ٍذـِئَمْوَی  ُناـْسنِْإلا  ُلوُقَی  ُرَمَْقلا  ُسْمَّشلا َو  َعِمُج  ُرَمَْقلا َو  َفَسَخ 

ص 177، ج 7 ، راونالا ، راحب  « ) .راّنلا ِیف  اَمُهُدـُبْعَی  ْنَم  اَمِِهب َو  ِناَفَذـُْقیَف  ِْنیَریِقَع  ِْنیَرَْوث  ِهَروُص  ِیف  ِرَمَْقلا  ِسْمَّشلِاب َو  َِیتا  ِهَماَـیْقلا  ُمْوَی 
ص 605) عیارشلا ، للع 

لصا رد  مشچ  ندش  لوغشم  ( 2 تیب 1623 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 هلا 1623 / ناشدنبب  ندرگ  رب  غوی  هایس  واگ  ود  وچ  هم  باتفآ و 
رد دـنیوگ  هک  ( 23 - 22 تمایق ،  ) .ٌهَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ٌهَرِـضان  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  هیآ : ینعم  رد  نایّنـس  داـقتعا  هب  تسا  تراـشا  ًارهاـظ  اـیض :

.ایند زا  تراعتسا  یناف : طابر  َِکلَذ ) ْنَع  ُهَّللا  َیلاَعَت   ) .دننیب یم  رهاظ  هدید  هب  ار  ادخ  تمایق 

.ترخآ ملاع  رارَْقلا : ُراَد 

.ینامسج یناگدنز  .مسج  زا  تراعتسا  هیاد :

.قح ترضح  فطل  ناج و  زا  تراعتسا  ردام :

.تسا قح  ترضح  فطل  زا  یساکعنا  سواط  رپ  ییابیز   ) .نآ ياه  هضراع  نت و  زا  تسا  تراعتسا  سواط و  رپ  هب  تسا  تراشا  رپ :
.دعب هب   2 تیب 2955 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هیاد : یسوم و  .نایمدآ ) رد  يرهاظ  ییابیز  نینچمه 

.دوش لیاح  ادخ  ناسنا و  نایم  هچ  نآ  هطساو :

ضعب .دـننیب  یم  رثا  أشنم  ار  يرهاظ  ياـه  هساـح  ینامـسج و  ياـه  تکرح  مسج و  هک  یناـسک  هب  تسا  تراـشا  موق  موق : كـاله 
.دیامن یم  رود  یلو  دنا  هتفرگ  فوصت  لها  هب  تراشا  ار  نآ  ناحراش 

یم راکشآ  اه  تقیقح  هک  تمایق  رد  .دراد و  یم  زاب  یقیقح  هاج  هب  هجوت  زا  ار  یمدآ  هاتوک ، یناگدنز  نیا  رد  یتیراع  ماقم  هاج و 
هک ددرگ 
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.تسیک نآ  زا  تسیچ و  لالج  هاج و  ییابیز و 

112 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هام  يور  باجح  وا  ددرگن  ات  هار  ِّیناف  دوش  يربا  رگم  ای 

نآ دـنمدوس  ینعم  هب  دـشاب  رد  هدرپ  دـنب  هدرپ  دـشابن  يربا  ناـنچ  نآ  اـیلوا  اـیبنا و  مسج  وچمه  ـال  ْفصو  رد  وا  دـیامنب  شتروـص 
ربا و دوب  امـس  گنر  مه  وحم  زا  ربا  هتـشگ  اقِـس  نآ  دوب  يربمغیپ  هزجعم  ین  ربا  الاب  دیراب و  یم  هرطق  ینـشور  حابـص  ردنا  کنانچ 

ِیپ رَپ  وب  گنر و  يو  زا  هتفر  لَدـبُم  هتـشگ  وز  هتـشگ  مگ  ینت  اـّما  دوب  نت  ربص  هب  قشاـع  نت  ددرگ  نینچ  نیا  ربا  يوخ  يو  زا  هتفر 
ریخ ب 711- يدیمون ز  ناد و  قلطم  رفک  ریغ  دیص  يارب  ندرک  ادف  ناج  نت  ِنوتسا  رـصب  عمـس و  هناخ  نم  رهب  زا  رـس  تسا و  ریغ 

یهجوت نیرتمک  هک  دوش  ناـنچ  یمدآ  رظن  رد  نآ  تاـقلعتم  مسج و   ) .ادـخ يوس  هب  تکرح  ریـسم  رد  هدـش  دوباـن  هار : یناـف   703
.دوش یمن  قح  رادید  باجح  نانآ  مسج  اما  تسا ، مسج  دنچ  ره  ار  ایبنا  ایلوا : ایبنا و  مسج  .دشاب ) هتشادن  نادب 

.رادید عنام  دنب : هدرپ 

اب : » تسا هدمآ  نینچ  تیاور  نآ  رد  .کلام  نب  سنا  زا  تسا  یتیاور  تیب  نیا  ذـخأم  يونثم  ثیداحا  رد  حابـص : ردـنا  کنانچ  نآ 
میرم نب  یسیع  تفگ  .یلب  میتفگ  دیدید  ار  نآ  امش  تفگ  تسیچ ؟ میدیـسرپ  میدید  یتبوطر  يدرـس و  میدیدرگ  یم  ادخ  لوسر 
تسا هتشون  ص 23 )  ) يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  و  ( 1 تیب 2013 / لیذ  فیرش ، يونثم  حرش  « ) .درک مالس  نم  رب  هک  دوب 

ثیدح نیا  اما  تسا ، هتخاس  رب  یثیدح 
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: دوش یم  هدید  تسا  هدورس  لوا  رتفد  رد  انالوم  هچ  نادب  کیدزن  رگید  یتروص  هب 

زا نخس  تسا  هتـشون  يورقنا  هک  نانچ  تیاور  نآ  رد   1 دوب 2060 / هچ  نیزورما  ناراب  تمکح  دوجو  هدبز  يا  هک  هقیّدـص  تفگ 
.تسادخ تمحر  يدید  هک  یناراب  دیامرف  یم  هشیاع  هب  ص )  ) لوسر .نآ  ببس  تسا و  ناراب  زا  شسرپ  تسین ، ع )  ) یسیع

نخس ناتساد  نآ  رد  نکیل  .هتسناد  ( 3 / 3162 « ) بیغ زا  مالغ  کشم  ندش  رپ   » ناتـساد هب  تراشا  ار  نآ  يورقنا  .بآ  کشم  اقِس :
ود ره  انالوم  تفگ  ناوت  یم  .تسا  ناـیم  رد  نامـسآ  زا  بآ  ندـیراب  تحارـص  هب  اـه  تیب  نیا  رد  هک  یلاـح  تسین  ناراـب  ربا و  زا 

رد ار  هعقاو 
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.تسا هتخیمآ  رد  مه  اب  هتشاد و  رظن 

یم ینتفر  نایم  زا  شزرا و  یب  ار  نآ  تاقلعتم  مسج و  هک  تسا  یناسک  لاح  نایب  اـما  تسا  سواـط  ناـبز  زا  دـنچ  ره  اـه  تیب  نیا 
رد هک  یتکرب  ریخ و  زا  دراد و  یم  زاب  ناج  زا  ار  نانآ  مسج  هب  نتخادرپ  هک  دـنناد  یم  دـنا و  ناج  لیمکت  تیبرت و  یپ  رد  دـنناد و 

.دزاس یم  مورحم  تسا  ناشراظتنا 

شیپ نک  رادرم  نوچ  شیوخ  باطخ  رد  یـشاب  داش  يارب  ای  ناـیز  زا  نمآ  وش  وش ! يرهز  هکلب  ناـیطوط  شیپ  دـنق  نوچ  وشم  نیه 
مزیرگ ناعاّمط  ات ز  ینَس  دمآ  نآ  رهب  يرخف  رقف  تسر  زاب  بصاغ  یتشک ز  نآ  هک  ات  تسکش  نیا  يارب  یتشک  رضخ  سپ  بالِک 

نآ جرخ  هلمج  يدرگن  ات  نیزگ  تولخ  ور  دنک  یناتن  رپ  دنهراو  نارمُع  لها  صرح  ات ز  دنهن  نآ  یبارخ ز  رد  ار  اه  جـنگ  ینغ  رد 
هک نآ  نیا ز  و 
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اب هک  یناراتفگ  شوخ  زا  تراعتـسا  نایطوط :  712 راد ب 718 - شوه  ناـج  يا  یلوکْأَـم  لـکآ و  راوخ  همقل  مه  يا  همقل  مه  وـت 
.دنهد یم  بیرف  ار  نالد  هداس  گنرین ،

.زاسم ناتسرپ  ایند  راکش  ار  دوخ  دنیاتسب  ار  وت  هکنیا  يارب  یشاب : داش  يارب  ای 

تیب 3501/ لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدمآ  وا  هارمه  و  ع )  ) یسوم هراب  رد  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  یتشک : رضخ و 
.1 تیب 2342 / لیذ  هب : دینک  هاگن  يرخف : رقف  دعب ) هب   2

.3 تیب 30 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لوکأم : لکآ و  .تسا » هناریو  رد  جنگ  : » روهشم تسا  یلثم  یبارخ : رد  جنگ 

رـضخ هک  نانچ  دـندنب ، نانآ  نتفیرف  رد  لد  نارگید  ات  دـنهد ، ناشن  راوخ  اه  هدـید  رد  ار  دوخ  هک  ار  ادـخ  ناگدـنب  تسا  يداشرا 
.دریگن بصغ  هب  ار  نآ  هاشداپ  ات  درک  خاروس  ار  یتشک 

تاذلاب ینغ  هک  قح  ترـضح  هب  يدنبن و  لد  هاج  لام و  هب  ات  دنا  هدـناوخ  رخف »  » ار رقف »  » هک دـنک  یم  تراشا  هتکن  نیدـب  هاگ  نآ 
مدرم زا  هک  تسا  رتهب  يرادـن  ار  يرهاظ  هاج  لام و  زا  ندـنک  لد  تقاط  دوخ  رد  رگا  .دـنک و  زاین  یب  ار  وت  وا  يروآ و  يور  تسا 

ات يریگ  هرانک 
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.دنیاین رب  تنتفیرف  ددص  رد  دننیبن و  ار  وت 

اه کشَم  زا  بآ  وچ  دزیر  شرس  رب  اه  کشر  اه و  مشخ  اه و  مشچ 

دنَرب یم  شراگزور  مه  ناتسود  دنرد  یم  تریغ  ار ز  وا  نانمشد 

1 تخیر 1839 و 1837 و 1836 / حاورا  رب  فطل  نارازه  وک  تخیرگ  دیاب  قح  فطل  هانپ  رد 

دوب و یم  لوغشم  خلم  دیص  هب  درک و  یم  خلم  دیص  دصق  هک  یغرم  نآ  نوچمه  تسا  لوکأم  لکآ و  يزیچ  ره  هَّللا ، يَوِس  ام  هک  نآ  نایب  رد 
یمن هچ  رگا  شابم  نمآ  دوخ  لکآ  داّیص و  زا  لکآ ، داّیص  ِیمدآ  يا  نونکا  تشاد  وا  دیص  دصق  وا  يافق  سپ  زا  هک  هنـسرگ  زاب  زا  دوب  لفاغ 

هب مشچ  رظن  هب  شینیب 

هراشا

تسا لوکأم  لکآ و  يزیچ  ره  هَّللا ، يَوِس  ام  هک  نآ  نایب  رد 
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دصق وا  يافق  سپ  زا  هک  هنسرگ  زاب  زا  دوب  لفاغ  دوب و  یم  لوغشم  خلم  دیص  هب  درک و  یم  خلم  دیـص  دصق  هک  یغرم  نآ  نوچمه 
لیلد و رظن  هب  مشچ  رظن  هب  شینیب  یمن  هچ  رگا  شاـبم  نمآ  دوخ  لـکآ  داّیـص و  زا  لـکآ ، داّیـص  ِیمدآ  يا  نونکا  تشاد  وا  دـیص 

ندش زاب  زین  مشچ  ات  نیب  یم  شتربع 

دزد رگد  يداّیص  دوخ ز  راکـش  رد  ربخ  یب  دوب و  لوکأم  لکآ و  دوبر  رد  ار  وا  تفای  تصرف  هب  رگ  دوب  مرک  راکـش  ردنا  یکغرم 
تسا و هنحش  زا  لفاغ  رد  لفق و  تخر و  لوغشم  وا  لقع  تسا  يا  هلابند  رد  شنامـصخ  اب  هنحـش  تسا  يا  هلاک  راکـش  رد  هچ  رگ 

هدـعم دروخ  یم  ییاوه  بآ و  شیـشح  رگ  دوخ  يایوج  بلاـط و  زا  تسا  لـفاغ  دوخ  يادوس  رد  تسا  قرغ  ناـنچ  وا  رحـس  ِهآ  زا 
قح تسین  تسوا  وچ  مَعُْطی  َال  مُکْمِعُْطی َو  َوْه  هلا َو  ریغ  یتسه  ره  نینچمه  هایگ  نآ  دـمآ  لوکأم  لـکآ و  درچ  یم  یپ  رد  شناویح 
وَر تسا  متأم  بوذج  نالوکأم  ِنمأ  دوب  نکاس  نیمک  ردـناک  یلکآ  دوب ز  نمیا  یک  لوکأم  لکآ و  تسوپ  محل و  لکآ  لوکأم و 

.دعب هب   3 تیب 30 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لوکأم : لکآ و   719 تسا ب 728 - مَعُْطی  َال  وُک  هاگرد  نادب 

.تسا هبرگ  هدننک  راکش  تیب 719  رد  اما  .زاب  دنک  یم  دیـص  ار  غرم  هک  نآ  تسا و  غرم  دنک  یم  دیـص  ار  خلم  هک  نآ  ناونع ، رد 
غرم هب  رصحنم  لوکأم ، تسا و  لکآ  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  نداد  ناشن  هبرگ  غرم و  هب  زاب ، خلم و  غرم و  لیدبت  دسر  یم  رظن  هب 
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.تسین هبرگ  زاب و  خلم و  و 

116 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لکآ ار  دوخ  نوچ  وا  و  درک ، راکش  ار  وا  رگید  يدایص  دوب  لوغـشم  مرک  راکـش  هب  غرم  هک  لاح  نامه  رد  دوب :...  لوکأم  لکآ و 
.تشاد تلفغ  ندش  راکش  زا  تسناد ، یم 

هب هدیدنـسپ و  ار  ینعم  نیا  مه  نوسلکین  دـنا ، هدرک  ینعم  الاک  بحاص  ناغف  داـیرف و  ار  نآ  نوسلکین  زا  شیپ  ناـحراش  رحـس : هآ 
: تیب

بحاص نیرفن  ار  رحـس » هآ   » تسا رتهب  یلو  .تسا  هداد  عاـجرا   3 اتَْلیَو 2803 / او  اتَرْـسَح  ای  هرعن  ار  گـناب  نیا  يونـشب  ادرف  تفگ 
نادرگبـش هک  تسا  يدایرف  ینعم  هب  نآ  تفگ  ناوت  یم  .دیامن و  یم  هار  دزد  يوس  هب  ار  هنحـش  دنک و  یم  رثا  هک  درک  ینعم  الاک 

.تسا نانآ  یپ  هنحش  دننادب  نادزد  ات  دنداد  یم  رس 

ُمِعُْطی َوُه  ِضْرَْألا َو  ِتاومَّسلا َو  ِرِطاف  اِیلَو  ُذِخَّتَأ  ِهَّللا  َْریَغ  ُْلق َأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دـناروخ  یم  ار  امـش  وا  و  مُکْمِعُْطی : َوْه  َو 
« .دنناروخ یمن  ار  وا  دناروخ و  یم  وا  تسا و  نیمز  اه و  نامـسآ  هدننیرفآ  هک  ییادخ  مریگب ؟ یتسود  ادخ  زج  ایآ  وگب  ُمَعُْطی : َو ال 

.ندش راکش  تبیصم  زا  تیانک  متأم : بوذج  .هدنشک  بوُذَج : ( 14 ماعنا ، )

هک نانچ  ار  نآ  هک  ارچ  تسین ، بلطم  نیا  یفـسلف  ینعم  نایب  ضرغ  اـما  تساـه ، هدـیرفآ  لـک  ندوب  لوکأـم  لـکآ و  ثحب  ناونع 
.تسا هداد  حیضوت  دعب  هب   3 ياه 30 / تیب  رد  میدرک  تراشا 

.ندـیدرگ سفن  ياه  هسوسو  شوختـسد  تسا و  سفن  ياوه  ناطیـش و  تسد  رد  ندـش  راکـش  زا  ندـناسرت  اه  تیب  نیا  نومـضم 
یسک هب  دیاب  هکلب  دشاب  نمیا  دیابن  تسوا  راکش  یپ  رد  دزات و  یم  یمدآ  رب  توهش  وید  هک  یماگنه 
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: دیامرف هک  نانچ  تسا  يریگتسد  رومأم  ادخ  بناج  زا  هک  نآ  ای  تسادخ  وا  دناهرب و  يو  زا  ار  وا  دناوتب  هک  درب  هانپ 

رکف یهج  نوریب  نآ  زا  هک  یبـسخب  اـی  یهراو  یلاـیخ  زک  یناـتن  وت  درچ  یم  ار  رگد  رکف  نآ  رکف  دروـخ  یم  یلاـیخ  ار  یلاـیخ  ره 
درب یم  وس  نآ  وس و  نیا  دـشک  یم  درپ  رد  یلایخ  روبنز  دـنچ  باـبُذ  دـیآ  زاـب  رادـیب  يوش  نوچ  بآ  وت  ِباوخ  نآ  تسا و  روبنز 

تمیااـم تفگ  هک  وا  يوس  ظـیلغ  ِلاَّکا  قوج  زا  زیرگ  نیه  لـالجلا  وذ  دسانـش  ار  اـهرگد  نآ  لاـیخ و  نیا  تسا  نـالکآ  نیرتمک 
117 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ظیفح 

ِتسد نآ  تسا  هدش  قح  ریپ  تسد  رد  زج  راپـسم  ار  تسد  تفاتـش  ظفاح  نآ  يوس  یناتن  رگ  تفای  ظفح  نآ  وا  هک  نآ  يوس  هب  ای 
دیآ زاب  هک  ات  درخ  اب  نک  نیرق  ار  لـماک  لـقع  تسا  هدرپ  ردـناک  سفن  راوج  زا  تسا  هدرک  وخ  یکدوک  تلقع  ریپ  ریگتـسد  ار  وا 

هک دوش  تعیب  نآ  ِلـها  زا  وت  تسد  یهج  نوریب  نـالکآ  تسد  سپ ز  یهن  وا  تسد  هب  دوخ  تسد  هک  نوچ  دـب  يوـخ  نآ  درخ ز 
.تسا دوصقم  روبنز »  » تیب نیا  رد  نکیل  تسا ، سگم »  » ینعم هب  رتشیب  بابذ :  729 دوب ب 740 - ْمِْهیِْدیأ  َقْوَف  هَّللا  ُدَی 

.هدنروخ رایسب  لاّکا :

.دساف ياه  لایخ  یناطیش و  ياه  هسوسو  زا  تیانک  ظیلَغ : ِلاّکا 

: راوج ( 21 ابس ،  ) .ٌظیِفَح ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکُّبَر  َو  ( 57 دوه ،  ) .ٌظیِفَح ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  .مینابهاگن  ار  وت  ام  ظیفح : تمیااـم 
.یگیاسمه

.امنهار ریپ  لماک : لقع 

یناسفن ياهاوه  ( 10 حتف ، « ) .تسا نانآ  ياه  تسد  رترب  ادخ  تسد  ْمِهیِْدیأ : قْوَف  هَّللا  ُدَی 
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نآ راتفرگ  دوش  رادیب  نوچ  دهرب  نآ  دنزگ  زا  یتعاس  باوخ  رد  رگا  دراد و  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  یمدآ  یناطیـش  ياه  هسوسو  و 
درآ رب  بآ  زا  رـس  نوـچ  .دـهرب  ناشدـنزگ  زا  اـت  دور  یم  ورف  بآ  هب  وا  دـنروآ و  یم  موـجه  هنهرب  رب  ناروـبنز  هـک  ناـنچ  .ددرگ 

.دننیشن یم  وا  نت  رب  اهروبنز 

تسرب ناروبنز  مخز  زا  بآ  رد  ات  تسج  بآ  ردنا  روع  هک  نانچ  نآ 

فاعم شدنرادن  رس  درآ  رب  نوچ  فاوط  الاب  رب  روبنز  دنک  یم 

یم هگن  بیسآ  نیا  زا  لاح  ره  رد  ار  یمدآ  هک  نآ   4 / 434 نالف 436 - نآ  هنالف و  نآ  دای  تسه  نامز  نیا  روبنز  ّقح و  رکذ  بآ 
بآ اب  هدـنام  زاب  راک  زا  سفن  ياوه  اب  ینیـشنمه  زا  هک  ار  یلقع  .تسا  نوذأم  وا  يوس  زا  هک  نآ  ییامنهار  اـی  تسادـخ  داـی  دراد 

.ناهرب سفن  ياوه  ناروبنز  بیسآ  زا  ار  دوخ  نادرگ و  نیرق  درخ ، لماک  ریپ  میلعت 

118 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یبـن رون  وا  زا  اـت  دـیرم  يا  تسا  شیوخ  تقو  ِّیبـن  وک  ریطخ  تسا و  میلع  هک  تمکح  ریپ  ریپ  تسد  رد  دوخ  تسد  يدادـب  نوچ 
صلاخ یهد  هد  ِّرز  وچمه  يدمآ  رِّشَبُم  رای  هَد  سپ ز  نیرق  مه  ار  یتعیب  هباحـص  نآ  نیدب و  رـضاح  يدـش  هَِّیْبیَدُـح  رد  دـیدپ  دـیآ 
ثیدـح نیو  دوب  وا  اب  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  درک  تسود  ار  وک  تسا  تفج  یـسک  اب  درم  هک  نآ  ز  دـیآ ، تسار  تَّیعم  اـت  يدـش 

نوبز ور  نیشن  مک  هناد  تسا و  ماد  اجک  ره  ِِهبُولْطَم  ْنِم  ُْبلَْقلا  ُّکُفَی  َال  ِِهبُوبْحَم  َعَم  ُءْرَْملا  تفگ  دوب  وخ  شوخ  ِدمحا 
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مه بجع  يا  ریگ  نوبز  ینوبز و  وت  ناوج  يا  تسا  تسد  يالاب  مه  تسد  نادـب  نیا  ناـنوبز  ریگ  نوبز  يا  نیبب  ناریگ  نوبز  اریگ 
لِفْغُم يدیص  يداّیـص ز  صرح  شاف  مصخ  نآ  ار و  مصخ  ینیبن  هک  شابم  ادَس  ْمُهَْفلَخ  يِْدیأ  َْنَیب  بلط  ردنا  ریگ  دیـص  دیـص و  وت 

: تمکح ریپ   741 تسا ب 752 - لد  یب  وا  دنک  یم  یّیربلد  تسا 

.تبتر دنلب  گرزب ، ریطخ :  6 داشر 4121 / ریپ  یلو  ین  نودرگ  ریپ  دابم  رکشل  رس  داتسا و  ریپ  ریغ 

: تقو یبن 

.نتشگ نیرق  ص )  ) لوسر اب  ندش : رضاح  هَِّیْبیَدُح  رد   3 شیوخ 1773 / موق  نایم  دشاب  یبن  نوچ  شیپ  هتفر  خیـش  هک  ربمغیپ  تفگ 
.ندوب وا  تعیب  رد 

.هروس و نیمه  هیآ 18  زین  و  ( 10 حتف ،  ) .َهَّللا َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا 
لوسر اب  اج  نآ  رد  ناناملـسم  دنا  هتفگ  ناوضِّرلا » هعیب   » ار نآ  هک  دوب  هّیبیدُح  رد  هک  ادخ  لوسر  اب  مدرم  تعیب  هب  تسا  تراشا  نآ 
رَّغـصم نآ  دنا و  هدناوخ  ود ) ره   ) ءاب فیفخت  دیدشت و  هب  ار  هیبیدُح  .دنزیرگن  هک  دندرک  تعیب  دنا  هتفگ  دـندرک و  تعیب  گرم  رب 

رد هدیمخ  یتخرد  .یگدیمخ  ای  یجک  ینعم  هب  تسا و  ءابدح 

119 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدوب  اج  نآ 

تـشهب هدژم  نانآ  هب  دوب و  دونـشخ  نانآ  زا  تفر و  ناهج  زا  ادخ  لوسر  ّتنـس  لها  تایاور  قبط  رب  هک  هرَّشبم  هرـشع  رِّشَبُم : رای  هد 
.داد

.واس رز  صلاخ ، رز  یهد : هد  رز 

رد هک  تسا  یثیدح  زا  هتفرگ  هبُوبْحَم : َعَم  ُءْرَْملا   6 / 1418 یهن ؟ یم  تناما  نوچ  نئاخ  شیپ  یهد  هد  ّرز  تسه  نوچ  تتبحص 
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: تسا هدمآ  ادخ  لوسر  زا  نتفیرف  ياه  باتک 

نآ زا  لد  کفی :...  ال  ص 392 ) ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 13 ، ج 17 ، راونالا ، راحب  ص 140 ، عیارشلا ، للع  « ) .َّبَحأ ْنَم  َعَم  ُءْرَْملا  »
.دوش یمن  ادج  تسوا  ناهاوخ  هچ 

.دنک یم  متس  ناتسد  ریز  رب  هک  نآ  ریگ : نوبز 

(9 سی ،  ) .ادَس ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  مِهیِْدیأ : َْنَیب 

.هدنزاس لفاغ  هدننکفا ، تلفغ  هب  لِفْغُم :  1 وا 3243 / سپ  شیپ و  ار  دنب  دنیبن  یم  ُمُهاْنیَشغأف  ًادس  مهفلخ 

دنراپـسب و ریپ  تسد  هب  ار  دوخ  صالخا  يور  زا  دیاب  ناطیـش  دیک  زا  ییاهر  يارب  .دـنا  ناطیـش  بیرف  ضرعم  رد  نامز  ره  ناصقان 
.یتفا و ماد  هب  یهن و  اپ  تسا  نیمک  رد  يرطخ  هک  ییاج  رد  دوس  عمط  هب  اداـبم  دـیامرف  یم  سپـس  .دـنوش  یکی  وا  اـب  اـت  دنـشوکب 

.داد دهاوخ  ار  وت  رفیک  یتسد  ریز  تسا و  رایسب  تسد  يالاب  تسد  هک  ارچ  ینک  متس  ناتسد  ریز  رب  هک  نآ  زا  زیهرپب 

نآ ور  رـس و  دنادرگ  دنچ  سپ  شیپ و  دیآ  هناد  دزن  هب  نوچ  دیدب  يروفـصع  ْفلَخ  يِدـْیأ  َْنَیب  دیـشَن  ردـنا  شابم  یغرم  زا  مک  وت 
راـی و گرم  رگنب  شیپ  ار  راَُّجف  هّصق  سپ  نیبـب  وت  تسد  همقل  نیز  وا  میب  زا  مشک  اـت  تسه  داّیـص  مسپ  شیپ و  بجع  ياـک  سَفَن 

تـسد یب  نادـب  سپ  تسین  تسد  زرگ و  درک و  هجنکـش  قح  یتلاح  ره  رد  تسوت  نیرق  وا  یتلآ  یب  ناشداد  تکاله  هک  ار  راـج 
120 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  ینک  ْرواد  ْقح 

هک دش  یم  رِقُم  وا  هجنکش  رد  وک  تسه  قح  رگا  یتفگ  یم  هک  نآ 
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وت ماد  تسا  هدید  بجاو  ماد  زا  رارف  نوچ  بیرق  يا  تفگ  یمه  دـنار و  یم  کشا  بیجع  تسا و  دـیعب  نیا  تفگ  یم  هک  نآ  وه 
مهف باوج  نیا  متفگ  وت  لقع  روخ  رد  ماک  خلط  مشابن  یماک  یپ  زا  ماد  سوحنم  نیا  خیم  نم  منک  رب  تسا  هدیـسفچ  ترپ  رب  دوخ 
الاب دیشَن :  753 دَسَم ب 764 - ٌْلبَح  اهِدیِج  یف  نک  دای  دسح  تسا و  صرح  هک  یلبح  نیا  لسگب  باتم  رب  ور  وج  تسُج و  زو  نک 

.زاوآ زاوآ ، ندرب 

( يرهچونم  ) يِرْکِذ نم  ِْکبَناَِفق و  لصلص  لبلب و  دیشن  رس  رب  یم  تسا  دور  اب  هک  یطوط  يرمق و  ياون 

ار رس  تشپ  يور و  شیپ  ندید : ْْفلَخ  يِْدیأ  َْنَیب   6 دیشن 3263 / رد  دمآ  راز و  نایرگ  تشگ  دیـسر  تمعن  یلو  نآ  روگ  هب  نوچ 
.نتسیرگن

نآ .دـشاب ) يدایـص  ادابم  درگن  یم  ار  شیپ  سپ و  تسا ، شیوخ  بقارم  هناد  ندـیچ  ماگنه  هک  یکـشجنگ   ) .کشجنگ روفـصع :
.لاح نآ  رد  .مد  نآ  سفن :

.راک دب  رجاف : عمج  راّجف :

ِیلوُِأل ٌهَْربِع  اَهِیف  هک : نانآ  دـننام  و  طول ، دومث ، داع ، حون ، موق  ندـیدرگ  هاـبت  زا  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  اـه  تیاـکح  راّـجف : هّصق 
.ِباْبلَْألا

.هیاسمه راج :

.یلاعت قح  وا :

.دناتس یم  ملاظ  زا  مولظم  داد  هک  .هدننک  تواضق  نک : رواد 

.تسا رت  کیدزن  ندرگ  گر  زا  هک  ادخ  بیرق :

.تسا هتسب  اهنادب  لد  یمدآ  هک  ایند  ياهرویز  زا  تیانک  رپ : رب  ماد 

.دمآ نایم  هب  نآ  نخس   5 تیب 536 / رد  هک  سواط  نم : منک  رب 

121 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يرهاظ ياهرویز  ماد : سوحنم 

تراشا .وا  ندرگ  رد  اهدیج : یف  خلط ) لیذ  همان ، تغل  یهاشمزراوخ ، هریخذ  « ) .دشاب خلط  هدـننازوس و  زیت و  یـضعب   » .خـلت خـلط :
هب تسا 
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، درگن یم  کین  ار  رـس  تشپ  ور و  شیپ  تسخن  اما  دور ، یم  هناد  یپ  ناـناوخ  زاوآ  غرم  ( 5 دسم ،  ) .ٍدَسَم ْنِم  ٌْلبَح  اهِدـیِج  ِیف  هیآ :
.دریگ تربع  دیسر  اهنادب  هک  یباذع  زا  دشاب و  هتشاد  مشچ  شیپ  ار  ناراک  دب  ناتساد  دیاب  زین  یمدآ  .دشاب  نیمک  رد  يدایص  ادابم 

کیدزن ار  وا  تسین  ییادـخ  تفگ  یم  هک  نآ  دـندروآ و  رارقا  دـندید ، ار  باذـع  نوچ  دـندوب و  رکنم  هک  ناـنآ  ناتـساد  نینچمه 
.تفای

وت رب  سواط  نآ  ياهرپ  نوچمه  يا و  هتـسب  نادـب  لد  هک  تساهرویز  نیا  وت  ماد  دوب و  رپ  سواط  ماد  هک  دـنک  یم  تراـشا  سپس 
.ینکفا رود  هب  ینک و  رب  ار  نآ  دیاب  .تسا  هدیبسچ 

دیرُم رد  هَکِلهُم  همومذم  تافص  زا  دوب  تفص  مادک  عمق  هب  تراشا  نآ  هک  ار  غاز  مالّسلا  هیلع  لیلخ  نتشک  تفص 

دیُرم رد  هَِکلهُم  همومذم  تافص  زا  دوب  تفص  مادک  عمق  هب  تراشا  نآ  هک  ار  غاز  مالّسلا  هیلع  لیلخ  نتشک  تفص 

دیاب نآ  رارـسا  یکدـنا ز  دوب ؟ هچ  نامرف  تمکح  نامرف ! رهب  غاز ؟ وت  یتشک  ارچ  قح  لـیلخ  يا  غارف  ناـیاپ و  تسین  ار  نخـس  نیا 
تـساوخرد نت  رمع  تمایق  ات  درف  كاپ  يادخ  زا  سیلبا  وچمه  هاوخ  رمع  « 20  » ایند هب  دشاب  امئاد  هایـس  غاز  هرعن  غاک و  غاک  دومن 

ندوب قح  زا  بیاغ  رضاح  گرم  تسا  ندنک  ناج  همه  هبوت  یب  رمع  اَنَّبَر  اَْنُبت  هک  یتفگ  یکشاک  اَزَْجلا  ِمْوَی  َیلإ  ِینْرِْظنأ  تفگ  درک 
ترـضح ناـنچ  رد  وک  دوب  تنعل  ریثأـت  زا  مه  نآ  دوب  شتآ  تاـیح  بآ  ادـخ  یب  دوب  شوخ  قح  اـب  ود  ره  نیا  گرم  رمع و  تسا 

ریـش روضح  رد  یگناگیب  رد  قرغ  يرمع  هصاخ  نتـساک  یّلک  تسا و  ینوزفا  ِّنَظ  نتـساوخ  ار  ادخ  ریغ  ادخ  زا  وج  رمع  دـش  یمه 
هک هد  مشیب  رمع  یگناش  هب  ور 
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رد شوخ ، رمع  دَوب  وج  تنعل  هک  دـشاب  یـسک  دـب  دَوب  وا  هناـشن  ار  تنعل  هک  اـت  موش  رتمک  اـت  هک  نک  نوزفا  مَلْهَم  مور  رت  سپ  اـت 
مرهوگ دب  سب  هک  هد  منیا  مئاد  مروخ  یم  هگ  ات  هک  هد  مشیب  رمع  تسا  ندروخ  نیگرس  رهب  زا  غاز  رمع  تسا  ندرورپ  ناج  برق ،
تراشا .هد  تلهم  ازج  زور  ات  ارم  ِینرِْظنأ :...   765 ناهراو ب 779 - مغاز  يوخ  زک  يدیوگ  ناهد  هدنگ  نآ  تسا  راوخ  هُگ  هنرگ 

(79 ص : ، 36 رجح : ، 14 فارعا : ياـه  هروس   ) میرک نآرق  رد  هک  .َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأ  هک : ادـخ  زا  سیلبا  تساوخرد  هب  تسا 
.تسا هدمآ 

__________________________________________________

.ار ندب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 20)

123 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.2 تیب 19 / لیذ  هب  دینک  هاگن  ( 23 فارعا ،  ) .انَسُْفنَأ انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  تسا : مدآ  هبوت  هب  تراشا  .میتشگ  زاب  ام ، راگدرورپ  انَّبَر : اَْنُبت 

.یگناش هبرگ  ریظن  .ندرب  راک  هب  گنرین  .يزاب  هلیح  یگناش : هب  ور 

.تصرف لْهَم : همان ) تغل  زا  لقن  هب  ورسخ ، رصان   ) هناش هب  وت  ینک  هبرگ  هریخ  یمه  لهاج  درم  اسراپ  دوش  هنوگچ 

.ناتفص سیلبا  سیلبا و  زا  تیانک  ناهد : هدنگ 

یمدآ نتـساوخ  زارد  رمع  دوـصقم  اـجنیا  رد  تسا و  روهـشم  رمع  يزارد  هب  غاز  .تشک  ع )  ) میهاربا هک  تـسا  غرم  نیمراـهچ  غاز 
هار زا  ار  مدرم  ات  تساوخ  ار  ناهج  نایاپ  ات  ِیناگدـنز  ادـخ  زا  سیلبا  .دـهاوخ  یم  هچ  يارب  ار  نآ  يزارد  دـنادب  هک  نآ  یب  تسا ،
رمع نوچ  یـشابن  ادخ  دای  هب  نآ  رد  هک  يرمع  .تساوخ  مدآ  هک  نانچ  دهاوخب  شـشخب  ادـخ  زا  یتسیاب  دوبن  نادان  رگا  .دـنادرگب 

.دور یم  رس  هب  یهارمگ  رد  ناطیش 

تاجانم

تاجانم

هدرک لّدبم  يا 
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ار نایـسن  وهـس و  اطخ  نایـسن و  تسا و  وهـس  نم  راک  اطع  نایعا و  لیدـبت  وت  راک  رَـشَْبلا  ُوب  هدرکب  ار  رگید  كاخ  رز  هب  ار  یکاـخ 
هک يا  ینک  ناج  وت  ار  هدرم  نان  هک  يو  ینک  نان  وت  ار  هروش  كاـخ  هک  يا  ملح  ربص و  نک  ارم  مملِخ  همه  نم  ملِع  هب  نک  لّدـبم 

دزاس هک  ره  نارتخا  زا  نیمز  رد  ییازف  یم  نامسآ  ار  نیمز  وزج  ینک  یم  ینک  ربمغیپ  وت  ار  هر  یب  هک  يو  ینک  ربهر  ار  هریخ  ناج 
بلق تسا  يرگانیم  یمد  ره  اجنیاک  دید  تسیرگنب  نودرگ  هب  وک  لد  هدید  تامم  دیآ  نارگید  زا  شَرَت  وز  تایح  بآ  ناهج  نیز 

.بضغ مشخ ، ملِخ :  780 طیخَم ب 788 - یب  نت  هقرخ  فالتئا  طیحم  يریسکا  تسا و  نایعا 

.دنادن هار  هک  نادرگ  رس  هریخ :

زا دوصقم  تسناد ، ناوت  یم  اهدروم  رگید  هب  هجوت  اب  .دنا  هدرک  يریسفت  ار  نآ  دوخ  هقیلس  قوذ و  هب  کی  ره  ناحراش  هریخ : ناج 
.تسامنهار ربهر »  » زا دوصقم  ناسنا و  هریخ ،» »

هار هار : یب  .دـنوش ) یم  مدرم  ریگتـسد  دنـسر و  یم  یلاع  ماقم  هب  تضایر  لّـمحت  اـب  نکیل  دـنا ، مدرم  نیمه  سنج  زا  ناـیامنهار  )
.نادن

رگید اما  .دنا  هتفرگ  نآ  يوغل  ینعم  هب  هیآ  رد  ار  لاض »  » یّنس نارسفم  .یحض  هروس  هیآ 7  هب  تسا  تراشا  ندرک : ربمغیپ  ار  هر  یب 
لوسر تفگ  ناوت  یمن  یکدوک و  ماگنه  هکم ، ياه  هچوک  رد  ص )  ) لوسر ندرک  مگ  هار  هب  تسا  تراشا  لاض »  » دنیوگ نارسفم 

هَّللا ذاَعَم  (ص )

125 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ضعب ندرک : نامـسآ  ار  نـیمز  ءزج  ( 124 هرقب ،  ) .َنیِِملاَّظلا يِدـْهَع  ُلانَی  هک ال  تسا  هدوب  لاـض  تلاـسر  ماـقم  هب  ندیـسر  زا  شیپ 
نیا نامز  رید  زا  ناحراش 
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: دنا هدرک  ینعم  نینچ  ار  هلمج 

اما .هنوگ  نیا  زا  ییاهریبعت  دش و  هدیرفآ  نآ  زا  اه  نامسآ  هک  بآ  راخب  .دندش  هدرب  نامسآ  هب  هک  سیردا  یسیع و  نوچ  یناربمیپ 
دنوادخ : » تسا هدروآ  دهاجم  زا  دوخ  دنـس  هب  ( 43 ص 42 - ج 1 ،  ) روثنملا ّرد  ریـسفت  رد  یطویـس  هک  یتیاور  هب  تسا  رظان  ًارهاظ 
نارتخا ندوزف  .تخاس » ار  نامـسآ  تفه  دود  نآ  زا  تساخرب  نآ  زا  يدود  دـیرفآ  ار  نیمز  نوچ  دـیرفآ  نامـسآ  زا  شیپ  ار  نیمز 

نانآ هب  ار  نیمز  ياه  هار  نامـسآ ، ناگراتـس  هک  نانچ  دننک  یم  تیادـه  ادـخ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نایامنهار  هب  تراشا  نیمز : رد 
.دهد یم  ناشن 

هب تراشا  ار  نآ  يونثم  ثیداحا  زین  نوسلکین ، ناـنآ  زا  لـقن  هب  يوریپ و  هب  يورقنا و  يولوم ، فسوی  نوچ  ناـحراش  تاـیح : بآ 
.دنا نایوج  ایند  یتوم »  » زا دوصقم  هک  .دنا  هتفرگ  دیزیهرپب » ناگدرم  ینیشنمه  زا  یَتْوَْملا : َهَسلاَُجم  ْمُکاَّیإ َو  : » ثیدح

.تسا نتـسناد  تایح  تلیـسو  ار  نآ  نتـسب و  نادب  لد  زا ، تسا  تیانک  نتخاس » تایح  بآ  ایند  زا   » .تسین فلکت  نیدب  يزاین  اما 
.تسا نیگمغ  تخس  ایند  كرت  ندرم و  ماگنه  سک  نینچ 

قح تردـق  اـب  تسا و  رگیدـکی  ِسپ  هک  اـهداسف  نوک و  تعیبط و  ملاـع  رد  نوگ  هنوگ  ياـه  لدـبت  هب  تسا  تراـشا  ناـیعا : ِْبلَق 
.دریگ یم  تروص 

نیا ار  وت  رم  يدیـسر  یک  اقب  يدوب  ار  وت  تلاح  نآ  رب  رگ  يدـُب  یکاخ  اـی  يداـب  اـی  یـشتآ  يدـمآ  تسه  رد  هک  يزور  نآ  زا  وت 
زا ادـتبا  هب ز  مُوُد  رگیدـکی  دـعب  اه  تسه  نارازه  دـص  ات  نینچمه  دـناشن  نآ  ياج  هب  رتهب  یتسه  دـنامن  لّوا  یتسه  لِّدـبُم  زا  اِقترا 

لصا يدرگ ز  رود  طیاسو  زک  ناِمب  ار  طیاسو  نیب ! لِّدبُم 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2511 

http://www.ghaemiyeh.com


دهد هر  وت  تریح  تتریح  مک  دوش  یناد  ببس  زا  تسا  رت  نوزفا  لصو  قوذ  مک ، هطساو  تسَج  لصو  دش  نوزف  اج  ره  هطساو  نآ 
حرش اِقفاَن  يا  يا  هدیـسفچ  اقب  رب  ات  هک  تدوب  نایز  هچ  اهانف  نآ  یتفات ز  رب  ارچ  ور  شاانف  زا  یتفای  اهانف  زا  اهاقب  نیا  تترـضح  رد 

126 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

یم هک  رـصنع  راچ  هب  تسا  تراشا  داـب : اـی  شتآ   789 تسرپ ب 798 - ار  لِّدـبم  وـج و  اـنف  سپ  تسا  رتـهب  تنیلّوا  زا  مود  نوـچ 
.هتفای بیکرت  اهرصنع  نآ  زا  یمدآ  دنتشادنپ 

هفطن ای  دامج  نآ  ینعم  تروص ، نیا  رد  دنا و  هدناوخ  لَّدبنم »  » یـضعب .قح و  ترـضح  تردق  .هداد  تروص  لیدبت  هک  نآ  لِّدَبُم :
.تسا رتهب  لَّدبم  ندناشن »  » هنیرق هب  یلو  .تسا 

.ندرواین باسح  هب  ندراذگ ، ندنام : ار  طیاسو 

تیب 3899/ لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .ندیـسر یناسنا  هب  یناویح  زا  یناویح و  هب  یتابن  زا  یتابن و  هب  يدامج ، هلحرم  زا  نتفای : انف  زا  اقب 
.دراد مان  اعصاق »  » رگید خاروس  تسا و  شومکالک  خاروس  ود  زا  یکی  .ءاقفان  اقفان : دعب ) هب   3

تسرد هدش و  طبض  درمناوجان ) « ) اتفان «، » اقفان  » ياج هب  اه  هخسن  ضعب  رد  .دزیرگ  یم  ءاقفان  هب  دننک  بیقعت  ءاعصاق  زا  ار  وا  نوچ 
يواطم رد  هک  یبلطم  رب  تسا  یحیـضوت  .يا ) هدـیزخ  هنال  رد  شوم  نوچمه  ارچ   ) .تسا موزلم  هدارا  مزـال و  رکذ  ءاـقفان »  » .تسین

یتابن زا  یتابن ، هب  يدامج  زا  تسا ، لماکت  تلاح  رد  هتـسویپ  یمدآ  هکنیا  نآ  تسا و  هدمآ  لیـصفت  هب  هاگ  لامجا و  هب  هاگ  يونثم 
اه هطساو  نیا  .تسا  راگدرورپ  تردق  دهد  یم  ریس  اه  هلحرم  نیا  رد  ار  وا  هک  نآ  رترب و  رترب و  یناویح و  هب 
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نآ تسا و  هدومرف  زین  رگید  ياهاج  رد  هک  دنک  یم  تراشا  رگید  یبلطم  هب  سپس  .تسوا  فرـصت  زا  تسا  ینوگرگد  بجوم  هک 
: تفگ هَّللا  َِیبْسَح  دید و  ار  ادخ  دیاب  یقطنم  ياه  سایق  هب  لسوت  و  يدام ، لیاسو  بابسا و  رد  ندیشیدنا  ياج  هب  هکنیا 

رظن یناریح  تسا و  نظ  یکریز  رخب  یناریح  شورفب و  یکریز 

4 / 1406 یَفَک 1407 - ما  هَّللا  هک  وگ  هَّللا  َِیبْسَح  یفطصم  شیپ  هب  نک  نابرق  لقع 

يوس زاب  التبا  تایح و  يوس  امن  زو  امَن  يوس  ربخ  یب  دامج  زا  دوجو  ِوَدب  زا  هظحل  ره  نونک  ات  دونع  يا  يدید  رـشح  نارازه  دـص 
هک نآ  تسال ز  رحب  نورد  اپ  ناشن  سپ  تساه  ياپ  ناشن  نیا  رحب  بل  ات  شـش  جنپ و  نیا  جراخ  ِيوس  زاب  شوخ  تازییمت  لقع و 

127 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  طابِر  اه و  نطو  اه و  هِد  تسه  طایتحا  یکشخ ز  ياه  لزنم 

هن ار  لزانم  نآ  تسا  ناشن  هن  مانِس  ار  لحارم  نآ  ادیپ  تسین  فوقس  هصرع و  یب  سبح  جوم و  تقو  فوقُو  رد  ایرد  ياه  لزنم  زاب 
يا هدیـسفچ  نوچ  مسج  ياقب  رب  يا  هدید  اهاقب  نیا  اهانف  رد  نیع  ِحور  ات  امَن  زا  هک  فرط  نآ  نیلزنم  نایم  نادـنچ  دـص  تسه  مان 

رد تسا  نامدرم  ندمآ  مهارف  ثیدح  نآرق و  حالطصا  رد  تسا و  ندروآ  درگ  تغل  رد  رشح » : » رشح نارازه  دص   799 ب 807 -
، یناویح یتابن ، يدامج ، ياه  هلحرم  رد  نآ  ندش  هدنکارپ  زا  سپ  تسا  ءازجا  ندـمآ  مهارف  دوصقم  تیب  نیا  رد  .زیخاتـسر و  زور 

تسا داسف  نوک و  دوصقم  اًلمتحم  يدید ، ار  نآ  هک  نادب  بطاخم  رب  انالوم  دیکأت  و  رشح ،» نارازه  دص   » اما و ... 
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.ددع رد  تسا  تغلابم  ای  تسا  يرشن  رشح و  هظحل  ره  رد  هک 

.یتابن هلحرم  امَن :

.تاهج ساوح و  شش : جنپ و 

.تادرجم ملاع  زاغآ  ینامسج و  ملاع  ياهتنا  زا  تراعتسا  رحب : بل 

.ّتینامسج راثآ  یفن  هلحرم  1 ال : داهن 572 / ایرد  لد  رد  اپ  ناج  ریس  داتف  یکشخ  رب  کشخ  مسج  ِریس 

.دزادرپ یم  تحارتسا  هب  دزادنا و  یم  تخر  نآ  رد  رفاسم  هک  اج  نآ  یکشخ :)  ) ياه لزنم 

.ارسناوراک دننام 

یکـشخ ياه  لزنم  نوچ  اه  لزنم  نیا   ) .دنک فقوت  دیاب  طیارـش  ندوب  دعاسمان  جوم و  رطاخ  هب  یتشک  هک  اج  نآ  ایرد : ياه  لزنم 
هناشن دوصقم  تیب  نیا  رد  و  تسا ، ناهوک »  » تغل رد  مانِس : .دشاب ) هتـشاد  یتمالع  هک  تسین  تسا ، هاگفقوت  ارـسناوراک و  هد و  هک 

.داد صیخشت  ناوت  یم  ار  دودح  نآ  زا  هک  تسا 

هک تسا  هدـمآ  يونثم  ياه  تیب  نمـض  اهراب  .تشاد ) رایـسب  ياه  لزنم  یناحور  اـت  یتاـبن  هلحرم  ناـیم   ) .یناـسنا حور  نیع : حوُر 
.هدیسر یناسنا  هلحرم  هب  ات  هدید  ییاهرشح  انالوم  ریبعت  هب  ای  هدومیپ و  ار  ییاه  هلحرم  یمدآ 

128 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

داتفوا یتابن  رد  يدامج  زو  دامج  میلقا  هب  لوا  هدمآ 

دربن زا  دروآن  دای  يدامج  زو  درک  رمع  یتابن  ردنا  اه  لاس 

دای چیه  یتابن  لاح  شدمآن  داتف  یناویح  هب  نوچ  یتابن  زو 

دراذگ و یم  رـس  تشپ  زین  ار  هلحرم  نیا   4 / 3636 تفز 3646 و 3638 - اناد و  لقاع و  نونکا  دـش  ات  تفر  میلقا  اـت  میلقا  نینچمه 
انـالوم ریبـعت  هب  اـی  عوـنتم  ياهریـس  نآ  زا  هدیـسرن  هلحرم  نادـب  اـت  .تسا  تاـهج  ساوـح و  زا  نورب  هـک  دـیامیپ  یم  ار  يا  هـلحرم 

، تشاذگ نآ  نورد  هب  اپ  تشذگ و  رحب  بل  زا  نوچ  اما  تفای ، ناوت  یم  یناشن  نوگ  هنوگ  ياهرشح 
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یناشن هک  تسایرد  رد  نوچ  تادرجم  ملاع  رد  ریس  و  یکشخ ، رد  رفس  نوچ  یناسنا  ات  يدامج  هلحرم  زا  ریـس  .تسین  یناشن  رگید 
هدهاشم اهراب  ار  نوک  زا  دعب  داسف  داسف و  زا  دعب  نوک  يا و  هدید  ار  اه  هلحرم  نآ  وت  هک  دـنک  یم  ناسنا  هب  باطخ  سپـس  .درادـن 

؟ يا هدرک  شوخ  لد  ینامسج  یناگدنز  مسج و  هب  مه  زاب  يا و  هدرک 

زا تسا  نوزف  تلاسما  ره  هک  راپـس  یم  ار  نهک  ریگ و  یم  هزات  شاب  زاب  ناج  ادخ  لیدبت  شیپ  شاب  زاب  ناج ، نیا  غاز  يا  هدب  نیه 
نآ ار  هدـیدان  ره  رهب  رب  یم  هفحت  ار  هدیـسوپ  هدـیدنگ و  هنهک و  نک  رابنا  هن و  هنهک  رب  هنهک  نک  راثیا  راو  لخن  یـشابن  رگ  راپ  هس 

بالیـس يا  دـنیآ  عمج  وت  رب  روک  غرم  قوج  دنـشاب  اجک  ره  تسین  وت  راتفرگ  وا  تسا  قح  دیـص  تسین  وت  رادـیرخ  وا  دـید  ون  هک 
لِگ بآ و  هباروش  براش  دـنا  لد  یمعا  ببـس  نآ  ایند ز  لها  یمَع  دـیازفا  روش  بآ  هک  نآ  اه ز  باروش  زا  يروک  دـیازف  ات  روش 
هیـس رد  یگنز  وچمه  دای  یهاوخ و  اقب  تلاح  نینچ  اـب  ناـهن  رد  ناویح  بآ  يرادـن  نوچ  ناـهج  رد  رخ  یم  روک  هد  یم  روش  دـنا 

رگ دوب  ور  شوخ  دـهاش و  يزور  هک  نآ  تسا  هدوب  یگنز  ْلـصا  داز و  وک ز  تسا  هدوسآ  نآ  یگنز ز  یهایـس  رد  داـش  وت  ییور 
هناد دور  یم  شوخ  نیمز  رب  هناخ  غرم  نینَح  درد و  هّصغ و  ردنا  دشاب  نیمز  رد  هدـنام  وچ  هدـنّرپ  ِغرم  دوب  وج  كرادـت  ددرگ  هیس 

129 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دود  یم  رطاش  داش و  نیچ و 

نآ ز 
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كاروخ تسا و  روهـشم  رمع  يزارد  هب  غاز  زاب : غاز و   808 دوب ب 822 - زاورپ  هدـنّرپ و  رگد  نآ  دوب و  زاورپ  یب  لـصا  زا  وا  هک 
نت زمر  غاز  .درپ  یم  اه  نامـسآ  رد  تسا و  زاورپ  دـنلب  زاب  اما  كاپان ، ياه  ناـکم  ياـج و  نیگرـس  رد  شهاـگیاج  رادرم و  زا  نآ 

ود نیا  زا  ییاـبیز  ریوصت  يرلناـخ ) رتکد  موحرم  رثا  « ) باـقع غاز و   » هموظنم رد  .حور  ناگدـنهد  شرورپ  زمر  زاـب  تسا و  نارورپ 
.دید ناوت  یم 

.تسا یناویح  و  یتابن ، يدامج ، ملاع  دوصقم  راپ : هس 

.هتفرگ هرهب  رت  نوزف  یناسنا )  ) مراهچ هلحرم  رد  هتشاد و  یلماکت  هتشذگ  ياه  هلحرم  زا  کی  ره  رد  یمدآ  لاسما : ره 

.هدنشخب نک : راثیا 

.نداد رتشیب  تروص  رس و  يدام  ینامسج و  یناگدنز  هب  نداهن : هنهک  رب  هنهک 

.دنیب یمن  يزیچ  يدام  یگدنز  زج  هک  نآ  .درادن  ربخ  یناسنا  ملاع  زا  هک  نآ  هدیدان :

.ندرک هدهاشم  ار  تقیقح  .ندید  ار  نادیواج  یناگدنز  .یناسنا  ملاع  هب  ندیسر  ندید : ون 

.تسایند رکف  هب  اهنت  هک  درادن ، نیب  تقیقح  هدید  هک  روک : غرم 

4 روک 1048 / دنچ  هدرک  عمج  يروش  بآ  روفَن  خیش  وگ  ریوزت  نیا  كرت 

(4 و 1048 / تیب 2593  لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) 4 روش 2593 / بآ  دـیامن  رثوک  وا  شیپ  روک  غرم  نآ  دـیدن  شوـخ  بآ  هک  نوـچ 
.ناهج نیا  ياه  تمعن  يوایند و  یناگدنز  هب  هدرک  شوخ  لد  هباروش : بِراش 

نیا زارد  یناگدنز  هک  تسا  یناسک  زمر  انالوم  ریبعت  رد  غاز »  » .دش اهنآ  نتشک  رومأم  ع )  ) میهاربا هک  تسا  غرم  راهچ  زا  یکی  غاز 
.مدرم هتسد  نیمه  زا  تسا  يرگید  ریبعت  زین  روک » ناغرم   » .دنزاس یم  تسا ، رورغ  رسارس  هک  نآ  عاتم  اب  دنراد و  تسود  ار  ناهج 

زا نک  نیریش  دوخ  بآ 
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نکم ناروک  نیا  ماد  ار  دب  بآ  نَُدل  رحب 

4 / 1050 ریگ 1051 - روک  یقرَز  هب  ینوچ  گس  وچ  وت  ریگروگ  نیب  ادخ  ناریش  زیخ 

130 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ینعم دیتسه  تایح  نیا  ياقب  ناهاوخ  هک  امش  دیوگ : یم  دنا  هتسب  لد  يوایند  یناگدنز  هب  هک  مدرم  زا  هتـسد  نیا  هب  باطخ  انالوم 
يزور دنچ  رگا  دراد ، یهگآ  تایح  نآ  زا  هک  نآ  اما  .تسا  هدید  هایـس  ار  دوخ  هک  یگنز  نوچ  .دیا  هتفاینرد  ار  یقیقح  یناگدـنز 

.دوب دهاوخ  ناهج  نادب  نتفر  كرادت و  یپ  رد  درب  رس  هب  ناهج  نیا  رد  مه 

لاَّهُجْلا ِهِب  ُبَعْلَی  ًامِلاَع  َرَقَتْفا َو  ٍمْوَق  َّیِنَغ  َّلَذ َو  ٍمْوَق  َزیِزَع  ًاثالَث  اوُمَحْرا  ُمالَّسلا  ِهْیَلَع  ُّیِبَّنلا  َلاَق 

ُلاَّهُْجلا ِِهب  ُبَْعلَی  ًاِملاَع  َرَقَْتفا َو  ٍمْوَق  َِّینَغ  َّلَذ َو  ٍمْوَق  َزیِزَع  ًاثالَث  اوُمَحْرا  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ُِّیبَّنلا  َلاَق 

اب هک  ربمغیپ  تفگ  رَـضُْملا  ْنَیب  ًاِملاَع  ًاّیِفَـص  ْوأ  رَقَتْحاف  ًازیِزَع  َناَک  يِذَّلا  ْرَقَْتفاَف َو  ًاِّینَغ  َناَک  ْنَم  ناـج  رب  دـیرآ  محر  هک  ربمغیپ  تفگ 
نآ موس  نآ  دش و  رانید  یب  هک  مه  رگناوت  نآ  دش و  راوخ  یسیئر  زا  دعب  وا  هک  نآ  هوک  زو  دیگنـس  را ز  دیرآ  محر  هورگ  هس  نیا 

هدُرم ددرگ  وضع  ندب  زا  دشاب  وضع  عطق  وچمه  ندـمآ  يراوخ  هب  تّزع  زا  هک  نآ  ناهلبا ز  نایم  ددرگ  التبم  ناهج  ردـناک  یملاع 
نوچ هک  نآ  رامخ و  جـنر و  تفآ  لاسما  شتـسه  راپ  دروخ  وا  تَسلا  ماـج  زا  هک  ره  دـیدَم  ین  اـما  دـبنج  هدـیرب  ون  دـیرباو  نت  زک 

تـسا هدرک  مگ  هک  دیوگ  وا  هآ  هانگ  وا  تسا  هدرک  هک  دیوج  وا  هبوت  دوب  یناطلـس  صرح  ار  وا  رم  یک  دوب  ینادهک  لصا  گس ز 
جهنملا  ) دوخ حرش  رد  يولوم  فسوی  ًاثالَث : اوُمَحْرا   823 هار ب 832 -
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ییاهدنس هب  ثیدح  نیا  هعیش  قیرط  زا  اما  .تسا  هدش  لقن  ص 156 )  ) يونثم ثیداحا  رد  هک  هتسناد  یثیدح  ار  تیب  دنتسم  يوقلا )
.تسا هدمآ  ع )  ) قداص ماما  ادخ و  لوسر  زا  دنچ 

برق زا  ص 41 ، ج 2 ، راونالا ، راحب  « ) .ِلاَّهُج نامز  یف  عاض  ًاملاع  َرقتفا و  ًاّینغ  و  َّلَذ ، ًازیزع  اومَحرا  (: » ص  ) لوسر زا  قداـص  ماـما 
زا ص 44 ، ج 2 ، راونالا ، راـحب  « ) .لاّـهُجلا ِِهب  ُبعـالَتَت  ًاـملاع  رَقَتفا و  ٍموق  َّینغ  َّلذ و  ٍموق  َزیزع  اومحرا  (: » ص  ) ُِّیبَّنلا لاـق  دانـسالا )

ِّزِعلا دعب  هلذم  هتباصأ  ٌزیزع  اومحُری : نَأ  مهل  قح  هثالث و  محرَأل  ینا  (: » ع  ) قداص ماما  هرهابلا ) هردلا 

132 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص 405) ج 71 ، راونالا ، راحب  ص 98 ، ج 1 ، قودـص ، لاصخ  « ) .هلهجلا هلها  هب  فختـست  ٌملاع  ینِغلا و  دـعب  ٌهجاح  هتباصأ  ٌّینغ  و 
.هدش دنمزاین  هک  يزاین  یب  رَقَْتفاَف : ًاِّینَغ  َناَک  ْنَم 

.دیدرگ راوخ  دوب و  یمارگ  هک  نآ  و  يذَّلا :...  َو 

، نایرضم لباقم  .دنا  هدناسانـش  ناندع  نب  دعم  نب  رازن  نب  رـضم  ار  وا  .دنا  بوسنم  ودب  نایرـضم  هک  تسا  يا  هفیاط  ّدج  مان  رَـضُم :
ثیدح نیا  ًارهاظ  .َهعِیبَر » َرَضُم َو ال  اوُّبُسَت  ال  : » هک تسا  یثیدح  هدروآ  انالوم  هک  يا  هلمج  لباقم  رد  و  ریثا ) نبا  هیاهن   ) .دنا ناینامی 

.تسا نالهاج  نایم  ملاع  رضم ، نیب  یفص  ملاع  زا  دوصقم  انالوم  تیب  رد  لاح  ره  هب  .تسا  رگیدکی  ربارب  موق  ود  هتخاس  رب  اه 

.ندوب لد  تخس  ندوب : هوک  گنس و  زا 

.زارد ینالوط ، دیدَم :

.2 تیب 2100 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ینادهک : گس 

: تسا نآ  موس  هرقف ي  يروآ  دای  هدمآ  اه  تیب  ناونع  رد  هک  یثیدح  نایب  زا  یلصا  دوصقم 

تیب 820/ نومضم  نآ  قادصم  .رَضُْملا » َْنَیب  ًاِملاَع  ًاّیِفَص  »
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اب وا  حور  هدروآ و  نامیا  هتفگ و  یلب  تسلا  زور  زا  هک  نآ  .هدروخ  تسلا  ماج  زا  هک  نآ  ای  هدنام  نیمز  رد  هک  هدنرپ  غرم  .تسا   5
محرت هتسیاش  سک  نینچ  .درب  یم  رس  هب  ینامـسج  یناگدنز  هب  ناگتـسب  لد  نایم  ناهج و  نیا  رد  نونکا  تسا و  طوبرم  ناهج  نآ 

.تسا

تـسا ینادهک  گس  انالوم  ریبعت  هب  ای  هدربن  ییوب  ینعم  نیا  زا  هک  ار  نآ  اما  .دنراد  یم  راوخ  ار  وا  ناسانـشان  ردق  هک  تسا  يزیزع 
.بلطم نیا  يارب  تسا  يرتشیب  حیضوت  هدنیآ  ناتساد  .تسین و  رس  رد  ملاع  نآ  يوزرآ 

کشخ هاک  هب  وا  نتشگ  التبم  رَخْـسَت و  هب  هاگ  گنج و  هب  هاگ  بیرغ  نآ  رب  نارخ  نآ  هنعط  نارخ و  رخآ  رد  هچب  وهآ  نآ  ندش  سوبحم  هّصق 
ُغْلِل یَبوُطَف  ًابیرَغ  ُدوُعَیَس  ًابیِرَغ َو  َأَدَب  ُمالْسإْلا   » هک توهش  يوه و  لها  ایند و  لها  نایم  تسادخ  صاخ  هدنب  تفص  نیا  و  تسین ، وا  ياذغ  هک 

هراشا

هب وا  نتـشگ  التبم  رَخْـسَت و  هب  هاگ  گنج و  هب  هاگ  بیرغ  نآ  رب  نارخ  نآ  هنعط  نارخ و  رخآ  رد  هچب  وهآ  نآ  ندش  سوبحم  هّصق 
ًابیِرَغ َو َأََدب  ُمالْـسْإلا   » هک توهـش  يوه و  لها  ایند و  لها  نایم  تسادخ  صاخ  هدنب  تفـص  نیا  و  تسین ، وا  ياذغ  هک  کشخ  هاک 

ِهَّللا ُلوُسَر  َقَدَص  ءَابَرُْغِلل  َیبوُطَف  ًابیرَغ  ُدوُعَیَس 

وهآ نارگمتسا  نوچ  درک  وهآ  سبح  نارخ  ناواگ و  رپ ز  ار  يرُخآ  راهنیز  یب  نآ  شدرک  رُخآ  ردنا  راکش  يداّیص  درک  ار  يوهآ 
دروـخ یم  ار  هاـک  رخ  واـگ و  ره  اهتـشا  تعاـجَم و  زا  تخیر  هاـک  بش  نارخ  نآ  شیپ  هب  وا  تـخیرگ  یم  وـس  ره  هـب  تـشحو  زا 

ار تبوقع  نآ  دنتشاذگب  دوخ  ِّدض  اب  ار  هک  ره  ور  تفات  یم  هَک  ِدرَگ  دود و  هگ ز  وس  هب  وس  زا  دیمر  یم  وهآ  هاگ  رکـش  زا  رتشوخ 
(. 4 2 و 2627 / / 321 « ) زاب ناتساد   » اب دوش  هسیاقم  وهآ : هّصق   833 دنتشاگنا ب 838 - گرم  وچ 

رد هک  ییاهذخأم  رب  هوالع  ثیدح  نیا  ًابیرَغ : ُمالْسِْإلا  َأََدب 
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، راونالا راحب   ) .تسا هدمآ  اضرلا  رابخا  نویع  ینامعن و  تبیغ  یـشایع ، ریـسفت  نیدـلا ، لامکا  ياه  باتک  رد  تسا ، يونثم  ثیداحا 
زین ناـمز  رخآ  رد  تشاد و  كدـنا  ینایاریذـپ  یناملـسم  هکم  رد  مالـسا  روـهظ  ماـگنه  هک  نادـب  تـسا  تراـشا  و  ص 12 ) ج 8 ،

.دنا كدنا  نانمؤم  هصاخ  ناناملسم 

.محر یب  .دهدن  ناما  هک  راهنیز : یب 

.تسا هتفر  راک  هب  سبحم »  » ینعم هب  سبح :

.یگنسرگ تَعاجَم :

134 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ربتعم  دیوگن  يرذع  ار  رجَه  رگا  دهده  نآک  تفگ  نامیلس  ات 

هب ندوب  صفق  رد  دَمتعم  يا  باذع  نآ  تسا  مادک  ناه  باسح  زا  نوریب  تخـس  باذـع  کی  باذـع  ار  وا  مهد  دوخ  ای  شمـشکب 
ناغاز و زا  دراد  اه  غاز  عیابط  تسا و  زاب  حور  رگد  یـسنج  اـب  هتـسب  تحور  غرم  رـشب  يا  یباذـع  ردـنا  ندـب  نیز  دوخ  سنج  ریغ 
اب یتخـس   ) .تسا لبق  تیب  لیلد  ات :  839 راوزبس ب 844 - رهـش  هب  يرکب  وب  وچمه  راز  راز  ناشنایم  رد  هدـنامب  وا  اـه  غاد  نادـغج 

نامیلس : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  تفگ : نامیلـس  هک )...  اج  نآ  ات  تسا  گرم  یتخـس  نوچ  ندوب ، دض 
(21 لمن ، « ) .دروایب راکـشآ  یتجح  ارم  ای  مرب  یم  رـس  ای  منک  یم  تخـس  یباذع  ار  وا  تسا ، بیاغ  .منیب  یمن  ار  دهده  ارچ  تفگ 

:؟ تسیچ تخس  باذع 

، منکفا شباتفآ  رد  منکب و  ار  شرپ  .مزادنا  شناگچروم  دزن  منکب و  ار  وا  ياهرپ  دنا : هدرک  ریسفت  نوگ  هنوگ  ار  هَّنََحبذَأل »  » نارسفم
رد و  .منک » عمج  يو  ّدـض  اب  ار  وا  دـنا  هتفگ  : » تسا هدـمآ  رارـسالا  فشک  ریـسفت  رد  اما  .منک  اهر  باتفآ  رد  میالایب و  شنارطق  هب 

نایم وا و  نایم  منک  ادج  : » تسا يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت 
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تادرجم و ملاع  زا  ار  حور  ییادج  دـهاوخ  یم  وا  نوچ  ارچ ؟ تسا  هتفرگ  ار  ریخا  هتفگ  اه  هتفگ  نآ  نایم  زا  انالوم  و  .شناتـسود »
دننام دـغج و  غاز و  عبط  راـچ  .وا و  سفق  مسج  تسا و  زاـب  حور  هک  دریگ  یم  هجیتن  دـنک و  هیجوت  مسج  ملاـع  رد  ار  شیراـتفرگ 

.تسا راتفرگ  اهنآ  نایم  حور  هک  تساهنآ 

.دعب تیب  لیذ  هب : دینک  هاگن  رکب : وب  وچمه 

نیا زا  هک  مهد  ناما  هگ  نآ  تفگ : دنتساوخ  ناج  ناما  تفرگب ، گنج  هب  دنشاب  یضفار  همه  هک  راوزبس  رهـش  هک  هاشمزراوخ  دّمحم  تیاکح 
دیرایب یمان  رکب  وبا  هیده  هب  نم  شیپ  رهش 

مهد ناما  هگ  نآ  تفگ : دنتساوخ  ناج  ناما  تفرگب ، گنج  هب  دنشاب  یضفار  همه  هک  راوزبس  رهش  هک  هاشمزراوخ  دّمحم  تیاکح 
دیرایب یمان  رکب  وبا  هیده  هب  نم  شیپ  رهش  نیا  زا  هک 

دندروآ هدجـس  ودـع  لتق  رد  داتفا  شهپـسا  وا  ياهرکـشل  دروآ  ناشگنت  هاـنپ  ُرپ  راوزبس  لاـتق  رد  هاـشمزراوخ  ُغلا  پلا  دّـمحم  دـش 
وت نآ  ام  ناج  تدیازفا  یمسوم  ره  ام  نآ ز  تدیاب  هک  یتَّلِـص  جارخ و  ره  ناج  شخباو  نک  شوگ  رد  نام  هقلح  نامالاَک  شـشیپ 
مان رکب  وب  ارم  ات  شیپ  هب  يرکب  وبا  مدیراین  ات  شیوخ  ناج  نم  زا  دیناهرن  تفگ  وگ  شاب  تناما  يدـنچ  ام  شیپ  وخ  ریـش  يا  تسا 

رز لاوـج  سب  نوـسف  مه  هن  مناتـسا و  جارخ  هن  نود  موـق  يا  تـشک  وـچمه  ناْتمَوَرْدـِب  ناـتّما  هدـیمر  يا  دـیران  هیدـه  ناترهـش  زا 
رز و زا  دیباتب  ور  رابیوج  ردنا  کشخ  خولک  ای  راوزبس  ردـنا  رکب  وب  دوب  یک  هاوخم  يرکب  وبا  يرهـش  نینچ  زک  هار  هب  شدندیـشک 

يا یهرن  هدجس  يراین  ات  متسیب  ناریح  میس  ّرز و  هب  ات  متـسین  كدوک  تسین  يدوس  چیه  ناغمرا  رکب  وبا  مدیراین  ات  ناغم  يا  تفگ 
رد یضفار :  845 نوک ب 857 - هب  ار  دجسم  وت  ییامیپب  رگ  نوبز 
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زا نوچ  .دندش  هدنکارپ  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  درگ  زا  هک  دنداد  یناسک  هب  تسخن  ار  بقل  نیا  ایوگ  .یعیـش  نایّنـس ، ِلوادت 
.تسا ندرک  كرت  تغل ، رد  ضفر »  » دندرک و اهر  ار  وا  دوتس ، ار  نانآ  وا  دندیسرپ و  رمع  رکب و  وبا  زا  يو 

.ناولهپ ریلد ، یکرت :)  ) پلآ پلا :
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.گرزب رتهم ، یکرت ) : ) ُغلا

.راوتسا مکحم و  هاگهانپ  ياراد  ای  تسا  تیعمج  رپ  ینعم  هب  ًارهاظ  متفاین ، نآ  يارب  رگید  يدهاش  هانپ : رپ 

.تخادرپ میهاوخ  نوزفا  جارخ  یهاوخب  نامز  ره  تدیازفا : یمسوم  ره 

رییغت دوخ  قوذ  هب  هدوب  نیـشیپ  ياه  باتک  رد  ار  هچ  نآ  ای  تسا  هتـشاد  صاخ  يذـخأم  هصق  نیا  ندورـس  رد  اـنالوم  تسین  مولعم 
.تسا هداد 

يونثم تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  هدروآ و  ینیوج  ياشگ  ناهج  خـیرات  زا  دوخ  حرـش  رد  نوسلکین  هچ  نآ  ندروآ : مان  رکب  وبا 
تالیثمت صـصق و  ذـخآم  هچ  نآ  .درادـن و  ینادـنچ  طابترا  انالوم  هدورـس  اب  تسا ، هدـمآ  خـیرات  ياه  باتک  رگید  و  (ص 163 )

هن تسا  هدوب  مکاح  دـیبلط ، ماـن  رکب  وبا  رهـش  مدرم  زا  هک  نآ  و  راوزبس ، هن  تسا  مق  رهـش  هراـب  رد  هدروآ  نادـلبلا  مجعم  زا  يونثم 
.هاشمزراوخ

دنتفگ .دیراد  یم  نمشد  ار  افلخ  نایضفار  امش  هک  تفگ  ار  راوزبس ) ای  مق   ) رهش مدرم  هاشمزراوخ ، ای  مکاح  هکنیا  ناتـساد  لصاح 
.دنتـساوخ تلهم  زور  هس  نانآ  منیب ؟ یمن  رمع  ای  رکب  وبا  ماـن  هب  ار  یـسک  امـش  رهـش  رد  ارچ  تسین  نیا  رگا  تفگ  .تسا  نینچ  هن 

.مرکب وبا  وگب  دیسرپ  ار  وت  مان  رگا  میرب  یم  مکاح  دزن  ار  وت  دنتفگ  دنداد و  وا  هب  یتوشر  دنتفای و  ار  هرهچ  تشز  يدرم  موس  زور 
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جنرم ام  زا  ریما  تفگ  یفیرظ  .ابیز  نارگید  و  تسا ، تشز  نینچ  امش  رکب  وبا  ارچ  تفگ  تفـشآ و  رب  دندرب ، مکاح  دزن  ار  وا  نوچ 
.دنارورپ یمن  رکب  وبا  نیا  زا  رتهب  نامرهش  ياوه  بآ و  هک 

.تسا تنس  بهذم  زا  هتشگ  رب  زا  تیانک  هدیمر :

.دنیوگ یم  دنا و  هتفگ  یسوجم  ار  نایعیش  بصعتم  ناینس  ضعب  هک  نادب  تسا  یحیملت  ناغم :

.تسا دوصقم  ادخ  هاگرد  هب  ندوب  عضاخ  ندرازگ و  زامن  نتفر ، دجسم  زا  هدجس : يراین  ات 

.نآ رد  نتفخ  ای  نتسشن  هن 

يرازن يرکب  وبا  کی  دنتفاتـشا  هک  بش  هس  زور و  هس  دـعب  تساجک  يرکب  وب  هناریو  نیردـناک  تسار  ّپچ و  زا  دـنتخیگنا  نایِْهنُم 
شدـندیدب نوـچ  بارخ  یجنُک  یکی  رد  وا  دوـب  هـتفخ  ضَرَح  ُرپ  هـبارخ  هشوـگ  یکی  رد  ضرم  زا  هدـنامب  دوـب و  رذـگهر  دــنتفای 

137 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  باتش  شدنتفگب 

هب دوخ  هار  هب  دوخ  یمدـقم  ای  يدـُب  میاپ  رگا  تفگ  تسر  لتق  زا  ام  رهـش  دـهاوخ  وت  زک  تسا  هدـش  بلاـط  ار  وت  ناطلـس  هک  زیخ 
ارَم رکب  وبا  نآ  دنتـشارفب و  ناـشک  هدرم  هتخت  یمدـنار  یم  ناتـسود  رهـش  يوـس  یمدـنام  یک  هدکنمـشد  نیا  ردـنا  یمتفر  دـصقم 

.هدننک هاگآ  هدنهد ، ربخ  یِْهنُم :  858 ناشن ب 866 - دنیب  ات  هک  شدندیشک  یم  ناشک  نالاّمَح  هاشمراوخ  يوس  دنتشادرب 

.يرامیب زا  ندش  هتخادگ  ضَرَح :

رد و  تسا ، رفـس  زا  ندمآ  زاب  تغل  رد  مدْقَم :  5 ضوع 482 / دـشخب  قح  لضف  ار  نارباص  ضرح  جـنر و  نیا  رب  نک  يربص  تفگ 
.نتشادرب مدق  ینعم  هب  تیب  نیا 

.دندوب هعیش  ناگمه  نایراوزبس  هک  ور  نآ  زا  هدکنمشد :

وبا ( ؟ انالوم .تسا  یسک  هچ  هب  صیصخت  اما  .ساسا  هخسن  رد  تسا  نینچ  ارَم :
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؟ تسا نزو  تیاعر  يارب  اهنت  ای  .ناوتان  یندرم  اریم ، اُرم  ای  میوا ) هتفیش  نم  هک  يرکب 

موق نیا  زا  دـهاوخ  یمه  لد  لیلج  نادزی  هاـشمراوخ  تسه  قَحَتْمُم  تسا و  عیاـض  اـجنیا  ردـنا  قح  درم  ناـهج و  نیا  تسا  راوزبس 
وت رز  راثیا  هدجـس و  شقن  هب  هن  رظن  وت  رد  منک  لد  بحاص  نم ز  ْمُکِرِیبْدَت  یف  ِْبلَْقلا  اَذ  اوُغَْتباَف  مُکِریِوْصَت  َیلإ  ْرُْظنَی  َال  تفگ  لیِذَر 

هوای و دوش  دیآ  وا  ردنا  نامـسآ  تفه  نیا  وچ  دصفه  رگ  هک  لد  یتشاذـگب  لد  لها  يوج  تسج و  یتشادـنپ  لد  وچ  ار  دوخ  لد 
رظان تهج  شـش  رد  وا  زا  قح  دوش  ور  شـش  هنیآ  لد  بحاص  وجب  يرکب  وبا  ردنا  راوزبس  وگم  لد  ار  اه  هزیر  لد  نینچ  نیا  ناهن 

تـسا هتخادگ »  » ینعم هب  تغل  رد  قَحَتْمُم :  867 رظن ب 875 - قح  وا  هطـساو  یب  شدـنکن  رقم  دراد  تهج  شـش  ردـنا  هک  ره  دوب 
.هدش ینعم  دوبان »  » همان تغل  رد  یلو 

َیِشَخ ْنَم  تسا : میرک  نآرق  رد  .ندروآ  ور  لد  هب  .نتشاد  لماک  هجوت  نتساوخ : لد 
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: ْمُکِریِوْصَت َیلإ  ْرُْظنَی  َال  ( 33 ق ،  ) .ٍبِینُم ٍْبلَِقب  َءاج  ِْبیَْغلِاب َو  َنمْحَّرلا 

نم ( 3 تیب 2243 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 تسا 2243 / لِگ  بآ و  نآ  هک  تروص  رب  تسین  تسا  لد  رد  نامرظن  دـیوگ  یمه  قح 
.هن ای  یلد  بحاص  هک  مرگن  یم  وت  لد  هب  لد :...  بحاص  ز 

ج راونالا ، راحب  « ) .نمؤْملا َيِدبع  ُبلق  ینعسو  یضرا و  یئامَس و ال  ِینعَـسَی  َْمل  : » ثیدح هب  تسا  تراشا  ًارهاظ  دصفه : رگ  هک  لد 
ص 39) ، 55

تسا 3485/ لباق  ار  اهتنم  یب  تروص  تسا  لد  فصو  هنیآ  يافص  نآ 
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رد .دنیبب ) اج  همه  ار  ادخ  هک   ) .دنیب ار  ادخ  تهج  ره  رد  هک  یلد  زا  تیانک  ور : شـش  هنیآ  ( 1 تیب 3485 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1
.لد بحاص  وا : هطساو  یب  قح ) یلو   ) .تسا قح  تیانع  دروم  لاح  همه  رد  ندوب :...  رظان  تهج  شش 

یم راوـخ  ار  وا  مدرم  تسا و  بیرغ  اـیند  مدرم  ناـیم  رد  هک  تسادـخ  درم  زمر  اـنالوم ) رظن  زا   ) رکب وـبا  ناـهج و  نیا  زمر  راوزبـس 
: دیوگ دهاوخ و  یم  یلد  نانچ  ناگدنب  زا  یلاعت  يادخ  تسا و  نشور  یلد  ار  وا  هک  یلاح  دنراد 

ار لاح  میرگنب و  ار  ناور  ام  ار  لاق  میرگنن و  ار  نابز  ام 

2 / 1749 دوب 1750 - عضاخان  ظفل  تفگ  هچ  رگ  دوب  عشاخ  رگا  میبلق  رظان 

لاصو بحاص  زا  نم  متفگ  يا  هّمـش  لاَون  قح  ار  یـسک  دهدن  وا  زا  یب  دَنَـس  دشاب  ومه  درآ  لوبق  رو  دنک  وا  يارب  زا  در  دـنک  رگ 
رب هنوگچ و  نوچ و  یب  تسه  لاصّتا  ار  لُک  يایرد  شفک  اب  دـهد  ناـموحرم  هب  ار  نآ  شفک  زو  دـهن  شتـسد  فک  رب  ار  تبهوم 

ِینَحنُم يا  رایب  لد  دـیوگب  قح  ینغ  يا  يرایب  رز  لاوج  دـص  مالَّسلا  دـشاب َو  فیلکت  شنتفگ  مالک  رد  دـجنگن  هک  یلاصّتا  لامک 
139 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اب مرد  رب  ناج  يا  رآ  ار  وا  هفحت  مرگنب  لد  نآ  رد  وت  رد  مرگنن  مَیضارعا  دوب  ضِْرعُم  وت  رو ز  میضار  نم  لد  تسا  یضار  وت  رگ ز 
لد ز دناد  هک  سک  نآ  کنخ  يا  تسوا  قلخ  لصا  اباب و  ردام و  نانِج  دشاب  ناردام  ياپ  ریز  نانچ  نم  متسه  تسا  نوچ  وا  وت 
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ِناج ِناـج  ِناـج  تسوا  ملاـع  بطق  هک  روآ  یلد  نآ  ُوُتق  اـه  لد  نیا  زا  تسا  ُّرپ  تدـیوگ  وت  هب  مدروآ  لد  کـن  ییوگب  وت  تسوپ 
هب تیب 870  رد  هک  .لد  بحاـص  وا :  876 رظتنم ب 888 - اـه  لد  ناطلـس  نآ  تسه  ِرب  رون و  رپ  لد  نآ  يارب  زا  تسوا  مدآ  ِناـج 

.دش فصو  دعب 

قولخم یلاعت و  قح  نایم  ضیف  هطـساو  لد  بحاص  .تسا  لد  بحاـص  تطاـسو  هب  لوبق  در و   ) .دوش داـمتعا  نآ  رب  هچ  نآ  دـنس :
.قح ترضح  هقلطم  تردق  زا  تیانک  لک : يایرد  .تسا )

يوغل ینعم  زا  هتـشذگ  تیب  نیا  رد  .تفگ ) دیاب  فیلکت  عفر  يارب  اما  تسین ، رودقم  لاصتا  نآ  تقیقح  نایب  دنچ  ره   ...: ) فیلکت
.دراد راعشا  زین  راوشد »  » ینعم هب  فیلکت » »

.نادرگ ور  ضِْرعُم :

.نادرگ يور  لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) یضارعا

.3 تیب 2243 / لیذ  هب : دینک  هاگن  مرگنب : لد  نآ  رد 

: ُوُتق ص 157 ) يونثم ، ثیداحا  تیب ، نیمه  لیذ  يوقلا ، جهنملا  « ) .تاهَّمالا ِماْدقأ  َتْحَت  ُهَّنَْجلا   ...: » ناردام ياپ  ریز 

هتفگ نیچ  زا  يرهـش  ار  وتق »  » هک دش  تراشا  تیب  نآ  رد   3 ُوُتق 1413 / رد  تدارم  راـغُلب و  هب  نم  وت  قوشعم  متـسین  نم  سپ  تفگ 
.دنا

.ریخ ییوکین ، یکین ، رب :

.تسادخ يایلوا  بلق  رد  هک  .مظعا  حور  ناج : ناج  ناج 

ود ره  رد  وتق  ًارهاظ  یلو  دنا  هدرک  ینعم  یطوق  ار  وُتق  تیب  نیا  حرش  رد  ناحراش  ضعب 

140 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ادخ تفرعم  زا  هک  لد   ) .تسا هتفر  راک  هب  ناتسرفاک  ینعم  هب  ُوُتق  دندوصقم و  نآ  مدرم  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا  ینعم  کی  هب  تیب 
یلد تسادخ ، هتفریذپ  هک  یلد  .تسا ) ناوارف  تسا  نارفاک  رهش  هک  وتق  رد  دشاب  یهت 
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، قح قلطم  تردق  اب  ار  وا  تسا و  یهلا  ضیف  هطـساو  لد  نینچ  .دـنیب  ار  ادـخ  درگنب  وس  ره  زا  دـجنگن و  نآ  رد  ادـخ  زج  هک  تسا 
زا يرتشیب  فیـصوت  دعب  ياه  تیب  رد  يوشن و  قح  لوبق  دروم  ینکن  هطـساو  ار  وا  يرواین و  تسد  هب  یلد  نانچ  ات  .تسا و  دـنویپ 

.دنک یم  لد  نآ 

لد هک  ناشک  وس  نآ  یهن  هتخت  رـس  رب  ناج  هدیـسوپ  هدرمژپ  لد  سپ  رابتعا  یباین ز  ار  لد  ناـنچ  نآ  راوزبس  رد  اـهزور  يدرگب  وت 
ور يروآ ؟ اج  نیدب  هدرم  لد  هک  يِرَج  يا  تسا  هناخ  روگ  نیا  تدیوگ  راوزبس  ردـنا  دَوبَن  لد  نیا  زا  هب  رایرهـش  يا  ار  وت  مدروآ 

ناّدض ایـض  اب  تملظ  هک  نآ  دوب ز  ناهنپ  ناهج  نیز  لد  نآ  ییوگ  تسوا  زا  نوَک  راوزبس  ناما  هک  تسوخ  هاش  وک  یلد  نآ  روایب 
غاد سنجان ، رب  سنجان  ندید  غاز  رهش  ایند  تسا و  زاب  وا  هک  نآ  تسا ز  یثاریم  ار  عبط  راوزبس  تسلا  زور  زا  لد  نآ  ِّینمـشد  دوب 

هک نآ  زارد ز  ِحُْصن  دنک  مک  حصان  هک  ات  زاین  رهب  زا  هن  يرآ  دنک  یم  دنک  یم  یقافترا  تلامتـسا  دنک ز  یم  یقافن  یمرن  دـنک  رو 
هک نآ  دیفتـسُم ز  ِقدص  نیع  شقافن  دش  دیهر  ار  شقافن  نآ  دـنریذپ  رگ  وت  هب  وت  دراد  رکم  نارازه  دـص  وج  رادرم  سخ  غاز  نیا 
وخ نادب  ناتـسرپ  ایند  هک  یناهج  زا  تراعتـسا  راوزبس :  889 رخ ب 901 - بویعم  اـم  رازاـب  رد  تسه  رف  ّرک و  اـب  لد  بحاـص  نآ 

.دنا هتفرگ 

.خاتسگ يِرَج ء : يرَج : .یبایب ) ار  لد  نآ  یناوت  یمن  يرگنب  دنچ  ره   ) .نتسیرگن تقد  هب  رابتعا :

يوخ هک  وخ : هاش 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2527 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا ییادخ  .تسادخ  دنسپ  دروم  .دراد  یهلا 

« .اَِهلْهَأب ُضْرْألا  ِتَخاََسل  ُهَّجُحلا  َال  َْول  : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  نوَک : راوزبس  ناما 

141 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یمرن نداد ، ناشن  تقافر  قافترا : ( 2 تیب 928 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  « ) .ِیباَِبق َتْحَت  ِیئاِیلْوأ  : » ثیدـح هب  تسا  تراشا  ندوب : ناهنپ 
.ندرک

هدیدنـسپ یماگنه  لد  .تسا  رپ  یهلا  قشع  زا  هک  یلد  ای  ادخ ، یلو  زمر  لد  .تسا و  يدام  ناهج  زمر  دش  تراشا  هک  نانچ  راوزبس 
لد نینچ  هک  .دوـب  زاـب  یپ  رد  مه  تسب و  غاز  هب  لد  مه  ناوـت  یمن  .دوـشن  تفاـی  اـیند  هب  یگتـسب  لد  زا  يا  هّرذ  نآ  رد  هک  تـسا 

.تسا قافن  یگتسب 

اب مه  تلاح  نیا  رد  رگا  اما  دـیامن ، یهت  تزاب  رهم  زا  دـیابرب و  ار  تلد  ات  دروآ  یم  ور  وت  هب  رهاظ  هب  غاز ، انالوم  ریبعت  هب  ای  ایند و 
.دوش یم  لدبم  قدص  هب  قافن  هاگ  نآ  .دریذپ  یم  ار  وت  تمحرم  زا  يرآ ، لد  بحاص  هب  يور  قدص  يور  زا  یلد  نینچ 

تسا يداشرا  ( 2 تیب 2979 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 2 ناهگان 2979 / دـش  یتسار  شغورد  نآ  ناور  دـش  نوچ  یقداص  اب  یبذاـک 
صقان و هقیلس  اب  هک  ار  نآ  دنا و  هتفرگ  دوخ  ياوه  ِیپ  هداتفا و  رود  لد ) بحاص   ) انالوم ریبعت  هب  ای  یلـصا  يامنهار  زا  هک  ار  نانآ 

.دنسانش یم  ادخ  درم  ار  وا  دنا و  هدیزگ  تسا  قفاوم  ناشلدتعمان  عبط 

هن تسوت  ِّیلو  نآ  ار  وت  رم  دـیآ  شوخ  وا  قرَز  هک  نآ  يا  هن  ناطلـس  ِدـض  رگ  وش  لد  سنج  يا  هن  ناـج  یب  رگا  وج  لد  ِبحاـص 
وت عبط  شیپ  تسیز  وت  عبط  رب  وخ و  رب  وا  هک  ره  ادخ  صاخ 
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کشم و تسا  دـساف  تغاـمد  یناراوه  زا  دوش  تیوج  رَبَع  شوخ  ماـشم  نآ  دوش و  تیُوب  اـت  راذـگب  اوه  ور  تسا  یبن  تسا و  یلو 
ضعب دوش : تیوب   902 اج ب 907 - هب  اج  رخآ  ردنا  دزیرگ  یم  ام  ِيوهآ  نخـس و  نیا  درادـن  دـح  تسا  دـساک  تزغم  شیپ  ربنع 

ار سفن  ياوه   ) .لعاف يوب  تسا و  نتفر  ینعم  هب  تیب  رد  ندش »  » یلو دنا ، هتفرگ  ندیسر  ندمآ و  تسد  هب  ینعم  هب  ار  وب  ناحراش 
ینعم ریبع  ای  ربنع  ار  ربع »  » ًامومع ناحراش  وج : رَبَع  .دوش ) شوخ  يوب  يایوج  تغاـمد  دورب و  وت  زا  نآ  شوخاـن  يوب  اـت  نک  اـهر 

نآ دعب  تیب  رد  ربنع  کشم و  .دنا  هدرک 

142 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يوه نوچ   ) .هتفای هار  نآ  رد  هنایولوم  تافرـصت  تفگ  ناوت  یم  هدماین ، اه  گنهرف  رد  ینعم  نیدب  ربع  دنچ  ره  دـنک ، یم  دـییأت  ار 
ناتـساد هب : دـینک  هاگن  .یبای ) یم  هار  ادـخ  یلو  هب  ددرگ و  یم  شوخ  يوب  يایوج  وت  ماشم  یتسر  نآ  دـب  يوب  زا  يدرک و  اهر  ار 

(. 4 / 256 « ) ناراطع رازاب  رد  غّابد  »

.نتفر سفن  ياوه  یپ  یناراوه :

نارخ رُخآ  وهآ و  هّصق  هیقب 

نارخ رُخآ  وهآ و  هّصق  هیق 

بَّذـعُم هّقح  یکی  رد  کـشُخ  یهاـم ز  نوچ  عزن  رد  برطـضم  رخ  ِلبطـصا  رد  دوب  هجنکـش  رد  رن  ِفاـن  شوخ  ِيوهآ  نآ  اـهزور 
دم ّرج و  زک  يدز  رخـست  رگد  نآ  شومخ و  ناریم ، دراد و  ناهاش  عبط  شوحُولا  ُوب  نیا  اه  هک  یتفگ  شرخ  کی  کشُم  کـُشپ و 
زو همخت  دـش  يرخ  نآ  یکَّتُم  وـگ  وـش  هاـش  ریرـس  رب  یکُزاـن  نیا  اـب  هک  یتـفگ  يرخ  نآ  دـهد و  نازرا  یک  تـسا  هدروآ  رهوـگ 

مسر هب  سپ  دنامب  ندروخ 
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ای ز ینک  یم  يزاـن  هک  مناد  یم  تفگ  ناوتاـن  متـسه  تسین  مااهتـشا  نـالف  يا  ور  هن  هک  وا  درک  نینچ  رـس  دـناوخب  ار  وهآ  توعد 
ما هدوب  يرازغرم  ِفیلأ  نم  تسا  ون  هدـنز و  وت  يازجا  نآ  زا  هک  تسا  وت  همعط  نآ  هک  دوخ  اب  وا  تفگ  ینک  یم  يزارتحا  سومان 
یک ور  ادـگ  متـشگ  ادـگ  رگ  باطتـسُم  ِعبط  وخ و  نآ  دور  یک  باذـع  رد  ار  ام  تخادـنا  اضق  رگ  ما  هدوسآ  اه  هضور  لالز و  رد 
فال نز  یم  فال  يرآ  تفگ  ما  هدروخ  ترفن  زان و  نارازه  اب  مه  زین  مغ  رَپِس  هلال و  لبنـس و  ماون  نم  ددرگ  هنهک  مساـبل  رو  موش 

؟ دَوَنْـش یک  ار  نآ  کـیل  دـهن  یم  ربنع  دوع و  رب  یتَّنِم  دـهد  یم  یهاوگ  دوخ  مفاـن  تفگ  فازگ  نتفگ  ناوت  سب  یبیرغ  رد  فـال 
تفگ نیا  رهب  قیرف  نیا  اب  منک  هضرع  نوچ  کشُم  قیرط  رب  دیوبب  رخ  زیمک  رخ  مارح  دش  نآ  تسرپ  نیگرـس  رخ  رب  ماشم  بحاص 

دنا مد  مه  کـیالم  شتاذ  اـب  هچ  رگ  دـنمر  یم  يو  زا  مه  شناـشیوخ  هک  نآ  بیرَغ ز  اْینُّدـلا  ِیف  ُمالْـسْإلا  ِزمَر  بیجَتـسُم  ِّیبـَن  نآ 
144 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ماشم  نآ  دنباین  یم  يو  زا  کیل  مانأ  دننیب  یم  سنج  ار  شتروص 

عبط وخ  ریـش  نآ  ار  واگ  دّردـب  هک  وگب  نت  واگ  كرت  يواکب  رو  واکم  ار  وا  یلو  شنیب  یم  رود  واگ  شقن  ناـیم  رد  يریـش  وچمه 
وجم ب يریـش  یـشوخ  يواگ  اب  وت  رگ  وا  دزن  يدرگ  ریـش  یـشاب  واگ  دنک  رب  ناویح  یناویح ز  يوخ  دنک  نوریب  ترـس  زا  يواگ 

.دش زاغآ  رتفد  نیا  تیب 833  زا  وهآ : هّصق   908 - 931

تسا يا  هدام  کشم ، رن :
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ناوید تالکـشم  حرـش  هب : دـینک  هاـگن   ) .رن یئاـتخ  يوهآ  مکـش  تسوپ  ریز  رد  رقتـسم  یغرم ، مخت  هزادـنا  هب  يا  هسیک  رد  رطعم 
.تسا هتفر  راک  هب  باذع  هجنکش و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، ندنک  ناج  ینعم  هب  عزن : هدنراگن ) زا  يرونا ،

.اج کی  رد  لهاان  لها و  ندمآ  درگ  زا  تیانک  هّقح : کی  رد  کشُم  کُشپ و 

.ایرد زا  تیانک  دم : ّرَج و 

مضه ءوس  همُخت : .نیشنب ) هاش  ریرس  رب  ورب  تسین  وت  ياج  رُخآ  فیرظ  عبط  نیا  اب   ) .نتسشن هاش  تخت  رب  ندش : یکّتم  هاش  ریرس  رب 
(. يراوخ رپ  زا  )

.ندز فال  ندومن ، یگرزب  سومان :

.درادن يزیچ  هک  تسد  یهت  .تسدگنت  ادگ :

.عبط تسپ  زا  تیانک  .هشیپ  ادگ  ور : ادگ 

.وبشوخ هایگ  .ناحیر  .مغ  رپسا  مغ : رپس 

.هدنریذپ تجاح ، هدنروآ  رب  هدنیوگ ، باوج  بیجتسم :

(. 5 / 833  ) وهآ ناتساد  ناونع  هب : دینک  هاگن  .تسا  بیرغ  ناهج  رد  مالسا  بیرَغ : اْینُّدلا  ِیف  ُمالسْإلا 

.مدرم مانأ :

ِلوُسَّرلا اَذِهل  ام  دنتفگ : یم  ناکرـشم  هک  نانچ  .ندوبن  هاگآ  وا  نورد  زا  نتـسناد و  دوخ  نوچمه  ار  وا  رهاظ  ندـید : سنج  تروص 
(15 سی ،  ) .اُنْلثِم ٌرََشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ام  دنتفگ : یم  ار  نیشیپ  ناربمغیپ  و  ( 7 ناقرف ،  ) .ِقاوْسَْألا ِیف  یِشْمَی  َماعَّطلا َو  ُلُکْأَی 

145 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تردـق رهظم  ینعم  رد  دـنا و  ناـمدرم  رگید  نوچمه  تروـص  هب  هک  ادـخ  ياـیلوا  ناربـمیپ و  زا  تیاـنک  واـگ : شقن  ناـیم  رد  ریش 
.راگدرورپ

دزن نانآ  تمرح  زا  دـنرآ و  یم  باسح  هب  دوخ  نوچ  ار  ایلوا  .دـنا  ناتـسرپ  ایند  نارخ ، ایند و  زمر  لبطـصا  ادـخ و  ياـیلوا  زمر  وهآ 
هک نانچ  .دنراد  زاب  تسا  ناش  هدـهع  رب  هک  یتوعد  زا  دـنزاس و  کیرـش  دوخ  راک  رد  ار  نانآ  دـنهاوخ  یم  .دـنرادن  یهاگآ  ادـخ 

لوسر هکم  ناکرشم 
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تـسا تسرد  دنیوگ  یم  نانآ  هب  یهاوخ  ریخ  زردنا و  نابز  هب  قح  يایلوا  .میرادـن  غیرد  وت  زا  تسایر  لام و  دـنتفگ ، یم  ار  (ص )
لمحت ار  ناتجنر  میـشاب و  امـش  اب  ار  دنچ  يزور  دیاب  تسا و  هتـشاذگ  ام  هدـهع  رب  یتلاسر  ادـخ  اما  مییامـش ، نوچ  رهاظ  هب  مه  ام 

.تسادخ اب  ام  دنویپ  هناشن  ینابر  ياه  مایپ  ینامسآ و  نانخس  .مینک 

رد هکلب  .دـیدرگم  نانآ  رازآ  درگ  راهنز  دـیدید  هدـنژ  رهاظ  رد  رگا  ار  قح  ناریـش  هک  دزاس  یم  هاگآ  ار  ناربخ  یب  اـنالوم ، سپس 
.دنزاس یم  ناتریش  دنروآ و  یم  نورب  مسج ) هب  نتخادرپ   ) يواگ زا  ار  امش  نانآ  هاگ  نآ  .دیدرگ  لوبق  ات  دیشاب  نتورف  ناشرضحم 

هب ار  هبرف  واگ  تفه  نآ  ات  دوب  هدیرفآ  هنسرگ  ناریش  تفص  هب  ادخ  ار  رغال  ناواگ  نآ  .ٌفاجِع  ٌعْبَس  َّنُهُلُکْأَی  ٍناَمِس  ٍتاَرَقَب  َعْبَس  يَرأ  یّنا  ریسفت 
! ریگب ینعم  وت  دندومن  باوخ  هنیآ  رد  ناواگ  روص  تالایخ  نآ  هچ  رگا  دندروخ  یم  اهتشا 

تفه نآ  ات  دوب  هدیرفآ  هنسرگ  ناریش  تفص  هب  ادخ  ار  رغال  ناواگ  نآ  .ٌفاجِع  ٌْعبَـس  َّنُُهلُکْأَی  ٍناَمِـس  ٍتاَرََقب  َْعبَـس  يَرأ  ّینا  ریـسفت 
! ریگب ینعم  وت  دندومن  باوخ  هنیآ  رد  ناواگ  روص  تالایخ  نآ  هچ  رگا  دندروخ  یم  اهتشا  هب  ار  هبرف  واگ 

واگ تفه  نآ  ناشدروخ  يرورپ  سب  هبرف  واـگ  تفه  باـب  ِحـتف  دـش  ار  بیغ  مشچ  هک  نوچ  باوخ  هب  يدـید  یم  رـصم  زیزع  نآ 
ریـش يو  رد  کیل  راک  درم  تروص  هب  دـمآ  رـشب  سپ  ناروخ  يدـندوبن  ار  ناواگ  هن  رو  نارغال  نآ  دـنُدب  ناریـش  نورد  رد  يرغال 

اپ دهراو  اهدرد  هلمج  وا ز  درد  یکی  نآ  دنک ز  شدرَد  را  شدرُد  ددرگ  فاص  دنک  شدرف  دروخاو  شوخ  ار  درم  راوخ  درم  ناهنپ 
حِّبسم ات  وگب  نامرف  ِتمکح  نامرف ، تفگ  سورخ ؟ یتشُک  هچ  رهب  زا  لیلخ  يا  سوُحن  رپ  غاز  وچمه  ییوگ  دنچ  اهُـس  رب  وا  دهن  رب 

باوخ هب  نم  يَرأ : یِّنإ   932 وم ب 939 - هب  وم  ار  نآ  مدرگ 
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نآ هک  دنهاگآ  ناربمیپ  یناگدـنز  میرک و  نآرق  اب  نایانـشآ  ( 43 فسوی ،  ) .دـندروخ یم  رغال  واگ  تفه  ار  هبرف  واگ  تفه  مدـید 
زج دـیدیورد - هچ  نآ  دـینک و  تشک  یپایپ  لاس  تفه  دـیدرگ : ریبعت  نینچ  ع )  ) فسوی هلیـسو  هب  دـید  باوخ  رد  رـصم  زیزع  هچ 

، دیروخ یم  دیـشاب  هداهن  شیپ  زا  هچ  نآ  هک  دیآ  یم  تخـس  ِلاس  تفه  هاگ  نآ  دیراذگب  شا  هشوخ  رد  دیروخ - یم  هک  یکدـنا 
.دیراد یم  هاگن  تشک  يارب  هک  یکدنا  زج 

، تسا یمدآ  تروص  هب  یمدآ  هک  دـنک  یم  ریبعت  رگید  یعون  دوخ  هناـفراع  هقیلـس  هب  ار  رـصم  زیزع  باوخ  اـه  تیب  نیا  رد  اـنالوم 
.دوش یم  دازآ  وا  ناج  درد و  یم  ار  وا  مسج  هک  وا ) حور   ) تسا هتفهن  يریش  وا  نورد  اما  دنارورپب  ار  نآ  دیاب  هک  مادنا  ياراد 

.هبرف يراورپ ، يرورپ :

147 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدنروخ ناروخ :

ینعم مود  تیب  مین  رد  کـیل »  » دـشاب نینچ  رگا  اـما  .دـنا  هدرک  ینعم  یهلا  درم  ار  نآ  نوسلکین  وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  راـک : درم 
لقع یب  نایگنز  هک  شاب  هاگآ  نادب و  اهاش  تفگ  : » دـیآ رب  راک  هدـهع  زا  هک  اناوت  تسا  يدرم  دوصقم  ًارهاظ  راک ، درم  زا  .درادـن 

راک و ماجنا  رب  اناوت  تسا ، یمادـنا  ياراد  تروص  هب  رـشب  همان ) تغل  زا  لـقن  هب  هماـن ، ردنکـسا  « ) .دوبن راـک  نیا  درم  دـُنل  دنـشاب و 
(. ینالقع هوق   ) راوخ درم  يریش  وا  نورد 

.یناحور توق  ناهنپ : ریش 

.ینامسج ياه  فصو  هدنروخ  راوخ : درم 

ْنِم ُفاجِْعلا   » .تسا قفاوم  يربک  نیدلا  مجن  ریـسفت  اب  انالوم  ریبعت  دسیون : یم  نوسلکین  .یمـسج  ياه  ترودک  زا  تراعتـسا  درُد :
دب يوخ  تفه  هبرف  واگ  تفه  دـنا : هدرک  ریـسفت  رگید  يا  هنوگ  هب  نارـسفم  ضعب  و  .ِماسجَألا » َِملاَع  ْنِم  ُناَـمِّسلا  ِحاوْرَـألا َو  َِملاَـع 

، صرح تسا ،
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و گرم ، دای  و  تمه ، و  عرـش ، زا  يوریپ  تسا و  تعانق  رغال  واـگ  تفه  نآ  بجُع و  و  اـیر ، ساوسو ، لـما ، لوط  توهـش ، يوه ،
مسج يدش  میلـست  ادخ  یلو  هب  رگا  تفگ  شیپ  ياه  تیب  رد  ص 534 ) قئاقحلا ، قئادح  ریـسفت   ) .زاین صالخا و  ادخ و  رب  دامتعا 

اب ناـنچمه  رگا  يدرگ و  یم  ریـش  يوش و  یم  نورب  يواـگ  زا  اـه ، تیب  نیا  رد  رگید  ریبعت  هب  يوش و  یم  ناـج  يراذـگ و  یم  ار 
.وشم قح  يایلوا  کیدزن  یشوخ  يواگ 

زا ار  اهدرُد  درد  نیا  اما  دیآ  درد  تضایر  لمحت  زا  ار  وت  هک  دوب  دراذگ و  یم  تضایر  وت  هدهع  رب  وا  يدرپس  یلو  هب  ار  دوخ  رگا 
هک سورخ  نتـشک  تسا ، يدعب  بلطم  نایب  يارب  همدقم  رخآ  تیب  ود  .درب  یم  الاب ) ملاع  زا  تیانک   ) اهُـس هب  ار  وت  دـیادز و  یم  وت 

.تشز ياه  يوخ  زا  تسا  يرگید  زمر 

دیرُم نطاب  رد  تاکلهُم  مومذم  تافص  زا  دوب  تفص  مادک  رهَق  عمَق و  هب  تراشا  ار  سورخ  مالَّسلا  هیلع  لیلخ  نتشک  هک  نآ  نایب 

دیُرم نطاب  رد  تاکلهُم  مومذم  تافص  زا  دوب  تفص  مادک  رهَق  عمَق و  هب  تراشا  ار  سورخ  مالَّسلا  هیلع  لیلخ  نتشک  هک  نآ  نایب 

دوخ يدرکب  شگنن  زا  مدآ  یصَو  يا  يدوب  لسن  رهب  هنرگ  تسم  ژاژ  ِكانرهز  ِبارش  نآ  تسرپ ز  توهش  سب  وا و  تسا  ّیتوهش 
دوبر ار  قیـالخ  یناـت  نیدـب  هک  دومن  شبـسا  هّلگ  میـس و  ّرز و  ار  راکـشا  نیا  مهاوخ  یتفَز  ماد  ار  راداد  نیعل  سیلبا  تفگ  یِـصَخ 

ار هدنام  سپ  نآ  درک  شوخ  ِياه  ندعم  رهوگ ز  رز و  سپ  جنُُرت  نوچمه  شرت  هدیْجنُُرت و  دش  جُنل  تخیوآ  شرت  شاباش و  تفگ 
شداد نیمَث  تابارش  نیریش و  برچ و  نیِعُْملا  َمِْعن  يا  هد  نوزفا  نیز  تفگ  نیعل  يا  ار  رگد  ماد  نیا  ریگ  شک  شیپ  قح 
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راودرم دنا  لد  رپ  ّرن و  هک  تناتسم  هک  ات  دَسَم  ْنِم  ٍلبحب  ناشمدنبب  ات  ددم  مهاوخ  نیا  زا  شیب  بر  ای  تفگ  نیمـشیربا  هماج  سب  و 
زادنا و درم  ماد  تخت  ِناطلس  يا  مهاوخ  رگید  ماد  ادج  نادرمان  ددرگ ز  وت  درم  اوه  ياه  نسر  ماد و  نیدب  ات  دنلکسب  ار  اهدنب  نآ 

رعق زا  رآ  رب  هک  درک  ماغیپ  لزا  لالـضا  يوس  داش  مین  دش  نادب  دز  هدـنخ  مین  داهن  وا  شیپ  دروآ  گنچ  رمخ و  تخـس  زاس  تلیح 
ایرد گـت  زا  دیـشک  او  ار  ناـنع  وس  ره  زا  بآ  تسب  درگ  زا  وا  ْرحب  رد  اـه  هدرپ  تسا  یـسوم  تناگدـنب  زا  یکی  ین  درگ  هنتف  رحب 
هدـب هک  داتف  ردـنا  صقر  هب  کتـشگنا  دز  سپ  دوزف  یم  نادرم  ربص  لقع و  هک ز  دومن  وا  اف  نانز  یبوخ  هک  نوچ  دـیهج  رب  يرابغ 

149 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رارق  یب  ار  درخ  لقع و  دنک  هک  رامخ  رپ  ياه  مشچ  نآ  دیدب  نوچ  دارم  رد  مدیسر  رتوز 

هدرپ زا  تفات  قح  اییوگ  قیقع  نوچ  بل  وربا و  لاخ و  ور و  نآ  رب  لد  نیا  دنپـس  نوچ  دزوسب  هک  ناربلد  نآ  ِضراـع  يافـص  نآ  و 
.سورخ وا :  940 ُکُنت ب 961 - هدرپ  زا  قح  ِیّلجت  نوچ  کبس  ِتسَج  َرب  جنغ و  نآ  وا  دید  قیقر 

هب ثحب  دروم  تیب  رد  .دـناوتن و  ندرب  ورف  دـیاخ  ار  نآ  رتش  هچ  ره  هک  راد  راخ  هَْنمَرِد ، دـننام  راوگان ، هزم و  دـب  تسا  یهایگ  ژاژ :
.تسا هدنرازآ »  » ینعم

.دنا مدآ  نادنزرف  بطاخم  یصَو :

.هتخا یِصَخ :

.مدآ نادنزرف  .ناسنا  زا  تیانک  راکشا :

.بل جُنل : .دومن ) ینامداش  رهاظ  هب   ) .تنسحا هِز  .شاب  داش  شاباش :

تیانک هدنام : سپ 
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.تسا سیلبا  دوصقم  هتفریذپان و  زا 

.هدننک يرای  کین  نیعُْملا : َمِْعن 

.اهبنارگ نیمَث :

ْمُهَّنَیِوْغَُأل َکـِتَّزِِعبَف  ناطیـش : هتفگ  هب  تسا  تراـشا  ندـش : ادـج  درماـن  زا  درم  ( 5 دـسم ،  ) .امرخ فیل  زا  ینامـسیر  دَـسَم : ْنِم  ٍلـبَح 
ار ناصاخ  زج  هک  .هدنبیرف  تخس  زا  تیانک  .درم  هدنروآ  رد  اپ  زا  زادنا : درم  ( 83 ص 82 -  ) .َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  .َنیِعَمْجَأ 

.دبیرفب

، رطاف  ) .ُءاشَی ْنَم  يِدـْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُّلُِضی  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  قح  ياه  تفـص  زا  یتفـص  هب  تسا  تراشا  لزا : ِلالْـضا 
.ندروآ شیپ  راوشد  یناحتما  .ندرک  گرزب  يراک  زا  تیانک  ندروآ : رب  هنتف  رحب  رعق  زا  درگ  ( 8

.یکشخ ندش  ادیپ  بآ و  نتفر  وس  کی  هب  زا  تسا  تیانک  نتسب : درگ  زا  هدرپ 

نم هب  .تفر  وا  تسد  رب  گرزب  راـک  نآ  هک  ناـنچ  دـنک  یم  تراـشا  ع )  ) یـسوم هزجعم  هب  ندروآ ، رب  اـیرد  زا  درگ  تبـسانم  هـب  )
.نداد ناشن  ندومن : .امرف ) تیانع  فرگش  ییورین 

150 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ییابیز ندش  راکشآ  زا  تیانک  نتفات : قیقر  هدرپ  زا  قح 

يریـسفت ْریَّطلا » َنِم  ًهََعبْرأ   » زا انالوم  میدـید  هک  نانچ  دـش ، نآ  نتـشک  رومأم  ع )  ) لیلخ هک  تسا  غرم  راهچ  زا  رگید  یکی  سورخ 
تـسا یماد  توهـش  تسا و  توهـش  زمر  سورخ  دناد ، یم  تشز  ياه  يوخ  زا  یکی  زمر  ار  اه  غرم  زا  کی  ره  دنک و  یم  هنافراع 

.ناطیش ياه  ماد  زا  تخس 

ذخآم رد  .تسا و  هدروآ  کـلام  نب  سنا  زا  دوخ  حرـش  رد  ار  نآ  يورقنا  هک  تسا  یتیاور  زا  هتفرگ  ًارهاـظ  اـه  تیب  نیا  نومـضم 
روثنملا ّرد  ریـسفت  زا  بیکرت  رد  فالتخا  كدنا  اب  ار  ثیدح  نیا  همجرت  .هدش  لقن  نیدلا  مولع  ءایحا  زا  يونثم  تالیثمت  صـصق و 

هداتق زا  : » میروآ یم  یطویس 
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.رحـس تفگ  هچ ؟ وا  ملع  يدرک  نعل  ار ) سیلبا   ) ار وا  نم  ِراگدرورپ  تفگ  مدآ  دـمآ ، دورف  نیمز  هب  سیلبا  نوچ  هک  تسا  تیاور 
.رعش تفگ  وا ؟ ِندناوخ  تفگ 

.دوشن هدـناوخ  نآ  رب  ادـخ  مان  نتـشک  ماگنه  هب  هچ  نآ  رادرم و  ره  تفگ  وا ؟ ماـعط  تفگ  .راـگن  شقن و  تفگ  وا ؟ باـتک  تفگ 
؟ وا زاوآ  تفگ  .اهرازاب  تفگ  وا ؟ هاگنتـسشن  تفگ  .مامَح  تفگ  وا ؟ ياج  مارآ  تفگ  .درآ  یتسم  هچ  ره  تفگ  وا ؟ هباشون  تفگ 

ص 63) ج 1 ، روثنملا ، ّرد  « ) .نانز تفگ  وا ؟ ماد  تفگ  .رامِزم  تفگ 

قْلَخْلا یِف  ُهْسِّکَنُن  ُهْرِّمَعُن  ْنَم  ریسفت َو  َنیلِفاَس و  َلَفْسأ  ُهاَنْدَدَر  َّمُث  ٍمیِوْقَت  ِنَسْحأ  یِف  َناسْنإْلا  اَنْقَلَخ  ریسفت 

هراشا

ِْقلَْخلا ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَم  ریسفت َو  َنیِلفاَس و  َلَفْسأ  ُهاَنْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت  ِنَسْحأ  ِیف  َناْسنْإلا  اَنْقَلَخ  ریسفت 

یتسیز نوزفا  هک  نیا  تمرج  تفگ  یتـسین  یتـسه  دـعب  هوآ  تفگ  هدـمآ  لوزعم  زاـب  مدآ  وچمه  هدـش  دـجاس  کَـلم  نسُح و  مدآ 
تنیا تسا و  داد  نآ  تفگ  تسیچ  لالْذا  نیا  ّزع  زا  دعب  تفگ  ناشوخ  قوَج  زا  دلُخ و  نیز  ورب  هک  ناشکوم  دناشک  یم  شلیئربج 

زا گرب  وچمه  ناـحتما  رد  نم  دَّرپ ز  یم  هّلُح  ناـنج  زا  وت  مَینار  یم  نونک  نوچ  ناـج  هب  يدرک  یم  هدجـس  ـالیئربج  تسا  يرواد 
تقو هدش  ْعَشْعَـش  ِشگ  قرف  رـس و  نآ  رامـسوس و  تشپ  وچمه  يریپ  هب  دش  راو  هام  دـُب  وا  بات  هک  یخر  نآ  نازخ  لصف  رد  لخن 
گنر هتـشگ  هلال  گنر  نامک  نوچمه  اـت  ود  يریپ  رد  هتـشگ  نانـس  نوچ  نازاـن  ِّرد  فص  دـق  نآ  هدـش و  عَلْـصا  شوخاـن و  يریپ 

مغ و راثآ  دوخ  نیا  ندش  تقو  لغب  شدنریگب  یم  نف  هب  يدرک  لغب  رد  يدرم  هک  نآ  نانز  هرهَز  نوچ  هتشگ  شریش  روز  نارفعز 
لوسر اهنیز  یکی  ره  تسا  یگدرمژپ 
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: َنِیِلفاس َلَفْسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  .ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َناَْسنْإلا : اَنْقَلَخ   962 تسا ب 973 - یگدرم 

ْنَم َو  ُهْرِّمَُعن :...  ْنَـم  َو  ( 5 - 4 نیت ، « ) .نارتورف رتورف  ار  وا  میدـینادرگ  زاب  سپـس  .تشاـگن  نیرتوکین  رد  ار  یمدآ  میدـیرفآ  اـنامه 
یمن راـک  هب  ار  درخ  اـیآ  .مینادرگ  راـس  نوگن  تقلخ  رد  ار  وا  میهد  زارد  رمع  ار  هک  ره  و  َنوـُلِقْعَی : ـالَف  ِقـْلَْخلا َأ  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن 

ار نآ  هتشرف  دوب و  قح  لامج  رهظم  مدآ   ) .نَسَح تسا : یفصو  ینعم  هب  تیب  رد  نسح : ( 68 سی ، « ) .دندنب

152 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار نآ  کلم  دوب و  قح  ياه  هولج  زا  يا  هولج  هک  زین  وا  ییابیز  دش ، دودرم  دوب و  دوجسم  مدآ  هک  نانچ  مدآ : وچمه  .درک ) هدجس 
تسا و كاـخ  زا  هک  مدآ  تشرـس  لـصا  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  َنِیِلفاـس و  َلَفْـسَأ  ُهاـنْدَدَر  َُّمث  .تشگ  نوگرگد  درک ، یم  هدـجس 

ْنَم ْمُْکنِم  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  یتسیز : نوزفا  ( 55 هط ،  ) .ْمُکُدـیُِعن اهِیف  ْمُکانْقَلَخ َو  اْهنِم  هک  دور  یم  كاخ  هب  راـب  رگید 
.ندرک راوخ  لالذا : ( 70 لحن ،  ) .ًاْئیَش ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  ْیَِکل ال  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری 

.لدع يرواد  تسا و  لضف  هداد  .تیبوبر  فاصوا  زا  فصو  ود  هب  تسا  تراشا  يرواد : داد و 

گرب هب  ار  دوـخ  ناـنآ  تخیر و  ناـشنت  زا  اوـح  مدآ و  ياـه  ساـبل  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  ندـیرپ : هّلُح 
هب تسا  تراشا  و  نابات ، ْعَشْعَش : ( 22 فارعا ،  ) .ِهَّنَْجلا ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِصْخَی  اقِفَط  امُُهتآْوَس َو  امَُهل  ْتََدب  دندیـشوپ : یم  تخرد 

.نتفرگ ار  نآ  ياج  يریپ  فعض  ورین و  نتفر  تسد  زا  یناوج و  ییابیز 

.وم یب  .لَک  علصا :

زا تیانک  نانز : هرهَز 
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.یتأرج مک 

.نتفرگ یتشک  ندرک : لغب  رد  درم 

.نتفر هار  ندش :

نتفر تسد  زا  يریپ و  هب  یناوج  زا  وا  ندیسر  تسا و  هداهن  وا  رد  هک  ییابیز  ناسنا و  زا  تسا ، هنافراع  یهیبشت  هنارعاش و  يریـسفت 
يا هسیاقم  و  ( 1 / 1916 یگنچ » ریپ  ناتـساد  : » هب دینک  هاگن  رتشیب  حیـضوت  يارب   ) .اه تقـشم  هب  ندـش  راتفرگ  و  نارود ، نآ  طاشن 

لمحت ار  نآ  يراتفرگ  و  نداتفا ، ایند  هب  سپـس  نآ ، زا  ندـش  هدـنار  و  تشهب ، رد  مدآ  ندـش  هدـیرفآ  اب  يریپ  یناوج و  ناـیم  تسا 
.ندرک

نوُنْمَم ُرْیَغ  ٌرْجأ  ْمُهَلَف  ِتاَحِلاَّصلا  اوُلِمَع  اوُنَمآ َو  َنیِذَّلا  اَّلإ  َنیِلِفاَس  َلَفْسأ  ریسفت 

ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجأ  ْمُهَلَف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَّلإ  َنِیِلفاَس  َلَفْسأ  ریسفت 

ِکشر شیتسس  نآ  ردناک  تسم  ِّیتسس  نوچ  تسه  وا  یتسـس  قَد  ناصقن و  بت  ّيریپ و  زا  تسین  قح  رون  شبیبط  دشاب  رگ  کیل 
یم شنازخ  هک  رمث  یب  غاـب  تسین  شنآ  هک  نآ  قوش و  ِرون  عاعـش  رد  شا  هرذ  هّرَذ  قوَذ  ِقرغ  شناوختـسا  دریمب  رگ  تسا  متـسر 

تسا يا  هیآ  همتت  اونمآ :...  نیّذلا  ّالا   974 هاک ب 978 - ِّلت  نوچ  هدمآ  زغم  یب  درز و  هایـس  دنام  اهراخ  دنامن  لگ  ربز  ریز و  دنک 
یـشاداپ ار  نانآ  سپ  دندرک  وکین  ياهراک  دندیورگ و  هک  نانآ  زج  نارتورف ؟ رتورف  ار  وا  میدنادرگ  زاب  سپ   » .دـش هتـشون  اًلبق  هک 

.لماک يامنهار  ای  لد  ینشور  زا  تیانک  قح : رون  .یندیربان » تسا 

.شنزرس هنعط ، قَد :

تسد ار  تسم  هک  یتلاح  هب  تسا  تراشا  متـسر : کشر   2 قد 2991 / چیه  متائِّیـس  رب  نزم  سپ  قح  هب  دش  تلیـسو  نوچ  متائِّیس 
.دوش یم  ریلد  دهد و  یم 

هدـش بیـصن  یتـبهوم  نـینچ  هـک  ار  سک  نآ  اـما  دـشابن ، نـشور  قـح  روـن  زا  وا  نورد  هـک  تـسا  یــسک  يارب  یگدرمژپ  يریپ و 
یتسس یگ و  هدروخلاس 
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.دناسر یمن  شنایز  مسج 

نَحَتْمُم يا  نیه  تسا  لاّتق  رهز  نتـشیوخ  ِدید  دـید  ار  نتـشیوخ  ادـج  ددرگ  اه  هّلح  نیا  وا  زا  هک  ادـخ  يا  غاب  نآ  درک  ّتلَز  هچ  ات 
لَلُح نیک  يوعد  درک  تسب  هَّیراع  رویز  هک  نآ  مرُج  تسیچ ؟ مرج  دوخ  زا  دـنار  یم  شملاع  تسیرگ  ملاـع  وا  قشع  زک  يدـهاش 

154 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  نم  کلم 

دوجو دیـشروخ  نآ ز  دوب  يوترپ  دوب  هّیراع  للح  نآک  دـنادب  ات  نیچ  هناد  نابوخ  ْتسام  ِنآ  نمرخ  نیقی  دـناد  ات  هک  نآ  میناتـساو 
اهراوید نیز  دیشروخ  نآ  رون  اه  هراتـسا  نوچ  دندرگ  یم  زاب  رفـس  وس  نیا  درک  نسُح  باتفآ  رنه ز  لضف و  تردق و  لامج و  نآ 

هس هشیش  زا  تسا  دیشروخ  رون  گنَد  ْتنابوخ  خر  رد  وا  درک  هک  نآ  هایـس  کیرات و  راوید  ره  دنام  هاگیاج  او  دش  دیـشروخ  وترپ 
دنک تگنر  یب  رون  گنر  گنر  ياه  هشیش  دنامن  نوچ  ام  هب  نیگنر  نینچ  نیا  دنیامن  یم  ار  رون  نآ  گنر  گنر  ياه  هشیش  گنر 

.ناسنا زا  تراعتسا  غاب :  979 گند ب 990 - هاگ  نآ 

.ندش نیب  دوخ  ندید : ار  نتشیوخ 

.دننار یم  دوخ  زا  ار  وا  ناگمه  داد  تسد  زا  ار  ییابیز  نوچ  دندوب  وا  هتفیش  ناگمه  هک  یخر  ابیز  وا :...  ِقشع  زک  يدهاش 

.تسا نآ  وترپ  زا  همه  اه  ییابیز  تسالاب و  ملاع  زا  هک  ناج  هب  تسا  تراشا  لامج : نآ 

.دنام ار  هایس  يراوید  نت  دوش  هتفرگ  مسج  زا  ناج  نوچ  .تسا  مسج  هدنهد  رویز  هک  ناج  زا  تسا  تیانک  دیشروخ : وترپ 

.ینامسج ياهدُعب  زا  تیانک  گنر : هس 

نیا  1 ار 1121 / رون  هس  نیا  زا  شیپ  ینیبن  ات  ار  روف  زبس و  خرس و  ینیبب  یک 
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هحشر تسا ، یتیراع  دزاس  یم  دوخ  هتفیرف ي  ار  ناگدننیب  هک  ینامسج  ياه  ییابیز  .تسا  شیپ  ياه  تیب  زا  يریگ  هجیتن  اه  تیب 
ِمـسج رد  هدرک و  رفـس  ینعم  ملاع  زا  هک  یلزا  نسح  زا  تسا  يوترپ  .تسا  هدـش  تضافا  اه  مسج  رب  هک  يونعم  لامج  زا  تسا  يا 

.دنام یمن  یکیرات  یتشز و  زج  ددرگ  زاب  دوخ  ياج  هب  ییابیز  نآ  یتقو  .تسا  هدیزگ  لزنم  یکاخ 

غارچ وا  هتخورفا  مشچ  ریغ ، غارچ  رد  هتخومآ  ِشناد  اب  یعناق  یَمَع  دوبن  دنکـشب ، هشیـش  وچ  اـت  ار  رون  ندـید  هشیـش  یب  نک  يوخ 
155 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اتف  ین  يریعتسُم  ینادب  وت  ات  هک  دیابرب  شیوخ 

نسح نآ  تسا  هدش  هک  يرِگ  نوخ  نونکا  رکش  يدرکن  رو  دهد  تزاب  نانچ  دص  هک  روخم  مغ  دَهَتُْجم  یعس  رکـش  يدرک  وت  رگ 
رثا نآ  دـنیبن ز  زگره  رگد  هک  رنه  یبوخ و  رکُـش  یب  زا  دـش  مُگ  مَُهلَاب  َحَلْـصأ  نامیْإلا  ُهَّما  مَُهلامْعا  َّلَضأ  ناَْرفُْکلا  ُهَّمُأ  يرب  رفاک  زا 

ره زا  تسا  ماک  نتـسَج  نارفاک  يا  مَُهلامْعأ  ّلَضأ  هک  دای  هب  ناـشدراین  هک  ناـس  نآ  تفر ز  دادو  ِرکـش  یـشیوخ و  یب  یـشیوخ و 
نودب ار  ینعم  ندید : هشیش  یب  ار  رون   991 افق ب 1000 - رد  تلود  تسار  ناشیا  رم  هک  افو  باحـصا  رکـش و  لْهأ  زج ز  نارماک 
سرد باتک و  زج  زا  ار  تقیقح  .ندشن  عناق  يروص  ملع  هب  دیوگ  دعب  تیب  رد  هک  نانچ  رگید  ریبعت  هب  .نتفایرد و  تروص  هطـساو 

.نتفای

.هداد وت  هب  ادخ  هک  تسا  یتبهوم  تسین ، وت  ششوک  زا  نآ  هک  شابم  هّرغ  دوخ  هب  يزومآ  یم  ملع  زا  يزیچ  رگا  ریغ : غارچ  رد 

.هدنریگ تیراع  ریِعَتْسُم :

دوصقم تیب  رد  و  درمناوج ، یَتَف : اتَف :
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.يزیچ دنوادخ  کلام و 

.دشاب مأوت  دهج  دج و  اب  هک  یششوک  دَهَتجم : یعس 

اوُرَفَک َو َنیِذَّلا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .داد  يراوزاس  ار  نامیا  تما  راک  دیدرگ و  لطاب  ناتمعن  رفاک  شـشوک  نارفُْکلا :...  ُهَّما 
ْمُْهنَع َرَّفَک  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  َلُِّزن  اِمب  اُونَمآ  ِتاِحلاَّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  .ْمَُهلامْعَأ َو  َّلَضَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَص 

دندیورگ و هک  نانآ  تخاس و  هابت  ار  ناشرادرک  دنتشاد ، زاب  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دندش و رفاک  هک  نانآ  ْمَُهلاب : َحَلْـصَأ  ْمِِهتائِّیَس َو 
ار ناشاه  يدب  ناشراگدرورپ ، بناج  زا  تسا - تسار  نآ  و  هدش - هداتـسرف  دمحم  رب  هچ  نادب  دندیورگ  دـندرک و  کین  ياهراک 
ار نیلفاس  لفسا  میوقَت و  نسْحا  درک و  ناونع  هک  يا  هیآ  ریـسفت  لابند  هب  ( 2 - 1 دـمحم ، « ) .داد ناماس  ار  ناشراک  دودز و  نانآ  زا 

هدننیرفآ زا  تسا  یتضافا  هکلب  تسین ، مسج  ِنآ  زا  ورین  ییابیز و  نآ  هک  درک  تراشا  دومرف و  ینعم  يریپ  یتسس  یناوج و  یباداش 
زا ياـج  رتـشیب  رد  هک  دـنک  یم  تراـشا  يرگید  هتکن  هب  اـه  تیب  نیا  رد  تسا ، گـنر  هس  هشیـش  رد  رون  شباـت  نوـچ  نآ  مسج و 

ياهریبعت هب  يونثم 

156 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رگا یبایرد و  تلیـسو  زا  نورب  ار  نآ  ات  یـشوکب  دیاب  یتسه  تقیقح  هب  ندیـسر  ناهاوخ  رگا  هکنیا  نآ  تسا و  هدـش  نایب  فلتخم 
نآ ینشور  رب  دراد و  یم  هگن  نشور  تلد  رد  نانچمه  ار  تفرعم  غارچ  ادخ  يرآ ، ياج  هب  ار  قح  رکش  یـشاب و  اشوک  هار  نیا  رد 

.دیابر یم  وت  زا  ار  نآ  ینک  نارفک  رگا  دیازفا و  یم 

تمعن ربج  دنک  نوزفا  تتردق  تردق  رکش 
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1 دنک 939 / نوریب  تفک  زا 

یکدنا ور  شیپ  ینیبب  تلود  دص  هک  ات  اوُضِْرقأ  ردنا  تلود  نیز  هد  ضرق  دهد  ّتیـصاخ  هدنیآ  تلود  دـهد  تّوق  اجک  هتفر  تلود 
تلود دیص  دناوت  یک  تخیر  هک  سک  نآ  افو  كاخ  رب  هعرج  شیپ  هب  یبای  يرثوک  ضوح  هک  ات  شیوخ  رهب  نک  مک  برُش  نیز 

زا اـب  هچ  نآ  یناوـج و  هتفر : تلود   1001 ْمَُهلاَْزنأ ب 1005 - يَوَّتلا  ِدـَْعب  ْنِم  َّدَر  مَُهلاب  حَلْـصأ  هک  ناشلد  دـنک  شوخ  تخیرگ  وز 
.دیآ یم  تسد  هب  ندرم  زا  سپ  نآ  رمث  هک  کین  ياه  هدرک  هدنیآ : تلود  يوایند ) لانم  لام و   ) .هدمآ تسد  هب  رمع  نتفر  تسد 

ار ادخ  دیهد  ماو  ِهَّللا : َدـْنِع  ُهوُدِـجَت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُـقت  ام  ًانَـسَح َو  ًاضْرَق  َهَّللا  اوُضِْرقَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اوُضِْرقأ :
افو كاـخ  رب  هعرج  ( 20 لـمزم ، « ) .تفاـی دـیهاوخ  ادـخ  دزن  ار  نآ  دـیتسرف  یم  شیپ  اـشیپ  دوخ  يارب  یکین  زا  هچ  نآ  وکین و  ماو 

دنادرگ زاب  يَوَّتلا : ِدـَْعب  ْنِم  َّدَر  ( 40 هرقب ،  ) .ْمُکِدْهَِعب ِفوُأ  يِدـْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  هک : ندوب  دـنب  ياپ  هداهن  ادـخ  اب  هک  يدـهع  رب  نتخیر :
.ار ناشاه  لزن  ناشاه ) لام   ) ندش هابت  زا  سپ 

.دنهن نامهم  شیپ  هچ  نآ  لُزن : عمج  ْلاْزنا :

تسا هدوب  هارمگ  دنیب  رمع  نایاپ  زا  سپ  دهنن ، يزیچ  ترخآ  يارب  دنک و  فرـص  ایند  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  ار  دوخ  رمع  هک  نآ 
دتـسرف شیوخ  روگ  هب  یـشیع  گرب  دـنک و  کین  رادرک  هک  نآ  اما  .ْمَُهلامْعَأ  َّلَضَأ  تسا : هدومرف  ادـخ  هک  نانچ  هابت ، شرادرک  و 

.ْمَُهلاب َحَلْصَأ  دومرف : هک  دنک  تسرد  ار  شراک  ادخ 

ناروکش نیز  يدرب  هچ  ره  هد  زاس  تراغ  كُرت  يو  لجا  يا 
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157 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هد  زاب 

ام میتخاب  رد  نوچ  میناتـسن  زاب  میتخادـنا  اه  هقرخ  مییفوص و  ناج  تخر  زا  دـنا  هتـشگ  مَْعنُم  هک  نآ  نآ ز  دـنریذپنب  ناشیا  دـهد  او 
رثوک همشچ  قیحَر و  رب  میدش  نوریب  یکلهم  روش و  بآ  ضرغ ز  صرح و  تجاح و  ام  زا  تفر  ضوع  نوچ  هگ  نآ  مدید  ضوع 

ات ازغ  ردـنا  هدـمآ  میدیهـش  هک  ازج  رهب  ام  میزیر  ترـس  رب  نارگ  ِزان  نف و  ییاـفو و  یب  نارگید  اـب  ناـهج  يا  يدرک  هچ  نآ  میدز 
نادیهـش نیا  دننز  ترـصن  يور  اب  رب  ار  همیخ  دننک  رب  ایند  ریوزت  تلبـس  يِرم  هلمح و  ُرپ  دنتـسه  ناگدنب  ار  كاپ  يادخ  هک  ینادب 

مدع رد  ینادب  ات  یتسین  همْکا  رگ  ار  ام  نیبب  هک  یتسین  زا  زاب  دندروآ  رب  رـس  دـندز  ترـصن  رب  زاب  ناریـسا  نیو  دـندش  يزاغ  ون  زاب 
ُجِرُْخی دوب  نونکم  نوچ  ّدـض  ردـنا  ّدـض  دوب ؟ نوچ  ردارب  یتسه  مدـع  رد  تساهُـس  اج  نآ  باتفآ  اجنیا  هچ  نآ  تساهدیـشروخ و 
دیورب هک  تسا  یتسین  دیما  رب  هن  شوخ  داش و  تسا  یهت  شرابنا  هک  هدنراک  درم  نادباع  دیما  دمآ  مدع  هک  نادـب  تِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا 

داشگ يروتـسد  تسین  ِّرب  مارآ و  قوذ  مهف و  یبایب  هک  رظتنم  وت  یتسین  زا  مد  هب  مد  یتسینعم  فقاو  رگ  نک  مهف  یتسین  يوس  نآ ز 
نآ عدبم  قح و  دمآ  عِدبم  مد  هب  مد  اهاطع  وز  درآ  رب  هک  مدع  دـشاب  قح  عنـص  هنازخ  سپ  ار  زاخبا  منک  يدادـغب  هن  رو  ار  زار  نیا 

دینک هاگن   ) .نارازگ ساپس  ناروکش :  1006 دنس 1025 - لصا و  یب  عرف  درآ  رب  هک  دوب 
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مـسا تروص  هب  یلو  دناوخ  ناوت  یم  ود  ره  لوعفم  لعاف و  مسا  تروص  هب  ار  معنم » : » ندـش معنم  ناج  تخر  زا  ( 5 تیب 944 / هب :
( .دنزاین یب  دنتـشاد  هک  یتیراع  ناج  زا  دنا و  هتفای  يدبا  ناج   ) .درک ینعم  زاین  یب  ناوت  یم  تروص  ره  رد  تسا و  رت  قیقد  لوعفم 

یم لاَّوق  هب  ای  دـندنکفا  یم  رود  هب  دـندرک و  یم  نورب  نت  زا  هقرخ  عامـس  لاح  رد  هک  دوب  نایفوص  مسر  هک  نانچ  نتخادـنا : هقرخ 
.تسا یتیراع  ناج  زا  نتشذگ  اجنیا  رد  نتخادنا  هقرخ  .دندیشخب 

158 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  هک : هدومرف  تیانع  نانآ  هب  ادخ  هک  یهلا  ياه  تمعن  ندید : ضوع 

یلو دنا  هتـشون  ناحراش  هک  نانچ  میدـید )! یـضوع  هچ   ) .تفرگ یتفگـش  تمالع  و  هچ »  » ینعم هب  ناوت  یم  ار  نوچ  ضوع : نوچ 
( .تسین ضرغ  صرح و  تجاح و  نآ  رد  هک  میتفای  يونعم  یتایح  تفر و  ام  زا  يوایند  تایح   ) .دـشاب هیبشت  تادا  نوچ  تسا  رتهب 

.تسا لالم  جنر و  زا  رپ  هک  ایند  هزور  دنچ  یناگدنز  روش : بآ 

.زیتس اِرم : يِرم :

.داز ردام  روک  هَمْکا :

.دعب هب   2 / 685 هب : دینک  هاگن  مدع : رد  دیشروخ 

برغم رد  یناتـسهوک  تسا  یـشخب  زاخبا  ندرک : دادـغب  ار  زاخبا  ( 19 مور ،  ) .ِّیَْحلا َنـِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  ِتِّیَْملا َو  َنــِم  َّیَْحلا : ُجِرُْخی 
.تسا هدوب  ملع  زکرم  تفالخ و  تخت  ياپ  میناد  یم  هک  نانچ  دادغب  هایس و  يایرد  قرشم  رد  زاقفق 

هب ار  جـنر  تنحم و  زا  رپ  ناهج  دـنا : هدرک  ینعم  نینچ  ار  نآ  نوسلکین  نانآ  زا  يوریپ  هب  ناحراش و  ضعب  .ندرک  دادـغب  ار  زاـخبا 
.مدرک یم  لیدبت  تایونعم  هدهاشم  هاگیاج 

.مدرک یم  اناد  هدرک  هاگآ  راک  ِّرس  زا  ار  نانادان  هک  نآ  هلمج  زا  درک  ناوت  یم  زین  رگید  ياه  ینعم  نکیل 

رد
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ادـخ هب  یکدـنا  دـنراد ، بیـصن  هک  یتلود  زا  نانیا  .دـنناد  یم  ادـخ  زا  ار  زیچ  همه  هک  تسا  نامیا  تما  اب  نخـس  يور  اه  تیب  نیا 
.دهد یم  سپ  ناشیدب  ار  نآ  زا  رتشیب  گرم  زا  سپ  ادخ  دنهد و  یم  ضرق 

رگا دـننک و  یمن  دنتـشاذگاو  هک  ار  یناـهج  هب  نتـشگ  زاـب  يوزرآ  زگره  ناـمیا  تما  هک  تسا  گرزب  نادـنچ  ناـهج  نآ  شاداـپ 
میـسرب نادواج  هدوسآ و  یگدنز  نیا  هب  ات  میداد  ار  جنر  رپ  كدنا و  تایح  نآ  ام  دنیوگ  دنریذپ و  یمن  دننادرگ  ناشزاب  دـنهاوخ 

زورما میدرک و  اـفو  میدوب  هتـسب  تسلا  رد  هک  يدـهع  هب  .میتفاـی  رثوک  ِقیحَر  میدـش و  نوریب  روش  بآ  زا  اـنالوم  هدوـمرف ي  هب  اـی 
.میتفای تلود 

امن تسه  تسین  ملاع  امن و  تسین  تسه  ملاع  لاثم 

امن تسه  تسین  ملاع  امن و  تسین  تسه  ملاع  لاثم 

رابغ تدومنب  دیـشوپ و  ار  داب  راکـشآ  درک  فک  دیـشوپ و  ار  رحب  مدـع  لکـش  رب  دومنب  ار  تسه  مشتحم  تسه و  دومنب  ار  تسین 
لیلد فیرعت  هب  زج  ین  ار  داب  لیلع  يا  الاب  هب  ینیب  ار  كاخ  الُع ؟ رب  دـیآ  رب  نوچ  دوخ  زا  كاخ  اوه  رد  ناچیپ  كاخ  هراـنم  نوچ 
لیق لاق و  اراکـشآ  ناهنپ  رکف  لـیلد  زا  اـیرد  ینیب و  سح  هب  فک  فَرـصنُم  درادـن  اـیرد  یب  ِّفک  فرط  ره  هناور  ینیب  یمه  فک 
مرج دید ال  تسین  لایخ و  زج  دناوت  یک  دیدپ  دش  یـساُعن  ردناک  يا  هدید  میتشاد  ینیب  مودعم  هدـید  میتشادـنپ  یم  تابثا  ار  سفن 

زا تقیقح  نآ  درک  ناهن  نوچ  رظن ؟ ردنا  دناشن  نوچ  ار  مدـع  نیا  لایخ  ادـیپ  ناهن  دـش  تقیقح  نوچ  لالـض  زا  میتشگ  هتـشگ  رس 
نوچ  1026 فاص ب 1036 - ْدرد  ار  ناضرعُم  يدومن  هک  فاب  رحس  داتسوا  يا  نیرفآ  رصب ؟
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یم نتشیوخ  رب  لیطتسم  هرانم  تروص  رب  دزیخرب  نیمز  زا  یفاص  ياوه  رد  هک  يداب  درگ  : » تسا یلازغ  نخـس  ناچیپ : كاخ  هرانم 
هک تساوـه  نآ  زا  هرذ  ره  اـب  هک  تسا  ناـنچ  هن  دـنابنج و  یم  دـناچیپ و  یم  ار  دوـخ  كاـخ  هـک  درادـنپ  درگن ، رد  یـسک  .دـچیپ 
رد و  رامیب ، لیلع : ص 374 ) یلازغ ، لاح  حرش  سنألا ، تاحفن  « ) .دید ناوت  ار  كاخ  دید و  ناوتن  ار  اوه  نکیل  تسا ، يو  كرحم 

.تسا رکف  هاتوک  زا  تیانک  اجنیا 

.ندناسانش فیرعت :

.هاگتشگزاب فَرَْصنُم :

.نتفرگ وخ  اهرادنپ  هب  .ندید  باوخ  ملاع  رد  ندش : دیدپ  ساَُعن  رد 

160 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنیب یم  هچ  نآ  تسا  باوـخ  رد  هک  يا  هدـید   3 .تسا 1729 / مئان  ملح  هک  ربمغیپ  تفگ  تسا  مئاـق  تروص  هب  هک  ار  ناـهج  نیا 
.تسین شیب  یلایخ  رگید  ملاع  هب  تبسن  منیب ، یم  ناهج  نیا  رد  هچ  نآ  سپ  تسا ، مئان  ملح  ایند  نوچ  .تسا و  لایخ  مهو و 

(. تقیقح زا   ) نادرگ ور  ضرعم :

.تسا یتسین  دنیب  یم  تسه  ار  نآ  هچ  نآ  .تسا  نانیب  رهاظ  هدید  رد  یتسه  زا  نخس 

ار كاخ  مشچ  تسا  ناچیپ  اوه  رد  درگ  هک  یماگنه  .دروآ  یم  سوسحم  ياـه  لاـثم  تسوا  هویـش  هک  ناـنچ  رظن  نیا  تاـبثا  يارب 
نیا ندوـب  هدیـشوپ  .تسا  فـک  نیا  رتـسب  هک  یبآ  بآ و  يور  فـک  تسا  نینچمه  .هن  تسا  نآ  كرحم  هک  ار  يداـب  دـنیب و  یم 

ار درُد  تسین ، ار  تسه  تسه و  ار  تسین  هک  تسا  ناهج  راگدیرفآ  تردق  هناشن  نیا  .دنک  یم  نادرگ  رـس  ار  نانیب  هتوک  تقیقح 
.دهد یم  ناشن  درد  ار  فاص  فاص و 

زا میس  چیپ  چیپ  نوگ  نیز  دنیابرب  میس  دوس  دنریگ  رز  ناگرزاب و  شیپ  دوز  دنیامیپ  باتهم  نارحاس 
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باتـش زگ  دـصناپ  سابرک  دـنک  زگ  میرخ  هدومیپ  باتهم  وا  زا  هک  میرجات  نآ  ام  تسوداج  ناـهج  نیا  چـیه  ساـبرک  هتفر و  فک 
دحا ياک  دیاب  دناوخ  تذوعأ  لق  یهت  هسیک  ین ، سابرک  دش ، میـس  یهر  يا  ترمع  میـس  وا  دتـس  نوچ  باتهام  ِرون  وا ز  هنارحاس 

هک زین  لعف  نابز  زا  ناوخ  رب  کیل  تام  دُرب و  زا  ثاَغَتْـسُْملا  ْثایِغلا  تارحاس  نآ  هرگ  ردنا  دـنمد  یم  دَـقُع  زو  ناغفا  تاثاّفن  نیه ز 
تخر و رگید  نارای و  یکی  نآ  دنمردغ  ود  نیا  یفاو و  یکی  نآ  دـنا  هرمه  هس  ار  وت  رم  هنامز  رد  زیزع  يا  تسا  تسُـس  لوق  نابز 

لجا زور  ار  وت  نوچ  روگ  هب  ات  دـیآ  کیل  دـیآ  رای  روُصق  زا  نوریب  وت  اب  دـیان  لام  لاَـعِفلا  نْسُح  نآ  تسا و  یفاو  موس  نآ  لاـم و 
نک وز  تسا  یفاو  وت  لعف  متـسیب  ینامز  تروگ  رـس  رب  متـسین  هرمه  شیب  اج  نیدب  ات  شیوخ  لاح  نابز  زا  دیوگ  رای  شیپ  هب  دیآ 

1037 دحل ب 1050 - رعق  رد  وت  اب  دیآ  رد  هک  دَحَْتُلم 

161 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دعب هب   3 تیب 1163 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندومیپ : باتهم  نارحاس و 

یم لوپ  اهنادـب  درگن و  یم  ناـشراک  هب  دـیآ و  یم  رد  مدرم  هنوگ  نیا  هقلح  رد  هک  تسا  یـسک  زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  ناـگرزاب :
.دهد

.وت رب  وت  یپ ، رد  یپ  چیپ : چیپ 

: تسوداج ناهج  نیا 

وب گنر و  ریسا  ار  نادرم  درک  وک  تسایند  نیا  وداج  ِیّلباک 

: ندتس رمع  میس   4 قَلَْفلا 3191 و 3189 / ُّبَر  زا  هاوخ  تناعتسا  قَلَق  نیز  ّيوداج و  نیز  یهر  ات 

زبس هّقح  نیز  كانمغ  ناگراظن  مییام 
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كاخ هرهم  و 

تتـسد رد  یـسابرک  تفر ، میـس  دش :...  میـس  نیقارعلا ) هفحت  یناقاخ ،  ) دـنیاشگ یم  رمع  هسیک  رـس  دـنیاج  هب  ات  هرهم  هقح و  نیک 
.دش یهت  تا  هسیک  دنامن 

هب مرب  یم  هاـنپ  وگب  ِدَـقُْعلا : ِیف  ِتاـثاَّفَّنلا  ِّرَـش  ْنِم  َبَقَو َو  اذِإ  ٍقِساـغ  ِّرَـش  ْنِم  َقَـلَخ َو  اـم  ِّرَـش  ْنِم  .ِقَـلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُـعَأ  ْلـُق  ذوُـعا : ْلـُق 
« .دنمد اه  هرگ  رد  هک  نانز  وداج  دنزگ  زا  دنز و  رـس  هک  یهاگ  یکیرات ، دنزگ  زا  .هدیرفآ و  هک  يزیچ  دنزگ  زا  .هدیپس  راگدرورپ 
هب اهنت   ) .نتخادرپ لمع  هب  ندناوخ : رب  لعف  نابز  زا  .دنهاوخ ) وا  زا  دایرف  هک   ) .سر دایرف  يا  دایرف  ثاغَتْـسُْملا : ثاَیِْغلا  ( 4 - 1 قلف ، )

رادرک دـنام  هچ  نآ  تسا و  رذـگ  دـیآ  یم  نابز  هب  هچ  نآ  هک  ارچ  نادـب  وا  هاـنپ  رد  ار  دوخ  مه  لـمع  رد  .ربم  هاـنپ  ادـخ  هب  ناـبز 
ُعِجْرَیَف ٌهثالَث  َتِّیَْملا  ُعَْبتَی  : » تسا هدمآ  تعامج  تنـس و  لها  هعیـش و  ياه  باتک  رد  هک  یثیدـح  هب  تسا  تراشا  هارمه : هس  .تسا )

( يراخب ملـسم و  زا  ص 159 ، يونثم ، ثیداـحا  « ) .ُهلَمَع یَْقبَی  ُهلاـم َو  ُهلْهأ َو  ُعِجْرَیَف  ُُهلَمَع  ُهلاَـم َو  ُُهلهأ َو  ُهُعَْبتت  .ٌدِـحاَو  یَْقبَی  ِناـْنثا َو 
ماوت اب  ندرم  یگدنز و  رد  نم  دیوگ  یم  هک  یتسود  تسا  تسود  هس  ار  ناملـسم  : » درآ ع )  ) نانمؤم ریما  زا  دوخ  دانـسا  هب  قودص 

یم هک  یتسود  و  تسوا ، دنزرف  وا  و  منک ، یم  اهر  ار  وت  سپـس  ماوت  اب  روگ  بل  ات  نم  دـیوگ  یم  هک  یتسود  تسوا و  لمع  نآ  و 
ص 128) قودص ، لاصخ  « ) .تسوا لام  نآ  يریمب و  ات  ماوت  اب  نم  دیوگ 
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.کین رادرک  لاعفلا : نْسُح 

.هاگهانپ دَحَْتُلم :

نامز نتشذگ  یناقاخ 
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یم هاگآ  ار  نایوج  ایند  و  دـنک ، یم  هیبشت  نارحاس  هب  ار  نآ  انالوم  تسا و  هدرک  دـننامه  زاب ، هّقح  راـک  هب  ار  رمع  نتفر  فک  زا  و 
هدهع رب  هچ  نآ  تسا و  نارگید  بیصن  تسا  ياج  رب  هدمآ و  تسد  هب  ایند  زا  هچ  نآ  هتفای و  نایاپ  رمع  نایلاس  يرگنب  ات  هک  دزاس 

.نارسخ تسا  هدنام  یمدآ 

دـشاب مأوت  رادرک  اب  راتفگ  دیاب  تسین  یفاک  نابز  هب  ندناوخ  اّما  تسا  کین  ندناوخ  ذوُعا » ُْلق   » وداج نیا  دـنب  مشچ  زا  زیرگ  يارب 
ياه تروص  هب  ینید  ياه  ناتـساد  قالخا و  ياه  باتک  رد  اه  ثیدـح  نیا  نومـضم  .تسا  کین  راـک  دـنام  یم  یقاـب  هچ  نآ  هک 

.تسا هدمآ  نوگ  هنوگ 

ًامیِئَل ناک  ْنإ  َکَمَرْکا َو  امیرک  َناَک  ْنا  ٌتِّیَم  َتْنأ  ُهَعَم َو  ُنَفْدُت  ٌّیَح َو  َوُه  .َکَعَم َو  ُنَفْدُی  ٍنیِرَق  ْنِم  َّدُب  اَل  ُمالَّسلا  هیلَع  یفطـصم  لوق  ریـسفت  رد 
ّللا ُلوُسَر  َقَدَص  َتْعَطَتْسا ، اَم  ُهْحِلْصَأَف  َکُلَمَع  ُنیِرَقْلا  َکِلذ  َکَمَلْسا َو 

ْنإ َکَمَرْکا َو  امیرک  َناَک  ْنا  ٌتِّیَم  َْتنأ  ُهَعَم َو  ُنَفُْدت  ٌّیَح َو  َوُه  .َکَعَم َو  ُنَفُْدی  ٍنیِرَق  ْنِم  َُّدب  َال  ُمالَّسلا  هیلَع  یفطـصم  لوق  ریـسفت  رد 
ِهَّللا ُلوُسَر  َقَدَص  َْتعَطَتْسا ، اَم  ُهِْحلْصَأَف  َُکلَمَع  ُنیِرَْقلا  َِکلذ  َکَمَلْسا َو  ًامِیَئل  ناک 

لمع نیا  دوش  ترام  دـحل  رد  دـَب  دوب  رو  دوش  ترای  دـبا  وکین  دوب  رگ  قیفر  دوبن  لمع  زا  رتافو  اـب  قیرط  نیا  رهب  تفگ  ربمیپ  سپ 
شلوا دوب ؟ يداتـسا  داشرا  یب  چیه  دور  ملاع  رد  هک  یبسک  نیرت  نود  داتـسوا  یب  ردپ  يا  درک  ناوت  یک  دادَس  هار  رد  بسک  نیو 

َّرُّدـلا ُِبلْطا  اِهلْهأ  ْنِم  ٍحـِلاَص  ٍمیرَک  ْنِم  یَهُّنلا  اَذ  اَی  فَرِْحلا  ِیف  اُونیِعَتْـسا  لجا  ای  تلهم  دـعب  َرب ، دـهد  ات  لـمع  یهاـگ  نآ  تسا  ملع 
قلَخ رگ  یغابد  رد  اوُفِْکنَتْـسَت  ـال  َمِیْلعَّتلا  اورِداـَب  اوُفِْـصنأ  َنیحـصاَن  ُمْتیأَر  ْنا  فَرِْحلا  باـَبْرأ  ْنِم  َّنَْفلا  ُِبلْطا  فَدَّصلا َو  َطْـسَو  یِخأ 

وا ماشتحا  قلد  دیشوپ  را  رگنهآ  مد  تقو  درکن  مک  نآ  ار  هجاوخ  ِّیگجاوخ  درم  دیشوپ 
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يزومآ تفرح  تسا  یلوق  شقیرط  يزومآ  ملع  نتخومآ  رد  شوپ  لُذ  سَْبلَم  نت  نک ز  نوریب  ربک  ساـبل  سپ  قلخ  شیپ  مک  دـشن 
هک یلاح  .دوش  یم  هدرپس  كاخ  رد  وت  اب  هک  یتسه  ینیـشنمه  زا  ریزگان  نیِرَق :...  نم  َُّدب  َال   1051 تسا ب 1062 - یلعف  شقیرط 

راوخ ار  وت  دـشاب  میئل  رگا  دـنک و  مارکا  ار  وت  دـشاب  میرک  رگا  .يا  هدرم  هک  یلاـح  يور  یم  كاـخ  رد  وا  اـب  وت  و  تسا ، هدـنز  وا 
زا ج 68 ، راونالا ، راحب   ) .تفگ تسار  ادـخ  لوسر  نک ، حالـصا  ار  نآ  یناوت  ات  سپ  .تسوت  رادرک  نیـشنمه  نیا  دراذـگ و  یماو 

( قودص لاصخ  و  یلاما ، رابخالا ، یناعم 

164 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یتسرد یتسار ، دادَس :

تّدم زا  سپ  ناهج  نیا  رد  ای  دیآ  تسد  هب  نآ  رمث  ات  درک  لمع  هتخومآ  هب  هاگ  نآ  تخومآ ، ملع  دیاب  تسخن  لجا : ای  تلهم  دعب 
.ناهج نآ  رد  ای  و  نّیعم ،

.دیهاوخ يرای  دناد ) یم  کین  ار  نآ   ) تسا هشیپ  نآ  لها  هک  يراک  تسرد  ِدرمناوج  زا  اه  هشیپ  رد  نادنمدرخ  يا  اُونیِعَتْسا :... 

.بلطب اه  هشیپ  دنوادخ  زا  ار  نف  وجب و  فدص  نایم  زا  ار  ّرد  ردارب  يا  َّرُّدلا :...  ُِبلْطا 

.دینزم زاب  رس  دیریگ ، یشیپ  نتخومآ  هب  دیریذپب )  ) دیهد فاصنا  دیدید  ار  ینایوگ  زردنا  رگا  ُْمْتیَأَر :...  ْنا 

ياه تیب  رد  هک  نانچ  .دـنک ) یمن  مک  يزیچ  وا  یگرزب  زا  هدـنژ  نآ  دـشوپ و  یم  هدـنژ  هماج  راک  ماگنه  غّابد   ) .هنهک هماج  قَلَخ :
.درک راک  وا  میلعت  هب  و  تشاد ، ییامنهار  دیاب  دب  زا  کین  نتـسناد  يارب  اّما  تسا ، کین  رادرک  دیآ  یم  راک  هب  هچ  نآ  تفگ  شیپ 

مک وت  زا  يزیچ  نتفرگ  میلعت  ندرک و  يدرگاش  هک  يرادنپم 
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شتآ زا  يدنزگ  ار  وا  ات  دشوپ  یم  یقلد  ندیمد ، تقو  رگنهآ  ای  دـنک  یم  نت  رب  هنهک  یـسابل  راک  ماگنه  غّابد  هک  نانچ  .دـنک  یم 
.دهاک یمن  وت  زا  زین  لماک  يامنهار  هاگشیپ  رد  ینتورف  دهاک ، یمن  نانآ  ردق  زا  یشوپ  هنهک  نیا  دسرن و 

: دیوگ هک  نانچ  تسا  رگید  یهار  ار  نتخومآ  رقف  اّما  .تفرگ  ارف  رادرک  اب  ار  هشیپ  تخومآ و  دیاب  راتفگ  زا  ار  شناد 

رد نابز  زا  هن  رتفد و  هار  هن ز  ناج  ناج ز  دناتس  ار  نآ  ِشناد  تسد  هن  دیآ  یم  راک  تنابز  هن  تسا  مئاق  تبحص  هب  نآ  یهاوخ  رقف 
هک ادخ  دیامرفب  حَرْشَن  َْمل  سپ َأ  ایـض  دزاس  نآ  حرـش  ار  شلد  ات  زونه  ار  کلاس  تسین  یناد  زمر  زومر  نآ  تسه  رگا  کلاس  لد 

همشچ یبلاح  نوچ  نارگید  زا  یبَلْحَم  یبلاط  ار  نآ  جراخ  زا  زونه  وت  میا  هداهنب  تا  هنیس  ردنا  حرش  میا  هداد  تحرـش  هنیـس  نورد 
مل هک أ  ریدغ  زا  نتـسُج  بآ  زا  راد  گنن  ریگبآ  يا  رحب  هب  يراد  يذـفنم  راغت  زا  ییوج  ریـش  یم  ارچ  وت  رانک  یب  وت  رد  تسا  ریش 

165 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  زاس  هیدک  وج و  حرش  وت  يدش  نوچ  زاب  تسه  تحرش  هن  حرشن 

وحم ادـخ  رد  تسا و  ندرواین  باسح  هب  ار  دوخ  رقف :  1063 نورْصُبت ب 1072 - َال  هنعط  دیاین  ات  نوردنا  رد  لد  حرـش  رد  رگن  رد 
.نتسناد وا  زا  ار  زیچ  همه  ندیدرگ و 

: هلمج زا  تسا ، یطیارـش  ار  ناگرزب  تبحـص  .دـنا و  حور  ناّیبرم  هک  تسا  قح  يایلوا  اـب  ینیـشنمه  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  تبحص :
نتسناد کین  دوش ، راکشآ  وا  زا  ار  هچ  نآ  ندرکن و  ضارتعا  »
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.يروص مولع  درک  تراـشا  نادـب  ـالاب  تیب  مین  رد  هچ  نآ  زومر : ص 146 ) هیریـشق ، هلاسر  « ) .ندرک یقلت  ناـمیا  اـب  ار  وا  لاوحا  و 
.دیآ تسد  هب  نابز  رتفد و  زا  هک  یملع 

زونه تسناد ، دـیاب  .تسا  یقاب  يرثا  تسا  ظافلا  هلوقم  زا  هک  يروص  ياه  ملع  زا  کـلاس  لد  رد  رگا   ) .یناد زمر  حرـش  نآ : حرش 
: بَلْحَم .دهد ) تسد  ردص  حرـش  ار  وا  دباتب و  نآ  رب  یهلا  رون  دشخب و  ینـشور  ار  شلد  اهزمر  نآ  حرـش  ات  تسا ، هدـشن  ناد  زمر 
رد هک  نادـب  تسا  یتراشا  نآ  رد  و  دـنرادرب ، ریـش  نآ  زا  هک  تسا  ییاج  دوصقم  انالوم  تیب  رد  نکیل  .تسا  ریـش  ندیـشود  ياج 
ارف يارب  هک  نآ  هن  دـنریگ  هرهب  وا  زا  نارگید  ات  دـناسرب  لامک  هب  ار  نآ  ّیبرم  تبحـص  اب  دـیاب  تسا و  هتفهن  یهلا  یتبهوم  کـلاس 

.دورب وس  نآ  وس و  نیا  هب  دنچ  یتاحالطصا  نتفرگ 

.هدنشود ِبلاح :

.دنریگ ارف  سرد  باتک و  زا  هک  تسا  يروص  ملع  زج  نآ  دوش و  یم  تضافا  نادعتسم  هب  هک  یهلا  ملع  ریگبآ : رحب 

2 درم 1353 / ضوح  نورب  ددرگ  یک  كاپ  درگ  ضوح  درگ  هب  هدولآ  نت  يا 

.تسا لامک  هب  ندیسر  هار  رد  هک  یکلاس  زا  تیانک  ریگبآ :  4 ملتشا 814 / درآ  رب  نوحیج  اب  مخ  مُخ  ناج  زا  دش  هار  ایرد  هب  نوچ 

ياه ناج  رد  ار و  نیقی  لها  تساه  هناـشن  نیمز  رد  و  َنوُرِْـصُبت : ـالَف  ْمُکِـسُْفنَأ َأ  ِیف  َنِیِنقوُْمِلل َو  ٌتاـیآ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َو  نورـصبت : ـال 
زا ییاـهر  يارب  تفگ : شیپ  ياـه  تیب  رد  هچ  نآ  رب  تسا  يدـیکأت  مـه  حیـضوت و  ( 21 - 20 تایراذ ، « ) .دـینیب یمن  ایآ  ناـتدوخ 

بیرف و

 (، يدیهش يونثم (  حرش 
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وت ناج  اب  ار  شناج  هک  يداتـسا  دزومایب ، سرد  باتک و  زا  ار  وت  هک  يداتـسا  هن  اـّما  .تسا  داتـسا  هب  زاـین  نارحاـس  تلیح  زا  زیرگ 
.ینک میلست  شیوخ  يامنهار  هب  ار  دوخ  ییوشب و  تسد  يدوخ  زا  دیاب  يرقف  ناهاوخ  رگا  .دیاشگب  ار  تا  هنیس  دناوتب  دوب و  دنویپ 

تـسد هب  دـیاب  نورب  زا  هن  تسوت  رد  ینآ  ناهاوخ  هچ  نآ  هک  دـیاشگب  تسا  ناـهن  وت  رد  هک  ار  ملع  نآ  همـشچ  تبحـص ، هب  وا  اـت 
.يروآ

مُکَعَم َوُه  ریسفت َو 

ْمُکَعَم َوُه  ریسفت َو 

رَه رب  ارچ  نز  لد  ِرد  ور  يرـس  هریخ  لِه  چـیپ  دوخ  رـس  رد  رد  هب  رد  نان  بل  یهاوخ  یمه  وت  رـس  قرف  رب  ار  وت  ناـن  ُرپ  دبـس  کـی 
ّدَـس و شیپ  ار  اه  همـشچ  ددـم  اب  ِبآ  مه  سپ  بآ و  شیپ  وج  بآ  وت  نآ  نیز و  دوخ ، زا  لفاغ  وج  ِبآ  نایم  ییوناز  هب  ات  يرد ؟

تفگ دیدپ  وت  ریز  هب  نیا  تسا  بسا  هن  یه  وک ؟ بسا  نکیل  بسا  تفگ  نیا ؟ تسیچ  وج  بسا  سراف  نار و  ریز  بسا  دَس  ْفلَخ 
رحب دیوگ  رحب  رد  رهگ  نوچ  ناور  بآ  ربخ ز  یب  بآ و  ردـنا  نآ  تسوا  يور  شیپ  بآ و  تسم  دـید  هک  یبسا  دوخ  کیل  يرآ 
مـشچ مه  تسوا  مشچ  دـنب  دوش  یم  شباـتفآ  ِباـت  ربا ، دوش  یم  شباـجح  وک ، نآ  نتفگ  وا  راوید  فدـص  نوچ  لاـیخ  نآ  وک و 

َوُه 1073 َو  وا ب 1083 - ِشوهدـم  يا  راد  قح  اـب  شوه  وا  شوه  مه  هدـش  وا  شوگ  دـنب  شدـس  هتـشگ  وا  ِّدَـس  عفر  نیع  شدـب 
یَلَع يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِهَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  ِتاومَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  مُکَعَم :
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َنُولَمْعَت اِمب  ُهَّللا  ُْمْتنُک َو  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  اهِیف َو  ُجُْرعَی  ام  ِءامَّسلا َو  َنِم  ُلِْزنَی  ام  اـْهنِم َو  ُجُرْخَی  اـم  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  ُجـِلَی  اـم  ُمَْلعَی  ِشْرَْعلا 
هچ ره  تسوا و  اـب  هشیمه  تسا و  هـتفرگ  ارف  ار  یمدآ  هـک  راـگدرورپ  تیاـنع  زا  تراعتـسا  ناـن : رپ  دبـس  کـی  ( 4 دیدح ،  ) .ٌریَِـصب

.دنیب یم  نارگید  جاتحم  ار  دوخ  وا  دهد و  دهاوخ 

لد ندز : لد  ِرد  .هداهن ) وت  رد  یتعیدو  هچ  ادـخ  هک  رگنب  دوخ  هب   ) .نتخادرپ دوخ  هب  .نتفرگ  دوخ  رـس  ریظن  ندـیچیپ : دوخ  رـس  رد 
( .هاوخب ادخ  زا   ) .وا ششخب  تسا و  یلاعت  قح  فطل  زا  تراعتسا 

168 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

 ...: بآ شیپ 

زارد نابایب  رد  نایوپ  هتفخ  زارتحا  یب  دنز  یم  يو  رب  جوم 

اب هتـسویپ  هک  یلاعت  قح  تیانع  ددـم : اب  بآ   4 / 3239 دـیِرَْولا 3240 - ِْلبَح  ْنِم  ُْهنِم  ْبَْرقا  بآ  دـیدش  ياه  شطع  دـنیب  یم  هتفخ 
.تسا یمدآ 

یتراشا نآ  رد  .دراد و  یم  زاب  قح  هب  نتـسیرگن  زا  ار  یمدآ  هک  یناطیـش  ياهرکم  یناسفن و  ياه  لیوست  دـس : فلخ  ّدـس و  شیپ 
لفاغ راگدرورپ  تیانع  زا  هک  ار  نانآ  تسا  يراذنا  ( 9 سی ،  ) .ادَس ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو  میرک : نآرق  هب  تسا 

.تسین یلاخ  نانآ  زا  يرصع  چیه  هک  تسا  نایامنهار  دوجو  اه  تیانع  نیا  زا  یکی  .تسا  نانآ  اب  هتسویپ  تیانع  نآ  هک  یلاح  دنا ،
.ددرگ یم  وس  نآ  وس و  نیا  هار ، نتفای  یپ  رد  دراذگ و  یم  او  ار  نانآ  لفاغ 

یپ تلفغ  زا  يراد و  نار  ریز  بسا  رگید  ریبعت  هب  4 و  بلط 3227 / ردنا  بارس  يوس  يود  یم  بل  کشخ  وج  بل  رب  یشاب  هتفخ 
.يدرگ یم  بسا 
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یم وا  باجح  لصاح  یب  ياـه  ندـیود  نیا   1 داـب 1116 / وچ  هدرک  ناـشک  ار  وا  دوخ  ْبسا  داوج و  نآ  دـناد  هواـی  ار  دوـخ  بسا 
.دراد یم  زاب  دیاب ، هک  نادب  ندیسر  زا  ار  وا  ددرگ و 

تسا دشرم  تفگ  ّدس  وت  دشرم  تسا  دهاش  يور  ِّدس  وت  دهاش 

1 / 3245 نیا 3246 - نآ و  ِربک  سومان و  ناشدنب  نید  يادوس  ار  راّفک  اسب  يا 

ٍداو ِّيأ  یِف  ُهَّللا  یِلاَبُی  اَل  ُموُمُهْلا  ِهِب  ْتَقَّرَفَت  ْنَم  ِهِموُمُه َو  َرئاَس  ُهَّللا  ُهاَفَک  ًادِحاَو  ًاّمَه  َموُمُهْلا  َلَعَج  ْنَم  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  یفطـصم  لوق  ریـسفت  رد 
هَکَلْهأ

ِّيأ ِیف  ُهَّللا  ِیلاَُبی  َال  ُموُمُْهلا  ِِهب  ْتَقَّرَفَت  ْنَم  ِهِموُمُه َو  َرئاَس  ُهَّللا  ُهاَفَک  ًادِحاَو  ًاّمَه  َموُمُْهلا  َلَعَج  ْنَم  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  یفطصم  لوق  ریـسفت  رد 
ُهَکَلْهأ ٍداو 

يوس دـسر  نوچ  تشوه  بآ  راخ  خـیب  ره  دَـشک  یم  ار  شُه  بآ  تاهَُّرت  نآ  يا  هّرت  دزرین  یم  تاـهج  رب  يدرک  عیزوت  ار  شوه 
زا لطاب  دوش  نیک  رگن  رخآ  نامز  نیا  دنزبس  ود  ره  شنک  ون  ار  شوخ  خاش  نیا  هِد  بآ  شنُک  وخ  ار  دـب  خاش  نآ  نزب  نیه  رامث ؟

نداد بآ  دوب  هچ  ملظ  ار  راجشا  هد  بآ  دوب  هچ  لدع  مالَّسلا  ینیبب َو  رخآ  ار  قرف  مارح  ار  نآ  لالح  ار  نیا  غاب  بآ  رمث  دیور  نآ 
ار الب  زج  دـشابن  هک  یعـضومان  رد  عضو  دوب  هچ  ملظ  شک  بآ  دـشاب  هک  یخیب  ره  هب  هن  شعـضوم  رد  یتمعن  عضو  لدـع  ار  راخ 

ناـج نآ  هن  مک  ناـج  لد و  رب  تنت  رب  ار  مغ  راـگیب  نک  راـب  هرگ  ُرپ  ریحز  ُرپ  عـبط  هب  هن  هد  لـقع  ناـج و  هـب  ار  قـح  تـمعن  یعبنم 
راسی و نب  لیـضف  هب  تسا  قداص  ماما  ياه  تیـصو  زا  تیاور  نیا  یفاک  لوصا  رد  مومهلا :...  َلَعَج  ْنَم   1084 تندنک ب 1093 -

ًاَمَه هُّمَه  َناک  ْنَم  : » تسا ترابع  نیدب 
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عیزوت ار  شوه  ص 246 ) ج 2 ، یفاک ، لوصا  « ) .کلَه ٍداو  ِّياـب  هَّللا  ِلاـُبی  مل  ٍداَو  ِّلُـک  یف  ُهُّمَه  ناَـک  ْنَم  ُهَّمَه َو  ُهَّللا  ُهاَـفَک  ًادِـحاَو 
.ندش نآ  نیا و  دزن  يروص  ياه  ملع  نتفرگ  ارف  يارب  .نتفر  نوگانوگ  ياه  سوه  یپ  ندرک :

.دراد زاب  تسرد  هار  ندومیپ  زا  ار  کلاس  هچ  نآ  زا  تراعتسا  راخ : خیب 

.دنک کیدزن  ادخ  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  یملع  نتفرگ  ارف  دوصقم  و  هویم ، رمث : عمج  رامث :

.ندیرب ندرک : وخ 

170 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ زا  وت  تسوت و  اب  ادخ  تیانع  دومرف  هتشذگ  ياه  تیب  رد  ( 64 توبکنع ،  ) .ُناوَیَْحلا َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  َو  هک : ناهج  نآ  رخآ :
يریگ ارف  قح  يایلوا  زا  ار  یقیقح  شناد  یـشوکب و  هک  نآ  ياج  هب  دـنک : یم  ناـیب  ار  يربخ  یب  تلع  اـه  تیب  نیا  رد  .يربخ  یب 

تلادع هب  راک  یتسیاب  وت  تسا و  متـس  نیا  ینک و  یم  هجوتم  راخ  خـیب  هب  رگید  ریبعت  هب  ای  تسردان  ياه  هشیدـنا  هب  ار  دوخ  شوه 
.دیاب هک  اج  نآ  تساهراک  نداهن  تلادع  ینک و 

: ینعم نیا  رد  تسار  یّبنتم  و  ( 437 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دیاب هک  دهن  یم  اج  نادب  ار  اهراک  تلادع  : » دیامرف ع )  ) یلع

هک تسا  نآ  تلادع  سپ  ص 11 ) یّبنتم ، ناوید   ) يَدَّنلا ِعِضْوَم  ِیف  ِْفیَّسلا  ِعْضَوَک  ٌرِـضُم  یَلُْعلاـِب  ِْفیَّسلا  ِعضوَم  ِیف  يَدَّنلا  ُعْضَو  َو 
.دوش عیزوت  یقیقح  شناد  نتفرگ  ارف  رب  شوه 

طرش نت  زا  نتسُج  ار  لد  ِراک  تسین  طرش  ندرک  شوگ  رد  ار  همرس  رازغرم  رد  دنز  یم  هزیکـس  رخ  راب  ِگنت  هداهن  یـسیع  رـس  رب 
ار نت  ره  شچ ز  رهز  شونم و  رّکش  ینت  رو  شکم  يراوخ  نک  زان  وَر  یلد  رگ  تسین 
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لاّمح هن  رو  شَنَک  رب  وَر  یمزیه  دیورب  رو  شنُک  مک  تسا و  نت  خزود  مزیه  ددم  یب  دـشاب  هک  رتهب  نامه  نت  دـَب  دـنق  تسا و  عفان 
نآ ِلصا  یتف  يا  دنـشاب  زبس  ود  ره  هچ  رگ  ار  هردِس  خاش  سانـشب  بطح  زا  بََهل  وب  تفُج  وچمه  ملاع  ود  رد  بطح  یـشاب  بطح 

ِشیک مشچ و  تسا  نیب  طلغ  هک  سِح  ِشیپ  تروص  هب  ادـننام  تسه  ناخد  ران و  زا  تسا  خاش  نیا  ِلصا  نامـسآ  متفه  تسا  خاش 
ره مک و  ره  ینیبب  ات  ار  شیوخ  نابنُجب  اـپ  يرادـن  رو  لـِقُملا  َدـْهَج  لد آ  يوس  نک  دـهج  لد  ِمشچ  شیپ  هب  ادـیپ  نآ  تسه  سِح 

(. راب  ) هگنل کی  گنت :  1094 ار ب 1104 - شیب 

.ریظن یسیع : رس  رب  راب  گنت 

( يدعس  ) يرورپ رخ  هک  ینآ  رکف  رد  وت  يرغال  زا  یسیع  تدریم  یمه 

171 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک زیخ  تسج و  نتخادنا ، دگل  ندز : هزیکس 

.ندراذگاو ار  ناج  نتفرگ و  ار  مسج  .ندرک  راک  اجبان  زا  هیانک  ندرک : شوگ  رد  همرس 

.ندرک تضایر  لمحت  زا  تیانک  ندیشچ : رهز 

ًاران ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق  زین : ( 24 هرقب ،  ) .ُهَراجِْحلا ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَـف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  خزود : مزیه  نت 
ْنِم ٌلـْبَح  اهِدـیِج  ِیف  .ِبَطَْحلا  ََهلاَّمَح  ُُهتَأَْرما  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هـتفرگ  بَـطَح : لاّـمَح  ( 6 میرحت ،  ) .ُهَراجِْحلا ُساَّنلا َو  اَـهُدُوقَو 

.2 تیب 1776 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هردِس : ( 5 - 4 دسم ،  ) .ٍدَسَم

ٍهَرَجَـشَک ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  خاش : نیا  لـصا  خاـش و  نآ  لـصا 
اهَلُکُأ ِیتُْؤت  ِءامَّسلا  ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط 
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اَهل ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثِیبَخ  ٍهَرَجَـشَک  ٍهَثِیبَخ  ٍهَِملَک  ُلَثَم  .َنوُرَّکَذَـتَی َو  ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی  اهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک 
.نامسآ رد  شا  هخاش  رادیاپ و  نآ  خیب  يا  هزیکاپ  تخرد  نوچمه  يا  هزیکاپ  نخـس  دز ، یلثم  ادخ  هنوگچ  يا  هدیدن  ایآ  ٍرارَق : ْنِم 

.دنرآ دای  هب  هک  دوب  دنز  یم  اه  لثم  مدرم  يارب  ادخ  شراگدرورپ و  نذا  هب  نامز  ره  ار  دوخ  هویم  دهد  یم 

: ّلِقُْملا ُدْهُج  ( 26 - 24 میهاربا ، « ) .دـشابن يرارق  ار  نآ  نیمز و  يور  زا  هدـیهج  رب  تسا  دـیلپ  یتخرد  نوچمه  دـیلپ  ینخـس  لثم  و 
.3 تیب 2114 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

دید یهاوخ  دسر ، رـس  هب  هزور  دنچ  یناگدنز  نوچ  یـشاب  نت  شرورپ  دنب  رد  رگا  داهن و  دنب  رد  ار  نت  داد و  شرورپ  دیاب  ار  ناج 
رد ناـج  تخرد  هشیر  هک  یلاـح  تسا  یکی  دـننیب  یمن  سوسحم  زج  هک  یناـسک  هدـید  رد  ناـج  نت و  يا ، هدوب  بَطَْحلا » ُلاّـمح  »

.ناخد شتآ و  نت  هخاش  لصا  تسا و  نامسآ 

دنیارگب تا  یتسه  هب  يوش  تسین  رو  دنیاشگب  ترب  هار  يور  هار  رگ  تیب  نیا  ینعم  رد 

دنیارگب تا  یتسه  هب  يوش  تسین  رو  دنیاشگب  ترب  هار  يور  هار  رگ  تیب  نیا  ینعم  رد 

رب فسوی  درک  لُّکوت  نوچ  دیدپ  هر  دـش  رد و  لفق و  دـش  زاب  فرَـصنُم  شبنج  مه ز  فسوی  تفای  فرط  ره  اهرد  تسب  اخیلز  رگ 
اج ار  امـش  ییاج  یب  يوس  دوش  ادیپ  رد  لفق و  دیاشگ  ات  دیود  دیاب  یم  راو  فسوی  هریخ  دیدپ  ار  ملاع  تسین  هنخر  هچ  رگ  دـیهج 

ینادن رگ  ین  چیه  یناد  هار  ار  ندمآ  ینطوم  زو  يدمآ  ییاج  وت ز  ندمآ  قیرط  ینیب  یم  چیه  نحتمم  يا  ناهج  ردـنا  يدـمآ  دوش 
پچ ناداش  باوخ  رد  يور  یم  تسا  ینتفر  ار  ام  ههار  یب  هر  نیز  تسین  هار  ییوگن  ات 
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نوچ مشچ  نهک  رهـش  نآ  رد  ینیب  ار  شیوخ  نک  میلـست  دوـخ  مشچ و  نآ  دـنبب  وـت  تساـجک  نادـیم  نآ  هار  یناد  چـیه  تسار  و 
یبسخب رو  يرورـس  ّيرتهم و  دیما  رب  يرتشم  قشع  وت ز  یمـشچ  راچ  رارغ  زا  وس  نیا  تسوت  مشچ  دنب  رامخ  مشچ  دص  هک  يدـنب 

چیه چیه  یـشورف  هک  يراد  هچ  وت  چیپ  چیپ  مد  ره  هب  یهاوخ  يرتشم  بارخ  زج  دـنیب  باوخ  یک  دـب  دـغج  باوخ  هب  ینیب  يرتشم 
: رگید تیب  تیب و  نیا  يور : هار  رگ   1105 یتشاد ب 1118 - تغارف  نارادیرخ  زا  یتشاچ  ای  يُدب  نان  ار  تلد  رگ 

میرک نآرق  رد  اخیلز : نتسب  رد  یعابر 742 ) ریبک ، ناوید   ) دـنیامنب وت  هب  وت  یب  ار  وت  هاگ  نآ  ملاع و  ردـنا  یجنگن  يوش  تسپ  رو 
ار اهرد  و  ََکل : َْتیَه  َْتلاق  َباْوبَْألا َو  ِتَقَّلَغ  َو  تسا : هدمآ 

173 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

«. اَِهب َّمَه   » دش ادیپ  وا  رد  هک  یتکرح  شبنج : ( 23 فسوی ، « ) .ایب تفگ  و  رصم ] زیزع  نز   ] تسب

دوب راگدرورپ  ناهرب  ندید  دنایامن ، یم  میرک  نآرق  رهاظ  هک  نانچ  فسوی  نتفای  فرـصنم  .تشگ  زاب  هار  هاگتـشگزاب ، فرـصنم :
يور اخیلز  ندناشوپ  ای  بوقعی  ریوصت  ندید  ای  دوب ، راگدرورپ  یحو  هک  تسا  فالخ  ناهرب  ینعم  رد  ار  نارسفم  و  ( 24 فسوی ، )

.وا زا  ار  راک  نآ  ّتلع  فسوی  ندش  ایوج  ار و  تب 

.تسا هدوب  هتسب  هناخ  رد  یلو  تسین  لفق  ندش  زاب  زا  یناشن  هیآ  رهاظ  رد  لفق : ندش  زاب 

دیـسر و رد  هب  : » تسا هدمآ  روثنملا  ّرد  ریـسفت  رد  .دنیاشگ  یم  ار  رد  نادـب  هک  تسا  يزیچ  قالغم  و  ُهَحَتَف ، دِـض  ُهَقَلْغا  َباَْبلا ، قَّلَغ 
ياپ دید  هتسب  ار  نآ 
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.ندش اهر  نتخیرگ ، ندیهج : رب  .دش » هتفاکش  .تفوک و  رد  نیئاپ  تهج  رب  تشادرب و  ار  دوخ 

.قح رد  ناریح  ادخ ، دیما  هب  رایتخا ، یب  هریخ :

.درادن زرم  دح و  هک  اج  نآ  .ناهج  نیا  هدودحم  زا  جراخ  .تعیبط  يارو  ام  ملاع  ییاج : یب 

.ییوگب ادابم  ییوگن : ات 

.هتسب رهاظ  هب  ههار : یب 

.ایند هدنبیرف ي  ياه  ییابیز  زا  تراعتسا  رامخ : مشچ  دص 

.رظتنم قاتشم ، بقارم ، تخس  زا  تیانک  مشچ : راچ 

هب دناوت  یم  دشاب  ناما  رد  سفن  ياه  هسوسو  ناطیـش و  بیرف  زا  دهاوخب  هدنب  رگا  دنک : یم  هراشا  مهم  يا  هتکن  هب  اه  تیب  نیا  رد 
.تسر و زیزع  نز  هسوسو  زا  درب  هانپ  ادخ  هب  نوچ  فسوی  هک  نانچ  .دراذگ  هار  رد  مدق  دنک و  میلست  ادخ  هب  ار  دوخ  هک  نآ  طرش 
هک دوخ  باوخ  رد  يدمآ و  اجک  هب  ملاع  مادک  زا  هک  رگنب  دوخ  هب  دوش  یم  زاب  یمدآ  يور  هب  هنوگچ  هتـسب  رد  هک  یـشیدنیب  رگا 

.دیاشگ یم  تیور  شیپ  اه  هار  هنوگچ 

نآ اّما  نوسلکین ) حرـش  تیب 8800 ، ریبک ، ناوید   ) دـش اشگ  هرگ  رگنب  نتفخ  تقو  هب  کنیا  یناعم  دـش  دـمآ  دـشاب  هنوگچ  ییوگ 
سفن ياه  هسوسو  راتفرگ  مه  باوخ  رد  هنرگ  ینک و  قح  میلـست  ار  دوخ  يدـنبب و  ار  سح  مشچ  هک  دوش  یم  زاب  یماـگنه  اـهرد 

.دوب یهاوخ 

هک یمتفای  يزیچ  رگا  تفگ  ییوگ ؟ یم  هوای  يا و  هدش  جـیگ  هک  يا  هدروخ  هچ  شدـنتفگ  درک  یم  يربماغیپ  يوعد  هک  صخـش  نآ  هّصق 
دنرومأم نتفگ  هوای  نآ  رد  هچ  رگا  دنشاب  هتفگ  هوای  دنیوگ  شلها  ریغ  اب  هک  کین  نخس  ره  هک  یمتفگ  هوای  هن  یمدش و  جیگ  هن  یمدروخ 

هراشا

يزیچ رگا  تفگ  ییوگ ؟ یم  هواـی  يا و  هدـش  جـیگ  هک  يا  هدروخ  هچ  شدـنتفگ  درک  یم  يربماـغیپ  يوعد  هک  صخـش  نآ  هّصق 
نآ رد  هچ  رگا  دنشاب  هتفگ  هوای  دنیوگ  شلها  ریغ  اب  هک  کین  نخـس  ره  هک  یمتفگ  هوای  هن  یمدش و  جیگ  هن  یمدروخ  هک  یمتفای 

دنرومأم نتفگ  هوای 

َهلا زا  ملوسر  دیوگ  یمه  نیک  هاش  هب  شدندرب  دنتسب و  شندرگ  مرتلضاف  ناربمغیپ  همه  زا  مربمغیپ  نم  تفگ  یم  یکی  نآ 
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همه اـم  مدـع  زا  دـیآک  تسا  نآ  لوـسر  رگ  خَـف  هچ  و  « 21  » ریوزت هچ  تسا و  رکم  هچ  هـک  خـلم  روـم و  نوـچ  عـمج  يو  رب  قـلخ 
زا ربخ  یب  تیدمآ  هتفخ  لفط  نوچ  امش  هن  بیدا  يا  یـشاب  صوصخم  ارچ  وت  بیرغ  اجنیا  میدمآ  اج  نآ  زا  ام  مشتحم  میربمغیپ و 

يارو زا  شوخ  میتشگ و  ناور  يرادـیب  هب  ام  تسپ  الاب و  زا  هار و  زا  ربخ  یب  تسم  دـیتشذگب و  هتفخ  لزانم  زا  تیدـب  لزنم  زو  هار 
صخش نآ  هصق   1119 سانـش ب 1127 - هر  ریبخ و  نازوالق  نوچ  ساسا  زا  لصا و  اه ز  لزنم  هدید  شـش  جنپ و  ات  شـش  چـنپ و 

هب ار  يو  ات  تفگ  هفیلخ  دـندرب  هفیلخ  دزن  ار  وا  درک ، یم  يربمیپ  يوعد  يدرم  نومأـم  دـهع  رد  دـنیوگ  درک : يربمغیپ  يوعد  هک 
.يرآ تفگ  دیآ ؟ یم  وت  دزن  مه  زاب  هتشرف  دیسرپ  دناوخب و  ار  وا  هاگ  نآ  .دنناروخب  نوگ  هنوگ  ياه  كاروخ  و  دنراپسب ، یخبطم 
ییاج هب  تما  هداتـسرف  هک  اجنیا  زا  ادابم  متـشادن  زیزع  وت  نوچ  ار  يربمیپ  چـیه  هک  دـناسر  یم  ماـیپ  تفگ  .دـیوگ  یم  هچ  دیـسرپ 

.دوش یم  هدید  یناکاز  دیبع  ياشگلد  هلاسر  رد  هلمج  زا  هصق  ياه  باتک  یخرب  رد  ناتساد  نیا  .يور  رگید 

__________________________________________________

.تسماد ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 21)

175 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار يو  مدرم  هک  تسا  نیتسار  ربمیپ  وا  دوصقم  دـیامن ، یم  ار  يربمغیپ  یعدـم  ناتـساد  ناونع ، رهاظ  دـنچ  ره  انالوم  هدورـس  رد  اّما 
.دنیوگ یم  وگ  غورد 

.ماد خَف :

ام زا  یکی  مه  وت  هک  دوب  نیا  ناربمیپ  رب  نافلاخم  ضارتعا  رتشیب  هک  نانچ  .نتـساخرب  مدرم  نایم  زا  .نداز  رداـم  زا  ندـمآ : مدـع  زا 
ام ربمیپ  هنوگچ  یتسه 
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ارچ وت  ایند )  ) .تسین اـم  نآ  زا  هک  ییاـج  بیرغ : اـجنیا  ( 15 سی ،  ) .ٍء ْیَـش  ْنِم  ُنمْحَّرلا  َلَْزنَأ  ام  اـُنْلثِم َو  ٌرََـشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  اـم  .يا  هدـش 
دنیوگ یم  ناربمیپ  .تسا  ناربمیپ  خساپ  امش : هن  ( 41 ناقرف ،  ) .ًالوُسَر ُهَّللا  َثََعب  يِذَّلا  اَذه  َأ  دنتفگ : یم  هک  نانچ  یـشاب : صوصخم 

َهَّللا َّنِکل  ْمُُکْلثِم َو  ٌرََـشب  اَّلِإ  ُنَْحن  ْنِإ  ْمُُهلُـسُر  ْمَُهل  َْتلاق  تسا : هدیـشخب  یتبهوم  ادخ  ار  ام  اّما  .دـیدنارذگ  ار  ملاع  نآ  هناهاگآان  امش 
(11 میهاربا ،  ) .ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍناْطلُِسب  ْمُکَِیتَْأن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُّنُمَی 

نآ دریمب  یلیس  کی  هب  هک  فیعض  سب  رازن و  سب  شدید  هاش  نخس  نیا  چیه  وا  سنج  دیوگن  ات  نکب  شا  هجنکشا  دنتفگ  ار  هاش 
فال وت  يراد  ارچ  هک  یشوخ  هار  زا  میوگ  وا  اب  کیل  ندب  ار  وا  تسا  هتـشگ  هشیـش  وچ  هک  ندز  ای  ندرـشف  ار  وا  ناوت  یک  فیحن 

یمرن دوب و  یفیطل  هش  يو  ِدرِگ  زا  درک  رود  ار  نامدرم  رام  راغ  زا  دنک  رـس  یمرن  هب  مه  راک  چیه  اجنیا  دـیان  یتشرد  هک  یـشکرس 
ُراد نیا  رد  هر  زا  هدمآ  مالَّسلا  ُراَد  زا  متسه  هش  يا  تفگ  یَجْتُلم  شاعم و  يراد  اجک  هک  اج  شدیسرپ ز  زاب  شدناشن  سپ  يو  ِدرِو 

يدروخ هچ  هک  زاب  تفگ  شغال  يور  زا  هش  زاب  نیمز  رد  یهام  تسا  هدرک  یک  هناخ  نیـشنمه  کی  هن  تسا و  هناخ  ارم  هن  مالَملا 
يرَط کشخ و  يُدب  منان  رگا  تفگ  داب  فال و  رپ  یتسم و  رس  نینچ  هک  دادماب  يدروخ  هچ  يراد  یهتشا  زاس  تشاچ  يراد  هچ  و 

: وا سنج   1128 يربمغیپ ب 1139 - يوعد  یمینک  یک 
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.يربمغیپ نایعدم 

.يربمیپ یعدم  هراب  رد  دوخ ، اب  هاش  يوگ  تفگ و  میوگ : وا  اب 

176 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هاگهانپ یَجَْتُلم :

هداد هدـعو  نانمؤم  هب  ادـخ  هک  ینما  ياـج  ینعم و  ملاـع  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  اـّما  .تسا  دادـغب  بقل  رتشیب  لوادـت  رد  مـالَّسلا : ُراَد 
.ایند .شنزرس  هناخ  مالَْملا : ُراَد  ( 127 ماعنا ،  ) .ْمِهِّبَر َْدنِع  ِمالَّسلا  ُراد  ْمَُهل  .تسا 

.بارطضا دنا و  بات  بت و  رد  تسا  هداتفا  نورب  ایرد  زا  هک  دنا  یهام  نوچمه  نالهاان  نایم  رد  ناربمیپ  نیمز : رد  یهام 

.هزات يرَط :

هتکن طبـض  مهف و  تسُجن  لد  لـقع و  گنـس  هوک و  سک ز  هوک  نتـسُج ز  لد  هک  دـشاب  ناـنچمه  هورگ  نیا  اـب  يربـمغیپ  يوـعد 
، يدامج زا  اجک  زا  ماغیپ  موق و  نیا  اجک  زا  نایزهتـسم  نوچ  سوسفا  دـنک  یم  نامه  هُک  دـیوگ  زاـب  ییوگ  هچ  ره  تسجن  لکـشم 
رب دمآ  قشاع  تدناوخ  یم  يدهاش  اج  نالف  هک  رس  میس و  هلمج  دنهنب  وت  شیپ  رز  يرآ و  ینز  ماغیپ  وت  رگ  اجر  دشاب  ار  هک  ناج 

نکمم اقب  نوچ  ور  گرب  ِيوس  گرم  ِناهج  زا  دهع  کین  يا  ادخ  ِيوس  ایب  هک  دهـش  وچ  يرآ  ادخ  ماغیپ  وت  رو  تدـناد  یم  وا  وت 
.لقع درخ ، لد :  1140 رنه ب 1148 - نید و  ّتیمح  يارب  زا  هن  رس  دصق  دننک و  وت  نوخ  دصق  وشم  یناف  دوب 

.دنک یم  سکعنم  ار  وت  هتفگ  دیوگ : زاب 

.هدننک دنخشیر  أزهتسم : عمج  نائزهتسم ، نایزهتسم :

.دراد مهف  دیما  دامج  زا  یسک  هچ  يدامج :...  زا 

.ندوب هدنز  ودب  نتسویپ و  ادخ  هب  ندش : نکمم  اقب 

تسین نانآ  ياورپ  ار  تسرپ  ایند  مدرم  هک  دناشک  یم  نیتسار  ناربمغیپ  هب  يربمغیپ  یعدم  ناتساد  زا  ار  نخس  دش  هتشون  هک  نانچ 
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.دیوگ دعب  ياه  تیب  رد  ار  ینمشد  نیا  ِّرس  و  نآ ، رادیاپان  ياه  ییابیز  دنیایند و  هتفیش  .تسا  یهت  درخ  زا  ناشلد  هک  ارچ 

يدبا تایح  بآ  اب  دنناوخ و  یم  ناشقح  هب  هک  ادخ  يایلوا  هب  ناشیا  نتسیز  هناگیب  و  ماع ، توادع  ببس 

يدبا تایح  بآ  اب  دنناوخ و  یم  ناشقح  هب  هک  ادخ  يایلوا  هب  ناشیا  نتسیز  هناگیب  و  ماع ، توادع  ببس 

وز ینک  رب  یهاوخ  هک  نوچ  تخس  دیسفچ  رخ  شیر  رب  يا  هقرخ  نایب  نیا  ندینش  دیآ  ناشخلت  نام  ناخ و  رد  یگدیسفچ  زا  هکلب 
شرـس رب  يا  هـقرخ  اـج  ره  شیر و  هـجنپ  هصاـخ  درک  زیهرپ  وزک  سک  نآ  اذـّبح  درد  رخ ز  نآ  نـیقی  دزادـنا  هـتفج  تـخل  تـخل 
هناریو دغج  نام  ناخ و  شیب  شیر  دـشاب  شیب  هک  ره  صرح  شیر  صرح  نیا  هقرخ و  نوچ  نام  ناخ و  يا  هقرغ  من  رد  هدیـسفچ 

کلملا و راد  حرـش  هاش  نادـغج ز  نیدـب  درآ  ربخ  دـص  هار  یناطلـس ز  ِزاـب  دـیایب  رگ  سبط  دادـغب و  فاـصوا  دونـشن  سب  تسا و 
دنا و ناشیا  هنهک  نخس  دفاب  یم  فال  فازگ و  زک  نهک  هناسفا  دروآ  زاب  هچ  هک  ودع  دص  دراد  سوسفا  وا  رب  سپ  وج  ناتـسغاب و 

يابر لد  زا  دزدم  لد  دهد  یم  نامیا  رون  لقع و  جات  دهد  یم  ناج  ار  هنهک  ناگدرم  دنک  یم  ون  ار  هنهک  مد  نآ  هن  رو  دبا  هدیسوپ 
همه رد  میوگ  هک  اب  هرگ  دص  دیاشگ  لد  ياپ  وک ز  هِد  جات  زارف  رس  زا  دزدم  رـس  شخر  تشپ  رب  دنک  یم  تراوس  هک  شخب  حور 

یناهج و نیا  یناگدنز  هب  یگتـسب  لد  نام : ناخ و  رد  یگدیـسفچ   1149 وک ب 1162 - هدنیوپ  یگدـنز  بآ  يوس  وک  هدـنز  هِد 
.دنویپ شیوخ و 

.هنهک .هچراپ  زا  يا  هراپ  هقرخ :

.كدنا كدنا  تخل : تخل 

هک يرخ  هصاخ  شیر : هجنپ  هصاخ 
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هک یناسک  هب  تسا  تراشا  دشاب و  مخز  هاجنپ  نآ  نت  رب 

178 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک يا  : » دـیوگ يدعـس  هک  نانچ  دـنا  باوخ  رد  نوزف و  هاجنپ  زا  ناشرمع  نایلاس  تسا و  نوگ  هنوگ  ایند  هب  ناش  یگتـسب  لد  عون 
.يوایند ياهرویز  هب  نوگانوگ  ياه  لیم  زا  تیانک  يا : هقرخ  اج  ره  .یباوخ » رد  تفر و  هاجنپ 

.نوخ كرچ و  هدولآ  هقرغ : من  رد 

.دنا نآ  عاتم  ایند و  هتسب  لد  ناتسرپ ، ایند  تسا ، هناریو  هتسب  لد  دغج  هک  نانچ  دغج : نام  ناخ و 

.تسا ناهارمگ  ییامنهار  رومأم  ادخ  بناج  زا  هک  یسک  زا  تیانک  ناطلس : زاب 

ایند تسا  هدمآ  يونثم  ياج  ياج  رد  هک  نانچ  .تسا  هدومرف  ایهم  نانمؤم  رب  ادـخ  هک  ناهج  نآ  ياه  تمعن  زا  تیانک  کلُْملا : ُراد 
ِْهیَلَع یلُْمت  َیِهَف  اهَبَتَتْکا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  َو  دنرامـش : یم  هناسفا  ار  نانآ  ياهزردـنا  دـنراد و  یم  نمـشد  ار  قح  نایدانم  ناتـسرپ 

: دهد یم  ناج  ار  هنهک  ناگدرم  ( 5 ناقرف ،  ) .اًلیِصَأ ًهَرُْکب َو 

 ...: هد همه  رد   1 امن 1930 / تسا و  تایح  ناشیا  ار ز  هدرم  ایلوا  دنا  تقو  لیفارسا  هک  نیه 

3 دوب 2899 / سک  هِد  نیا  رد  را  دیتفگ  هچ  نیا  دوب  سب  ناحوصن  يا  دنتفگ  موق 

دیآ یم  زان  دص  اب  قشع  تسه  رابکتسا  زان و  دص  ار  قشع  قشع ؟ یناد ز  یم  هچ  یمان  زجب  وت  قشع  ینازیرگ ز  يراوخ  کی  هب  وت 
یم رامیت  ار  خیب  دهع  ْخیب  یمدآ و  تسا  تخرد  نوچ  درگنن  یم  افو  یب  فیرح  رد  درخ  یم  یفاو  تسا  یفاو  نوچ  قشع  تسد  هب 

يزبس خیب  داسف  اب  دوب  زبس  هچ  رگ  لخن  گرب  خاش و  دوب  هدیربب  فطل  راِمث و  زو  دوب  هدیسوپ  خیب  دساف  دهع  دهج  هب  دیاب 
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رـشق نوچ  ملع  وج  دهع  شملع  هب  هّرغ  وشم  وت  تسد  گرب  دص  دنک  نوریب  تبقاع  تسه  خـیب  زبس و  گرب  درادـن  رو  دوس  تسین 
نم نامیپ  هب  ْمُکِدْهَِعب : ِفوُأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  .هدننک  افو  یفاو :  1163 وا ب 1170 - زغم  شدهع  تسا و 
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نامیپ نیدب  هک  نآ  .دنـشاب  ترطف  نید  رب  هک  تفرگ  نامیپ  مدآ  نادنزرف  زا  ادخ  ( 40 هرقب ، « ) .منک یم  افو  امـش  نامیپ  هب  دینک  افو 
هکلب اه  جنر  قوشعم  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  قشاع  هک  دـشک  یمن  مه  رد  يور  ایند  ياهدـنزگ  زا  تسا ، راوتـسا  وا  خـیب  تسا  رادافو 

راوتـسا يارب  دـیاب  تسا  تسـس  نامیپ  خـیب  هک  ار  نآ  .دومن و  لمحت  اه  يراوشد  دیـشک و  اهزان  دوب و  دـیاب  رادـیاپ  .تساـه  مخز 
.تفای دهاوخ  ار  نآ  دوبن  شناد  رگا  تسا  ششوک  هک  ار  نآ  شناد  هن  تسا  ششوک  دیآ  یم  راک  هب  هچ  نآ  .دشوکب  نآ  ندرک 

نوچمه دسح ، زا  ددرگ  ریخ  عنام  دوش و  ناطیـش  دنیبب  ناراک  وکین  تلود  رثا  يراک و  دب  رد  دوش  نِّکمتم  نوچ  راک  دـب  درم  هک  نآ  نایب  رد 
یَّلَص اذا  ًادْبَع  یَهْنَی  يِذّلا  َتْیأَر  .دهاوخ َأ  هتخوس  نمرخ  ار  همه  هتخوس ، نمرخ  هک  ناطیش 

، دسح زا  ددرگ  ریخ  عنام  دوش و  ناطیش  دنیبب  ناراک  وکین  تلود  رثا  يراک و  دب  رد  دوش  نِّکمتم  نوچ  راک  دب  درم  هک  نآ  نایب  رد 
یَّلَص اذا  ًاْدبَع  یَْهنَی  يِّذلا  َْتیأَر  .دهاوخ َأ  هتخوس  نمرخ  ار  همه  هتخوس ، نمرخ  هک  ناطیش  نوچمه 

نت ار  سک  چیه  دهاوخن  وا  تسُس  عبط  جازم و  دشاب  ار  هک  ره  دوسح  اج  نآ  يوش  یناطیش  وچ  وت  دوس  هدرک  ینیبب  نوچ  ار  نایفاو 
ام بلغا  تسا  يوعد  نخس  هک  نزم  مد  يراب  تسین  تاافو  نوچ  افو  هاگرد  هب  يوعد  رد  زا  ایب  یـسیلبا  کشر  یهاوخن  رگ  تسرد 

ناج زغم  یشومخ  رد  تساهزغم  لخد  هنیس  رد  نخس  نیا  نم  و 
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نتفگ رـشق  تفز  تسا  رکف  ار  هدنیوگ  مک  ِدرم  زغن  زغم  دنامب  ات  نک  مک  جرخ  زغم  جرخ  دـش  نابز  رد  دـمایب  نوچ  تسامَن  دـص  ار 
هتـسَر یماخ  هس ز  ره  نیا  رگنب  زغن  تشگ و  لماک  وچ  دـش  رغال  تسوپ  زغم  دوب  رغال  دوب  نوزفا  تسوپ  تفر  زغم  دـش  نوزف  نوچ 

زا افو  يدرک  ادخ  دهع  رد  هک  نوچ  دوش  ناکین  تلود  دوسح  هک  دوش  ناطیش  دنک  نایصع  وا  هک  ره  ار  هتسپ  ار و  زول  ار و  زوج  ار 
هک ات  راد  شوگ  يِدـْهَِعب  اوفْوا  هن  شوگ  يا  هدینـشن  ْمُکرُکْذأ  اوُرُکْذا  يا  هدـید  هتـسب  وت  قح  ياـفو  زا  ادـخ  دراد  هگن  تدـهع  مرک 

زامن هک  ار  يا  هدنب  دراد  یم  زاب  ار ، هدنب  نآ  يدید  یَّلَص : اَذا  ًاْدبَع  .یَْهنَی  يِذَّلا  َْتیَأَر  1171 َأ  رای ب 1183 - دیآ ز  ْمُکَدْهَع  یفوا 
دناوخ یم  زامن  امش  يور  شیپ  دّمحم  دیسرپ  دوخ  مدرم  زا  هک  تسا  لهج  وبا  شهوکن  رد  اه  هیآ  نیا  ( 10 - 9 قلع ، « ) .دراذگ یم 

رد ار  وا  رگا  دنگوس  يَّزُع  تال و  هب  تفگ  .يرآ  دنتفگ  دنک  یم  هدجس  و 
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.منک یم  لام  ياپ  ار  وا  ندرگ  منیب  تلاح  نینچ 

.رامیب ملاسان ، تسس :

.رطاخ ظفح ، هنیس :

دهع رد  هک  دیوج  یم  ار  یسک  قشع  تفگ  تیب 1165  رد  ظفاح )  ) يراد هنیس  رد  وت  هک  ینآرق  هب  ظفاح  وت  رعش  زا  رتشوخ  مدیدن 
.دنک افو  نادب  دشاب و  راوتسا 

یم ار  ناش  یهارمگ  ناطیش  نوچ  يرب و  یم  دسح  نانآ  رب  دنا  هدیـسر  دوصقم  هب  ینیب  ار  ناگدننک  افو  نوچ  دیوگ  اه  تیب  نیا  رد 
.تسا هشیدنا  هداز  راتفگ ، هک  شاب  شوماخ  يراب  یهاوخ ،

شیازفا يراد و  رایتخا  رد  ار  هریخذ  نآ  یشاب  شوماخ  رگا 
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َُرثَک ُهُماَـلَک  َُرثَـک  ْنَم  : » تسا ع )  ) یلع هدومرف ي  .يا  هدرک  جرخ  هدوه  یب  ار  دوخ  زغم  یـشاب  راـتفگ  رد  هتـسویپ  رگا  یلو  یهد  یم 
و ( 40 هرقب ،  ) .ْمُکِدْهَِعب ِفوُأ  يِدْهَِعب : اُوفْوا  ( 152 هرقب ،  ) .ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذاَف  اورکذا : ( 349 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .ُهُؤَطَخ

.تسا هدنیآ  ياه  تیب  حرش  رد  رتشیب  حیضوت 

ار نیمز  دـنوادخ  هن  يُرتَْـمل  غورف و  نآ  ار ز  نیمز  هن  نیمز  رد  نتـشِک  کـشخ  هناد  وـچمه  نیزح  يا  دـشاب  هـچ  اـم  ضرق  دـهع و 
يوس هب  تمعن  نیا  زا  هک  ناشن  مدروایب  هناد  مدروخ و  مدع  زا  ار  نیا  لصا  يداد  وت  هک  مدـیاب  یم  نیا  زا  هک  تراشا  زج  يرگناوت 
یلخن تدشخب  اعد  نآ  دزیا ز  هناد  يرادن  رگ  تخرد  دـهاوخ  یم  هناد  ِدـناشف  هک  تخب  کین  يا  لِه  کشخ  ياعد  سپ  ناشک  ام 
شدارم یب  دار  ِنوتاخ  نآ  دوب  یفاو  هک  نآ  ینف ز  بحاص  ار  لخن  نآ  درک  زبس  ین  هناد  شدوب  درَد  میرم  وچمه  یَعَـس  اَـم  َمِْعن  هک 

زین رصنع  راچ  هوک  ناشرّخسم و  اهایرد  تشگ  دنا  هدوزفا  ناشفانـصا  همه  رب  دنا  هدوب  یفاو  هک  ار  تعامج  نآ  دارم  دص  نادزی  داد 
رد دـیاین  رد  نآ  هک  ناشناهنپ  ياه  تمارک  نآ  نایع  نآ  راـکنا  لـها  دـننیبب  اـت  ناـشن  رهب  زا  تسا  یمارکا  دوخ  نیا  هورگ  نآ  هدـنب 

1184 درتسم ب 1196 - هن  عطقنم  هن  امئاد  دبا  دشاب  نآ  دوخ  دراد  نآ  راک  نایب  رد  ساوح و 
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: هیآ زین  دش ، هتشون  تیب 1165  لیذ  هک  يا  هیآ  میرک  نآرق  هب  تسا  تراشا  ضرق : دهع و 

.دوش هدناوخ  يرگنات »  » دیاب نزو  تیاعر  يارب  يرگناوت : ( 245 هرقب ،  ) .ًانَسَح ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 

هک ییاعد  کشخ : ياعد 
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.دشابن هارمه  لمع  رد  صالخا  ای  ادخ و  هار  رد  قافنا  اب 

.دیشوک کین  یَعَس : اَم  َمِعن 

.اِینَج ًابَطُر  ِکـْیَلَع  ْطـِقاُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِکـَْیلِإ  يِّزُه  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  .یلاـعت  قح  تردـق  زا  تیاـنک  نف : بحاـص 
.هدنادرگ زاب  درتسم : ( 25 میرم ، )

يونثم رد  اهراب  هک  تسا  تسلا  نامیپ  ندرب  رـس  هب  دهع  هب  يافو  .دوش  یم  هداد  ادخ  هب  هک  یـضرق  تسا و  دـهع  هب  يافَو  زا  نخس 
.امرف اطع  رتشیب  ار  ام  تمعن  نیا  زا  هک  وا  هاگرد  هب  اعد  تدابع و  تسوا و  تعاط  ادخ  هب  هداد  ضرق  هدـمآ و  نایم  هب  نخـس  نآ  زا 
هارمه عرضت  اب  هک  اعد  نآ  اب  یشاب  هتشاد  حلاص  یلمع  ات  تسا  هدشن  بیـصن  یقیفوت  رگا  .ْمُکَّنَدیِزََأل و  ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  يا  هدومرف  هچ 

ور ادـخ  هب  تفرگ و  هرانک  مدرم  زا  نوچ  میرم  هک  نانچ  يزادرپب  کین  رادرک  هب  ات  دـیآ  دـیدپ  یناوت  وت  رد  ات  هاوخب  ادـخ  زا  تسا 
.دراد یم  نوزفا  نانآ  قح  رد  ار  شیوخ  مارکا  دراذگ و  یمن  او  ار  دهع  هب  ناگدننک  افو  ادخ  .دیدرگ  رهاظ  وا  رب  قح  هتـشرف  دروآ 

.دراپس یم  نانآ  هب  ار  نامز  نیمز و  هکلب 

تاجانم

تاجانم

هک ار  سفن  هد  یمئاق  تسا  یندوب  تباث  هک  يراـک  نآ  ردـنا  تاـجن  هد  یتاـبث  یب  نیز  ار  قلخ  تاـبَث  نیکمت و  تُوق و  هدـنهد  يا 
دـسح زا  دـشابن  ات  میرک  يا  رخ  ناشزاب  يدوسح  زو  نارگتروص  ِنف  زا  ناشناهراو  نارگ  نازیم  هفک  شخب و  ناـشربص  تسا  ینَثنُم 

ار دوخ  ناشیوخ  دسح  زا  دنشَک  یم  رکشل  هک  نیب  ناهاشداپ  دسح  زا  هماع  دنزوس  یمه  نوچ  دسج  لام و  ِیناف  میعن  رد  میجر  وید 
هدرک رَدَق  ُرپ  ِناتبعل  ِناقشاع  دنشُک  یم 
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زین قوشعم  قشاع و  دش  انف  هک  ناهلبا  نآ  دسح  زا  دندرک  هچ  هک  ناوخب  نیریش  ورسخ و  نیمار  سیو و  رگدمه  ناج  نوخ و  دصق 
دنک رـس  اهدسح  لد ، هَن  لد  رد  دنک  قشاع  مدع  رب  ار  مدع  رم  دـنز  مه  رب  مدـع  هک  یهلا  كاپ  زیچ  هن  مه  ناشاوه  دـنزیچ و  هن  مه 
دوخ هک  ینادرم  هک  ات  دنروخ  یم  ار  دوخ  هَّرَض  ود  دسح  زا  دنرت  قفـشم  همه  زک  ینانز  نیا  دنک  رطـضم  نینچ  نیا  تسه  ار  تسین 

رد .تسا و  يرادیاپ  يراوتسا و  نآ  ياه  ینعم  زا  یکی  نیکمَت :  1197 دنا ب 1209 - لزنم  نیمادک  رد  ات  دسح  زا  دنا  لد  نیگنس 
.لامک هبترم  رد  تماقا  و  تسا ، يرشب  ياه  تفص  لاوز  نافراع  حالطصا 

ياه فیلکت  ماجنا  رد  يرادـیاپ  دوصقم  دـمآ ، دـهاوخ  دـعب  ياه  تیب  رد  هک  نانچ  و   ) دراد تماقتـسا  هب  زاین  هچ  نآ  یندوب : تباث 
(. تسا یهلا 

.لمحت یب  زا  تیانک  .مخ  ات ، ود  ینَْثنُم :

ْنَم اَّمَأَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  .کین  رادرک  هب  ندش  قفوم  زا  تیانک  نارگ : نازیم  هفک 
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« .تسا دنیاشوخ  یناگدنز  رد  وا  سپ  دـشاب  نیگنـس  شکین ) رادرک   ) شیاهوزارت هک  نآ  سپ  ٍهَیِـضار : ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث 
.تسا مدرم  بیرف  ناشراک  هک  ناطیش ) ای  ناسنا   ) يرهاظ نایابیز  .نایارآ  رهاظ  نارگتروص : ( 7 - 6 هعراق ، )

.ینامسج ياه  تذل  زا  تیانک  دسَج :

.يدیلپ رذَق :

.تسا تیونعم  زا  یهت  ناشنورد  ابیز و  ناشرهاظ  هک  رَذَق : رپ  ناتبعل 

.یناگرگ نیّدلا  رخف  رثا  فورعم  هموظنم  نیمار : سیو و 

.تسا يوجنگ  یماظن  رثا  اهنآ  نیرت  فورعم  .تسا  يددعتم  ياه  هموظنم  نیریش : ورسخ و 

یندش یناف  مودعم و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  مدع  .ندنایامن  تسه  ار  تسین  ندرک ، فرصت  نآ  رد  مدع : ندز  مه  رب 
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( .دهد یم  نتـشک  هب  ار  دوخ  مدع  نیا  هار  رد  هک  دح  نادب  ات  دوش ، یم  یندـش  یناف  ياه  ییابیز  قشاع  یندـش  یناف  ناسنا   ) .تسا
.تسایند یتسود  زا  رپ  تسا و  یلاخ  قح  یتسود  زا  هک  یلد  لد : هن  ِلد 

یب یـضعب  لد و  هد  یـضعب  لد و  ُهن  ار  لد  یـضعب  .دنا  هدرک  ینعم  هدـناوخ و  دوخ  هقیلـس  هب  ار  تیب  نیا  ناحراش  تسه : ار  تسین 
.تسین ظفل  قایس  تیاعر  ساسا  رب  هک  دنا  هتشون  یبلاطم  مّود  تیب  مین  ریسفت  رد  زین  لد ،

هک ییادخ  كاپ   ) .دزیخ یم  رب  دـسح  نآ  زا  هک  تسا  یلد  نآ  و  لد ، هن  لد  زا  تیانک  تسین  تسا و  قح  تردـق  زا  تیانک  تسه 
رگید ییندش  یناف  راتـساوخ  ار  ییناف  قشاع  .دـنک و  یم  تسین ) رادـیاپ  هک  ییاه  ییابیز   ) مدـع قشاع  ار  ندـش ) یناف  ناسنا   ) مدـع

.ینسَو ووَه ، هرَض : .دنک ) یم  هراچ  یب  نینچ  ار  يدوجوم  رهاظ  هب  مودعم  قح ، تردق  دزاس  یم  قوشعم ) )

ربارب ات  ندرک  تساوخرد  وا  زا  ادخ و  هب  تسا  یتثاغتسا   4 ناتّرض 3207 / ار  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  ناتّما  جارس  نآ  تسا  هتفگب  هن 
هب رس  رب  دنا و  هتـسناد  یقاب  ار  یناف  هتـشادنپ و  تقیقح  ار  سکع  هک  ناتـسرپ  ایند  زا  تسا  یتیاکـش  و  دشخب ، تمواقم  سفن  ياوه 

، دب تلـصخ  نیا  دنا و  مه  رازآ  یپ  رد  هتـسویپ  تسا و  رگیدکی  کشر  زا  رپ  ناشلد  .دنا  هداتفا  رگیدـکی  ناج  هب  نآ  ندروآ  تسد 
همه رد  تسین  نامز  کی  مدرم  صاخ 
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.دنتسه هدوب و  نینچ  اه  نامز 

زا دنک  تّجح  هشیـش  رد  ار  وید  دـنز  ییار  رـش  عفد  رهب  عرـش  فیرح  ِمسج  یـسک  ره  يدـیرد  رب  فیطل  ینوسفا  عرـش  يدرکن  رگ 
هاوگ و
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نوچ عرش  دج  لزه و  رد  نیقی  دیآ  یم  عمج  دض  ود  ِيدونشخ  هک  ینازیم  لثم  لوضف  وید  دور  رد  هشیـش  هب  ات  لوُُکن  زا  نیمی و  زا 
فـیَح و ِمهَو  زا  دـهر  یک  لادـج  زا  مصخ  نآ  دوـبن ، وزارت  رگ  نیک  گـنج و  زا  دـنهر  نامـصخ  ودـب  هک  نیقی  ناد  وزارت  هَْلیِک و 

دوش نوچ  دوب  نوچ  تلود  لابقا و  نآ  رد  سپ  افج  تسا و  مصخ  تسا و  کشر  همه  نیا  افو  یب  تشز  رادرم  نیا  رد  سپ  لایتحا 
زا دنا  هتشِک  نایصع  هک  مدآ  ینب  نآ  دنا و  هن  یلاخ  ینز  هر  زا  نامز  کی  دنا  هنهک  دوسح  دوخ  نیطایش  نآ  دسح  رد  یـسنا  یّنج و 
رد دوش  زجاع  نوچ  وید  سنج  وید  اـب  قح  خـسم  زا  دـنا  هتـشگ  سنا  ناناطیـش  هک  ناوخ  رب  یُبن  زا  دـنا  هتـشگ  ناطیـش  زین  يدوسح 
ود ره  ناهج  ردنا  دننز  هر  ار  یسک  رگ  ییراد  بناج  دییام  بناج  ییرای  ام  اب  دیرای  امـش  هک  نایـسنا  نیز  وا  دیوج  تناعتـسا  ناتتفا 

نادند دنیاخ  یم  ود  ره  دنم  کشر  ود  نآ  دـنراد  یم  هحون  دـنلب  نید  رد  دـش  دُرب و  ناج  یـسک  رو  نامداش  دـیآ  رب  ناطیـش  نوگ 
نآ دنب  رد  ار  مدرم  عرش  هک  ییاضق  ماکحا  زا  تراعتـسا  فیطل : نوسفا   1210 درخ ب 1225 - ار  وا  بیدا  داد  هک  یـسک  رب  دسح 

.دوش هتساک  رگیدکی  هب  زواجت  زا  دوش  یم  بجوم  ماکحا  نیا  تیاعر  تسا و  هتشاد  هاگن 

رد تسد  سپـس  دـندناوخ ، یم  اعد  نانآ  رب  .دندناسانـش و  یم  هتفرگ  وید  ار  ناگدز  عرـص  نامّزعم ، ناسیون و  اـعد  هشیـش : رد  وید 
وید هک  دندنایامن  یم  نینچ  دندرب و  یم  دنتشاد  هدامآ  هک  يا  هشیش  رد  هب  هتسب  ار  تشگنا  ود  هدرک و  وا  نابیرگ 
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: دنا هدرک  هشیش  رد  هتفرگ  ار  وا 

3 دور 471 / رد  لباب  هب  یتوراه  هکلب  دوش  هشیش  رد  وید  يرپ و  ات 

( يدعس  ) هب هشیش  رد  وید  هچ و  رد  ودع  هدم  تصرف  هاج و  ار  شیدنا  دب 

186 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتشاد زاب  يّدعت  زا  ار  زواجتم  لیلد ، نداد  ناشن  دهاش و  ندنارذگ  اب  ندرک : تّجح  هشیش  رد  وید 

.دهد یهاوگ  دشاب و  رضاح  دیاب  يوعد  رد  هک  دهاش ، هاوگ :

.دنگوس نیمی :

.نید ای  هلاوح  تخادرپ  زا  ندرک  يراد  دوخ  .نتفریذپن  لوُُکن :

.مصخ نتشگ  مزلم  زا  تیانک  نتفر : هشیش  رد  وید 

.دندومیپ یم  ار  اه  هناد  رگید  و  وج ، مدنگ ، نادب  هک  فلتخم  مجح  اب  دوب  يا  هنامیپ  لیَک :

.روج متس ، فیح :

ماجنا رد  توق  تابث و  زا  تیانک  تلود : لابقا و  ٌبالِک ».) اهباَّلُط  َو   ) ٌبالِک اهُوِبلاَط  ٌهفیِج َو  اْینُّدـلا  : » هک ایند  لاـم  زا  تیاـنک  رادرم :
.فیلکت

.نیرید میدق ، هنهک :

ٍِّیبَن ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  زین : و  ( 121 ماعنا ،  ) .ْمِِهئاـِیلْوَأ یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاـیَّشلا  َّنِإ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  ناوخ : رب  یبن  زا 
.نتفیرف ناتتفا : ( 112 ماعنا ،  ) .ٍضَْعب یلِإ  ْمُهُضَْعب  یِحُوی  ِّنِْجلا  ِْسنِْإلا َو  َنیِطایَش  اوُدَع 

تردـق زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  .دـناسر و  لاـمک  هب  ار  مّلعتم  لـقع  دوـخ  تیبرت  اـب  هک  تـسا  مـّلعم  نآ  ياـه  ینعم  زا  یکی  بـیدا :
.تسا راگدرورپ 

ره توهـش  درخ و  یمدآ  رد  نوچ  هک  تسا  هداد  رکذت  ناوارف  اه ، ثیدـح  میرک و  نآرق  ياه  هیآ  زا  هدافتـسا  اب  يونثم  يواطم  رد 
ینعم نادب  زین  اه  تیب  نیا  رد  .دوب  دهاوخ  رتشیب  هدنرد  ره  زا  یمدآ  دنزگ  دیآ  بلاغ  درخ  رب  توهـش  رگا  دنا ، هداهن  تعیدو  هب  ود 

تسا نآ  يارب  ییاضق  هاگتسد  نداهن  یهقف و  تارّرقم  عرش و  ماکحا  عضو  دیازفا  یم  دنک و  یم  تراشا 
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لیدعت بجوم  نوناق  نآ  تسا و  هدرک  دـنب  یهقف  ياه  تجح  هشیـش  رد  ار  توهـش  وید  عرـش  نوناق  .دـننکن  زواجت  مه  هب  مدرم  هم 
.دزاس یم  رارق  رب  ار  تلادع  نانآ  نایم  يوعد  رد  ددرگ و  یم  اه  تموصخ 

، دنرب کشر  مه  هب  دنـشاب و  رگیدکی  مصخ  ایند  عاتم  رـس  رب  مدرم  هاگ  ره  هکنیا  نآ  دـنک و  یم  تراشا  رت  قیقد  يا  هتکن  هب  سپس 
تیاده تلود  زا  هک  یناسک  اب  نانآ  ینمشد  کشر و 

187 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

؟ دوب دهاوخ  هچ  دنرادروخرب ، یهلا 

هب هدش و  لفاغ  ادخ  زا  هک  ینایمدآ  دنا و  نایمدآ  نمشد  دوخ  اه  ناطیـش  دنا  کیرـش  سنا  نج و  ینمـشد  نیا  رد  هک  دیازفا  یم  و 
داش هتسد  ود  ره  دنتفیرف  ار  یسک  رگا  .دنیوج و  یم  يرای  نانآ  زا  اه  ناطیـش  هکلب  .دنوش  یم  کیرـش  نانآ  اب  دنا  هدرب  هانپ  ناطیش 

.دندرگ یم  نیگمغ  هتسد  ود  ره  دنتسناوتن  رگا  دش و  دنهاوخ 

تمدخ تبحص و  هب  ای  دشخب ؟ ار  یسک  هک  دشاب  هچ  وا  اب  دوش ، تباث  دشاب و  نیتسار  لوسر  هک  نآ  هک  تّوبن  ِّیعدم  نآ  زا  هاشداپ  نآ  ندیسرپ 
دیوگ یم  هک  نابز  هب  تحیصن  ریغ  دنبای  ششخب  هچ  وا 

هب ای  دـشخب ؟ ار  یـسک  هک  دـشاب  هچ  وا  اب  دوش ، تباث  دـشاب و  نیتسار  لوسر  هک  نآ  هک  تّوبن  ِّیعدـم  نآ  زا  هاـشداپ  نآ  ندیـسرپ 
دیوگ یم  هک  نابز  هب  تحیصن  ریغ  دنبای  ششخب  هچ  وا  تمدخ  تبحص و 

هچ ای  دشن  لصاح  شک  تسیچ  نآ  دوخ  تفگ  تسا ؟ یبن  وک  سک  نآ  دراد  لصاح  هچ  ای  تسیچ  یحو  يراب  هک  شدیـسرپ  هاش 
لحَّنلا َیلا  ُّبَّرلا  یَحوأ  هک  نوچ  تسین  روبنز  لد  یحو  زا  مک  مه  تسین  روجنگ  یبن  یحو  نیا  مریگ  دشن ؟ لصاو  وک  دنام  تلود 

تسانمَّرَک و هک  نیا  لسع  عمـش و  زا  رپ  ار  ملاع  درک  لج  َّزع و  قح  یحو  رون  هب  وا  تسا  هدش  اولح  زا  رپ  شیحو  هناخ  تسا  هدـمآ 
روبنز زا  شیحو  دور  یم  الاب 
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نوخ وت  رب  لین  وچ  رثوک  ینوعرف و  رگم  اـی  يا  هدـنام  هنـشت  یکـشخ و  ارچ  سپ  يا  هدـناوخ  َرثوَک  َكاـنیَطعأ  وت  هن  دوب  یک  رتمک 
«22  » ودک رد  رثوک  بآ  درادن  وک  ودع  ره  زا  وش  رازیب  نک  هبوت  لیلع  يا  شوخان  تسا و  هتشگ 

بیـس تسوا  اب  يدمحا  تخرد  زک  باسح  رد  ییآ  هَِّلل  َّبَحأ  ات  وخ  ریگ  وا  اب  تسوخ  دّمحم  وا  ور  خرـس  رثوک  يدید ز  ار  هک  ره 
تـسه تقیقح  وک  وت  ماـم  تسا و  وت  ياـباب  هچ  رگ  بت  گرم و  نوچمه  راد  یم  شنمـشد  بل  کـشخ  رثوک  يدـید ز  ار  هک  ره 

قشع کشر  وت  رب  دریگن  ات  قح  شیپ  ییآ  هَِّلل  ُضَغبأ  هک  ات  ردپ  زا  لّوا  رازیب  وا  دش  هک  رَیِـس  نیا  زومایب  قح  لیلخ  زا  وت  ماشآ  نوخ 
1226 ار ب 1241 - هار  نیا  جهنَم  یباین  رد  ار  هَّللا  ّالا  یناوخن ال و  ات  قَد 

__________________________________________________

.ولک ار  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 22)

189 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دش زاغآ  تیب 1119  زا  وا  ناتساد  تّوبن : یعدم 

یبن یحو  نیا  هک  دـینک  ضرف  : » دـسیون يورقنا  هلمج  زا  دـنا  هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  دوخ  هقیلـس  هب  ار  هملک  نیا  ناحراش  روجنگ :
هب نکیل  .تسد  نیا  زا  ییاهریـسفت  و  تسا »...  مزعلا  ولوا  روجنگ  زا  دارم  .دشابن  روجنگ  دـسر  یم  کَلَم  هطـساو  هب  هک  یحو  نوچ 
هک دنتساوخ  یم  ص )  ) لوسر زا  هّکم  ناکرشم  هچ  نادب  تسا  یتراشا  نآ  رد  تسا و  دوصقم  يوایند  روجنگ ، زا  تلود  ظفل  هنیرق 

اّما تسین ، رویز  رز و  ناربمیپ  تسد  رد  مریگ  ( ) 93 ءارسا ،  ) .دشاب رز  زا  يا  هناخ  ار  وت  هک  نآ  زج  میورگ  یمن  وت  هب 
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َو ُّبَّرلا : یَحوأ  .تسا ) رامیب  يافش  هک  دروآ  دیدپ  لسع  اهنآ  رد  روبنز  هب  یهلا  یحو  هک  نانچ  تساه  لد  شخب  افش  نانآ  نانخس 
دهد یم  یهلا  یحو  هب  هک  یلـسع  اب  لسع  روبنز  لسع : عمـش و  ( 68 لحن ،  ) .ًاتُوُیب ِلابِْجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ  ِلْـحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ 

.هدش اه  ماک  ینیریش  اه و  هناخ  ینشور  بجوم 

تیب لیذ  هب : دـینک  هاـگن  نوخ : نوعرف و  ( 1 رثوک ،  ) .ََرثْوَْکلا َكاـْنیَطْعَأ  اَّنِإ  كاـنیَطعا : ( 70 ءارـسا ،  ) .َمَدآ ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََـقل  َو  اَنمَّرَک :
.4 / 3432

.دندرب یم  راک  هب  بآ  يرادهگن  يارب  هزوک  نوچ  ار  نآ  تسوپ  دندرک و  یم  یهت  ار  ودک  ودک :

.ندوبن هاگآ  ناربمیپ  یحو  زا  نتشادن : ودک  رد  رثوک  بآ 

.1 تیب 3803 / لیذ  هب  دینک : هاگن  هَِّلل : َّبَحا 

.دوش هدناوخ  بیسح »  » دیاب هیفاق  تیاعر  يارب  باسح :

زا تسادخ  نمشد  شردپ )  ) وا هک  دش  راکـشآ  میهاربا )  ) وا يارب  نوچ  ُْهنِم : َأَّرَبَت  ِهَِّلل  ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ردپ : زا  لیلخ  ندش  رازیب 
.1 تیب 3803 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هِّلل : ضغبا  ( 114 هبوت ، « ) .تسج يرازیب  وا 

.ضارتعا بیع ، قَد :

.نتشگ دحوم  ندناوخ : هَّللا  ّالا  ال َو 

ناربمیپ هب  ار  نخس  درک و  زاغآ  يربمیپ  یعّدم  اب  ار  ناتساد  انالوم  دش  هتشون  هک  نانچ 

190 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد وا  خـساپ  .دروآ  یم  نایم  هب  ار  نآ  ّتیـصاخ  یحو و  يربمیپ و  تقیقح  تّوبن  یعّدـم  نابز  زا  اـه  تیب  نیا  رد  دـناشک و  نیتسار 
رد .دندروآ  یم  رد  اپ  زا  ار  رگیدکی  دنراد  هک  یگدنرد  يوخ  اب  مدرم  دوبن  عرش  رگا  هک  تسا  شیپ  ياه  تیب  ینعم  مّمتم  تقیقح 

اه لد  يرامیب  هک  تسا  نآ  يارب  دشخبب  ایند  تمعن  رویز و  رز و  مدرم  هب  هک  تسین  نآ  يارب  یحو  دیوگ  یم  اه  تیب  نیا 
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باریس رثوک  نیا  زا  وت  رگا  تسا  تفرعم  هنـشت  ياه  لد  شخب  افـش  ربمیپ  هک  دنک  یم  تراشا  رثوک  هروس  هب  سپـس  .دهد  افـش  ار 
یم هرهب  نآ  زا  تسا  نمؤم  هک  نآ  اّما  دـش ، یم  نوخ  دـندرک  یم  ناـهد  رد  ار  لـین  بآ  ناـیطبق  هک  ناـنچ  يراد ، یبیع  يوش  یمن 

ات يراد  نمـشد  دیماشاین  رثوک  زا  هک  ار  یـسک  يوش و  تسود  نمؤم  نآ  اب  دـیاب  وت  .تسوا  ییور  خرـس  يریگ  هرهب  ناشن  دریگ و 
دیحوت هار  رب  نوچ  دوب - يو  ردـپ  هک  وا  هب  سک  نیرت  کیدزن  زا  لیلخ  هک  نانچ  ییآ  باـسح  هب  هِّلل » َضَغبأ  هِّلل َو  َّبَحا   » هرمُز رد 

.تسج يرازیب  دوبن -

عِجاَضَمْلا ِنَع  ْمُهُبوُنُج  یَفاَجَتَت  زارد  ياه  بش  ار و  دوخ  ياهافو  اه و  تمدخ  درمش  یم  رب  دوخ  قوشعم  اب  هک  قشاع  نآ  ناتساد 

عِجاَضَْملا ِنَع  ْمُُهبُونُج  یَفاَجَتَت  زارد  ياه  بش  ار و  دوخ  ياهافو  اه و  تمدخ  درمش  یم  رب  دوخ  قوشعم  اب  هک  قشاع  نآ  ناتساد 

داشرا ارم  تسه  رگید  تمدخ  رگا  مناد  یمن  تمدخ  نیا  زج  نم  هک  تفگ  یم  ار و  زارد  ياهزور  یگنـشت  رگج  ییاون و  یب  ار و 
نوچ تسا ، نداتف  ایرد  گنهن  ناهد  رد  رگا  مالّـسلا و  ِهیلَع  لیلخ  نوچ  تسا ، نتفر  شتآ  رد  رگا  .مداـقنُم  ییاـمرف  هچ  ره  هک  نک 
هیلَع بیَعُش  نوچ  تسا  ندش  انیبان  هیرگ  زا  رگا  مالّسلا و  هیلَع  سیِجرِج  نوچ  تسا  ندش  هتشک  راب  داتفه  رگا  مالّسلا و  ِهیلَع  سنوی 

ار وا  قوشعم  نتفگ  باوج  و  تسین ، رامش  مالَّسلا  ُمِهیَلَع  ار  ایبنا  يزاب  ناج  افو و  مالّسلا و 

مزر و نیا  رد  مدروخ  اهریت  نانچ  مدرک  نینچ  وت  يارب  زک  دوخ  راک  زا  تمدـخ و  زا  درمـش  یم  دوخ  راـی  شیپ  هب  قشاـع  یکی  نآ 
تفاین نادنخ  ای  هتفخ  محبص  چیه  تفر  ماکان  یسب  تقشع  زا  نم  رب  تفر  مان  تفر و  روز  تفر و  لام  نانس 
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یم لب  یتّنم  يارب  زا  هن  درمـش  یم  کیاکی  شلیـصفت  هب  وا  درُد  خلت و  زا  دوب  هدیـشون  وا  هچ  نآ  تفاین  ناماس  رـس و  اب  مماش  چـیه 
یب نتفگ  رارکت  دـنک  یم  دور  یک  نآ  یگنـشت ز  ار  ناقـشاع  دوب  سب  تراشا  کی  ار  نالقاع  دوهـش  دـص  ّتبحم  ِّیتسرد  رب  دومن 

یـشتآ نخـس  کی  متفگن  هک  تیاکـش  رد  نهک  درد  نآ  تفگ ز  یم  نخـس  دـص  لـالُز  زا  توُح  دـنک  سب  تراـشا  یک ز  لـالم 
یم رود  : » ِعِجاضَْملا ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاـجَتَت   1242 تسیرگ ب 1251 - یم  نآ  فت  زا  عمـش  نوچ  کـیل  تسیچ  تسناد  یمن  شدوب 

رد ندـش ، رد  یهام  مکـش  هب  سنوی و  وا و  نتفر  شتآ  رد  و  ع )  ) لیلخ هراب  رد  ( 16 هدجـس ، « ) .اه هاگباوخ  زا  نانآ  ياهولهپ  دوش 
نآرق

192 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ع)  ) یـسیع زا  شیپ  لاس  نیدـنچ  تسا ، ص 189 )  ) يریوج ءایبنالا  صـصق  رد  هک  نانچ  سیجرج ، اـّما  .تسا  هدـش  تراـشا  میرک 
.دوب

تساوخ وا  رـصع  هاشداپ  نوچ  .لصوم  کلم  هنایذاد  راگزور  رد  ع )  ) دّمحم یـسیع و  نایم  دوب  یبن  سیجرج  : » دسیون يدابآ  روس 
باذع ار  وا  داد  روتسد  دش و  مشخ  رد  کلم  .دناوخ  ادخ  هب  ار  وا  تفگ و  تشرد  نخـس  وا  اب  تفریذپن و  دنک ، هدجـس  ار  يو  تب 

انیبان بیَعش و  اما  ص 54 ) يدابآ ، روس  نآرق  صصق  « ) .درک هدنز  شیادخ  دنتشک و  شارخ  لد  ياه  تروص  هب  شراب  دنچ  .دننک 
و .دوب » هیرگ  رایـسب  بیعـش  : » تسا هدـمآ  یبلعث ) ًارهاظ   ) ءایبنالا صـصق  زا  ص 385 ) ج 12 ،  ) راونالا راـحب  رد  هیرگ ، زا  وا  ندـش 

(91 دوه ، « ) مینیب یم  ناوتان  دوخ  نایم  ار  وت  ام  ًافیِعَض : انِیف  َكارََنل  اَّنِإ  ینعم  دوب و  روک  دسیون :
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، دـنک یمن  سب  بآ  ندـید  هب  یهام  هک  نانچ  لالُز : توُح و  ص 293 ) ج 8 ، يزار ، حوتفلا  وبا  ریـسفت   ) .تسوا يروک  هب  تراشا 
.دنکفا یم  بآ  رد  ار  دوخ  هکلب 

.دنیبن وا  زج  دنک و  قوشعم  يادف  ار  دوخ  دیاب  تسوگتسار  رگا  دتسیا  یمن  زاب  قشع  راهظا  زا  دراد : قشع  يوعد  هک  نآ 

لّمحت ناربمیپ  هک  تساه  تبیصم  اه و  جنر  یخرب  هب  تراشا  ار ، دوخ  ياه  تمدخ  يو  ندرمش  رب  قشاع و  ناتساد  ندورـس  نمض 
یمن يزیچ  هب  مدرم  هب  وا  مایپ  ندـناسر  ادـخ و  زج  و  دـندوب ، قح  قشاع  تقیقحب  ناربمیپ  دـهد  ناـشن  هک  تسا  نآ  يارب  دـندرک و 

.دندیشیدنا

ار دوخ  دنیبن و  بوبحم  زج  هک  تسوگتـسار  یتسود  رد  هاگ  نآ  تسود  هک  دـندرک  یم  راومه  دوخ  رب  ار  یتخـس  ره  هار  نیا  رد  و 
.دنک ادف  وا  هار  رد 

لاحم دنکن  انف  ار  دوخ  ات  تسا  بوبحم  لصو  ناهاوخ  هک  نآ   ) لاَُحم َوهَف  ِهِسفَن  ءانَف  ِریَغ  نَم  لاَصِو  ِّبُحلا  َنِم  ِّبُحلا  ِیف  ُُبلطَی  نَم 
( .دسرب لاصو  هب  تسا 

نیا يدرکن  نآ  تسالو  تسا و  قشع  ِلصا  ِلصا  هچناک  کین  بای  ردنا  نهپ و  اشگب  شوگ  کیل  يدرک و  همه  نیا  قوشعم  تفگ 
يدرمن يدرک  همه  وت  تسا  یتسین  تسا و  ندرم  شلـصا  تفگ  تسیچ  لصا  نآک  وگب  قشاـع  نآ  شتفگ  تساـه  عرف  يدرک  هچ 

يونثم حرش  داش  نادنخ و  رس ، تخاب  رد  لگ  وچمه  دادب  ناج  زارد و  دش  مد  نآ  رد  مه  يا  هدنز  اب  ناج  رای  را  ریمب  نیه  يا  هدنز 
193 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  ) 

ره رب  رون  نآ  دنز  رگ  دبا  ددرگ  یک  هدولآ  هم  رون  دَبَک  یب  فراع  لقع  ناج و  وچمه  دبا  فقو  وا  رب  هدنخ  نآ  دنام 
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رب رگ  شَِـشبات  تسا  هم  رون  رب  فقو  یکاپ  فصو  هلا  يوس  ناـج  لـقع و  رون  وچمه  هاـم  هب  ددرگاو  كاـپ  هلمج  وا ز  دـب  کـین و 
زاب شیوخ  لصا  يوس  باتفآ  رون  دونـشب  یعجرا  یگر  دـب  ددرگن  لصاح  ار  رون  یگدولآ  هر و  تاساجن  نآ  تسا ز  هر  تاـساجن 

وا يادوس  رد  دنام  تشگ  زاب  هدید  ِرون  هدید و  رون  دنامب  یگنر  وا  رب  اه  نشلگ  هن ز  دـنامب  یگنن  وا  رب  اه  نخلگ  هن ز  باتـش  دـمآ 
: ینعم نیا  رد  تسار  ضراف  نبا  ریمب : نیه   1252 تشد ب 1264 - ارحص و 

، وش رود  لصو  هاگرد  زا  ( ) ص 56 ضراف ، نبا  ناوید   ) ُّتم ًاقداَص  نُکَت  نا  ُّیَح  َتنا  اَه  نُکَی َو  مل  َتاهیَه  لصَولا  َبانَج  ِبناـج  َو 
دنام ( 1 / 3056 تفوکب » يرای  رد  هک  نآ   » ناتساد هب  دینک : هاگن  و  !( ) ریمب ییوگتسار  رگا  تسین و  رّـسیم  لصو  يا  هدنز  هک  مادام 

.دننک فصو  نادنخ  هب  ار  لگ  هک  نانچ  وا :...  رب  هدنخ  نآ 

.لالم جنر ، دَبَک :

رد يزور  دنچ  رگا  تسا  هتفای  يریبدت  قلعت  یکاخ  ندـب  اب  و  تسالاب ، ملاع  زا  فراع  حور  ( 28 رجف ،  ) .ًهَیِضار ِکِّبَر  یلِإ  یعِجرا :
ددرگ یم  زاب  هام  هب  دبات و  یم  رازلگ  دـیلپ و  ياه  نیمز  رب  هک  هام  رون  نوچمه  تفریذـپ  دـهاوخن  ار  تاقّلعت  گنر  درب  رـس  هب  ایند 

.هتفریذپن یگنر  هتفاین و  هار  نادب  یگدولآ  هک  یلاح 

؟ دوش لطاب  شزامن  دنک  هحون  دنک و  هآ  زاوآ و  هب  دیرگب  یسک  زامن  رد  رگا  هک  یفراع  یملاع  زا  دیسرپ  یکی 

؟ دوش لطاب  شزامن  دنک  هحون  دنک و  هآ  زاوآ و  هب  دیرگب  یسک  زامن  رد  رگا  هک  یفراع  یملاع  زا  دیسرپ  یکی 

ینامیـشپ اـی  دـیرگ  یم  تسا و  هدـید  ادـخ  قوش  رگا  تسا ؟ هدـید  هچ  هدـنیرگ  نآ  اـت  تسا ، هدـید  بآ  نآ  ماـن  هک  تفگ  باوج 
شزامن یهانگ ،
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هک دوش ، هابت  شزامن  تسا  هدید  دنزرف  قارف  ای  نت  ِيروجنر  وا  رگا  و  بلَقلا ، ِروُضُِحب  اَّلا  َهالَـص  َال  هک  دریگ  لامک  هکلب  دوشن ، هابت 
یم دورمن  شتآ  هب  ار  نت  زامن و  لیمکت  رهب  زا  درک  یم  نابرق  ار  دـنزرف  هک  راو  میهاربا  دـنزرف ، كرت  تسا و  نت  كرت  زامن  لصا 

َمیِهاربا ِیف  ٌهنَسَح  ٌهَوسا  مَُکل  َتناَک  دََقل  َمیِهاربا ، َهَِّلم  ِعبَّتاَف  هک  لاصخ  نیدب  مالَّسلا  هیلع  ار  یفطصم  دمآ  رما  درپس و 

تفگ دوب  لماک  زیاج و  شزامن  ای  دوش  لطاب  بجع  وا  زامن  نآ  زامن  رد  هحون  هب  دیرگ  یـسک  رگ  زار  هب  یتفم  زا  دیـسرپ  یکی  نآ 
دوخ همـشچ  وا ز  دش  نآ  دب  ات  ناهن  زا  وا  دـید  هچ  ات  هدـید  بآ  تسیرگ  وا و  دـید  هچ  هک  ات  يرگنب  تسیچ  رهب  شمان  هدـید  بآ 

تسکسب و نامـسیر  كوس  هیرگ و ز  نآ  ُدب  نت  جنر  رو ز  زامن  نآ  هحون  دبای ز  یقنور  زاین  رپ  نآ  تسا  هدید  رگ  ناهج  نآ  ناور 
 ...: اَّلا َهالَص  َال   1265 كود ب 1270 - تسکشب  مه 

لها هعیش و  رابخا  رد  زامن  رد  بلق  روضح  موزل  رد  رایسب  تیاور   1 روُضُحلِاب 381 / اَّلا  َّمَت  هالَص  َال  رودُّصلا  ُردص  نآ  رابخا  زا  ونشب 
لیذ هب  دینک : هاگن  راو : میهاربا  دنزرف  كرت  يونثم ) ثیداحا  ص 98 و  ج 4 ، لئاسولا ، كردتسم  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدمآ  ّتنس 

.2 تیب 381 /

195 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(123 لحن ، « ) .دوبن ناکرـشم  زا  دوب و  فینح  هک  ار  میهاربا  ّتلم  نک  يوریپ  سپ  َنیِکِرْـشُْملا : َنِم  َناک  ام  ًاـفِینَح َو  َمیِهاْربِإ  َهَِّلم  ِْعبَّتا 
، هنحتمم َمیِهاْربِإ : ِیف  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَق 
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.4

.هدیشوپ ناهن ، زار : هب 

كود ای  دوش و  هتـسسگ  نامـسیر  رگا  هک  ناـنچ  تسا  ندرب  ناـیم  زا  ار  تلیـسو  زا  تیاـنک  نتـسکش : كود  نتـسکس و  نامـسیر 
دوش و هابت  تلیـسو  دیآ  نآ  نایم  رد  ایند  راک  رگا  تسا ، قح  هب  تبرق  تلیـسو  زین  زامن  .دوشن  نکمم  خن  ندروآ  تسد  هب  دنکـشب 

.ددرگن رسیم  یلاعت  قح  هب  یکیدزن 

تفرعم لقع و  ریپ  هکلب  مهاوخ ، یمن  نس  ریپ  خیش  نیا  زا  و  خیش ، تمدخ  هب  دمآ  رد  يدیرم 

، تفرعم لقع و  ریپ  هکلب  مهاوخ ، یمن  نس  ریپ  خیش  نیا  زا  و  خیش ، تمدخ  هب  دمآ  رد  يدیرم 

زین وا  دـید  نایرگ  ار  خیـش  يدـیرم  .ناکدوک  ِبتکم  رد  مالَّسلا  هیلع  تسا  ییحی  هراوهگ و  رد  مالَّسلا  هیلع  تسا  یـسیع  هچ  رگا  و 
زیت وا  بقع  رد  تریغ  رـس  زا  دوب  رت  فقاو  خیـش  لاح  زا  هک  رگید  يدـیرم  دـمآ  رد  هب  دـش و  غراف  نوچ  تسیرگ ، درک و  تقفاوم 

هک متـسیرگ  یم  زین  نم  تسیرگ و  یم  خیـش  هک  ییوگن  یـشیدنین و  ات  هَّللا  هَّللا  مشاب  هتفگ  ار  وت  نم  ردارب  يا  شتفگ  دـمآ ، نوریب 
نآ دب  ات  تشذگ  دیاب  یم  گنلپ  ریـش و  رپ  دنلب  ياه  هوک  گنهن و  رپ  ياهایرد  تابَقَع و  زا  و  درک ، دـیاب  ایر  یب  تضایر  لاس  یس 

رایسب ییوگ  ُضرَألا  َِیل  تَیِوُز  رکش  یسر  رگا  یسرن ، ای  یسر  خیش  هیرگ 

شمـشچ زا  بآ  نایرگ  تشگ  دیرم  نآ  نایرگ  دید  نوچ  ار  خیـش  ریفن  رد  دوب و  هیرگ  ردنا  ریپ  ریپ  شیپ  دـمآ  ردـنا  يدـیرم  کی 
یم هک  دـنیب  یمه  هک  موَس  دـیلقت و  هر  زا  لّوا  راب  رای  هب  يرای  دـنک  یلما  غال  هک  نوچ  راـب  ود  رک  ددـنخ  راـب  کـی  رَوشوگ  دـیود 

هچ رب  هدنخ  هک  دسرپ  او  زاب  ناگدندنخ  تلاح  زا  ربخ  یب  نامز  نآ  ناشیا  وچمه  ددنخب  رک  موق  دندنخ 
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ریپ  1271 تسا ب 1277 - رـس  رد  ار  وا  هک  يداش  نآ  ردنا  تسا  رک  دننام  زین  دـّلقم  سپ  دونـش  نوچ  ددـنخب  تّرک  مّود  سپ  دوب 
: نس

: ییحی یسیع و  دعب ) هب   4 تیب 2047 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 6 داشر 4121 / ریپ  یلو  ین  نودرگ  ریپ  دابم  رکشل  رـس  داتـسا و  ریپ  ریغ 
راهچ : » دنا هتشون  .ییحی  تفگ و  نخس  هراوهگ  رد  یسیع  .دنا  لقع  ریپ  هنومن 

197 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص يریوج ، ءایبنالا  صـصق  « ) .دـنا هدـیرفاین  يزاب  يارب  زا  ار  ام  تفگ  مینک ، يزاب  ایب  دـنتفگ  ناکدوک  تخومایب  تاروت  دوب  هلاس 
.دومرف باوج  ار  املع  ياه  شسرپ  دوب و  كدوک  هک  تسا  داوج  ماما  مالّسلا  مهیلع  هعیش  ناماما  زا  ربمیپ  ود  نیا  ریظن  ( 202

ریبـعت هَبَقَع »  » هب تسا  راوشد  یمدآ  ناـج  رب  هک  ییاـهراک  زا  میرک  نآرق  رد  و  تسا ، هندرگ  ینعم  هب  تغل  رد  .هبَقَع  عمج  تاـبَقَع :
(16 - 12 دـلب ،  ) .ٍَهبَْرتَم اذ  ًانیِکْـسِم  ْوَأ  .ٍَهبَْرقَم  اذ  ًامِیتَی  .ٍهَبَغْـسَم  يِذ  ٍمْوَی  ِیف  ٌماـعْطِإ  ْوَأ  .ٍهَبَقَر  ُّکَـف  ُهَبَقَْعلا  اَـم  َكارْدَأ  اـم  .تسا َو  هدـش 

هداهن كاخ  هب  ولهپ  يدنمتـسم  ار و  دنواشیوخ  یمیتی  ای  یطحق  راگزور  رد  نداد  ماعط  ای  تسا  هدنب  ندرک  دازآ  هبقع ، زا  نتـشذگ 
: دسیون يدبیم  .ترخآ  ياه  هبقع  اّما  تسا  يوایند  ياه  هبقع  نیا  .ار و 

ص 503) ج 10 ، رارسالا ، فشک  « ) .تشاذگ دیابب  يریشمش  زا  رتزیت  يوم و  زا  رتکیراب  خزود  ِرسج  رب  لزنم  داتفه  طارص  تابقع  »
: دسیون يریشق  تساه  هبقع  ار  ناکلاس  اما 

يدنبب دوخ  رب  ار  تمعن  ِرد  يرذگن  هبقع  شش  زا  ات  یـسرن  ناحلاص  هجرد  هب  وت  تفگ  درک  یم  فاوط  هک  ار  يدرم  مهدا  میهاربا  »
ِرد ییاشگب ، ار  یتخس  رد  و 
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ار يرادـیب  ِرد  يدـنبب و  ار  باوخ  ِرد  ییاشگب ، ار  شـشوک  ِرد  يدـنبب و  ار  شیاسآ  رد  .ییاـشگب  ار  يراوخ  ِرد  يدـنبب و  ار  تزع 
، هیریـشق هلاسر  « ) .ینک زاب  ار  ندرم  يارب  یگدامآ  ِرد  يدـنبب و  ار  وزرآ  ِرد  .ییاشگب  ار  رقف  ِرد  يدـنبب و  ار  يزاین  یب  ِرد  .ییاشگب 

تعامج تنـس و  هعیـش و  ثیدح  ياه  باتک  رد  ظفل ، رد  فالتخا  كدنا  اب  هک  تسا  یثیدح  زا  هتفرگ  ُضرَألا : َِیل  تَیوُز  ص 9 )
ُُغلبَیَـس ِیتَّما  َکُلم  َّنا  اَهبِراَغَم َو  اهَقِراَشَم َو  ُتیأَرَف  َضرَألا  َِیل  يَوَز  یِّبَر  َّنا  َلاَق  وا  َضرَألا ، َِیل  يَوَز  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنا  : » تسا هدـمآ 

ِیل َيِوُز  اَم  یتَّما  ُکُلم  ُُغلبَیَـس  اَهبِراَغَم َو  اـهَقِراَشَم َو  ُتیِراَـف  ُضرَـألا  َِیل  تَیِوُز  ( » ص 278 ج 5 ، دـمحا ، دنـسم  « ) .اهنِم ِیل  يِوُز  اَم 
رد میارب  هک  اج  نآ  ات  نم  تما  کلم  يدوزب  دندنایامن و  ارم  ار  نآ  ياه  برغم  اه و  قرـشم  دـش و  هدـید  رون  رد  میارب  نیمز  اَهنِم :

.عماس اونش ، رَوشوُگ : ص 136 ) ج 18 ، راونالا ، راحب  « ) .دسر یم  دش  هدید  رون 

.روآ هدنخ  راتفگ  ره  غال :

.نتفگ زا  تیانک  ندرک : الما 

198 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تقد و جـنر ، يراوخ ، بلط ، دـنا : هتـشون  زین  رگید  ياه  ینعم  الاک ) ندرک  اـهب   ) جـیار ینعم  زج  نآ  يارب  اـه  هماـن  تغل  رد  موَس :
فیلکت دـیامن  یم  ماقم  اب  بسانم  تسرد و  هچ  نآ  .دـنا  هتفرگ  اهدرب  راک  عون  نیا  زا  دوخ  هقیلـس  هب  ار  اـه  ینعم  نیا  هک  تسادـیپ 

اب یگنهامه  هار  زا  مه  وا  دـندنخب  هک  دـشاب  یعمج  رد  يرک  نوچ  دـنک ، تعباتم  نارگید  زا  هک  نآ  .ُهَفَّلَک  َرمالا ، ٌنالُف  َماَـس  تسا :
اه تیب  نیا  لصاح  .دنادب  ار  نآ  ببس  هک  نآ  یب  ددنخ  یم  عمج 
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.تسا هدومرف  ار  هتکن  نیا  اهراب  قیقحت و  هب  نتشاداو  تسا و  دیلقت  شهوکن 

هک دوب  اما  تسا  هدیدنسپ  دنچ  ره  تفص  نیا  .دنهد  یم  ماجنا  دیلقت  هار  زا  دننک  ناریپ  هچ  نآ  هک  تسا  صقان  نادیرم  میلعت  رد  زین 
تـسا هلحرم  نیا  رد  ات  دّلقم  .تسا  هدش  وا  نوچ  دنک  یم  ار  خیـش  راک  نوچ  هک  درادنپ  هک  اج  نآ  ات  دزادـنا  رد  هابتـشا  هب  ار  دـلقم 

.دسر قیقحت  هلحرم  هب  ات  دشوکب  دشاب و  فرتعم  دوخ  صقن  هب  نانچمه  دیاب 

دشاب نآ  دنناد  دوخ  رگ ز  جاجُز  رب  يرون  بآ و  رد  دبَس  نوچ  خیش  لب ز  نادیرم  زا  هن  يداش  ضیف  خیش  لَْهنَم ز  دمآ و  خیش  وترپ 
نابات هم  زا  دوب  عَُمل  ناک  بورغ  زا  دنادب  مه  هنیگبآ  دوب  يوج  زا  شوخ  بآ  نآ  وردناک  دونع  دناد  وج  ددرگ ز  ادج  نوچ  جادِـخ 
دیلقت نآ  رد  هک  شدوخ  هدنخ  نآ  رب  مه  دیآ  شا  هدنخ  مود  راب  رحس  نوچ  ددنخب  سپ  ُمق  رما  دیاشگ  ار  شمشچ  هک  نوچ  بوخ 
ییداش رود  دوخ ز  هنوگچ  يداو  نآ  رد  نم  زار  رارـسا و  نیا  دوب و  تقیقح  نیک  زارد  رود و  هر  نیدـنچ  زا  دـیوگ  شدـمآ  یم  رب 

: لهنَم  1278 دومن ب 1286 - یم  یـشقن  تسُـس  متـسُس  كرد  دوـب  هچ  نآ  لاـیخ و  متـسب  یم  هچ  نم  روـش  اـیمَع و  زا  مدرک  یم 
.ناصقن جادِخ : .تسا ) خیش  زا  دوش  تضافا  دیرم  رب  هچ  نآ   ) .تسا عبنم  قلطم  زا  تیانک  اجنیا  رد  .بآ  ندیشون  ياج  .روخشبآ 

(. ییانشور  ) ندش ناهنپ  بورغ :

دسر یم  رظن  هب  نکل  تلفغ ، باوخ  زا  يرادیب  هب  یضعب  دنا و  هتفرگ  لمزم  هروس  مود  هیآ  هب  تراشا  ار  نآ  ناحراش  ضعب  مق : رما 
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هب دوصقم  .دشاب و  گرم  زا  سپ  نتساخرب  دوصقم ،

199 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا زور  نآ  صاخ  هک  نتفایرد  ار  تقیقح  نتسر و  دیلقت  زا  نتشگ و  رایشه  تسا و  ندمآ  دوخ 

.تسا قداص  حبص  هک  مود  حبص  و  تسا ، بذاک  حبص  هک  تسخن  حبص  ششخرد  هب  تسا  یماهیا  نآ  رد  مود : راب  رحس  نوچ 

تیانع رثا  رد  دلقم  تسا  نکمم  .دنک  یم  نشور  لاثم  ندروآ  اب  ار  قیقحت  دیلقت و  هلحرم  ود  تسوا  هویش  هک  نانچ  اه  تیب  نیا  رد 
هجوت نآ  رگا  تسا و  خیـش  هّجوت  زا  تسین  وا  زا  .تسوا  زا  ینـشور  نیا  درادنپب  ادابم  دنیب  ینـشور  دوخ  رد  وا  زا  دـیلقت  هب  ای  خـیش 

.دنک یم  دننامه  هشیش  رد  رون  ای  وج  رد  بآ  رپ  دبس  هب  ار  تلاح  نیا  دنام و  یمن  ینشور  دورب ،

درب یم  رس  هب  هناسفا  رد  هک  ددنخ  یم  دوخ  تسخن  تلاح  رب  دسر  قیقحت  هب  دیلقت  زا  دّلقم  دشاب و  رای  ادخ  فطل  رگا  دیوگ  سپس 
: تسا هدیسر  تقیقح  هب  نونکا  و 

تسا مئاد  دوخ  نیا  هک  درادنپ  هتفخ  تسا  مئان  ملح  هک  ایند  نانچمه 

4 / 3653 لَغَد 3654 - ّنظ و  تملظ  زا  دهر  او  لجا  حبص  ناهگان  دیآ  رب  ات 

ریفن هیرگ و  ای  زوج  زیوم و  ای  ریش  هک  ای  دشاب  هیاد  نالفط  رکف  تسار  ِقیقحت  وک  وا و  لایخ  وک  تساجک  نادرم  ِترکف  ار  هر  لفط 
ار وا  دـنک  یم  تریـصب  زا  لیکـش  رد  لـیلد و  رد  قُّمَعت  نآ  لـیلد  کـیراب و  ثحب  دراد  هچ  رگ  لـیلع  لـفط  نوچ  تسه  دـّلقم  نآ 

1287 تسب ب 1291 - راک  نتفگ  لاکشا  رد  دُرب و  تسا  يو  ِّرِس  همرس  وک  يا  هیام  لیسگ 
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.تسا يروص  مولع  مرگ  رس  هک  یمّلعتم  ای  تسا  مّلعت  لاح  رد  هک  يدیرم  هر : لفط 

.دوش هدناوخ  لیکش »  » دیاب هیفاق  تیاعر  يارب  لاکش :

.ندرک عفد  ندنار ، ندرک : لیسگ 

.سفن لامکتسا  تلیسو  زا  تراعتسا  همرس :

دید ناوتن  ار  تقیقح  هن  رگ  تشاذگاو و  ار  لادج  ثحب و  تشاد و  ریپ  راتفر  هب  هدید  نخـس و  هب  شوگ  هنادلقم  دـیاب  میلعت  ماگنه 
اه ثحب  فرص  هن  درب ، راک  هب  دیلقت  يریگ و  ارف  رد  دیاب  تسا  ّرس  همرس  انالوم  هدومرف ي  هب  هک  ار  یـششوک  .دیـسر  ناوتن  نادب  و 

.دومن يروص 

200 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

کیپ نوُهَقفَی  َال  شلفحم  رد  ناردفـص  نورد  ینیب  رگد  ياراخب  ات  درم  ریـش  وت  يوش  ات  يراوخ  هب  ور  درگ  زاـب  اراـخب  زا  دـّلقم  يا 
تـسا لومحم  هک  نآ  سب  ّرَبلا و  ِیف  دوب  مُهاَنلَمَح  وا  تسا  یگر  هتـسکسب  تفر  ایرد  هب  نوچ  تسا  یگت  کباچ  نیمز  رد  هچ  رگا 

: نتشگ زاب  اراخب  زا   1292 ورگ ب 1296 - يریوصت  مهو و  رد  هدش  يا  ودب  هش  دراد  رایسب  ششخب  سک  تسوا  رحب  رد 

اج نآ  رگد : ياراخب  ( 3 تیب 1146 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 رـسپ 1146 / يا  اراخب  هن  يراوخ  هب  ور  رخب  تریح  رنه  شورفب و  لقع 
.دننک یم  تضافا  نابلاط  هب  ار  ینیقی  فراعم  هک 

ٌبوـُُلق ال ْمَُهل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نوـهَقفَی : اـَل   3 دوب 3790 / شنآ  كره  تسا  ییاراـخب  سپ  دوـب  شناد  عـبنم  اراـخب  نیا 
.هدنام .ناوتان  زا  تیانک  گر : هتسکسب  ( 179 فارعا ،  ) .اِهب َنوُهَقْفَی 

یلَع ْمُهاْنلَّضَف  ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مُهاَنلَمَح :
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(70 ءارسا ،  ) .اًلیِضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک 

لد رب  هک  ّیندـل  ملع  يروص و  ياـه  ملع  نیب  تسا  يا  هسیاـقم   1 ار 936 / وت  دـنادرگ  لوبقم  یلباق  ار  وت  دـنادرگ  لومحم  یلماح 
.اراخب نآ  ربارب  رگید  ياراخب  هب  ملع  نآ  زا  تسا و  هدرک  ریبعت  اراخب  هب  تبـسانم  هب  يروص  ياه  ملع  زا  .دوش  یم  تضافا  نالماک 

دیاب اراخب  نیدب  ندیسر  يارب  اما  یبایرد ، ار  داتسا  رضحم  یـسر و  اراخب  هب  ینک و  یط  ار  اه  نابایب  دیاب  يروص  ملع  ندناوخ  يارب 
انـشآان هک  دوب  دیآ و  یم  دـیدپ  مد  ره  هک  تساه  هسوسو  تارطخ و  زا  تیانک  ایرد  ینک و  هشیپ  تضایر  ینعی  يرذـگب  اهایرد  زا 

.درادن ار  ایرد  زا  نتشذگ  رطخ  اما  تسا ، راوشد  دنچ  ره  نابایب  زا  نتشذگ  .دنک  یهارمگ  هقرغ  ار 

.دراد رتالاو  یشزرا  هدش  يزور  ّیندل  ملع  هک  ار  سک  نآ  اما  تسا  دنمشزرا  يرهاظ  ملع 

201 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هتسویپ  حور  هب  هتشذگ و  مسج  زا  ملع  نیا  بلاط  هک  ارچ 

4 بآ 1458 / هار  ردنا  هّصاخ  ار  یهر  ره  بابل  اب  دیابب  یم  یسانش  هر 

نوچ ربخ  یب  بجوم  دید و ز  یم  هیرگ  رک  درم  نوچمه  راودـّلقم  وا  زیزع  نآ  ِقفِو  درک  یم  يا  هیرگ  زین  دـیلقت  زا  هداس  دـیرم  نآ 
هَّللا رظن  ِخیش  هیرگ  قافو  رب  ربخ  یب  ربا  وچ  نایرگ  يا  تفگ  تفت  صاخ ، دیرم  دمآ  شیپ  زا  تفر  درک و  تمدخ  تسیرگب و  یسب 

يرکنُم نآـک  متـسیرگب ، وا  وچ  نم  تسیرگ  یم  هش  نآ  مدـید  ییوگن  اـت  دیفتـسُم  یتسه  دـیلقت  رد  هچ  رگ  دـیرم  یفاو  يا  هَّللا  هَّللا 
رب هیرگ  سایق  وت  نَمَتُؤم  نآ  هیرگ  نوچمه  تسین  نظ  دیلقت و  ُرپ  لهج و  رپ  هیرگ  تسا 
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درخ ِيوس  نآ  تسه ز  داتف  دناوتن  چیه  اج  نآ  لقع  داهج  هلاس  یس  دعب  زا  نآ  تسه  زارد  هار  نآ  دب  هیرگ  نیز  تسه  زاسم  هیرگ 
نآ وا  هدنخ  وا  هیرگ  حَـلُملا  ُنیَع  هیرگ  دـناد  حور  حرف  زا  هن  تسا و  مغ  زا  هن  وا  هیرگ  هلفاق  نآ  نادـم ز  فقاو  ار  لقع  هلحرم  دـص 

ناتن دنیب  وا  هچ  نآ  دوش  یک  هدید  هدیدان  هدید  دوب  وا  هدید  وچ  وا  هدـید  بآ  تسا  يرب  نآ  دـشاب  لقع  ِمهو  هچ  نآ  تسا ز  يرس 
.دش تراشا  ودب  تیب 1271  رد  هک  هداس : دیرم  نآ   1297 ساوح ب 1310 - هار  زا  هن  لقع و  سایق  زا  هن  ساسِم  ندرک 

یماظن هلاقم  راهچ  « ) .متـسشنب شیوخ  ياج  هب  مدرک و  تمدخ  دمآ ، رد  نوچ   » .ندرک مارتحا  يادا  نداهن ، تمرح  ندرک : تمدخ 
.تسا فلتخم  ياه  هنوگ  هب  نایفوص ، نایم  ندرک  تمدخ  و  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یضورع ،

.تسا نارگید  لاح  رب  رظان  هک  یخیش  .دراد  نیب  تقیقح  هدید  هک  یخیش  رظن : خیش 

.ندوبن هاگآ  وا  یگرزب  زا  خیش .) تبتر   ) نتخانشن زا  تیانک  يرکنم :

ماقم زا  رتالاب  اه  هلحرم  هک  تیؤر  ماقم  .دـبای  یمن  رد  ار  نآ  لقع  .دـسر  یمن  نادـب  درخ  هک  ییاـج  درخ : يوس  نآ  هلحرم ز  دـص 
.تسا ترکف 

202 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

حَلُْملا ُْنیَع  هیرگ  درک و  ینعم  مشچ  شوـخ  ناوـت  یم  ار  حَـلُملا  ُنیَع  .تسا  نیکمن  ینعم  هب  هَْحُلم  و  هَْحُلم ، عـمج  حـلم  حَـلُملا : ُنیَع 
زا تیانک  حَلُملا  ُنیَع  دناد و  نیب  تقیقح  مه  ار  قح  درم  هیرگ   ) .مشچ ابیز  يا  هدـنیرگ  کشا  .دزیر  ابیز  مشچ  زا  هک  تسا  یکـشا 

ای دیرگ  رگا  وا   ) .سوسحم ناهج  يارو  يرس : نآ  .تسا ) لماک  فراع 
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ناوتاـن تقیقح  هب  نتـسیرگن  رد  هک  يا  هدـید  .تفگ  هدـید  ار  نآ  ناوتن  هک  يا  هدـید  هدـیدان : هدـید  .تسا ) تیؤر  يور  زا  ددـنخ 
.تسا

ناوتن ساوح  دشاب  سایق  هار  زا  هک  یئزج  لقع  اب  دـنیب  یم  وا  ار  هچ  نآ   ) .سح هب  نتفایرد  زا  تیانک  .ندرک  سم  .ندوسپب  ساسِم :
( .تفایرد

اهداب قوذ  هّشپ  دـناد  هچ  سپ  اهَد  اب  داـب  دزیرگب ز  هّشپ  رون  لاـح  بش  تملظ  دـناد  هچ  سپ  رود  دـیآ ز  رون  هک  نوچ  دزیرگ  بش 
تـسین شدرک  هک  نوچ  دنک  شگند  مَِدق  دز  نوچ  ثدح  رب  ثدح  ار  یمیدق  دناد  اجک  سپ  ثَبَع  ددرگ  ثدـح  دـیآ  میدـق  نوچ 

دمآ یـسوم  ياصع  نوچ  فورح  نیا  مح  ملا و  نیا  ریقف  يا  مرادن  اورپ  نم  کیل  ریظن  دص  یبایب  وت ! یهاوخب  رگ  دـنک  شگنر  مه 
نوچ دوب  یک  ناحتما  ییاصع ز  وا  دریگ  هک  ره  نوبز  نیا  ِتافـص  رد  دـشاب  کیل  نورب  زا  فرح  نیدـب  دـنام  اه  فرح  فوقُو  رد 

زا تسا  هدمآ  ردپ  يا  مح  تسا و  ملا  نیا  یمغ  زا  ای  حرف  زا  دـیآ  رب  هک  یمد  داب و  ره  هن  مد  نیا  تسا  يوسیع  نایب  تقو  اصع  نآ 
يا تسا  فورح  شبیکرت  هچ  رگ  نیبم  شمـشچ  نیدب  يراد  ناج  وت  رگ  نیدـب  دـنام  یم  هچ  یمال  فلا  ره  رَـشَبلا  َیلوَم  ترـضح 

.3 تیب 4622 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هشپ : نتخیرگ   1311 ماوع ب 1322 - بیکرت  هب  مه  دنامب  یم  مامُه 

لقن هب  همان  تغل  رد  نکیل  .هدرب  راک  هب  اه  ینعم  نیمه  هب  يونثم  رد  ار  نآ  زین  انالوم  تسا و  گنرین  و  درخ ، یکریز ، ینعم  هب  اهَد :
دیامن یم  بسانم  اجنیا  رد  هک  دنا  هدوزفا  اه  ینعم  نادب  مه  ار  يریلد » ، » راهد زا 
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.هدش هتفرگ  نآ  دننام  درب و  راک  نیمه  زا  ایوگ  و 

203 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا بسانم  مه  یکریز »  » ینعم هب  دنچ  ره  .روآ  روز  داب  اهداب : داب 

.ثداح ثدح :

وا ندرک : گنر  مه  ( 3 تیب 4619 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 وم 4619 / ِيات  وت  زا  دوبن  دیایب  نوچ  وک  تسا  نآ  قح  یّقح و  یقـشاع 
تیب لیذ  هب : دینک  هاگن  ( ) يورقنا حرـش  « ) .ٌَرثأ َُهل  َقبَی  َمل  ِثَدحُملِاب  ُمیِدَقلا  َنُِرق  اَذا  : » تسا دـینج  نخـس  نیا  ندرک و  دوخ  نوچ  ار 

.دعب هب   3 3 و 1230 / / 1187 تیب 1189 - لیذ  هب : دینک  هاگن  یسوم : ياصع  ( 3 / 4621

رگید نوچ  رهاظ  هب  مح »  » .تسا و بوچ  اهاصع  رگید  نوچ  دوشن ، هدـنکفا  ات  یـسوم  ياصع   ) .نداـتفین راـک  هب  نداتـسیا ، فوقو :
.فاقحا نمؤم و  ياهروس  تسخن  هیآ  ملا : .ابفلا ) فورح 

.لماک اب  تسا  صقان  هلباقم  لاثم  میرک ، نآرق  ياه  هیآ  ربارب  اه  فرح  ای  میدـق  ربارب  ثداح  ای  داب  ربارب  هّشپ  ای  زور  ربارب  بش  لاثم 
هک نانچ  .رگید  ینعم  تسا و  دننامه  رهاظ  ار  یخرب  تسا و  يرگید  زا  یتسه  ار  یخرب  دـندرگ و  تسین  دـنوش  لباقم  نوچ  یخرب 
هب یـسیع  مد  تسا و  بوچ  رهاظ  هب  یـسوم  ياصع  و  اه ، فرح  رگید  دـننامه  رهاـظ  هب  فورح  تسا و  فورح  زا  نآرق  ياـه  هیآ 

 ... زین داب و  رهاظ 

بیکرت نیا  چیه  ناوختـسا  دراد  تسوپ  دراد  تشوگ  تسوا  سنج  نت  ره  بیکرت  رد  هچ  رگ  تسوپ  مَحل و  دّـمحم  بیکرت  تسه 
الاب و سب  تسه  باتک  ِمَح  بیکرت  نانچمه  تاـم  دنتـشگ  اـه  بیکرت  همه  هک  تازجعم  دـمآ  بیکرت  نآ  ردـناک  ناـمه  دـشاب  ار 

دیآ بیکرت  نیز  هک  نآ  بیِشن ز  اهرگید 
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کیل اهرهاظ و  هب  دنام  شرهاظ  ادخ  ِداد  زا  مح  اصع  نوچ  ار  رحب  دفاکـش  ددرگ  اهدژا  یگدـنامرد  رد  روص  خـفن  وچمه  یگدـنز 
وه « 23  » ِقـــلُخ ضحم  تـــسه  يو  زا  تـــسین  وا  قـــطن  وا  هدــــنخ  وا  هـــیرگ  کـــین  تـــسا  رود  هـــم  صرق  زا  ناــــن  صرق 

__________________________________________________

.عنُص ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 23)

204 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد دـش  توف  هقیقد  هک  ضرغ  زا  دنتـشگ  بوجحم  مرجال  ناهن  سب  ناشیا  زا  دـش  قیاقد  نآ  ناـقمحا و  دـنتفرگ  اـهرهاظ  هک  نوچ 
ص)  ) ربمیپ مسج  ناکرشم  ( 110 فهک ،  ) .ْمُُکْلثِم ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  دیامرف : میرک  نآرق  دـمحم : بیکرت   1323 ضَرَتعُم ب 1332 -

نآ بیکرت : نیا  ( 7 ناقرف ،  ) .ِقاوْسَْألا ِیف  یِـشْمَی  َماعَّطلا َو  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذـِهل  ام  دـنتفگ : یم  هن ، هاگآ  وا  نورد  زا  دـندید و  یم  ار 
.مسج .ماع  بیکرت  .دندننامه  نآ  نتشاد  رد  ناگمه  هچ 

.تسادج اه  ناج  رگید  زا  هک  یناج  نامه :

.ناربمیپ رگید  و  ص )  ) دمحم بیکرت  هب  تسا  تراشا  بیکرت : نیز  نآرق )  ) .دوش هدناوخ  بتک »  » دیاب باتک :

: دنهد یم  يونعم  یناگدنز  نارگید  هب  ناربمیپ  هک  نادب  تسا  تراشا  ندمآ : یگدنز 

.روگ رد  ندوب  یگدنامرد : ( 24 لافنا ،  ) .ْمُکِییُْحی اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  ِهَِّلل َو  اُوبیِجَتْسا 

: ریظن نان : صرق 

یناسنا تایح  زا  نتـشگ : بوجحم  ضرغ  زا  يرونا )  ) ار نان  هصرق  يرگ  هولج  هگ  زاـبخ  ماـن  نیمه  هب  دـناوخب  يرهپـس و  صرق  وت 
« تلع هب   » ینعم هب  زا »  » تروص نآ  رد  تفرگ ، یناـسفن  ضرغ  ینعم  هب  ار  ضرغ »  » ناوت یم  ندیـسرن و  تقیقح  هب  .ندـنام  مورحم 
( ناربـمیپ تقیقح  تخانـش   ) .هفیطل کـیراب ، هتکن  هقیقد : .دنتـشگ ) بوـجحم  تـقیقح  ندـید  زا  یناـسفن  تـلع  رطاـخ  هـب   ) .تـسا

.ضارتعا ماگنه  و  ضارتعا ، ياج  ضرَتعُم :

ياراد مدرم  رگید  نوچ  مه  ناربمیپ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2593 

http://www.ghaemiyeh.com


ای دـندیدن  ار  تقیقح  نوچ  نانیب  رهاظ  .تسین  نارگید  رد  هک  دـنراد  یقیقح  مسج ، يارو  اما  دـنا ، ینامـسج  ياه  تکرح  مسج و 
ینعم .تسا  رهاظ  ندید  ِلیثمت  هدنیآ  ناتساد  .دندنام  مورحم  ناربمیپ  توعد  تکرب  زا  دنداتفا و  رود  ینعم  زا  دنتفرگ  هدیدان  ار  نآ 

.دیامن یم  لزه  نآ  رهاظ  دنچ  ره  نآ ، ندیدان  ای  تقیقح و  زا  ندنام  لفاغ  ندنایامن ، تسا و  ّدج  نآ 

نایمدآ ِندنار  توهش  دوب  هتخومآ  سورخ  زب و  نوچ  ار  وا  دنار و  یم  توهش  نوتاخ  ِرخ  اب  هک  كزینک  نآ  ناتساد 

نایمدآ ِندنار  توهش  دوب  هتخومآ  سورخ  زب و  نوچ  ار  وا  دنار و  یم  توهش  نوتاخ  ِرخ  اب  هک  كزینک  نآ  ناتساد 

هب هناهب  هب  ار  كزینک  .دیدن  ار  ودک  هقیقد  نکل  تفای ، فوقو  نآ  رب  نوتاخ  درذگن ، هزادنا  زا  ات  درک  یم  رخ  ِبیضَق  رد  ییودک  و 
يا مناج و  يا  هک  درک  هحون  دمآ و  زاب  هاگ  یب  كزینک  .تحیـضف  هب  دش  كاله  و  ودک ، یب  دش  عمج  رخ  اب  رود و  ياج  درک  هار 

، هن رگا  ٌنوعلَم و  ٍصقاَن  ٍمهَف  ٍرَظَن َو  ُّلُک  ینعی  ٌنوُعلَم  ٍصقاَن  ُّلُک  يدیدن ، رگد  نآ  يدید  رکذ  يدیدن  ودک  يدید  ریک  منشور  مشچ 
بضغ باتع و  یفن  تنعل و  یفن  درک و  جرح  یفن  ٌجَرَح  یَمعَألا  یَلَع  َسَیل  ناوخ  رب  دنا ، هن  نوعلم  دنا  موحرم  مسج  رهاظ  ناصقان 

هدرب یپ  یمدآ  عامج  رخ  دوب  هدرک  وخ  ناگ  هب  ار  رن  رخ  نآ  دنزگ  ِطرف  توهـش و  روفو  زا  دـنکف  دوخ  رب  يرخ  کی  كزینک  کی 
زوپـس تقو  رکَذ  مین  دور  ات  زوجع  نآ  ار  ودک  يدرک  رَکَذ  رد  ار  هزادـنا  ِیپ  يدرک  شَرن  رد  ار  هزاس  تلیح  دوب  ییودـک  کی  دوب 

زجاع هدنام  وا  ِنوتاخ  رغال و  دش  یمه  رخ  دوش  ناریو  اه  هدور  نآ  محر و  نآ  دور  يو  ردنا  رخ  ریک  همه  رگ 
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دشن رهاظ  وا  ردنا  ّتلع  چیه  تسا  يرغال  شا  هجیتن  هک  وا  ِّتلع  تسیچ  هک  رخ ، نآ  دومن  ار  نادنب  لعن  وم  وچ  رخ  نیا  دش  هچ  زک 
هک نآ  دوب ز  هدنب  ناج  هک  دیاب  ار  ّدج  دعتسُم  مد  امَد  ار  صّحفت  دش  دج  هب  وا  داتفا  ردنا  صُّحفت  رد  دشن  ِربُخم  وا  ِّرس  زا  سک  چیه 

سب ار  لاح  نآ  دـیدب  رد  فاکـش  زا  کسگ  رن  نآ  رخ  ریز  هتفخ  دـید  کَشا  لاح  زا  درک  صّحفت  نوچ  دوب  هدـنبای  هدـنیوج  دِـج 
ج 6، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  نانز  اب  نادرم  مسر  لقع و  هب  هک  ناـنچ  ار  كزینک  دـیاگ  یمه  رخ  ار  لاز  نآ  نآ  زا  دـمآ  بجع 

206 ص :

تسا و هداهن  ناوخ  هتخومآ  هتـشگ و  بَّذهم  رخ  تسا  نم  کلم  رخ  هک  رَتیلوا  نم  سپ  تسا  نکمم  نیا  نوچ  تفگ  دش  دسح  رد 
ياک نخـس  نیا  تفگ  یم  شوپ  ور  یپ  زا  تفور  هناخ  یهاوخ  دـنچ  كزینک  ياک  تفوکب  هناـخ  رد  هدـیدان و  درک  هتخورفا  غارچ 
درک داسف  تـالآ  هلمج  كزینک  سپ  تفهن  دوخ  عمط  رهب  زا  ار  زار  تفگن  ار  كزینک  شوماـخ و  درک  نک  زاـب  رد  مدـمآ  كزینک 

ار هناخ  نم  هک  یبوراج  همرن  وا  فک  رد  ممئاص  ینعی  دیلام  ورف  بل  منز  رپ  هدید  ود  درک و  شرت  ور  داشگ  ار  رد  دـش  شیپ  ناهنپ 
فک هب  یبوراج  يدرک و  شرت  ور  داتـسوا  ياـک  بل  ریز  نوتاـخ  تفگ  داـشگاو  ار  رد  بوراـج  اـب  هک  نوچ  نَطَع  رهب  متفور  یم 

، تفگ بل  ریز  رد  يوس  شمشچ  ود  وت  راظتنا  رکذ ز  نابنج  نیگمشخ  هراک و  مین  فلع  زا  هَتْسِسُگ  رب  رخ  نآ  تسیچ 
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نیا رب  ماغیپ  نم  هناخ ز  نالف  ور  رـس  هب  هن  رداچ  هک  شتفگ  نآ  زا  دـعب  زیزع  نامرج  یب  وچ  مد  نآ  شتـشاد  زینک  زا  درک  ناهن  نیا 
نآ درک  شهار  هب  نوچ  ریگب  نآ  زغم  تسا  دوصقم  هچ  نآ  ناـنز  هناـسفا  نم  مدرک  رـصتخم  ناـنچ  نآ  نک و  نینچ  نیو  وگ  نینچ 
راـچ زا  ما  هتـسَر  گـناب  رکُـش  زا  منز  تولخ  متفاـی  ناـمز  نآ  تفگ  یمه  تسب و  ورف  رد  ناـمداش  توهـش  یتسم  زا  دوب  ریتَس  لاز 

نتفرگ زب  تفرگ  زب  ار  وا  توهـش  نآک  نازب  هچ  رارق  یب  رخ  توهـش  رارـش  رد  رازه  نز  ناُزب  هتـشگ  برط  زا  گناد  ود  زا  گناد و 
: نوعلم صقان  لک   1333 تفگش ب 1364 - دوبن  ار  جیگ 

، صقن زا  ضرغ  ( 2 تیب 1528 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 لوقع 1528 / ِناصقن  لیوأت  رد  دوب  لوسر  ار  صقان  دـناوخ  نوعلم  هک  نوچ 
.دنتسین نوعلم  دنا  موحرم  يرهاظ  ياضعا  ناصقان  و  تسا ، تقیقح  كرد  رد  مهف  ناصقن 

207 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.61 رون ، ٌجَرَح : یَمعَألا  یَلَع  َسَیل 

: تسا رگید  ینعم  هب  ریز  تیب  رد  نکیل  دور  یم  راک  هب  ینعم  نیمه  هب  مه  نونکا  مه  و  نداگ ، ناگ :

راد هدهع  هک  یلغـش  رب  هوالع  میدق  رد  نادـنب : لعن   6 دـهد 2994 / یم  ناگ  ددرگ و  ثنخم  وا  دـهن  نز  يوخ  درم  ردـنا  هک  نوچ 
.دندرک یم  یحارج  ناکّالد  هک  نانچ  دندرک ، یم  نامرد  زین  ار  ناویح  يرامیب  دندوب 

.2 تیب 1688 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دج :...  هک  نآ  ز 

: رخ یکرت ) : ) کشا

تشپ رپ  مرن  يوراج  وراج : همرن   6 تسا 1001 / یکش  ایرد  رُد و  رَد  ار  کشا  نآ  تسا  یکی  رهوگ  هرهُم و  رَخ  رخ  شیپ 
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.دنبور یم  دوش  یمن  هتفور  تشرد  يوراج  اب  هک  ار  هناخ  رانک  هشوگ و  نآ  اب  هک 

ِنَطَع هب  يور  تشگ  جاتحم  فلع  هب  تفریذـپ و  روتف  یگنـسرگ  زا  لیپ  هک  ماش  زامن  اـت  (. » ناروتـس  ) شاـب ياـج  هاـگباوخ ، نَطَع :
ینعم هب  ماقم  هنیرق  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، روتـسم »  » ینعم هب  رتشیب  ریتَس : ص 58 ) همان ، داب  دنس  « ) .داهن فولأم  نطو  دوهعم و 

.درک ریبعت  دض »  » ینعم رد  ار  نآ  تسا  نکمم  هتفر و  راک  هب  راک » ناهنپ  »

ار زب  دوخ  هقیلس  هب  ناحراش  نازب : ( 4 تیب 1028 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .شوخان شوخ و  .لاجنج  راج و  گناد : ود  گناد و  راـچ 
تورث لزه ، قمح ، هدیـسر .) رازه  هب  شیاهزب  دادعت  ییوگ  هک  دوب  نانچ  يداش  زا   ) نآ يوغل  ینعم  هب  .دنا  هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ 

مزال رکذ   ) .دشاب زیخ  تسج و  طاشن و  ینعم  هب  تسا  نکمم  دیامن و  یم  رت  بسانم  ریخا  ینعم  و  تاغّللا .) ثایغ   ) توهش راشرس ،
.تسا تلاح  نیا  ار  رن  زب  هک  موزلم ) هدارا  و 

.نتسناد قمحا  ندرک ، دنخشیر  نتفرگ : زب 

وا دناد  قلطم  ِرون  ار  نتـشیوخ  وج  ران  ران و  تسم  رـس  اسب  يا  رون  ران  فسوی ، وچ  رخ  دیامن  ات  روک  ار و  لد  دنک  رک  توهـش  ِلیم 
208 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  قرو  دنادرگب  درآ  شهر  اب  قح  ِبذج  ای  ادخ  هدنب  رگم  زج 

نارازه دص  هر  ِتافآ  رتب ز  توهش  نوچ  تسین  هَرَش  دیامنب  بوخ  ار  اه  تشز  هیراع  ّالا  تسین  تقیرط  رد  هَیِران  لایخ  نآک  دنادب  ات 
رب دوهج  نآ  دیامن  نوچ  ار  یفسوی  دومن  يرصم  فسوی  ار  يرخ  نوچ  گنَد  درک  ار  ناکریز  نارازه  دص  گنن  درک  ار  شوخ  مان 
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نازیرگ نک  یحاکن  ای  روخ  نک ز  مک  دوب  ندروخ  زا  توهش  دربن  تقو  دنک  نوچ  دوخ  ار  دهش  درک  دهش  شنوسف  ار  نیگرـس  وت 
دنکفن توید  هک  ات  َلوَح َو ال  َال  وچ  دـمآ  حاِکن  سپ  مرجال  دـیابب  یجرخ  ار  لخد  مرح  ِيوس  دـشک  یم  يدروخب  نوچ  رـش  وش ز 

نآ زا  شیپ  هن  رب  دوز  دهج  یم  هک  يرخ  رب  یگنس  راب  دوبر  هبند  هبرگ و  دمآ  هن  رو  دوز  هاوخ  نز  یندروخ  صیرح  نوچ  الب  ردنا 
دنام گید  هن  ررـش  زا  ار  وت  دوبن  را  شتآ  گید و  ملع  درگم  شناد  نینچ  اب  شتآ  ِدرگ  دَرب  وت  یناد  یمن  ار  شتآ  لعف  دـهن  رب  وک 

اج نآ  وچ  دزوس  وم  شیر و  يرگنهآ  شناد  ینادـن  نوچ  زیزا  رد  ملاـس  گـید  نآ  دزپ  اـت  زین  گـنهرف  دـیاب و  رـضاح  بآ  اـبا  هن 
.دراد ناوارف  ياه  قادصم  هک  يوایند  ياه  تّذل  زا  تراعتسا  ران :  1365 يرذگب ب 1381 -

.نتخاس هجوتم  قح  هب  ندنادرگ و  رب  لطاب  زا  ندنادرگ : قرو 

.سفن ياه  هسوسو  هیران : لایخ 

زا ریپ  يرای  هب  زج  و  دـیآ ، شیپ  ار  کلاس  هک  ییاهرطخ  هر : تافآ  دراد  زاب  تقیقح  ندـید  زا  ار  یمدآ  هچ  نآ  .رذـگ  دوز  هیراع :
.دیهر دناوتن  نآ 

.ابیز زیچ  ره  .ور  ابیز  زا  تیانک  فسوی :

.ندنایامن ابیز  ار  تشز  ندرک : دهش  ار  نیگرس 

.ندروآ دیدپ  نز  هب  یکیدزن  لیم  ندناشک : مرح  يوس 

.دوش یم  هتفگ  ناطیش  هسوسو  عفر  يارب  هک  ِمیظَعلا » ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َهَُّوق  َال  َلوَح َو  َال   » ففخم َال : َلوَح َو  َال 

( .توهش هبلغ  ماگنه  لد ، زا  تسا  ناطیش  هسوسو  ندنار  بجوم  نتفرگ  نز  )

209 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نیگنس یگنس :

وخ ار  دهن ) رب   ) لعاف ناحراش  نداهن : رب 
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یم راب  ار  وت  وا  يراین ) رد  نامرف  هب   ) یهنن راب  ار  توهـش  رخ  وت  رگا  .تسا  توهـش  نآ  لعاف  ًانئمطم  هکلب  ًارهاظ  نکیل  دـنا ، هتفرگ 
.دهن

.شاب رود  دَرب :

.ندیشوج ریزا :

ره راک  توهـش  اب  ندمآ  رب  .ُّمُِصی » یِمُعی َو  ْیَّشلا َء  َکُّبُح  : » هک ددنب  یم  تقیقح  ندید  زا  ار  یمدآ  هدـید  نوگ  هنوگ  ياه  توهش 
هدـش دـیکأت  نتفرگ  نز  رب  ثیدـح  نآرق و  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  .گرزب  تسا  يرطخ  هـک  نز  ِتوهـش  هـلمج  زا  تـسین ، سک 
تفرگ یشیپ  ناطیش  رب  یتسیاب  راک  نیا  رد  ینعی  تسا ، هتـشاد  هگن  ار  دوخ  نید  ِمین  دریگ  نز  هک  نآ  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  .تسا 

هک نانچ  ای  دوش ، یم  بلاغ  ناطیـش  هن  رگ  و  داهن ، شـشود  رب  ار  نیگنـس  راب  دـیاب  دـمرب  رخ  هک  نآ  زا  شیپ  انالوم  هدومرف ي  هب  و 
زا دـیاب  تسین ، ناسآ  توهـش  ندرک  راهم  هک  دـنک  یم  تراشا  هتکن  نیدـب  ناـیاپ  رد  و  .دـیابر » یم  ار  هبند  هبرگ  ، » دـیامرف اـنالوم 

.داتفا یهاوخ  رد  اپ  زا  ینک  دوخ  میلست  ار  توهش  يوه و  یهاوخ  صقان  شناد  اب  رگا  تساوخ و  يرای  امنهار 

مه ناتِس  رخ  رن  نآ  ریز  ردنا  تفخ  ناشک  شدروآ  هناخ  نایم  رد  دیشچ  رفیک  مرجال  هنامداش  دیـشک  ار  رخ  نز و  نآ  تسب  ورف  رد 
يو رد  رخ  ریک  زا  یـشتآ  تخوپـس  يو  ردنا  رخ  دروآ و  رب  اپ  زین  هبحق  نآ  دوخ  ماک  رد  دسر  ات  زینک  زا  وا  دـید  هک  یـسرک  نآ  رب 

زا دش  هتسکسب  اه  هدور  رگج  رخ  ِریک  ِمخز  زا  دیرد  رب  درمب  نوتاخ  نامز  رد  هیاخ  هب  ات  درشف  نوتاخ  رد  هتشگ  بَّدؤم  رخ  تخورف 
یسرک دادب  ناج  نز  نآ  لاح  رد  دزن  مد  رگدمه 
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يا تحیضف  دص  اب  دب  گرم  نُونَملا  بیَر  ناج  دُرب  وا و  دُرم  نوگن  نز  دش  نوخ  رپ ز  هناخ  نحـص  داتف  وس  کی  زا  نز  وس  کی  زا 
رن یمیهب  سفن  نیا  هک  ناد  يِدف  ار  ناج  نکم  یگنن  نینچ  رد  یُبن  زا  ونـشب  يزِخلا  َباَذَع  وت  رخ  ریک  زا  يا  هدید  يدیهـش  وت  ردـپ 

210 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  رت  نیگنن  نآ  زا  ندوب  وا  ریز  تسا  رخ 

ِقفو رب  دـنک  اه  تروص  هک  نآ  وا ز  دـهدب  رخ  تروص  ار  ام  سفن  ینز  نآ  لثم  هک  ناد  تقیقح  وت  ِینَم  رد  يریمب  را  سفن  هر  رد 
تفگ راع  یلوا ز  ران  دنتفگ  نارفاک  ران  دزیا ز  درک  میب  ار  نارفاک  زیرگ  رخ  نوچ  نت  زا  َهَّللا  َهَّللا  زیختسر  رد  ّرِـس  راهظا  دوب  نیا  وخ 
گرم همقل  تفرگب  ولگ  رد  دوخ  صرح  زا  دروخن  هزادنا  همقل  تساکب  ار  نز  نیا  هک  يران  نیا  وچمه  تساهراع  لصا  ران  نآ  ین 

.نیمز رب  تشپ  ناتس :  1382 صیبَخ ب 1399 - اولح و  همقل  دشاب  هچ  رگ  صیرح  درم  يا  روخ  هزادنا  همقل  دب 

زا هتفرگ  يزِخلا : َباَذَع  ( 30 روط ،  ) .ِنُونَْملا َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَن  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .گرم  .هنامز  ياـه  یتخـس  نونَملا : ُبیَر 
« .میناشچب اهنادب  ایند  یناگدنز  رد  ار  هدننک ) راوخ   ) يراوخ باذع  ام  اْینُّدلا : ِهایَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباذَـع  ْمُهَقیِذـُِنل  تسا : میرک  نآرق 

.یهاوخ دوخ  ینیب ، دوخ  ینم : ( 16 تلصف ، )

غرم مخت  هدرز  زا  ای  نغور  و  لسع ، درآ ، زا  هک  ییاولح  .هشورفآ  صیبَخ : .راعلا » َال  ُراَّنلا َو  : » تسا روهـشم  لثم  زا  هتفرگ  یلوا : راـن 
.دنزاس رکش  ریش و  و 

يامن لزه  ناتساد  نآ  زا  مینیب  یم  هک  نانچ 
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.درآ رد  اپ  زا  ار  وا  دراپسب ، توهش  شکرس  سفن  هب  ار  دوخ  نانع  یمدآ  رگا  هک  دریگ  یم  زیگنا  تربع  هجیتن  نینچ  زیمآ  زنط 

ِمـصخ ار  وت  دمآ  صرح  زآ و  لِهَم  ار  نازیم  شیوخ  صرح  نیه ز  ناوخب  نامحر  هروس  نآرق  نیه ز  نابز  ار  نازیم  داد  یلاعت  قح 
نآرق هب  تراشا  نازیم : نداد  نابز   1400 لُجُفلا ب 1402 - ِنبا  ِّلُُجف  يا  تسرپَم  صرح  لُک  وا ز  دیآ  رب  ّلُک  دـیوج  صرح  ّلِضُم 

رب ار  نامـسآ  و  َنازیِْملا : اوُرِـسُْخت  ـال  ِطْـسِْقلِاب َو  َنْزَْولا  اوُمِیقَأ  ِنازیِْملا َو  ِیف  اْوَغْطَت  اَّلَأ  .َنازیِْملا  َعَضَو  اـهَعَفَر َو  َءاـمَّسلا  َو  تسا : میرک 
ندیجنس رد  دیرادب و  اپ  رب  فاصنا  هب  ار  ندیجنس  دیوشم ، نورب  هزادنا  زا  وزارت و  رد  هک  داهنب  ار  وزارت  تشارفا و 

211 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک نایغط  .ندش  وس  کی  هب  تلادع  زا  ندیله : ار  نازیم  ( 9 - 7 نمحر ، « ) .دیهاکم

.تسا يا  هنوگ  مانشد  لُجُفلا : ُنبا  ّلُُجف  .بُرت  لُُجف : .ِّلُکلا » ُتوَف  ِّلُکلا  ُبَلَط  : » تسا لثم  رد  هک  نانچ  .نداد  تسد  زا  ندمآ : رب 

نتخاب یهاوخب  ناج  هنالهاج  نتخاس  یهاوخ  داتسا  یب  راک  هار  هب  ار  اتسا  وت  نوتاخ  يا  يدرک  هآ  تفگ  یم  دش و  یم  كزینک  نآ 
هناد شندرگ  رد  نسر  يداتفین  مه  شنمرخ  زا  غرم  هناد  يدیچب  مه  ماد  لاح  یسرپب  هک  دمآ  تگنن  مامتان  یملع  هدیدزد  نم  يا ز 

مالَّسلا تعانق َو  ملع و  دنک  نیا  ماد  هب  وت  یتفین  هناد  يروخ  ات  اُوفِرـُست  َال  ناوخب  يدـناوخ  اُولُک  نوچ  وفر  نیدـنچ  نکم  روخ  رتمک 
(31 فارعا ،  ) .اُوفِرُْست اُوبَرْشا َو ال  اُولُک َو  َو  اُولُک :  1403 ب 1408 -

مغ هن  لقاع  دروخ  ایند  زا  تمعن 
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یک هناد  ماد  ردـنا  غرم  مارح  هلمج  رب  تشگ  ندروخ  هناد  ماد  ِلبَح  ناـشولگ  رد  دـتفا  رد  نوچ  مَدـَن  رد  هدـنام  مورحم  ار  نـالهاج 
دنمشوه ریبخ  ناغرم  زاب  ماوَع  نیا  ایند  ماد  ردنا  وچمه  ماد  هناد ز  دروخ  یم  لفاغ  ِغرم  درچ  را  ماد ، رد  تسا  رهز  نوچ  هناد  دروخ 

ار ناهلبا  ماد  بحاص  تساوخ  هناد  خـف  رد  هک  یغرم  نآ  روک  تسابرهز  هناد  ماد  نوردـناک  دـنب  کشخ  ار  دوخ  هناد  زا  دـنا  هدرک 
راز ب 1416- ریز و  هلان  گناب و  نافیرظ  زو  راک  هب  دـیآ  یم  تشوگ  اهنآ  زا  هک  دیـشک  اـه  سلجم  هب  ار  ناـفیرظ  نآ  دـیُرب و  رس 

نیا .ندیـشک  یگنـسرگ  نتفرگ ، تخـس  دـنا ،: هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  هملک  نیا  دوخ  طابنتـسا  هب  ناحراش  دـنب : کـشخ   1409
: تسا هدمآ  زین  موس  رتفد  رد  بیکرت 

نتسب ینعم  هب  دنب » کشخ   » دش هتشون  هک  نانچ  3 و  دنب 2975 / کشخ  نیز  ار  وت  نم  مناهر  ات  دـنپ  هب  يدرماوج  مدرک  نم  تفگ 
یبرع رد  هک  تسا  تسوپ  زا  هدیرب  همست  اب 

212 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رـصع نارعاش  لامعتـسا  رد  ار  دنب » کشخ   » نکیل هدمآ ، موس  رتفد  رد  هک  تسا  ینعم  نامه  هب  تیب  نیا  رد  .دـنیوگ و  ِّدـق »  » ار نآ 
يا هناد  ندروخ  زا  ات  دنا ) هدیشک  دنب  رد  ار  سفن  ياوه   ) دنا هتـسب  مکحم  دیق  اب  ار  دوخ  هاگآ  ناغرم   ) .تسا يرگید  ینعم  يوفص 

.دولآ رهز  .رهز  هب  هتخیمآ  شآ  ابرهز : .دننام ) نوصم  تسا  ماد  لخدم  رد  هک 

.ماد خف :

.دنا لوغشم  تثاغتسا  رکذ و  هب  دننک و  یم  عرضت  قح  هاگرد  هب  هک  نانآ  نافیرظ :

زا ور  نیدب  دنا ، هتشاد  مورحم  تسا  راب  تنحم  رادیاپان و  هک  يوایند  ياه  تمعن  زا  ار  دوخ  نالقاع 
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یم نامیـشپ  دـنتفا و  یم  ماد  رد  نآ  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  و  دـنراد ، ار  ایند  تمعن  ِمغ  نـالهاج  اـما  دـنرادروخرب ، يدازآ  تمعن 
.لقاع ناغرم  نانآ  دنا و  لفاغ  غرم  نوچ  نانیا  .راودیما  یقیقح  تمعن  هب  هن  رادروخرب و  ایند  زا  هن  دنوش ،

دومن یشقن  دوخ  داتسا  ار  وت  رگ  دوب  هچ  نیا  قمحا  نوتاخ  يا  تفگ  رخ  ریز  هدرمب  ار  نوتاخ  دید  رد  فاکش  زا  دمآ  كزینک  سپ 
يدیدن نوچ  ار  ودک  نآ  صیبَخ  نوچ  دهش و  وچمه  يدید  ریک  ناکد  يداشگب  هتـشگان  اتـسوا  ناهن  وت  زا  شرِـس  يدید ، شرهاظ 

یتفرگ رب  يداتـسوا  داتـسوا  يدیدب ز  تعنـص  ِرهاظ  رظن  زا  تدنامب  ناهنپ  ودک  نآ  رخ  قشع  رد  يدش  قرَغتـسُم  وچ  ای  صیرح  يا 
زج هتخومان  ناهـش  زا  فارتحا  كدـنا  ناخوش ز  اـسب  يا  فوص  ریغ  هدـیدن  نادرم  هر  زا  فوقو  یب  ِلوگ  ِقاّرز  اـسب  يا  داـش  داـش 

دهاوخ زاب  ناقداص  ِقدص  هک  يزور  نآ  زا  هآ  ما  یـسیع  هک  ناهلبا  رب  دمد  یم  ما  یـسوم  هک  اصع  فک  رد  یکی  ره  فال  تفگ و 
دنناگرگ دیص  همه  زا  يدنام  زاب  یتسُج  هلمج  سرُخ  دنناروک و  هلمج  ناصیرح  ای  سرپب  ار  یقاب  داتسا  زا  رخآ  ناحتما  گنس  وت  زا 

.هدنبیرف راکایر ، قاّزَر :  1417 نایطوط ب 1429 - نوچ  دوخ  تفگ  زا  ربخ  یب  نامجرت  یتشگ  هدینشب  یتروص  همر  هلبا  نیا 

213 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. ینعم زا   ) هاگآان فوقو : یب 

فراع ار  دوخ  نافراع  سابل  رد  ندـمآ  رد  اب  هک  سک  اـسب   ) .دنـشوپ ناـیفوص  هک  تسا  يا  هنیمـشپ  ساـبل  .دنفـسوگ  مشپ  فوُص :
.شزومآ نیرتمک  فارتحا : كدنا  .نتخومآ  هشیپ  فارتحا : .دهد ) بیرف  ار  نارگید  ات  دنایامن 

تسا یتراشا  نآ  رد  و  تمایق ، زور  ناقداص : قدص  زور 
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ْنِإ َنیِِقفانُْملا  َبِّذَُعی  ْمِِهقْدِِـصب َو  َنِیقِداَّصلا  ُهَّللا  َيِزْجَِیل  زین : ( 119 هدئام ،  ) .ْمُُهقْدِـص َنِیقِداَّصلا  ُعَْفنَی  ُمْوَی  اذـه  ُهَّللا  َلاق  میرک : نآرق  هب 
رادرک راتفگ و  قدص  ناشن  نانآ  زا  دـنیآ و  یم  رد  شیامزآ  هتوب  هب  ناراکایر  تسا  ُِرئارَّسلا » یَْلُبت   » هک زور  نآ  ( 24 بازحا ،  ) .َءاش

.دنیوج یم 

ارف هب  .دـنریگ و  یمن  ارف  ار  سرد  ِمامت  داتـسا  زا  ارچ  دنتـسین  گنگ  روک و  ماقم  هاج و  ناصیرح  رگا   ) .گنگ سَرخا : عمج  سرُخ :
یلصا ِبلطم  نایب  زا  شیپ  ناعمتسم  نتخاس  هدامآ  يارب  هک  دوب  نآ  هتـشذگ  ناظعاو  هریـس  .دننک ) یم  هدنـسب  ظافلا  كدنا  نتفرگ 

دج راذگب و  لزه   » هک دنتفرگ  یم  ار  بولطم  هجیتن  ناتساد  نآ  زا  نانآ  اما  لزه ، رهاظ  هب  دوب  یناتساد  هاگ  دنتفگ و  یم  اه  ناتـساد 
يارب و  دـنیب ، یمن  ار  نوماریپ  ياهرطخ  توهـش ، ریـسا  هک  ددـنب  یم  ار  هدـید  ناـنچ  اـیند  ماـقم  و  هاـج ، نز ، توهـش  .رادرب » نآ  زا 

هدش داتسا  درادنپ  دریگ و  یم  ارف  نآ  نیا و  زا  دنچ  ینانخس  مه  تسایر  يرورـس و  بلاط  .دباتـش  یم  هنابات  یب  دوصقم  هب  ندیـسر 
هب تسا و  ندـش  ریگ  ولگ  صرح ، نایاپ  هک  ارچ  داتفا ، دـهاوخ  شندرگ  هب  هداـهن  نارگید  راکـش  يارب  هک  یماد  دـناد  یمن  تسا و 

.دنریگ یم  تخس  دوخ  رب  نادنمشوه  هک  تساه  ماد  نیا  زا  ییاهر  يارب  .ندرم  يزخ  باذع 

دنرادن قح  نیقلت  تقاط  ناشیا  هک  ار ، تّما  ربماغیپ  و  ار ، نادیرم  خیش  نیقلت  لیثمت 

، دنرادن قح  نیقلت  تقاط  ناشیا  هک  ار ، تّما  ربماغیپ  و  ار ، نادیرم  خیش  نیقلت  لیثمت 

هنییآ نوچ  ار  خیـش  یلاعت  قح  .تفرگ  دـناوت  نیقلت  وا  زا  هک  درادـن  فلا  یمدآ  تروص  اب  یطوط  هک  نانچ  دـنرادن ، فلا  قح  اب  و 
يادـتبا تسا  نیا  یَحُوی ، ٌیحَو  اَّلإ  َوُه  نا  .َکَناَِسل  ِِهب  كِّرَُحت  اـَل  دـنک  یم  نیقلت  هنیآ  سپ  زا  و  دراد ، یطوط  وچمه  دـیرم  شیپ  يا 

هلئسم
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ندـناوخ سکع  تسوا  فرـصت  راـیتخا و  یب  یناوخ  یم  شلاـیخ  هک  هنیآ  نوردـنا  یطوـط  ندـینابنج  راـقنم  هک  ناـنچ  یهتنم ، یب 
سپ .تسا  ملعم  نآ  فرـصت  ینورب  ِیطوط  ندـناوخ  نکیل  و  تسا ، هنیآ  سپ  هک  ملعم  نآ  سکع  هن  تسا  مّلعتم  هک  ینورب  یطوط 

لثِم هن  دمآ  لاثم  نیا 

ناـبز شوخ  ِبیدا  دـیوگ  یم  فرح  ناـهن  اتـسا  نآ  هنییآ  سپ  رد  ور  هدروآ  وا  شیپ  ار  دوـخ  سکع  وا  دـنیب  یم  هنیآ  رد  ییطوـط 
نآ رکم  زا  ربخ  یب  نخـس  دزومآ  شیوخ  سنج  سپ ز  تسا  هنیآ  ردـناک  تسا  یطوط  نتفگ  تسپ  ِتفگ  نیک  هتـشادنپ  کـیطوط 

.ندش رگوخ  يریگ ، وخ  فلا :  1430 شدوخ ب 1434 - سنج  زا  زج  دزومان  هن  رو  شدزومآ  یم  هنییآ  سپ  زا  نهک  گرگ 

مهارف انامه  ینک  باتـش  نادب  ات  نابنجم  نآرق ) دناوخ   ) نادـب ار  دوخ  نابز  ُهَنآُْرق : ُهَعْمَج َو  اْنیَلَع  َّنِإ  ِِهب  َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال 
دوش یم  هداتـسرف  هک  ییحو  رگم  نآرق )  ) نآ تسین  : » یَحُوی ٌیحَو  اَّلا  َوُـه  نا  ( 17 - 16 تمایق ، « ) .تسام اب  نآ  ندـناوخ  ندروآ و 

.3 تیب 1940 / حرش  هب : دینک  هاگن  ْلثِم : لاثِم و  ( 4 مجن ، [.« ) وت هب  ]

هب هدنزومآ  زا  ریبعت  هتسشن و  هنیآ  سپ  هک  يا  هدنیوگ  راتفگ  هتسهآ ، نخس  تسپ : ِتفِگ 

215 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دشورفب فازگ  ياهب  هب  ار  نآ  ات  .دزومایب  نتفگ  نخس  ار  یطوط  دهاوخ  هکنیا  مه  تسوا و  هبرجت  هدنراد  نایب  مه  نهک » گرگ  »

: دشاب راطع  زا  رثأتم  انالوم  هدورس  دسر  یم  رظن  هب  هدمآ  یسراف  بدا  ياه  باتک  رد  هنیآ  یطوط و  ناتساد  دنچ  ره 

ربارب ردنا  يا  هنیآ  دنهن  رد  لوا  ار  یطوط  هک  نم  مدونش 

دنیبب هنییآ  ره  ار  یشیوخ  وچ  دنیبب  هنییآ  يور  یطوط  وچ 
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میلعت خیش  زا  دیرم  داتسا و  زا  درگاش  یتسیاب  هک  تسا  تیب 1427  نیشیپ ، هدورس  اب  ناتساد  نیا  طابترا  ( 96 ص 95 - همان ، رارسا  )
دوخ سنج  زا  ار  ملع  دنا ، مدرم  نیا  سنج  زا  دنچ  ره  خیش  داتسا و  اما  .دنزادرپب  نتفرگ  ارف  هب  هطساو  یب  هک  دسرن  ار  نانآ  دریگ و 

اهرطخ هن  رگ  نآ و  تروص  هن  دوش  هتفرگ  ارف  سرد  تقیقح  ات  دیشوک  دیاب  .دنریگ  یم  ارف  قح  زا  هطـساو  یب  نانآ  .دنا  هتفرگن  ارف 
.تشاد دهاوخ  یپ  رد 

دناد هچ  نیا  زج  رـشب  زا  کـی  هب  کـی  قـطنم  تـفرگب  رـشب  زا  ربـخ  یب  شَّرـس  ّینعم و  زا  کـیل  رنه  ِدرم  نآ  تخوـمآ ز  ار  تـفگ 
وا ارجاـم  تفگ و  تقو  دـنیبب  یک  ار  ّلـک  لـقع  هنییآ  سپ  زا  یلَتمُم  دـیرم  دـنیب  ار  شیوخ  یلو  مسج  هنیآ  رد  ناـنچمه  کـیطوط 
ین وا  تسا  یطوط  دـنادن  وا  میدـق  ِّرِـس  یلو  دزومآ  فرح  ربخ  یب  نآ  وا ز  تسا و  ّرِـس  رگد  نآ  رـشب و  دـیوگ  یم  هک  دراد  نامگ 
رظن شوخ  ینارق  ِنامیلـس  زج  ربخ  یب  ناغرم  ِّینعم  زا  کیل  قلح  داتفا و  ناهد  راک  نخـس  نیک  قلخ  دنزومآ ، غرم  ریفـص  مه  میدَن 

دومن ب هر  دمآ  تمحر  رخآ  رد  ای  دوبن  يزور  ناشفرح  نآ  زجب  ای  دنتخورفا  نآ  دب  لفحم  ربنم و  دنتخومآ  یـسب  ناشیورد  فرح 
.تسا یطوط  لعف  لعاف  تخومآ :  1435 - 1444

.نتفگ نخس  قطنم :

زا دوصقم  و  يراوخ ) رپ  هجیتن  رد  تسا  اعما  ندش  رپ  التما : .ءالتما  زا  لعاف  مسا  : ) یلتمم

216 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنیب یمن  ار  دوخ  زج  تسا و  رپ  يدوخ  زا  زونه  هک  تسا  یسک  یلتمم  دیرم 

.زار مرحم  مرحم ، نیشنمه  میدن :

: نامیلس

يوس زک  نامیلس  نوچ 
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زا دنچ  ینانخس  یناسک   1424 ياه 1426 - تیب  يارب  تسا  یحیـضوت   2 تخانـش 3686 / ناغرم  هلمج  ِنابز  وک  تخاتب  ترـضح 
زا رثأتم  اه  تیب  نومـضم  ًارهاظ  .دـنبیرفب  ار  مدرم  ات  دـنرآ  یم  نابز  رب  اه  لفحم  رد  هتـسنادن  ار  نآ  ینعم  دـنریگ و  یم  ارف  ناـفراع 
رد ناباتـش  هتخادـنا ، رد  ناداـن  مدرم  ناـیم  ار  دوـخ  هتخاـس ، مهارف  یناداـن  زا  يا  هراوتـشپ  هک  يدرم  و  : » تسا ع )  ) یلع هدوـمرف ي 

ار يزیچ  تسا ، نانچ  هن  وا  دـنا و  هدـیمان  اناد  ار  وا  نایامن  یمدآ  نامدرم .- نایم  شزاس - نامیپ  نتـسب  رد  روک  نازات ، هنتف  یکیرات 
هبطخ 17) هغالبلا ، جهن  « ) .تسا نآ  رایسب  زا  رتهب  شکدنا  هک  هدروآ  مهارف  رایسب 

.دندرک یم  گناب  ناگچب  گس  نآ  مکش  رد  هلماح ، گس  دید  یلد  بحاص 

.دندرک یم  گناب  ناگچب  گس  نآ  مکش  رد  هلماح ، گس  دید  یلد  بحاص 

يرای تهج  گناب  زین  و  تسین ، ینابـساپ  ردام  مکـش  نوردـنا  رد  گناب  تسا ، ینابـساپ  گس  گـناب  تمکح  هک  دـنام  بّجعت  رد 
ُمَلعَی اَم  درک َو  تاجانم  ترضح  اب  دمآ  شیوخ  هب  نوچ  تسین ، اه  هدیاف  نیا  چیه  اج  نآ  هریغ و  دشاب و  نتـساوخ  ریـش  نتـساوخ و 

و دننک ، تریـصب  يوعد  هدشان  زاب  لد  مشچ  و  هدماین ، نوریب  باجح  زا  تسا  یموق  لاح  تروص  نآ  هک  دمآ  باوج  هَّللا  اَّلا  ُهَلیِوأَت 
يدشر یتیاده و  ار  ناعمتسم  هن  دسر و  ییرای  یتّوق و  ار  ناشیا  هن  نآ  زا  دنیوگ ، تالاقم 

دیدپان ُدب  مکش  ردنا  هچب  گس  دینش  ناگچب  گس  زاوآ  ناهگان  هلماح  ُدب  یگـس  هدام  یهر  رد  هَلِچ  ردنا  باوخ  دید  یم  یکی  نآ 
نیا تسا  هدید  سک  چیه  نانک  هلان  مکـش  ردنا  هچب  گس  ادن ؟ دز  نوچ  مکـش  ردنا  هچب  گس  اه  گناب  نآ  ار  دـمآ و  بجع  سب 

شیوخ هب  دمآ  هعقاو  زا  تسَجب  نوچ  ناهج ؟ ردنا 
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لاکِـش نیز  بر  ای  تفگ  لَج  ّزع و  ادخ  هاگرد  هک  زج  لَح  هدـقُع  ددرگ  هک  ین  سک  هلچ  رد  شیب  تشگ  یم  مد  هب  مد  وا  تریح 
رد فتاه  زاوآ  شدـمآ  موش  ناتـسبیس  رکذ و  هقیدـح  رد  موش  ناّرپ  ات  ياـشگب  نم  ِّرپ  وت  رکذ  زا  ما  هدـناماو  هلچ  رد  وگ  تفگ و  و 

مکـش ردـنا  گس  گناب  هدـش  نایوگ  هدـه  یب  هتـسب  مشچ  هدـمان  نوریب  هدرپ  باجح و  زک  نالهاج  فال  ناد ز  یلاثم  نآک  ناـمز 
يرورس ياوه  زو  یصیرح  زا  دوش  وا  عفد  هک  هدیدان  دزد  دوب  وا  عنم  هک  هدیدان  گرگ  نابساپ  بش  هن  زیگنا و  راکش  هن  نایز  دشاب 

218 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  راُشف  رد  هداهن  اپ  تریصب  یب  راد  مرَگ  يرتشم و  ياوه  زا  يِرَج  ندیفال  هب  دنُک و  رظن  رد 

هاج رهب  دـیوگ  هدـیدان  ناشن  دـص  هام  فصو  رد  يرتشم  يارب  زا  دـهن  یم  ژک  نآ  دـب  ار  ییاتـسور  دـهد  یم  اه  ناـشن  هدـیدان  هاـم 
دنداد داب  ار  يرتشم  هوکـش  یب  ِّيرتشم  ياوه  زا  تسا  یکـش  بیر و  وا  رد  ار  ناـشیا  کـیل  تسا  یکی  دوخ  دراد  دوس  وک  يرتشم 

نیعبرا اـی  هَّلچ ، هلچ : ( 7 نارمع ، لآ  « ) .دـناد یمن  ادـخ  زج  ار  نآ  لـیوأت  و  : » هَّللا اَّلا  ُهَلیِوأَـت  ُمَلعَی  اَـم  1445 َو  هورگ ب 1462 - نـیا 
.ندروخ كدنا  نآ  هلمج  زا  تسا  یبادآ  ار  نآ  دنزادرپ و  تضایر  تدابع و  هب  دننیشن و  تولخ  رد  نایفوص  هک  زور  لهچ  تدم 

.ندش رادیب  نتشگ ، رایشه  ندمآ : شیوخ  هب  ( 3 تیب 3655 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .باوخ هعقاو :

تضایر رکذ و  هب  نانچمه  ات  اشگب  ارم  لکشم   ) .یلوغشم لد  شیوشت و  زا  ندش  اهر  زا  تیانک  نداشگ : رپ 
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گس زا  اما  تسا ، ندرک  ینابساپ  و  نایچراکش ، يارب  هنال ، زا  راکش  ندرک  نوریب  ناگـس  راک  ینابـساپ : يزیگنا و  راکـش  .مزادرپ )
.تسین هتخاس  يراک  ردام  مکش  رد  هچب 

.ینیب تقیقح  عقاو ) هب   ) نتسیرگن رظن :

.ناوتان تقیقح  ندید  رد  دنُک : رظن  رد 

.1 تیب 3270 / لیذ  هب : دینک  هاگن  راد : مرگ 

.هدوه یب  راتفگ  راُشف :

: داد بیرف  ار  وا  ناوتب  هک  یلد  هداس  زا  تیانک  ییاتسور :

.نتفیرف نداهن : ژک   3 حوتف 642 / یب  جیگ  تسیک  ییاتسور  حور  هب  تبسن  نانز  هر  دوخ  نایرهش 

.نتفیرف ار  نالد  هداس  نتخادرپ ، میلعت  هب  هتخوماین  ملع  نداد : ناشن  هدیدان  هام 

.5 تیب 1463 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دراد : دوس  وک  يرتشم 

.تریصب یب  شزرا ، یب  زا  تیانک  هوکش : یب 

نیا دوب ، تقیقح  زا  یهت  نایعدم  زا  يریوصت  هک   1442 ياه 1443 - تیب  لابند  هب 

219 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار دوخ  يالاک  یتسیاب  دوب  تقیقح  يادوس  ار  نارادیوعد  نیا  رگا  دروآ : یم  هدنیآ  ياه  تیب  يارب  تسا  يا  همدـقم  هک  ار  اه  تیب 
.دنراد هاگن  مرگ  ار  دوخ  رازاب  دنچ  يزور  ات  دنبیرفب  ار  مدرم  نآ  اب  هن  دننک ، هدامآ  قح  رضحم  رد  نداد  ناشن  يارب 

ره شکم  نیه  تسا  وت  نایاپ  زاغآ و  ِِملاع  تسا  وت  نایوج  هک  وج  یّیرتشم  رترب آ  نیه  يرتشم  ره  مغ  زا  يَرَتشا  ُهَّللا  تسام  ّيرتشم 
وا تسین  درخ  لقع و  تمیق  دوخ  شدوبن  دَرَخ  رگ  هیام  دوس و  یباین  وز  تسا  دـب  هقوشعم  ود  اـب  يزاـب  قشع  تسد  هب  وت  ار  يرتشم 
دنک تموُجرَم  شیوخ  نوچمه  وید  دنک  تمورحم  درک و  تروک  صرح  لعل  توقای و  ینک  هضرع  وا  رب  وت  لعن  مین  ياهب  دوخ  ار 

نارباص ار  يرتشم  طوخَس  نآ  دوخ  نوچ  موجرم  ناشدرک  طول  ِموق  لیف و  باحصا  کنانچمه 
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رب ترـسح  دـنام  يرب  وز  دـش  اـقب  لاـبقا و  تخب و  يرتـشم  نآ  ور ز  دـینادرگ  هک  نآ  دنتفاتـشن  يرتـشم  ره  يوـس  نوـچ  دـنتفایرد 
َنِم يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  يَرَتـشا : ُهَّللا   1463 دسح ب 1472 - رد  ناورَـض  لها  لاح  وچمه  دـبا  ات  ناصیرح 

« .دـشاب نانآ  زا  تشهب  ات  ار  ناشیاه  لام  اه و  ناج  ناگدـیورگ  زا  دـیرخ  ادـخ  اـنامه  َهَّنَْجلا : ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا 
.ندش اهر  نتشذگ ، ندمآ : رترب  ( 111 هبوت ، )

: لعن مین  ( 78 هبوت ،  ) .ْمُهاوَْجن ْمُهَّرِـس َو  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  .تسا َأ  راکـشآ  ناهن و  ملاع  هک  یلاعت  يادـخ  ماجنا : زاغآ و  ِملاـع 
.كدنا زا  تیانک 

.2 تیب 3420 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لیف : باحصا 

.2 تیب 2649 / لیذ  هب : دینک  هاگن  طول : موق 

.هدش راسگنس  موجرم :

.نوعلم وا .) رب   ) هتفرگ مشخ  طوخَس :

ِْریَِغب ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  هک : دسر  نانادب  هک  ییالب  رد  نایابیکش  نارباص :

220 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدنیآ ناتساد  هب : دینک  هاگن  ناورَض : لها  ( 10 رمز ،  ) .ٍباسِح

ار وا  دزم  ادـخ  دـنک و  راک  ادـخ  يارب  یتسیاب  تسا ، يراگتـسر  ناهاوخ  هک  نآ  .ار  اـیند  مه  تشاد  تسود  ار  ادـخ  مه  ناوت  یمن 
.دید دهاوخ  نایز  دشوک ، نانآ  لد  ندروآ  تسد  هب  مدرم و  دنیاشوخ  رد  هک  نآ  داد و  دهاوخ 

يداد رشُع  يدوب  روگنا  نوچ  داد  یم  نانیکسم  هب  ار  غاب  لخد  بلغا  یمیلس  زا  ام  ردپ  هک  ناشیورد  رب  ناشیا  دسح  ناورَض و  لها  هّصق 

هراشا

رشُع يدوب  روگنا  نوچ  داد  یم  نانیکسم  هب  ار  غاب  لخد  بلغا  یمیلـس  زا  ام  ردپ  هک  ناشیورد  رب  ناشیا  دسح  ناورَـض و  لها  هّصق 
يداد

یم نمرخ  رد  نوچ  يداد و  رـشع  لیـصَق  زا  يداد و  رـشع  يدرک  هدولاپ  اولح و  نوچ  يداد و  رـشُع  يدـش  باشود  زیوم و  نوچ  و 
هاک زا  مدنگ  نوچ  يداد و  رشع  هتخیمآ  هّفک  زا  یتفوک 
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قح مرجال  .يداد  رشع  يدرک  نان  نوچ  يداد و  رشُع  يدرک  ریمخ  نوچ  يداد و  رـشُع  يدرک  درآ  نوچ  يداد و  رـشُع  يدش  ادج 
چیه جاتحم  وا  .میـس و  هب  مه  هویم و  هب  مه  يدنُدب  وا  جاتحم  اه  غاب  باحـصا  همه  هک  دوب  هداهن  یتکرب  تشک  غاب و  نآ  رد  یلاعت 

ار رخ  ریک  هک  تخب  دـب  نز  نآ  نوچمه  دـندید  یمن  ار  تکرب  نآ  رّرکم و  دـندید  یم  رـشع  جرخ  ناشنادـنزرف  ناشیا ، زا  هن  سک 
دیدن ار  ودک  دید و 

هبعک نسح  قلُخ  هقدـص و  ردـنا  هرهُـش  نَمَی  کیدزن  هب  ناورَـض  ِهِد  رد  ییناد  نایاپ  تشاد و  لماک  لقع  یِینّابر  یحلاـص  يدرم  دوب 
درآ ادـج  هَک  زا  يدـش  نوچ  مدـنگ  مه ز  اـیر  یب  يداد  رـشُع  هشوخ  مه ز  وا  يوس  نادنمتـسم  يدـندمآ  وا  يوک  يدوـب  شیورد 
سب یتشاک  هچ  نآ  داد ز  هراب  راچ  یتشاذگن  ورف  یلخد  ره  رـشُع  نان  يداد ز  رگد  رـشُع  يدـش  نان  نآ  زا  مه  يداد  رـشُع  یتشگ 
دنامب ات  نتشیوخ  صرح  شدیریگماو ز  نم  دعب  نیکسم  ِمسق  هَّللا  هَّللا  ناوج  نآ  ار  دوخ  نادنزرف  عمج  نامز  ره  یتفگب  اه  تیـصو 

ریبعت هَّنَجلا » ُباَحـصا   » هب نانآ  زا  میرک  نآرق  رد  ناورـض : لها   1473 رادـیاپ ب 1481 - قح  تعاط  هانپ  رد  رامث  تشک و  امـش  رب 
( ار هکم  مدرم   ) ار نانآ  میدومزآ  ام  َنیِِحبْصُم : اهَّنُمِرْصََیل  اوُمَْسقَأ  ْذِإ  ِهَّنَْجلا  َباحْصَأ  انْوََلب  امَک  ْمُهانْوََلب  اَّنِإ  تسا : هدش 

222 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یکرهش ناورض : ( 17 ملق ، « ) .دیچ دنهاوخ  ار  نآ  هویم  هاگپ  هک  دندروخ  دـنگوس  هک  یماگنه  ار ، ناتـسب  مدرم  میدومزآ  هک  نانچ 
، نآ رانک  رد  مان  نیمه  هب  ییداو  ءاعنص و  کیدزن  تسا 
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ناتـسب : » تسا هدـمآ  يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  رد  نادـلبلا ) مجعم  هب : دـینک  هاگن   ) .تسا گنـسرف  راهچ  ءاعنـص  يداو و  نآ  ناـیم  و 
يداتفیب تخرد  زا  هچ  ره  ندیرب ، یتساوخ  امرخ  نوچ  هک  دوب  نآ  وا  تداع  نک و  زامن  حالـص و  لها  زا  دوب  يدرم  ِنآ  زا  ناورض 

وا دُرم ، نوچ  .داد  یم  تکرب  نآ  يارب  زا  ار  وا  یلاعت  يادـخ  و  يدوبن ...  عنم  ار  نارذـگهر  يدوب  تخرد  رب  ات  يدوب  ار  ناـشیورد 
تسا و رایسب  لایع  ار  ام  هک  مینکب ...  درک  یم  نامردپ  هچ  نآ  میناوتن  ام  دنتفگ  رگیدکی  اب  .دیـسر  نانآ  هب  ثاریم  .دوب  رـسپ  هس  ار 
َِرب بش  رد  دنورب و  یبش  هک  دندرک  قافتا  هگ  نآ  .زونه  تسین  تقو  ادرف  زورما و  دنتفگ  دندمآ ، تداع  هب  ناشیورد  كدنا ...  لام 

دمایب یباذع  دندرک  قافتا  نیا  هب  هک  بش  نآ  .دندرکن  انثتـسا  دندروخ و  دنگوس  نآ  رب  ناشیورد و  زا  ناهنپ  دـننک  زاب  ناتخرد  نآ 
.3 تیب 474 / لیذ  هب : دینک  هاگن  زین  .تخوسب » رب  اب  ار  ناتخرد  هلمج  یشتآ و  و 

.یلد هداس  ینادان ، یمیلس :

.تشک زا  دوش  هدیرب  زبس  هچ  نآ  لیصَق :

.تسا دوصقم  هتخیمآ  هاک  هب  مدنگ  هاک ، رد  مدنگ  هتخیمآ » هفک   » زا تسا و  هتفوکان  هشوخ  هفک : هتخیمآ : هفک 

.دوب هاگآ  نآ  شاداپ  زیخاتسر و  زور  زا  .یشیدنا  تبقاع  یناد : نایاپ 

.هصح هرهب ، مسق :

رب يدوس  تسا  دوس  هگرد  ینک  یجرخ  رگا  لخد  لحم  رد  بیَر  نیمخت و  یب  تسا  هداتسرف  قح  بیغ  هلمج ز  اه  هویم  اه و  لخد 
ندـییورب رد  درادـن  هک  یکدـنا  نآ  دروخ ز  دراک  رتشیب  رامث  لصا  تسا  يو  هک  دراک  زاب  راز  تشک  رد  ار  لخد  بلغا  كُرت  ینز 

یکش ز
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مرچ درخ  یم  نان  دیازفا ِز  هچ  نآ  مه  رگشفک  تسا  هدش  لصاح  نیمز  نآ  مه ز  شا  هلغ  نآک  تسد  كُرت  نتـشک  هب  دناشفیب  نآ 
223 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنب  قزِر  دیاشگ  یم  اهنیا  زا  مه  دنا  هدوب  اهنیا  ملخد  لوصا  هک  نایتخَس  میدا و  و 

ناد ادخ  زا  يزور  لصا  سب  تسا و  هدرَپ  نایتخس  نیمز و  نیا  مرک  داد و  دنک  یم  اج  نآ  رد  مه  مرجال  شتسدمآ  اج  نآ  زا  لخد 
ببـس هک  ینیمز  رد  یتشاک  رگ  ار  مخت  نونکا  مریگ  رازه  دـص  ار  یکی  ره  دـیورب  ات  راـک  لـصا  ِنیمز  رد  يراـکب ، نوچ  سفن  ره 

رـس تسد و  َهلا  شیپ  ینز  یم  رـس  رب  تسد  ینز  رد  فک  اعد  هبال و  رد  هک  زج  ینک ؟ نوچ  دیورن  نآ  لاس  هس  ود  نوچ  یتشادـنپ 
ورمع دیز و  زا  وجم  وج  يو  زا  قزر  تسوج  قزر  هک  نآ  دیوج  ار  وا  مه  ات  تسوا  قزر  لصا  لصا  ینادب  ات  هاوگ  شقزر  نداد  رب 

1482 لاخ ب 1497 - ّمع و  زا  هن  هاوخ  يو  زا  ترـصن  لام  جـنگ و  زا  هن  هاوخ  وز  يرگناوت  رمخ  گنب و  زا  وجم  وج  يو  زا  یتسم 
.تشادرب یهاوخ  دوس  ینک  یجرخ  يرب  یم  دوس  نآ  زا  هچ  نآ  يارب  رگا  تسا :...  دوس  هگرد 

.تشک هار  رد  ندرک  فرصم  ندیراک : زاب 

.هنازور فرصم  كاروخ و  زا  تیانک  نان :

.مرچ میدا :

.هدش یغابد  زب  تسوپ  .نایتخاس  نایتخَس :

ِلَثَمَک ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  هک : ادـخ ، هار  رد  قافنا  هب  تسا  یتراـشا  نآ  رد  دـنایورب و  هک  ینیمز  لـصا : نیمَز 
: رس تسد و  ( 261 هرقب ،  ) .ٍهَّبَح ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح 
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ینعم نینچ  ار  نآ  ناوت  یم  و  .تسوا ) نداد  قزر  هناـشن  ادـخ  هاـگرد  هب  وت  يراز   ) .تفرگ ندرک  يراز  زا  تیاـنک  ار  نآ  ناوت  یم 
دیاب نزو  تیاعر  يارب  يرگناوت : يدعـس ) « ) .دـهد نان  دـهد  نادـند  هک  سک  نآ  ره  : » ریظن .هدـشن  ادـیپ  قزر  یب  اپ  تسد و  درک :

.دوش هدناوخ  يرگنات » »

نیا رد  .دیدرگ  نایز  بجوم  ناشردپ ، تریس  همادا  زا  هدنشخب  درم  نادنزرف  يراد  دوخ  میدید ، ناورـض  لها  ناتـساد  رد  هک  نانچ 
تـسد هب  ناشـششوک  زا  رهاظ  هب  دنچ  ره  نانآ  ياه  تمعن  هک  دهد  یم  میلعت  ار  نارگناوت  تظعوم  داشرا و  نابز  هب  انالوم  اه  تیب 

هب دسر  ناشیورد  هب  یمهس  تبهوم  نیا  زا  رگا  .تسا و  یهلا  ششخب  تقیقح  رد  اما  هدمآ ،

224 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنریگ رب  لخد  جرخ  زا  ات  دننک  یم  جرخ  نانآ  هک  دنز  یم  لاثم  نارگشفک  نازرواشک و  هب  لخد و  ناهن  رد  تسا و  یجرخ  رهاظ 
ربارب رازه  دـص  ینک  قافنا  ادـخ  هار  رد  رگا  .دـیآ  یم  تسد  هب  ترخآ  رد  نآ  َِرب  هک  تسا  يراز  تشک  ایند  هک  تسناد  دـیاب  سپ 

.تفای یهاوخ  شاداپ 

کلم ثراو  یـشاب  وت  ات  نامب  ار  یقاب  ناوخ و  ار  وا  مد  نیا  ندـناوخ ؟ مد  نآ  رد  یهاوخ  ار  هک  نیه  ندـنام  یهاوخب  اهنیز  تبقاـع 
عنام هر  زا  دوب و  وت  تب  هک  ودع  تعاس  نآ  تسود  ره  دوش  نآ  هِیبا ز  نم  ًاموَی  ُدُولوملا  ُبُرهَی  هیِخا  نم  دـیآ  ءرَملا  ُّرِفَی  نوچ  ناهج 

.ندش مورحم  يزیچ ، زا  ندنام :  1498 یتفای ب 1502 - یم  لد  سنا  یشقن  نوچ ز  یتفات  یم  ور  ِشاّقن  زا  يور  وا 

لقن هب  یسودرف ،  ) یهم تخت  منامب ز  هچرگ  یهت و  مدرکن  رس  وت  نامیپ  ز 
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.ندراذگ ندنام : زا  رما  نامب : همان ) تغل  زا 

شردپ زا  دنزرف  هک ]  ] يزور ُدُولوَملا : ُبُرهَی  ( 34 سبع ،  ) .ِهیِخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  تمایق : هراـب  رد  تسا  نآرق  زا  هتفرگ  ءرَملا : ُّرِفَی 
.دزیرگ یم 

نمشد یـضعب  زور  نآ  رد  ناتـسود  َنیِقَّتُْملا : اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندش : ودع  تسود 
.هقالع دروم  .دنب  لد  زا  تیانک  تب : ( 67 فرخز ، « ) .ناراکزیهرپ زج  دنتسه  یضعب 

هچ نآ  يواـیند و  ياـهرویز  زا  تراعتـسا  شقن : ( 64 رفاـغ ،  ) ْمُکَرَوُص َنَسْحَأَـف  ْمُکَرَّوَـص  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  ور : ِشاـقن 
.دبیرفب ار  یمدآ 

رب ار  یندـنام  هک  رتـهب  سپ  دـنام  دـهاوخن  وا  اـب  گرم  ماـگنه  هب  دراد ، یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  یمدآ  ناـهج  نیا  رد  هچ  نآ  ِرتـشیب 
َضْرَْألا َّنَأ  هک : دوش  ناهج  کلم  ثراو  تسا  هداد  هدعو  شیادخ  هک  نانچ  ات  دنیچرب  رب  اه  هدننک  لوغـشم  رگید  زا  نماد  دنیزگ و 

هیآ رد  ضرا »  » دـنا هتفگ  نارـسفم  ( 105 ءایبنا ، « ) .دـنرب یم  ثاریم  هب  نم  حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  انامه  َنوُِحلاَّصلا : َيِداـبِع  اـُهثِرَی 
: تسا هدمآ  رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا  تشهب » نیمز   » هفیرش

225 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ زا  میرک  نآرق  رد  هک  ریمازم  رد  ص 318 ) ج 6 ، رارسالا ، فشک  هب : دینک  هاگن   ) .َضْرَْألا اَنَثَرْوَأ  ُهَدْعَو َو  انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
یم نآ  رد  دـبا  ات  دـنا و  نیمز  ناثراو  ناقیدـص  : » تسا هدـمآ  ِرْکِّذـلا ...  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اـْنبَتَک  ْدََـقل  َو  تسا : هدـش  ریبعت  روبز  هب 

هیآ 29) ریمازم 37 ، « ) .دنمرآ

دش تساوخ  ادرف  هچ  نآ  دش  زوریپ  نم  زور  کن  وگب  نیه  دنور  یمـصخ  رد  دندرگ و  رب  وت  زو  دنوش  دض  وت  اب  تنارای  را  مد  نیا 
ّدض دش  زورما 
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بویعم هلاک  مروآ  نایاپ  هب  ناشیا  اب  رمع  مََرب  دوخ  راگزور  هک  نآ  زا  شیپ  ارم  نیـشیپ  دش  نیع  تمایق  ات  ارـس  نیا  لها  دنتـشگ  نم 
هتفر رمع  هتفر  لام  يدمآ  نوریب  بویعم  تبقاع  يدش  هیامرس  تسد  زک  نآ  زا  شیپ  مدش  فقاو  هگب  شبیع  زک  رکُـش  مُدب  هدیرخب 

دش ادیپ  بلق  رز  نیک  رکش  مدش  یم  هناخ  يوس  ناداش  داش  مدتسب  یبلق  ِّرز  مداد  تخر  بیعَم  هلاک  یپ  هداد  ناج  لام و  بیـسن  يا 
ور وا  یبلق  رت  هگب  نوچ  مندرک  عیاض  رمع  يدوب  فیح  مندرگ  رد  دـبا  اـت  يدـنام  بلق  نوزف  یتشذـگب  رمع  هک  نآ  زا  شیپ  نونک 

ناغفا وا  ِضارعا  نآ  زا  وت  دنز  نوریب  وا  کشر  دقح و  ِّرَگ  دنک  ادـیپ  ینمـشد  نوچ  وت  رای  دوز  دوز  نم  مشک  او  وز  دوخ  ياپ  دومن 
نوریب دوز  شلاوـج  زا  نُهُک  وا  لاوـج  رد  یتـشگن  هک  نک  شخب  ناـن  نک و  قـح  رکـش  هکلب  نکم  ناداـن  هلبا و  ار  نتـشیوخ  نکم 

ای عیفر  هاش  دوب  ناطلس  رگم  نآ  وت  هس  ددرگ  وا  يرای  هتـشر  وت  گرم  زا  دعب  هک  يرای  نینزان  يدمرـس  قدص  رای  ییوجب  ات  يدمآ 
.ناهج نیا  رد  مد : نیا   1503 عیفش ب 1519 - ناطلس و  لوبقم  دوب 

.ایند ارس : نیا 

نآرق رد  هچ  نآ  تقیقح  شیپ ، اشیپ   ) .دش هتـشون  هک  فرخز  هروس  هیآ 67  هب  تسا  تراشا  .ندمآ  مشچ  شیپ  تمایق : ندـش  نیع 
هک تسا  نیا  نآ  دیدرگ و  نشور  نم  رب  هدمآ 

226 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندیسر نایاپ  هب  یناگدنز  ندرب : راگزور  .دندیرب ) نم  زا  ناهج  نیا  رد  دنمرب  نم  زا  تمایق  رد  دیاب  هک  يرهاظ  ناتسود 

، ایند عاتم  بویعم : هلاک 
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.دراد زاب  ادخ  زا  ار  وا  دشاب و  هتسب  لد  ودب  یمدآ  هچ  ره  و  لهاان ، تسود 

مجع كولم  نیرت  بیـسن  وا  دوب و  اـبیز  تروـص  هب  درجدزی  و  : » هداژن .تسا  بسن  ياراد  داژن و  بحاـص  ینعم  هب  تغل  رد  بیـسن :
.تسا باطخ  درجم  تیب  نیا  رد  دنواشیوخ و  زین  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یقهیب ، خیرات  « ) .دوب

.نداد هقدص  ندرک : شخب  نان 

، راوتـسا وت : هس  .نتفر » لاوج  هب  گـس  اـب  : » لـثم هب  تسا  تراـشا  وا .) یگتـسب  لد  ماد  رد   ) نتـشگ راـتفرگ  ندـش : نهک  لاوج  رد 
.مکحم

هک شاب ، داش  دنوش ، تنمـشد  دـننک و  اهر  ار  وت  ناتـسرپ  ایند  درآ ، يور  وت  هب  كرت ، نیا  زا  هک  يرادان  ای  ایند و  كرت  رـس  رب  رگا 
ترخآ يا و  هداد  تسد  زا  ار  ایند  .تسا  هدومن  يور  تقیقح  هدیدرگ و  راکـشآ  تمایق  تسا ، هدش  زورما  دش  دهاوخ  ادرف  هچ  نآ 

.يا هدیسر  قح  هب  يا و  هدیرب  لطاب  زا  هک  وگ  ساپس  ار  ادخ  سپ  .يا  هتفرگ  رز  يا و  هداد  بلق  يا  هدروآ  تسد  هب  ار 

قلخ ناهن  دمآ  رز  جنگ  ینادب  رگ  ناهج  رد  وت  اب  قلخ  يافج  نیا  لجا  زا  شیپ  نایع  يدید  وا  ّرُغ  لغد  سولاس و  باّلَق و  زا  یتسَر 
ناشکرـس ودع و  دندرگ و  مصخ  ناش  هلمج  رخآ  رد  هک  ناد  نیقی  نیا  دننک  وس  نآ  ور  راچان  ار  وت  ات  دـننک  وخ  دـب  نینچ  وت  اب  ار 

نایفاو ب 1525- دهـش  تسوت  داد  مه ز  نایفاو  دـهع  هب ز  تاافج  يا  دـحا  زا  ناهاوخ  درَف  ِینْرَذَـت  َال  دـحل  ردـنا  ناغف  اب  ینامب  وت 
.بلقتم راکلغد ، باّلَق :  1520

لوا مض  هب  لصا  هخسن  طبض  نکیل  دنا  هدناوخ  رورغم »  » ینعم هب  ار  رغ  ناحراش  ضعب  رغ :
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(2 تیب 3390 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .بیع تفآ ، تسا :

227 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .يرآ يور  ادـخ  هـب  ینادرگ و  رب  مدرم  زا  ور  هـک  دوـش  یم  ببــس  قـلخ  ياـفج   ) .ندروآ ور  ادـخ  يوـس  هـب  ندرک : وـس  نآ  ور 
اب یلو  .تسین  طابترا  یب  و  تسا ، هداد  عاجرا  ( 4 / 81 « ) درک یم  اعد  ار  ناملاظ  هک  یظعاو   » ناتـساد هب  ار  تیب  نیا  ینعم  نوسلکین 

.تسا رت  بسانم  ( 3 / 4804 « ) دبایب ار  دوخ  قوشعم  ناوج  هک  وا  ندش  بجوم  سسع و   » ناتساد

.یماک نیریش  دهش : ( 89 ءایبنا ،  ) .َنِیثِراْولا ُْریَخ  َْتنَأ  ًادْرَف َو  ِینْرَذَت  ِّبَر ال  ایرکز : ياعد  زا  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ِینْرَذَت : َال 

.تسوت تیانع  زا  زین  دهع  هب  ناگدننک  افو  ِيداش  نایفاو : دهش 

روگ رد  يریمب و  نوچ  و  دنادرگ ، دنهاوخ  يور  وت  زا  دش و  دنهاوخ  تنمشد  یگمه  ماجنارس  تسین و  ییاقب  ار  ایند  مدرم  یتسود 
زاب ادخ  هب  ار  وت  افج  نیا  هک  جنرم  دندرک  افج  وت  رب  نانآ  رگا  سپ  .ترادرک  ینام و  وت  اهنت  ینیبن - دوخ  اب  ار  یـسک  نانآ  زا  يور 

هدروآ تسد  هب  ادخ  فطل  زا  ار  کین  تریـس  نیا  دـنراد ، يرادافو  يوخ  هک  مه  نانآ  تسا و  دـهع  هب  هدـننک  افو  هک  دـنادرگ  یم 
: دنا

افج زا  لقیص  تقو  رد  دمر  وک  افص  يایوج  مراد ز  بجع  نم 

3 / 4006 هابت 4007 - يوعد  دش  تسین  تهاوگ  نوچ  هاوگ  ندید  افج  يوعد  نوچ  قشع 

وک شکب  رتوز  هچوید  اب  ار  وید  شپـش  زا  دزد و  نمیا ز  دوش  ات  راپـس  هَّللا  ُضرا  هب  ار  دوخ  مدـنگ  راد  رابنا  يا  دوخ  لقع  زا  ونـشب 
يا نک  دیص  شکبک  وچمه  رقف  مد ز  ره  تدناسرت  یمه 
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ُدب هروش  ناشنیمز  نوچ  تشاک  ظعو  مخت  درک و  ّتیصو  سب  راکش  شکبک  دنک  هک  دشاب  گنن  رایماک  زیزع  ناطلس  زاب  رقـص  هََّرن 
دنک یم  تدنپ  وا ز  یهد  یم  شدنپ  فیطلت  دـص  هب  وت  هَیِعاو  دـیابب  ِینذا  ار  دـنپ  هیعاد  دـص  دوب  ار  حـصان  هچ  رگ  تشادـن  يدوس 

تفرگ هک  دوب  هک  رت  هجهل  شوخ  رت و  حصان  ایبنا  دنک ز  زجاع  ار  هدـنیوگ  سک  دـص  در  زیتسا و  عمتـسمان ز  سک  کی  یهت  ولهپ 
228 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رجح  رد  ناشمد 

ُّدَـشا لب  دش  ناشتعن  نم  ام و  ناشدب  هک  اه  لد  نانچ  نآ  دنب  هداشگب  ار  تخب  دب  دـشن  یم  دـندمآ  راک  رد  گنـس  هوک و  هچ  نآ  ز 
: تیب نیا  رد  یلو  تسایند ، لام  هدننک  درگ  زا  تیانک  رتفد  نیمه  تیب 1528  هنیرق  هب  راد : رابنا   1526 ًهَوسَق ب 1536 -

.تسا ناسنا  سفن  ریمض و  ینعم  هب  رابنا »  » 1 مینک 377 / یم  مگ  هدمآ  عمج  مدنگ  مینک  یم  مدنگ  رابنا  نیا  رد  ام 

.هدمآ درگ  لام  زا  تراعتسا  مدنگ :

(97 ءاسن ،  ) .ًهَعِساو ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ  هیآ : هب  تسا  تراشا  هَّللا : ُضرا 

تیاـنع ظـفح و  زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  هَّللا » ُضرا   » 1 دـنلب 3182 / سب  ار  اـیبنا  ناد  يا  هصرع  دـنا  هتفگ  عـساو  ِهَّللا  ُضرا  هـک  نآ 
.سفن ياوه  ناطیش و  زا  تیانک  شپش : دزد و  .نک ) قافنا  ادخ  هار  رد  يروآ  یم  تسد  هب  هک  ار  یلام   ) .تسادخ

.وا ياه  هسوسو  ناطیش و  هچوید : وید و 

.يراکش غرم  رقَص : ( 268 هرقب ،  ) .َْرقَْفلا ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  تدناسرت : یمه  وا 

.دروخ ار  ناطیش  بیرف  تسا  هَّللا  هفیلخ  لسن  زا  هک  یمدآ  تسا  گنن  زیزع : ناطلس  زاب 

دینک هاگن  درک : تیصو  سب 
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.5 تیب 1479 / هب :

، درک رثا  گنس  رد  ناربمیپ  مد  رت : حصان  ایبنا  ز  ( 12 هقاح ،  ) .ٌهَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .ریگارف  هدنونش ، هیِعاَو :
ناتخب دب  رد  نانآ  مد  اما  .دمآ  نورب  رتش  هوک  زا  درک و  اعد  حلاص  دش و  يراج  همـشچ  دز و  گنـس  رب  اصع  ع )  ) یـسوم هک  نانچ 

.تشادن يرثا 

اه گنـس  یخرب  زا  انامه  و  ُراْهنَْألا : ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اـَمل  ِهَراـجِْحلا  َنِم  َّنِإ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  گنـس : هوک و  ندـمآ  راـک  رد 
دش تخس  سپ  ًهَوْسَق : ُّدَشَأ  ْوَأ  ِهَراجِْحلاَک  َیِهَف  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  ًهَوْسَق : ُّدَشا  ( 74 هرقب ، « ) .دوش ناور  اه  يوج 

229 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم یگدنامرد  رقف و  زا  ار  یمدآ  ناطیـش  ( 74 هرقب ، « ) .رت تخس  ای  تسا  گنـس  نوچمه  اه ] لد   ] نآ و  سپ ، نآ  زا  امـش  ياه  لد 
« ناطلـس ِزاب   » اـنالوم هدومرف ي  هب  اـی  تسادـخ ، هداز  هفیلخ  یمدآ  هک  یلاـح  دراد ، یماو  مارح  لاـم  ندرک  درگ  هب  ار  وا  دـناسرت و 

.دنک راکش  تسا  درخ  ای  شزرا و  یب  هک  ار  ایند  هفیج  دیابن  تسا 

، ثداح تیلباق  تسا و  میدق  اطع  اریز  دیاب ، تیلباق  ار  نآ  هک  ناقلخ ، ِداد  نوچمه  تسین ، تّیلباق  فوقوم  تردـق ، قح و  ياطع  هک  نآ  نایب 
دشاب لاحم  ثودح  هن  رگا  دشابن و  ثداح  ِفوقوم  میدق  و  قولخم ، تفص  تیلباق  تسا و  قح  تفص  اطع 

تیلباق تسا و  میدق  اطع  اریز  دیاب ، تیلباق  ار  نآ  هک  ناقلخ ، ِداد  نوچمه  تسین ، ّتیلباق  فوقوم  تردق ، قح و  ياطع  هک  نآ  نایب 
دشاب لاحم  ثودح  هن  رگا  دشابن و  ثداح  ِفوقوم  میدق  و  قولخم ، تفص  تیلباق  تسا و  قح  تفص  اطع  ثداح ،

هکنیا تسوپ  تسه  ّتیلباق  ُّبل و  داد  تسوا  ِداد  ّتیلباق  طرش  هکلب  تسین  طرـش  ّتیلباق  ار  وا  داد  تسا  یلِدبُم  ياطع  لد  نآ  هراچ 
ام لقع  ریمـض و  رد  دـجنگن  نآک  ایبنا  تازجعم  نارازه  دـص  دوش  ناـشخر  شفک  يدیـشروخ  وچمه  دوش  ناـبُعث  اـصع  ار  یـسوم 

زا تسین 
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یتّنـس يدمان  یتسه  هب  یمودعم  چیه  يدـُب  قح  لعف  طرـش  رگ  یلباق  تساجک  زا  ّتیلباق  ار  اه  تسین  تسادـخ  فیرـصت  بابـسا ،
اب هداهن  تداع  ّتنس و  دوش  ّتنس  قراخ  تردق  هاگ  دور  ّتنس  رب  لاوحا  رتشیب  ُقُتت  قرزا  نیا  ریز  ار  نابلاط  قرط  بابـسا و  داهنب و 

نوریب ببس  راتفرگ  يا  تسین  لوزعم  ببس  ِلزع  زا  تردق  تسین  لوصوم  ام  هب  زع  رگ  ببـس  یب  هزجعم  تداع  قرخ  هدرک  زاب  هزم 
ات ذافن  دنار  ببس  رب  بلغا  کیل  درد  رب  اه  ببـس  قلطم  تردق  دروآ  ّببـسم  نآ  دهاوخ  هچ  ره  ربم  نظ  بِّبَـسُم  نآ  لزع  کیل  رپم 

تساه هدرپ  اهرظن  رب  اه  ببـس  نیا  دیِدب  دبای  یم  هار  رد  ببـس  سپ  دیرم  دیوج  هر  هچ  دوبن  ببـس  نوچ  دارم  نتـسُج  یبلاط  دنادب 
.دش فصو  شیپ  تیب  رد  تسا و  نآ  رد  نم  ام و  هک  یلد  لد : نآ   1537 تسازس ب 1551 - ار  شعنص  رادید  ره  هن  هک 

( .تساناوت فرصت  هنوگ  ره  رب  هک  ادخ   ) .هدننک نوگرگد  لِدبُم :

231 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.زغم ُبل :

.شور هار ، قیرط : عمج  قُرُط :

.نامسآ ُقُتت : قزرا 

: تداع قرخ 

راد شوگ  ار  ببس  یّسح  رد  هک  وت  راذگ  دش  هدید  وچ  دنیب  ببس  یب 

زا ضیف  تضافا  رد  نافوسلیف  ناـیلزتعم و   2 / 1832 تسوا 1833 - ِنآ  اه  ببـس  قرخ  بصنم  تسوا  ناـج  عیاـبط  زا  نوریب  هک  نآ 
مخت زا  .وج » وج ز  دیورب  مدنگ  زا  مدنگ  : » تسا لثم  رد  هک  نانچ  دنا ، هتسناد  طرش  ار  تیلباق  ءایشا  ناگدنب و  رب  یلاعت  قح  بناج 
خساپ .اهِرَدَِقب  ٌهَیِدْوَأ  َْتلاسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  تسا : میرک  نآرق  رد  و  .تاّیلباَقلا » ِردَِقب  ُتاَّیِطَعلا  : » هک نینچمه ، دیاز و  غرم  غرم 

تیلباق هک  تسا  نیا  انالوم 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2621 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ .دریگ  رارق  یطعم  هبترم  رد  تیلباق  دـیآ  مزال  هن  رگ  تسا و  میدـق  ادـخ  شـشخب  تسا ، ثداح  قولخم  تسا و  قولخم  تفص 
.درادن تیلباق  تلآ و  ببس و  هب  يزاین  تسا و  ءایشا  هدننک  لیدبت 

دوش تلآ  یتلآ  یب  ره  نیع  دور  نادیم  مرک  هاش  نوچ  تفگ 

هب قیقد  هتکن  نیا  ندش  نشور  يارب  1 و  / 2696 تسا 2697 - یتسپ  یتلآ و  یب  رد  راـک  تسا  یتسه  تسا و  يوعد  تلآ  هک  نآ  ز 
زین .دوبن  نارحاس  رحـس  بابـسا  ندروخ  ندش و  اهدژا  يارب  یتاذ  تیلباق  نآ  رد  دوب و  یبوچ  هک  دـنز  یم  لثم  ع )  ) یـسوم ياصع 
یم یتـسه  هب  یتـسین  زا  ار  تادوجوم  ادـخ  .ناربـمیپ  ياـه  هزجعم  نینچمه  دوب ، ناـشخر  دروآ  یم  رب  بیج  زا  نوـچ  هک  وا  تسد 

ناهج نیا  هتبلا  دیوگ  یم  سپـس  .تسین  تیلباق  مدـع  رد  هک  ارچ  دـش  یمن  دوجوم  یمودـعم  چـیه  دوب  طرـش  تیلباق  رگا  و  دروآ ،
ار بابسا  یپ  دیاب  و  دریگ ، یم  تروص  ببـسم  ببـس و  ساسا  رب  اهراک  رتشیب  تسا و  هداهن  یتّنـس  راگدرورپ  تسا و  بابـسا  ملاع 

.دبای یمن  ققحت  ببس  نودب  زیچ  چیه  هک  تشادنپ  دیابن  اما  تفرگ ،

ناکد باسکا و  دهج و  دناد  هزره  ناکم  ردنا ال  دنیب  بِّبَـسُم  ات  نب  خیب و  زا  دنک  رب  ار  بُجُح  ات  نک  خاروس  ببـس  دیاب ، يا  هدـید 
232 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ردپ  يا  طیاسو  بابسا و  تسین  رش  ریخ و  ره  دسر  یم  بِّبسم  زا 

يارو ام  هک  .ببـس  زا  هدنرذگ  نک : خاروس  ببـس   1552 هاگ ب 1555 - دـنچ  تلفغ  ِروَد  دـنامب  ات  هار  هاش  رب  دـقعنم  یلاـیخ  زج 
.دنیبب ار  ببس 

.عنام هدرپ ، باجح : عمج  بجح :

« تلیسو  » دوصقم و  بسک ، عمج  باسکا :
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.تسا

( .دنزادرپب اه  نادب  مدرم  هّماع  ات  تسا ، هتسب  اه  ببس  هب  رتشیب  ناهج  نیا  راک   ) .هتسب دقعنُم :

ار ببـس  تسا ، نیب  تقیقح  هدـید  هک  ار  یـسک  اـما   1 تسا 912 / ربمغیپ  ّتنـس  مه  ببـس  نیا  تسا  ربـهر  لـکوت  رگ  يرآ  تفگ 
.دروآ یم  يور  ّببسم  هب  دناد و  یم  شوپ  يور  ار  نآ  دریگ و  یم  هدیدان 

يا هدیسفچ  رب  لهج  زا  ببس  رد  يا  هدید  اه  ببس  نوچ  یلفط  وت ز 

اه تلیسو  بابسا و  ددرگب  ناهج  راک  هکنیا  يارب   3 / 3152 یلیام 3153 - نآ  اه ز  شوپ  ور  نیا  يوس  یلفاغ  بِّبسم  زا  اه  ببس  اب 
دمآ دـهاوخ  لیـصفت  هب  هک  ع )  ) مدآ شنیرفآ  ناتـساد  .دـنرب و  رـس  هب  تلفغ  رد  يدـنچ  ات  تسا  هتخاـس  مرگ  رـس  دوخ  هب  ار  مدرم 

.تسین كاخ  هب  يزاین  تقلخ  رد  هن  رو  بابسا ، زا  تسا  يا  هنومن 

ره زا  یتیاور  هب  ریگرب و  كاخ  یتشم  نیمز  زا  ورب  هک  درک  تراشا  ار  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  مالّـسلا  هیلع  مدآ  مسج  ِتقلخ  يادـتبا  رد 
ریگرب تشم  تشم  یحاون 

هراشا

یتیاور هب  ریگرب و  كاخ  یتشم  نیمز  زا  ورب  هک  درک  تراشا  ار  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  مالّـسلا  هیلع  مدآ  مسج  ِتقلخ  يادـتبا  رد 
ریگرب تشم  تشم  یحاون  ره  زا 

نایم وا  ورگ  ناتسب  نیمز  زا  یکاخ  تشم  ور  دومرف  ار  قدص  ِلیئربج  رش  ریخ و  يالتبا  يارب  زا  رـشب  داجیا  تساوخ  عناص  هک  نوچ 
نابز سپ  رِذَح  دش  دیـشک و  رد  ار  دوخ  كاخ  رِمَتؤم  نآ  درب  كاخ  يوس  تسد  نیملاعلا  ّبر  رما  دَرازگ  ات  نیمز  ات  دمایب  تسب و 

رد شخر  گـنخ  ناـنع  نم  زا  باـتب  وَر  شخبب  مناـج  ورب  وگ و  نم  كرت  درف  ِقاـّلخ  تمرح  يارب  زک  درک  هبـال  كاـخ و  داـشگب 
کیالم ات  دیدپ  لُک  ِحول  ملع  وت  رب  درک  دیزگ  رب  تّقح  هک  یفطل  نآ  رهب  ربم  ردنا  ارم ، لِه  هَِّلل  رهب  رطخ  فیلکت و  ياه  شکاشک 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2623 

http://www.ghaemiyeh.com


: التبا  1556 ندـب ب 1565 - ین  ییحو  ِناـج  تاـیح  وت  ندـب  یهاوـخ  اـیبنا  ریفـس  هک  يدـمآ  مِّلکم  قـح  اـب  اـمئاد  يدـمآ  مِّلعم  ار 
.قداص لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردصم  : ) قدص ( 35 ءایبنا ،  ) .َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ  ًهَْنِتف َو  ِْریَْخلا  ِّرَّشلِاب َو  ْمُکُوْلبَن  .ندومزآ َو 

.نداد ماجنا  ندرازگ :

.نامرف هدننک  لاثتما  رِمَتُؤم :

.هدنسرت هدنزیهرپ ، رِذَح :

.ندنادرگ زاب  ندیبات :

نوعرف قرغ  يارب  نوچ  لیئربج  : » هدش هتفرگ  نوعرف  نتخاس  قرغ  يارب  لیئربج  ندـمآ  ناتـساد  زا  بیکرت  نیا  ایوگ  شخر : گنخ 
هتسشن ینایدام  رب  .دمآ  ناینوعرف  و 

234 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، يربط خیرات  « ) .ِِهناّیِذاَم یلَع  ُلیئربَج  لَزَنَف  ( » ص 188 هداز ، یقت  حیحصت  ءایبنالا ، صصق  ص 108 . يریوج ، ءایبنالا  صصق  « ) .دوب
لیئربج دنا  هتـشون  ناحراش  ضعب  نکیل  هدـماین  نایم  هب  ینخـس  بسا  گنر  زا  اهذـخأم  نیا  رد  مینیب  یم  هک  نانچ  ص 481 ) ج 1 ،

.دوب اپ  دیپس  ای  دیپس  یبسا  رب  راوس 

رب یفرط  شرع و  رب  یفرط  تسا ، فرط  ود  ار  ظوفحم  حوـل   » هک تسا  هدـمآ  یعیـش  ياـه  تیاور  رد  لـک : حوـل  ملع  ندرک  دـیدپ 
(259 ص 258 - ج 18 ، راونالا ، راحب  لـقن  هب  میهاربا ، نب  یلع  ریـسفت  « ) .دوش یم  یحو  لـیئربج  رب  حول  نآ  زا  .لیفارـسا و  تهبج 

.تساه نامسآ  لها  ماما  لیئربج  هک  تسا  هدش  تیاور  هشیاع  نب  یسوم  زا  ص 91 ) ج 1 ،  ) روثنملا ّرد  ریسفت  رد  هکیالم : مّلعُم 

.تسا یحو  نیما  لیئربج  هک  تهج  نآ  زا  .هدننک  وگ  تفگ و  مِّلَکُم :

ناَج ِناج  دوب  اتکی  لد  ِوشَن  وت  خفن  دوب  اه  نت  ِتأشن  شروص  گناب  ناج  ِنآ  وت  دوب  نت  تایح  وک  نآ  زا  دوب  تلیضف  تلیفا  رِـس  رب 
ِیعس دهد  نت  ِقزر  لیئاکیم  زاب  دوب  لضاف  وت  ِداد  شداد  سپ ز  دوب  لد  تایح  نت 
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یهب وت  بَطَع  رهق و  اب  ِلیئارزع  مه ز  لیک  هب  دـجنگ  یمن  وت  قزِر  داد  لیذ  تسا  هدرک  رپ  لـیَک  داد  هب  وا  دـهد  نشور  ِلد  قزر  وت 
وت مه  شنالماح  ینیب  تشه  رشحم  زور  هابتنا  يراهچ ز  ره  نیرتهب  هاش  وت  دنراهچ و  نیا  شرع  لماح  بضَغ  رب  تمحر  ِقبَس  نوچ 

1566 تسیچ ب 1574 - دوـصقم  نیزک  وا  درب  یم  يوـب  تسیرگ  یم  درمـش و  یم  رب  نـینچمه  شناـمز  نآ  تـشه  لـضفا  یـشاب 
هدنز ار  ص )  ) ربمیپ ناج  هک  تسا  یهلا  یحو  هدنناسر  لیئاربج  اما  .دنوش  یم  هدـنز  ناگدرم  وا  روص  ندـیمد  اب  .لیفارـسا  لیفارِس :

.دزاس یم 

.تسا دوصقم  ص )  ) لوسر لد  نیا  زا  درگن و  یم  ادخ  هب  اهنت  هک  یلد  اتکی :

دنایامیپ یم  وا  ار  اه  يزور  دـنیوگ  دـنا و  هتـشادنپ  یبرع  لیک »  » زا قتـشم  ار  نآ  ناملـسم  نایوغل  اما  هوهی )؟ لثم  تسیک  : ) لیئاکیم
.دمآ دهاوخ  رتفد  نیمه  تیب 1586  رد  هک  نانچ 

.یکاله ندش ، كاله  بَطَع :

235 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.2 2 و 2627 / تیب 2617 / لیذ  هب : دینک  هاگن  بضغ : رب  تمحر  قبس 

.یهاگآ هابتنا :

بکترم هک  دیرفآ  دنهاوخ  یناسنا  وا  زا  هک  دوب  هدرب  وب  نوچ  دریگن  رب  وا  زا  كاخ  داد  یم  دـنگوس  ار  لیئاربج  نیمز  درب : یم  يوب 
.دوش یم  اطخ 

زارف رب  ار  تراگدرورپ  شرع  دراد  یم  رب  و  ٌهَِینامَث : ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َکِّبَر  َشْرَع  ُلِمْحَی  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  لـماح : تشه 
(17 هقاح ، [.« ) هتشرف  ] نت تشه  زور  نآ  رد  ناشرس 

دابِعلا َّبر  ای  تفگ  تشگ و  زاب  داد  دنگوس  شدرک و  هبال  هک  سب  لیبس  يو  رب  اهدنگوس  نآ  تسب  لیئربج  ُدب  ایح  مرـش و  ندـعم 
يرتاناد وت  تفر  هچ  نآ  کیل ز  يرس  رس  تراک  هب  نم  مدوبن  هک 
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تشُم ِلقَن  تسا  ناسآ  هن  رو  لجخ  تمان  زا  متشگ  دمآ  ممرـش  ریـسم  زا  دَنام  زاب  نودرگ  تفه  ریـصب  يا  شلوه  هک ز  یمان  تفگ 
.نتشاد زاب  راک  زا  نتسب : لیبس   1575 ار ب 1580 - كالفا  نیا  دنناردب  هک  ار  كالما  يا  هداد  يروز  وت  هک  لگ 

.3 تیب 6 / لیذ  هب : دینک  هاگن  يا : هداد  يروز  ( 5 تیب 1562 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .هَّللا دراد : یم  زاب  ریسم  زا  ار  نودرگ  هک  یمان 

.کلم عمج  كالما :

کَلملا و ُدوجسم  قحلا  ُهفیلخ  رشبلا  وبا  كرابم  مسج  بیترت  بیکرت  تهج  نیمز  زا  كاخ  يا  هَنفَح  ضبق  هب  مالّسلا  هیلع  ار  لیئاکیم  نداتـسرف 
مالّسلا هیلع  مدآ  مهُمِّلَعُم 

قحلا ُهفیلخ  رـشبلا  وـبا  كراـبم  مسج  بیترت  بیکرت  تهج  نیمز  زا  كاـخ  يا  هَـنفَح  ضبق  هـب  مالّـسلا  هـیلع  ار  لـیئاکیم  نداتـسرف 
مالّسلا هیلع  مدآ  مهُمِّلَعُم  کَلملا و  ُدوجسم 

زا دیابرب  هک  ات  وا  درک  تسد  نادکاخ  ات  دش  لیئاکیم  هک  نوچ  ریش  وچ  يو  زا  ابُر  رد  یکاخ  تشم  ریز  هب  ور  وت  ار  لیئاکیم  تفگ 
نوخ رپ ز  کشرـس  اب  داـهتجا  درک و  هبـال  نازوس  هنیـس  زیر  کـشا  ناـنک و  هبـال  وا  تشگ  زیرگ  رد  دـمآ  رد  دـیزرل و  كاـخ  نآ 

یفِرغُم ز وت  ار  لضف  ناگنشت  یفِرشُم  ار  ناهج  قازرا  لیَک  دیجم  شرع  ِلماح  تدرکب  هک  دیدن  یب  ِفیطل  ِنادزی  هب  هک  داد  دنگوس 
ندعم نخـس  میوگ  یم  هدولآ  نوخ  هک  نیب  نک  دازآ  ارم  هد  مناما  هک  قازترا  رد  دش  لاّیک  دراد و  قاقتـشا  لیک  زا  لیئاکیم  هک  نآ 

قبـس ویرغ  مدآ  ینب  زا  دروآ  رب  هک  وید  تسا  رهق  ندعم  هک  نانچمه  کمن  نیا  شیر  نآ  رب  مزیر  نوچ  تفگ  کلم  دـمآ  َهلا  محر 
نآ وا  يوج  ِبآ  رپ ز  ناشاه  کشم  وا  يوخ  ُدب  دنراد ال  ناگدنب  ادـخ  فصو  رد  دوب  بلاغ  فطل  اتف  يا  تسه  بضغ  رب  تمحر 

ِزُوالَق قح  لوسر 
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ِهاش ّرِـس و  ياناد  يا  تفگ  نیتسآ  تسد و  دوصقم ، زا  یلاخ  نید  ِّبر  يوس  لیئاکیم  تفر  كُولُملا  ِنیِد  یَلَع  ُساَّنلا  تفگ  كولس 
ردـق سب  وت  شیپ  يراز  هآ و  دونـشان  مرآ  هک  متـسناتن  نم  دوب  ردـق  اـب  وت  شیپ  هدـید  بآ  درک  هتـسب  هیرگ  يراز و  زا  مکاـخ  درف 
يزور تسا  يراز  توعد  رگ  هزیتسا  یمتـشگ  هنوگچ  نم  رت  ِمشچ  دراد  ردق  سب  وت  شیپ  تشاذگ  نآ  قوقح  متـسناتن  نم  تشاد 

237 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  راِزب  زامن آ و  رد  هک  ار  هدنب  راب  جنپ 

هتـسب شلد  رب  يراز  هار  ینک  هتـسخ  شمغ  زک  یهاوخ  هک  نآ  حارتقا  تسا و  يراز  نیا  حالف  نآ  حالَف و  لَـع  اـّیَح  هک  نِذوم  هرعن 
هتفگ يروآ  عّرضت  رد  ار  وا  ناج  يرخ  او  شاالب  زک  یهاوخ  هک  نآ  یعفاش و  عُّرـضت  زا  دشابن  نوچ  یعفاد  یب  الب  دیآ  ورف  ات  ینک 
کیل سپ  زاب  یتشگب  ناشی  الب ز  ات  سفن ؟ نآ  دـندرکن  یم  عّرـضت  نوچ  نارگ  رهق  نآ  دـمآ  ناشیا  رب  هک  ناتّما  نآک  یُبن  ردـنا  يا 
دیود دناد  اجک  شمـشچ  زا  بآ  دینَع  مرجم  ار  شیوخ  دنادن  ات  دومن  یم  تدابع  ناشاه  هنگ  نآ  دوب  هتـشگ  یـساق  وچ  ناشاه  لد 

.تشم هب  ار ) يزیچ   ) نتفرگ رب  ضبق :  1581 ب 1607 -

(. رگید زیچ  ای  مدنگ  زا   ) رپ تشم  هَنْفَح :

اوُدُجْسا ِهَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  کلَملا : ُدوُجـسَم  ( 30 هرقب ،  ) .ًهَفِیلَخ ِضْرَأـْلا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  قَحلا : ُهفیلخ 
: ریش وچ  ( 33 هرقب ،  ) .ْمِِهئامْـسَِأب ْمُْهِئبـْنَأ  ُمَدآ  اـی  َلاـق  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  مـهُمِّلَعُم : ( 34 هرقب ،  ) .َسِیْلبِإ اَّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدآـِل 

.سرت یب  هناریلد ،

.ششوک داهتجا :

تیب 1573/ لیذ  هب : دینک  هاگن  دیجم : شرع  لماح 
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.5

.دناوخ بآ ) نتشادرب  لحم   ) فِرغَم ار  نآ  ناوت  یم  .نتـشادرب و  بآ  تشم  اب  فرَغ : درجم  یثالث  زا  فارغا ، زا  لعاف  مسا  فِرغُم :
.تسا هدماین  هدام  نیا  زا  لاعفا  باب  ًارهاظ  یلو  هدرب  راک  هب  هدنناماشآ  ینعم  هب  ار  فْرغُم  انالوم 

.5 تیب 1569 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لیک : زا  لیئاکیم  قاقتشا 

.ندرک تیاکش  لد  زوس  اب  نتفگ : نخس  دولآ  نوخ 

.2 تیب 2617 / لیذ  هب : دینک  هاگن  تمحر : قبس 

( .دـنراد تمحر  زین  ناـنآ   ) .هدومرف تضاـفا  اهنادـب  دوخ  فصو  زا  هک  شیاـشخب  تبهوم  زا  رادروخرب  وـج : بآ  زا  رپ  اـه  کـشم 
.ور شیپ  زوالَق :

238 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نتشادرب نودب  یلاخ : نیتسآ  تسد و  ( 1 تیب 2820 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هتخاس  رب  یثیدح  ًارهاظ  كولُْملا : ِنیِد  یَلَع  ُساَّنلا 
.كاخ

.5 تیب 1619 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ادخ : دزن  هدید  بآ  ردق 

.حالَفلا یَلَع  َّیَح  حاَلف : ْلَع  اَّیَح 

.نتساوخ رد  حارتقا :

.تخس یساق : ( 43 ماعنا ،  ) .ْمُُهبُوُلق ْتَسَق  ْنِکل  اوُعَّرَضَت َو  انُسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ  ْوَلَف ال  یُبن : ردنا  يا  هتفگ 

عرضت سپ  .تسا  راتخم  لعاف  یلاعت  قح  و  تسا ، ینامسآ  يالب  عفاد  يراز  عّرضت و  هک  تسا  نآ  ناهرب  نایب و  مالّسلا  هیلع  سنوی  ِموق  هّصق 
دنادرگن ار  عبط  عرضت  سپ  راتخم ، هن  تلع  هب  تسا و  عبط  هب  لعاف  دنیوگ  هفسالف  و  دشاب ، دیفم  وا  شیپ  میظعت  و 

.تسا راتخم  لعاف  یلاعت  قح  و  تسا ، ینامـسآ  يالب  عفاد  يراز  عّرـضت و  هک  تسا  نآ  ناهرب  نایب و  مالّـسلا  هیلع  سنوی  ِموق  هّصق 
دنادرگن ار  عبط  عرضت  سپ  راتخم ، هن  تلع  هب  تسا و  عبط  هب  لعاف  دنیوگ  هفسالف  و  دشاب ، دیفم  وا  شیپ  میظعت  عرضت و  سپ 

گنر تخیر  یم  خر  دیّرغ  یم  ربا  گنس  دیزوس  یم  تخادنا  یم  قرب  امـس  زا  دش  ادج  شتآ  رپ  ربا  الب  دش  ادیپ  وچ  ار  سنوی  موق 
ناردام دندش  ارحـص  بناج  هنهرب  رـس  دندمآ  ریز  اه  ماب  زا  ناگلمج  بَرُک  نآ  الاب  دمآ ز  دیدپ  هک  بش  دـندوب  اه  ماب  رب  ناگلمج 

ریفن هلان و  همه  ات  دنتخادنا  نورب  ناگچب 
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دعب ُّدل  موق  نآ  ِرـس  رب  دمآ  محر  دش  هتفرگب  اهزاوآ  یگلمج  رفن  نآ  رـس  رب  دندرک  یم  كاخ  رحـس  تقو  ات  ماش  زامن  زا  دـنتخارفا 
ضیفتـسم ثیدح  تسا و  كاخ  تقو  ضیرع  تسا و  زارد  سنوی  هّصق  تفرگ  نتـشگاو  ربا  كدنا  كدنا  تفکـشان  هآ  يدیمون و 

هدنیرگ و يا  زیخ  دنب  تسُچ  ار  نایم  نونکا  دیما  نیه  تساجک ؟ ار ، يراز  تساجنآک  اهب  نآ  تساهردـق و  قح  َِرب  ار  عّرـضت  نوچ 
ٌهَیْرَق َْتناـک  ـال  ْوَلَف  سنوی : موق  هّصق   1608 دیهـش ب 1619 - نوخ  اب  لضف  رد  ار  کـشا  دـیجم  هاـش  دـهن  یم  ربارب  هک  دـنخب  مئاد 

یناخد و  دمآ ، رب  هایـس  يربا  .تشگ  ادیپ  باذـع  لئالد  تاراما و  تعاس  نامه  ( » 98 سنوی ،  ) .َُسنُوی َمْوَق  اَّلِإ  اُهنامیِإ  اـهَعَفَنَف  ْتَنَمآ 
دـندش و نامیـشپ  شیوخ  ياه  هتفگ  اه و  هدرک  زا  دندیـسرتب و  ناشیا  .تشگ  هایـس  ناشیا  راوید  رد و  هک  ناـنچ  تفرگ ، رد  میظع 

هب راب  کی  هب  همه  دنکفا ، تبوت  ناشیا  ياه  لد  رد  ُهلالَج  َّلَج  هَّزِعلا  ُّبر 

240 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

عرـضت يراز و  ناـبز  .دندیــشوپ  رد  اـه  سـالپ  دـندرب و  نورب  زین  ناـیاپ  راـهچ  ناـکدوک و  ناـنز و  نادرم و  .دـندش  نوریب  ارحص 
دندرک و ادج  ناردام  زا  ار  ناکدوک  : » تسا هدمآ  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  رد  و  ص 340 ) ج 4 ، رارسالا ، فشک  ریسفت  « ) .دنداشگب

.تسا قفاوم   5 تیب 1612 / اب  نیا  و  .دندرک » ادج  نایدام  زا  نایاپ  راچ  ِناگچب 

.هودنا َهبرُک : عمج  بَرُک :

.جوجل ّدلا : عمج  ُّدل :

(. ع  ) مدآ شنیرفآ  هب  تسا  تراشا  كاخ :

هَّللا لیبس  یف  ٍمد  هرطق  نم  هَّللا  یلا  بحأ  هرطق  نم  اَم  ص )  ) هَّللا لوسر  نع  ع )  ) دمحم نب  رفعج  نع  : » دیهش نوخ  کشا و 
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ءایحا زا  تیاور  نیا  ص 162 )  ) يونثم ثیداـحا  رد  ص 50 ) ج 97 ، راونالا ، راـحب  « ) .هَّللا هیـشخ  نم  لـیللا  فوج  یف  عمد  هرطق  وا 
یمدآ هک  دـمآ  شیپ  ياه  تیب  رد  هچ  نآ  يارب  تسا  يدـییأت  سنوی ، موق  ناتـساد  .تسا  هدـش  لقن  ریغـصلا  عماجلا  نیدـلا و  مولع 

زا نوچ  سنوی  موق  هک  نانچ  .دوش  وا  لماش  قح  تمحر  ات  دزیر  کشا  دنک و  عرـضت  ادخ  هاگرد  هب  دـناد و  راکهنگ  ار  دوخ  دـیاب 
.دش هتشادرب  نانآ  زا  باذع  دندرک  عرضت  دندش و  نابایب  هب  دندرک و  هبوت  دوخ  ياطخ 

ِتـسد راگزور  ناشیرپ  راکهنگ  ناگدـنب  زا  یکی  هک  هگ ] ره  : » ] مدـید بسانم  ار  نآ  نتـشون  هک  تسا  یترابع  ناتـسلگ  زاـغآ  رد 
شرگید راب  .دیامرف  ضارعا  زاب  دناوخب ، شزاب  .دنکن  رظن  وا  رد  یلاعت  دزیا  دراد ، رب  الع  لج و  قح  هاگرد  هب  تباجا  دیما  هب  تبانا 

ص 50) يدعس ، ناتسلگ  « ) .مدروآ رب  شدیما  مدرک و  تباجا  شتوعد  دیامرف ...  یلاعت  هناحبس و  قح  دناوخب  يراز  عرضت و ]  ] هب

مالّسلا هیلع  مدآ  مسج  بیکرت  رهب  كاخ  زا  ریگرب  يا  هنفَح  هک  كاخ  هب  مالّسلا  هیلع  ار  لیفارسا  نداتسرف 

مالّسلا هیلع  مدآ  مسج  بیکرت  رهب  كاخ  زا  ریگرب  يا  هنفَح  هک  كاخ  هب  مالّسلا  هیلع  ار  لیفارسا  نداتسرف 

ياک نینَح  ناتـسکاخ  دـیزاغآ  زاب  نیمز  يوس  مه  لیفارـسا  دـمآ  ایب  فک  نک  رپ  كاـخ  نآ  ورب ز  هک  اـم  نادزی  ار  لیفارـسا  تفگ 
میمَر زا  قیالخ  رـشحم  دوش  رپ  میظع  گناب  کی  روص  زا  یمد  رد  تاوم  دـبای  ناج  وت  ياه  مَد  هک ز  تایح  رحب  يا  روص و  هتـشرف 

خاش و نوچ  رس  كاخ  زا  دینز  رب  گرم  غیت  زا  ناگ  هدید  تکاله  يا  البرک  ِناگتـشک  يا  دیهج  رب  الَّصلا  ییوگ  روص  زا  یمد  رد 
مد نآ  وت و  تمحر  گرب 
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تلدـعم داد و  هاگ  ندـعم  شرع  اهداد  هلبق  یـشرع و  لماح  امن  تمحر  یتمحر  هتـشرف  وت  وت  يایحا  زا  ملاع  نیا  دوش  رپ  وت  ياریگ 
رد دور  ناتستشهب  ردنا  شرع  سپ ز  ناور  بآ  هلجد  رمخ و  يوج  نادواج  ِدهش  يوج  ریـش و  يوج  ترفغم  ُرپ  وا  ریز  رد  وج  راچ 
نآ دـنتخیر ز  هریت  كاخ  رب  يا  هعرج  راوگان  انف و  رهز  زا  هچ  زا  راهچ  نآ  اجنیا  تسا  هدولآ  هچ  رگ  دوش  رهاظ  یکزیچ  مه  ناهج 

همشچ ار  لافطا  شرورپ  داد و  ریش  ناسکان  نیا  دندش  عناق  نیا  رب  دوخ  ناسخ  نیا  ار  نآ  لصا  دنیوجب  ات  دنتخیگنا  يا  هنتف  راهچ و 
نطاب هدرک  همـشچ  ار  روجنر  نت  يوراد  نیبگنا  ارتجا  رد  بَنِع  زا  هدرک  همـشچ  ار  هشیدـنا  هّصغ و  عفد  رمخ  ار  لاز  ره  هنیـس  هدرک 

وب يا  يدـش  عناـق  نیا  رب  وت  لوصا  يوـس  يرب  یپ  اـهنیا  زا  اـت  ار  عرَک  رهب  رهط و  يارب  زا  ار  عرف  لـصا و  ماـع  يداد  بآ  ار  روـبنز 
1620 لوضفلا ب 1638 -

242 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هلان نینَح :

.ناگدرم ندش  هدنز  روص و  رد  لیفارسا  ندیمد  هب  تسا  تراشا  مد :

.هدیسوپ میمَر :

هدرب راک  هب  تبیصم ) الب  برک و   ) هملک نیا  تسردان  قاقتشا  هجو  رد  نآ  لوادتم  ینعم  هب  ار  البرک  انالوم  ًارهاظ  البرک : ناگتـشک 
.تفرگ نادیهش  زا  تیانک  ار  نآ  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا ،

.تسا شرع  نالماح  زا  یکی  لیفارسا  . 5 تیب 1573 / لیذ  هب : دینک  هاگن  شرع : ِلماح 

.3 / 3460 1 و 3462 - تیب 3560 / لیذ  هب : دینک  هاگن  وج : راچ 

ياج هب  ناتسرپ  ایند  .تسا  یتشهب  ياهرهن  زا  یساکعنا  يوایند  ياهرهن  يوج : راچ  ندوب  هدولآ 
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.يوایند یتخس  تقشم و  هدولآ  یخرب  یکاپان و  هب  یخرب  .تسا  هدولآ  اه  سکع  نیا  اما  .دندروآ  سکع  هب  ور  لصا  نتسج 

زیت خلت و  شجازم  شزیمآ  تشگ ز  زیمک  لوب و  اب  تخیمآ  نوچ  بآ 

دشک یم  ار  یشتآ  شریگ  لوب  دسج  رد  شتسه  بآ  زا  یکزیچ 

ناردام هک  تسا  يریش  هب  تراشا  لاز : هنیس   4 / 738 دناشن 740 - دوخ  عبط  هب  ار  مغ  شتآک  دنامب  شعبط  نیا  بآ  دـش  سجن  رگ 
.تسا ریش  يوج  نآ  سکع  ریش  نیا  دنهد و  كدوک  هب  ناتسپ  زا 

.ندرک يریلد  ءارتجا : ارتجا :

یکاپ رهظم  یتشهب  بآ  رهن  هدننک و  كاپ  تسا و  یگنـشت  عفر  يارب  ناهج  نیا  رد  بآ  .ندروخ  بآ  نداهن و  بآ  رد  نهد  عرَک :
.تسا تهج  نیا  زا  عرف  لصا و  رکذ  هب  راهچ  نآ  نایم  زا  بآ  صاصتخا  تسا و 

لکـش و هنوگ  دـص  دـنک  یم  سوبَع  وا  هتـشگ  لیفارـسا  شیپ  ار  كارِحم  نوسف  دـیوگ  یم  هچ  هک  ار  كاخ  يارجاـم  نونکا  ونـشب 
دود یم  ینامگ  دـب  مرب  یم  ییوب  بیلقت  نیا  زا  نم  لـالح  نم  رب  ار  رهق  نیا  رادـم  هک  لـالجلا  وذ  كاـپ  تاذ  قح  هب  هک  سولپاـچ 

243 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  امه  درازاین  ار  یغرم  هک  نآ  امن ز  تمحر  یتمحر  هتشرف  وت  مرس  ردنا 

زک َهلا  دزن  ارجام  رذع و  تفگ  هاش  هب  دمآ  زاب  لیفارسا  دوز  درک  راک  وکین  ود  نآک  نک  نامه  وت  درد  ِباحـصا  تمحر  افـش و  يا 
يوس تواـسق  زا  يدرک  یهن  شوـگ  يوـس  نتفرگ  رد  يدرک  رما  ریمـض  رد  يداد  ماـهلا  نآ  سکع  ریگب  هک  يدادـب  ناـمرف  نورب 

لاعفا عیدب  يا  بضغ  رب  بلاغ  تشگ  تمحر  قبس  شوه 
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.تسا لیفارسا  دوصقم  هدنهد و  تکرح  .تکرح  تلآ  كارِْحم :  1639 بر ب 1648 - راک  وکین  و 

.مدآ شنیرفآ  يارب  تسا  كاخ  زا  نتشادرب  دوصقم  و  ندنادرگ ، بیلقَت :

: امه

رد هک  یتقفـش  هب  تسا  تراشا  نآ : سکع  يدعـس )  ) درازاین روناج  دروخ  ناوختـسا  هک  دراد  فرـش  نآ  زا  ناـغرم  رـس  رب  ياـمه 
.تشاد زاب  كاخ  نتفرگ  زا  ار  وا  دوب و  لیفارسا 

هالّصلا مالّسلا و  هیلع  كالاچ  مدآ  مسج  دوش  ات  كاخ  يا  هنفَح  نتفرگ  رب  هب  مالّسلا  هیلع  ار  مزَحْلا  ِمْزَعلا َو  ُکِلَم  لیئارزع  نداتسرف 

هالّصلا مالّسلا و  هیلع  كالاچ  مدآ  مسج  دوش  ات  كاخ  يا  هنفَح  نتفرگ  رب  هب  مالّسلا  هیلع  ار  مزَْحلا  ِمْزَعلا َو  ُِکلَم  لیئارزع  نداتسرف 

تفر باتش  اب  روایب  نیه  یکاخ  تشم  بایب  ار  ملاظ  لاز  فیعـض  نآ  ار  لییخت  ُرپ  كاخ  نآ  نیبب  هک  ار  لیئارزع  دوز  نادزی  تفگ 
مالغ ياک  دروخ  دـنگوس  یـسب  شدـنگوس  داد  درک  زاغآ  ریفن  نوناق  رب  كاخ  اضتقا  رهب  كاخ  هّرُک  يوس  اضق  گنهرـس  لیئارزع 

ّقح درک  فطل  وت  اب  هک  نآ  ِّقح  هب  ور  درف  نامحر  تمحر  ِّقح  هب  وَر  شرف  شرع و  ردـنا  رمألا  ُعاطُم  يا  شرع  لاّمح  يا  صاـخ و 
نَلَع ب ّرِـس و  ِِرمآ  مباـتب ز  ور  نم  هک  نوسفا  نیدـب  مناوتن  تفگ  تسین  دودرم  سک  ِّيراز  وا  شیپ  تسین  دوـبعم  وا  زج  هک  یهاـش 

مزع درکن و  هجوت  كاخ  هبـال  هب  لـیئارزع  تسا ، هدـمآ  تیاور  رد  زین  اـه ، تیب  رد  هک  ناـنچ  مزَحلا : ِمزَعلا َو  ُکـِلَم   1649 - 1656
.دومن مزح  تیاعر  قح  رما  يارجا  رد  دناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ 

لد دـب  نداتـسا و  زاب   » .تسا رت  بسانم  یلد  دـب  شیوشت و  ینعم  هب  نکیل  دـنا ، هدرک  ینعم  ماـهوا » رپ   » ار نآ  ناـحراش  لـییخت : رپ 
دنتفگ ادخ  هب  ناگتشرف  هک  نانچ   ) راکمتس ناسنا  هک  ور  نآ  زا  ملاظ : برالا ) یهتنم  « ) .ندش
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.هَرُک هَّرُک : ( 72 بازحا ،  ) .ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  زین  دش و  دیدپ  نآ  زا  ( 30 هرقب ،

.دندمآ رتشیب  هک  يا  هتشرف  هس  ربارب  دوب ، نآ  هویش  هک  نانچ  نوناق : رب 

.دوش یم  تعاطا  وت  رما  هک  .اورنامرف  رمالا : ُعاَطُم 

.یلاعت قح  .تسا  عاطم  وا  نامرف  اراکشآ  ناهن و  رد  هک  نلع : ّرِس و  ِِرمآ 

245 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رکف سابتلا  وج  مک  رما  حیرص  رد  سایق  ای  دشاب  لیوأت  نآ  تفگ  ملع  هار  زا  ریگب  نآ  دنرما  ود  ره  ملح  هب  وا  دومرف  رما  رخآ  تفگ 
یب متسین  تا  هباروش  زا  دش  نوخ  رپ  ما  هنیس  تا  هبال  رب  ارم  دزوس  یمه  لد  ِهبَتـشُمان  نیا  لیوأت  ینک  هک  هب  لیوأت  ینک  رگ  ار  دوخ 
نیا میلح  نآ  شتـسد  هب  اولح  دـهد  رو  میتی  رب  نم  منز  یم  هچناپط  رگ  كاندرد  ِدرَد  متـسشیب ز  محر  كاپ  هس  ره  نآ  لـب ز  محر 

یفخم فطل  مدزومآ  یمه  یفطل  قح  کـیل  مدزوس  یم  رگج  وت  ریفن  رب  وا  ياو  اولح  هب  هّرغ  دوش  رو  وا  ياولح  زا  رتشوخ  هچناـپط 
نیّرتب تسا  ندـنک  ناج  قح ، ناج ز  ندرک  عنم  تسا  نم  ملِح  دـص  رتهب ز  قح  رهق  اهب  یب  قیقع  ناهنپ  ثدَـح  رد  اـهرهق  ناـیم  رد 

وا ب 1668- رهب  دـیازف  ناج  ندرپس  ناج  وا  رهق  ردـنا  رمـضم  ياه  فطل  نوَع  َمِعن  نیملاعلا و  ُّبَر  َمِعن  نوَک  ود  ملح  زا  هب  شرهق 
ریسفت زا  ص 202 ، ج 9 ، راونالا ، راحب  « ) .ِقفِّرلا ِْربَّصلِاب َو  هَرَما  ًادمحم َو  َثََعب  هَّللا  َّنا  : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  ملح : هب  رما   1657

: تسا میرک  نآرق  رد  زین  میهاربا ) نب  یلع 

ینعم زا  تسا  ترابع  موهفم  ندنادرگ  رب  لیوأت : ( 96 نونمؤم ،  ) .َهَئِّیَّسلا ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا 
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، يونثم حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .صن لباقم  سایق : ( 1 تیب 3741 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .دوب بسانم  هک  يرگید  ینعم  هب  نآ  يرهاظ 
( .تخادرپ هیجوت  هب  دیابن  تسا ، راکشآ  رما  ینعم  هک  اج  نآ   ) .راک ندیـشوپ  نتخیمآ ، سابتلا : ص 123 ) لوا ، رتفد  زا  مراهچ  وزج 

.تسا کشا »  » زا تیانک  تیب  نیا  رد  هک  روش  بآ  هباروش :

.هتشرف هس  نآ  تفأر  زا  تسا  تیانک  اولح »  » كاخ و هب  تبسن  لیئارزع  تنوشخ  زا  تسا  تیانک  ندز :...  میتی  رب  هچناپط 

.هدولآ گنس  لگ و  زا  تیانک  ثَدَح :

.تسا يروای  بوخ  نایناهج و  راگدرورپ  تسا ]  ] بوخ نیملاَعلا :...  ُّبَر  َمِعن 

246 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لاعَت  تدومرف  هک  نوچ  نک  مدق  رس  لالَض  ّینامگ و  دب  نک  اهر  نیه 

همه نیا  چیپ  چیپ  نهَو و  درک  مراین  نم  چیه  چیه  ار  ینـس  رما  نآ  يراب  دهد  اه  یلاهن  تفج و  یتسم و  دـهد  اه  یلاعت  وا  ِلاعت  نآ 
تسم وچ  وا  درک  یمه  هدجس  هبال و  تسپ  كاخ  نآ  رگد  یعون  زا  زاب  دنب  شوگ  رد  شَُدب  َدب  نامگ  نآ  دنژن ز  كاخ  نآ  دینـشب 
رگداد میحر  هاش  نآ  دـب  زج  رگد  هبال  نکم  شیدـنم و  هبال  نامـض  نهر و  مهن  یم  ناج  رـس و  نم  نایز  نیز  دوبن  زیخرب  هن  تفگ 

رـش ریخ و  مه  دوخ  ناج  زا  مونـشن  رـس  مشچ و  شوگ و  قاّلخ  نآ  زا  زج  درگ  دیزیگنا  رحب  زک  وا  رما  درک  كرت  مراین  منامرف  هدنب 
وا دهد  ناج  نارازه  دـص  ناج  وا ز  دـماین  دـمآ  وا  زا  ناج  تسا  رت  ناج  نیریـش  ناج  زا  ارم  وا  تسا  رک  وا  تفگ  ریغ  زا  نم  شوگ 

دشاب هک  ناج  ناگیار 
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رک نم  شوگ  وا  ریغ  زا  نم  یمُع  مُکب و  ّمُص و  وا  ریخ  اـّلا  ریخ  منادـن  نم  میلگ  وز  مزوسب  هک  دوب  هچ  کـیک  میرک  رب  منیزگ  شک 
ام ُْلتَأ  اَْولاعَت  ُْلق  هیآ : هب  تسا  تراشا  ایب ! لاعت : تدومرف   1669 نانس ب 1682 - نوچمه  وا  ّفک  رد  منم  هک  نانُک  يراز  زا  تسا 

(151 ماعنا ، « ) .تسا هدرک  مارح  امش  رب  راگدرورپ  هچ  نآ  مناوخ  امش  رب  ات  دییایب  وگب  ْمُْکیَلَع : ْمُکُّبَر  َمَّرَح 

1 ناشن 2694 / ار  ام  ینکشا  مرش  دوب  ات  نادب  ار  ام  قح  تفگ  اولاَعَت  ُلق 

: میرک نآرق  هب  تسا  تراشا  یلاـهن : تفج و   4 لاعَت 2003 / دیوگ  برع  ار  يزات  بسا  لالجلا  وُذ  تدـناوخ  بسا  تدـناوخن  رخ 
ْمُهَْلبَق ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِفْرَّطلا  ُتارِصاق  َّنِهِیف  .ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ٍناد  ِْنیَتَّنَْجلا  یَنَج  ٍقَْربَتْسِإ َو  ْنِم  اُهِنئاَطب  ٍشُُرف  یلَع  َنِیئِکَّتُم 

.لیوات چیپ : چیپ  ( 56 - 54 نمحر ،  ) .ٌّناَج َو ال 

.دنیآ یم  دیدپ  وا  زا  نامرفان  ِنایمدآ  هکنیا  َدب : ِنامگ 

.رذگب دب  نامگ  نیا  زا  .شاب  مارآ  زیخرب :

247 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.لین زا  نایطبس  نتشذگ  و  ع )  ) یسوم نتشذگ  يارب  ایرد  ندش  کشخ  هب  تسا  تراشا  نتخیگنا : درگ  رحب  زا 

: دمآ وا  زا  ناج 

تیب 867/ لیذ  هب : دـینک  هاگن  نتخوس : میلگ  کیک و   1 دهد 245 / نآ  دیاین  تمهو  رد  هچ  نآ  دهد  ناج  دص  دناتـسب و  ناج  مین 
.2

مدآ تقلخ  ناتساد  ( 18 هرقب ،  ) .َنوُعِجْرَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .روک  لـال و  رک و  یمُع : مکب و  ّمُص و 
: میروآ یم  يدابآ  روس  هتشون  زا  ار  نآ  اجنیا  رد  .تسا  هدمآ  اه  تیاور  اهریسفت و  رد  كاخ  زا 

ناتساد اما 
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يور هلمج  زا  كاخ  يا  هضبق  ور و  نیمز  هب  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ار  لیئربج  : » تسا نانچ  كاـخ  نتـشادرب  يارب  لـیئربج  ندـمآ 
رب كاخ  هک  درک  دصق  دمآ و  لیئربج  .هد  راهنز  دـهاوخ  راهنز  وت  زا  نیمز  رگا  دـیرفآ و  مهاوخ  یتفیلخ  نآ  زا  نم  هک  رادرب  نیمز 
زاب داد و  راهنز  ار  يو  لـیئربج  .دوب  بیـصن  نآ  زا  ار  خزود  هک  يریگن  رب  يزیچ  نم  زا  راـهنز  هک  دـمآ  نخـس  يو  اـب  نیمز  .دریگ 

.مالّسلا هیلع  لیفارسا  نینچمه  هاگ  نآ  .تشگ  زاب  تساوخ  ناما  نانچمه  نیمز  .داتسرفب  مالّـسلا  هیلع  لیئاکیم  یلاعت  يادخ  .تشگ 
راهنز دهاوخ  راهنز  نیمز  رگا  هک  تفگن  ار  يو  ریگرب و  نیمز  يور  همه  زا  كاخ  يا  هضبق  ورب  هک  دمآ  نامرف  ار  لیئارزع  هگ  نآ 

.تشاد دیاب  هاگن  يادخ  نامرف  ارم  تفگ  لیئارزع  .تساوخ  راهنز  يو  زا  نیمز  .كاخ  نتفرگ  رب  هب  درک  دصق  دـمآ و  لیئارزع  .هد 
يارب نیمز ، هب  تسا  یهلا  هتـشرف  راهچ  ندـمآ  فیـصوت  هک  اـه  تیب  نیا  رد  ( 5 ص 4 - يداـبآ ، روس  نآرق  صـصق  « ) .وـت دارم  هن 

وا رب  دـندش و  رثأتم  كاخ  هبال  زا  هتـشرف  هس  میدـید  هک  نانچ  .تسا  هدـمآ  یمهم  ياه  هتکن  مدآ ، دـسج  نتخاـس  كاـخ و  نتفرگ 
یم نآ  رب  کی  ره  وا و  رهق  رهظم  لیئارزع  دـنا و  قح  فطل  رهظم  هتـشرف  هس  نآ  .تشادرب  كاـخ  زا  لـیئارزع  .دـندروآ و  تمحر 

.تسوا تشرس  هک  دنور 

یناسک هب  تسا  یـضیرعت  نیا  درک و  اهر  ار  سایق  لیوأت و  تفریذپ و  ار  نآ  دـیاب  تسا  حیرـص  صن  رما و  اج  ره  هکنیا  رگید  هتکن 
هب هدرک  اهر  ار  ثیدح  اه و  هیآ  یخرب  رهاظ  هک 

يدیهش يونثم (  حرش 
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248 ص : ج 6 ، (، 

: دنزادرپ یم  لیوأت 

یم بضغ  مشخ و  نانیب  رـصاق  رظن  هب  هچ  نآ  هکنیا  رگید   1 ار 3744 / رازلگ  هن  يوگ  دـَب  ار  زغم  ار  رابخا  هن  نک  لیوأت  ار  شیوخ 
.دشاب تمحر  تسا  نکمم  دیآ 

هفیلخ ماقم  زا  دنیاین و  لمع  هب  نآ  زا  نانآ  تساوخ  یم  دـید و  یم  ار  نایمدآ  ینامرفان  نیمز  هتـشرف ، هس  اب  نیمز  يوگ  تفگ و  رد 
.دوب رهق  نآ  رد  وا  دوس  سپ  تشاد  تلفغ  یمدآ  یهللا 

1 وج 243 / رهق  قلطم  فطل  نآ  يدش  یک  وا  رهق  رد  وا  دوس  يدیدن  رگ 

تسا یتلآ  نوچمه  وا  تقیقحب  دسر  یملظ  وا  زا  ار  وت  هک  یقولخم  هک  نآ  نایب 

، تسا یتلآ  نوچمه  وا  تقیقحب  دسر  یملظ  وا  زا  ار  وت  هک  یقولخم  هک  نآ  نایب 

هک نانچ  یتحلصم  يارب  هکلب  دنک  لهج  زا  هن  رهاظ ، هب  دنک  عوجر  تلآ  هب  رگا  تلآ و  هب  هن  دنک  عوجر  قح  هب  هک  دوب  نآ  فراع 
قلخ نکیل  ما و  هدینـشن  نخـس  قولخم  زا  ما و  هتفگن  نخـس  قولخم  اب  نم  هک  تسا  لاس  نیدنچ  هک  تفگ  هَّرِـس  ُهَّللا  َسَّدَق  دیزی  ابا 

وا دناادص  نوچ  ناشیا  هک  دننیب  یمن  ار  ربکا  بطاخم  ناشیا  اریز  مونش  یم  ناشیا  زا  میوگ و  یم  نخـس  ناشیا  اب  هک  دنرادنپ  نینچ 
رُظنا ُدَتَولا  َلاَق  ِینُّقُشَت  َِمل  ِدَتَوِلل  ُرادِجلا  َلاَق  فورعم ، تسا  لثم  هک  نانچ  دشابن ، دص  هب  لقاع  عمتسم  تافتلا  نم ، لاح  هب  تبـسن  ار 

ینُّقُدَی نَم  َیلا 

نآ تسد  هب  دـمآ  ریـسا  وک  ینک ؟ نوچ  هبال  غیت  نانـس و  اب  وا  تسد  رد  دوب  نآـک  وج  یهـش  نآ  وجم ز  تمحر  نانـس  زا  هناـقمحا 
رجنخ ارم  رو  موش  رغاس  دنک  رغاس  ارم  رگ  موش  نآ  نم  مدزاس ، وک  یتلآ  مَنَص  نم  تسا و  رزآ  تعنص  هب  وا  ینَس 
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رد دنک  كوان  ارم  رو  مهد  نمرخ  دنک  ناراب  ارم  رگ  مهد  یبات  دـنک  شتآ  ارم  رو  مهد  یبآ  دـنک  همـشچ  ارم  رگ  موش  رجنخ  دـنک 
نیب تعاط  ِّفص  رد  متـسین  نیَعَبـصا  نایم  رد  مکلک  وچ  نم  منک  تمدخ  دنک  يرای  ارم  رو  منکفا  رهز  دنک  يرام  ارم  رگ  مهج  نت 

ُهنِم ُعَمسا  هنس َو  نِیثالَث  ُذنُم  َهَّللا  ُمِّلَکا  یِّنا  : » تسا هدروآ  دیزی  ابا  زا  ار  ترابع  نیا  يورقنا  دیزی : ابا  هک  نانچ   1683 نیب ب 1690 -
رد ناوارف  يوج  تسج و  اب  اما  تسا  هدروآ  دوخ  حرـش  رد  ار  تراـبع  نیمه  نوسلکین  .مُهنِم » ُعَمـسا  مُهُمِّلَکا َو  یِّنا  َنوُّنُظَی  ُساَّنلا  َو 

هتفگ هب  سنألا ، تاحفن  سمش ، تالاقم  ءایلوألا ، هرکذت  بوجحملا ، فشک  هوَفَصلا ، هفص  ءایلوألا ، هلیح  هیریشق ، هلاسر 

250 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.متفاین تسد  ترابع  نآ  اب  دیزیاب 

و ص 35 ) ج 10 ، « ) .هاّیإ يرکذ  نع  یتبیغ  تناک  هنـس و  نیثالَث  ِهَّللا  ِنَع  ُتبِغ  : » تسا هدمآ  دـیزیاب  زا  ترابع  نیا  ءایلوألا  هیلح  رد 
بـسانت ترابع  ود  نیا  و  ص 35 ) ج 10 ، « ) .یناِسل ُّلِعا  ضَمـضَمَتا َو  َهَّللا  َرُکذا  نَأ  ُتدَرا  امَّلُک  هنـس  َنِیثـالث  لَزا  َمل  : » تراـبع نیا 

.درادن هدروآ  وا  هتفگ  زا  انالوم  هچ  نآ  اب  ینادنچ 

لاثما یف  و  : » تسا یلازغ  زا  هتفرگ  دبوک »؟ یم  ارم  هک  رگنب  تفگ  خیم  یفاکش ؟ یم  ارم  ارچ  تفگ  ار  خیم  راوید   ...: » فورعم لثم 
ار راوید  خیم  یفاکـش ؟ یم  ارم  ارچ  تفگ  ار  خـیم  راوید  ینُّقدَـی : نَم  لَس  ِطئاحِلل  ُدَـتَولا  َلاَقَف  ِینُّقُـشَت  َِمل  دَـتَوِلل  ُِطئاَحلا  َلاَق  .ماوعلا 

تیب نیا  رد  .زیچ  ره  يزیت  .هزین  رس  نانس : « 24 ( » ص 59 ءایحألا ، تالاکشا  یف  ألمالا  « ) .سرپب دیوگ  یم  ارم  هک  نآ  زا  تفگ 
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.تسا ناسر  بیسآ  هچ  نآ  ای  هک  نآ  زا  تیانک 

: نداد نمرخ  ( 74 ماعنا ،  ) .ًهَِهلآ ًامانْصَأ  ُذِخَّتَت  َرَزآ َأ  ِهِیبَِأل  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  .تشاد َو  یشارت  تب  تعنص  هک  میهاربا  يومع )  ) ردپ رزآ :
.نآ ندناسر  رمث  هب  راز و  مدنگ  ندینایور  زا  تیانک 

: نیعَبصا نایم  رد  کلِک 

وس نیا  هاگ  .لد  ود  نیب : نیب  ( 1 تیب 759 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 قح 759 / رون  ِنیعبصا  نایم  رد  قسغ  صقن و  زا  نمیا  بلاغ  رون 
اه نخس  نیا  نومضم  ( 143 ءاسن ،  ) .ِءالُؤه یلِإ  ِءالُؤه َو ال  یلِإ  َِکلذ ال  َْنَیب  َنِیبَْذبَذُم  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رب  .وس  نآ  هاگ  و 

.ماع تسا  یتیعقاو  هدنراد  نایب  اما  كاخ ، هب  تسا  لیئارزع  هتفگ 

دننیب و یم  ار  يروص  ياه  ببـس  نانیب  رهاظ  نکیل  .وا  نامرف  رخـسم  اه  هدیرفآ  رگید  تسادـخ و  هدارا  تسا  رثؤم  ملاع  رد  هچ  نآ 
تسا رومأم  .تسین  يرایتخا  دوخ  زا  ار  وا  هک  ارچ  درادن ، يرثا  لیئارزع  رد  وا  يراز  تسناد  یمن  كاخ  .دنا  لفاغ  یلصا  ببـسم  زا 

.روذعم و 

نهک كاـــــــــــــخ  نآ  زا  دوـــــــــــــبرب  یفک  کـــــــــــــی  نخــــــــــــــس  رد  وا  درک  لوغــــــــــــــشم  ار  كاــــــــــــــخ 
__________________________________________________

.شورس میرکلا  دبع  رتکد  ياقآ  يروآ  دای  ( 24)

251 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار ياپ  نازیرگ  نآ  بتکم  هب  ات  ار  يار  یب  تبرت  قح  ات  درب  نادوخ  یب  نوچ  نخـس  لوغـشم  كاخ  نادـکاخ  زا  دوبر  رد  هنارحاـس 
گرم رد  ار  قلخ  مراشف  نوچ  قلخ  دـنریگ  منمـشد  بر  اـی  تفگ  منک  ناـقلخ  نیا  ِداـّلج  ار  وت  هک  منـشور  ملع  هب  هک  نادزی  تفگ 

جنلوق بت و  زا  نایع  مرآ  دیدپ  یبابسا  تفگ  ینک  ور  نمشد  ضوغبم و  ارم  هک  ینَس  دنوادخ  يراد  اور  وت  قلح 
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ار اه  ببـس  هک  زین  دنتـسه  ناگدنب  بر  ای  تفگ  وت  هس  ياه  ببـس  اه و  ضرم  رد  وت  ار ز  ناشرظن  منادرگب  هک  نانـس  ماسرـس و  و 
ّتلع و هتسَر ز  هتفای  لاح  ِلاّحک  زا  دیحوت  همرس  بر  لضف  زا  بُجُح  زا  هتشذگ  رد  ببس  زا  هراذگ  دشاب  ناشمشچ  زیزع  يا  دنّردب 

اود نوچ  تساود  ار  اه  ضرم  نیز  کی  ره  هک  نآ  لد ز  هب  ار  اه  ببـس  نیا  دـنهدن  هار  لِس  جـنلوق و  بت و  ردـنا  دـنرگنن  لـالتعا 
درـسفب يدرم  هک  دـهاوخ  ادـخ  نوچ  نیتسوپ  امرـس  جـنر  ياود  نوچ  نیقی  ناد  یم  اود  دراد  ضرم  ره  تساـضق  لـعف  نآ  دریذـپن 

دوش هلبا  بیبط  دیآ  اضق  نوچ  نایشآ  زا  هن  دوش  هب  هماج  هب  هن  نآ  هک  دهنب  يا  هزرل  شدوجو  رد  درذگب  مه  نیتسوپ  دص  زا  يدرس 
لمکا نوچ  هدید  دنیب  لصا  ریگ  لوگ  باجح  ياه  ببـس  نیز  ریـصب  كرادا  بوجحم ، دوش  یک  دوش  هرمگ  مه  عفن  رد  اود  نآ  و 

.دشن هاگآ  كاخ  هک  نانچ  هناکریز ، هنارحاس :  1691 دوب ب 1709 - لوحا  درم  هک  نوچ  دنیب  عرف  دوب 

شناد ار  وا  بتکم  دـناد  یمن  تسا و  نازیرگ  بتکم  زا  كدوک  هک  نانچ  .دـناسر  یم  لامک  هب  ار  كدوک  هک  تسا  ییاج  بتکم :
.وا زا  تسا  مدآ  ندروآ  دیدپ  رد  نآ  لامک  تسناد  یمن  زین  كاخ  دناسر ، یم  تبتر  هب  دزومآ و  یم 

كاخ زا  مهاوخ  یم  مِهِحاورَِأل : َِضباَقلا  َُکلَعجا  َکلَذ َو  َریَغ  نیَِحلاَص َو  َءایبنأ َو  ًاقلَخ  ضرالا )  ) اَهنِم َُقلخا  نأ  ُدـیِرا  : » ناقلخ دالج 
ص 32) ج 15 ، راونالا ، راحب  « ) .منک نانآ  ياه  ناج  هدنریگ  ار  وت  منیرفایب و  نانآ  زج  ناحلاص و  ناربمیپ و 
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.نمشد هنوگ ، نمشد  ور : نمشد 

دزم
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یلاعت قح  .تسیرگب  لیئارزع  : » مرآ دـیدپ  یبابـسا   3 تسود 2930 / رهب  زا  میدـش  ور  نمـشد  تشز و  تسوا  زا  شتـالاسر  غـیلبت 
ات منیرفآ  اه  يرامیب  نانآ  يارب  نم  سرتم  دومرف  .دنراد  شوخان  ارم  ناگدـیرفآ  دـشاب  نینچ  نوچ  تفگ  ییرگ ؟ یم  هچ  زا  دیـسرپ 

، تحارج تسا : ببسم  هدارا  ببـس و  رکذ  ًارهاظ  نانـس : هحفـص ) نامه  دلجم ، نامه  راونالا ، راحب  « ) .دنهد تبـسن  اهنادب  ار  گرم 
.بیسآ

.راکشآان هس ال ، وت : هس 

.هدنرذگ هراذگ :

.کشزپ مشچ  .دزیر  هدید  رد  همرس  هک  لاّحک :

ره رد  هک  هدرک  نشور  ار  ناشنطاب  هدـید  نانچ  نانآ ، هب  ادـخ  تیانع   ) .تسوا تیانع  یلاعت و  قح  تردـق  زا  تیانک  لاـح : ِلاّـحَک 
.نتشاد يرامیب  لالتعا : .ببس ) هب  هن  دنرگن  یم  ببسم  هب  لاح 

.ءاشحا فلتخم  تاعیاض  ببس  هب  دیآ  دیدپ  مکش  فارطا  مکش و  رد  هاگان  هک  يدرد  جنلوق :

: اود دراد  ضرم  ره 

: هب دینک  هاگن  دیآ : اضق  نوچ  ( 2 تیب 681 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 دیرفآ 681 / نامرد  درد  ره  یپ  زا  دیجم  نادزی  هک  ربمغیپ  تفگ 
.1 تیب 1194 / لیذ 

ببس یهورگ  هک  لیئارزع  هتفگ  دنرگنب و  ببـس  هب  هک  منک  یم  نانچ  ار  قلخ  هک  یلاعت  قح  هدومرف ي  لیئارزع و  هبال  تبـسانم  هب 
یم ار  ببسم  اه  هثداح  رد  هک  تسا  یتریـصب  ار  ناگدیرفآ  زا  هتـسد  نیا  هک  دیآ  یم  نایم  هب  ادخ  يایلوا  زا  نخـس  دنرگن ، یمن  ار 

.دنرگن یمن  مه  ار  لیئارزع )  ) وت هک  نانچ  ار ، ببس  هن  دننیب ،

نآ زا  يرت  یفخم  هچ  رگا  یببس  مه  وت  هک  دیاین ، مه  لیئارزع  وت  راک  رب  دیاین ، غیت  مخز  ضرم و  بابـسا و  رب  وا  رظن  هک  نآ  هک  ندمآ  باوج 
نوُرِصبُت اَل  نِکل  مُکنِم َو  ِهیَلا  ُبَرْقا  َوُه  هک َو  دشابن  یفخم  روجنر  نآ  رب  هک  دَوُب  و  اه ، ببس 

یفخم هچ  رگا  یببس  مه  وت  هک  دیاین ، مه  لیئارزع  وت  راک  رب  دیاین ، غیت  مخز  ضرم و  بابـسا و  رب  وا  رظن  هک  نآ  هک  ندمآ  باوج 
نِکل مُکنِم َو  ِهَیلا  ُبَْرقا  َوُه  هک َو  دشابن  یفخم  روجنر  نآ  رب  هک  دَُوب  و  اه ، ببس  نآ  زا  يرت 
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َنوُرِصُبت َال 

هدـید نشور  شیپ  يا  هدرک  ناهنپ  هماع  زا  شیوخ  هچ  رگ  نایم  ردـنا  وا  دـنیب  یک  ار  وت  سپ  ناد  لـصا  دـشاب  هک  نآ  نادزی  تفگ 
نوچ نت  گرم  ناشیا  شیپ  دوبن  خـلت  لود  رد  دـشاب  تسم  ناشرظن  نوچ  لـجا  دـشاب  رکـش  ار  ناـشیا  هک  نآ  يا و  هدرپ  مه  ناـگ 

َو ُبَرقأ :...  َوُـه  1710 َو  چیه ب 1714 - چیه  ِتاوف  رب  دیرگن  سک  چیپ  چیپ  ناهج  زا  دـندیهراو  نمچ  رد  نادـنز  هاچ و  زا  دـنور 
.سانش ادخ  .ببسم  هدننیب  زا  تیانک  ناد : لصا  ( 85 هعقاو ،  ) .َنوُرِْصُبت ْنِکل ال  ْمُْکنِم َو  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن 

« .ُتوَملا نِمؤُملا  ُهَفُحت  : » تسا ثیدح  رد  هک  نانچ  ندوب : رکش  لجا 

: تسم ( 4 تیب 1680 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 4 زاگ 1680 / تسا  ناـصقن  هچ  ار  صلاـخ  ِّرز  زار  باحـصا  رب  تسا  هیدـه  نت  گرم 
.هتفیرف هلاو ،

.تسا رگید  ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  لاقتنا  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  یلو  تسا ، تنکم  لام و  ینعم  هب  رتشیب  تلود : عمج  لَوِد :

ار گرم  درادن  میب  گرم  زا  اهنت  هن  درگن ، یمن  اه ، تمعن  نارذـگ  نآ و  تمعن  ایند و  هب  دـناد  یم  بابـسا  ّببـسم  ار  ادـخ  هک  نآ 
یم ندرم  زا  هک  نانآ  اما  .نادنز  زا  تسا  ینادنز  ندش  اهر  نوچ  وا  يارب  نت  زا  ندـش  اهر  دـناد ، یم  نت  نادـنز  زا  ییاهر  تلیـسو 

یناسک دنسرت ،

254 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دناد یم  هک  ینادنز  نآ  دننام  دنیآ ، یم  رد  یهلا  باذع  هب  دنریمب  نوچ  دنناد  یم  دنا و  هدرکن  کین  يراک  یگدنز  رد  هک  دنتـسه 
.دنرب یم  راد  ياپ  هب  شنادنز  زا 

«25  » 1 دنخشیر 3495 / يو  رب  موق  نیا  دننک  یم  دنا  تشحو  رد  وا  زا  هلمج  نیک  گرم 

ار نادنز  جرب 
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نآ تسر  سبح  زا  ام  ناج  ناور و  اـت  تسکـش  ار  رمرم  گنـس  نیا  غیرد  ياـک  یینادـنز ؟ لد  دـجنر  وا  زا  چـیه  ییناـکرا  تسکش 
دیاب نیا  مرج  رد  وا  تسد  تسرب  ینادنز  هک  ات  شتـسکش  نوچ  فیلا  دوب و  یهب  ار  نادـنز  جرب  فیرـش  گنـس  نآ  بوخ و  ِماخُر 
نارام رهز  نایم  زا  دنَرب  شک  ار  یـسک  دشاب  یک  خلت  راد  هب  شدنرآ  سبح  زک  یـسک  زج  راُشف  نیا  دیوگن  ینادـنز  چـیه  تسکش 

وا باوخ  هب  دنیب  دبـسخ و  نابـش  ردناک  هَچ  ِّینادنز  وچمه  نت  ياپ  یب  لد  ّرپ  اب  درپ  یم  نت  ياغوغ  زا  هتـشگ  دّرجم  ناج  دنق  يوس 
: دنا هدرک  فالتخا  نآ  ینعم  رد  ناحراش  یناکرا :  1715 ناتسلگ ب 1722 -

.يرصنع ناکرا : هب  بوسنم  ( 1

هدش بیکرت  ینعم  هب  یناکرا »  » تروص نیا  رد   1 تسا 879 / یناکرا  هک  دنک  یم  شفشن  داب  تسا  ینادنز  رگا  ضوح  رد  اه  بآ 
.تسا رصنع  زا 

هب بوسنم  یناـک :» + » رگا فـفخم  را » ( » 3 يراوزبس ) يونثم  حرـش  « ) .تسا تلود  ناـکرا  زا  ینـالف  دـنیوگ  هک  ناـنچ  : » یتلود ( 2
(. دنا هداد  یلامتحا  نینچ  يدنه  ناحراش  یضعب   ) دنک یم  ار  نیمز  هک  نآ  ناک )

بیکرت رـصنع  راهچ  زا  هک  نآ  .دـیامن  یم  رت  بسانم  رـصانع  ناکرا و  زا  هدـش  بیکرت  ینعم  هب  یناکرا »  » اـه لاـمتحا  نیا  ناـیم  زا 
.هتشرف ینودرگ ، لباقم  یمدآ  .هدش 

( یسراف همان  تغل  زا  لقن  هب  يزار ، یماوق   ) یناکرا نارودزم  ینودرگ و  ناداتسا  وت ز  ریمض  ردنا  تسه  هک  ار  ییانبان  اتفگش 

__________________________________________________

.ظعاو رتکد  ياقآ  رکذت  ( 25)

255 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

1 نایناحور 3421 / یکاپ  زا  ربخ  یب  نایناکرا  ياک  دنتفگ  یمه  سپ 

ص هقیقحلا ، هقیدح   ) تسا ینوریب  ياه  تسوپ  ناهج  نآ  تسا ز  ینودرگ  هچنا  یناکرا و  هچ  نآ 
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.تسا لقیص  ياریذپ  هک  فافش  یکهآ  گنس  یعون  ماخُر : ( 440

.نایذه هدوه ، یب  راَُشف :

ُهَّنَج ِنِمؤُملا َو  ُنجِـس  اْینُّدـلا  : » هک باذـع  ار  نارفاک  تسا و  شیاسآ  ار  نانمؤم  ناج  ملاع  هب  ندیـسر  مسج و  نادـنز  زا  ندـش  اـهر 
« .ِِرفاَکلا

2 تسوت 625 / نادنز  مَتَّنَج  رفاک  وچمه  تسوت  ناسحا  نم  ِنام  ناخ و  تفگ 

باوَّصلاب مَلعا  ُهَّللا  وَرَم َو  اَو  باجتـسم  دـش  اعد  نادزی  شدـیوگ  رف  ّرَک و  نم  منک  نشلگ  نیا  رد  ات  رَبَم  نت  رد  ارم  نادزی  يا  دـیوگ 
هاچ رعق  رد  هلـسلس  اب  نت  رب  هابتنا  رب  دروخ  ترـسح  وا  چـیه  دور  رد  ّتنج  هب  هدـیدان  گرم  دوب  شوخ  نوچ  نیبب  یباوخ  نینچ  نیا 

.ندنادرگ زاب  مسج  هب  ندرب : نت  رد   1723 ب 1726 -

.تادرجم حاورا و  ملاع  نشلگ :

.باذع راتفرگ  هاچ : رعق  رد  هلسلس  اب 

نیا هک  ناـنچ  .تسا  ناتـسلگ  رد  دـنیب  باوخ  رد  دور و  باوخ  هب  هک  تسا  هدـش  دـننامه  یینادـنز  هب  نمؤـم  حور  اـه  تیب  نیا  رد 
.ددرگ زاب  نت  هب  راب  رگید  دهاوخ  یمن  زین  نمؤم  هتسر  نت  زا  حور  درادن ، ار  ندوب  ریجنز  رد  يرادیب و  ترسح  هاگ  چیه  ینادنز 

ناهاوخ یناویح  رد  هک  نانچ  تسا  نت  زا  ندش  اهر  ناهاوخ  هتسویپ  اما  تسا ، هتفرگ  سنا  مسج  اب  يدنچ  تسالاب  ملاع  زا  هک  حور 
: دراذگاو ار  بارش  ماعط و  درذگب و  زین  هلحرم  نیا  زا  دیاب  دیسر ، یناسنا  هبترم  هب  ات  دوب  لامک 

3 دوش 52 / یناهنپ  راکشا  بلاط  دوش  ینامقل  همقل  ماِطف  زو 

256 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دونشب دنتسه  يدام  ناهج  نیا  يارو  یناهج  رد  هک  ار  نانآ  نخس  و 

وب یب  یملاع  نوریب  تسه  گنت  کیرات و  سب  تسا  یهاچ  ناهج  نیک 
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و : » نیقتم فصو  رد  تسا  نانمؤم  ریما  هدومرف ي  زا  هتفرگ  ًارهاظ  انالوم  هدورس  .دوش  رتشیب  وا  رد  ادخ  ياقل  قوش  3 و  گنر 64 / و 
جهن « ) .دنام یمن  دبلاک  رد  ندز  مه  هب  مشچ  کی  ناشاه  ناج  دنارذگ ، دیاب  هک  تسا  یتدم  ار  ناش  یگدـنز  هک  تسا  نیا  هن  رگا 

هبطخ 193) هغالبلا ،

مالغ يا  بارحم  شیپ  یعمـش  وچمه  مایق  نک  الاب  ِهار  دـیما  رب  مزب  تسا  هدوب  نامـسآ  رب  ار  وت  هک  مزر  ِّفص  رد  رد آ  رخآ  ینمؤم 
نک ینامسآ  ناوخ  يوس  بارش  زا  ماعط و  زا  دنب  ورف  بل  بش  هلمج  هدیرب  رـس  یعمـش  وچمه  بلط  زا  زوس  یمه  راب و  یم  کشا 
یم قزر  شتآ ، بآ و  تدیآ  یم  نامـسآ  زا  مد  هب  مد  دیب  وچ  ناصقر  نامـسآ  ياوه  رد  دـیما  راد  یم  نامـسآ  رب  مد  هب  مد  باتش 

بلاط ره  هک  نآ  تسادخ ز  ناگورگ  وت  رد  بلط  نیک  بلط  رد  رگنب  زجع و  ردنا  رگنم  بجع  دوبن  درب  اج  نآ  ار  وت  رگ  تدـیازفا 
: ندمآ رد  مزر  فص  رد   1727 دوش ب 1735 - نوریب  نت  هاچ  نیز  تلد  ات  دوش  نوزفا  بلط  نیا  ات  نک  دهج  تسازـس  یبولطم  هب 

.تسا ربکا  داهج  هک  ندرک  هزیتس  یناسفن  ياه  شهاوخ  اب 

.تسا هدوب  ناهج  نآ  رد  ندب  هب  قلعت  زا  شیپ  تسالاب و  ملاع  زا  حور  هک  نادب  تسا  تراشا  ندوب : نامسآ  رب  مزب 

.دوش شوماخ  دننکفا  شنیمز  رب  نوچ  نازیر ، کشا  نازوس و  تسا و  نشور  دشاب  هداتسا  تسار  نوچ  عمش  عمش : وچمه 

.دنارورپ یم  دنایور و  یم  ار  اه  ینتسر  هک  دیشروخ  یمرگ  ناراب و  زا  تیانک  شتآ : بآ و 

هب دنزیتسب و  سفن  اب  و  دنزیخرب ، تلفغ  باوخ  زا  هک  ار  نالفاغ  تسا  يداشرا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2646 

http://www.ghaemiyeh.com


.دریذپب فطل  هب  دریگ و  تسد  ناشیادخ  ات  دنرازگ  زامن  دنزیر و  کشا  دنرآ و  ور  ادخ  هاگرد 

257 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نالفاغ  يا  ما  هدنز  ییوگب  وت  نالف  نآ  نیکسم  دُرم  دیوگ  قلخ 

رد نت  را  تسا  مغ  هچ  دوب  نیرسن  لگ و  رد  هتفخ  وچ  ناج  تسا  هتفکشب  ملد  رد  ّتنج  تشه  تسا  هتفخ  اه  نت  وچمه  نم  نت  رگ 
َتَیل اَی  هرعن  نوگبآ  ِناـهج  رد  ناـج  دـنز  یم  نخلوگ  رد  اـی  تفخ  نشلگ  هب  وک  نت  دراد ز  ربخ  هچ  هتفخ  ِناـج  دوب ؟ نیگرـس  نآ 

ِیف تسیز  وت  ناج  ندب  یب  دـهاوخن  رگ  ندـب ؟ دـهاوخ  یک  ناویا  کلف  سپ  ندـب  نیا  یب  ناج  تسیز  دـهاوخن  رگ  نوُمَلعَی  یِموَق 
.1 تیب 3498 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ّتنج : تشه   1736 ب 1742 - تسیک ؟ ِّيزور  مُُکقزِر  ِءاَمَّسلا 

.روگ كاخ ، .تسا  هتفهن  نآ  رد  نت  هک  اج  نآ  زا  تیانک  نیگرس :

.نامسآ زا  تیانک  نوگبآ : ناهج 

ِیف ( 27 - 26 سی ، « ) .داد رارق  مناگتـشاد  یمارگ  زا  دـیزرمآ و  ارم  مراگدرورپ  هک  دنتـسناد  یم  نم  مدرم  شاک   ...: » یِموَق َتَیل  اَـی 
سپ هک  ار  يدام  ناهج  یگدنز  ناگتفیش  نالفاغ و  تسا  يداشرا  ( 22 تایراذ ،  ) .َنوُدَعُوت ام  ْمُُکقْزِر َو  ِءامَّسلا  ِیف  مُُکقزِر : ِءاَمَّسلا 

هک نانچ  .تساعّدم  نیا  لیلد  میرک  نآرق  ياه  هیآ  تسا و  یلاعت  قح  برق  ملاع  نآ  عیـسو و  تسا  یملاع  هاتوک  یناگدـنز  نیا  زا 
.دنک حرش  هدنیآ  ياه  تیب  رد 

یف يا  َنیقیِدِّصلا  َنادـبا  ِهِب  یِیحُی  ِهَّللا  ُماَعَط  ُعوُجلا  دومرف  هک  نانچ  هَّللا  ماعط  زا  وا  ندـش  عنام  و  ایند ، نیریـش  برچ و  تماخو  نایب  رد 
نیِحِرَف َنوُقَزرُی  هلوق  یِنیِقسَی و  یِنُمِعطُی َو  یِّبَر  َدنِع  ُتیِبا  هلوق  ِهَّللا و  ُماعَط  عوُجلا 

يا َنیقیِدِّصلا  َنادـبا  ِِهب  ِییُحی  ِهَّللا  ُماَعَط  ُعوُجلا  دومرف  هک  نانچ  هَّللا  ماعط  زا  وا  ندـش  عنام  و  ایند ، نیریـش  برچ و  تماخو  ناـیب  رد 
َنیِحِرَف َنُوقَزُری  هلوق  ِینیِقسَی و  ِینُمِعُطی َو  یِّبَر  َدنِع  ُتِیبا  هلوق  ِهَّللا و  ُماعَط  عوُجلا  یف 

نیز یهراو 
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يرپ نوچمه  کبـس  كاپ و  يور  یم  يروخ  یم  شتول  لـطر  نارازه  رگ  فیرـش  توق  رد  تول و  رد  یُتف  رد  فیثک  هزیر  ِيزور 
تغورآ دریگ  ُرپ  يروخ  رو  غاز  وچ  ینام  هنـسرگ  مک  يروخ  رگ  دـنک  تجنهآ  هدـعم  خـیم  راچ  دـنک  تجنلوق  داب و  سبح  هن  هک 

وچ ایرد  نانچ  رب  راوگ  شوخ  توق  هَّللا و  ُماعط  زا  قحتـسم  نت  ار  همخت  دش  يروخ  رپ  قِد  یکـشخ و  َدب و  يوخ  يروخ  مک  غامد 
رد دهد  یم  ار  اه  هیده  رابدُرب  ِراک  بوخ  يادخ  نآک  رظتنم  ار  ادـخ  توق  مد  هب  مد  ّرِـصُم  ابیکـش و  هزور  رد  شاب  راوس  وش  یتشک 

تسج و رد  رظتنم  تعاجَم  رد  وک  هک  دیوگ  یمه  مد  ره  اون  یب  رید  هک  ای  هفیظو  دیآ  کبـس  هک  ریـس  درم  درادن  نان  راظتنا  راظتنا 
تبقاع هنـسرگ  ره  راودرَم  الاب  ناوخ  يارب  زا  راظتنالا  راظتنالا  ردـپ  يا  وت  داتفه  تلود  هلاون  نآ  وت  هب  دـیان  رظتنم  یـشابن  نوچ  وج 
بحاـص هک  زج  دروآ  رتهب  شآ  ناوخ  بحاـص  دروخ  مَک  یـشآ  وچ ز  تّمه  اـب  ِفیـض  تفاـتب  يو  رب  یتلود  باـتفآ  تفاـیب  یتوق 

هوک رـس  نآک  دنز  وت  رب  روخ  رون  نیتسخن  ات  دنـس  يا  یهوک  وچمه  روآ  رب  رـس  میرک  قاّزر  هب  َرب  مک  َدب  ّنظ  میئل  یـشیورد  ناوخ 
1743 رظتنم ب 1759 - ار  رحس  دیشروخ  تسه  رِقتسم  دنلب 

259 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: هَّللا ُماَعَط  ُعوُجلا 

: یِّبَر َدنِع  ُتِیبا  ( 5 تیب 296 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 5 ٌِرفاَن 296 / ای  ِجَترا  اهدِقَتفا َو  ٌِرفاو  ٌماعط  ِعوُجلا  ِیف  َّنا 

: نیحِرَف َنُوقَزُری   2 تسا 1082 / تلآ  ولگ و  یب  نآ  ندروخ  تسا  تلود  ناگصاخ  ياذغ  نآ 

نوچ
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دوس هک  يوایند  ینامـسج  ياه  كاروخ  زا  تیانک  هزیر : يزور   1 راوگ 3872 / دش  نیحِرَف  َنُوقَزُری  راوخ  قزر  قلح  تشگ  هدـیرب 
.تسا هاتوک  نآ  زا  يرادروخرب  نارود  كدنا و  نآ 

.تسا نایتشهب  بیصن  هک  یهلا  ياه  تمعن  .یناحور  هَّللا  قزر  فیرش : توق  تُول و 

.تسین تالوضف  ار  نایتشهب  هک  نانچ  کبس : كاپ و 

.هتفر راک  هب  هدننکفا  جنر  هب  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  تسا و  هدننک  نوریب  هدنروآ ، رب  ینعم  هب  تغل  رد  جنَهآ :

.5 تیب 296 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هَّللا : ُماَعَط 

قداص ماما  زا  یشایع  ریسفت  رد  هک  .ِهالَّصلا  ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  َو  زین : و  ( 184 هرقب ،  ) .ْمَُکل ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  َو  ندوب : ابیکش  هزور  رد 
.تسا هدش  ینعم  هزور  (ع )

.یگنسرگ تَعاجَم :

یم لماش  ار  نادـنلب  تمه  تسخن ، یهلا  تمعن  .دـنکفا  یم  دـنلب  هوک  رب  ار  دوخ  عاعـش  نیتسخن  باتفآ  هک  نانچ  دـنلب :...  هوک  رس 
.دوش

شرافـس نادـب  نافراع  دـنک و  راومه  دوخ  رب  ار  نآ  دـیاب  کلاس  هک  تساه  تضایر  زا  یکی  ندروخ  كدـنا  ماعط  اـی  ندوب  هزور 
: دنا هدرک 

ص 95) يدعس ، ناتسلگ   ) ینیب تفرعم  رون  وا  رد  ات  راد  یلاخ  ماعط  زا  نوردنا 

260 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ زا  يرادروخرب  يارب  اما  .درک  دـنهاوخ  ریـس  ِینُمِعُطی » یِّبَر  َدـنِع  ُتِیبا   » هدـئام زا  دـناروخ و  دـنهاوخ  یناحور  ياذـغ  ار  کلاس 
هک یحوتف  كدنا  هب  تساوخ و  يرای  ادخ  زا  یپ  رد  یپ  تشاد و  وکین  نظ  دیـشک و  تضایر  دـیرب و  يو  ایند  ماعط  زا  دـیاب  هدـئام 

، صصق  ) .َنوُِرباَّصلا اَّلِإ  اهاَّقَُلی  .دروآ َو ال  ناوتن  تسد  هب  موادم  ییابیکش  تضایر و  اب  زج  ار  الاو  تبتر  نآ  هک  دشن  عناق  داد  تسد 
.ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذ  اَّلِإ  اهاَّقَُلی  ام  َو  ( 80
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(35 تلصف ، )

َنِم ِهَریَتُولا  ِهذَه  یَلَع  يدوبن َو  شلاوز  رگا  ایند  کلم  دوب  شوخ  يدوبن و  گرم  رگا  ناهج  نیا  يدوب  شوخ  هک  تسا  هتفگ  هک  لّفغم  نآ  باوج 
تاراشُفلا

یَلَع يدوبن َو  شلاوز  رگا  ایند  کـلم  دوب  شوخ  يدوبن و  گرم  رگا  ناـهج  نیا  يدوب  شوخ  هک  تسا  هتفگ  هک  لّـفغم  نآ  باوج 
تاراشُفلا َنِم  ِهَریَتُولا  ِهذَه 

ناهج يدیزرین  هَک  چـیه  گرم  يدوبن  را  تفگ  رگد  نآ  نایم  ردـنا  گرم  ياپ  يدوبن  رگ  ناهج  يدوب  شوخ  تفگ  یم  یکی  نآ 
یتشاک یکاخ  هروش  رد  ار  مخت  یتشادنپ  یگدنز  وت  ار  گرم  هتـشاذگب  هتفوکان  لمهم و  هتـشارفا  تشد  هب  يدوب  ینمرخ  چیپ  چـیپ 

هعدُخ رد  تسه  هک  نانچ  نآ  ار  زیچ  ره  وت  يامنب  ادـخ  يا  نیبغ  يا  دـنیب  گرم  ار  یگدـنز  نیب  سوکعم  دوخ  تسه  بذاک  لقع 
تلود و نایم  رد  داتفوا  ارحص  هب  یهاچ  زا  هن  رو  گرب  دوب  مَک  شِک  تسا  نآ  شترسح  گرم  ترـسح ز  ُرپ  تسین  هدرم  چیه  ارس 
یّیتسم ز هن  یـصاخ  هداب  غورد  ناویا  هن  یقدِـص  ِدَـعقَم  خارف  يارحـص  هب  شداتفا  لقن  خانُم  نیگنن  متام و  ماقم  نیز  داـشگ  شیع و 

هنادرم تسا  هدنام  مد  ود  کی  رینُم  ِّیناگدنز  يدرکن  رو  هدکـشتآ  لِگ  بآ و  نیز  هتـسَر  هدش  قح  شـسیلج  قدِـص و  ِدَـعقَم  غود 
نب ییحی  لاح  حرـش  لیذ  ص 364 )  ) ءایلوألا هرکذـت  رد  راطع  هچ  نادـب  تسا  تراشا  ًارهاظ  .نادان  لَّفَغُم :  1760 ب 1771 - ریمب 
دینک هاگن  ناهج : نیا  يدوب  شوخ  دزرین »...  يا  هّبح  هب  توملا  کلم  اب  اـیند  هک  دـنتفگ  یم  وا  شیپ  هب  يزور  : » تسا هدروآ  ذاـعم 

.شور هار ، هریَتُو : سونیلاج ) هب  بوسنم  نخس  . ) 3 تیب 3958 / لیذ  هب :

.هدوه یب  نانخس  زا  جهن  نیا  رب  و  ِهَریَتُولا : ِهذَه  یَلَع  َو 

262 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یناگدنز هک  نادب  تسا  تراشا  تشد : هب  يدوب  ینمرخ 
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هب نتـشادنپ : یگدـنز  ار  گرم  .ِهَرِخـآلا » ُهَعَرزَم  اْینُّدـلا  : » تشادرب دـیاب  ناـهج  نآ  رد  ار  نآ  َِرب  هک  تسا  راز  تـشک  نوـچمه  اـیند 
هب تسا  یتراشا  نآ  رد  .درذگب و  تیـصعم  اب  هک  دشاب  هاگ  تسا و  تّقـشم  رـسارس  هک  ندوب  شوخ  لد  ایند  هزور  دـنچ  یناگدـنز 

.نوبغم نیبَغ : ( 5 تیب 786 / لیذ  هب : دینک  هاگن  « ) .ُءاِینغَالا َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یَتوَملا  ِنَم  اُولاَق  یَتوَملا  َهََسلاَُجم  مُکاَّیا َو  : » ثیدح

َو هک : ایند ، ارس : هعدخ  ( 2 تیب 465 / لیذ  هب : دینک  هاگن  « ) .َیِه اَمَک  اَینُّدلا  ِینِرا  َّمُهَّللا  : » تسا ثیدـح  زا  هتفرگ  يامنب :...  ادـخ  يا 
 ...: هدرم چیه  ( 185 نارمع ، لآ  * ) .ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَم 

.4 تیب 3786 / لیذ  هب : دینک  هاگن  قدِص : ِدَعقَم   5 توف 605 / ریصقت و  ترسح  دشاب  کیل  توم  نالُقن و  ترسح  ار  وا  دوبن 

.ایند هزور  دنچ  ياه  تمعن  هب  ندش  نامداش  زا  تیانک  غود : یتسم ز 

یبارـس ترخآ  ینادواج  تایح  ربارب  ایند  هاتوک  یناگدنز  هکنیا  نآ  تسا و  هدش  ناونع  يونثم  رد  اهراب  هک  یبلطم  هب  تسا  تراشا 
ام هب  ار  تقیقح  تساوخ  ادخ  زا  دیاب  سپ  .دنناد  یمن  ار  یگدـنز  ینعم  نوچ  دـنراد  تسود  ار  یناگدـنز  نیا  یـضعب  .تسین  شیب 
هک تسا  نیا  زا  نانآ  ترـسح  دنروخ ، یمن  غیرد  گرم  رب  دـنا  هتفر  ناهج  نیا  زا  هک  یناسک  دـش  دـهاوخ  مولعم  هاگ  نآ  دـنایامنب 

(56 رمز ،  ) .ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای  هک : دنتشاکن  رتشیب  مخت  ایند  راز  تشک  رد  ارچ 

ٍهَیِصعَم َّبُر  ًابرُق َو  ثِروُی  ٍدعُب  َّبُر  .اوُطَنَق َو  اَم  ِدعَب  نِم  َثیَغلا  ُلِّزَنُی  يِذَّلا  َوُه  .اَهِقاَقحِتسا َو  َلبَق  ِمَعِّنلا  یِطعُم  یَلاَعَت  ِهَّللا  ِهَمحَر  نِم  یَجرُی  اَمیِف 
مَلعُیِل ُمَقِّنلا  یَجرُی  ُثیَح  نِم  یِتأَت  ٍهَداَعَس  َّبُر  ٍهَنوُمیَم َو 

َّبُر ًابُرق َو  ثِرُوی  ٍدُعب  َّبُر  .اوُطَنَق َو  اَم  ِدَعب  نِم  َثیَغلا  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  .اَِهقاَقِحتسا َو  َلبَق  ِمَعِّنلا  یِطعُم  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِهَمحَر  نِم  یَجُری  اَمِیف 
ُثیَح نِم  ِیتأَت  ٍهَداَعَس  َّبُر  ٍهَنوُمیَم َو  ٍهَیِصعَم 
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ٍتاَنَسَح مِِهتائِّیَس  ُلِّدَُبی  َهَّللا  َّنَأ  َمَلُعِیل  ُمَقِّنلا  یَجُری 

رـس ز ریارَذ  يا  دیرآ  رب  هک  كاپ  نادزی  زا  تسا  رما  روص  خفن  زیخ  هک  ار  نت  یکی  ره  دیآ  رما  زیختـسر  زور  هک  دـمآ  ثیدـح  رد 
رد دوخ  بارخ  رد  زور  تقو  دسانـش  ار  دوخ  نت  ناج  نت  هب  دـیآ  شوه  حبـص  تقو  وچمه  ندـب  رد  کی  ره  ناج  دـیآ  زاب  كاـخ 

ملاظ حور  دود  یم  ِملاـع  يوس  ِملاـع  ناـج  دور  یک  يزرد  يوس  رگرز  ناـج  دور  يو  رد  دسانـشب و  دوخ  ِمسج  زونُک  نوچ  دـیآ 
دنادن نوچ  مَلُظ  رد  دسانـش  دوخ  شفک  ياپ  هاگحبـص  تقو  شیم  هّرب و  هک  نوچ  َهلا  ِملِع  ناشدرک  اسانـش  هک  دود  یم  ملاظ  يوس 

نیط يوس  دّرپب  ناج  هک  نانچ  نآ  ریگب  يو  زا  سایق  ار  ربکا  رشح  ریجتسم  يا  تسا  کچوک  رشح  حبـص  منـص ؟ يا  دوخ  نت  ناج 
وا باوخ  زا  رادـیب  دوش  نوچ  دوب  هدرک  وخ  يد  هچ  نآ  يوقت  قسف و  دوج  لُخب و  همان  دـنهنب  شفک  رد  نیمی  ات  راسی و  ات  دّرپ  همان 

ماخ و يِد  وا  ُدب  رو  شیپ  هب  دـیآ  نامه  يرادـیب  تقو  شیوخ  يوخ  دـشاب  هداد  تضایر  رگ  رـش  ریخ و  نآ  وا  يوس  دـیآ  زاب  رحس 
1772 نیمث ب 1786 - ّرُد  درب  يرادیب  تقو  نید  يوقت و  اب  كاپ و  يد  وا  ُدب  رو  لامش  دبای  هیس  همان  ازَع  نوچ  لالض  رد  تشز و 
« .نآ ندوب  راوازـس  زا  شیپ  اه  تمعن  هدنهد  یلاعت  يادخ  تمحر  زا  دور  یم  دیما  هچ  نآ  رد   ...: » َیلاَعَت ِهَّللا  ِهَمحَر  نِم  یَجُری  اَمِیف 

زا سپ  هک  تسا  فورعم  ياعد  زا  هتفرگ  رب  هلمج 

 (، يدیهش يونثم (  حرش 
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264 ص : ج 6 ،

.تسا هدمآ  زین  اه  تیاور  رد  دوش و  یم  هدناوخ  رفعج  زامن  ندرازگ 

یکیدزن هک  يرود  اَسب  و  ( 28 يروش ، « ) .دندش دیمون  هک  سپ  نآ  زا  ار  رایسب - ناراب - دتسرف  یم  ورف  هک  تسوا  و   ...: » يِذَّلا َوُه  َو 
ات دوب  تبوقع  راظتنا  هک  ییاج  زا  دـیایب  هک  یتخبـشوخ ، اـسب  و  دوب ) هبوت  نآ  ببـس  هک   ) كراـبم یتیـصعم  اـسب  و  دوش ، بجوم  ار 

ثیدح رد  ناقرف ) هروس  هیآ 70 ، زا  هتفرگ  ریخا  تمـسق   ) .دنک یم  لدبم  کین  رادرک )  ) هب ار  نانآ  دب  رادرک  ادخ  هک  دوش  هتـسناد 
.تسا هدمآ  تیب  نیا  دنتـسم  رد  یتیاور  نیدـلا  مولع  ءایحا  ءایلوألا و  هیلح  زا  ص 172 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  دمآ :

دراد یم  هضرع  ادخ  هب  وا  دورب و  خزود  هب  دـیاب  دوش  هتفگ  ودـب  هک  تسا  يراکهانگ  باسح  هب  یگدیـسر  هراب  رد  تیاور  نآ  اما 
اه ندب  رد  تساه  حور  تشگ  زاب  هراب  رد  نیزاغآ  ياه  تیب  نیا  .تسا  بسانم  دـعب  هب  تیب 1810  اب  .دوب و  نیا  زج  وت  هب  نم  دیما 

ءامـسلا و نیب  ام  تألم  دـق  لحنلا  اـهناک  حاورـالا  جرختف  ثعبلا  هخفن  خـفنی  نأ  لیفارـسا  رمأـی  مث  : » تسا تیاور  نیا  اـب  بساـنم  و 
ص ج 5 ، روثنملا ، ّرد   ...« ) داسجالا یلا  ِضرألا  ِیف  ُحاورالا  لخدتف  هدسَج  یلا  ِحور  ُّلک  َّنعجرَیل  یلالج  یتَّزِع َو  لوقیف َو  ضرألا 

ٌماـِیق ْمُه  اذِإَـف  يرْخُأ  ِهِیف  َخـُِفن  َُّمث  ُهَّللا  َءاـش  ْنَم  اَّلِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  ِتاومَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َقِعَـصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو  هیآ : اـب  زین  و  ( 340
دوش هدیمد  سپ  دهاوخ  ادخ  هک  نآ  رگم  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  ره  ددرگ  شه  یب  سپ  روص  رد  دوش  هدـیمد  و  َنوُرُْظنَی :

رد
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اذِإَف ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  تسا :...  رما  روص  خـفن  ( 68 رمز ، « ) .دـنرگن یم  هک  دنناگداتـسیا  اپ  رب  ناگدرم ]  ] ناهگان سپ  راب  رگید  نآ 
، سی « ) .دنباتـش یم  ناشراگدرورپ  يوس  هب  اهروگ  زا  ناهگان  نانآ  روص و  رد  دوش  هدیمد  و  َنُولِْـسنَی : ْمِهِّبَر  یلِإ  ِثادْـجَْألا  َنِم  ْمُه 

: زین انالوم  رگید  ياه  تیب  رد  تسا و  هیرذ »  » عمج تیب  نیا  رد  .رئارذ  ریارَذ : ( 51

تیب 36084) ریبک ، ناوید   ) يزاجح هدرپ  وا  يور  قشع  دنیارس ز  یم  یحور  ياهریارذ 

.تسا يرارذ  هّیِّرذ ، عمج  اما  تیب 12213 ) ریبک ، ناوید   ) روص هخفن  لاثم  ریارذ  هدنز  دنوش  دبات  رد  باتفآ  نآ  زیربت  يوس  ز 

یلِإ يرْخُْألا  ُلِسُْری  َو  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  هچ  نادب  تسا  تراشا  حبص : تقو  وچمه 

265 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد ( 42 رمز ، « ) .هدـش نیعم  نآ  يارب  هک  ینامز  اـت  هدیـسرن - نآ  گرم  هک  ار  یناـج  ار - يرگید  دتـسرف  یم  زاـب  و  یمَـسُم : ٍلَـجَأ 
.تسین بسانم  یلو  هدمآ ، .َنُوماَنَت » اَمَک  َنُوتوُمَت  مُکَّنا  .ِتوَملا َو  ُخأ  ُموَّنلا   » نآ ذخأم  ص 164 )  ) يونثم ثیداحا 

: رگرز ناج 

زیختسر زور  دنیآ  مصخ  يوس  زاهج  نوچمه  اه  قلُخ  اه و  هشیپ 

.یکیرات تملظ : عمج  مَلُظ :  1 / 1687 باتش 1688 - دوخ  مصخ  هب  مه  دیآ  سپاو  باوخ  دعب  زا  اه  قلخ  اه و  هشیپ 

.هدنیوج هانپ  ریجَتسُم :

.مسج زا  تیانک  .لِگ  نیط :

ُهاْقلَی ًاباتِک  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  ِهُِقنُع َو  ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناـسنِإ  َّلُـک  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ  نادـب  تسا  تراـشا  ندـیرپ : هماـن 
یم هدوشگ  ار  نآ  هک  یباـتک  زیخاتـسر  زور  وا  يارب  میروآ  یم  نورب  میا و  هدـنکفا  شندرگ  رد  ار  وا  رادرک  ار  یمدآ  ره  ًاروُْـشنَم :

ص)  ) لوسر زا  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  رش : ریخ و  ندمآ  زاب  ( 13 ءارسا ، « ) .دنیب
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ذخأم يورقنا  هک  ثیدح  نیا  و  دیرملا ) ُهَینُم  زا  ص 249 ، ج 67 ، راونالا ، راحب  « ) .مِِهتاَِّین یَلَع  ُساَّنلا  ُثَعُبی  امَّنا  : » تسا هدش  تیاور 
ُلوُقَیَف ِِهلامِِشب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو  هیآ : نیدب  تسا  تراشا  لامش : .نوتومَت » امَک  نورَشُحت  نوشیعَت و  امک  نُوتوُمَت  : » هتشونن ار  نآ 

ناج رشح  رد  .تسا  هدش  دننامه  رشح  هب  دنزیخ  یم  رب  اه  هتفخ  هک  نادادماب »  » اه تیب  نیا  رد  ( 25 هقاح ،  ) .ْهَِیباتِک َتوُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای 
.دمد یم  ناشاه  نت  هب  نت ، زا  هدرک  رفس  ياه  ناج  زین  يرادیب  ماگنه  دسانش ، یم  ار  دوخ  نت  ناج  ره  ددرگ و  یم  زاب  اه  نت  هب  اه 

رادرک و هب  راب  رگید  تساخرب  باوخ  زا  نوچ  زین  هتفخ  .تسا  هدرک  هچ  دـنیب  یم  دریگ و  یم  ار  دوخ  لمع  همان  سک  ره  رـشح  رد 
زا نتساخرب  هب  ناوت  یم  درک و  ینعم  تمایق » حبـص   » ناوت یم  ار  رحـس  تقو  .تسا  هتفگ  هچ  هدرک و  هچ  هک  درگن  یم  دوخ  راتفگ 

.تسا یفلکت  یلو  دومن  ریسفت  باوخ 

266 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اوگ  ود  رشحم  گرم و  ناشن  رب  ام  ِّيرادیب  باوخ و  ار  ام  تسه 

سب ربکا  ِرـشح  رد  دوش  نآ  ناهن و  تسا و  لایخ  همان  نیا  کیل  دودز  ار  ربکا  گرم  رغـصا  گرم  دومن  ار  ربکا  رـشح  رغـصا  رـشح 
هناد ینیمز  رد  نوچ  شلد  رد  يا  هناخ  لایخ  نیب  سدـنهم  رد  رَوُص  دـنایورب  اج  نآ  لایخ  نیز  رثا  ادـیپ  ناهن ، اجنیا  لایخ  نیا  نایع 

دهاوخ یتروص  رـشحم  زور  نطَو  لد  رد  دنک  وک  یلایخ  ره  نورد  مخت  زا  دیاز  هک  نیمز  نوچ  نورب  دیآ  نوردـنا  زا  لایخ  نآ  يا 
نیز مصلخَم  ریگ  هناد  نیمز  ردنا  تابن  نوچ  ریمض  رد  سدنهم  نآ  لایخ  نوچ  ندش 
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: رشحم هناشن  يرادیب  باوخ و   1787 تسا ب 1795 - يا  هّصِح  شنایب  رد  ار  نانمؤم  تسا  يا  هّصق  رشحم  ود  ره 

(3 تیب 1725 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 3 تسین 1725 / كاـب  یتـسد  باوخ  رد  دور  رگ  تسیا  هم  نظ  ردـنا  تسا  باوخ  ناـهج  نیا 
.باوخ زا  سپ  يرادیب  رغصا : رشح 

.تسا گرم  زا  سپ  ندش  هدنز  ربکا : رشح 

نآرق زا  هتفرگ  رغـصا  گرم  هلیـسو  هب  ربکا  گرم  ندودز  .تسا  ندرم  زا  تیاـنک  ربکا » گرم   » و باوخ ، زا  تیاـنک  رغـصا : گرم 
ددرگ یم  زاب  نت  هب  هدیسرن  شگرم  هک  ناج  نآ  یمَسُم : ٍلَجَأ  یلِإ  يرْخُْألا  ُلِسُْری  َتْوَْملا َو  اَْهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  تسا : میرک 

تـسام ياه  هشیدنا  ناهج  نیا  رد  ام  راتفگ  رادرک و  رتفد  هک  نادب  تسا  تراشا  تسا : لایخ  همان  نیا  ( 42 رمز ، « ) .دریم یمن  نت  و 
.دوش یم  راکشآ  رشحم  رد  شرثا  .تسا و  ناهن  اما  .تسا  هدرک  تبث  دوخ  رد  ار  نآ  هک 

: لایخ نیب  سدنهم  رد 

اه هشیب  زا  نوتس  دروآ و  تلآ  اه  هشیدنا  ضرع و  نآ  سدنهم  زا 

2 / 963 يا 964 - هشیدنا  ضرع و  زج  لایخ و  زج  يا  هشیپ  ره  هیام  لصا و  تسیچ 

267 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ربارب ار  ناهج  نیا  يرادیب  باوخ و  و  دنناد ، یم  یباوخ  ترخآ  رـشح  ربارب  ار  ایند  یناگدـنز  نافراع  اه ، تیاور  یخرب  هب  دانتـسا  اب 
ام ياه  هدرک  تسا ، هدمآ  ع )  ) ناماما و  ص )  ) لوسر زا  هدیسر  ياه  تیاور  رد  میرک و  نآرق  رد  هک  نانچ  .دنرآ  یم  لاثم  زور  نآ 

نتخاس نشور  يارب  .دسر  یم  ام  تسد  هب  دوش و  یم  هدوشگ  زیخاتـسر  زور  رد  همان  نآ  ددرگ و  یم  طبـض  ناملامعا  ياه  همان  رد 
رد هک  دنز  یم  لاثم  انب  هشیدنا  سدنهم و  هب  انالوم  تقیقح  نیا 
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يا هناد  ای  .دریگ  یم  تروص  انب  لکـش  هب  نیمز  رد  نآ  رثا  اما  دیآ  یم  دیدپ  سدنهم  نهذ  رد  انب  هشیدنا  .دیدرگ  نایب  زین  مود  رتفد 
.دنراد یم  رب  نآ  زا  هک  تسا  یلوصحم  نآ  رثا  دنراک ، یم  نیمز  رد  هک 

نآ ققحت  تسا و  سدنهم  رکف  رد  ناهنپ  هشیدنا  نیمز و  رد  ناهن  هناد  نوچمه  رادرک ، راتفگ و  زا  تسا  ناهج  نیا  رد  هچ  نآ  سپ 
.دوب دهاوخ  زیخاتسر  زور  رد 

دنور یم  هروک  هب  دب  کین و  دقن  دنوش  نایوپ  اضق  ناوید  يوس  زیت  بوخ  تشز و  كاخ  زا  دنهج  رب  زیختـسر  باتفآ  دیآ  رب  نوچ 
نوچ ز دسج  رد  دیامن  یم  اه  لد  ّرـس  دسر  یم  اه  ناحتما  هظحل  هظحل  زادُگ  رد  ریحَز و  ردنا  بلق  ِدقن  زان  زان  نامداش و  وکین  ِدقن 

یکی نآ  راهب  تسد  دنک  ادیپ  يد  ِّرِس  رانکوک  اندنگ و  زایپ و  زا  شاهّرـس  دیورب  هک  یکاخ  وچ  ای  شاف  هتـشگ  نغور  بآ و  لیدنق 
هدنام زاب  رَقتسُم  میب  همـشچ ز  هد  هتـشگ  رطخ  زا  هدیهج  نوریب  اه  مشچ  نوگن  رـس  هشفنب  نوچمه  رگد  نآ  نوُقَّتُْملا و  ُنَْحن  زبس  رس 

همان پَز  تسار  همان  تخب  دوبن  هک  نآ  پچ ز  يوس  تسار و  يوس  نادرگ  مشچ  راسَی  ِيوس  زا  دیان  همان  هک  ات  راظتنا  رد  اه  هدـید 
رس ُرپ ز  هن  قیدص  لد  ِرازآ  هک  زج  هن  قیفوت  کی  ریخ و  کی  وا  ردنا  يا  هدنگآ  قسف  مرُج و  زا  هیـس  رـس  يا  هدنب  تسد  هب  دیآ  يا 

وا ب 1809- ِياَّنا  اَنا و  نانوعرف  وچ  نآ  وا و  ياه  يدزد  يراک و  لغد  نآ  هار  لها  رب  ندز  کَْبنُخ  رَخْـسَت و  هانگ  ّیتشز و  ياپ  اـت 
میرک نآرق  زا  هتفرگ  دنهج : رب   1796
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(68 رمز ،  ) .َنوُرُْظنَی ٌماِیق  ْمُه  اذِإَف  يرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن  َُّمث  تسا :

268 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

میهن یم  و  ًاْئیَـش : ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف  ِهَمیِْقلا  ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  .یهلا  لدـع  همکحم  اضق : ناوید 
نادب تسا  تراشا  نامداش : وکین  دـقن  ( 47 ءایبنا ، « ) .دوشن یمتـس  كدنا  ار  سک  چیه  سپ  زیخاتـسر ، زور  رد  ار  لدـع  ياه  نازیم 

اَّمَأ َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  بلق : دقن  ( 7 - 6 هعراق ،  ) .ٍهَیِضار ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  .ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَم  اَّمَأَف  تسا : میرک  نآرق  رد  هچ 
ُذَخُْؤیَف ْمُهامیِِـسب  َنوـُمِرْجُْملا  ُفَْرُعی  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دـسج : رد  لد  ّرـس  ( 9 - 8 هعراق ،  ) .ٌهَیِواـه ُهُّمُأَـف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم 

ار نآ  تاغللا  ثایغ  جاردـننآ و  فلؤم  نوچ  ناسیون  تغل  ضعب  لیدـنق  نغور : بآ و  لیدـنق و  ( 41 نمحر ،  ) .ِماْدقَْألا یِصاوَّنلِاب َو 
نآ نایم  هلیتف  هتخادنا  نآ  رب  نغور  هدرک و  رپ  بآ  هب  ار  نآ  هک  يرولب  هنیگبآ  لیدـنق  زا  یعون  بآ  لیدـنق  دـنا : هدرک  ینعم  نینچ 

نغور نآ  رد  هک  تسا  هدوب  يا  هشیـش  یفرظ  لیدنق  .هدـمآ  دـیدپ  بیکرت  نیا  ینعم  نتفاین  رد  تسرد  زا  ینعم  نیا  .دـنیامن  نشور 
ینعم هب   ) ALEHDNAK ینانوی ) هژاو  زا  هتفرگ  .دنتخیوآ و  یم  فقـس  رب  هک  نادـغارچ  .دـنداهن  یم  نآ  رد  هلیتف  دـنتخیر و  یم 

.تسا عمش 

دیزیرب بآ  يور  رب  رگا  ار  نغور  هک  ارچ  تسین ، قیقد  نغور » سپس  دنتخیر  یم  لیدنق  رد  بآ  یمک  ادتبا  : » هک دنا  هتشون  هچ  نآ 
نغور بآ و  زا  انالوم  شاف »  » هملک هب  هجوت  اب  .درادـن  ینـشور  دوب و  دـهاوخ  بآ  رد  هلیتف  تروص  نیا  رد  دـنام ، یم  الاب  نانچمه 

ندادن ای  نداد  ینشور  زا  هک  دراد  هجوت  هتکن  نیدب  لیدنق  رد 
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.نغور ای  تسا  بآ  نآ  نورد  دوش ، یم  راکشآ  لیدنق 

 ... ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  هک  زیخاتـسر  زور  دوش ، یم  هدید  نوریب  زا  دشاب  نغور  ای  بآ  لیدنق  رد  هک  نانچ  هک  تسا  نیا  انالوم  دوصقم 
.ددرگ یم  راکشآ  سک  ره  نورد  تسا  ( 9 قراط ، )

َنیِذَّلا َقیِـس  زین َو  و  ( 170 نارمع ، لآ   ) .ُهَّللا ُمُهاـتآ  اـِمب  َنیِحِرَف  هلمج : زا  میرک  نآرق  ياـه  هیآ  زا  یخرب  هب  تسا  تراـشا  زبـس : رس 
.ْمِهِّبَر َدـْنِع  ْمِهِـسُؤُر  اوُسِکاـن  َنُومِرْجُْملا  ِذِإ  يرَت  َْول  َو  هیآ : نیدـب  تسا  تراـشا  نوگن : رـس  ( 73 رمز ،  ) .ًارَمُز ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُـهَّبَر  اْوَـقَّتا 

(12 هدجس ، )
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(. نتخیر ناوارف  کشا  رد  تغلابم   ) تفرگ نآ  يوغل  ینعم  هب  ار  همشچ  ناوت  یم  و  ندمآ ، نوریب  هقدح  زا  نتشگ : همشچ  هد 

.اًلیِقَم ُنَسْحَأ  ارَقَتْسُم َو  ٌْریَخ  ٍِذئَمْوَی  ِهَّنَْجلا  ُباحْصَأ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  .خزود  ای  تسا  تشهب  ایآ  هک  يدبا  هاگیاج  رقَتـسم :
نآرق رد  هچ  نادـب  تسا  تراشا  راـسی : يوس  زا  هماـن  ( 66 ناقرف ،  ) .ًاماقُم ارَقَتْـسُم َو  ْتَءاس  اهَّنِإ  ناـیخزود : هراـب  رد  و  ( 24 ناقرف ، )
ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف  تسار : همان  تخب  ( 25 هقاح ،  ) .ْهَِیباتِک َتوُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَیَف  ِِهلامِِـشب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو  تسا : میرک 

-23 تاعزان ،  ) .یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  َلاقَف  يدانَف  َرَـشَحَف  نوعرف : هتفگ  هب  تسا  تراشا  اـّنا : اـَنأ و  ( 19 هقاح ،  ) .ْهَِیباتِک اُؤَْرقا  ُمُؤاـه  ُلوُقَیَف 
(24

هار هتـسب  ادـیپ ، مرج  راد  يوس  نادزد  وچ  ددرگ  ناور  سپ  لیِحَر  دـش  نادـنز  يوس  هک  وا  دـناد  لیقَث  نآ  دوخ  هماـن  دـناوخب  نوچ 
هدش مُگ  ادیپ  هتـشگ  شا  هناخ  رد  نت و  رب  يدزد  تخر  دـب  ِرامـسِم  نوچ  هتـشگ  شناهد  رب  دـَب  راتفگ  تّجح و  نارازه  نآ  راذـتعا 

شا هناسفا 
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نوچ ادیپ  هتشگ  ناهنپ  هدوب  سپ  شیپ و  کیالم  نآ  لَّکوم  نوچ  ریزگ  شتآ  ار ز  راخ  دشابن  هک  ریعَـس  ِنادنز  هب  ددرگ  ناور  سپ 
دهج رب  هک  دوب  ات  وا  هار  ره  رس  رب  اپ  دشک  یم  شیوخ  ياه  نادهک  هب  گس  يا  ورب  هک  شین  هب  شدنزوپس  یم  شدنرب  یم  سَسَع 
دراد هچ  يدیموا  کشخ  نازخ  ِناراب  وچ  دراب  یم  کشا  دنک  یم  سپاو  يور  يدیما  رد  دنز  یم  نت  دتسیا  یم  رظتنم  وا  هاچ  نآ  ز 
ِلاَّطب يا  هک  شدییوگب  هک  رون  ِمیلقا  زا  دیآ  رما  قح  سپ ز  دنک  یم  سَّدقم  هاگرد  هب  ور  دنک  یم  سپاو  يور  ینامز  ره  نآ  زُج  وا 

يا رازآ و  ادـخ  يا  تسد  هب  دـمآ  تک  تسا  نآ  تا  همان  رـس ؟ هریخ  يا  ینک  یم  سپاو  هچ  ور  رـش ؟ ناک  يا  یتسیچ  راظتنا  روع 
: همان دـناوخب  نوچ   1810 شیوخ ب 1824 - راـک  يازج  نیب  سپ ؟ يرگن  هچ  شیوـخ  رادرک  هماـن  يدـیدب  نوـچ  تسرپ  ناـطیش 

انَتَْلیَو ای  َنُولوُقَی  َو  ناراکهانگ : فصو  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ 

270 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار یگرزب  درخ و  هتشاذگن  او  تسا  يا  همان  هچ  ام  رب  ياو  يا  دنیوگ  یم  و  اهاصْحَأ : اَّلِإ  ًهَرِیبَک  ًهَریِغَـص َو ال  ُرِداُغی  ِباتِْکلا ال  اَذِهل  ام 
ِرْدَأ َْمل  ْهَِیباتِک َو  َتوُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَیَف  ِِهلامِِشب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو  زین : هیآ  نیا  و  ( 49 فهک ، « ) .ار نآ  هدروآ  رامش  رد  هک  رگم 

مباسح متـسناد  یمن  دـنداد و  یمن  نم  هب  ارم  همان  شاک  دـیوگ  سپ  هدـش  هداد  شپچ  تسد  هب  وا  همان  هک  سک  نآ  اما  ْهَِیباسِح : اـم 
.تسا راکهانگ  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .ناج و  نارگ  نارگ ، لیقث : ( 26 - 25 هقاح ، « ) .تسیچ

: نادنز
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.نتشگ هناور  خزود  هب  ندش : لیحر  نادنز  يوس  .خزود  زا  تیانک 

.دروآ یم  دوخ  تشز  راک  يارب  یناگدنز  نارود  رد  هک  اه  ناهرب  اه و  لیلد  دب : راتفگ  تّجح و 

تخر ( 65 سی ،  ) .ْمِهِهاْوفَأ یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .تفگ  نخس  دناوتن  هک  .ایوگان  زا  تیانک  ناهد : رب  رامسم 
.دهد یم  یهاوگ  نادب  مادنا  اپ و  تسد و  هدش و  تبث  وا  لمع  همان  رد  هدرک و  ایند  رد  هک  اه  فلخت  اه و  هانگ  زا  تیانک  يدزد :

.راتفگ تّجح و  زا  تیانک  هناسفا :

.خزود ياه  مان  زا  تسا  یمان  تسا و  نازوس  شتآ  تغل  رد  ریعَس :

ناراکمتس و ناطـساق  ( 15 نج ،  ) .ًاـبَطَح َمَّنَهَِجل  اُوناـکَف  َنوُطِـساْقلا  اَّمَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  هب  تراـشا  شتآ : زا  راـخ  ندوـبن  ریزگ 
.دنا قح  هار  زا  نافرحنم 

یم هدرامگ  وا  رب  اراکشآ  زور  نآ  دیتع ) بیقر و   ) دندوب وا  رادرک  راتفگ و  نتشون  رومأم  یناهن  هک  یناگتشرف  سپ : شیپ و  لَّکوم 
.دننار یم  خزود  يوس  هب  ار  وا  سسع  دننام  دنوش و 

.ندرب ورف  ندیزوپس :

.نتفرن ندرک ، فقوت  ندز : نت 

.راگدرورپ سدق  تحاس  رون : میلقا 

.تسا هدرکن  کین  يراک  هک  .لبنت  لهاک : لاَّطب :

.ءاروح عمج  روح  نوچ  تسا  فلع  بآ و  یب  نابایب  ینعم  هب  و  ءاروع ، عمج  یبرع  رد  روُع :

.تسا هتفر  راک  هب  هنهرب »  » ینعم هب  نانابز  یسراف  لوادت  رد  یلو 

حرـش یتّین  نطاب  ّرـس و  رد  ار  وت  هن  یتعاط  رهاـظ  يور  زا  ار  وت  هن  ینـشور  دـیما  وک  هَچ  نینچ  رد  ینز  یم  یلوم  لوم  هچ  هدُـه  یب 
271 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

سپ شیپ و  تربع  هب  ندرک  رظن  هن  سک  رازآ  نابز ز  ظفح  ار  وت  هن  مایص  زیهرپ و  زور  رد  ار  وت  هن  مایق  تاجانم و  اه  بش  ار  وت  هن 
شیپ
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شورف وج  يامن  مدنگ  اغد  يا  شورخ  رپ  هبوت  ملظ ، رب  ار  وت  هن  شیپ  نارای ز  ندرم  دشاب  هچ  سپ  شیوخ  عزن  گرم و  دای  دوب  هچ 
رد ار  وت  دیآ  نوچ  همان  تساک  ردغ و  رد  يُدب  پچ  ياپ  هک  نوچ  ازج  يوزارت  ییوج  نوچ  تسار  اغد  دوب و  ژک  وت  يوزارت  نوچ 
نآ زا  ار  هُک  دوش  هک  تشرد  تاباطخ  دیآ  لبق  نیز  مه  شیپ  رد  دتف  ژک  وت  هیاس  مخ  وت  ّدق  يا  تسا  هیاس  ازج  نوچ  تسار  تسد 

.ندرک گنرد  ندز : لوم  لوم   1825 تشپ ب 1834 - ژوک  مه 

.ندوب لامشلا  باحصا  هرمز  رد  .ندوب  راک  اطخ  زا  تیانک  ندوب : پچ  ياپ 

.تسوا رادرک  هزادنا  هب  زین  رادرک  يازج  تسوا ، هزادنا  هب  وا و  مسج  سکع  یمدآ  هیاس  هک  نانچ  تسا : هیاس  ازج  نوچ 

هب اه  تحیضف  یناد  یم  هن  رو  ملح  هب  ار  اهرتب  يدیـشوپ  وت  دوخ  نانچ  دص  منانچ  دص  منانچ  دص  نایب  يدومرف  هچ  نآ  دیوگ  هدنب 
دـص ای  نم  مهو  لایخ و  زو  نتـشیوخ  هنازجاع  زاین  زو  شیک  رفک و  ّرـش و  ریخ و  يارو  زا  شیوخ  لعف  داهج و  زا  نوریب  کیل  ملع 
یب میرک  يا  دیموا  مدوب  ضوع  یب  فطل  یضحم ز  ششخب  ُوتُع  ای  یشاب  تسار  يارو  زا  وت  فطل  ِضحم  هب  يدیموا  مدوب  نم  وچ 
يا هداد  مدوجو  هک  شیوخ  يور  مدرک  دیموا  نآ  يوس  مرگنن  یم  نتشیوخ  لعف  يوس  مرک  ضحم  نآ  دب  مدرک  سپـس  ور  ضرغ 

رد شیاشخب  ضحم  اطخ  ار و  دوخ  مرج  درامـش  نوچ  نآ  رب  مدوب  دـمتعم  هشیمه  نم  ناـگیار  يدادـب  یتسه  تعلخ  شیب  شیپ  زا 
ام هب  شدیرآ  زاب  کیالم  ياک  اطع  رد  دیآ 
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1835 مینز ب 1846 - رب  طخ  همه  ار  اهاطخ  نآ  مینک و  شدازآ  راو  یلابا  اجر ال  يوس  لد  مشچ  شتسُدب  هک 

272 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ياعد زا  هرقف  نیا  زین  .حـیبقلا » رتس  لـیمجلا و  رهظا  نم  اـی  : » نوچ روثأـم  ياـهاعد  زا  ییاـه  هرقف  هب  تسا  تراـشا  اـهرتب : ندیـشوپ 
.یشکرس ای  يرادربنامرف  وتع : ای  یشاب  تسار  .هترتس » حِیبَق  نِم  مَک  : » لیمک

.دوب نم  قاقحتسا  زا  شیب  يدیرفآ و  ارم  حور  میایب  ایند  هب  هک  نآ  زا  شیپ  شیب : شیپ  زا 

يوفع .ضحم  شیاشخب  شیاشخب : ضحم   2 تسم 1658 / شوه و  یب  دش  شیوخ و  ِّبر  دید  تسلا  ماگنه  هب  وک  سک  نآ  حور 
.هزعلا بر  سدق  تحاس  زا  تیانک  .تسین  باقع  نآ  رد  هک 

َوُفعا نَأ  ِیل  َّنَأ  َُهبِّذَعا َو  نَأ  ِیل  َّنَأ  َِملَعَف  ًابنَذ  ََبنذا  نَم  (: » ص  ) لوسر زا  تسا  یتیاور  نآ  ذخأم  .تسا  نم  قح  .مرادـن  اورپ  یلاباال :
.لامعالا باوث  زا  یسلجم ، « ) .هنَع ُتوَفَع  ُهنَع 

نب هلاضف  تماص و  نب  هدابع  زا  تسا  یتیاور  راکهنگ ، نینچ  زا  وا  فصو  انالوم و  هدورـس  اب  بساـنم  و  ص 6 ) ج 6 ، راونالا ، راحب 
.دنرب خزود  هب  ار  ود  نآ  هک  دسر  نامرف  دنام ، یقاب  درم  ود  دسر  نایاپ  هب  ناگدیرفآ  هراب  رد  يرواد  دوش  تمایق  زور  نوچ  : » دـیبع
دیوگ یتسیرگن ؟ سپاو  ارچ  دـسرپ  دـننادرگ  شزاب  نوچ  .دـننادرگ و  زاب  ار  وا  دـیامرف  راّبج  يادـخ  درگن  سپ  زاب  ود  نآ  زا  یکی 
يونثم ثیداحا  رد  ص 509 ) ج 14 ، لامعلا ، زنک  « ) .دـنرب تشهب  هب  ار  وا  ات  دـسر  ناـمرف  سپ  يرآ  رد  تشهب  هب  ارم  متـشاد  دـیما 

« یلاباال  » ظفل هک  تسا  یثیدح  یطویس  ریغصلا  عماجلا  زا  (ص 164 )
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.دید ناوت  یم  زین  لامعلا  زنک  رد  ار  ثیدح  نآ  تسا  هدمآ  نآ  رد 

نیک صرح و  زا  مرازیب و  دب  نم ز  نیبم  ژم  ژک  هنم  نم  رب  هنگ  وت 

2 / 2711 زور 2712 - هب  دیآ  مبش  ات  مراظتنا  زونه  منامیشپ  مدرک  يدب  نم 

مک شیب و  ّتلَز  مرج و  دنامن  ات  مرک  زا  میزورف  رب  شوخ  یشتآ  حالـص  زا  ردغ و  دوبن ز  نایز  شِک  حابُم  دش  ار  یـسک  رم  یلاباال 
حرـش مینک  یناحور  رازلگ  ار  راخ  مینز  یناسنا  هاـگنب  رد  هلعـش  راـیتخا  ربج و  مرج و  دزوسب  یم  رارـش  رتمک  شا  هلعـش  زک  یـشتآ 

273 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

تلآ هراپ  تشوگ  رَـشَْبلا  ُوب  رایتخا  ِّرف  ّرک و  رَقتـسم  رون  شیپ  دـشاب  هچ  دوخ  مَُکلاَمعا  مَُکل  ِحلـُصی  ایمیک  مهن  خرچ  زا  میداتـسرف  ام 
يا هدنکآ  رَذَق  زا  یکمرک و  نانج  ینعی  نوخ  هرطق  ود  شکردـم  ناوختـسا  هراپ  ود  نآ  وا  عمـسم  وا  يانیب  رظنم  هراپ  هیپ  وا  يایوگ 

یلاباال  ) .اور حابم :  1847 راد ب 1856 - دای  ار  نیتسوپ  نآ  زایا  يا  راذـگاو  ار  ینم  يدوب  ینم  زا  يا  هدـنکفا  ناـهج  رد  یقارطمط 
اب بسانم  تیب  نومـضم  .دناسرن  يدوس  ای  ینایز  ار  وا  ناگدـنب ، ندوب  راک  تسرد  ندرک و  تنایخ  هک  تسا  یـسک  هتـسیاش  نتفگ 

: تسا ظفاح  هدورس 

اَهُّیَأ اـی  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مَُکل : ِحلـُصی  ینم  وچمه  قسف  هب  اـی  ییوت  وچمه  دـهز  هب  دوشن  مک  هناـخراک  نیا  قنور  هک  اـیب 
دیـسرتب ادخ  زا  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ْمَُکبُونُذ : ْمَُکل  ْرِفْغَی  ْمَُکلامْعَأ َو  ْمَُکل  ِْحلُْـصی  ًادیِدَس  ًالْوَق  اُولُوق  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

امش يارب  دروآ  حالص  هب  ات  دییوگ  راوتسا  نخس  و 
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: مشچ هراپ : هیپ  ( 71 - 70 بازحا ، « ) .ار ناتناهانگ  دزرمایب  ار و  ناترادرک 

ِتعاط هن  دـعب ) هب   2 تیب 2439 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) 2 / 2439  ) نامـسآ رب  دـنز  یم  شرون  جوـم  ناور  روـن  نیا  هیپ  هراـپ  ود  زا 
دـشوکب یمدآ  هک  تسا  نآ  يارب  هدومرف  یهن  رما و  زا  هچ  نآ  .ینایز  ار  وا  نانآ  ِینامرفان  هن  دناسر و  یم  يدوس  ار  ادخ  ناگدـنب ،

هب نوچ  .تسادخ  زا  تسا  یتمعن  ار  وا  رگا  دنادب  و  درآ ، رامش  هب  هدنب  ار  دوخ  .دناسرب و  تسا  نآ  روخ  رد  هک  لامک  هب  ار  دوخ  ات 
رادرک زا  تسا ، هدنیآ  ناتساد  رد  نآ  لاثم  دشخبب و  شیادخ  دهاوخ  ششخب  دنز و  رس  وا  زا  ییاطخ  مه  رگا  دیسر ، تجرد  نینچ 

.زایا

رد یمکحم  ببس  هب  تسا  هنیفد  هرجح  نآ  رد  ار  وا  هک  ار  شناشات  هجاوخ  ندمآ ، نامگ  نیتسوپ و  قراچ و  تهج  وا  نتشاد  هرجح  زایا و  هّصق 
لفق ینارگ  و 

هراشا

ببس هب  تسا  هنیفد  هرجح  نآ  رد  ار  وا  هک  ار  شناشات  هجاوخ  ندمآ ، نامگ  نیتسوپ و  قراچ و  تهج  وا  نتشاد  هرجح  زایا و  هّصق 
لفق ینارگ  رد و  یمکحم 

ار هاـش  ـالُع  رد  رگنم  تسا  نیا  تقراـچ  ـالَخ  هرجح  رد  زور  ره  دور  یم  هتخیوآ  شقراـچ  نیتـسوپ و  هـتخیگنا  یکریز  زا  زاـیا  نآ 
، رد نآ  هشیمه  دراد  یم  هتسب  وا  ردنا  ار  یـسک  دهدن  یم  هار  تسا  يا  هرمخ  میـس و  رز و  اج  نآ  ردنا  تسا  يا  هرجح  ار  وا  دنتفگ 

ردـنا ياشگب و  بش  مین  ور  هک  ار  يریم  درک  تراشا  سپ  ام  هدیـشوپ ز  ناهنپ و  دوخ  تسیچ  ار  هدـنب  نآ  بجع  يا  دومرف  هاـش  وا 
ناهنپ رز  میس و  یمیئل  زا  ددع  یب  فطل  مارکا و  نینچ  اب  نک  شاف  نامیدن  رب  ار  وا  ِّرِس  نک  شامغی  ار  وت  رم  یبای  هچ  ره  وش  هرجح 

افو وا  دیامن  یم  دنک 
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ریم نآ  بش  مین  یگدنب  زج  وا  شیپ  دشاب  رفک  یگدنز  دبای  قشع  ردنا  هک  ره  شورف  وج  يامن  مدنگ  وا  هگ  نآ  شوج و  قشع و  و 
هرجح رب  تسا  ناطلس  رما  هک  نامداش  هناور  هرجح  بناج  ناولهپ  نیدنچ  هدرک  رب  هلَعشم  دز  يار  وا  هرجح  ِداشُگ  رد  دَمتعم  یـس  اب 
نزخم ِصاخ  ِصاخ  رهگ  زا  يوگ و  لـعل  قیقع و  زا  رز  ياـج  هچ  یه  تفگ  یم  یکی  نآ  مینک  شک  رد  رز  ناـیمه  یکی  ره  مینز 

قیقع ب اـی  دّرمز  توقاـی و  لـعل و  قیـشع  نیا  شیپ  هب  دراد  لـحم  هچ  تسا  يو  ناـج  دوخ  ار  هاـش  نونکا  هکلب  تسا  يو  ناـطلس 
رمع ص 253 ،) دیحوتلا ، رارسا   ) دوب هدش  ریزو  هک  يا  ههالوج  هدش : هتـشون  سک  دنچ  يارب  ناتـساد  نیا  زایا : هّصق   1857 - 1872

صصق و ذخآم  زا  لقن  هب  ءایلوألا ، هیلح   ) زیزعلا دبع  نب 

275 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا راطع  هدورس  ًانئمطم  انالوم  هدورس  ذخأم  .زایا  و  ص 174 ،) يونثم ، تالیثمت 

قامیا شردـپ  مان  مجنلا ، وبا  وا  هینک  زایا : ص 139 ) همان ، تبیـصم   ... ) رد شیداشگب  زور  ره  يا  هناخ  رب  میـس  زاـیا  هر  رد  یتشاد 
رادـصق و تموکح  هب  تسویپ و  دوعـسم  هب  دومحم  گرم  زا  سپ  .دوب  وا  هقـالع  دروم  تخـس  يوـنزغ و  دوـمحم  ناـمالغ  زا  تسا 

.كریز رسارس  هتخیگنا : یکریز  زا  .ه ق ) تافو 449   ) .دیسر نارکم 

(. ناهرب  ) دندنب ياپ  رب  ناناقهد  رتشیب  هک  رازفا  ياپ  یعون  .قوراچ  .غراچ  یکرت ) : ) قراچ

.ماخ مرچ  زا  شفک 

.یلاخ قاطا  الَخ : هرجح 

(. دنلب تبتر   ) يدنلب یَلُع : الُع :

.ندرک زاب  نداشگ ، داشُگ :

.لغب شک :

.بوبحم لوعفم ) ینعم  هب  لیعف  : ) قیشَع

دوخ صالخا ، یگدنب و  رسارس  صاخ ، تسا  يا  هدنب  زمر  زایا 
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اما .تسا  هدرب  رتالاب  ناگدنب  رگید  زا  ار  وا  تبتر  مودخم  يرازگتمدخ ، نیا  ساپ  هب  .تسا  هدـش  وا  همه  هدرک و  انف  مودـخم  رد  ار 
ار وا  سفن ، ياوه  هکنیا  يارب  تسا و  مودـخم  تکرب  زا  دراد  هچ  ره  هک  دـناد  یم  تسا و  هدرکن  شوـمارف  ار  شیوـخ  يدرخ  زاـیا 

مـسر هک  نانچ  ناگدنب  رگید  .درگن  یم  ار  شیوخ  یتسدـیهت  ياهزور  قراچ  نیتسوپ و  دور و  یم  یلاخ  هرجح  هب  زور  ره  دـبیرفن 
دهاوخ رگید  يوس  زا  و  دناد ، یم  كاپ  دنا  هداهن  وا  رب  هک  یتمهت  زا  ار  زایا  وس  کی  زا  مودخم  .دـنرب  یم  دـسح  يو  رب  تسا  نانآ 

.دنایامن یم  دنتسه  هک  نانچ  ار  زایا  مه  نادوسح و  مه  شیامزآ  نیا  دزاس  هدنمرش  ار  نانآ  دوش و  راکشآ  شنادوسح  رب  وا  یکاپ 

لد دیزرل  یمه  شمهو  زا  زاب  ّلِغ  ّشِغ و  ره  زا  شتـسناد  یم  كاپ  ناحتما  رهب  درک  یم  يرَخـسَت  نامگ  دـَب ، يدوبن  يو  رب  ار  هاش 
نکب وگ  دهاوخ  هچ  ره  تساور  وا  درک  رگ  وا و  تسا  هدرکن  نیا  دور  تلجخ  وا  رب  هک  مهاوخن  نم  دوش  هتسخ  دوب ، نیک  ادابم  هک 

276 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسام  بوبحم 

تسا و ژاژ  طیلخت  نینچ  نیا  لاصخ  وخ و  نآ  زا  رود  یتفگ  زاب  ما  هدرپ  رد  رگ  هچ  وا  نم  منم  وا  ما  هدرک  نم  دـنک  مبوبحم  هچ  ره 
یتـسه ز هلمج  يا  هرطق  کـی  وا  ردـنا  اـیرد  تفه  دـیدپان  شرعق  تساـیرد  یکی  وک  دـیعب  تسا و  لاـحم  دوـخ  نیا  زاـیا  زا  لاـیخ 

يارب زو  زاس  هاش  هکلب  تسا  ناهاش  هاش  دـنرگانیم  کی  هب  کی  شیاـه  هرطق  دـنرب  اـیرد  نآ  زا  اـه  یکاـپ  هلمج  يا  هرکِچ  شجوم 
ياه مشچ  زایا  شمان  دب  مشچ 
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کـشر نآ  فصو  میوگب  ات  کلف  يانهپ  هب  مهاوخ  ناهد  کـی  تسا  دـح  یب  شنـسُح  هک  تریغ  هر  زا  تسا  دـَب  يو  رب  مه  کـین 
دنکشب یفیعض  زا  لد  هشیـش  دنـس  يا  میوگن  مه  رگ  ردق  نیا  نینح  نیا  ناغف  رد  دیآ  گنت  نینچ  دص  نینچ و  مبای  ناهد  رو  کلم 

نیه موش  هناوید  هک  دیاب  نامگ  یب  منص  يا  زور  هس  هام  ره  رَس  نم  ما  هدیردب  ابق  سب  نیکـست  رهب  ما  هدید  كزان  وچ  ار  لد  هشیش 
هّـصق دوب  یم  هَم  ِرَـس  ار  وا  مد  هب  مد  دوـب  یم  هش  مغ  ردـناک  یلد  ره  تسا  هزوریپ  هن  تسا  زوریپ  زور  تسا  هزور  هس  لّوا  زورما  هک 

.سوسف ازهتسا ، رَخسَت :  1873 زاس ب 1891 - نونکا ز  تفر  هناوید  مدش  نوچ  زایا  فاصوا  دومحم و 

(. ار اهبنارگ  ییالاک  زایا  ندرک  هریخذ   ) ناماّمن هتفگ  هب  تسا  تراشا  نیک :

.تسا هتفر  راک  هب  نیگمرش  هدرزآ ، ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، حورجم  هتفوک و  هدنامرد ، تغل ، رد  هتسخ :

: منم وا 

يوت رِس  بحاص  ياج  هچ  يوت  رس  يوت  رِصُبی  یب  عمسَی و  ِیب  هک  ور 

.ندز تمهت  .داسفا  طیلخت :  1 / 1938 َهل 1939 - ُهَّللا  َناَک  هک  مشاب  ار  وت  نم  َهلَو  زا  هَِّلل  ناَک  نَم  يدش  نوچ 

.هرطق هکچ ، هَرکِچ :
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.دناسر یم  یهاش  هب  تساوخ  یم  وا  هک  ار  سک  ره  هاش ، نادنزرف  نایم  زا  .دوب  ار  گرزب  ریزو  هک  یتبتر  .ناشن  هاش  زاس : هاش 

، سایا زایا ، دب : مشچ  يارب  زا  يرونا )  ) ار مکح  چـیه  دوبن  کش  نیا  رد  تسا و  زور  تسا  نیا  یگجاوخ  دوب  هجاوخ  ناشن  هاش  رگ 
ار وا  دنچ  ره  ( ) كرتلا تاغل  ناوید   ) .دنمان ار  كولمم  هدنب و 
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نآ ار  لد  دنکـشب : یفیعـض  زا  لد  هشیـش  .دـنک ) یم  نیعم  ار  هاش  هک  تسوا  هکلب  تسا  ناهاش  هاـش  وا  دـنا  هدـیمان  كولمم  ماـن  هب 
.دنکن راکشآ  نآ  زا  مه  یکدنا  دراد و  هاگن  دوخ  رد  ار  بوبحم  ياه  یبوخ  هک  تسین  تقاط 

.ندرک راکشآ  ار  ینورد  زار  ندیرد : ابق 

تسا دنیاشوخان  ار  ناگصاخ  زج  نآ  ندینش  هک  دنک  یم  راکشآ  ار  ییاه  تقیقح  زایا  ناتساد  رد  ندش : هناوید  زور  هس  هام  ره  رس 
.دناسانش یم  يراودا  نونج  راتفرگ  ار  دوخ  يراتفرگ  نینچ  زا  زیرگ  يارب  دنزیخرب ، شرازآ  هب  دنروشب و  يو  رب  هک  تسا  نآ  میب  و 

نیمز هک  تشذگ  نابغاب  يدرم  هب  جاجح  يزور   » .یفقث فسوی  رسپ  جاجح ، اب  تسا  یبرع  يوگ  تفگ و  هب  کیدزن  وا  هدورـس  و 
تـسا يزوت  هنیک  هک  دنک  تنعل  شیادـخ  داد  خـساپ  درم  .تسا  يدرم  هنوگچ  جاجح  تفگ  داتـسیا و  وا  دزن  .داد  یم  بآ  ار  دوخ 

.درمش رب  ار  وا  ياه  یتشز  نینچمه  نانز و  هدننک  يوش  یب  نادنزرف و  هدننک  میتی  زیرنوخ ، زادنارب ، تمعن  .دوسح 

دید مشچ  هب  ار  شیوـخ  گرم  هتخیر و  ار  دوـخ  نوـخ  هک  یناتـسب  .مجاـجح  نم  تفگ  هن ! هتفگ  یـسانش ؟ یم  ارم  دیـسرپ  جاـجح 
نم یگناوید  زور  زورما  ما و  هناوید  روث  وبا  نم  تفگ  یناتـسب  هن  تفگ  جاجح  یـسانش ؟ یم  ارم  تفگ  تشادرب و  ار  دوخ  ياـصع 
رظن هب  تسا : هزوریپ  هن  ( 100 ص 99 - هردانلا ، تاوفهلا  « ) .تفر دـیدنخ و  جاجح  دـنزب  جاجح  رـس  رب  ار  اصع  ات  تساوخ  تسا و 

نیگن رب  هزوریپ  هک  تسا  هتـشاد  رطاخ  رد  ار  هتکن  نیا  سانج - تعنـص  تیاعر  زا  هتـشذگ  هزوریپ - ظفل  ندروآ  زا  انالوم  دسر  یم 
، نتشاد دوبن  اور  نیگن  ود  زج  ار  كولم   » .تسا هدوب  ناهاشداپ  صاخ  نتشاد 
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( همان تغل  زا  لقن  هب  همان ، زورون  « ) .هزوریپ رگید  و  توقای ...  یکی 
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هن .میوگ  یم  ار  قیاقح  نآ  رد  هک  تسا  يزوریپ  زور  زاغآ  زورما  ( ) یماظن  ) نداشگ ینامیلـس  رهم  ام  نداهن ز  متاخ  رب  هزوریپ  وت  ز 
انالوم هقالع  تدش  نیدلا و  سمش  هب  تسا  یتراشا  تسا ، هدرک  زایا  زا  اه  تیب  نیا  رد  هک  یفـصو  .تسا ) تردق  نداد  ناشن  زور 

.دیوگن زاب  دراد و  هاگن  لد  رد  ار  هقالع  نآ  دناوت  یمن  هک  ودب ،

هنیآ دروخ  رد  تسا و  ناریگ  تروص  نیا  دروخ  رد  هک  تسا  یتروص  نآ  هگ  نآ  تسا و  هّصق  تروص  دوش  یم  هدرک  نایب  هچ  نآ  هک  نآ  نایب 
دنک َو یم  مگ  ملق  شیر و  رس و  تلاجخ  زا  دیآ و  یم  مرـش  لیزنت  نیا  زا  ار  قطن  تسار ، هّصق  نیا  تقیقح  هک  یتیـسوّدق  زا  و  ناشیا ، ریوصت 

َشالا ِهیِفکَی  ُلِقاَعلا 

تسا و ناریگ  تروص  نیا  دروخ  رد  هک  تسا  یتروص  نآ  هگ  نآ  تسا و  هّصق  تروص  دوـش  یم  هدرک  ناـیب  هچ  نآ  هک  نآ  ناـیب 
رـس و تلاجخ  زا  دـیآ و  یم  مرـش  لیزنت  نیا  زا  ار  قطن  تسار ، هّصق  نیا  تقیقح  هک  یتیـسوّدق  زا  و  ناشیا ، ریوصت  هنیآ  دروخ  رد 

هراَشالا ِهیِفکَی  ُِلقاَعلا  دنک َو  یم  مگ  ملق  شیر و 

هَِیفاَعلا ُلوُصا  تَعاَض  اَم  َدَعب  هَِیفاَقلا  ِیل َو  ُمظَّنلا  ِیتأَی  َفیَک  بارخ  دش  هِد  ُرب  دیموا  جارخ  زا  باوخ  هب  ناتـسدنه  دید  ملیپ  هک  نآ  ز 
زا زایا  يا  اَنَفلا  ِیف  َءاَقَبلا  ُتنَیاَع  ُذنُم  یَنُکلا  ِتاَراَشا  نِم  یمسج  باذ  نُونُج  ِیف  ٍنُونُج  ِیف  ٌنُونُج  َلب  نوُجُّشلا  ِیف  ِیل  ٌدحاو  ٌنونج  اَم 

ناوخب متـستشگ  هناسفاک  ارم  وت  ناج  هب  مدناوخ  وت  قشع  هناسف ي  سب  يوگب  نم  هصق  وت  هّصق  زا  مدـنام  يوم  وچ  متـشگ  وت  قشع 
یم یسوم  هک  نآ  تسیچ ز  تفگ  دناد  هچ  هراچ  یب  هوک  ادص  نیو  یـسوم  وت  مروط  ِهُک  نم  يَدتقم  يا  نم  هن  یناوخ  یم  وت  دوخ 

وچ نت  نت  حور  فطل  دراد ز  یکدنا  نتشیوخ  ردق  هب  دناد  یم  هوک  تسا  یهت  هُک  دنادب 
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ات زیر  بالرُطـصا  ِدرم  دـشاب  طرـش  زیت  مشچ  دـشابن  نوچ  مّجنم  نآ  باـتفآ  نوـچمه  حور  زا  یتـیآ  باـستحا  دـشاب ز  بالرطـصا 
هک ز وت  باتفآ  خرچ و  دناد ز  رَدَق  هچ  باوص  وا  دیوج  بالرطـصا  زک  ناج  وب  دیـشروخ  تلاح  زا  درب  ات  وا  رهب  زا  دنک  ِیبالرُطُص 
يا ب هدیلام  ارچ  تلبـس  ناهج  وک  يا  هدید  هدـید  ردـق  ار  ناهج  وت  يرـصاق  سب  نیقی  ندـید  ناهج  رد  يرگنب  هدـید  بالرطـصا 

هدش ناونع  اه  ناتساد  نآ  نایاپ  ات  يونثم  زاغآ  زا  مینیب ، یم  هک  نانچ  ندرک : مگ  ملق  شیر  رس و   1892 - 1906
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نتفگ تسین  ناتساد  ییوگ  زاب  يونثم  ندورـس  زا  انالوم  ضرغ  اما  .تسا  هدمآ  مه  نیـشیپ  ياه  باتک  رد  هک  ییاه  ناتـساد  تسا ،
شناد دراد و  راک  رـس و  هّماع  اب  نوچ  انالوم  تسین ، ناگمه  مهف  روخ  رد  نتفگ  نایرع  ار  اه  تقیقح  نانچ  نکیل  .تساـه  تقیقح 
رتورف تسا  نآ  روخ  رد  هک  يا  هبتر  زا  ار  تقیقح  تسا  راچان  دیوگ ، یم  نخس  ناگمه  مهف  رادقم  هب  و  دریگ ، یم  رظن  رد  ار  نانآ 

راـک نیا  زا  وا  دـنادرگب و  ار  نآ  تیـسوّدق  وا  دوـخ  ریبـعت  هب  دروآ و  رد  تسا  ناـگمه  مهف  روـخ  رد  هـک  یظفل  رد  ار  ینعم  درآ و 
.دهد یم  تیارس  زین  هماخ  هب  راتفگ  زا  ار  یگدنمرش  تسا و  هدنمرش 

: ناتسودنه دای  لیپ و 

دیموا جارخ  زا  ( 2 تیب 2221 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 2 باوخ 2221 / هب  ناتـسدنه  هدید  یلیپ  وچمه  باتفآ  نوچ  لد  انیبان و  هدـید 
.رادب روذعم  ارم  منک  یم  نایب  ناتساد  تروص  رد  ار  ینافرع  ياه  ینعم  رگا  ُرب :

 ...: یتأَی َفیَک 

هابت تیفاع  ساسا  هک  یلاح  دیآ  یم  تیفاق  اب  رعش  ارم  هنوگچ 
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 ...: نونج ام  تسا  هدش 

ار ندنام  نادواج  هک  زور  نآ  زا  یمسج :...  َباَذ  تسا  یگناوید  رد  یگناوید  رد  یگناوید  هک  تسین  یگناوید  کی  اه  مغ  رد  ارم 
.دش هتخادگ  اه  تیانک  اه و  تراشا  زا  ممسج  مدید ، ندش  تسین  رد 

هیبنت و یعون  دنا  هتشون  هدش و  ینعم  تشگنا  ود  اب  بل  ياهوم  ندیلام  ندیشک ، يونثم  تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  ندیلام : تلبس 
ًانئمطم ًارهاظ و  یلو  دـنا  هدرک  ینعم  تلبـس » نداد  باـت   » ناـحراش ضعب  .دـنک  یم  هراـچ  یب  زجاـع و  ار  فرط  هک  تسا  تساـیس 

رهاظ هب  بطاخم  اه  تیب  نیا  رد  تسا  يا  هنوگ  زنط  نیا  .تقیقح و  نتفای  زا  ندـش  نامداش  هناشن  هب  تسا ، ندیـشک  لیبس  هب  تسد 
: ما هتشگ  هناسفا  وت  قشع  ناتساد  ندناوخ  رد  دیوگ : هتخاس  بطاخم  ار  وا  نیدلا  سمش  اب  نخس  يور  ینعم  رد  تسا و  زایا 

281 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  میا  هتشگ  تیاکح  ام  تیاکح  زک  میا  هتشغآ  نخس  رد  ار  دوخ  هچ  ام 

، تسوت هتفگ  مه  میوگ ، یم  وت  فصو  رد  هچ  نآ   3 / 1147 نیدجاَس 1148 - ردنا  مبای  بُّلَقَت  ات  نینَح  رد  مدرگ  هناسفا  مدع و  نم 
هچ يرهاظ  ياه  هساح  اب  ات  تسین  رـسیم  مه  ینالقع  كاردا  اب  وت  تقیقح  تخانـش  هک  ارچ  تسادـص  باـتزاب  هک  هوک  زاوآ  نوچ 

ار وت  دهاوخب  هک  نآ  اما  تخانش  دهاوخ  ار  دیشروخ  تالاح  زا  یکدنا  اهنت  درگن  یم  دیشروخ  هب  بالرطـصا  اب  یمجنم  رگا  .دسر 
هتفیرف ار  دوخ  دنک ، تخانش  يوعد  رگا  درگنب ، بالرطصا  اب  ار  ناهج  دهاوخب  هک  تسا  یسک  نوچمه  دسانشب ، نیب  رهاظ  هدید  اب 

.تسا

دیشک رد  رس  نامسآ  مراچ  سمش  دیسر  نیدلا  سمش  يور  ثیدح  نوچ 

تسین رایشه  مگر  کی  میوگ  هچ  نم 
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1 / 123 تسین 129 - رای  ار  وا  هک  يرای  نآ  حرش 

ادوس و هچ  نیا  تسا  نم  اب  را  شوه  لقع و  زا  يا  هّرذ  يوج  وچ  مشچ  نیا  ددرگ  ایرد  هک  ات  يوجب  نآ  تسه  يا  همرس  ار  نافراع 
ملقع هک  تسار  وا  هاـنگ  هن  تسیچ  طـیلخت  نیا  رد  نم  هاـنگ  سپ  تسا  یهت  شه  لـقع و  نم ز  زغم  هک  نوچ  تسا  نتفگ  ناـشیرپ 

ُتدَسَح اَم  ِینَتنَّنَج  ذم  لقعلا  تیهتشا  ام  یجترم  لوقعلل  كاوس  ام  یجحلا  ناّتف  لقعلا  َریجم  ای  درمب  ششیپ  نالقاع  هلمج  لقع  دربب 
یشوه شوگ و  یسراپ  رو  وا  دیوگ  يزات  هب  رگ  باوَّثلا  َکیِزجَی  ُهَّللا  یََلب َو  ُلق  باطَتسُم  َكاوَه  ِیف  ِینُونُج  لْه  ِینَتنَّیَز  ذُم  َنسُحلا 

يا ور  ور  راو  هناوید  مدـمآ  رگید  راـب  تسین  شوگ  ره  هرخـس  وا  هقلح  تسین  شوه  ره  روخ  رد  وا  هداـب  یـسر  شمهف  رد  هک  وـک 
: تسه يا  همرـس  ار  نافراع   1907 مرد ب 1917 - رب  يرآ  ریجنز  دـص  ود  رگ  مربـلد  فلز  ریجنز  نآ  ریغ  راـیب  يریجنز  دوز  ناـج 

: درب یم  ار  لد  يروک  نافراع  نانخس 

لعف زیتسا  شک  تملظ  يوراد  لعف  زیت  يایربک  يایتوت 

2 / 1120 دنک 1121 - رب  وز  ار  هلاس  دص  تملظ  دنز  رب  یمعا  مشچ  رب  رگ  هک  نآ 

282 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ییوگ ناشیرپ  طیلخت :

.تسین دیما  ياج  وت  زج  ار  اهدرخ  لقع ، هدنبیرف ي  درخ ، هدنهد  هانپ  يا  لقَعلا :...  َریُجم  اَی 

.مدربن کشر  ییابیز  رب  یتسارآ  ارم  هک  زور  نآ  زا  .مدرکن  درخ  يوزرآ  يدرک ، هناوید  ارم  هک  ماگنه  نآ  زا  لقَعلا :...  ُتیَهَتشا  اَم 

ار وت  ادخ  يرآ و  وگب  تسا ؟ هدیدنسپ  وت  قشع  رد  میگناوید  ایآ  ینونُج :...  لَه 
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.دهد یم  شاداپ 

يرهاظ تحلصم  فالخ  هک  دراد  یم  او  ینانخـس  نتفگ  هب  ار  وا  هداد  تسد  وا  رب  نیدلا  سمـش  دای  زا  هک  يدجو  تلاح  رگید  راب 
.متسین نم  هدنیوگ  هک  دهاوخ  یم  رذع  تسا و 

تسوا .مراد  زاب  ار  دوخ  مناوت  یمن  میوگ و  نخـس  هناشه  یب  ات  دراد  یم  او  ارم  تسا و  هدرک  هنخر  نم  ناج  مسج و  رد  هک  تسوا 
.تسین يو  نخس  زا  ندش  تسم  یم و  نیا  ندیشون  قیال  یسک  ره  اما  تسا ، هدرک  دوخ  تسم  ارم  هک 

قِلُخ َّمِم  ُناَسنالا  ِرُظنَیلَف  هک  نیتسوپ  قوراچ و  رد  ندرک  رظن  تمکح 

َِقلُخ َّمِم  ُناَسنالا  ِرُظنَیلَف  هک  نیتسوپ  قوراچ و  رد  ندرک  رظن  تمکح 

هک نآ  نیتسوپ ز  اب  یقراچ  دنیبب  ات  نیرب  هرجح  رد  زور  ره  دور  یم  زار  لامالام  تسا  یجنگ  یکی  نآک  زایا  قشع  هّصق  نادرگ  زاب 
دـش نیمک  نیز  هر  دزب  یتسه  یتسم  نیمه  ار  نیـشیپ  نرق  نارازه  دص  درب  یم  لد  زا  مرـش  رـس  زا  لقع  دروآ  یتسم  تخـس  یتسه 
رنه رد  ما  هدامآ  لباق و  ار  رنه  دـص  ما  هداز  هجاوخ  زین و  نم  ما  هجاوخ  سیئر  نم  رب  دوش  مدآ  ارچ  هک  سیلب  یتسم  نیا  زا  یلیزازَع 
اجک وا  لحم  هچ  ار  لحو  رم  شتآ  شیپ  لحو  زا  وا  ما  هداز  شتآ  نم ز  متـسیب  نمـشد  شیپ  تمدخ  هب  ات  متـسین  مک  یـسک  زا  نم 

درگنب سپ  : » ٍِقفاَد ٍءاَم  نِم  َِقلُخ  .َِقلُخ  َّمِم  ُناَسنالا  ِرُظنَیلَف   1918 نمز ب 1926 - رخف  مدوب و  ملاع  ردص  نم  هک  يرود  نآ  ردنا  دوب 
ندرمش و يزیچ  هب  ار  دوخ  .ینیب  دوخ  یتسه : ( 6 - 5 قراط ، « ) .هدنهج بآ  زا  تسا  هدش  هدیرفآ  .تسا  هدش  هدـیرفآ  هچ  زا  یمدآ 

.نتشگ رورغم 

.2 تیب 2766 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لیزازع :

هب تسا  تراشا  .ُکُنت  لگ  .بالَخ  لَحَو :
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زاغآ هب  تسا  ناسنا  نتسیرگن  زمر  نیتسوپ ، قراچ و  رد  زایا  نتسیرگن  ( 76 ص ، « ) .ٍنیِط نِم  ُهَتقَلَخ  ٍراَن َو  نِم  ِینَتقَلَخ  : » سیلبا هتفگ 
.دیسر یناسنا  هلحرم  هب  دومیپ و  ار  یناویح  یتابن و  هلحرم  ات  دومرف  تیانع  شیادخ  دمآ ، دیدپ  بآ  يا  هرطق  زا  هک  دوخ ، شنیرفآ 
ناطیـش ماد  نآ  هک  دـشورفب  یگرزب  دوش و  هتفیرف  ادابم  دروآ  تسد  هب  یماقم  اـی  یتنکُم  ناـهج  نیا  هزور  دـنچ  یناگدـنز  رد  رگا 

مدآ زا  ار  دوخ  ناطیش  .تسا 

284 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تیب لیذ  هب : دینک  هاگن   ) دبیرفب ار  مدآ  نادنزرف  هک  تفرگ  هدهع  رب  سپ  نآ  زا  دیدرگ  قح  هاگرد  هدـنار  مرج  نیدـب  و  دـید ، رترب 
.درگنب ار  دوخ  زاغآ  هتسویپ  دنک و  راتفر  میرک  نآرق  روتسد  هب  دیاب  سیلبا  ماد  زا  ییاهر  يارب  دعب .) هب   5 / 942

قَسَفَف ِّنِجلا  َنِم  َناَک  هَّنا  سیِلبا  ِّقَح  یِف  یلاَعَت  ُهُلوَق  ٍراَن َو  نِم  ٍجِراَم  نِم  َّناَجلا  َقَلَخ 

َقَسَفَف ِّنِجلا  َنِم  َناَک  هَّنا  سِیلبا  ِّقَح  ِیف  یلاَعَت  ُُهلوَق  ٍراَن َو  نِم  ٍجِراَم  نِم  َّناَجلا  َقَلَخ 

اّربم ّتلع  یب  راک  ارچ  ندروآ  شیپ  ار  یتّلع  ادخ  رهق  ُدب  هک  متفگ  طلغ  هن  هِیبأ  ُّرِس  َدلَولا  دوب  یشتآک  هیفس  ناج  شتآ  دز  یم  هلعش 
عنص ام  با  دوب ؟ هچ  با  ِّرِس  ثدح  ای  دجنگ  هچ  ثداح  ّتلع  ثَحتسُم  كاپ  عنـص  لامک  رد  لزا  زا  تسا  ّرقتـسم  ّرمتـسم و  للع  زا 

هک یخزود  تتـسوپ  دبوک  زغم و  دـیوج  تناج  تتـسود  نت  قدـنف  يا  ناد  قشع  تسوپ  وچ  تروص  ِبا  تسا و  زغم  عنـص  تسوا 
هزوک تسا  مزیه  تروـُشق  ار  شتآ  کـیل  تسا  مکاـح  شتآ  رب  تزغم  ینعم و  شتـسوپ  ًادوـُلُج  اَنلَّدـَب  داد  شتـسود  دـشاب  تسوـپ 

ناسنا ینعم  تسوا  فرظ  رب  همه  شتآ  تردق  تسوج  بآ  يو  رد  هک  نیبوچ 
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دیرفآ و  ٍران : ْنِم  ٍجِرام  ْنِم  َّناَْجلا  َقَلَخ  َو  َّناَجلا : َقَلَخ   1927 تسا ب 1936 - کلاه  یک  وا  رد  خزود  ِکلام  تسا  کلام  شتآ  رب 
.2 تیب 2603 / لیذ  هب : دینک  هاگن  َقَسَفَف : ِّنِجلا  َنِم  َناَک  هَّنا  ( 15 نمحر ، « ) .دود یب  شتآ  هنابز  زا  ار  ناینج 

.هدمآ دیدپ  شتآ  زا  یشتآ :

.4 تیب 3115 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هِیبأ : ُّرِس  َدلَولا 

لوـلعم هک  قـح ، ترـضح  تلع : یب  .دراد ) ار  لـصا  ِرثا  عرف  دوـب و  شتآ  زا  وا  لـصا  هک  ارچ  تخوـس  یم  مشخ  شتآ  رد  سیلبا  )
.تسین

286 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هتخیگنا رب  ّثَحتسُم :

.ندمآ دیدپ  ثدح :

هب هبـشم  هفاضا  : ) نت قُدُنف  .تسا ) ینعم  یب  دیاز و  یثحب  ثودح  تلع و  ثحب  قح  ترـضح  ندـیرفآ  رد  هک  نادـب  تسا  تراشا  )
ار وت  زغم  ناج  .نادب  دوخ  تسود  تسا  ناج  هک  ار  قشع  يراد  یتسوپ  يزغم و  قدنف  نوچمه  هک  نت  يا  تسا : نت  يدانم  هبـشمب )

.درآ یمن  باسح  هب  ار  تنت  دهاوخ و  یم  تسوت  یناسنا  تقیقح  هک 

اهَْریَغ ًادُولُج  ْمُهاْنلَّدـَب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  ًاران  ْمِهِیلُْـصن  َفْوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ًادُولُج : اَنلَّدـَب 
هب نانآ ، ياه  تسوپ  دزپب  دنچ  ره  هک  یـشتآ  هب  ار  نانآ  میناسرب  هک  ادوز  دـندش ، رفاک  ام  ياه  تیآ  هب  هک  نانآ  َباذَْـعلا : اُوقوُذَِـیل 

ودـب میرک  نآرق  رد  هک  خزود  رب  لّکُوم  هتـشرف  کـلام : ( 56 ءاسن ، « ) .ار باذـع  دنـشچب  ات  ار  نآ  مینک  لیدـبت  رگید  ياـه  تسوپ 
نآ ( 77 فرخز ، « ) .تراگدرورپ ام  رب  دـنک  يرواد  کلام  يا  دـنداد  ادـن  َکُّبَر : اْنیَلَع  ِضْقَِیل  ُِکلام  ای  اْوَدان  َو  تسا : هدـش  تراشا 

تسا و هدرک  یتسود  تسوپ  اب  دزرو ، مامتها  نآ  شرورپ  هب  دشاب و  نت  هتسب  لد  هک 
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یگتـسب لد  زغم  اب  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  حور  اب  هک  ار  نآ  اما  .دنامن  يزیچ  زغم  زج  ات  دورب  نایم  زا  دوش و  هتخوس  دیاب  تسوپ  نآ 
بآ رب  ار  شتآ  تخوس و  دـهاوخ  بوچ  اـهنت  دـنهن ، شتآ  رد  رگا  ار  بآ  رپ  نیبوچ  یفرظ  .تخوس  دـهاوخن  شتآ  نآ  رد  تسا ،

خزود رد  دوخ  هک  ار  خزود  کلام  هک  نانچ  .دومن  دـهاوخ  شوماـخ  ار  شتآ  بآ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یتردـق  تسا  نآ  نورد  هک 
.دسر یمن  ینایز  شتآ  زا  تسا 

هب منهج  رد  هک  نانآ  دنک ، یم  هنافراع  يریـسفت  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  انالوم  .تسا  هدیـسر  ییاه  تیاور  ءاسن  هروس  هیآ 56  ینعم  رد 
دندرکن و یهجوت  حور )  ) زغم هب  هک  دنتسه  یناسک  دوش ، یم  هداد  اهنادب  هزات  یتسوپ  دزوس و  یم  ناشتـسوپ  مد  ره  دنرب و  یم  رس 

دوب زغم  تیبرت  دـنب  رد  انالوم  هتفگ  هب  ای  و  داد ، شرورپ  ار  حور  هک  نآ  اما  دـندوب  ینامـسج  ياه  تذـل  نت و  شرورپ  دـنب  رد  اهنت 
.دریگ یم  نامرف  رد  ار  شتآ  هک  تسوا  هکلب  تسین  يریثأت  وا  رد  ار  شتآ 

1 نیِِرفاَکلا 3700 / راَن  ُءافطا  مُکُرُون  نید  رون  هراچ ؟ هچ  ار  توهش  ران 

287 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.355 ص 354 - دابعلا ، داصرم  هب : دینک  هاگن  و 

يا هدود  ردنا  تسوپ  نوچ  مرجال  يا  هدوزفا  یم  تسوپ  رب  اه  تسوپ  ایک  ار  شتآ  یشاب  کلام  وچ  ات  ازف  ینعم  ندب ، وت  ازفیم  سپ 
نآ لاـم  هاـج و  تسا  تسوپ  هجیتن  زا  ّربکت  نیا  تسا  ینک  نیتـسوپ  ار  ربـک  نآ  قح  رهق  تسین  تسوپ  زج  فلع  ار  شتآ  هک  نآ  ز 

نوچ دمجنم  باُبل  زا  تلفغ  تسیچ  ّربکت  نیا  تسا  تسود  نآ  ار ز  ربک 
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راوخ و عمط  نت  هلمج  ُّبل  دید  دش ز  دنار  زیت  تشگ و  مرگ  تشگ و  مرن  دنامن  خـی  شباتفآ  دـش ز  ربخ  نوچ  باتفآ  خـی ز  ِتلفغ 
نید ّلُذ  تسا و  يربَگ  اجنیا  تّزع  تسوا  نادـنز  ِعنَق  نَم  َّزَع  دـنب  تسوپ  هب  دـش  عناـق  زغم  دـنیبن  نوچ  عِمَط  نَم  َّلَذ  هک  دـش  قشاـع 

هاج و هشیمه  دیوج  نآ  ربک ز  انف  تسوت و  نتـشگ  نیکـسم  تقو  اَنا  یهاگ  نآ  یگنـس  ماقم  رد  نیگن  دش  یک  دـشن  یناف  ات  گنس 
1937 دننگآ ب 1948 - توخن  ربک و  مَحل و  محَش و  دننک  نوزفا  ار  تسوپ  هیاد  ود  نیک  لامک  ار  نخلگ  تسا  نیگرس  هک ز  لام 

.ناج .حور  زا  تیانک  ینعم :

تنت رب  کلام  نوچ  ات  هد  شرورپ  ار  حور  رورپم  ار  مسج   ) .دش دهاوخ  خزود  هنیزورف ي  هک  تسا ) نت   ) مسج زا  تراعتـسا  شتآ :
.ندرک تیوقت  ار  مسج  ندوزفا : تسوپ  رب  تسوپ  .يوش ) کلام  دنام  ار  منهج  هک 

.ندنام هایس  .ندوب  کیرات  ندوب : هدود  رد 

( .ییازفا یم  تسوپ  رب  وت  هک  یلاح  تشگ  يراع  تسوپ  زا  دیاب  سپ  حور ، هن  تسا  مسج  دوش  یم  هابت  ددرگ و  یم  هدولآ  هچ  نآ  )
(24 هرقب ،  ) .ُهَراجِْحلا ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  میرک : نآرق  هب  تسا  یتراشا  ار :...  شتآ  هک  نآ  ز 

تلفغ زغم  زا  هک  نآ   ) .حور زا  تیانک  .زیچ  ره  زا  صلاخ  .زغم  باـُبل :  1 ُُمتدَدزا 3389 / هَیِـصعَملا  ِیف  مُکَّنا  ُُمتدَقوا  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف 
تسوپ هب  دشاب  هتشاد 

288 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

راوخ درک  عمط  هک  نآ  َعِمَط : نم  َّلَذ  .دزات ) یم  حور  لامک  هار  رد  دزادگ و  یم  ار  نت  تفای  یهگآ  حور  زا  هک  نآ  .دزادرپ  یم 
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.تسا

ص ج 4 ، مکحلا ، ررغ  حرش  « ) .َعَنَق نَم  َّزَع  دَق   » .تسا ع )  ) یلع نانخـس  زا  هرقف  ود  نیا  .تسا  زیزع  درک  تعانق  هک  نآ  َِعنَق : نَم  َّزَع 
رگید يا  هنوگ  هب  ار  تزع  تلذ و  دوـخ  ثحب  رد  اـنالوم  نکیل  ص 451 ) ج 5 ، مکحلا ، ررغ  حرـش  « ) .یَّنَعَت َّلَذ َو  َعِـمَط  نَم  ( » 474

: دیامرف رگید  ياج  رد  هک  نانچ  تسا  هدرک  ینعم 

حور ندرک  دنمورین  دوش  هتسب  نادب  عمط  دیاب  هچ  نآ   ) 6 عِمَط 4551 / نَم  َّزَع  تسا  روط  نیا  ردنا  ِعنَق  نَم  َّلَذ  تساجنیا  نآ  سکع 
هـشیپ يراوخ  دـیاب  قح  هاگـشیپ  رد  هک  ارچ  دـش  راوخ  تسب و  عمط  نآ  رد  دـید  ار  زغم  هک  نآ  .تسا  زغم  اـنالوم  هدوـمرف ي  هب  اـی 
مـسج مامت  ندوب : یگنـس  ماـقم  .تسا ) شکرـس  دوش ، عناـق  مسج  شرورپ  هب  دـنکن و  هشیپ  يراوخ  هک  نآ  درک و  عمط  تخاـس و 

.نتشگن جراخ  مسج  زا  .ندوب 

انف ردنا  اقب  نیب  یم  مد  هب  مد  انع  رد  داهج و  ردنا  نک  ربص 

اب : ) تفرگ باطخ  ار  ءای »  » ناوت یم  5 و  / 2040 دوش 2041 - یم  مکحم  وت  رد  یلعل  فصو  دوش  یم  مک  نامز  ره  یگنـس  فصو 
.ندروآ باسح  هب  ار  دوخ  زا  تیانک  اَنا : .ینز ) یم  مد  يدوخ  زا  یتسه  گنس  هکنیا 

.دعب هب   4 تیب 237 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نیگرس : نخلگ و 

يوخ نیا  رگا  .لاـم  هاـج و  یتسود  تسا و  ینیب  دوخ  دـنک  یم  لـفاغ  ناـج  تیبرت  زا  دراد و  یم  او  نت  شرورپ  هب  ار  مدرم  هچ  نآ 
یم وا  زا  ار  دومج  يدرـس  دـبات و  یم  يو  رب  قـح  فـطل  باـتفآ  درآ  يور  ادـخ  هب  دـنیزگ و  ینتورف  دـنک و  كرت  ار  تشز  ياـه 

هتخادگ و شتسوپ  .دیادز 
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.دوش یم  زغم  همه 

حرـش ار  هاج  هکِیبَش  دـمآ  راکـش  وک  ار  هار  نیا  دوب  سیلبا  اوشیپ  دنتـشادنپ  ُبل  يور  نآ  ار ز  تسوپ  دنتـشارفن  ُبل  ُِّبل  رب  ار  هدـید 
289 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

نوچ دهراو  ورهر  رام و  ددرگ  روک  دَهَج  هدید  ار  رام  دّرمز  نآ  ار ز  ود  نیا  دّرمز  نادرم  هیاس  اهدژا  هاج  نآ  تسا و  رام  نوچ  لام 
قباس ادتقم  نآ  ار  ردغ  تسا  يو  ردغ  زا  نم  رب  مغ  نیا  ینعی  سیلب  رب  تنعل  تفگ  وا  تسخ  هک  ره  سیئر  نآ  داهنب  راخ  هر  نیا  رب 

زا قلخ  وا  دعب  دتفا  رد  ات  اتف  يا  دـب  ّتنـس  دـهنب  هک  ره  دـندز  اپ  وا  ّتنـس  رب  ناگلمج  دـندمآ  نرق  رب  نرق  دوخ  وا  زا  دـعب  تسا  یپ 
هک دروآ  یم  شیپ  نیتـسوپ  نآ  قراـچ و  مدآ  کـیل  هَزَغ  مُد  ناـشیا  تسا و  هدوب  يرـس  وک  هزب  هلمج  نآ  يو  رب  ددرگ  عـمج  یمع 

.ناج ناج  ُبل : ُّبل   1949 دوب ب 1959 - دومحم  تبقاع  وا  مرجال  دوب  دوروم  شقراچ  نآ  زایا  نوچ  نیط  متسه ز 

دعتسم ّیلد و  ِدرگاش  هکلب  دبتسم  وت  يا  هن  نک  مک  يرس  هک 

( .داتفا ماد  رد  درک و  ینیب  دوخ  سیلبا   ) .ماد هَکِیبَش :  4 / 3339 یلاع 3340 - هاشداپ  هدنب  هک  نیه  یلد  وزج  وت  هک  ور  لد  رب  ور 

« .ُهنِم ُّرَضا  ُهاَجلا  ٌهَّیَح َو  ُلاَملا  : » هاج لام و   4 تسا 3341 / یناطیش  ِمَد  ٌریَخ  اَنا  هک  تسا  یناطلس  زا  هب  وا  یگدنب 

: رام درمز و  ( 2 تیب 2930 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 لامب 2930 / وکین  ار  شیوخ  مشچ  ود  ره  لام  مشچ  ردنا  رام  دیامن  یم 
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.3 تیب 2547 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

رگا هک  نانچ  ( ) 76 ص ، «* ) .ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍراـن َو  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اـَنَأ  : » سیلبا هتفگ  هب  تـسا  تراـشا  نداـهن : راـخ  سیئر و 
ینیب دوخ  راچد  سک  ره  دنک ، یم  نیرفن  راخ  هدنهن  رب  دنیبب  بیسآ  درذگ و  راخ  نآ  رب  هک  ره  دهن ، مدرم  هار  رس  رب  يراخ  یـسک 

( .دتسرف یم  تنعل  ار  سیلبا  دوش 

290 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتفر ندز : اپ  .دومیپ ) ار  ّربکت  هار  هک  دوب  وا  سک  تسخن   ) .اوشیپ یپ : قباس 

: نداهن دب  ِّتنس 

ناوختسا .مد  ِخیب  هزغ : مد  ( 1 تیب 743 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 یتعاس 743 / ره  دور  نیرفن  وا  يوس  یتَّنس  شوخان  داهنب  وا  هک  ره 
.مد نایم 

ینتورف .ندید  ار  دوخ  زاغآ  ( 23 فارعا ،  ) .انَـسُْفنَأ انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  ندرک : اطخ  هب  فارتعا  زا  تیانک  ندروآ : شیپ  نیتسوپ  قراچ و 
.ندمآ رد  ياج  دوُروم : ( 5 تیب 1857 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .نتفرگ شیپ 

؟ یسِرغَم ردنا  دراک  هلاهن  ای  یسک ؟ دسیونب  چیه  هتشون  رب  تسیچ ؟ تسین  زج  نُک  تسه  هاگراک  تسا  یتسین  زاسراک  قلطم  ِتسه 
ات شاب  هتشونبان  دیپسا  ذغاک  شاب  هتشکان  ِعضوم  ردارب  وت  تسین  هتشک  هک  یعضوم  دراک  مخت  تسین  هتشونب  نآ  هک  دیوج  يذغاک 
ریگ هدیدان  يا  هدید  هک  یخبطم  ریگ  هدیسیلان  هدولاپ  نیا  زا  دوخ  مَرَکلا  وُذ  نآ  مخت  وت  رد  دراکب  ات  مَلَقلا  نُون َو  زا  يدرگ  فَّرـشم 
نآ قراچ  قلد و  رکذ  ینک  یهآ  گرم  عزن و  دـیآ  رد  نوچ  دور  تدای  زا  قراـچ  نیتسوپ و  دوب  اـه  یتسه  هدولاـپ  نیا  زا  کـنآ  ز 

يران دای  ییتشپ  یهانپ  زا  دشابن  هک  ییتشز  جوم  قرغ  ینامن  ات  ینک  یهاگ 
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دیرگنب دـیوگ  وید  الِو  رب  يزاس  درو  اَنمَلَظ  سپ  انف  باـقرغ  هب  یناـمرد  هک  نوچ  نیتسوپ  رد  قراـچ و  رد  يرگنن  نیتسار  هنیفـس  زا 
هدوب نامسآ  سورخ  وا  زامن  یب  شزامن  دیآ  دیدپ  هک  زایا  گنهرف  تلـصخ ز  نیا  رود  ار  ماگنه  یب  غرم  نیا  دیرب  رـس  ار  ماخ  نیا 

1960 شیوخ ب 1973 - تقو  رد  همه  وا  ياه  هرعن  شیپ  ز 

291 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوجولا بجاو  .قح  ترضح  قلطم : ِتسه 

.دروآ یم  تسه  هب  تسین  زا  ار  تادوجوم  دوجولا  بجاو  نک :...  تسه  هاگراک 

یتسین هلبا  وت  رگ  َرب  یتسین  یتسین  دشاب  هچ  یتسه  هنیآ 

1 / 3201 دوج 3202 - دنرآ  ریقف  رب  نارادلام  دومن  ناوتب  یتسین  ردنا  یتسه 

هک نانآ  رب  تسا  یضیرعت  دسیونب : چیه  هتشون  رب   2 / 687 تسیک ؟ تسه  ناهج  رد  لّطعم  زج  تسا  یتسین  نوچ  قح  عنص  هاگراک 
نآ رب  دوجو  سپس  هدوب ، دوجوم  يزیچ  میریذپب  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  رظن  نیا  نتفریذپ  .تسا  هتفرگ  قلعت  تیهام  رب  دوجو  دنیوگ 
طخ هتـشون  ذغاک  رب  هدنـسیون  مییوگب  هک  تسا  نآ  دننام  رادـنپ  نیا  دـیوگ  یم  دریذـپ و  یمن  ار  رظن  نیا  انالوم  .تسا  هدـش  هفاضا 

.ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  هک : هدیـشخب  دوـجو  ار  تیهاـم  هن  هدرک ، تسه  ار  تسین  ادـخ  .تسین  نینچ  تسا و  هتـشون 
.تسا هتسر  یلاهن  نآ  رد  هک  تسا  ییاج  ثحب  دروم  تیب  رد  نکیل  .دنراک  لاهن  نآ  رد  هچ  نآ  سِرغَم : ( 82 سی ، )

.دش تراشا  نادب  شیپ  ياه  تیب  رد  هک  هاج  لام و  هب  قلعت  زا  ندوب  یلاخ  زا  تیانک  هَتشِکان : عضوم 

( ظفاح  ) تسا دازآ  دریذپ  ّقلعت  گنر  هچ  ره  دوبک ز  خرچ  ریز  هک  منآ  تّمه  مالغ 
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ملق و هب  دنگوس  : » َنوُرُطسَی اَم  مَلَقلا َو  نُون و  ظفاح )  ) ینک هداس  قرو  هدنکارپ  شقن  زا  رگم  تاهیَه  دریذپ  ضیف  مقر  یک  ترطاخ 
اه ینعم  تلد  حول  رب  دـش و  یهاوخ  نیزم  یلاعت  يراب  مرک  رویز  هب  یتشگ  دازآ  قلعت  گنر  زا  رگا  ( 1 ملق ، « ) .دنسیون یم  هچ  نآ 
نآ ملق و  هلمج  نیا  زا  هک  تسا  نآ  قایـس  ًارهاظ  : » دسیون یئابطابط  موحرم  .دنا  هدرک  اهریـسفت  ار  ملقلا  نون و  .تسب  دهاوخ  شقن 

« .لوا لقع  ملق  تسا و  هَّللا  ُملِع  ن  : » دنیوگ دنا و  هدرک  ریسفت  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  نافراع  .تسا » دوصقم  دنسیون  هچ 

292 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ایند نیریش  برچ و  زا  تیانک  هدولاپ :

.يوایند ياه  تمعن  ایند و  خبطم :

: هک دنک  شومارف  ار  دوخ  يدرخ  دوش  رادروخرب  تمعن  زا  نوچ  یمدآ  .ندرک  شومارف  ار  دوخ  زاغآ  نتفر : دای  زا  قراچ  نیتسوپ و 
.4 تیب 537 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نیتسار : هنیفس  ( 7 - 6 قلع ،  ) .ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 

.2 تیب 19 / لیذ  هب : دینک  هاگن  انمَلَظ :

.یپ رد  یپ  الو : رب 

ْمُُکتْدَـعَو ِّقَْـحلا َو  َدـْعَو  ْمُکَدَـعَو  َهَّللا  َّنِإ  ُْرمَأـْلا  َیُِـضق  اََّمل  ُناـْطیَّشلا  َلاـق  َو  یمدآ : زا  ناطیـش  يرازیب  هب  تـسا  تراـشا  دـیوگ : وـید 
هدعو امـش  هب  ادخ  دـیوگ  ناطیـش  دـسر  ارف  تمایق  نوچ  ِیل : ُْمْتبَجَتْـساَف  ْمُُکتْوَعَد  ْنَأ  اَّلِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  ْمُُکتْفَلْخَأَف َو 

« .دیداد ارم  خساپ  مدناوخ و  ار  امش  هک  زج  دوبن  یتردق  چیه  امش  رب  ارم  مدرک و  نآ  فالخ  مداد و  هدعو  امـش  هب  نم  داد و  تسار 
ار ماگنهبان  تشگ  زاب  نیا  درادن و  يدوس  تشگ  زاب  ماگنه  نآ  هک  نادب  تسا  تراشا  دیُرب :...  رس  ( 22 میهاربا ، )
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يِذَّلا اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُْتنَمآ  َلاق  .ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَأ  اذِإ  یَّتَح  تسا : نوعرف  هراب  رد  هک  نانچ  .تسا  هدرک  دننامه  سورخ  ماگنهبان  گناب  هب 
.1 تیب 943 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ماگنه : یب  غرم  ( 90 سنوی ،  ) .َنیِِملْسُْملا َنِم  اَنَأ  َلِیئارْسِإ َو  اُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ 

تـسا حضاو  ماگنه ، یب  غرم  نتفگ و  انف  باقرغ  رد  الو  رب  درِو  هنیرق  هب  .دـنا  هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  نآ  ناحراش  زامن : یب  زامن 
هک تسا  رود  دسانش  یم  یبوخ  هب  ار  هاش  هک  وا  زا   ) .نتفر نآ  فالخ  هب  ناهن  رد  ندرک و  یگدنب  رهاظ  هب  زامن ، یب  زامن  ینعم  هک 

قودص دیحوت  زا  یـسلجم  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  نامـسآ : سورخ  .دـهنب ) هریخذ  دراد و  رب  وا  لام  زا  دـنایامن و  نیما  ار  دوخ 
نآ جات  متفه ، نیمز  رد  نآ  ياه  لاگنچ  دیفس  هایس  خارف  مشچ  یسورخ  تروص  هب  تسا  يا  هتشرف  ار  یلاعت  يادخ  : » تسا هدروآ 
دوش زاـمن  تقو  نوچ  .فرب  زا  يرگید  شتآ و  زا  یکی  برغم ، رد  يرگید  قرـشم و  رد  یکی  تسا  رپ  ود  ار  نآ  .شرع  ریز  اـت  ود 

ج 84، راونالا ، راحب   ...« ) دنز مه  هب  ار  دوخ  رپ  ود  دنک و  زارد  شرع  ریز  زا  ار  دوخ  ندرگ  دتسیاب و  دوخ  ياه  لاگنچ  رب 

293 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنک عقوم  هب  راک  هک  یسک  تسا و  سانش  تقو  زا  تیانک  ثحب  دروم  تیب  رد  نامسآ » سورخ   » و ص 182 )

یتسه هب  یتسین  زا  ار  ناـهج  نیا  هک  تسوا  .تسا  یلاـعت  قح  ياـه  تضاـفا  زا  دـنراد  هچ  نآ  دـننادب ، اـت  ار  نـالفاغ  تسا  یهیبـنت 
ار دوخ  دنادب و  ادخ  زا  دسر  یم  ودب  هک  ار  یتمعن  ره  دیاب  هدنب  سپ  .هدروآ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2684 

http://www.ghaemiyeh.com


قراچ و انالوم  هتفگ  هب  دربب و  دای  زا  ار  هتـشذگ  هک  نآ  هن  دـنکن  شومارف  ار  دوخ  زاـغآ  هاـگ  چـیه  دراـگنا و  تسین  وا  هاگـشیپ  رد 
.دیوگ اَنَسُفنا » اَنمَلَظ   » هاگ نآ  .دتفا  رکف  هب  دسر  گرم  نوچ  .دنک و  شومارف  ار  نیتسوپ 

هلوق انیقَی و  ُتدَدزا  اَم  ُءاطِغلا  َفِشُک  وَل  هکنیا  ینعم  َیِه و  اَمَک  َءایشَألا  اَنِرا  هکنیا  ینعم  رد 

هلوق انیقَی و  ُتدَدزا  اَم  ُءاطِغلا  َفِشُک  َول  هکنیا  ینعم  َیِه و  اَمَک  َءایشَألا  اَنِرا  هکنیا  ینعم  رد 

هیاس دنکفا  ژک  ژک  هیاپ  يرگن  یم  دوخ  دوجو  هربنچ  زا  يرگن  یم  دب  هدید  زا  وت  هک  ره  رد 

کین و َملاع و  بذاک  حبـص  شدبیرفن  دـیآ و  بذاک  حبـص  گناد  رهب  هن  دـنک  قح  رهب  گناب  گناب  دـیزومآ  يو  زا  ناسورخ  يا 
نوریب زور  يوب  هب  هک  تسا  هدز  ار  اه  ناوراک  بذاک  حبـص  دنتـشادنپ  شقداص  حبـص  هک  ات  دنتـشاد  صقان  لقع  اـیند  لـها  شدـب 

وت ار  قداص  حبص  نیهر  ار  بذاک  حبـص  وت  هدش  يا  داب  هب  ار  اه  ناوراک  سب  دهد  وک  دابم  ربهر  ار  قلخ  بذاک  حبـص  تسا  هدمآ 
دناوخ دوخ  همان  راک  تشز  هشیمه  دشاب  نامگ  دـب  نامه  نظ  ردارب  رب  يراد  هچ  زا  ناما  دـب  قافن و  زا  يرادـن  رگ  نیبم  مه  بذاک 

دینک هاگن  َیِه : اَمَک  َءایشَألا  اَنِرا   1974 دنا ب 1982 - هدناوخ  ژک  رحاس و  ار  ایبنا  دنا  هدنام  اه  يژک  رد  هک  ناسخ  نآ  رای  ّقح  ردنا 
.2 تیب 465 / لیذ  هب :

ص 108) ج 5 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  حرـش   ) .تسا ع )  ) یلع نخـس  .ددرگن  نوزفا  منیقی  دزیخرب  هدرپ  رگا  ُءاـطِغلا : َفِشُک  وـَل 
: ژک هیاپ 

«26 ( » ص 549 هقیقحلا ، هقیدح   ) هیاس دنکفا  ژک  ژک  هیاپ  هیاپ  دب  ِهاش  تسا و  هیاس  قلخ 

__________________________________________________

.یقایس ریبد  رتکد  ياقآ  يروآ  دای  ( 26)
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295 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

انالوم نخس  يور  دهد  یم  لامتحا  نوسلکین  .نید  ِناظعاو  ناراگزومآ و  دنا : هتشون  نوگ  هنوگ  ار  بطاخم  ناحراش  ناسورخ : يا 
.درادـن ینادـنچ  طابترا  ثحب  دروم  عوضوم  اب  اه  تیب  نآ  اما  .تسا  هداد  عاجرا   3 / 3330 تیب 3336 - هب  دشاب و  دوخ  نادـیرم  اب 
بطاخم تفگ  ناوت  یم  تسا  هدرک  ریبعت  نامـسآ » سورخ   » هب زایا  زا  هک  تیب 1973  هنیرق  هب  تسه  لامتحا  ود  ره  ياج  دـنچ  ره 

: دنک یم  دییأت  ار  هیرظن  نیا  دعب  ياه  تیب  دنوش و  یناسفن  ياهاوه  ناطیش و  بیرف  شوختسد  تسا  نکمم  هک  دنتسه  یناصقان 

.دعب هب   2 تیب 752 / لیذ  هب : دینک  هاگن  بذاک : حبص   5 نامه 1980 / نظ  ردارب  رب  يراد  هچ  زا  ناما  دب  قافن و  زا  يرادن  رگ 

تسا و هداد  تسد  زا  ار  يدوخ  هدوـمیپ و  تقادـص  اـب  ار  كولـس  ياـه  هلحرم  هک  تسا  یکلاـس  زمر  زاـیا  دـش  تراـشا  هک  ناـنچ 
نوچ ار  نانآ  غورد  تمهت و  اب  دنهاوخ  دـنرادن و  ار  نالماک  ندـید  بات  دنرامـش و  یم  لماک  ار  دوخ  هک  دـنا  یناصقان  ناگنهرس 

.دنهاکب نانآ  ردق  زا  دننک و  نامگ  دب  ناشیا  هب  ار  مدرم  ات  دنناسانشب  دوخ 

هاش نارگید  ردنا  رگنم  دوخ  هنیآ  نآ ز  ردنا  جـنگ  دراد و  هنیفد  وک  زایا  هرجح  رب  دـندرب  نامگ  نیا  زاس  بلق  سیـسخ  ناریما  نآ  و 
یب نآ  وا ز  دـشاب  هک  بش  مین  رد  ياـشگب  ار  هرجح  نآ  ریما  ياـک  وج  تسج و  نآ  وا  درک  ناـشیا  رهب  وا  ِّیکاـپ  دوـخ  تسناد  یم 

مهاوخن اهرز  نآ  زا  نم  رهگ  ّرز و  نآ  مداد  ار  امش  رم  وا  ياه  شلام  تسام  رب  نآ  زا  دعب  وا  ياه  شلاگس  دیآ  دیدپ  ات  ربخ 
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نوچ وا  دونـشب  رگ  اـفج  نیا  دور  یم  مناـبز  رب  نیک  منم  هک  دـیدن  یب  زاـیا  نآ  يارب  زا  دـیپط  یم  وا  لد  تفگ و  یمه  نیا  ربخ  زج 
دوب لفاغ  نم  ّرـس  زو  ضرغ  زو  دوش  هریط  نم  تشز  فذَق  هب  هک  وا  نیکمت  دوب  نوزفا  نیا  زا  هک  وا  نید  ِّقح  هب  دیوگ  یم  زاب  دوش 

تـسا رظان  اه  تبقاع  رحب  هب  وک  تسا  رباص  ِزایا  لیوأت  بحاـص  جـنر  ِتاـم  وا  دوش  یک  دـنیب  دُرب  جـنر  ِتـالیوأت  دـید  نوچ  ـالتبم 
296 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نایع  وا  شیپ  هب  شریبعت  تسه  ناینادنز  نیا  باوخ  فسوی  وچمه 

نابرهم نآ  تلصو  ددرگن  مک  ناحتما  ار ز  وا  غیت  دص  منز  رگ  ریغ  باوخ  ّرس  فقاو ز  دوب  وک  ریخ  درم  دنادن  نوچ  ار  دوخ  ِباوخ 
.جنگ .تسا  ناهنپ  نیمز  رد  هک  یلام  هَنیفَد :  1983 منم ب 1998 - وا  تقیقح  ردنا  میو  نم  منز  یم  دوخ  رب  غیت  نآک  وا  دناد 

.یشیدنا دب  شلاگِس :

.ندرک تسایس  ندرک ، بدا  شلام :

.ندز تمهت  فذَق :

دیآ رد  شیامزآ  ماقم  رد  هک  نآ  اـی  دوش  جـنر  راـتفرگ  هک  نآ   ) .تسا لـمتحم  ـالب  راـتفرگ  هدـش و  هدومزآ  ینعم  ود  ره  هب  یلَتبُم :
ود : » فسوی هروس  هیآ 36  نومـضم  هب  تسا  تراشا  ناینادنز : باوخ  فسوی و  .دوش ) یمن  هدرزآ  تسا  هاگآ  جـنر  نایاپ  زا  نوچ 
زا ناگدنرپ  مرب و  یم  رس  رب  نان  مدید  باوخ  تفگ  يرگید  .مدرـشف  یم  روگنا  مدید  باوخ  رد  تفگ  یکی  دندمآ  وا  دزن  ینادنز 

تمهت رـس  رب  تسیچ و  وج  تسج و  زا  ضرغ  دـناد  یم  زایا  دوب ، هاگآ  باوخ  لـیوأت  زا  ع )  ) فسوی هک  ناـنچ  « ) .دـنروخ یم  نآ 
دسانش و یم  کین  ار  زایا  هک  دومحم  دمآ ) دهاوخ  هچ  ناگدننز 
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هک تسا  هدرزآ  اما  .تسا  نانآ  نآ  زا  دنتفای  هچ  ره  دنور و  وا  هرجح  هب  ربخ  یب  دیوگ  ار  نارومأم  دناد  یم  كاپ  یتشز  ره  زا  ار  وا 
نم کین  داقتعا  زا  دوخ و  صاخ  ینیب  نشور  اب  وا  دـیوگ  یم  دوخ  هب  نکیل  .دـسر  رطاخ  هب  یجنر  وج  تسج و  نیا  زا  ار  زایا  ادابم 

ماجنارـس تسوا و  تقادص  یکاپ و  نداد  ناشن  نم  دصق  هک  ارچ  .دش  دـهاوخن  هدرزآ  روتـسد  نیا  زا  تسا و  هاگآ  شیوخ  قح  رد 
.ار وا  هن  میامزآ  یم  ار  دوخ  نم  تقیقح  رد  تسین و  اج  یب  ودب  نم  تبحم  تشگ  دهاوخ  مولعم 

تسا و تروص  یب  هنیآ  هک  نانچ  تسا ، يزاین  یب  دـض  زاین  هک  نآ  يور  زا  دـنَّداضتم ، هچ  رگا  تقیقح  يور  زا  قوشعم  قشاع و  داحتا  نایب 
هراَشِإلا هیِفکَی  ُلِقاَعلا  َو  تسا ، زارد  نآ  حرش  هک  تقیقح  رد  تسا  يداحتا  ناشیا  نایم  نکل  تسا و  تروص  ّدض  یتروص  یب  تسا و  هداس 

یب هنیآ  هک  ناـنچ  تسا ، يزاـین  یب  دـض  زاـین  هک  نآ  يور  زا  دـنَّداضتم ، هـچ  رگا  تـقیقح  يور  زا  قوـشعم  قشاـع و  داـحتا  ناـیب 
زارد نآ  حرـش  هک  تقیقح  رد  تسا  يداـحتا  ناـشیا  ناـیم  نکل  تسا و  تروص  ّدـض  یتروـص  یب  تسا و  هداـس  تسا و  تروـص 

ُهراَشِإلا هیِفکَی  ُِلقاَعلا  َو  تسا ،

قانُخ نونجم  نآ  رب  دمآ  دیدپ  ات  قایتشا  هلعـش  دمآ ز  شوج  هب  نوخ  ییروجنر  ناهگان  دمآ  ردنا  ییرود  جنر و  ار ز  نونجم  مسج 
وذ اج  نادب  دمآ  ینز  گر  نوخ  عفد  يارب  دیاب  ندز  گر  شنز  گر  زا  چیه  تسین  هراچ  تفگ  شندرک  وراد  هب  دمآ  بیبط  سپ 
ورب وگ  مریمب  رگ  نک  دـصف  كرت  ناتـسب و  دوخ  دزم  وخ  قشع  نآ  نامز  رد  دز  رب  گناب  وا  شین  نآ  تفرگ  تسب و  شَوزاـب  نونف 

رب درگ  هدد  روگ و  ره  سرخ و  گرگ و  ریش و  نیرع  ریش  زا  وت  یـسرت  یمن  نوچ  نیا  زا  یـسرت  یم  هچ  زا  رخآ  تفگ  نهک  مسج 
ناشدیآ هن  یم  هدمآ  درگ  بش  وت  درگ 
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میتسه و یکی  زایا  نم و  تفگ  دومحم  ناـبز  زا  تیب 1998  رد   1999 رگج ب 2007 - ردنا  دـجَو  قشع و  یهبنا  رـشب ز  يوب  وت  ز 
.تسا هدروآ  ار  ناتساد  نیا  تبسانم  نیدب  منز و  یم  دوخ  رب  منز  وا  رب  غیت  رگا 

اهریبعت لّصحم  .تسا  هدش  ریبعت  نآ  زا  ییاه  هنوگ  هب  هتفر و  نخس  اه  تبسانم  هب  يونثم  يواطم  رد  قوشعم  قشاع و  داحتا  هراب  رد 
تسا و زاین  قوشعم  لـصو  ار  قشاـع  .دـنرگیدکی  دـنمزاین  ود  ره  عقاو  رد  تسا و  يرهاـظ  قوشعم  يزاـین  یب  قشاـع و  زاـین  هکنیا 

: قشاع هلیسو  هب  يو  ییابیز  نتخاس  رهاظ  ار  قوشعم 

ص 101) راطع ، همان  یهلا   ) زین یقشاع  دوبن  قوشعم  زجب  زیگنا  قشاع  ار  دوخ  تسا  قوشعم  وچ 

298 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ مه  نیا و  مه  تسه  تبسن  هب  وک  ناد  قوشعم  شَیدید  قشاع  هک  ره 

: رگید ریبعت  هب  زاب  1 و  / 1740 ناگنشت 1741 - ملاع  هب  مه  دیوج  بآ  ناهج  زا  دنیوج  بآ  رگ  ناگنشت 

راوخ بآ  نآ  وک  هک  دلان  مه  بآ  راوگ  بآ  يا  هک  دلان  یم  هنشت 

نینچ رگید  یلاثم  اب  ار  داحتا  نیا  اـجنیا  رد   3 / 4396 ام 4397 - ِنآ  مه  وا  وا و  ِنآ  زا  ام  اـم  ناـج  رد  شطع  نیا  تسا  بآ  بذـج 
نانچ .ددرگ  رادومن  نآ  رد  تروص  هک  دوش  یم  راکـشآ  یماگنه  هنیآ  رهوج  اما  تروص ، یب  تسا و  فاـص  هنیآ  دـنک : یم  ناـیب 

.دنایامنب ار  دوخ  تیصاخ  ات  تسا  تروص  دنمزاین  هنیآ  دنیب ، هنیآ  رد  ار  دوخ  تروص  ات  تسا  دنمزاین  یمدآ  هک 

.دروآ دیدپ  ولگ  یگتفرگ  هک  يرامیب  قانُخ :

.نوخ ندرک  نورب  يارب  ندز  گر  دصَف :

 ...: گرگ ریش و 

ریش
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هدمآ درگ  وا  درگ  ناشیوخ  وچمه  هدش  فقاو  وا  زا  دَد  گرگ و  و 

قـشع ناشدیآ :...  هن  یم   5 / 2721 كاـنرهز 2722 - شمحـش  مَحل و  قشع و  رپ ز  كاـپ  كاـپ  ناویح  يوخ  زا  تسا  هدـش  نیک 
یمن وت  رد  ندوب  رـشب  زا  ییوب  وت  درگ  ِناروناـج  هدرب و  ناـیم  زا  ار  وت  لـقع  هک  هدـش  یلوتـسم  وت  رب  هدرک و  رپ  ار  وت  دوجو  ناـنچ 

.دنوش یمن  ادج  وت  زا  مرجال  دنبای 

یتسُجب یک  ار  بلک  يدوبن  یقشع  گر  رگ  تسا  یِمَع  وا  قشع  زا  هک  دشاب  گس  مک ز  تسیچ  قشع  دناد  ریش  سرخ و  گرگ و 
سنج ردـنا  لد  وت  يدربـن  وـب  ناـهج  ردـنا  تسه  روهـشم ، دـشن  رگ  ناگـس  نوـچ  تروـص  هب  وا  سنج  مه ز  ار  بلق  یفهَک  ِبلَک 

دـش وت  نان  يدـش  وت  یک  وت و  رب  نان  يدز  یک  يدـب  یک  یتسه  قشع ، يدوبن  رگ  شیم  گرگ و  زا  لد  يوب  وت  يَرب  یک  شیوخ 
299 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یهر  ناج  ات  يُدب  یک  ار  نان  هن  رو  اهتشا  قشع و  هچ ز  زا 

نیگنـس هوک  زا  نم  ربص  شین  مسرت ز  یمن  نم  نونجم  تفگ  دـنک  نادـیواج  دوب  یناف  هک  ناـج  دـنک  ناـج  یم  ار  هدرم  ماـن  قشع 
نآ تافـص  زا  رپ  فدص  نیا  تسا  رپ  نم  دوجو  یلیل  زا  کیل  منت  یم  رب  اه  مخز  رب  مقـشاع  منت  دیاسان  مخز  یب  ملبنم  شیب  تسه 

قرف نم  یلیل و  نایم  رد  تسا  ینشور  لد  وا  هک  یلقع  نآ  دناد  ینز  یلیل  رب  هاگان  ار  شین  ینک  مدصف  رگداّصف  يا  مسرت  تسا  رُد 
.انیبان یِمَع :  2008 تسین ب 2019 -

.فهک باحصا  گس  یفهک : ِبلَک 
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هب نوچ  تفرگ و  ار  نانآ  یپ  گس  هک  ادـخ  نادرم  زا  تیاـنک  لد ، بلَق : فهک ) هروس   22 هیآ 18 - لیذ  اهریـسفت ، هب : دینک  هاگن  )
.دش راد  هدهع  ار  ناشتمزالم  دنتفر  راغ 

ات .دروآ  دـیدپ  ار  نانآ  هک  دوب  تادوجوم  رگید  هب  ناسنا و  هب  یلاـعت  قح  قشع  دـنیوگ  ناـفراع  هک  ناـنچ  یتسه : قشع  يدوبن  رگ 
.دنشاب وا  ياه  تفص  رهظم 

ار كالفا  یمداد  يدوجو  یک  ار  كاپ  قشع  رهب  يدوبن  رگ 

ناسنا هب  ار  تاـبن  تاـبن و  هب  ار  داـمج  هک  تسا  قشع   5 / 2739 ینک 2740 - یمهف  ار  قشع  ُِّولُع  ات  ِینَـس  خرچ  متـشارفا  نادـب  نم 
.دشخب یم  ناج  ار  نآ  هک  تسا  قشع  نیا  ددرگ و  یم  یمدآ  ءزج  دراد  نتشاد  ناج  هب  هک  یقشع  اب  نان  .دزاس  یم  لدبم 

.دوش هدناوخ  یهتشا »  » دیاب اهتشا :

.یناویح ناج  یناف : ناج 

دنهن و مخز  رب  هک  ییوراد  مخز ، ِّلحم  داقتعا ، یب  راک ، یب  لهاک و  هلمج : زا  دنا  هتـشون  نآ  يارب  ینعم  دنچ  اه  گنهرف  رد  ِلبنَم :
: تسا لهاک  لباقم  ییانس  زا  تیب  نیا  رد 

: دزیخن ياج  زا  هک  تسا  لبنت  ینعم  هب  رتشیب  یلو  لهاک  دوش  دوش  هبرف  وچ  سپ  لبنم  دوب  دوب  رغال  وچ  نت 

( ییانس  ) مئاَد اُهلکا  هک  متسدش  نا  مئاق ز  شرد  رب  تفگ  یلبنم 

300 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوصقم ینعم  ثحب  دروم  تیب  رد  ص 208 ) يدیمح ، تاماقم  « ) .دزاس یم  ناروگ  مدق  ناروتـس و  دگل  اب  لبنم  نکاس و  كاخ  «و 
.دیق ال  مخز ، اب  ریگ  يوخ  تسا  هدش  رُغشا »  » زا هک  تسا  یفصو  هب  کیدزن  نآ ، زا 

4 تسا 97 / ُرتَمل  تفَز و  بوچ  مخز  هب  وا  تسا  رُغشا  شمان  هک  یناویح  تسه 

.ما هدنز  وت  هب  ما و  هدرم  دوخ  زا  نم  تفگ  ارم  ای  يراد  رت  تسود  ار  دوخ  هک  دیسرپ  قشاع  زا  قوشعم 

هک دیسرپ  قشاع  زا  قوشعم 
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.ما هدنز  وت  هب  ما و  هدرم  دوخ  زا  نم  تفگ  ارم  ای  يراد  رت  تسود  ار  دوخ 

تردق .ما  هدـش  ملاع  وت  ملع  زا  ما و  هدرک  شومارف  ار  دوخ  ملع  .ما  هدـش  تسه  وت  هب  و  ما ، هدـش  تسین  دوخ  تافـص  زا  دوخ و  زا 
مراد تسود  ار  وت  رگا  و  مشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وت  مراد  تسود  ار  دوخ  رگا  .ما  هدـش  رداق  وت  تردـق  زا  ما و  هداد  داـی  زا  ار  دوخ 

مشاب هتشاد  تسود  ار  دوخ 

دشاب نیب  يادخ  نیب  دوخ  هچ  رگ  دشاب  نیقی  هنیآ  ار  هک  ره 

اذَه یلَع  ِینَدَصَق َو  َكَدَصَق  نَم  ِینآَر َو  َكآَر  نَم  یِقلَخ  َیلا  ِیتاَفِِصب  جُرخا 

ای وگ  تسار  ار  دوخ  هک  ای  بجع  يراد  رت  تسود  وت  ارم  رم  نالفلا  نبا  نالف  ياک  یحوبـص  رد  ناحتما  قشاع ز  هب  یقوشعم  تفگ 
يا وت  زج  مدوجو  رد  تسین  مان  زج  نم  ِّیتسه  زا  نم  رب  مدـق  ات  ناراس  وت ز  زا  مُرپ  هک  مدـش  یناف  نانچ  وت  رد  نم  تفگ  بَرُکلا  اَذ 

رپ بان  لعل  لک  دوش  وک  یگنـس  وچمه  نیبگنا  رحب  وت  رد  هکرِـس  وچمه  نینچ  نیا  نم  مدـش  یناف  ببـس  نآ  تسین ز  ماـک  شوخ 
دراد تسود  رگ  نآ  زا  دـعب  ور  تشپ و  وا  روخ  فـصو  زا  دوـش  رپ  وا  ردـنا  دـنامن  یگنـس  نآ  فـصو  باـتفآ  تافـص  زا  وا  دوـش 

2020 ناـمگ ب 2028 - یب  دـشاب  شیوخ  یتسود  ناـج  هب  وا  دراد  تسود  ار  روخ  هک  رو  اـتف  يا  نآ  دوب  روخ  یتسود  ار  شیوخ 
میاه هدیرفآ  يارب  نم  ياه  تفص  اب  ِیتاَفِِصب :...  جُرخا  « 27 ( » ص 208 دابعلا ، ریس  يونثم   ) .تسا ییانس  زا  تیب  هنیآ :...  ار  هک  ره 

هک نآ  .يآ  نورب 
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رد رییغت  كدنا  اب  ینعم  نیا  ریظن  .تسا و  هدرک  دصق  ارم  درک  دصق  ار  وت  هک  نآ  .تسا و  هدید  ارم  دید  ار  وت 

__________________________________________________

.یقایس ریبد  رتکد  ياه  تشاددای  ( 27)

302 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنا هدرمش  وا  تایحطش  زا  ار  نآ  تسا و  هدش  هداد  تبسن  دیزیاب  هب  اهظفل  یخرب 

تدحو ءای  ار  یحوبص  رد  ءای  ناوت  یم  .دنا و  هتفرگ  بارش  ینعم  هب  رتشیب  و  دنـشون ، دادماب  رد  هچ  ره  ای  ریـش  ای  بارـش  یحوبص :
(. يدادماب رد   ) تفرگ

.رس ناراس : .يراد ) رایسب  هودنا  هک  يا   ) .هودنا َهبرُک : عمج  بَرُک  بَرُکلا : اَذ 

: نیبگنا رد  هکرس  ندش  یناف   3 / 115 نم ؟ ناراس  رب  ریشمش  نیا  تسیچ  نم  نارای  يا  روجنر  نآ  دیوگ 

ّلح تشگ  يو  رد  يدنکفا و  رد  نوچ  لَخ  هَِّیقوا  کی  دهش  نم  دص  ود  رد 

هک تسا  قداص  قشع  رد  یماگنه  قشاع   3 / 3673 یشک 3674 - رب  نوچ  نوزف  هَِّیقوا  تسه  یشچ  یم  نوچ  لَخ  معط  دشاب  تسین 
رتشیب حیـضوت  يارب  .تسین  وگتـسار  یقـشاع  رد  هک  تسا  نآ  ناشن  دـشاب  هدـنام  دوخ  ِیتسود  زا  يا  هرذ  وا  رد  رگا  .دـنیبن  ار  دوخ 

: هب دینک  هاگن 

.دعب هب   1 تیب 3056 / لیذ 

ِيایـض زج  بناج  ود  ره  تسین  قرف  دوخ  یتسود  ود  نیا  ردـنا  باتفآ  دراد  تسود  وا  ات  هاوخ  بان  ِلعل  دراد  تسود  ار  دوخ  هاوخ 
زور گنس و  تسا  یناملظ  هک  نآ  تسا ز  نم  ود  اج  نآ  تسین  نم  کی  هک  نآ  تسا ز  نمشد  ار  دوخ  لعل  وا  دشن  ات  تسین  قرش 
2029 تسا ب 2033 - ربکا  ِسمش  عاّنَم  وا  هک  نآ  تسا ز  رفاک  دراد  تسود  ار  نتشیوخ  رون  ّدض  تقیقح  یناملظ  تسه  روک 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2693 

http://www.ghaemiyeh.com


لیدـبت وا  تاذ  تفر و  وا  زا  یگنـس  تفـص  نوچ  تسا ، یقاب  نآ  رد  یئود  تسا و  هدرکن  اهر  ار  يدوخ  دـشاب ، یگنـس  لعل  رد  اـت 
رد ار  دوخ  هک  نآ  يارب  تسا  ییاه  لاـثم  زین  یلیل  نونجم و  دومحم ، زاـیا و  .دریگ  یم  ار  نآ  ياـج  یلعل  دور و  یم  یگنـس  تفاـی 

.تسا هدرک  انف  بوبحم 

: تسین قح  هب  وا  ندیسر  يارب  یهار  .دنیبب  زین  ار  دوخ  قح  ربارب  هدنب  ینعی  دشاب  قح  هدنب و  نایم  یئود  ات 

303 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسین  ماخ  ماقم  یناوخ  نینچ  رب  تسین  ماگنه  ورب  شتفگ  نم ، تفگ 

تجرد نادب  تضایر  ریـس و  رد  کلاس  نوچ  1 و  / 3057 - 3058 قافن ؟ زا  دـناهراو  یک  دزپ ؟ یک  قارف  رجه و  شتآ  زج  ار  ماـخ 
دوخ زا  هدیـسرن  تجرد  نیدـب  رگا  تسا و  هدرک  دـصق  ار  قح  تفگ  نخـس  دوخ  زا  رگا  دـنامن  یناـشن  وا  رد  يدوخ  زا  هک  دیـسر 

.مینیب یم  روصنم  نیسح  نوعرف و  نخس  رد  ار  هتفگ  ود  نیا  نشور  هناشن  تسا و  رفک  دیوگ ، نخس 

ناسآ تجرد  نیا  هب  ندیسر  اما  ناشخر ، باتفآ  رس  کی  نیا  ناشن و  یب  باتفآ  ینشور  زا  نآ  .قیقع  يرگید  تسا و  گنـس  یکی 
.تسین

ندیسر تلیسو  ص 76 ) ییانس ، ناوید   ) نمی ردنا  قیقع  ای  ناشخدب  رد  ددرگ  لعل  باتفآ  یلـصا ز  گنـس  کی  ات  هک  دیاب  اه  لاس 
.نتفوک ار  وا  ِرد  یپ  رد  یپ  ندوب و  دوجس  عوکر و  رد  قح  تمدخ  رد  تسا و  تدابع  تضایر  نادب 

يا هشیدنا  یب  هناخ  رب  ینز  یم  يا  هشیت  يریگ  شیوخ  تسد  هب  سپ 

/2533 ار 2534 - هناد  کی  نیا  نمرخ  دص  عنام  ار  هناخ  ینیب  جنگ  باجح  هک 
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ّقَحلا و اَنا  يروصنم  تفگ  تسپ  تشگ  قَحلا  اَنا  ینوعرف  تفگ  اـنف  رد  تسا و  یکیراـت  همه  وا  اـَنا  گنـس  دـیوگب  هک  دـیاشن  سپ 
نیا دوب و  رون  يودـع  نآ  قیقع  نیا  دـُب  هیـس  گنـس  وا  هک  نآ  بُِحم ز  يا  هَّللا  ُهَمحر  ار  انا  نیو  بقع  رد  هَّللا  ُهنَعل  ار  انا  نآ  تسرب 
دوش رونا  وت  گنس  یلعل  هب  ات  دوش  رتمک  تیگنس  ات  نک  دهج  لولح  يار  زا  هن  رون  ِداحتا  لوضف ز  يا  رِس  رد  دوب  وه  انا  نیا  قیشع 
یم مکحم  وت  رد  یلعل  فصو  دوش  یم  مک  نامز  ره  یگنـس  فصو  انف  ردـنا  اقب  نیب  یم  مد  هب  مد  اـنَع  رد  داـهج و  ردـنا  نک  ربص 

یبای لعل  هقلح  ات ز  راو  شوگ  وت  یگراب  کی  وش  عمـس  ترـس  رد  دـیازف  یم  یتسم  فصو  ترکیپ  زا  دور  یم  یتسه  فصو  دوش 
304 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یسر  یبآ  رد  هک  یکاخ  نت  نیز  یسک  رگ  نَک  یم  كاخ  نک  هَچ  وچمه  راوشوگ 

یم ار  هَچ  كاخ  كدنا  كدنا  شابم  نآ  شوگ  هب  وت  نک  یم  راک  نیمز  زا  دـشوجب  هدـنکان  هاچ  نیعَم  بآ  ادـخ  هبذـج  دـسر  رگ 
نتفوک قح  ِرد  رب  دوجس  تسا و  عوکر  ربمغیپ  تفگ  دیـسر  يِّدَج  رد  درک  يّدِج  هک  ره  دیدپ  دش  یجنگ  دید  یجنر  هک  ره  شارت 

هک تسا  یسک  زا  تراعتسا  گنس :  2034 دنک ب 2049 - نوریب  يرـس  تلود  وا  رهب  دنز  یم  وک  نآ  ره  رد  نآ  هقلح  دوجو  هقلح 
.تسا هدرکن  اهر  ار  يدوخ 

 ...: ینوعرف تفگ 

تیب لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 روز 303 / نوعرف  بل  رد  هَّللا  اَنا  دوب  رون  روصنم  بل  رد  قَحلا  اَنا  دوب 
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َیلاعَت  ) ناماما ای  ناربمیپ  نوچ  صاخـشا ، مسج  رد  تسا  یلاعت  قح  حور  ندـمآ  رد  اه  هقرف  زا  ضعب  حالطـصا  رد  لولح : ( 2 / 303
.دنا نایداحتا  نایلولح  ربارب  و  َِکلَذ ) نَع  ُهَّللا 

.تضایر جنر ، انَع :

.ندش اهر  مسج  زا  نتخاس و  رود  دوخ  زا  كدنا  كدنا  ار  یمسج  فصو  ندنک :...  كاخ 

.ندرک تضایر  لمحت  .نتشاد  سفن  رب  طلست  تردق  ندوب : سک 

.ندش رادروخرب  هَّللا  تفرعم  زا  ندیسر : بآ  رد 

.دنا هدرمـش  ثیدح  ار  نآ  یـضعب  هک  هلمج  نیا  اب  تسا  بسانم  .تسا و  تساوخ  تیانع و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  هبذج  ادخ : هبذج 
.ندرب راظتنا  ندوب : يزیچ  شوگ  هب  .نیلَقَّثلا » َلَمَع  يِزاُوت  ِّقَحلا  ِتَابَذَج  نِم  ٌَهبذَج  »

.3 تیب 978 / لیذ  هب : دینک  هاگن  درک :...  يدج  هک  ره 

.بیصن هرهب ، ّدَج :

ِیف َتمُد  اَم  : » تسا هدمآ  ءایلوألا  هیلح  رد  هک  تسا  هدرمش  تیب  ذخأم  ار  ثیدح  نیا  يونثم  ثیداحا  رد  تسا : عوکر  ربمغیپ  تفگ 
: دیامن یم  رت  بسانم  تسا و  هدرک  دانتـسا  ثیدح  نیدـب  يورقنا  .َُهل » ُحَـتُفی  ِِکلَملا  َبَاب  ُعَرقَی  نَم  ِِکلَملا َو  َبَاب  ُعَرقَت  َتنأَف  ٍهالَص 

ِبَاب َعرَق  اوُمیِدا  »

305 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ندز رد  هقلح  .ِدوجُّسلا » ِعوکُّرلِاب َو  ِتوُکَلَملا 

(1 تیب 2870 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 دننک 2870 / تزابهش  هک  نز  ترکف  ِرَپ  دننک  تزاب  ینز  ینعم  ِرَد  نوچ 

هتخیوآ ندید  قراچ  نیتسوپ و  زایا و  هرجح  نآ  نداشگ  هب  بش  مین  ناگنهرس  اب  ماّمن  ریما  نآ  ندمآ 

، هتخیوآ ندید  قراچ  نیتسوپ و  زایا و  هرجح  نآ  نداشگ  هب  بش  مین  ناگنهرس  اب  ماّمن  ریما  نآ  ندمآ 

اهراوید ندروآ و  نانک  هاچ  دـمآ ، نامگ  هک  يا  هشوگ  ره  هب  ندرک  هرفُح  ار  هناـخ  شوپ و  ور  تسا و  رکم  نآ  هک  ندرب  ناـمگ  و 
ناشیدنا لایخ  نانامگ و  دب  هک  نانچ  ندش ، دیمون  لجخ و  نتفایان و  يزیچ  ندرک و  خاروس  ار 
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دوس دـنوش و  لجخ  صّحفت  زا  دـعب  دـنیوج ، یم  رُّدَـصَت  دـنا و  هتخاس  نتـشیوخ  دـنرحاس و  هک  دـنتفگ  یم  هک  ایلوا  ایبنا و  راک  رد 
درادن

دنچ شناد ، گنهرف و  دـص  ود  اب  سوه  زا  دـنداشگ  یم  رب  ار  لفق  دـنُدب  هرمخ  رز و  جـنگ و  بلاط  دـندش  هرجح  رد  رب  نانیما  نآ 
ماوع زا  رِس  نآ  متَک  يارب  زا  ماخ  ِّرز  لام و  میس و  ِلخب  هن ز  دوب  هدیزگب  اه  لفق  نایم  زا  دوب  هدیچیپ  رپ  بعـص و  لفق  هکنا  سک ز 

زا هب  رز  ناک  لعل  زا  رتظوفحم  ناسخ  زا  ناج  رارـسا  دوب  تّمه  اب  ِشیپ  دـننک  مسولاس  مان  رگید  موق  دـننت  دـَب  لایخ  رب  یهورگ  هک 
یب دزات  صرح  رت  هتسهآ  هن  تفگ  یم  ناشلقع  رز  صرح  زا  تفت  دندیباتش  یم  ناهش  دزن  دوب  ناج  راثن  رز  ناهلبا  شیپ  تسا  ناج 
هدـش ناهنپ  نامز  نآ  لقع  هرعن  هدـش  ناج  نوچ  رز  دوب و  بلاغ  صرح  بآ  تسین  نآک  نیب  کین  دـیوگ  لقع  بارـس  يوس  هدُـه 

تمالم تمکح  زا  هگ  نآ  دـتف  ردـنا  رورغ  هاچ  رد  هک  ات  وا  ياـمیا  تمکح و  ناـهنپ  هتـشگ  وا  ياـهاغوغ  صرح و  وت  دـص  هتـشگ 
شرک شوگ  نآ  لد  دـنپ  دونـشن  شرـس  دـیان  الب  راوید  هب  ات  تسد  دـیبای  وا  رب  هماَّول  سفن  تسکـش  وا  داب  ماد  دـنب  نوچ ز  دونـشب 

307 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رک  شوگ  ود  دنک  اه  تحیصن  زا  رکش  هنیزوگ و  صرح  ار  ناکدوک 

ییاوشیپ .نتساوخ  تسایر  نتـسج : رُّدَصت   2050 دش ب 2065 - زاب  شـشوگ  ود  ره  تحیـصن  رد  دـش  زاغآ  شَلبنُد  درد  هک  نوچ 
.ندیبلط

هب هرپ »  » لیذ همان  تغل  رد  .دوش  زاب  راوشد  هک  لفق  هدیچیپ : رپ 
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« .لفق هنادند  دنزاس ، طوبضم  مکحم و  نادب  ار  لفق  هک  دنیوگ  ار  لفق  زا  يوزج  هرپ  : » تسا هدمآ  يریگ  ناهج  گنهرف  زا  لقن 

دید دیابن  ناشنارجه  خر  یمد  ات  هک  لفق  هرپ  وچمه  دنیآ  مه  هب  نوچ  تسد  ود 

.ندرک ناهنپ  متک : ص 166 ) ییانس ، ناوید   ) دیلک وچ  دزخ  ورف  ناشنایم  هب  دیایب و  ناج  ردنا  ینارگ  ینیب  هگان  هب  یمه 

ریخ و راک  رب  هک  یسفن  همومذم - هب  نآ  زا  اه  تیاور  رد  ( 2 تمایق ،  ) .ِهَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو ال  تسا : میرک  نآرق  رد  هَماَّول : ِسفَن 
شنزرـس تسا  هدرک  هک  یهانگ  رب  ار  یمدآ  هک  یـسفن  روثنملا .) ّرد  ریـسفت   ) .تسا هدش  ریبعت  دـنک - تمالم  هتفر  تسد  زا  هک  رش 

.دنک یم 

زا دوب و  بلاغ  نانآ  رب  رز  ِصرح  نوچ  دـندز ، تمهت  وا  رب  دنتـشادنپ  یم  دوخ  نوچ  ار  زایا  دنتـشاد و  تشز  یتشرـس  نانیچ  نخس 
.دندید دنتساوخ  یمن  هچ  نآ  دید  میهاوخ  هک  نانچ  ماجنارس  دندیشیدنین و  تبقاع 

هدیدنگ غود  ردنا  وچمه  ماحدزا  رد ز  زا  دنداتفا  ردـنا  سک  دـنچ  نآ  نامز  نآ  دـندرک  زاب  سوه  هنوگ  دـص  صرح و  اب  ار  هرجح 
زاب نیتسوپ  دوب و  هدیردب  یقراچ  نیمی  زا  راسَی و  زا  دندیرگنب  رپ  ود  ره  هتـسب  ین و  ناکما  دروخ  رف  ّرک و  اب  دـتف  رد  هناقـشاع  ماوَه 

ره ار  زیراک  هرفُح و  نک  ناحتما  ار  زیت  ياه  خیـس  روایب  نیه  تسین  شوپ  ور  یپ  زج  اجنیا  قراچ  تسین  شون  یب  ناکم  نیا  دنتفگ 
يا مییلاخ  ياه  هدـنَک  نامز  نآ  داد  یم  گناب  ناـشاه  هرفح  قیمع  ياـهوَگ  دـندرک و  اـه  هرفح  قیرف  نآ  دنتـسُج  دـندنَک و  فرط 

يدیهش يونثم (  حرش  دنتشابنا  یم  زاب  ار  اه  هدنک  دنتشاد  یم  مه  مرش  شلاگس  نآ  ناگدنک ز 
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ناشزاّمغ رد ، راوید و  هرفح  ناشزات  هوای  ياه  تلالـض  نآ  يا ز  هنیچ  یب  ناشـصرح  غرم  هدنام  يا  هنیـس  ره  رد  لوح  ددـع ال  یب 
یم زاب  دنهد  یم  یهاوگ  هصرع  طیاح و  دنهد  یم  یهانگ  یب  عادِـخ  رگ  ین  راکنا  چـیه  ناکما  زایا  اب  ین  راوید  نآ  ِيادـنا  ِنکمم 
نیا رد  یلو  .ضرَألا  ُتارـشَح  هَّماـه : عمج  ّماوَه : ماوَه :  2066 راسمرش ب 2079 - درز و  يور  درگ و  رپ ز  رایرهـش  يوس  دنتـشگ 

: هدرب راک  هب  ار  نآ  انالوم  هچ  نآ  هب  کیدزن  تسا و  هشپ  دننامه  ماوه  یخرف ، زا  تیب 

.ناهن هنیجنگ  زا  تراعتسا  شون : یخرف )  ) ماوه هّشپ و ز  ندروخ ز  یهاوخ  تسکش  میس  یگناد  رهب  ردنا ز  هر  هب  وت  هک  اسب 

يوق درم  ینعم  هب  هدنک  دشاب  تسرد  ساسا  هخسن  طبض  رگا  و  ناگدنگ ، اه  هخسن  یضعب  رد  ساسا و  هخسن  رد  تسا  نینچ  هدنک :
.تسا يا  هنوگ  مانشد  نآ  تسا و  هثج 

.زایا هراب  رد  ار  نانآ  دب  نامگ  نتخاس  راکشآ  رد : راوید و  هرفح  ندوب  زامغ  .دندرک ) یم  نامگ  میس  رز و  زا  هچ  نآ   ) .هناد هنیچ :

.راوید طیاح :

مک اه  هدید  رد  ار  نانماد  كاپ  تمرح  دـنناوت  ارتفا  نتـسب  رب  غورد و  نتفگ  اب  دـنرادنپ  هک  تسا  زوت  هنیک  نانز  تمهت  زا  يریوصت 
.دوش یم  نانآ  دوخ  ریگ  نماد  ییاوسر  ماجنارس  اما  .دننک 

نآ ردق  زا  هن  .درب  رد  هب  ناج  دز و  يرپ  هن  دروخ و  غود  زا  دنناوت  هن  .دنتفا  غود  رد  يرادروخرب  دیما  هب  هک  دـنا  ناسگم  نوچ  نانآ 
.تساوخ يرذع  دنناوت  وا  زا  هن  تساک و  دنناوت  دندز  تمهت  وا  رب  هک 

یکاپ تئارب و  روهظ  تقو  رب  مالَّسلا  ُمِهیَلَع  ءایبنا  ِّقح  رد  نانامگ  دب  نوچمه  لجخ  یهت و  هربوت  هاش  يوس  هب  زایا  هرجح  زا  ناماّمن  نتشگ  زاب 
هَّدَوسُم مُهُهوُجُو  ِهَّللا  یَلَع  اوُبَذَک  نیِذَّلا  يَرَت  هلوق  ٌهوُجُو َو  ُّدَوسَت  ٌهوُجُو َو  ُّضَیبَت  َموَی  هک  ناشیا 

ءایبنا ِّقح  رد  نانامگ  دب  نوچمه  لجخ  یهت و  هربوت  هاش  يوس  هب  زایا  هرجح  زا  ناماّمن  نتشگ  زاب 
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مُهُهوُجُو ِهَّللا  یَلَع  اُوبَذَـک  نیِذَّلا  يَرَت  هلوق  ٌهوُجُو َو  ُّدَوسَت  ٌهوُجُو َو  ُّضَیبَت  َموَی  هک  ناشیا  یکاپ  تئارب و  روهظ  تقو  رب  مالَّسلا  ُمِهیَلَع 
ٌهَّدَوسُم

راسخر خر و  رد  يداش  ِّرف  وُسَت  رانید و  دیدرک  ناهن  رو  تسا  یهت  نایمه  رز و  زا  ناتلغب  هک  تسیچ ؟ لاوحا  نیه  تفگ  دصاق  هاش 
یم يدانم  کن  دنق  رهز و ز  زا  خیب  نآ  دروخ  هچ  نآ  تسا  رَضخا  مُهوُجُو  مُهاَمیِـس  گرب  تسا  روآ  خیب  ره  خیب  ناهنپ  هچ  رگ  وک 

تسد و ِخاش  دهن  يرهُم  لِگ  خیب  نابز  رب  تسیچ ؟ خاش  ردنا  زبس  ياه  گرب  تسا  یهت  هیام  زا  گرب و  یب  رگا  خیب  دنلب  خاش  دنک 
هـش شیپ  نم  ام و  فال و  یمرگ و  نآ  رذع  دندش  دجاس  هَم  شیپ  هیاس  وچمه  دندمآ  رذع  رد  هلمج  نانیما  نآ  دهد  یم  یهاوگ  اپ 

رو لالح  تتـسلالح  نوخ  يزیرب  رگ  ناهج  هاـش  ياـک  تفگ  یم  یکی  ره  نازگ  ناتـشگنا  هلمج  تلاـجخ  زا  نفک  غیت و  اـب  دـنتفر 
بش زورف  لد  يا  ام  مرج  یشخبب  رگ  دیجم  هاش  يا  وت  ییامرف  هچ  ات  دیزس  یم  ام  زا  هک  اهنآ  میا  هدرک  لاَون  ماعنا و  تسه  یـشخبب 
زادگ نیا  زاون و  نیا  هن  هش  تفگ  داب  هاش  يادف  ام  نوچ  دص  هن  رو  داشگ  يدیمون  تفای  یـشخبب  رگ  زور  زور  دشاب  هدرک  اه  یبش 

نوراق تمهت  ، 2 تیب 2356 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هنومن  يارب  ءایبنا : ِتَءاَرب  روهظ   2080 زایا ب 2093 - ِنآ  تسه  درک  مهاوخن  نم 
(. ع  ) یسوم رب 

ییاه هرهچ  ددرگ و  دیپس  ییاه  هرهچ  هک  يزور  : » ٌهوُجُو ُّدَوْسَت  ٌهوُجُو َو  ُّضَْیبَت  َمْوَی 

310 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

َمْوَی َو  نیِذَّلا : يَرَت  ( 106 نارمع ، لآ  « ) .هایس
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« .هایـس ار  ناـشاه  هرهچ  دنتـسب  غورد  ادـخ  رب  هک  ار  ناـنآ  ینیب  زیخاتـسر  زور  .ٌهَّدَوْسُم  ْمُهُهوُجُو  ِهَّللا  یَلَع  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  يَرَت  ِهَمیِْقلا 
مهامیـس .دیـسرپ ) نانآ  زا  ناگدننز  تمهت  ندرک  هدنمرـش  رتشیب  يارب  دوب ، هاگآ  تقیقح  زا  هک  نآ  اب   ) .دمع هب  دصاق : ( 60 رمز ، )

ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هَّللا : لوسر  هباحـص  فصو  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مهوُجُو :
ناش هرهچ  رد  هدجـس  هناشن  ( 29 حـتف ،  ) .ِدوُجُّسلا َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِـس  ًاناوْضِر  ِهَّللا َو  َنِم  اًلْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاعَّکُر  ْمُهارَت 

.تسادیپ

رادـیدپ تسا و  هتفرگ  دوخ  رد  ار  تخرد  خـیب  لگ  دـنچ  ره   ) .تسین تسرد  و  دـنا ، هدـناوخ  لُگ  ار  لگ  ناحراش  ضعب  لِگ : خـیب 
قادـصِم نانمؤم  هک  .یمدآ  نورد  رهاظ و  يارب  تسا  یلاثم  نیا  .دـهد و  یم  ربخ  خـیب  يراوتـسا  ورین و  زا  تخرد ، خاش  اما  تسین ،

هب تسا  یتراشا  نآ  رد  و  ( 41 نمحر ،  ) .ْمُهامیِِسب َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  رهظم  ناراک  هنگ  دنا و  دوُجُّسلا » َرثا  نِم  مِهِهوُجُو  ِیف  مُهاَمیس  »
: هب دینک  هاگن  نفک : غیت و  .تسا » هاوگ  دنا  هدرک  هچ  نآ  رب  ناشاهاپ  اه و  تسد  اما  تسا  هتـسب  نامرجم  ناهد  : » سی هروس  هیآ 65 

.4 تیب 3174 / لیذ 

.ششخب وت  زا  هانگ و  ام  زا  .تسوا  تعیبط  ياضتقم  هک  دنک  نآ  سک  ره  هدرک : اه  یبش  بش 

(84 ءارسا ،  ) .ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ 

تسا هتفر  وا  ضرِع  رب  تیانج  نیا  ینعی  هک  زایا  هب  ناشیا  نداد  ازس  نایاشگ و  هرجح  ناماّمن و  هبوت  ِّدر  لوبق و  هاشداپ  ندرک  هلاوح 

تسا هتفر  وا  ضرِع  رب  تیانج  نیا  ینعی  هک  زایا  هب  ناشیا  نداد  ازس  نایاشگ و  هرجح  ناماّمن و  هبوت  ِّدر  لوبق و  هاشداپ  ندرک  هلاوح 

زا میدحاو  سفن  هچ  رگ  تسا  یپ  وکین  نآ  ياه  گر  رب  مخز  تسا  يِو  ضرِع  نت و  رب  تیانج  نیا 
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نوچ هاش  ار  مهّتم  تسین  راهظتـسا  ملح و  دـیزم  زج  تسین  راـع  ار  هش  هدـنب  رب  یتمهت  ناـیز  دوس و  نیا  زا  مرود  ارهاـظ  ناـج  يور 
هب عَفـشَی  اَنُه  نَم  سب  تسا و  مکح  نآ  راهظا  عنام  سک  راک  زا  نادـم  لفاغ  ار  هاش  دـنک  نوچ  نک  رظن  وت  ار  هنگ  یب  دـنک  نوراـق 

هلتاق ِسفن  مرج  ياهبنوخ  دـهد  یک  شلاجم  نآ  تبیه  هن  رو  دـهج  یم  شملح  لّوا ز  هنگ  نآ  وا  ملِح  ّالا  راو  یلاـباال  وا  ملع  شیپ 
يدوب ملح  یقاس  هنرگ  دوبر  يو  زا  هـالک  یتسم  رد  وید  دوب  ملح  نآ  اـم ز  سفن  دوخ  یب  تسم و  هلقاـع  رب  تَیِد  شملح  رب  تسه 

ملح بارـش  ّتنج  رد  هک  نوچ  دوقن  داّقن  ملع و  داتـسوا  دوب ؟ هک  ار  کیالم  مدآ  ملع  ِهاـگ  زیتس  يدرک  اـجک  مدآ  اـب  وید  زیر  هداـب 
تخس ملح  نویفا  نآ  زاب  دوب  هدرک  شتـسُچ  اناد و  كریز و  دودو  ِمیلعت  ِياهرُد  الَب  نآ  درز  يور  ناطیـش  ِّيزاب  کی  دش ز  دروخ 

: تیانج نیا   2094 ریگب ب 2108 - متـسد  يا  هدوب  وت  میقاـس  ریِجتـسم  شملح  يوـس  دـیآ  لـقع  وا  تخر  يوـس  دروآ  ار  دزد  وا 
.دندز زایا  رب  هک  یتمهت 

.دنا هدزن  تمهت  ارم  رهاظ  هب  تساتود  نام  نت  نوچ  اما  تسا  نم  رب  تمهت  وا  رب  تمهت  تسا و  یکی  نامناج  دنچ  ره  مرود : ارهاظ 

312 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا ار  دوخ  ینابیتشپ  ملح و  ینوزفا  وا  ندیشخب  اب  .تسین و  یبیع  ار  هاش  دنزاس ، مهتم  هانگ  هب  ار  يا  هدنب  رگا  راهظتـسا : ملح و  دیزم 
.دهد یم  ناشن  هدنب 

هنیرق هب   ) تیب نیا  رد  مهتم  .ندرک  ودب  ناوارف  ششخب  .ندیشخب و  ندرک : نوراق  نوچ 
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.دـهاوخ هک  ار  سک  ره  هانگ  ادـخ  ندیـشخب  هب  تسا  یتراشا  تیب  نیا  رد  و  ماـهتا ،) فرـص  هن   ) تسا راـکهنگ  ینعم  هب  هاـنگ ) یب 
راهظا عنام  وا  ملح  تسانیب ، هدنب  راکـشآ  ناهن و  رب  ادـخ  هکنیا  اب   ) .تسا راگدرورپ  زا  تیانک  هاش  نادـم : لفاغ  ار  هاش  ( 48 ءاسن ، )
ُعَفْشَی يِذَّلا  اَذ  ْنَم  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  لوا  تمسق  .دوش  یم  یجنایم  اجنیا  وا  ملح  زج  یسک  هچ  عَفـشَی : اَنُه  نَم  .تسا ) نآ 

: راو یلاباال  ( 255 هرقب ،  ) .ِِهنْذِِإب اَّلِإ  ُهَْدنِع 

شملح لوا ز  هنگ  نآ  ( 5 تیب 1846 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 5 مینز 1846 / رب  طخ  همه  ار  اـهاطخ  نآ  مینک و  شدازآ  راو  یلاـباال 
ینامرفان تأرج  یـسک  دوب  بضغ  همه  رگا  تسا و  هدرک  خاتـسگ  يراکهانگ  رد  ار  ناگدـنب  هک  تسا  راـگدرورپ  ملح  دـهج : یم 

نیا  » .دـنا هتفگ  ( 6 راطفنا ،  ) ِمیِرَْکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ  اـم  ُناـْسنِْإلا  اَـهُّیَأ  اـی  هیآ : ریـسفت  رد  هچ  نآ  اـب  تسا  قفاوم  ینعم  نیا  .تشادـن و 
َکِّبَِرب  » تفگ هچ  نآ  هب  دـنک  یم  باوج  نیقلت  ار  هدـنب  لاؤس ، سفن  رد  دـنک و  یم  لاؤس  دوخ  غیمآ ، فطل  يدـیدهت  رگن ، بجع 

ص ج 10 ، رارـسالا ، فشک  « ) .ُتلَعَف اَم  َکُمَرَک  َال  َول  َکُمَرَک َو  َِکب  ِینَّرَغ  دیوگب  هدنب  ات  دـهد  یم  هدـنهد  ای  اب  میرک  مان  میِرَکلا »
خاتـسگ ار  هدنب  راگدرورپ  ملح  نوچ  (، 3 تیب 2469 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) تسا هلقاع  رب  تید  هک  نانچ  مرج :...  ياـهبنوخ  ( 408

.دناشوپ یم  ار  هانگ  نآ  وا  وفع  تسا ، هدرک 

.راکهنگ سفن  هلتاق : سفن 

.دروآ هلمح  ام  رب  ناطیش  یتسم  نآ  رد  درک  تسم  ار  ام  ادخ  هزادنا  یب  ملح  دوخ : یب  تسم 

ای دومرف : شیادخ  هک  دوب  ناگتشرف  داتسا  مدآ  .تسا  مدآ  هلمج  نیا  نشور  ناشن 
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.دروخ عونمم  تخرد  زا  ات  تفیرف  ار  وا  وید  دیدرگ  تسم  قح  ملح  بارش  زا  تشهب  رد  نوچ  ( 33 هرقب ،  ) .ْمِِهئامْسَِأب ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ 

313 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا دنمدوس  نهذ  یتدایز  يارب  دنیوگ  مهَفلا ...  ُّبَح  رُدالَب :

، هرقب  ) َءامْسَْألا َمَدآ  َمَّلَع  ِزرِح َو  فنک  رد  مدآ  هک  هاگ  نآ   4 دوش 1529 / نوزفا  شیلقع  یب  هتکس و  دوش  نویفا  وا  دروخ  رد  الب  رگ 
ملح بارـش  زا  نوـچ  داد و  یم  میلعت  ار  ناگتـشرف  و  تـفرگ ، یم  ورین  ( 33 هرقب ،  ) ْمِِهئامْـسَِأب ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  اـی  زا  درب  یم  رـس  هب  ( 31

.دیدرگ هرهش  ( 22 فارعا ،  ) امُُهتآْوَس امَُهل  ْتََدب  هب  درک و  هانگ  دیدرگ  تسم 

رد هک  تساه  تحلـصم  یکی  ره  رد  تسا و  باوص  اجنیا  ینک  هچ  ره  فطل  لدع و  زا  هک  تافاکم  وفع و  زا  نک  رایتخا  هک  ار  زایا  هاش  ندومرف 
رد دنک و  یم  رظن  لتاق  تایح  کی  نیا  رد  ار  صاصق  دراد  یم  تهارک  هک  سک  نآ  ٌهوَیَح  ِصاَصِقلا  یِف  مُکَل  َو  جرد ، تسه  فطل  رازه  لدـع 

موصعم هک  تایح  رازه  دص 

تحلـصم یکی  ره  رد  تسا و  باوص  اجنیا  ینک  هچ  ره  فطل  لدـع و  زا  هک  تافاکم  وفع و  زا  نک  رایتخا  هک  ار  زایا  هاش  ندومرف 
کی نیا  رد  ار  صاـصق  دراد  یم  تهارک  هک  سک  نآ  ٌهوَـیَح  ِصاَـصِقلا  ِیف  مَُکل  َو  جرد ، تسه  فـطل  رازه  لدـع  رد  هک  تساـه 

درگن یمن  تسایس  میب  نصح  رد  ندش  دنهاوخ  نوقحَم  موصعم و  هک  تایح  رازه  دص  رد  دنک و  یم  رظن  لتاق  تایح 

لغد ز کی  مباین  تشوج  فک  رد  لمع  رد  مشوجب  تراب  دص  ود  رگ  زارتحا  دص  اب  كاپ  زایا  يا  زایا  يا  مکح  نامرجم  نایم  نک 
دوخ نیا  تسا  هوک  دص  هوک و  تسین  ملع  اهنت  تسا  رعق  یب  ِرحب  راسمرـش  هلمج  وت  زا  اه  ناحتما  رامـش  یب  یقلخ  هدنمرـش  ناحتما 

و : » ٌهوَیَح ِصاَصِقلا  ِیف  مَُکل  2109 َو  نیتسوپ ب 2113 - نآ  مقراـچ و  نآ  نم  هن  رو  نیا  تسوت  ياـطع  مناد  نم  تفگ  تسین  ملح 
، هتشاد زاب  نوقحَم : ( 179 هرقب ، « ) .تسا یگدنز  صاصق  رد  ار  امش 
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.نوصم

.هعلق نصِح :

.طاتحم هناشیدنا و  رود  تخس  زارتحا : دص  اب 

.تسا هدرب  راک  هب  يدعتم )  ) ندیناشوج ياج  هب  ار  مزال )  ) ندیشوج انالوم  مشوجب :

هدوبن صالخا  زج  وت  رد  يا و  هدـش  شیامزآ  اـهراب   ) 5 گیر 2735 / دننام  ار  هوک  دـیاس  قشع  گید  دـننام  ار  رحب  دـشوج  قشع 
یم میرک  نآرق  زا  يا  هلمج  ندروآ  اب  دـنک و  یم  نایب  يا  هتکن  زایا ، رب  ناگدـننز  تمهت  ِرفیک  تبـسانم  هب  اـه  تیب  نیا  رد  .تسا )

مالسا ماکحا  زا  یمکح  ِرهاظ  رد  هک  ناسک  اسب  دیوگ :

315 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناسک دوشن  صاصق  لتاق  رگا  دـنناد  یمن  نانآ  .تسا  صاصق  اـه  مکح  نیا  هلمج  زا  .دـنبای  یمن  رد  ار  نآ  تمکح  و  دـنرگن ، یم 
.دبای یم  جاور  عامتجا  رد  راتشک  دننز و  یم  ناهانگ  یب  نتشک  هب  تسد  دنراد ، ریرش  یتنیط  هک  زین  رگید 

ناـنچمه تشگن و  رورغم  دـش  هتـشاذگ  وا  هدـهع  هب  هک  یتـموکح  زا  و  درواـین ، باـسح  هب  ار  دوـخ  زاـیا  ناـمهتم ، رفیک  دروـم  رد 
: تفگ مودخم  هب  تفرگ و  رظن  رد  ار  دوخ  تراقح 

يدرخ درامـشن و  يزیچ  هب  ار  دوخ  هاگ  چیه  قح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  دیاب  هدـنب  هک  تسا  یـسرد  نیا  .ییامرف و  وت  هچ  نآ  مکح 
.درآ باسح  هب  ار  شیوخ 

هجاوخ يا  یقاب  نیتسوپ  تنوخ  تسا و  هفطن  تقراچ  تخانـش  ار  نادزی  تخانـشب  دوخ  هک  ره  تخاس  حرـش  ار  نیا  ربمغیپ  نآ  رهب 
ینادـب ات  نابغاب  نآ  بیـس  دـنچ  دـیامن  نآ  ردـق ز  نیا  زج  شتـسین  هک  وگم  وت  رگد  ییوج  ات  تسا  هداد  نآ  رهب  نیا  تسوا  ياطع 

وا ملع  یسانش  ات  داتسوا  دیوگ  حرش  نآ  يا ز  هتکن  ار  رابنا  مدنگ  دنادب  ات  ار  رایرِخ  دهد  نآ  مدنگ ز  ّفک  ناتسوب  لخد  لخن و 
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ناهج رد  ردان  داد  هِد  داد  ایب و  نونکا  زایا  يا  سَخ  شیر  زا  کـنانچ  دزادـنا  ترود  سب  دوب و  شنیمه  دوخ  ییوگب  رو  دازتسم  ار 
ای دیآ  بلاغ  رثوک  بآ  بضغ  ای  دیآ  بلاغ  تمحر  هک  ات  دـننت  یم  تملح  وفع  رب  عمط  زو  دـنا  نتـشک  قحتـسم  تنامرجم  هن  داینب 

یظفل رد  تسا  تاـبثا  یفن و  نِیبَتـسُم  ِتَسلا  ِظـفل  نیا  رهب  تسلا  دـهع  زا  مشخ  ملح و  خاـش  تسه  ود  ره  ییاـبر  مدرم  یپ  زا  بهل 
رب هنم  ناصاخ  هساک  ماخ  ریرقت  نیا  دـنام  ات  نک  كرت  نیرق  دـش  سیل  ظفل  يو  رد  کیل  نیا  تسا  یتاـبثا  ماهفتـسا  هک  نآ  نیرق ز 

ار نالطاب  لطاب  مسق  دش  رات  ار  ناتـسار  قح  دـشک  یم  ابُرهَک  نیو  ابر  نهآ  یکی  نآ  ابو  نوچ  ابـص و  نوچ  یفطل  رهق و  ماع  ناوخ 
ار ترارح  هدرسفا  شرف  درب  سلاج  زا  يدرس  نازوس  شرف  دشک  اکرِـس  دوب  ییارفـص  هدعم  دشک  اولح  دوب  ییاولح  هدعم  دشک  یم 

316 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دهج  یم  توطس  وت  زا  ینیب  مصخ  دهج  یم  تمحر  وت  زا  ینیب  تسود  دروخ 

یثیدح هب  تسا  تراشا  تخانشب : دوخ  هک  ره   2114 راظتنا ب 2133 - تسا  ماقتنا  یعون  هک  نآ  رازُگ ز  رتوز  ار  راک  نیا  زاـیا  يا 
ص 343) هعیرشلا ، حابصم  ص 32 ، ج 2 ، راونالا ، راحب  « ) .ُهَّبَر َفَرَع  دَـقَف  ُهَسفَن  َفَرَع  نَم  : » تسا هدـش  تیاور  ص )  ) لوسر زا  هک 
دـسر و یم  تسوا  دوصقم  هک  يا  هجیتن  هب  شیوخ ، راک  زاغآ  ندرکن  شومارف  ار و  دوخ  زایا  نتـسناد  ریقح  زا  تسا : هفطن  تقراچ 

دشاب هتشاد  رظن  رد  دیاب  هتسویپ  دنک و  شومارف  ار  دوخ  يدرخ  دیابن  یمدآ  هکنیا  نآ 
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ِرُْظنَْیلَف تسا : ینآرق  ياه  هیآ  زا  هتفرگ  نومـضم  نیا  تسا و  یهلا  ياطع  دراد  هچ  نآ  دـیدرگ و  نوخ  دوب و  يا  هفطن  زاـغآ  رد  هک 
(8 - 7 راطفنا ،  ) .َکَبَّکَر َءاش  ام  ٍهَروُص  ِّيَأ  ِیف  ََکلَدَـعَف  َكاَّوَسَف  َکَقَلَخ  يِذَّلا  ( 6 - 5 قراط ،  ) .ٍِقفاد ٍءام  ْنِم  َِقلُخ  .َِقلُخ  َّمِم  ُناـْسنِْإلا 

.یشاب راگدرورپ  زا  تمعن  تدایز  ناهاوخ  هتسویپ  رگد : ییوج  ات 

.نوزفا هدش ، نوزفا  دازَتسُم : .تسا ) راورخ  هنومن  تشم   ) .رادیرخ رایرِخ :

، میهاربا  ) .ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دریگب  وت  زا  ار  تمعن  دزادنا : ترود 
ار کی  مادک  ات  تسا  هدوب  ناگدنب  سرتسد  رد  تسلا  زور  زا  راگدرورپ  بضغ  تمحر و  .ناگدـنب  ندرک  بذـج  ییابر : مدرم  ( 7

.دنتسشن بضغ  خزود  رد  دندز  زاب  رس  هک  نانآ  دنتسویپ و  تمحر  هب  دنتفگ  یلب  هک  نانآ  .دنزیوایب  نادب  تسد  دنهاوخب و 

ْمِهِـسُْفنَأ َأ یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  تسلا : ظـفل  نیا  رهب 
یم تایبدا  هب  نایانـشآ  تسا و  یماهفتـسا  مکبَِرب » تسلا   » هلمج ( 2 تیب 1658 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  ( ) 172 فارعا ،  ) .ْمُکِّبَِرب ُتَْسل 

هدنسرپ .تسا  یتابثا  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  يرارقا  اه  ماهفتـسا  یخرب  .تسین  هتـسنادان  يزیچ  نتـسناد  يارب  اج  همه  ماهفتـسا  دنناد 
« ْمُکِّبَِرب ُتَْسل  َأ   » هلمج .تسا  یلب »  » خساپ ( 8 نیت ،  ) .َنیِمِکاْحلا ِمَکْحَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  هیآ َأ  رد  .دهد  یم  تبثم  خساپ  هدیسرپ  دسرپ و  یم 

« .انُّبَر َتنأ  یََلب   » تسا نینچ  زین 

317 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتساوخ ندش  راکشآ  نیبَتسُم :

یهلا ياه  تمعن  زا  هک  يرادروخرب  اب  دـننک و  شومارف  ار  دوخ  زاـغآ  دـیابن  مدرم  هک  دـنک  یم  يروآ  داـی  اـنالوم  اـه  تیب  نیا  رد 
هب دنراد ،
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دوخ شهاوخ  رد  دیابن  هدنب  دش و  دهاوخن  هدیرب  زگره  ناگدنب  هب  ادخ  تیانع  هکنیا ، رگید  رکذـت  .دـنراگنا  گرزب  ار  دوخ  رادـنپ 
.دنک یهاتوک 

تسا و ناتـسار  لـماش  یکی  .تسا  راـکنا  اـی  شریذـپ  دـمآ  یپ  بضغ  تمحر و  نـیا  تـسا  یهلا  بـضغ  تـمحر و  رگید ، رکذـت 
هدـعم هب  هتـسد  ود  نیا  زا  انالوم  .دـیزخ  بضغ  رد  تفگ  هن  هک  نآ  دـیرخ و  تمحر  تفگ  یلب  هک  نآ  .نالطاب  ریگ  نماد  يرگید 

.تسا هدرک  ریبعت  هدرسفا  نازوس و  شرف  ای  ییارفص  ییاولح و 

.درس ياج  نمیشن  هدرسفا » شرف   » .تسا و مرگ  ياج  نمیشن  نازوس : شرف 

نتفگ باوج  رَمحَألا و  ُتوَم  ُراَظِتنالا  هک  وگم  انَنیَب  ُماّیا  رادـم و  رظتنم  ناسر و  لصیف  هب  ار  مکح  نیا  دوز  هک  ار  زایا  هاشداپ  ندومرف  لـیجعت 
ار هاش  زایا 

رَمحَألا و ُتوَم  ُراَِظتنالا  هک  وگم  اـنَنَیب  ُماـّیا  رادـم و  رظتنم  ناـسر و  لـصیف  هب  ار  مکح  نیا  دوز  هک  ار  زاـیا  هاـشداپ  ندومرف  لـیجعت 
ار هاش  زایا  نتفگ  باوج 

باتفآ شیپ  هب  دیآ  نورب  وک  باهش  ای  دراطع  ای  دوب  هک  هرهُز  تسانف  رتخا  باتفآ  دوجو  اب  تسار  وت  نامرف  یگلمج  هش  يا  تفگ 
تسد دوسح  ِِّیلایخ  دص  نایم  رد  دوب  هچ  هرجح  رد  رب  ندرک  لفق  یمتشک  تمالم  مخت  نینچ  یک  یمتشذگب  نیتسوپ  قلد و  رگ ز 

رب دوش  یک  یصاع  بآ  اب  ییهام  دوب  یک  وج  رد  کشخ  خولک  سپ  وج  کشخ  خولک  ناشیا  یکی ز  ره  وج  بآ  نورد  هدرک  رد 
لصیف هب  .تسا  رواد  تغل  رد  لصیف  ندناسر : لصیف  هب   2134 نم ب 2140 - دیآ ز  یم  مرش  ار  افو  هک  نظ  دنراد  افج  نیکسم  نم 
ياشگ ناهج  خیرات  زا  همان ، تغل  « ) .دیـسرن لصیف  هب  درک  ددرت  ناشیا  نایم  راب  دـنچ   » .ندیـسر ماجنارـس  هب  نداد ، نایاپ  ندـناسر :

.میراد تصرف  زونه  .تسام  نایم  راگزور  اَنَنَیب : ُماَّیا  ینیوج )

مَع ای  ماَّیَالا  تفگ 
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: جیار تسا  یلثم  رَمحَألا : ُتوَم  ُراَِظتنالا   2 اَنَنیَد 1230 / لِطاَُمت  َال  لِّجَع  تفگ  اَنَنَیب 

هلیسو هب  گرم  ار  رمحا » توم  ( » مکح لاثما و  زا  لقن  هب  دعس ، دوعسم   ) رمحَألا ُتوَم  ُراَِظتنالا  يرآ  ندوب  مهاوخ  وت  ِتلـصَو  رظتنم 
.دنا هدرک  ینعم  ندش ) هتشک   ) ریشمش

حالطصا رد  گرم  ماسقا  باب  رد  يونثم  رب  دوخ  حرش  رد  يولوم  دمحا  نب  فسوی 

319 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رازآ نتـشاد  زاب  افج و  لمحت  نآ  و  خرـس ، گرم  تسا : مسق  راـهچ  گرم  تسا : نیا  نآ  همجرت  هک  تسا  هدروآ  یتراـبع  ناـفراع 
زا تسا  يریگ  هراـنک  نآ  و  دـیپس ، گرم  .یتخـس و  تلاـح  رد  تسا  ندـیزرو  ییابیکـش  یگنـسرگ و  نآ  و  درز ، گرم  .تـسا و 

ص 311) ج 5 ، يوقلا ، جهنملا   ) .گرم راهچ  نیا  اب  زج  دوشن  صلاخ  راک  تساوه و  سفن و  تفلاخم  نآ  و  هایـس ، گرم  .مدرم و 
دندرب یمن  نامگ  نادوسح  مدرک  یمن  لفق  ار  رد  رگا  هک  تسا  نیا  دـعب  تیب  تیب و  رهاـظ  ینعم  یمتـشذگب : نیتسوپ  قلد و  زگ ز 

رد يرهاظ ، ینعم  زا  هتشذگ  اما  .دمآ  یمن  شیپ  لکشم  نیا  متشاد ، یمن  هگن  ار  نیتسوپ  قلد و  رگا  ای  .مراد  يا  هنیفد  هرجح  رد  هک 
نم رد  زونه  هک  دـهد  یم  ناـشن  هرجح ، رد  رب  ندز  لـفق  و  هرجح ، رد  نیتـسوپ  قلد و  نتـشاد  هاـگن  هکنیا  نآ  تسا و  يا  هتکن  نآ 

.مدز یمن  لفق  ار  هرجح  مدنکفا و  یم  رود  هب  مه  ار  ود  نآ  یتسیاب  هن  رگ  دراد و  دوجو  اه  قلعت  زا  يرثا 

زا تراعتسا  کشخ » خولک   » ثحب دروم  تیب  رد  اما  تسین  یندمآ  تسد  هب  هک  نتـساوخ ، ار  يزیچ  نتـسُج : وج  رد  کشخ  خولک 
نوچمه نم  یبآ و  وچمه  وت  .تسا  يدام  ياه  قلعت 
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.دسر هچ  يوایند  ياه  قلعت  هب  ات  درادن  دوجو  نم  یشاب  وت  هک  اج  نآ  .خولک 

تسوپ نوریب  ام  مینار  یم  فرح  تسوج  لاکشا  تهبـش و  یناهج  نوچ  یمتفگ  او  افو  زا  یفرح  دنچ  یمرحمان  تمحز  يدوبن  رگ 
يزاوآ دوخ  ار  نغور  زغم و  تساـهزاوآ  اـه  تسوـپ  رد  ار  زوـج  يونـشب  يزغن  زغم  ناتـساد  يوـش  يزغم  ینکـشب  ار  دوـخ  وـت  رگ 
يرـشق زاوآ  غژغژ  دوب  يزغم  يزاوآ  شوخ  هنرگ  شون  ِشوگ  رد  ناهن  شزاوآ  تسه  شوگ  دروخ  ردنا  هن  يزاوآ  دراد  تساجک 

نوچ ناهگ  نآ  وش و  شوگ  یب  بل و  یب  یهاگ  دـنچ  ینز  يزغم  رب  هناشوماخ  هک  اـت  ینک  یم  لّـمحت  نآ  نآ ز  ِغژغژ  دَونـش  یِک 
تسوپ نوریب   2141 شاب ب 2149 - گنگ  نک  ناحتما  زور  کی  هجاوخ  شاـف  زار  رثن و  مظن و  یتفگ  دـنچ  وش  شون  فیرح  بل 

.نتخاسن راکشآ  ار  تقیقح  .ندرک  هدنسب  رهاظ  هب  ندنار : فرح 

رهاظ هب  هک  لاق » ِلها   » دیوگ یم  دمآ ، هتشذگ  ياه  تیب  رد  هک  دهع  هب  يافو  تبسانم  هب 

320 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.میوگب دیاب  هک  نانچ  ار  افو  ینعم  ات  دنهد  یمن  تصخر  تسا ، نانآ  تقاط  قوف  ینعم  كرد  دنا و  هتفرگ  وخ 

زاوآ و رپ  دـنزوج  تسوپ  نوچ  لاق  بابرا  و  شوماخ ، رپ و  نورد  دـنزوج ، زغم  نوچ  دـنراد ، راک  رـس و  ینعم  اب  هک  لاح » باـبرا  »
هک تسناد  یهاوخ  يرگنب  کـین  رگا  .تسین و  یندینـش  يرهاـظ  شوگ  هب  زاوآ  نآ  اـما  تسا ، يزاوآ  مه  ار  اـهزغم  .ینعم  زا  یهت 

رگا تسا و  یتـکرح  اـپ  تسد و  رد  رگا  .تسا  مـسج  زمر  نآ  تسوـپ  و  حور ، زمر  زوـج  زغم  .تـسا  زغم  زاوآ  زا  زین  تسوـپ  زاوآ 
مشچ شوگ و 
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.یشاب شوماخ  يراذگب و  ار  لاق  دیاب  يونشب  لاح  لها  نخس  یهاوخ  رگا  تسا ، حور  زا  تسا  یتوق  يرثا و  ار 

دوب نیقلت  یشماخ  ار  نایرحب  دوب  نیبوچ  بکرم  یشومخ  نیا 

دنز یم  وس  نآ  قشع  ياه  هرعن  دنک  یم  تلولم  هک  یشومخ  ره 

تساجک ششوگ  بجع  دیوگ  یمه  وا  تسارچ  شماخ  بجع  ییوگ  یمه  وت 

6 / 4624 رک 4627 - دنتسه  رمس  نیز  ناشوگ  زیت  ربخ  یب  وا  مدش  رک  هرعن  نم ز 

مییامزایب ار  یشوماخ  ربص و  یتّدم  میدومزآ  ار  رکذ  ِتفگ  هاگ  نیدنچ  هک  نخس  نیا  ریرقت  رد  تیاکح 

مییامزایب ار  یشوماخ  ربص و  یتّدم  میدومزآ  ار  رکذ  ِتفگ  هاگ  نیدنچ  هک  نخس  نیا  ریرقت  رد  تیاکح 

رس هایس  نایـصِع  همان  دیآ  فک  رد  هابتنا  تمایق ز  رد  ار  یکی  نآ  زپب  نیریـش  ناحتما  راب  یکی  نیا  زگ  روش  زیت و  خلت و  یتخپ  دنچ 
نآ يرفاک  زا  ُرپ  برَحلا  ُراد  وچمه  يرـس  کی  ُدب  تیـصعم  قسف و  هلمج  هیـشاح  همان و  نتم  یـصاعم  ُرپ  هیزعت  ياه  همان  نوچ  هیس 

هزوم نیمی  رد  ای  نآ  دیاش  ار  پچ  تسد  نیبب  ار  دوخ  همان  اج  نیمه  دوخ  لامـش  رد  دیآ  رد  دیان  نیمی  رد  لابَو  ُرپ  دـیلپ  همان  نانچ 
یپک ریـش و  هرعن  ادیپ  تسه  یپچ  هک  ناد  یم  تسار  یـشابن  نوچ  ناحتما  زا  شیپ  شیناد  پچ  ِنآ  ناکد  رد  مه  پچ  شفک  پچ 

رگ دهد  وا  ینیعم  ءام  ار  رحب  دهد  وا  ینیمی  ار  یلامـش  ره  دـنک  وا  لضف  تسار  ار  یپچ  ره  دـنک  وب  شوخ  دـهاش و  ار  لگ  هک  نآ 
نیا نیمی  رد  دیآ  رد  پچ  زا  درذگب  نیهم  همان  نیا  هک  يراد  اور  وت  شاه  فطل  درب  تسد  ینیبب  ات  شاب  تسار  وا  ترضح  اب  یپچ 

رد دوخ  دوب  یک  تسافج  ملظ و  رپ  هک  همان  نینچ 
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دـیور و یم  ریوک  رد  هک  دـنا  هدرک  ینعم  یتخرد  ار  زگ  روش  ناـحراش  ضعب  زگ : روش   2150 تسار ب 1162 - تسد  ردـنا  روخ 
زیت خـلت و  هنیرق  هب  .تسا  هدروآ  دـهاش  ار  تیب  نیمه  هدـش و  ینعم  سگ  زگ ، هماـن  تغل  رد  .روـش  زگ  یـضعب  وزاـم و  زگ  یـضعب 

.هدنهد رازآ  هدنزگ  ِروش  تسا ، روش  تخس  ینعم  هب  زگ  روش  نآ و  يوغل  ینعم  هب  روش  ًارهاظ ،

.ندش هاگآ  هابتنا :

322 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدش  تبث  هانگ  نآ  رسارس  هک  يا  همان  نایصع : همان 

ياه همان  يالاب  هک  هایـس  یتمالع  هیـس : رـس  ظفاح )  ) میا هدـمآ  هایـس  همان  لـمع  ناوید  هب  هک  راـبب  شوپ  اـطخ  ربا  يا  دور  یم  وربآ 
.تسا تیزعت 

.درک داهج  نآ  مدرم  اب  دیاب  هک  ناتسرفاک  .رفک  نیمزرس  برَحلا : ُراَد 

همان هک  ار  نآ  و  ْهَِیباتِک : َتوُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَیَف  ِِهلامِِشب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  همان : ندمآ  رد  لامـش  رد 
شفک زا  ار  پچ  ياپ  شفک  هک  نانچ  پچ : هزوم  ( 25 هقاح ، « ) .دندوب هدادن  نم  هب  ارم  همان  شاک  دیوگ  دنهد  شپچ  تسد  هب  يو 

زا ار  تعاط  درک و  دناوت  یم  ار  دوخ  ياهراک  باسح  زیخاتسر  زور  زا  شیپ  زین  یمدآ  تخانش ، ناوت  ندیشوپ  زا  شیپ  تسار  ياپ 
.تخانش دناوت  هانگ 

.هنیزوب یپَک :

اطخ رگا  دـنرگنب ، دوخ  راک  رد  دـنهد  ناشپچ  تسد  هب  ار  ناشرادرک  همان  ناهج  نآ  رد  هک  نآ  زا  شیپ  هک  ار  نالفاغ  تسا  یهیبنت 
.دهدب تسرد  رادرک  قیفوت  ار  نانآ  دنهاوخب  ادخ  زا  دنریگ و  شیپ  یتسار  دنتسیا و  زاب  اطخ  زا  دنا  هدرک 

َضرَألا ِتاَوَمَّسلا َو  َقَلَخ  نَم  مُهَتلأَس  نِئَل  َو  هَرَفَک ، هک  نانچ  دشابن  يوعد  نآ  نخس و  نآ  بسانم  وا  لاح  هک  دیوگ  ینخس  هک  یـسک  نایب  رد 
قیالخ ا ضرا و  تاومس و  قلاخ  هک  دناد  هک  یناج  اب  دشاب  بسانم  هچ  ندرک  وا  يادف  رز  ناج و  ندرک و  نیگنس  تب  تمدخ  ُهَّللا ، َّنُلوُقَیَل 

نآ نخس و  نآ  بسانم  وا  لاح  هک  دیوگ  ینخس  هک  یسک  نایب  رد 
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يادف رز  ناج و  ندرک و  نیگنس  تب  تمدخ  ُهَّللا ، َُّنلوُقََیل  َضرَألا  ِتاَوَمَّسلا َو  َقَلَخ  نَم  مُهَتلأَس  ِنَئل  َو  هَرَفَک ، هک  نانچ  دشابن  يوعد 
، یبقارم يرـضاح  يریـصب ، یعیمـس ، تسا  یهلا  قیالخ  ضرا و  تاومـس و  قلاخ  هک  دـناد  هک  یناج  اب  دـشاب  بسانم  هچ  ندرک  وا 

هرخآ یلا  ِيرویَغ  یلوتسم 

شتولخ كزینک  اـب  یتـشاد  رهوش  ساـپ  تریغ  نز ز  روح  وچمه  كزینک  کـی  ار  وا  دـُب  مه  روـیغ  سب  دـُب  ینز  کـی  ار  يدـهاز 
تشگ رس  هریخ  سراح  ِلقع  هلا  ِریدقت  مکح و  دمآ  رد  ات  الَخ  رد  دتفین  تصرف  ناشِک  ات  ار  ود  ره  بقارم  دش  نز  یتّدم  یتشاذگن 

تشط و دمآ  شدای  ناهگان  نز  نآ  ماّمح  رد  دوب  فوسخ  دـتفا  رمق  رد  دوب ؟ هک  لقع  فوقُو  یب  دـیآ  وچ  شریدـقت  مکح و  هابت  و 
هب هک  دینـش  نیا  نوچ  دـش  هدـنز  كزینک  نآ  رایب  ام  هناخ  ار ز  نیمیـس  تشط  راو  غرم  نیه  ور  تفگ  كزینک  اـب  نآ  دـُب  هناـخ  رد 

هلاس شـش  قشع  ناـمداش  هناـخ  يوس  دـش  ناود  سپ  ناـمز  نیا  تولخ  تسا و  هناـخ  رد  هجاوخ  دیـسر  دـهاوخ  ناـمز  نیا  هجاوخ 
ود ره  تفایب  تولخ  رد  هناـخ  رد  ار  هجاوخ  تفاتـش  هناـخ  بناـج  ناّرپ  تشگ  نینچ  تولخ  ار  هجاوخ  دـبایب  هک  نیا  دـُب  ار  كزینک 

مد ز نآ  تسویپ  ناج  هب  ناج  طاشن  زا  دـندیزخ  رد  مه  اـب  ود  ره  دوبن  نتـسب  رد  ِداـی  طاـیتحا و  هک  دوبر  توهـش  ناـنچ  ار  قشاـع 
هب ار  رن  ُچق  مدنکفا  ردنا  شیوخ  هب  نم  مداهن  شتآ  رد  هبنپ  نطو  يوس  ار  مداتسرف و  نوچ  نم  هک  ار  نز  نامز  رد  دمآ  دای  طالتخا 

لِگ شیم 
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2163 دیشک ب 2178 - یم  رداچ  تفر و  وا  یپ  رد  دیود  ناج  یب  رس و  زا  تسش  ورف 

324 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اب ناکرشم  هدرک  ( 25 نامقل ، « ) .هَّللا دـنیوگ  یم  تسا ؟ هدـیرفآ  هک  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  یـسرپب  ناـنآ  زا  رگا   ...: » مُهَْتلَأَـس ِنَئل  َو 
هداتسیا زامن  رد  هک  تسا  دهاز  نوچ  نانآ  لاح  .دندرک  یم  هدجـس  ناتب  شیپ  دنتفگ و  یم  راگدیرفآ  ار  ادخ  دوبن  یکی  نانآ  هتفگ 

.داد یم  ناشن  ار  تراهط  فالخ  وا  رهاظ  اما  دوب 

.ناهن تولخ ، الَخ :

.ددرگ رک  روک و  یمدآ  دسر  یهلا  ءاضق  نوچ  ریدقت : مکح و 

.نابهگن سراح :  4 رَصَبلا 331 / َیِمَع  ءاضَقلا  َءاَج  اَذا  کیل  رظن  زا  روک  یتسین  وت  امدآ 

.ناباتش راو : غرم 

.درک ینعم  تدم » زارد   » ناوت یم  تفرگ و  يوغل  ینعم  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هلاس : شش 

یم زومآ  دنپ  يدج و  يا  هجیتن  نآ  زا  دـهن و  یم  نایم  رد  دـیامن ، یم  لزه  نآ  رهاظ  هک  ار  یناتـساد  تسوا  هویـش  هک  نانچ  انالوم 
عبط هک  ارچ  دزاس ، هدامآ  هجیتن  نآ  نتفگ  يارب  ار  هدنونـش  ای  هدـنناوخ  هجوت  هک  تسا  نآ  اـه  ناتـساد  هنوگ  نیا  حرط  تلع  .دریگ 

.تسا هدش  نایب  اه  تقیقح  ناتساد  نیا  نمض  رد  دید  میهاوخ  هک  نانچ  .ددنسپ و  یم  دج  زا  رتهب  ار  لزه  نیرتشیب 

هدرک ضوع  ار  عرصم  ود  ياج  هتفرگ و  ییانـس  زا  ار  یتیب  دمآ  دهاوخ  رتفد  نیمه  رد  هک  ّثنخم  ناتـساد  همدقم  رد  دوخ  هک  نانچ 
: دیوگ و 

( ییانس  ) تسا میلعت  تسین  لزه  نم  لزه  تسا  میلقا  تسین  تیب  نم  تیب 

هزور کی  یهم  ره  دهاز  ریس  هاش  ِتخت  ات  یمد  ره  فراع  ریس  میظع  یقرف  وک  میب  وک و  قشع  میب  نیا ز  دیود و  ناج  قشع  نآ ز 
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هجنپ ناهج  لاس  زا  دشاب  راک  ِدرم  رمع  يزور ز  ره  ِردق  فلا  نیسمَخ  وا  زور  کی  دوب  یک  فرگش  يزور  دوب  ار  دهاز  هچ  رگ  هار 
شیک ردنا  دنا  نابرق  هلمج  قشع  شیپ  ردـنا  تسین  ییوم  سرت ، ردـب  وگ  دّردـب  را  مهو  هرهَز  رد  نوریب  دوب  رِـس  نیز  اه  لقع  رازه 

325 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فوج  جرف و  ِيالتبم  هدنب  فصو  فوخ  هک  اما  تسا  دزیا  فصو  قشع  قشع 

زیزع يا  نادزی  قشع  دوبن  فوخ  زین  قشع  ناد  قح  فصو  ّتبحم  سپ  یبلطم  رد  نیرق  مُهوُّبُِحی  اـب  یبـُن  رد  يدـناوخب  َنوُّبُِحی  نوچ 
تماـیق دـص  ماود  رب  میوگب  نم  را  قشع  حرـش  وک  كاـپ  فصو  وک ؟ ثداـح  فصو  وک ؟ كاـخ  یتـشم  فصو  وک ؟ قح  فصو 

يرَپ ره  تسا و  رَپ  دصناپ  ار  قشع  تسا  دزیا  فصو  هک  اج  نآ  اجک  دح  تسا  دح  ار  تمایق  خـیرات  هک  نآ  مامتان ز  نآ  درذـگب و 
قـشع درَگ  رد  ناـفئاخ  نآ  دنـسر  یک  اوه  قرب و  زا  رت  ناّرپ  ناقـشاع  اـپ  هب  دزاـت  یم  سرت  اـب  دـهاز  يرَّثـلا  َتحَت  اـت  شرع  زارف  زا 

هَر زاب  دوخ  شُد  زو  دوخ  شُق  زا  وش  دازآ  شِوَر  نیز  ناهج و  زک  وَض  ياه  تیانع  دیآ  رگم  زج  قشع  درد  دزاس  شرف  ار  نامسآک 
ریَس  2179 راـی ب 2196 - بذـج  دـمآ  ود  نیا  يارو  زا  راـیتخا  ربـج و  تسه  شد  شق و  نیا  هر  زابهـش  نآ  تفاـی  هش  يوـس  هـک 
نیا رد  زونه  هک  تسا  نیا  ناشن  یباین  چـیه  رگا  ینعی  یبایب ، ییوج  هچ  ره  مدـق  لوا  هب  هک  دـیاب  : » تفگ يرـصم  نونلا  وذ  فراع :

زا يا  هّرذ  ات  هک  يا  هداهنن  مدق  کی  هار 
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: میرک نآرق  هب  تسا  تراشا  .رازه  هاجنپ  فلا : َنیِـسمَخ  ( 150 ص 149 - ءایلوألا ، هرکذت  « ) .يرادن هار  رد  مدق  دـنام  یم  وت  دوجو 
هک يزور  رد  وا  يوس  هب  دـنور  یم  ـالاب  حور  ناگتـشرف و  ٍهَنَـس : َْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ُهُرادـْقِم  َناـک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  ُهَِکئـالَْملا َو  ُجُْرعَت 

دناوـت هچ  مـه  دـسرن و  نادـب  لـقع  هـچ  نآ   ) .هدـنباین رد  زا  تیاـنک  رد : نوریب ز  ( 4 جراعم ، « ) .تسا لاـس  رازه  هاـجنپ  نآ  رادـقم 
.مکش توهش و  فوج : جرف و  .تفایرد )

ْمُهُّبُِحی ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَـتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  نانمؤم : فصو  رد  میرک  نآرق  هب  تسا  تراـشا  َنوُّبُِحی :
ادـخ هک  ادوز  ددرگ ، رب  دوـخ  نید  زا  امـش  زا  هک  ره  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  يا  َنیِِرفاـْکلا : یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْـملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو 

، هدـئام « ) .ریگتخـس نارفاک  اب  دـنا و  نتورف  نانمؤم  اب  دـنراد  یم  تسود  ار  وا  نانآ  دراد و  یم  تسود  ار  نانآ  هک  دروآ  ار  یمدرم 
هدش دیدحت  یعون  هب  تمایق  نآ  رد  هک  اه  تیاور  هب  تسا  تراشا  تمایق : خیرات  نتشاد  دح  ( 54

326 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هَعاَّسلا ُمتنا َو  « » .رـصَعلا ِرهُّظلا َو  َنَیب  اَـم  ِردَـقَک  َنِینِمؤُملا  یَلَع  ِهَماَـیِقلا  ُموَی  : » تیاور نیا  دـننام  تسادـخ  اـب  نآ  ملع  دـنچ  ره  تسا ،
ج 14، لامعلا ، زنک  هب : دینک  هاگن   ) .رگید ياه  تیاور  .دـهد و  یم  ناشن  ار  یکیدزن  هک  یطـسو ) هبابـس و  تشگنا  نایم  « ) .نیتاهَک

.نیمز ریز  يرَّثلا : تحَت  دعب ) هب  ص 190 

.یهلا رون  .ینشور  ءوض : وض :

شَد شَق و  دـنراد و  فالتخا  زین  نآ  طبـض  رد  یتح  .دـنا  هدرک  ینعم  دوخ  هقیلـس  هب  ناـسیون  گـنهرف  ار  بیکرت  نیا  شُد : شُق و 
«، ییوگ رپ   » شد دنا : هتسناد  یبرع  ار  نآ  یضعب  .دنا  هتشون 
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: تسا هدمآ  مه  ریبک  ناوید  رد  شد  شق و  يونثم ، زا  هتشذگ  يروخ .» رپ   » شق و 

نم هاگرخ  ما  هدرک  مگ  شُق  زاوآ  زا  هک  سب  يو  نم  هار  نیز  ما  هدناماو  شُد  زاوآ  زا  هک  سب  يا 

(18990 تیب 18989 - ریبک ، ناوید   ) نم هاگنمرخ  هام و  رد  تتلود  رد  مسر  رد  ات  مشُد  نیز  یناهراو  یک  مُشق  نیز  یناـهراو  یک 
گنهرف رد  .هدـش  ینعم  رف  رک و  نیعم  گنهرف  رد  هک  نانچ  دـنا ، هدرک  ینعم  يزاس  دوخ  ییارآ و  دوخ  ار  نآ  اـه  گـنهرف  یخرب 
میریذپب لوا  حتف  هب  ار  هملک  طبـض  رگا  تسا : هدمآ  يدابآ  ربکا  دمحم  یلو  هتـشون  لقن  زا  سپ  ریبک  ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون 

رد ریبعت  نیا  لامعتـسا  دروم  اـب  مینک و  ضرف  يروخ  رپ  ینعم  هب  ار  شَق »  » ییوگ و رپ  مـالک و  ترثک  ینعم  هب  ار  شَد »  » میناوت یم 
.تسا رت  بسانم  ریبک  ناوید  يونثم و 

بـسانم تسا و  رت  قیقد  هدـمآ  ریبک  ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون  گنهرف  رد  هچ  نآ  زا  هک  دـنراد  یحرـش  یلراـنیپلگ  موحرم  اـما 
.دور یم  راک  هب  هدوه  یب  شالت  هشیدنا و  بارطضا ، هسوسو ، ياج  هب  شد  شُق و  ماقم : اب  تسا 

، تهافـس یکی  هک  دننک  یم  دصق  ار  موهفم  ود  شق »  » هملک اب  .دـنرب  یم  راک  هب  ار  حالطـصا  نیا  مه  زونه  ام  نوچ  لاسنهک ، دارفا 
ص ج 5 ، یناحبـس ، قیفوت  همجرت  یلرانیپلگ ، يونثم ، حرـش   ) .تسا یکرت  يا  هملک  ایؤر  ینعم  هب  زین  شد »  » تسا و لایخ  یکبس و 

زین نتفر  ود  نیا  زا  تسوا  هویش  هک  نانچ  .تفر  وا  یپ  رد  دوخ  سپـس  داتـسرف ، هناخ  هب  ار  زینک  وناب  هک  میدناوخ  ناتـساد  رد  ( 315
رس رد  ار  دهاز  قشع  زینک  .دریگ  یم  ینافرع  يا  هجیتن 
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تشاد

327 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.میب دنار  یم  ار  وناب  هچ  نآ  دوب و  قشع  درب  یم  ار  زینک  هچ  نآ  .يوش  هب  ار  وا  ندیسر  میب  وناب  و 

نارگن دراد  هک  یمیب  زا  دهاز  دور و  یم  ناباتش  دراد  هک  یتخانش  اب  فراع  .دنک  یم  دننامه  دهاز  فراع و  ریس  هب  ار  نتفر  ود  نیا 
.دراد یم  رب  ماگ  ینأت  اب  و 

فراع هک  تسا  نیا  دوصقم  .دزاس و  یم  قبطنم  فراع  رمع  زور  رب  تسا  تمایق  هراب  رد  نارّسفم  زا  يرایسب  هتفگ  هب  هک  ار  يا  هیآ 
ره زین  ار  دهاز  .لاس  رازه  هاجنپ  رد  نارگید  هک  ددرگ  یم  رادروخرب  یهلا  ياه  تبهوم  زا  نادنچ  دوخ  رمع  زا  زور  کی  تدـم  رد 

تـسا سرت  يور  زا  هک  يریـس  دـشاب و  قشع  يور  زا  هک  يریـس  رد  توافت  نیا  تسین و  فراـع  هیاـپ  رد  اـما  تسا ، یتبهوم  دـنچ 
: دنا قح  نالومحم  ناقشاع  .هدنب و  فصو  سرت  تسادخ و  فصو  قشع  هک  ارچ  دوش  یم  راکشآ 

قبط هن  زا  دنرذگب  نازات  بسا  قح  نالومحم  هک  يزور  ات  شاب 

هب ات  دـشکب  اه  تضایر  دـیاب  تسا و  لماح  دـهاز  اما   1 / 3439 کـلفلا 3440 - ُّزَتـهَی  حوّرلا  ِجورُع  نِم  کـلملا  ِهَیلا َو  ُحوُّرلا  ُجُرعَت 
نوسلکین .دوش  اهر  دوخ  زا  وا  هک  تسا  یماگنه  نآ  ددرگ و  لماش  زین  ار  دـهاز  قح  تیاـنع  هک  دوب  و  هن ، اـی  دـسرب  لومحم  تبتر 

ِیف ُهَتاََّذل  ُهَتَیُغب َو  ُتلَعَج  ِیب  ُلاِغتـشالا  ِدـبَعلا  یَلَع  ُِبلاَغلا  َناَک  اَذا  : » تسا هدروآ  يرـصب  نسح  زا  یـسدق  ثیدـح  مان  هب  ار  یثیدـح 
« .ُهَنَیب ِینَیب َو  امِیف  َباَجِحلا  ُتعَفَر  ُُهتقِشَع  ینَقِشَع َو  اَذاَف  ُُهتقِشَع  ِینَقِشَع َو  يرکِذ  ِیف  ُهَتاََّذل  هَتَیُغب َو  ُتلَعَج  اَذإَف  .يرکِذ 

نز نآ  دیسر  نوچ 
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نز زاـمن  رد  دـمآ  رد  تسج و  رب  درم  زاـس  هتفـشآ ز  تسَج  كزینک  نآ  داـتف  رد  ناـشیا  شوـگ  رد  رد  گـناب  داـشگ  رد  هناـخ  هـب 
ار يوش  زازتها  نآ  نز ز  داتفا  نامگ  رد  زامن  رد  مئاق  دید  ار  دوخ  يوش  دیرَم  گند و  هتفـشآ و  مه و  رد  دیدب  هدیلوژپ  ار  كزینک 
دز شرـس  رب  دیلپ  هدولآ و  هتـشگ  وناز  نار و  دـیکچ  یم  هفطن  یقاب  رکذ  زا  رکَذ  هیـصُخ و  ینم  هدولآ  دـید  رطخ  یب  نماد  تشادرب 

رذـق ب 2204- رپ  راهز  نار و  نینچ  نیو  رکذ  نیا  تسا  زامن  رکذ و  قیال  نیا ؟ دـشاب  يزامن  درم  هیـصُخ  نیهَم  يا  تفگ  یلیس و 
2197
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.عضو تلاح ، زاس :

.ناشیرپ هدرمژپ ، هدیلوژپ :

( دراوملا برقا   ) .درمتم ثیبخ ، دیرَم :

.تکرح شبنج و  زازتها :  5 دیصَولاب 2949 / یَعارِذ  طِساب  گس  نوچ  دیرَم  زا  دیُرم و  زا  هّلگ  هّلگ 

.راوخ نیهَم :

قلخ و نیو  تسیک  هدـیرفآ  نامـسآ  نیک  ار  ربگ  یـسرپب  رگ  نیمی  ردـنا  هد  فاـصنا  تسا  قیـال  نیک  رفک و  قسف و  ملظ و  رپ  هماـن 
رارقا نینچ  اب  قیال  تسه  وا  رایسب  ِمتـسا  قسف و  رفک و  تساوگ  شا  ییادخ  رب  شنیرفآک  تسادخ  نآ  هدیرفآ  نیک  وا  دیوگ  ناهج 

باذـع قیال  وا  دـش  ات  ار  لوق  نآ  غورد  هدرک  وا  لعف  تساـک  ِرادرک  نآ  اـه و  تحیـضف  نآ  تسار  ِرارقا  نینچ  اـب  قیـال  تسه  وا ؟
شیپ هب  وا  داـسف  رب  ناـیب  اـب  یهاوگ  دـهدب  اـپ  تسد و  دوش  اوسر  یمرجم  ره  دوخ  مه ز  دوـش  ادـیپ  ناـهن  ره  رـشحم  زور  ار  لوَـه 

نم دیوگ  ياپ  ما  هدیسرپ  نینچ  نم  دیوگب  بل  ما  هدزد  نینچ  نم  دیوگ  تسد  ناعتسم 
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دمآ غورد  سپ  مالکلا  ُءوس  ما  هدیچ  دیوگ  شوگ  مارح  هزمغ  ما  هدرک  دیوگ  مشچ  ینز  متـسدرکب  نم  دیوگ  جرف  ینم  ات  متـسدش 
سپ غورد  شقرز  دش  هیصخ  یهاوگ  زا  غورف  اب  زامن  رد  هک  نانچ  نآ  شیوخ  ياضعا  مه  درک  شغورد  هک  شیوخ  ياپ  ات  رـس  ز 

رض عفن و  ردنا  دهشا  دشاب  هتفگ  رسپ  يا  توضع  وضع  نت  همه  ات  نایب  نیع  نتفگ و  دهشا  دشاب  نابز  یب  دوخ  نآک  لعف  نک  نانچ 
هک اـهنآ  نک ز  هبوت  شیوخ  رمع  هماـن  وت  يدرک  هیـس  رگ  تساـم  يـالوم  نیا  موـکحم و  منم  هک  تساوـگ  هجاوـخ  یپ  هدـنب  نتفر 
ات تاـیح  بآ  هدـب  ار  ترمع  خـیب  تسا  مَن  یب  وا  رگا  هد  شا  هبوت  بآ  تسا  مد  نیا  شخیب  تشذـگب  رگا  رمع  شیپ  وت  یتـسدرک 

329 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تابن  اب  ددرگ  رمع  تخرد 

قبـس ام  نآ  دوش  تعاط  همه  ات  قح  درک  لّدـبم  ار  تتائِّیـس  دـنق  وچ  ددرگ  نیا  زا  هنیراـپ  رهز  دـنوش  وکین  نیا  زا  اـه  یـضام  هلمج 
زا کیل  یتسدیورگب و  ونش  نم  زا  حوصن  هبوت  نیا  حرش  نت  هب  مه  ناج و  هب  مه  نک  یـششوک  نتب  شوخ  یحوصن  هبوت  رب  هجاوخ 
ْنَم اَّمَأ  َو  هک : داد  دـنهاوخ  وا  پچ  تسد  هب  ار  راکهنگ  لمع  همان  هک  نادـب  تسا  تراـشا  ملظ : رپ  هماـن   2205 ورگ ب 2227 - ون 

زا هتفرگ  یسرپب : رگ  یشاب )؟ زامن  رد  تلاح  نیا  اب  وت  تسا  راوازس  ( ) 25 هقاح ،  ) .ْهَِیباتِک َتوُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَیَف  ِِهلامِِشب  َُهباتِک  َِیتوُأ 
هک تسا  نیا  نایب  تیب  نومضم  ( ) 25 نامقل ،  ) .ُهَّللا َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  ِتاومَّسلا َو  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  تسا : میرک  نآرق 
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( .دنک یم  راتفر  نآ  فلاخم  لمع  رد  دـنک ، یم  رارقا  نابز  هب  ادـخ  ندوب  قلاخ  رب  رفاک  هک  یلاح  دـشاب ، ربارب  راتفگ  اب  دـیاب  رادرک 
میرک نآرق  زا  هتفرگ  یهاوگ : دـهدب  اـپ  تسد و  ( 9 قراط ،  ) .ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  ناـهن : ره  رـشحم  زور 

.لج زع و  يادخ  .دنهاوخ  يرای  وا  زا  هک  ناعتسم : ( 65 سی ،  ) .َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْشَت  ْمِهیِْدیَأ َو  انُمِّلَُکت  َو  تسا :

ساسا هخـسن  طبـض  نکیل  .وزرآ  هَینُم  عمج  دنا  هدناوخ  میم  مض  هب  رتشیب  دنا  هدرک  ینعم  هدناوخ و  نوگانوگ  ار  نآ  ناحراش  ینم :
یم دـیعب  رایـسب  .تسا  یـشوخ  ياهزور  ینم  رد  فقوت  زور  هس  هک  هتـشون  ینم »  » هیجوت رد  نوسلکین  هچ  نآ  تسا و  میم  رـسک  هب 
تیب رهاظ  هک  یلاح  دـننک ، یمن  عرـش  فالخ  رب  يراک  زور  هس  نآ  رد  زین  ناـیجاح  تسین و  يراوشد  زج  ینم  رد  هک  ارچ  دـیامن ،

فلاخم اه  تیب  همه  مود و  تیب  مین  رهاظ  اب  کسانم ) يادا   ) نآ بولطم  ینعم  هب  ینم  هب  نتفر  اما  .تسا  تاـیهنم  باـکترا  هب  رارقا 
انـالوم هک  ریوـصت  نینچ  رد  ینم  هب  نتفر  تسا و  ندـش  تشز  راـک  بکترم  زا  نخـس  ندـب  ياـضعا  زا  کـی  ره  رد  هک  ارچ  تـسا 

.دیامن یم  بسانمان  رایسب  هدرک  میسرت 

هک یمدآ  زا  يوضع  نیتسخن  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  دش  هتشون  هک  يا  هیآ  لیذ  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  رارسالا و  فشک  ریسفت  رد 
.دوب وا  نار  دیوگ  نخس 

اضعا رگید  رب  نار  تداهش  مدقت  رد  تسا  لمتحم  درآ : يدرَوام  زا  یبطرق  ریسفت  رد 

330 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نار هلمج  زا  تسا و  نیریز  تمسق  رد  هک  دبایرد  ییاه  هساح  هب  ار  اه  تیصعم  تذل  هک  دشاب  نیا 
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تروص نیا  رد  تسا  هدرک  لامُم  تیفاق  تیاعر  يارب  ار  ینِز  اـنالوم  تفگ  ناوت  یم  تسا  ینم  ینعم  هب  زین  ینِم  هک  نادـب  هجوت  اـب 
.تفرگ موزلم  هدارا  مزال و  رکذ  هلوقم  زا  ناوت  یم  ار  ینِم » هب  نتفر  »

.ندینش نامدرم ) تبیغ   ) تشز نانخس  ندیچ : مالَکلا  ُءوُس 

.دشاب هدشن  ادیپ  گرم  راثآ  هک  تسا  هتفریذپ  یماگنه  هانگ  زا  هبوت  هک  نادب  تسا  تراشا  تسا : مد  نیا  شخیب 

.گرب خاش و  زا  تیانک  .ینتسُر  تابَن :

: ندـش لّدـبم  ٌتائّیـس  .َُهل » َبنَذ  َال  نَمَک  ِبنَّذـلا  َنِم  ُِبئاَّتلا  : » هک دوش  هدوشخب  هبوت  اب  هتـشذگ  ناهانگ  نیا :...  زا  اـه  یـضام  هلمج 
تلاح زا  ( 70 ناقرف ،  ) .ٍتانَـسَح ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  اًـلَمَع  َلِـمَع  َنَمآ َو  َباـت َو  ْنَم  اَّلِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ 

زور ددرگن  فقاو  نانآ  ِّرـس  زا  یـسک  ناهج  نیا  رد  رگا  هک  دزادرپ  یم  ناراکایر  هب  .داد  ناشن  ار  رهاظ  فـالخ  وا  ناـهن  هک  دـهاز 
.داد دهاوخ  یهاوگ  دنا  هدش  بکترم  هک  مارح  راک  ره  رب  نانآ  ندب  ياضعا  زیخاتسر 

رد مظن  هب  ار  حوصن  هبوت  ناتـساد  تبـسانم  نیدب  دننک و  صلاخ  هبوت  تسا  زاب  هبوت  رد  هدیـسرن و  نایاپ  هب  رمع  ات  رتهب  هچ  ره  سپ 
.تسا هدروآ 

دورن ناتسپ  رد  زاب  دیآ  نوریب  ناتسپ  زا  ریش  هک  نانچ  هک  حوصَن  هبوت  نایب  رد  تیاکح 

هراشا

دورن ناتسپ  رد  زاب  دیآ  نوریب  ناتسپ  زا  ریش  هک  نانچ  هک  حوصَن  هبوت  نایب  رد  تیاکح 

دوب نآ  لیلد  ترفن  نآ  دـشاب و  نوزفا  شترفن  مد  ره  هکلب  تبغر ، قیرط  هب  دـنکن  دای  هانگ  نآ  زا  زگره  درک  یحوصن  هبوت  هک  نآ 
تسشن نآ  ياج  هب  نیا  دش ، تذل  یب  لّوا  توهش  نآ  تفای  لوبق  تّذل  هک 

رتوکن وز  ییوجن  يرای  ارچ  رگید  قشع  زج  ار  قشع  دّربن 

تبغر هانگ  نآ  دب  زاب  شلد  هک  نآ  و 
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هدشن يَرـُسیِلل  ُهُرِّسَُینَـس  تسا ، هتـسشنن  هانگ  تذل  نآ  ياج  هب  لوبق  تّذـل  تسا و  هتفاین  لوبق  تّذـل  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک  یم 
يو رب  تسا  یقاب  يَرسُعِلل  ُهُرِّسَُین  تّذل َو  تسا 

وا ناهن  وا  درک  یمه  ار  دوخ  يدرم  نانز  راسخر  وچ  وا  يور  دوب  حوتف  ار  وا  نز  ّیکالد  ُدب ز  حوصن  شمان  نیا  زا  شیپ  يدرم  دوب 
نآ سوه ز  نآ  ّرـس  لاح و  زا  دربن  وب  سَک  یکّالد و  درک  یم  اه  لاس  دوب  كالاچ  سب  هلیح  اغد و  رد  دوب  كاـّلد  ناـنز  ماّـمح  هب 

بابـش هّرُغ  رد  یناوهـش و  درم  باـقن  هدیـشوپ و  دنبرـس  رداـچ و  دوب  رادـیب  لـماک و  توهـش  کـیل  دوب  راو  نز  شخر  زاوآ و  هک 
شا هبوت  رفاک  سفن  دیشک  یم  رد  اپ  درک و  یم  اه  هبوت  قیشع  نآ  تسـش  یم  دیلام و  یمه  شوخ  قیرط  نیز  ار  ناورـسخ  نارتخد 
ادیپ ادخ  ملح  نوچ  کیل  درم  دازآ  نآ  تسناد  وا  ِّرـس  رآ  دای  ییاعد  رد  ار  ام  تفگ  راک  تشز  نآ  یفراع  شیپ  تفر  دـیرد  یم  ار 

هدیـشوپ هتـسناد و  اهزار  دـنا  هدیـشون  قح  ماج  هک  نافراع  اهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  درکن 
332 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنتخود  شناهد  دندرک و  رهُم  دنتخومآ  راک  رارسا  ار  هک  ره  دنا 

زا صلاخ  حصان : ینعم  هب  تغل  رد  حوُصَن :  2228 داهد ب 2241 - هبوت  تدزیا  یناد  هک  نآ  داهن ز  دب  يا  تفگب  دـیدنخ و  تسس 
نتشگن زاب   » اهریسفت رد  ( 8 میرحت ،  ) ًاحوُصَن ًَهبْوَت  میرک  نآرق  رد  هبوت  تفـص  رد  و  لعاف .) ینعم  هب  لوعف   ) .قداص .تسا  يزیچ  ره 

« رافغتسا  » و لد ،» هب  ینامیشپ  «، » هانگ هب 
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نینچ حوصن  هراب  رد  سمـش  تالاقم  رد  .تسا  ماکحا  صالخا و  ینعم  ود  زا  یکی  هب  حوصن  بغار  تادرفم  رد  .تسا  هدـش  ینعم 
یب تلع و  یب  لماک  تشاد ، نادرم  تلآ  دوب و  درم  وا  اما  دوب ، نانز  يور  وا  يور  هک  دوب  یـصخش  هک  هتفگ  یـضعب  : » تسا هدمآ 
مگ کلم  رتخد  شوگ  زا  گرزب  يدـیراورم  مامح  رد  يزور  ات  درک ، یم  راک  نیا  لاس  یـس  .يدرک  یکّالد  نانز  ماـمح  رد  .تَّنُع 

.تسا هدش  مگ  مامح  رد  دنتفگ  .دش 

: دنتفرگ ار  مامح  ماب  رد و  ناگنهرس  دییوجب و  ار  همه  ینیب  خاروس  ات  دیور  ورف 

ره دنک  باوخ  رد  تسه  هک  راچان  ياضق  ره  هب  ریدـقت  تسه  هک  رای  ره  يرای  دـنکن  يدوس  تسه  هک  راک  ره  هدـعو  دـسرن  رد  ات 
یم دهع  درک و  یم  یپایپ  هدجـس  ندیـسر و  دهاوخ  نم  هب  تبون  هک  دیزرل  یم  سرت  زا  دمآ  رد  یتولخ  رد  وا  تسه  هک  رادـیب  لد 

رارقا .منکن  نانز  یکّالد  نیا  زا  دـعب  ایادـخ  مدرگن ، تکرح  نیا  درگ  رمع  همه  یقاـب  مباـی  یـصالخ  راـب  نیا  رگا  هک  ادـخ  اـب  درک 
همه هک  دمآ  زاوآ  هک  دوب  عّرـضت  نیا  رد  .ددرگن  زاب  هانگ  نیدب  حوصن  زگره  ینادرگ  عفر  نم  زا  راب  نیا  رگا  وت ، ییادخ  هب  مدرک 

دب نامگ  وا  قح  رد  لوح  دـنتفگ ال  .دـش  هتفاـی  هک  دـمآ  زاوآ  .شَّرِـس  تسویپ  قح  هب  دـش  شوه  یب  دـییوجب ، ار  حوصن  میتسج  ار 
.دهاوخ یم  وا  ندیلام  هتبلا  هک  دلامب  ار  کلم  رتخد  دیایب  ات  میدرب 

نیدلا مولع  ءایحا  رد  ناتـساد  نیا  و  ( 308 ص 307 - ج 1 ، سمـش ، تالاقم   ...« ) تسین راـک  هب  زورما  نم  تسد  هک  تفگ  حوصن 
هک دوب  يدرم  : » تسا نینچ 
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عمج هک  تفر  یسلجم  رد  يزور  هک  دش  نانچ  دش  یم  رـضاح  متام - ای  یـسورع  نانز - ياه  سلجم  رد  دیـشوپ و  یم  نانز  تخر 
دیسر و درم  نادب  تبون  ات  دنتسج  ار  کی  کی  مینک و  وج  تسج و  ات  دیدنبب  ار  اهرد  دنتفگ  دش  مگ  يرهوگ  دوب  اج  نآ  رد  نانز 

نآ دزن  رهوگ  سپ  .مدرگ  یمن  رب  نادب  متفای  تاجن  ییاوسر  نیا  زا  رگا  تفگ  دناوخ و  صالخا  هب  ار  ادـخ  سپ  .دوب  وا  اب  هک  ینز 
ص 323) ج 4 ، نیدلا ، مولع  ءایحا  « ) .میتفای ار  هّرُد  هک  دینک  اهر  ار  هّرُح  دنتفگ  دش و  تفای  دوب  وا  اب  هک  نز 

333 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.اـحوصن يو  ماـن  تسا  هدوب  يدرم  هک  تسا  نآ  حوصن  هبوت  دـنا  هتفگ  : » تسا رگید  يا  هنوگ  هب  نیبئاـّتلا  سنا  رد  ناتـساد  نیا  اـما 
هبوت تفایرد و  ار  يو  لج  زع و  يادـخ  لضف  هاگان  هدرک ، عمج  رایـسب  نامـصخ  و  هدرب ، رایـسب  ياه  لام  دوب و  هدرک  دـب  ياهراک 

داد و نامصخ  اب  كاپ  لام  درک و  یم  دونشخ  درک  دونشخ  تسناوت  یم  هک  یمصخ  ره  داد و  نامصخ  اب  تشاد  هک  لام  ره  درک و 
رگم تشادن  يرگید  زیچ  چیه  يو  داد ، دیاب  یم  نم  هب  يزیچ  ار  وت  تفگ  دمایب و  يدرم  .داد  نامصخ  اب  درک و  نوریب  نت  زا  هماج 

هناحبُس قح  هک  دوب  نیا  احوصن  هبوت  .تسـشن  بآ  يوگ  نآ  رد  دوب  بآ  يِوَگ  تخادنا و  يو  هب  درک و  زاب  نایم  زا  یـشوپ  تروع 
: تسا نیمار  سیو و  زا  تیب  ار : قشع  دّربن  ( 67 ص 66 - نیبئاتلا ، سنا  « ) .دینک نینچ  هبوت  تفگ  ار  یلاعَت  و 

قشع زج  ار  قشع  دَّربن 
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ُهُرِّسَُینَسَف ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  یقَّتا َو  یطْعَأ َو  ْنَم  اَّمَأَف  يَرـُسیِلل : ُهُرِّسَُینَـس  ص 268 ) نیمار ، سیو و   ) رتوـکن وز  يریگن  يراـی  ارچ  رگید 
شاداپ  ) وکین هدعو  درک و  زیهرپ  دیشخب و  هک  یسک  سپ  يرْـسُْعِلل : ُهُرِّسَُینَـسَف  ینْـسُْحلِاب  َبَّذَک  ینْغَتْـسا َو  َلَِخب َو  ْنَم  اَّمَأ  يرُْـسْیِلل َو 

.ناسآ هار  يارب  مینادرگ  رسیم  ار  وا  هک  ادوز  سپ  .تسناد  تسار  ار  ترخآ )

هداـمآ راوـشد  هار  يارب  ار  وا  هک  ادوز  سپ  تسناد  غورد  ار  کـین  هدـعو  نآ  دوـمن و  يزاـین  یب  دـیزرو و  لـخب  هـک  یـسک  اـما  و 
میدق رد  دیوش و  یم  دشک و  یم  هسیک  ار  مدرم  نت  اه  مامح  رد  هک  تسا  یسک  كّالد  .كّالد  راک  یکّالد : ( 10 - 5 لیل ، « ) .میزاس

.تشاد نآ  زج  و  یهن ، مهرم  ینز ، گر  نوچ  رگید  ياهراک  دیشارت و  یم  ار  رس 

.دمآ رد  زا  تیانک  شیاشگ ، حُوُتف :

.یناوج زاغآ  بابش : هّرُغ 

.دنراد فارشا  اهرطاخ  رب  دنا و  هتفای  یتبهوم  ادخ  زا  هک  نانآ  دنا : هدیشون  قح  ماج  هک  نافراع 

دهد رثا  دوش و  هتفریذپ  هاگ  نآ  هبوت  مکح ) لاثما و  ییاهب ، خیـش   ) یـسک ره  راب  راک و  زا  دنا  فقاو  یـسب  ملاع  رد  دنا  نانیب  هدرخ 
نابز هب  اما  درک ، یم  هبوت  اهراب  حوصن  .ددرگن  زاب  هانگ  هب  و  دوش ، نامیـشپ  هدرک  هچ  نآ  رب  لد  زا  ددرگ و  رب  هانگ  زا  راکهانگ  هک 

یم بکترم  هک  یهانگ  یپ  يدرگ و  زاب  نادـند  نب  زا  هک  دـهد  قیفوت  تیادـخ  اتفگ  تشاد  فارـشا  يو  نورد  رب  هک  فراـع  .دوب 
.داتفا رگراک  وا  هراب  رد  اعد  نیمه  و  يورن ، يوش 

َو ًادَی ، ًاناسِل َو  ًارَصَب َو  ًاعمَس َو  ُهَل  ُتنُک  هک  نتشیوخ  زا  تسا  قح  تساوخرد  وچمه  قح  زا  وا  تساوخرد  لصا و  فراع و  ياعد  هک  نآ  نایب  رد 
ات م قح  نتخاس  ببس  حرش  تسا و  رایسب  نیا  رد  راثآ  رابخا و  تایآ و  و  یمَر ،» َهَّللا  َّنِکل  َتْیَمَر َو  ْذِإ  َتْیَمَر  ام  َو   » هلوَق

ًارََصب َو ًاعمَس َو  َُهل  ُتنُک  هک  نتشیوخ  زا  تسا  قح  تساوخرد  وچمه  قح  زا  وا  تساوخرد  لصا و  فراع و  ياعد  هک  نآ  نایب  رد 
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قح نتخاس  ببـس  حرـش  تسا و  رایـسب  نیا  رد  راثآ  رابخا و  تایآ و  و  یمَر ،» َهَّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو   » هلوَق َو  ًادَی ، ًاناِسل َو 
دروآ حوصن  هبوت  هب  هتفرگ  شوگ  ار  مرجم  ات 

تسا و یناف  تساعد  ره  نوچ  هن  خیـش  ياعد  نآـک  تشگ  بوخ  رخآ  هب  نیکـسم  نآ  راـک  تشذـگ  رد  نودرگ  تفه  زا  اـعد  نآ 
وذ ِعنُـص  تخیگنا  ببـس  کی  دنک ؟ در  نوچ  ار  شیوخ  ِياعد  سپ  دنک  دَک  لاؤس و  دوخ  زا  ادـخ  نوچ  تسادـخ  تفگ  وا  تفگ 

ياه هقلح  زا  يرهوگ  تشگ  هوای  هش  رتخد  زا  يرهوگ  تشط  درک  یم  رپ  ماّـمح  نآ  ردـنا  لاـبو  نیرفن و  شدـیناهر ز  هک  لـالجلا 
دنتسُج و اه  تخر  تخر  ِچیپ  رد  شلّوا  دنیوجب  ات  تخس  دنتـسب  ار  ماّمح  ِرد  سپ  وج  تسج و  رد  ینز  ره  تشگ و  هوای  وا  شوگ 

ِفاکـش رد  فاکـش  ره  ردنا  شوگ و  ناهد و  رد  فازگ  زا  دنتفرگ  نتـسُج  دِج  هب  سپ  دشن  اوسر  مه  زین  رهوگ  دزد  دشن  ادیپ  نآ 
رگ زوجع و  زا  دیتسه  هک  ره  دیوش  نایرع  همه  هک  دمآ  گناب  فدـص  شوخ  يّرُد  دـندرک  وج  تسُج و  فرط  ره  قوف و  تحت و 

لـصا فراـع و  زا  تساوـخ  رد   2242 تفگـش ب 2253 - هناد  رهگ  دـیآ  دـیدپ  ات  تفرگ  نتـسُج  هبجاـح  ار  کـی  هب  کـی  دـیون 
.تسا قح  زا  تساوخرد 

اَذِإَف ُهَّبِحُأ  یَّتَح  ِِلفاوَّنلِاب  ََّیلِإ  ُبَّرَقَتَی  ُدـبَعلا  ُلاَزَی  اـَل   » هک  1 دـش 3146 / هنییآ  ار  بیغ  ياه  شقن  دـش  هنیـس  هداس  شقن  یب  وا  هک  نآ 
ًادَی َو ًارََصب َو  ًاعمَس َو  َُهل  ُتنُک  ُُهتبَبحأ 
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ِیبَف ًاناَِسل 
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: َتیَمَر ذا  َتیَمَر  اَم  َو  ( 1 تیب 1938 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ...« ) رِصُبی ِیب  ُعَمسَی َو 

دوخ زا  ادخ  نوچ  ( 2 تیب 2516 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 ناج 2516 / ناج  زا  دوب  ناج  دراک  هچ  ره  ناد  تسار  َتیَمَر  ذا  َتیَمَر  اَـم 
.دنک یمن  در  ار  تساوخ  نآ  ادخ  .تسا و  قح  تساوخ  وا  تساوخ  درک  انف  قح  رد  ار  دوخ  نوچ  هدنب  ...: 

.مگ هوای :

.اه سابل  يال  هبال  تخر : چیپ 

.رایسب هزادنا  یب  دح ، یب  فازگ :

.ناوج ون :  2 فاق 583 / هوک  نوچ  عمط  زا  قلخ  لد  َرب  فازگ  يدروخ  ناینادنز  همقل 

.بجاح ثنؤم  هبجاح :

وا دـیزرل  یم  تفر و  گرم  دـید  یم  وا  شیوخ  مشچ  شیپ  ِیتَیـشَخ  زا  دوبک  بل  درز و  يور  یتوـلخ  رد  دـش  سرت  زا  حوـصن  نآ 
رد یهایس  لیس  نینچ  ات  دیزس  یم  نم  زا  هک  اهنآ  ما  هدرک  ما  هتسکشب  اهدهَع  اه و  هبوت  ما  هتشگ  رب  اهراب  بر  ای  تفگ  گرب  دننام 

رگج يوب  نیبب  متاجانم  رد  ررش  دص  متسا  هداتفا  رگج  رد  دشک  اه  یتخس  هچ  نم  ناج  هک  هو  دسر  نم  رد  رگا  نتسُج  تبون  دیسر 
نآ ادخ  يا  ارچ  رد  يدروخب  يریـش  ارم  ای  ارم  رم  يدازن  ردام  یکـشاک  داد  داد  متفرگ  تمحر  نماد  دابم  ار  رفاک  هودـنا  نینچ  نیا 

تقو نینَح  جنر و  نیا  رد  یتشگ  نوخ  هن  رو  نینهآ  لد  مراد و  نیگنس  ناج  دزگ  یم  مرام  خاروس  ره  هک ز  دزس  یم  وت  زا  هک  نک 
 ) يونثم حرـش  یندرکان  رهز  نم  مدرک  هبوت  ینک  يراّتـس  راب  نیا  ارم  رگ  سر  دایرف  ارم  نک  یهاشداپ  سفن  کی  ارم و  دـمآ  گنت 
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رمک دص  هبوت  رهب  مدنبب  ات  رگد  راب  نیا  ریذپب  ما  هبوت 
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ات ناوع  داّلج و  هب  مداـتفا  رد  هک  ناور  هرطق  دـص  دـیراز و  یمه  نیا  منتفگ  اـعد و  ونـشم  رگد  سپ  منک  يریـصقت  راـب  نیا  رگا  نم 
يا شیپ  شیپ  هدـید  لیئارزع  يور  شیوخ  ناج  رب  وا  درک  یم  اـه  هحون  نینَح  نیا  اداـبم  ار  دـحلم  چـیه  نینچ  یگنرفا  چـیه  دریمن 

وج تسج و  نایم  زا  دمآ  گناب  وا  ُدب  بر  ای  بر و  ای  نایم  رد  تفج  تشگ  وا  اب  راوید  رد و  نآک  تفگب  نادـنچ  ادـخ  يا  ادـخ و 
.میب تَیشَخ :  2254 ب 2272 -

.صالخا لد و  زوس  زا  تیانک  رگج : يوب 

.دریمب ادابم  ییاعد ) هلمج  : ) دریمن ات 

( .دابم راچد  یتبیصم  نینچ  هب  یگنرف  چیه   ) .ناملسمان زا  تیانک  .یگنرف  یگنرفا :

راک ندش  هداشگ  تبیه و  نآ  زا  حوصن  ندش  شوه  یب  دییوجب و  ار  حوصن  میتسج  ار  همه  هک  ندمآ  زاوآ  و  حوصن ، هب  ندیسر  نتـسج  تبون 
یِجِرَفنَت هَمزا  يِّدَتشا  ٌّمَه  وا  ٌضَرَم  ُهَباَصا  اَذا  َمَّلَس  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُلوُقَی  َناَک  اَمَک  یگتسب  تیاهن  زا  دعب 

هداشگ تبیه و  نآ  زا  حوصن  ندش  شوه  یب  دییوجب و  ار  حوصن  میتسج  ار  همه  هک  ندمآ  زاوآ  و  حوصن ، هب  ندیسر  نتسج  تبون 
یِجِرَفنَت هَمزا  يِّدَتشا  ٌّمَه  وا  ٌضَرَم  َُهباَصا  اَذا  َمَّلَس  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُلوُقَی  َناَک  اَمَک  یگتسب  تیاهن  زا  دعب  راک  ندش 

دـش تفر  شلقع  شوه و  داتف  رد  هتـسکش  راوید  وچمه  حور  دیّرپ  نامز  نآ  شوه  یب  تشگ  حوصن  يا  يآ  شیپ  میتسُج  ار  هلمج 
شناج زاب  دنامن  وا  دوجو  تشگ و  یهت  نوچ  نامز  نآ  تسویپب  قح  اب  وا  ِّرس  ناما  یب  نت  زا  تفر  ششوه  هک  نوچ  دامج  نوچ  وا 

دـش شوه  یب  نوچ  تسویپ  قح  هب  ناج  داتف  ایرد  تمحر  راـنک  رد  دارم  یب  وا  یتشک  نآ  تسکـش  نوچ  دـناوخ  شیپ  رد  ادـخ  ار 
رم نت  زاب و  وچ  ناج  نتـشیوخ  لصا  شیپ  ناداش  تفر  نت  گنن  زا  دیهر  او  شناج  هک  نوچ  دش  شوج  رد  نامز  نآ  تمحر  جوم 

يا هدنُک  ار  وا 
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تمحر ياهایرد  هک  نوچ  دابقیَک  يوس  زاب  نآ  درپ  یم  داشگ  رب  شیاـپ  تفر و  شـشوه  هک  نوچ  يا  هدـنب  هتـسکش  رَپ  هتـسب  ياـپ 
هلاس دص  هدرم  دـش  تفبرز  سلطا و  یکاخ  شرف  دـش  تفز  فرگـش و  رغال  هّرذ  درک  شون  ناویح  بآ  مه  اه  گنـس  درک  شوج 
دـش زغن  درک و  هفوکـشا  کشخ  بوچ  دش  زبس  رـس  نیمز  يور  همه  نیا  روح  کشر  یبوخ  هب  دـش  نوعلم  ِوید  روگ  دـش ز  نوریب 

تخس يراوشد  يا  یِجِرَفنَت : هَمزا  يِّدَتشا   2273 هدش ب 2286 - یپ  شوخ  گر و  شوخ  نادیماان  هدـش  یم  فیرح  هّرب  اب  گرگ 
.يوش یم  هداشگ  شاب 

يولوم فسوی  خیش  نآ  زا  شیپ  .تسا و  هدش  لقن  ریثا  نبا  هیاهن  قئاقحلا و  زونک  ریغصلا و  عماجلا  زا  هلمج  نیا  يونثم  ثیداحا  رد 
هدروآ ذخأم  رکذ  نودب  دوخ  حرش  رد  ار  نآ 
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فورعم فسوی  لضفلا  وبا  دسیون : وا  مه  .دنا و  هداد  تبسن  ُهَهجَو  ُهَّللا  َمَّرَک  یلع  هب  ار  نآ  سودرف  یعاضق و  دسیون : يورقنا  .تسا 
: تسا هدروآ  يا  هدیصق  علطم  رد  ار  ثیدح  نیا  يوحنلا  نبا  هب 

ِجَلَبلِاب َُکلَیل  نَذآ  دَق  یِجِرَفنَت  هَمزا  يِّدَتشا 

دـش و مالعا  دادـماب  ینـشور  ار  وت  ِبش  .يوش  یم  هداشگ  شاب  تخـس  يراوشد  يا   ) ِجُرُّسلا ُوبا  هاَشغَی  یَّتَح  ٌجُرُـس  اََهل  ِلیَّللا  ُماَلُظ  َو 
: تسا هدروآ  یتیب  رد  ار  هلمج  نیا  ضراف  نبا  و  .دناشوپب ) ار  نآ  دیشروخ  هک  نآ  ات  تساه ، غارچ  ار  بش  یکیرات 

یف بانطالا  كرت  هب : دینک  هاگن  ( ) ص 144 ضراف ، نبا  ناوید   ) ِیجِرَفنا ُهَمزا  اَی  ًاعَزَج  ُلقا  َمل  ًابئَتکُم َو  ُتیَسما  اَمَک  َکِیف  ُتحَبـصا 
َّنِإ .تسا و  يا  هدنخ  رخآ  هیرگ  ره  سپ  زا  ص 451 ) باهشلا ، حرش 
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.تسویپ قح  هب  وا  ناج  دیدرگ  یهت  مسج  زا  درک و  اهر  ار  يدوخ  نوچ  تفر : ششوه  هک  نوچ  ( 6 حارشنا ،  ) .ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم 

.كاردا زا  تراعتسا  یتشک :

.دینش دهاوخن  نآ  نوچ  سک  هک  تفگ  ناوت  هکلب  دید  ناوت  یم  مظن  رثن و  رتمک  رد  ار  نآ  ریظن  هک  تسا  هنافراع  ابیز و  يریوصت 

نآ دید و  دهاوخ  ییاهر  رتمک  دهرب  يدام  ياه  تلیـسو  اب  اه  لکـشم  زا  دهاوخ  تسا و  يرهاظ  ياه  هساح  نت و  دیق  رد  ات  یمدآ 
دهاوخ ار  وا  تسد  یهلا  فطل  درک  شوـمارف  ار  يدوـخ  هک  دروآ  ادـخ  هب  ور  ناـنچ  رگا  دـیدرگ ، هتـسب  وـس  ره  زا  اـهرد  هک  هاـگ 

.دیشک دهاوخ  نوریب  شبادرگ  زا  تفرگ و 

حوصن زا  هداز  هاش  ناکزینک  ناکبجاح و  نتساوخ  یلالح  رهوگ و  ندش  هتفای 

حوصن زا  هداز  هاش  ناکزینک  ناکبجاح و  نتساوخ  یلالح  رهوگ و  ندش  هتفای 

ّرد نآ  هتـشگ  مگ  دش  تفای  میب  تفر  هک  ناهگان  دمآ  گناب  هدش  مگ  کنیا  هک  دمآ  اه  هدژم  هدـُب  ناج  كاله  یفوخ  نآ  زا  دـعب 
نآ نَزَحلا  َلاَز  دق  ماّمح  هدش  رپ  ندز  کتـسد  هرعن و  ویرغ و  زا  میتفای  رهوگ  هک  هد  یناگدژم  میتفاب  رد  حرف  ردنا  دـش و  تفای  میتی 

شتسد رب  دنداد  یم  هسوب  یسک  ره  يو  زا  تساوخ  یلالح  یم  شیپ  زور  دص  شبات  شمشچ  دید  شیوخ  هب  دمآ  زاب  هتفر  حوصن 
رد هک  نآ  دوب ز  شیب  يو  رب  هلمج  ّنظ  هک  نآ  لاق ز  لـیق و  ردـنا  میدروخ  وت  تشوگ  لـالح  ار  اـم  نک  میدرب و  ناـمگ  دـب  یـسب 

هدرب وا  تسا ، هدرب  را  رهوگ  حور  هتـشگ  کـی  ینت  ود  نوچمه  هکلب  حوصن  مرحم  دـُب و  شکاـّلد  صاـخ  دوـب  شیپ  هلمج  تبُرق ز 
سک تسین  نوتاخ  هب  رت  مزالم  وز  سب  تسا و 
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ار شیوخ  دناهر  تلهم  نیا  ردـنا  اج  هب  دزادـنیب  ار  نآک  دوب  ات  درک  ریخأت  شتـشاد ، تمرح  رهب  دربن  رد  نتـسج  تساوخ  ار  وا  لوا 
رتب ب متسه  دش  هتفگ  مچنآ  هن ز  رو  رگداد  يادخ  لضف  ُدب  تفگ  دنتـساخ  یمرب  رذع  يارب  زو  دنتـساوخ  یم  وا  زا  اه  یلالح  نیا 

.ندش لصتم  نتسویپ ، نتفاب : رد   2287 - 2300

1 متفابرد ب 1734 / یسکان  رد  یسک  سپ  متفایرد  یسکان  رد  یسک  نم 

6 دنتفابرد 2491 / رنه  زا  کیالم  اب  دنتفایرد  دوخ  لضف  لضاف  ود  نآ 

340 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.میدش داش  .میدیسر  يداش  هب  میتفابرد : حرف  رد 

.هدش هدود  هودنا ز  نزَحلا : َلاز  دَق 

.هدش دوخ  یب  دوخ  زا  هتفر :

و ًاْتیَم : ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  ًاضَْعب َأ  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  تبیغ : هراب  رد  میرک  نآرق  هب  تسا  تراشا  ندروخ : تشوگ 
(12 تارجح ، « ) .دروخب ار  شردارب  هدرم  تشوگ  دراد  تسود  امش  زا  یکی  ایآ  ار  یضعب  امش  زا  یضعب  دنکم  تبیغ 

را تسا  فشک  نیا  نم  رب  تسا  یکی  دص  زا  دـب  مدـنتفگ ز  هچ  نآ  نَمَز  ِلها  ِرت  مرجم  منم  هک  نم  دـیاب ز  یم  تساوخ  یلالح  هچ 
اه و مرج  نم  راّتـس  نآ  مناد و  یمه  نم  یکی  ملعف  دب  مرج و  نارازه  زا  یکدنا  زج  نم  دـناد ز  یم  هچ  سک  تسا  یکـش  ار  سک 
رد مدرگن  اـت  درک  هدـیدان  ار  هلمج  نآ  دـیدب  قـح  دوـب  داـب  مشیپ  سیلبا  نآ  زا  دـعب  دوـب  داتـسا  ارم  یـسیلبا  لّوا  نـم  رادرک  یتـشز 

تعاط تفرگ  هدرکاـن  هلمج  مدرک  هچ  ره  درک  میزور  ناـج  وچ  نیریـش  هبوت  درک  میزود  نیتسوپ  تمحر  زاـب  درز  يور  تحیـضف 
دازآ منسوس  ورس و  وچمه  تفرگ  هدروآ  هدرکان 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2732 

http://www.ghaemiyeh.com


هآ دـش  نسر  نوچ  مدرک  هآ  تشهب  مدیـشخبب  مدوب  یخزود  تشون  ناکاپ  همان  رد  نم  مان  درک  داـش  لد  متلود  تخب و  وچمه  درک 
مدوب یمه  یهاچ  ُنب  رد  مدـش  نوگلگ  هبرف و  تفز و  داـش و  مدـش  نوریب  متفرگب و  نسر  نآ  نم  هاـچ  رد  نسر  نازیوآ  تشگ  نم 

نابز دـبای  نم  يوم  ره  رـس  رگ  ادـج  مغ  زا  ارم  يدرک  ناهگان  ادـخ  يا  اداب  وت  رب  اه  نیرفآ  نونک  مجنگ  یمن  ملاـع  همه  رد  نوبز 
هب ردصم  : ) فشک  2301 نوُمَلعَی ب 2316 - یِموَق  َتَیل  اَی  ار  قلخ  نویع  هضور و  نیا  رد  هرعن  منز  یم  نایب  رد  دـیاین  وت  ياـهرکش 

.راکشآ فوشکم ، لوعفم ) ینعم 

( .مراد نیقی  دوخ  يدب  رب  نم  دنراد  کش  نم  يدب  هراب  رد  نارگید  رگا  )

341 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ندوب داتسا  سیلبا  ص 89 ) يدعس ، ناتسلگ   ) شیپ هداتف  تلجخ  رس  منطاب  ثبخ  زو  تسا  رظنم  بوخ  نایملاع  مشچ  هب  مصخش 

مناد نم  هک  سک  هنوگ  نیا  زا  دنادن  ارم  منادنچ  رازه  یناد  وت  هک  يدب  ره  ز 

يزود نیتسوپ  ص 193 ) يدنقرمس ، ینزوس  ناوید   ) مناطیـش يامنهر  نونک  هریبک  دص  هب  دوب  ناطیـش  يامنهر  ارم  هریغـص  کی  هب 
.یشوپ بیع  .نورد  ندرکن  راکشآ  زا  تراعتسا  .ار  هدیرد  نیتسوپ  ای  نیتسوپ  نتخود  ندرک :

َال نَمَک  ِبنَّذلا  َنِم  ُِبئاَتلا  : » ثیدـح هب  تسا  کیدزن  نآ  ینعم  .ندرک ) باسح  هدرک  ار  هدرکان   ) .ندروآ باسح  هب  نتفرگ : هدروآ 
.دیدرگ هانگ  هاچ  زا  نم  ندش  نوریب  تلیسو  نم  ینامیشپ  مدرک : هآ  اضرلا ) رابخا  نویع  زا  ص 21 ، ج 6 ، راونالا ، راحب  « ) .َُهل َبنَذ 

متشاگنا یم  هتشک  ار  دوخ  نم ، رب  وج  تسج و  تبون  ندیسر  ماگنه  هاچ :...  نب  رد 
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.مبای یم  هدنز  نونکا  و 

هک َنیِمَرْکُْملا : َنِم  ِینَلَعَج  یِّبَر َو  ِیل  َرَفَغ  اـِمب  .تسا  میرک  نآرق  زا  هـتفرگ  .دنتـسناد  یم  نـم  مدرم  شاـک  َنوُـمَْلعَی : یِمْوَـق  َتـَْیل  اـی 
اما تسا ، کیدزن  عیـسو و  ناگدنب  رب  یلاعت  قح  تمحر  ( 27 - 26 سی ، « ) .داد رارق  ناگدش  یمارگ  زا  دـیزرمآ و  ارم  مراگدرورپ 

.دروآ ور  قح  هب  درک و  شومارف  ار  دوخ  يدیمون ، ياه  هظحل  نیرخآ  رد  حوصن  .دهاوخ  قدـص  صالخا و  ندـیدرگ  نآ  لومـشم 
ُرِفْغَی َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  هک : دیمد ، ون  ناج  وا  هدرم  نت  رب  و  دیـشخب ، شیادخ 

(53 رمز ،  ) .ًاعیِمَج َبُونُّذلا 

نتفگ عفد  وا و  ندرک  هناهب  هبوت و  لوبق  هبوت و  ماکحتسا  زا  دعب  یکاّلد  رهب  زا  ار  حوصن  هداز  هش  ندناوخ  زاب 

نتفگ عفد  وا و  ندرک  هناهب  هبوت و  لوبق  هبوت و  ماکحتسا  زا  دعب  یکّالد  رهب  زا  ار  حوصن  هداز  هش  ندناوخ  زاب 

زج اسراپ  يا  نونک  ییوش  شرس  ات  ایب  دناوخ  یمه  تهاش  رتخد  تَدَناوخ  یم  ام  ِناطلـس  رتخد  تمحرم  زک  یـسک  دمآ  نآ  زا  دعب 
ور دش  رامیب  نونک  وت  حوصن  نیو  دـش  راک  یب  نم  تسد  ور  ور  تفگ  شلِگ  اب  دـیوشب  ای  دـلامب  هک  شلد  دـهاوخ  یمن  یکّالد  وت 

سرت نآ  دور  یک  نم  لد  زا  مرج  تفر  دح  زک  تفگ  دوخ  لد  اب  تفر  راک  زا  تسد  هَّللا  ارم و  هک  تفت  باتشا و  وجب  رگید  یسک 
نت زا  ندش  ناج  ات  منکـشن  ادخ  اب  تقیقح  مدرک  يا  هبوت  مدـع  گرم و  یخلت  مدیـشچ  نم  مدـمآ  زاب  هر و  کی  مدرمب  نم  مرُگ  و 

.نتفریذپن ندرک ، در  نتفگ : عفد   2317 رخ ب 2325 - هک  ّالا  رطخ  يوس  دور  اپ  رگد  راب  ار  هک  تنحم  نآ  دعب  ادج 

.نداتفا راک  زا  ندش : راک  یب 

هک تسا  يا  هبوت  تسرد ، صلاخ و  هبوت 
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هانگ رـس  رب  سپ  نآ  زا  رگا  هچ  ددرگن  رب  دناوخب  تیـصعم  هب  نتـشگ  زاب  نآ و  نتـسکش  هب  ار  هدـننک  هبوت  سفن  ناطیـش  اهراب  رگا 
.تسا ینعم  نیا  حیضوت  هدنیآ  ناتساد  دوش و  كاله  دور ،

، دتفا دبا  تراسخ  رد  دیامزآ ، زاب  ار  هدومزآ  دنک و  شومارف  ار  اه  ینامیشپ  نآ  زاب  دوش و  نامیشپ  دنک و  هبوت  یسک  هک  نآ  نایب  رد  تیاکح 
هّللاِب ُذوُعَن  رت  کشخ  رتدرز و  زور  ره  خیب  یب  تخرد  نوچ  دسرن  ددم  لوبق  یتوالح و  یتّوق و  یتابث و  ار  وا  هبوت  نوچ 

هراشا

رد دـیامزآ ، زاـب  ار  هدومزآ  دـنک و  شومارف  ار  اـه  ینامیـشپ  نآ  زاـب  دوش و  نامیـشپ  دـنک و  هبوت  یـسک  هک  نآ  ناـیب  رد  تیاـکح 
رت کشخ  رتدرز و  زور  ره  خیب  یب  تخرد  نوچ  دـسرن  ددـم  لوبق  یتوالح و  یتّوق و  یتابث و  ار  وا  هبوت  نوچ  دـتفا ، دـبا  تراسخ 

هّللِاب ُذوُعَن 

رهب هانپ  یب  اون و  یب  بش  ات  زور  هایگ  یب  خالگنـس  نایم  رد  يرغـال  ّیهت و  مکـشا  شیر  تشپ  يرخ  کـی  ار  وا  رم  دوب و  يرزاـگ 
شدیص هک  اج  نآ  دوب  ریش  دوب  هشیب  ناتـسین و  یلاوح  نآ  دوبک  روک و  نآ  رد  رخ  ُدب  بش  زور و  دوبن  اج  نآ  بآ  هک  زج  ندروخ 

دد دندنام  اون  یب  راکش  زا  فعض  نآ  دناماو ز  یتّدم  دایطصا  زا  دنام  ریش و  نآ  دش  هتـسخ  داتفوا  گنج  رن  لیپ  اب  ار  ریـش  دوب  هشیپ 
ار يرخ  رم  ور  دومرف  ار  هابور  کی  ریـش  دندمآ  گنت  دش  روجنر  نوچ  ریـش  دندب  ناشیا  ریـش  راوخ  یقاب  هک  نآ  راوخ ز  تشاچ  زا 
زا دعب  مریگب  سپ  رخ  تشوگ  زا  یتّوق  مبایب  نوچ  رایب  شنابیرف  ناوخ  شنوسف  ور  رازغرم  درگ  هب  یبای  يرخ  رگ  وش  داّیص  نم  رهب 
هک ییاه  نوسف  نآ  يوجب ز  نم  رهب  واگ  ای  يرخ  ای  اون  رد  ار  امش  مشاب  ببس  نم  امش  یقاب  مروخ  یم  نم  یکدنا  رگد  يدیص  نآ 

نوریب شرس  زا  ششوخ  ياه  نخس  زا  نوسف و  زا  يوگب  یناد  یم 
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ینعم نیمه  تیب  رد  هک  جنر ، نایز و  هلمج : زا  تسا  هتفر  راک  هب  ینعم  دنچ  هب  دوبک : روک و   2326 ششک ب 2338 - اجنیا  نک و 
.تسا دوصقم 

2 دوبک 2929 / روک و  وب  گنر و  نارجات  دوس  دندرک  ایبنا  ِنارجات 

344 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتفرگ راکش  ندرک ، دیص  دایطصا :

.تساذغ قلطم  ینعم  هب  تیب  رد  و  تشاچ ، ياذغ  .دروخ  تشاچ  راوخ : تشاچ 

.روخ هدنام  سپ  راوخ : یقاب 

.نتفیرف ندرک : نورب  رس  زا 

هک تسا  يا  هدننک  هبوت  زمر  ناتـساد  نیا  رد  رخ  .دنام  رادـیاپ  نآ  رب  دـنک  هبوت  صالخا  يور  زا  نوچ  هک  تسا  یـسک  زمر  حوصن 
.ددرگ كاله  دور و  رطخ  نادب  دوخ  ياپ  هب  راب  رگید  .دنک  هبوت  دوش  اهر  نآ  زا  دنیب ، گرم  رطخ 

.تسا هخاب )» هنیزوب و   » مهن باب  زا  تسخن  تیاکح   ) هنمد هلیلک و  زا  هتفرگ  رخ  ناتساد 

ص هنمد ، هلیلک و  « ) .دش رذعتم  راکـش  دنام و  ورف  تکرح  زا  هک  دـش  طقاس  نانچ  وا  ِتّوق  دـمآ و  رب  رگ  ار  يریـش  هک  دـنا  هدروآ  »
.دنک یم  هنافراع  یلیوأت  ناتساد  نیا  زا  تسوا  هویش  هک  نانچ  انالوم  ( 253

هک ریـش ، هب  لیثمت  دهد و  ماهلا  شّقح  هک  یبتارم  رب  تمحر ، ترفغم و  ِتوُق  زا  قلخ  نداد  ارجا  رد  تسا  لصاو  فراع  هک  بطق  ندرک  هیبشت 
يِداَهلا ُهَّللا  تسا َو  رایسب  نیا  لیصافت  یتفص و  برق  هکلب  یناکم  برق  هن  ریش  هب  ناشیا  برق  بتارم  رب  دنا  يو  راوخ  یقاب  راوخ و  يرجا  دد 

لیثمت دـهد و  ماهلا  شّقح  هک  یبتارم  رب  تمحر ، ترفغم و  ِتُوق  زا  قلخ  نداد  ارجا  رد  تسا  لصاو  فراـع  هک  بطق  ندرک  هیبشت 
نیا لیـصافت  یتفـص و  برق  هکلب  یناکم  برق  هن  ریـش  هب  ناشیا  برق  بتارم  رب  دـنا  يو  راوخ  یقاـب  راوخ و  يرجا  دد  هک  ریـش ، هب 

يِداَهلا ُهَّللا  تسا َو  رایسب 

شوحو دیـص  دـنک  ددرگ  يوق  ات  شوک  بطق  ياضر  رد  یناوت  ات  وا  راوخ  یقاب  قلخ  نیا  ناـیقاب  وا  راـک  ندرک  دیـص  ریـش و  بطق 
زک قلخ  دننام  اون  یب  دجنرب  نوچ 
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قلخ لقع و  وچ  وا  تسوج  دیـص  وت  لد  را  راد  هگن  نیا  تسوا  دروخ  یقاب  قلخ  دـجو  هک  نآ  قلح ز  قزر  هلمج  تسا  لـقع  ِفک 
دشاب نآ  بطق  ین  حون  رد  دوب  یتشک  رد  فعض  ین  حور  زا  دوب  نت  زا  بطق  فعـض  ندب  ریبدت  تسا  لقع  هتـسب  نت  اضعا و  نوچ 
دیازف وت  رد  تیرای  شا  یتشگ  هدنب  صاخ و  مالغ  رگ  شا  یتشک  هّمَرَم  رد  هد  ییرای  دوب  وا  درِگ  كالفا  شدرگ  دنت  دوخ  درگ  هک 
دشاب هناهبور ، شیب  دیص  نارازه  يریگ  ضوع  ات  شادف  نک  ریگ و  دیص  هبور  وچمه  اورَـصُنت  هَّللا  اوُرُـصنَت  نا  قح  تفگ  وا  ردنا  هن 

: بطق  2339 دوش ب 2350 - هدنیور  زیلاپ  رد  كرچ  دوش  هدنز  یـشک  وا  شیپ  هدرم  دیرَم  راتفک  دیـص  دریگ  هدرم  دیُرم  دیـص  نآ 
هتفگ نافراع  ضعب  .ندب  رد  تسا  حور  نوچمه  ملاع ، رد  بطق  دـنا  هتفگ  و  تسا ، تقو  ءایلوا  رورـس  خیـش و  هیفوص  حالطـصا  رد 

.تساهنآ و زا  یکی  هدهع  رب  میلقا  ره  راک  رادم  دنددعتم و  اه  بطق  دـنا  هتفگ  یـضعب  .تسین و  شیب  یکی  رـصع  ره  رد  بطق  دـنا 
هک هرقف  نیا  اب  تسا  قباطم  بطق  زا  قلخ  ندوب  راوخ  یقاب  .دنا  هتسناد  وا  رب  ار  ناهج  رادم  یضعب 

346 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

« .ءاَمَّسلا ُضرَألا َو  ِتَتَبَث  ِهِدوُجُِوب  َو   » اب قباطم  ندوب  وا  اب  ناهج  رادم  و  يَرَولا » َقِزُر  ِِهنُمِیب   » تسا ع )  ) ماما هراب  رد 

دوب وا  درگ  كالفا  شدرگ  دنت  دوخ  درگ  هک  دشاب  نآ  بطق 

تیبرت و دش ، هتشون  هک  نانچ  بطق   5 ندب 2343 و 2345 / ریبدت  تسا  لقع  هتسب  نت  اضعا و  نوچ  قلخ  لقع و  وچ  وا 
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.دراذگ یمن  مورحم  ار  سک  چیه  دناسر و  یم  ضیف  هب  ار  نانآ  دراد و  هدهع  رب  ار  دوخ  مدرم  داشرا 

دوب یشآ  هنوگ  ره  رب ، شناوخ  دوب  یشاب  ناوخ  وچ  لماک  قطان 

ندناسر یهلا و  ملاع  زا  ضیف  بسک  ندرک : دیـص   3 / 1894 ادج 1895 - دوخ  ياذغ  دبای  یـسک  ره  اون  یب  نامهم  چیه  دـنامن  هک 
.دنا تیبرت  دعتسم  هک  یناسک  هب 

اهراب يونثم  رد  .نارـضاح و  یگدامآ  تسا و  رطاخ  تیعمج  دـنمزاین  نادـب  یبایتسد  هک  بیغ  ملاع  زا  یناـعم  یقلت  شوحو : دـیص 
: تسا هدش  تراشا  هتکن  نیدب 

1 درب 3087 / بآ  ار  ایسآ  ياه  گنس  درب  باوخ  ار  عمتسم  عمج  هک  نوچ 

دنک يّدم  رج  دعب  زو  دنک  رج  دنک  يّدس  درآ و  شیپ  فک  رحب 

يور بذـج  ار  شوحو  دیـص  ناحراش  ضعب  2 و  / 193 رگد 194 - ياج  لد  تفر  ار  عمتـسم  رگم  دـش  عناـم  هچ  ونـشب  ناـمز  نیا 
بطق رب  دیآ  شیپ  يروتف  نادیرم  رد  رگا  دجنرب : نوچ  روپناک ) پاچ  يونثم  هیـشاح   ) .دـنا هدرک  ینعم  هنافراع  نانخـس  زا  نانادرگ 

.دتسیا یم  زاب  تضافا  زا  و  دهد ، یم  تسد  ضبق  تلاح 

.دندنم هرهب  وا  هضافا  تکرب  زا  مدرم  هماع  قلخ :...  ِدجَو 

هب تسا  نآ  رب  طیحم  هک  یبطق  زا  سپ  ددرگ ، یم  نم  درگ  رب  اـه  خرچ  : » ینعم نیا  رد  تسار  ضراـف  نبا  بطق : ندـینت  دوخ  درگ 
.ندوب وا  نامرف  رد  بطق : نداد  يرای  ص 93 ) ناوید ، « ) .تسا هطقن  زکرم  بطق  يآ و  رد  تفگش 

347 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وخ لیفارسا  دنهاوخ  عمتسم  وگ  زار  ریمض  نالوسر  نیا 

ناهج لها  زا  دنهاوخ  يرکاچ  ناهش  نوچ  يربک  دنراد و  یتوخن 

/3604 - 3606 يروخ ؟ رب  هنوگچ  ناش  تلاسر  زا  يروان  هگاج  هب  ناشاه  بدا  ات 
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.ندرک ریمعت  ندرک ، حالصا  هّمَرَم :  3

.دوش هدناوخ  يِدف »  » دیاب ادف : ( 7 دمحم ،  ) .ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هَّللا : اوُرُصنَت  نا 

.هناعضاخ هناهبور :

.ددرگ یم  لوصحم  شیور  بجوم  دنزیر  ناتسوب  رد  نوچ  ار  هدیکشخ  گرب  دوک و  زیلاپ : رد  كرچ 

نارگید هب  دریگ و  یم  ضیف  ادخ  زا  هطساو  یب  هک  تسا  یلماک  .تسا  قح  ترـضح  هاگرظن  نامز  ره  رد  هک  تسا  يا  هناگی  بطق 
بجاو نانآ  رب  .ندروآ  ياج  هب  بدا  طرـش  شرـضحم  رد  ندرک و  تیاـعر  ار  وا  لاـح  تسا  بجاو  ار  نادـیرم  .دـنک  یم  تضاـفا 

زا دـنرب و  وا  رـضحم  هب  ار  لد  هدرم  ناهاگآان  ات  دنـشوکب  تسیاـب  دـنام و  زاـب  تضاـفا  زا  دوش و  هدرـسفا  هک  دـننکن  يراـتفر  تسا 
.دنزاس رادروخرب  وا  تفرعم 

ندُرب هر  زا  ناتـسد و  نم  راک  تسا  نم  راـک  يرگنوسفا  هلیح و  منَک  رب  شلقع  مزاـس ز  اـه  هلیح  منک  تمدـخ  ار ، ریـش  هبور  تفگ 
شیورد لد  هداس  نآ  شیپ  تفر  شیپ  درک و  مرگ  مالس  سپ  تفایب  ار  رغال  نیکسم  رخ  نآ  تفاتش  یم  وج  بناج  هُک  رس  زا  تسا 

درک قح  متمسق  مَرا  رد  رگ  ممغ  رد  رگ  رخ  تفگ  کشخ  ياج  خالگنس و  نایم  رد  کشخ  يارحـص  نیا  ردنا  ینوچ  تفگ  تفر 
ربص هلِگ  دمآ  رفک  تسوا  ماّسق  هک  نوچ  رتب  دب  زا  اضق  ردنا  تسه  هک  نآ  رش ز  ریخ و  رد  ار  تسود  میوگ  رکش  مرکاش  نآ  نم ز 

مهاوخن مغ  ود  دـهد  اـت  تسوکن  یک  توکـش  تسود  زا  ودـع  اـب  تسود  تسوا  دـناودع  هلمج  قح  ریغ  هَلِّصلا  ُحاـتفِم  ربـص  دـیاب 
2351 نیرق ب 2360 - دراد  یمغ  تمعن  ره  هک  نآ  نیبگنا ز 

 ) يونثم حرش 
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(. تسا دوصقم  هب   ) ندیسر دیلک  ییابیکش  هلِّصلا : ُحاتَفِم  ربَص  ( 32 فرخز ،  ) .ْمُهَتَشیِعَم ْمُهَْنَیب  انْمَسَق  ُنَْحن  ماَّسَق :

وا هک  تسا  سفن  ياوه  ای  ناطیش  زمر  هابور  تسا و  دنسرخ  هدرک  وا  بیصن  ادخ  هچ  نادب  هک  تسا  یعناق  زمر  ناتـساد  نیا  رد  رخ 
.دروخ یم  بیرف  ماجنارس  هتفاین ، رد  ار  ینعم  هتسناد و  ار  رهاظ  تعانق  زا  وا  هک  ارچ  دبیرف  یم  ار 

ار تلود  نآ  ندرب  اّنمت  صاخ و  ُرخآ  رب  ار  يزات  نابسا  ییاون  اب  شورف  مزیه  رخ  ندید  تیاکح 

هراشا

، ار تلود  نآ  ندرب  اّنمت  صاخ و  ُرخآ  رب  ار  يزات  نابسا  ییاون  اب  شورف  مزیه  رخ  ندید  تیاکح 

نیریـش همه  دوب  ترفغم  تذل  نوچ  یجنر  نَول  دص  رد  رگا  هک  تیادـه  تیانع و  ترفغم و  ّالا  ندرب  دـیابن  انمت  هک  نآ  هظعوم  رد 
هناد یماد  ره  زا  هک  ناـنچ  .ینیب  یمن  ار  نآ  هک  تسا  نیرق  یجنر  نآ  اـب  يرب  یم  یّنمت  هدومزآاـن  ار  نآ  هک  یتـلود  ره  یقاـب  دوش 
ماد یب  اه  هناد  نآ  هک  يرادنپ  یمتفر ، اه  هناد  نآ  اب  یکشاک  هک  يرب  یم  یّنمت  يا  هدنام  ماد  کی  نیا  رد  وت  .ناهنپ  خَف  دوب و  ادیپ 

تسا

گرم زور  نایوج  قشاع و  شیر  ياج  دص  نارگ  راب  زا  شتشپ  يربنچ  نوچ  ات  ود  تنحم  را  هتشگ  يرخ  کی  ار  وا  رم  ییاّقس  دوب 
دوب رخ  بحاص  ِيانشآک  درک  محر  ار  وا  دید  رخآ  ریم  ینهآ  یخیس  یمخز و  بقع  رد  ین  ریس  وا  کشخ  هاک  زا  اجک  وَج  شیوخ 
دبای یمن  هَک  نم  ریـصقت  یـشیورد و  زا  تفگ  لاد  وچمه  ات  ود  تشگ  رخ  نیا  هچ  زک  لاح  شدیـسرپ ز  درک و  شمالـس  سپ  درم 

نآ درپسب و  ودب  رخ  دنمروز  هش  رُخآ  رد  دوش  ات  دنچ  زور  وت  نم  هب  شراپسب  تفگ  نهد  هتسب  نیا  دوخ 
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یبآ هتفور  ناشاپ  ریز  دیدج  بوخ و  هبرف و  اون و  اب  دـیدب  يزات  بکرم  وس  ره  رخ ز  تسب  شناطلـس  رخآ  نایم  رد  تسرپ  تمحر 
مریگ ماوت  قولخم  هک  هن  دـیجم  ِّبر  ياک  درک  الاب  زوپ  دـیدب  ار  ناپـسا  رم  شلام  شراخ و  هدـمآ  ماـگنه  هب  وج  تقو و  هب  هَک  هدز 
نینچ نابـسا  نیا  لاـح  مد  هب  مد  ندرم  هب  مدـنموزرآ  مکـش  عوـج  زا  تشپ و  درد  بـش ز  مرغـال  شیر و  تـشپ  راز و  هـچ  زا  مرخ 

 (، يدیهش يونثم (  حرـش  دش  راک  نیز و  تقو  ار  نایزات  دش  راکیپ  هزاوآ  ناهگان  الب ؟ بیذعت و  هب  مصوصخم  هچ  نم  اوناب  شوخ 
350 ص : ج 6 ،

ياپ ناتـس  هداتفا  هلمج  رُخآ  ردنا  نایزات  نآ  دـندمآ  زاب  ازغ  زا  وس  هب  وس  ناشیا  رد  اه  ناکیپ  تفر  ودـع  زا  دـندروخ  ریت  ياه  مخز 
نآ رخ  نآ  شیر  اه ز  ناکیپ  دنرآ  نورب  ات  شین  هب  ناشاه  نت  دندیفاکش  یم  راطق  رب  هداتسیا  نادنب  لعن  راون  اب  مکحم  هتسب  ناشاه 

تـشِِهب ایند  تیفاع  دهاوخ  هک  ره  تشز  مخز  نآ  مرازیب و ز  اون  نآ  اضر ز  مداد  تیفاع  رقف و  هب  نم  ادـخ  يا  تفگ  یم  دـید و  ار 
.هدش ریبعت  اقس »  » هب وا  زا  نیتسخن  تیب  رد  تسا و  شورف  مزیه  رخ ، بحاص  ناتساد  ناونع  رد   2361 ب 2381 -

.یتسدیهت يرادان ، ریصقت :

.نابرهم تسرپ : تمحر   2 رِیبَی 515 / ًارفک  یِعَی  نَأ  ٌرقَف  َداَک  ریقف  دندوب و  ریصقت  نایفوص 

.دندنب ار  يزیچ  نآ  اب  هچ  نآ  .دندنب  نایاپ  راچ  تشپ  رب  ار  راب  نادب  هک  نهپ  ینامسیر  نون ) مض  حتف و  هب  : ) راون

هب شناد  فرح  یکی  تسب  لهج  زا  دناوتن  وت  رب  یسک 
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.دنیشن یم  يو  لد  مخز  رب  یمخز  دنیب و  یم  جنر  یپ  رد  یپ  هک  تسا  ییاون  یب  زمر  رخ  ورسخ ) رصان   ) راون دصیس 

راک نایاپ  نوچ  .تسا و  یپ  رد  یـشین  ار  یـشون  ره  هک  دـناد  یمن  تمقن و  رد  وا  دـنا و  تمعن  رد  ارچ  هک  دروخ  ناـمعنم  ترـسح 
هب ار  نآ  يدعـس  هک  لاز  هناخ  رد  تسا  يا  هبرگ  هّصق  ناتـساد  نیا  ریظن  دیوگ : ساپـس  ار  ادخ  درگن  ار  دوخ  تیفاع  دنیب و  ار  نانآ 

تفر ورف  نیمز  هب  نوچ  دـندرب و  یم  کـشر  وا  رب  نایلیئارـسا  .تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  نوراـق  راـک  ناـیاپ  هدروآ و  رد  مظن 
(82 صصق ،  ) .اِنب َفَسََخل  اْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْنَأ  َْول ال  دنتفگ :

تمسق هب  میضار  نم  هک  ار  رخ  نتفگ  هابور  ندیدنسپان 

تمسق هب  میضار  نم  هک  ار  رخ  نتفگ  هابور  ندیدنسپان 

اوُغَتبا بلط َو  دشاب  مهم  سپ  دیابن ، یم  ببـس  یب  يزیچ  بابـسا و  ملاع  لاثتما  يارب  زا  دـشاب  ضرف  لالح  قزر  نتـسُج  هبور  تفگ 
اه لـفق  رد  رب  تسا و  هتـسب  ورف  رد  یتـف  يا  قزر  رب  هک  ربـمغیپ  تفگ  رمَن  وـچمه  ندرک  بصغ  دـیابن  اـت  رما  تسا  هَّللا  ِلـضَف  نـِم 

هَّللا ِتَّنـس  نان  بلط  یب  تسین  هار  نداشگ  رد  نیا  دـیلک  یب  باجح  لفق و  نآ  رب  یحاتفم  تسه  باستکا  ام و  دـش  دـمآ  شبنج و 
اوُغَْتبا ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُرِـشَْتناَف  ُهالَّصلا  ِتَیُِـضق  اذِإَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  .ءارجا  .ندرب  نامرف  لاثتما :  2382 تسین ب 2387 -

: تیاور زین  و  ( 10 هعمج ، [.« ) ار يزور   ] ادخ لضف  زا  دییوجب  دیوش و  هدنکارپ  نیمز  رد  تفای ، نایاپ  زامن  نوچ  سپ  ِهَّللا : ِلْضَف  ْنِم 
زا یـسلجم ، « ) .ٍهَِملـسُم ٍِملـسُم َو  ِّلُک  یَلَع  ٌهَضیِرَف  ِلاَلَحلا  ُبَلَط  : » زین و  دوعـسم ) نبا  قیرط  زا  يورقنا ، حرـش  « ) .ٌهَضیِرَف ِلالَحلا  ُبَلَط  »

عماج
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نَأ ُهَّللا  َیبا   » .تسا نآ  بابـسا  هیهت  هب  هتـسب  ناهج  نیا  ياهراک  شیاشگ  بابـسا :...  ملاـع  ص 9 ) ج 100 ، راونالا ، راحب  راـبخالا ،
.گنلپ رِمَن : رمَن : تاجردلا ) رئاصب  زا  ص 90 ، ج 2 ، راونالا ، راحب  « ) .ِبابسَألِاب اَّلا  َءاَیشَألا  َيِرجَی 

حرـش « ) .ِضرَـألا اَـیاَبَخ  ِیف  َقزِّرلا  اُوُبلطا  : » تسا هدـمآ  ینـس  هعیـش و  ياـه  باـتک  رد  هک  یثیدـح  هب  تسا  تراـشا  ربـمغیپ : تفگ 
« .ِقزِّرلا ِیف  ُدـیِزَی  قزِّرلا  ِبَلَط  ِیف  ُروُُکبلا  ( » ص 168 يونثم ، ثیداحا  رد  نآ  زا  لقن  هب  و  يوقلا ، جـهنملا  نآ  زا  لـقن  هب  و  يورقنا ،

ِیف ُعَرـسا  هَّنِإَف  ِسمَّشلا  ِعُولُط  َیلا  ِرجَفلا  ِعُولط  َنَیب  اَـمیف  َقزِّرلا  اُوُبلطا  ( » ص 314 ج 73 ، راونالا ، راـحب  ص 600 ، قودص ، لاصخ  )
ص 94، ج 10 ، راونالا ، راحب  « ) .ِضرَألا ِیف  برَّضلا  َنِم  ِقزِّرلا  ِبَلَط 
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ِباوبا ِقاَلغِإب  یِِّنتفَت  َال  َو  ( » ذـخأم رکذ  نودـب  يورقنا ، حرـش  « ) .اهُحاتفِم ُهَکَرَحلا  ٌَهلوُفقَم َو  ِقاَزرَألا  ُباوبا  : » هَّللا تَّنـس  جاـجتحا ) زا 
دهاوـخ یم  هک  تسا  سفن » هسوـسو   » زمر هاـبور  ناتـساد  نـیا  رد  ص 183 ) ج 91 ، راونالا ، راحب  « ) .اـهِِکلاَسَم داَدِـسنا  ِقازرَـألا َو 

نِم اوُغَتبا  َو   » ینعم زین  .دزاس  كاله  ماجنارـس  دـناشک و  باوصان  هار  زا  اـیند  بلط  هب  ار  وا  دـنازیگنا و  رب  ار  هدـننک  تعاـنق  صرح 
: هب دینک  هاگن   ) .ناردارب ترایز  تسا و  تدابع  تسین ، ایند  بلط  ِهَّللا » ِلضَف 

.نمؤم ردارب  ترایز  عییشت و  رد  روضح  تسا و  یسرپ  رامیب  ضرَألا » ِیف  اوُرِـشَتناف   » ینعم یتیاور  رد  و  هیآ ) نیا  لیذ  نایبت ، ریـسفت 
.تسا ملع  بلط  هَّللا » ِلضَف  نِم  اوُغَتبا  َو   » و

ار هابور  رخ  نتفگ  باوج 

ار هابور  رخ  نتفگ  باوج 

دیوج هک  ره  ناج  داد  هک  یسک  نان  دهدب  هن  رو  نآ  دشاب  لّکوت  فعض  زا  تفگ 
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يزور قاّزر  ار  هلمج  قزر  لاّمح  هن  دـنا  بسک  یپ  هن  قزر  ِلاّکا  همه  هلمج  دد  ماد و  رـسپ  يا  نان  همقل  دـیاین  مک  رفظ  ّیهاشداپ و 
تسوت ب 2392- يربص  یب  اه ز  شـشوک  جنر  تسُج  ربص  هک  ره  شیپ  دیآ  قزر  دـهن  یم  شـشیپ  هب  کی  ره  تمـسق  دـهد  یم 

هنوگ ار  لکوت  ناـفراع  .زین  رگید  ياـه  هیآ  و  ( 3 قـالط ،  ) .ُُهبْـسَح َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَـتَی  ْنَم  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  لـکوَت :  2388
.دنا هدرک  ینعم  نوگ 

تسا و کـیراب  شیوـخ  سفن  رد  يو  ملع  نکیل  تسا  گرزب  يو  هجرد  تسا و  ناـبرقم  تاـماقم  هلمج  زا  لـکوت  : » دـیوگ یلازغ 
ص 542) « ) .يادـخ رب  تسا  لد  دامتعا  لـکوت  ینعم  ( » ص 527 ج 2 ، تداعـس ، يایمیک   ...« ) تسا راوشد  يو  هب  لمع  لکـشم و 

.لیِکَولا َمِعن  ُهَّللا َو  َِیبسَح  تفگ  دنزادنا  شتآ  هب  دنهن و  قینجنم  رد  ات  دنتفرگب  ار  لیلخ  نوچ  »

: نان دهدب  دعب ) هب  ص 528  ج 2 ، تداعس ، يایمیک  « ) .هن تفگ  تسه  تجاح  چیه  تفگ  دیسر  يو  هب  لیئربج  دوب  اوه  رد  نوچ 

5 راوخ 2400 / قزر  رب  مه  قشاع  تسه  راز  قزر  رب  یقشاع  هک  نانچ  نآ 

قح و ياضر  بسک  یپ  رد  هک  نآ  دیوج :...  هک  ره  يدعس )  ) دهد نان  دهد  نادند  هک  سک  نامه  دهد  ناج  ات  سیلبا  لوه  روخم 
تبتر دشاب ، الاو  ماقم  ندروآ  تسد  هب 

354 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک نانچ  ( » 3 - 2 قالط ،  ) .ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  ًاجَرْخَم َو  َُهل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  هک : دروآ  دـهاوخ  تسد  هب  مه  ار  نیدورف 
تسا ناروتس  فلع  هک  هاک  اّما  تسوا ، توق  هک  دشاب  هناد  مخت  ندنکارپ  رد  زرواشک  ضرغ 
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.راوخ يزور  قزر : لاَّکا  ص 44 ) هنمد ، هلیلک و  « ) .دیآ لصاح  مه  نآ  عبت  هب 

درادـن رب  دوخ  يزور  هک  هدـبنج  سب  اُهقُزْرَی : ُهَّللا  اَهَقْزِر  ُلِـمْحَت  ـال  ٍهَّباَد  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دـنا : بسک  یپ  هن 
نِم َّرَف  َمَدآ  َنبا  َّنَأ  َول  : » تسج ربص  هک  ره  ِشیپ  دیآ  قزر  نوسلکین ) حرش  يورقنا ، حرـش  ( ) 60 توبکنع ، « ) .دهد يزور  شیادخ 

( رابخالا عماج  زا  ص 33 ، ج 100 ، راونالا ، راحب  « ) .ُتوَملا ُهُکِرُدی  اَمَک  ُُهقزِر  ُهَکَردَأل  ِتوَملا  َنِم  ُّرِفَی  اَمَک  ِِهقزِر 

ار رخ  هبور  نتفگ  باوج 

ار رخ  هبور  نتفگ  باوج 

یناطلـس هر  یک  ار  یـسک  ره  تسا  ینادان  زا  نتـشگ  ردان  ِدرگ  تسا  رهام  لّکوت  ردنا  یـسک  مک  تسا  ردان  لُّکوت  نآ  هبور  تفگ 
روش و بیشن  رد  یتفین  ات  رپم  الاب  رب  سانشب و  دوخ  ِّدح  تفهن  جنگ  دسر  یک  ار  یـسک  ره  تفگ  جنگ  ربمیپ  ار  تعانق  نوچ  تسا 

.5 تیب 2388 / لیذ  یلازغ ، هتفگ  هب : دینک  هاگن  لکوت : نآ   2393 رش ب 2396 -

َنِم یَنغا  َزنَک  اـَل  : » تسا بوسنم  ع )  ) یلع و  ص )  ) لوـسر هب  فـلتخم  ياـهظفل  اـب  هک  تسا  یثیدـح  دوـصقم  ار :...  تعاـنق  نوـچ 
هابور خساپ  ( 349 ، 475 ، 57 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .ُدَـفنَی ٌلاَـم ال  ُهَعاـنَقلا  ( » 371 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن  « ) .ِهَعاـنَقلا

ار وا  .دراد و  زاـب  تسا  راکـشآ  نآ  یکین  هک  راـک  زا  ار  یمدآ  دـهاوخ  یم  هک  اـج  نآ  اـت  تسا ، سفن  ياـه  هسوـسو  زا  يا  هنوـمن 
.دش دهاوخ  تریگنابیرگ  يّرش  ینز  تسد  تعانق )  ) کین راک  نیا  رد  رگا  هک  دنک  یم  دیدهت 

ار هابور  رخ  نتفگ  باوج 

ار هابور  رخ  نتفگ  باوج 

سک چیه  یـصیرح  زا  دشن  ناج  یب  سک  چیه  تعانق  زا  ناج  يوس  دیآ  عمط  زا  رـش  روش و  نادـب  ییوگ  یم  سوکعم  نیا  تفگ 
قـشاع تسه  راز  قزر  رب  یقـشاع  هک  نانچ  نآ  غیم  ناراب و  نیا  تسین  مدرم  بسک  غیرد  دوبن  ناگـس  ناکوخ و  نان ز  دشن  ناطلس 

«28  » راوخ قزر  رب  مه  قزر 

َّنإَف عَمَّطلا ...  َكاَّیا َو  : » درک تیصو  مکح  نب  ماشه  هب  ع )  ) رفعج نب  یسوم  هک  نانچ  ندمآ : عمط  زا  رش  روش و   2397 ب 2400 -
ناکوخ نان ز  ص 156 ) ج 1 ، راونالا ، راحب  ص 466 ، لوقعلا ، فحت  « ) .ِلقَعلا ُسالِتخا  ِّلُّذلا َو  ُحاَتفِم  َعَمَّطلا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2745 

http://www.ghaemiyeh.com


ناراب ربا و  .دنروخ و  یم  ار  دوخ  يزور  زین  سجن  كوخ  گس و  هک  اج  نآ  ات  دهد  یم  يزور  ار  اه  هدـیرفآ  همه  ادـخ  ناگـس : و 
.مدرم جنرتسد  هن  تسادخ  تمحر  تساه  يزور  هدنیور  هک 

َّرَف مُکَدَحا  َّنَأ  َول  تیاور : نیا  زین  و  .ِِهلَجا » نِم  َّدَشا  َدـبَعلا  ُُبلطَی  ُقزِّرلا  : » تسا هدـش  تیاور  ص )  ) لوسر زا  مه : قزر  قشاع  تسه 
ِتوَـملا َنِم  ُّرِفَی  اـمَک  ِِهقزِر  نِم  َّرَف  َمدآ  َنبا  َّنَأ  وـَل  تسا : هدوـمرف  رذ  یبا  هب  هک  ثیدـح  نیا  زین  .ُتوَـملا و  ُهَِعبَت  اَـمَک  ُهَِعبََتل  ِِهقزِر  نِم 

: دیامن یم  بسانم  ص )  ) لوسر ثیدح  نیا  و  رابخالا ) عماج  زا  ص 33 ، ج 100 ، راونالا ، راحب   ) .ُتوَملا ُهُکِرُدی  اَمَک  ُُهقزِر  ُهَکَردَال 
عماج زا  ص 151 ، ج 68 ، راونـالا ، راـحب   ) .ًاـناَِطب ُحوُرَت  ًاـصامِخ َو  َریَّطلا  ُقُزرَی  اَـمَک  مُکَقَزََرل  ِِهلُّکَوَت  َّقَح  ِهَّللا  یَلَع  َنُولَّکوَتَت  مُکَّنا  َول 

( رابخالا

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 28)

ترس درد  دهد  یباتشب  وت  رو  ترد  رب  دیایب  یباتشن  وت  رگ 

دش و رود  قلخ  رذگهر  عراوَق و  زا  دمآ و  نوریب  رهش  بابسا و  نایم  زا  درک  یم  ناحتما  ار  لکوت  هک  دهاز  نآ  تیاکح  لکوت ، ینعم  ریرقت  رد 
زا وت و  یقاّزر  يزاس و  ببس  رب  مدرک  لّکوت  تفگ  دوخ  اب  تفخ و  داهن و  یگنس  رس  رب  رس  یگنـسرگ  تیاغ  رد  يدوقفم  يروجهم  یهوک  نُب  هب 

ات مدش  عطقنم  بابسا 

رذـگهر عراوَق و  زا  دـمآ و  نوریب  رهـش  بابـسا و  نایم  زا  درک  یم  ناحتما  ار  لکوت  هک  دـهاز  نآ  تیاکح  لـکوت ، ینعم  ریرقت  رد 
مدرک لّکوت  تفگ  دوخ  اب  تفخ و  داهن و  یگنس  رس  رب  رـس  یگنـسرگ  تیاغ  رد  يدوقفم  يروجهم  یهوک  ُنب  هب  دش و  رود  قلخ 

ار لکوت  ِّتیببس  منیبب  ات  مدش  عطقنم  بابسا  زا  وت و  یقاّزر  يزاس و  ببس  رب 

قـشع زا  ناود  دیآ  وت  شیپ  وت  ِقزر  یهاوخن  رو  یهاوخب  رگ  ادخ  زا  قزر  ناج  هب  دیآ  نیقی  هک  یفطـصم  زا  دونـش  دهاز  یکی  نآ 
هب دیآ  یم  قزر  منیبب  هک  تفَت  تفخ  یهوک  دزن  نابایب  رد  تفر  درم  نآ  ناحتما  يارب  زا  وت 
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فرط نیا  درم  نیا  تفگ  دـید  هتفخ  ار  نحتمم  نآ  هوک  يوس  دیـشک  درک و  مگ  هار  یناوراـک  نظ  قزر  رد  ارم  ددرگ  يوق  اـت  نم 
دـندمآ و ودـع  گرگ و  زا  چـیه  دـسرتن  یم  وا  هک  هدـنز  اـی  تسا  هدُرم  بجع  يا  رود  رهـش  زا  هر و  زا  ناـبایب  رد  روع  تسا  نوچ 

نیا دنتفگب  سپ  رـصب  وا  مه  ناحتما  زا  درکن  او  رـس  دینابنجن  دیبنجن و  مه  دنمجرا  نآ  تفگن  يزیچ  ادصاق  دندز  یم  يو  رب  تسد 
درم دصاق  هب  سپ  ماک  هب  موقلح و  هب  شدـنزیرب  ات  ماعط  یگید  رد  دـندروایب و  نان  داتف  وا  ردـنا  هتکـس  تعاجَم  زا  دارم  یب  فیعض 
دراک تسانف  گرم و  کلاه  تعاجَم  زو  تساون  یب  سب  نیا  هک  دمآ  ناشمحر  درم  داعیم ، نآ  قدص  دـنیبب  ات  درک  تخـس  نادـند 

رگ لد  يا  تفگ  اه  هراپ  نان  وا  ردنا  دندرشف  یم  ابروش  شناهد  ردنا  دنتخیر  دنتفاکشب  ار  شاه  نادند  هتـسب  دنتفاتـشا  موق  دندروآ 
 ) يونثم حرـش  منت  ناج و  رب  تسا  هَّللا  قزار  منک  یم  دـصاق  مناد َو  لد  تفگ  ینک  یم  يزان  یناد و  یم  زار  ینز  یم  نت  دوخ  هچ 

358 ص : ج 6 ، يدیهش ،) 

.5 تیب 2388 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لکوت :  2401 دور ب 2418 - یم  شوخ  نارباص  يوس  قزر  دوب  نوچ  دوخ  رتشیب  نیز  ناحتما 

.مدرم رذگ  ياج  قیرَّطلا : ُهَعِراق  .هَعِراق  عمج  عراوَق :

رد ار  وا  دـنروایب و  وا  يارب  مرگ  هدولاـپ  زا  يا  هساـک  اـت  دروـخن  يزیچ  هک  وا  ندرک  رذـن  دـهاز و  ناتـساد  دونـش : دـهاز  یکی  نآ 
یکزینک و ندـمآ  ندـش و  ندرم  هب  کـیدزن  دـهاز و  ندـنام  هنـسرگ  ناـبایب و  هب  شهارمه  وا و  نتفر  دـنزاس و  راـچان  نآ  ندروخ 

دهاز ندروآ و  هدولاپ 
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ذخأم دنچ  رد  ار ، وا  ندـناروخ  ماجنارـس  يروخب و  دـیاب  هک  يو  رب  زینک  ندز  یلیـس  وا و  نتفریذـپن  نداد و  دـنگوس  ندروخ  هب  ار 
: یفطصم زا  ندونش  ( 221 ص 220 -  ) سیلبا سیبلت  همجرت  (، 26 ص 25 -  ) تدش زا  دعب  جرف  همجرت  هب : دـینک  هاگن  .تسا  هدـمآ 

.دش هتشون   5 تیب 2392 / لیذ  هک  یتیاور  .يو  دوخ  زا  ندینش  هن  تسا ، تیاور  ندینش  ینعم  هب 

بابـسا ِنتخادـنا  راک  هب  يزور و  بلط  رد  ندیـشوک  اب  دامتعا  نیا  و  تسادـخ ، هب  دامتعا  لکوت ، تقیقح  میدـید ، یلازغ  هتفگ  رد 
دمحم يوگ  تفگ و  ص 228 ، موس ، رتفد  يونثم ، حرـش  هب : دینک  هاگن   ) .تسین تسرد  تسا  هدرک  دهاز  هچ  نآ  و  درادن ، تافانم 

( رقاب ماما  اب  ردکنم 

بسک رب  ار  رخ  وا  ندرک  ضیرحت  ار و  رخ  هبور  نداد  باوج 

بسک رب  ار  رخ  وا  ندرک  ضیرحت  ار و  رخ  هبور  نداد  باوج 

يرای يرای  نک  یبسکم  نکب  يراک  ادـخ  تتـسا  هداد  تسد  لِقُملا  ُدـهُج  نز  بسک  رب  اه  تسد  لـِهب  ار  تیاـکح  نیا  هبور  تفگ 
مه اقـس  مه  رگورد  مه  یکی  زا  دـیان  بسک  هلمج  هک  نآ  دـنک ز  یم  رگید  ناراـی  يراـی  دـهن  یم  اـپ  یبـسکم  رد  یـسک  ره  نکب 

راک و ّتنـس  هار  تسین  طرـش  هنایم  رد  يراوخ  لـبط  راـقتفا  دـنیزگ ز  يراـک  یـسک  ره  رارقرب  ملاـع  تسا  يزاـبنه  هب  نیا  یکئاـح 
: تسا ثیدح  رد  .دشخب  دناوت  لام ، كدنا  هچ  نآ  هزادنا  .تسا  یحالطـصا  لِقُملا : ُدهُج   2419 تسا ب 2424 - یندرک  بسکم 

.تسا ییاناوت  دح  رد  ندیشوک  تیب  نیا  رد  نآ  ینعم  و  هیاهن ) «. ) ّلِقُملا ُدهُج  َلاَق  ُلَضفا  هَقَدَّصلا  ُّيا  »

.دوب اه  هشیپ  هلمج  زا  یکی  شیپ  ياه  لاس  رد  یئاقس  .دهد  بآ  مدرم  هب  هک  یسک  ءاقس : .یئاقس  .اّقس  اقَس :

زا يردصم  ءای   ) .یکهالوج یکئاح :
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.يراکمه تکارش ، يزابمه : .يزابنا  يزابنه : .هدش ) فذح  هنیرق  هب  اقس  رگورد و 

.يدنمزاین جایتحا ، راقتفا :

(5 تیب 2382 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا ندرک  تنس  زا  يوریپ  نتفر  يزور  یپ  تنس : هار 

لکوت نمضتم  اعد  رآ و  تسار  ارم  راک  نیا  ادخ  يا  هک  لکوت  هب  تسا  جاتحم  یسک  ره  تساه  بسک  نیرتهب  لکوت  هک  ار  هابور  رخ  نتفگ  باوج 
هرخآ یلا  تسین  جاتحم  رگید  یبسک  چیه  هب  هک  تسا  یبسک  لکوت  تسا و 

رآ و تسار  ارم  راک  نیا  ادـخ  يا  هک  لکوت  هب  تسا  جاتحم  یـسک  ره  تساه  بسک  نیرتهب  لـکوت  هک  ار  هاـبور  رخ  نتفگ  باوج 
هرخآ یلا  تسین  جاتحم  رگید  یبسک  چیه  هب  هک  تسا  یبسک  لکوت  تسا و  لکوت  نمضتم  اعد 

دیزم قزر و  ادـخ  قزر  دـشک  ات  دـیدن  مناد  یمن  ار  شرکـش  ِبسک  یبسکم  ملاع  ود  رد  منادـن  یم  یبر  رب  لّـکوت  زا  هب  نم  تفگ 
هَُکلهَت يِدیَِأب  اوُقُلت  َال  یهن  هکلمم  رد  نادب  شتفگ  نآ  زا  دعب  باوج  زا  لاؤس و  زا  دنتـشگ  هدـنام  باطخ  ردـنا  دـش  رایـسب  ناشثحب 

درِگ هزبس  اج  نآ  رچ  یم  رازغرم  يوس  هب  اـجنی  نک ز  لـقن  خارف  قح  ِناـهج  دـشاب  یقمحا  خالگنـس  کـشخ و  يارحـص  رد  ربص 
ره دوش  ادیپان  هزبس  ردنا  رتشا  دوش  اج  نآ  وا  هک  ناویح  نآ  مّرخ  نایم  ات  اج  نآ  ردنا  هتـسُر  هزبس  نانِج  دننام  زبس  يرازغرم  رابیوج 

نینچ يراز  ارچ  ییاج  نآ  زا  وت  نیعل  يا  تفگ  یمن  ار  وا  يرخ  زا  ناـما  رد  هَّفُرم  ناویح  وا  ردـنا  ناور  همـشچ  یکی  يو  رد  فرط 
رومخم وا  زا  تمـشچ  ارچ  سپ  تسین  روز  غورد و  رگ  هضور  حرـش  وت  ّرطـضم  نت  رغـال  نیا  تسیچ  وـت  ّرَف  ّیهبرف و  طاـشن و  وـک 

فاـن وت  رو  کـشخ  وت  ینوچ  يدـمآ  همـشچ  نوچ ز  یگبرلگب  زا  هن  تسوت  ییادـگ  زا  یگدـیدان  نیا  یمـشچ و  ادـگ  نیا  تسین 
نوچ ینک  یم  شحرش  ییوگ و  یم  هک  نآ  کشم ز  يوب  وک  يوهآ 
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هاگن نایرعشا ، دزن  نآ  یحالطـصا  ینعم  يارب  تسا و  مولعم  نآ  يوغل  ینعم  بسَک :  2425 ینـس ب 2439 - يا  دمآن  وت  رد  یناشن 
: هب دینک 

.2 تیب 732 / لیذ 

361 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.بسک یمیم ) ردصم  : ) بَسکَم

.ِهَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  اوَقُلت : َال  ( 7 میهاربا ،  ) .ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ندیـشک : دـیزم  قزر و 
وت ارچ  تسه  ینک  یم  فصو  هک  نانچ  يرازغرم  نینچ  رگا  تفگ  یمن  ودـب  ینادان  زا  رخ  تفگ : یمن  ار  وا  يرخ  زا  ( 195 هرقب ، )

.يا هتفرگن  هرهب  نآ  زا 

.دوش هسیاقم  ( 4 / 1739  ) یفال درم  ناتساد  اب  هابور  هتفگ  .یئارَمالا  ُریِما  .یگیبرلکیب  یکرت ) : ) یگبرلگب

نآ رد  تسا  دلقم  وا  هک  دشاب  نتشاد  مهّتم  ياج  ینیبن  نوچ  نآ  رثا  ّرف و  یتلود ، ِربخُم  رد  هک  نآ  نایب  رد  رتشا  ندروآ  لثم 

نآ رد  تسا  دلقم  وا  هک  دشاب  نتشاد  مهّتم  ياج  ینیبن  نوچ  نآ  رثا  ّرف و  یتلود ، ِربُخم  رد  هک  نآ  نایب  رد  رتشا  ندروآ  لثم 

رام وت  يوناز  رد  تسادیپ  دوخ  تفگ  وت  يوک  مرگ  ِماّمح  زا  تفگ  یپ ؟ لابقا  يا  ییآ  یم  اجک  زا  یَه  هک  ار  رتشا  دیسرپ  یکی  نآ 
نید ِّبر  وا  تسه  وچ  یتشگ  رتدـنت  نیا  هک  یتسیاب  دـنتفگ  ناـکریز  دومن  یم  یمرن  تساوخ  یم  یتلهم  دونع  نوعرف  دـید  یـسوم 

تـسا یچ  یمرک  کی  رهب  سولج  ردنا  تسا  يو  رگ  یَلعا  ِّبر  دش ؟ هچ  شا  ییادخ  مشخ  توخن و  دـُب  رام  رگ  اهدژا  رگ  هزجعم 
ِیفاَجَّتلا رون  رادـید  نآ  تسا ز  تامالع  هک  دـیدن  یبیغ  هشوخ  تحور  هک  ناد  دـیبن  تسا و  لُقن  تسم  اـت  وت  سفن  سولپاـچ ؟ نیا 

نامیا يور  وا  نامیا  نآ  تسا  دیلقت  هکلب  ددم  وا  تسا  هدیدن  ار  نیریش  بآ  دنت  یم  يروش  ِبآ  رب  نوچ  غرم  روُرُغلا  ِراَد  نَع  َکنِم 
نآ یتلود :...  ربخم   2440 وا ب 2449 - ناج  هدیدن  ار 
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: هب دینک  هاگن  تسین .) وا  رد  نآ  ناشن  و   ) دهد یم  ربخ  یتمعن  نتشاد  زا  هک 

(. 3 / 732  ) حادم ناتساد 

.مدق كرابم  رادید ، هدنخرف  یپ : لابقا 

دـنکفا و ار  دوخ  ياـصع  ع )  ) یـسوم نوچ  تسا ، هدـمآ  اهریـسفت  رد  میناوخ و  یم  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  تساوخ : یم  یتـلهم 
تیب لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .روآ درگ  ار  نارگوداج  هاوخب و  یتلهم  وا  زا  دـنتفگ  شناینوماریپ  .تسا  رحـس  تفگ  نوعرف  دـش ، اهدژا 

يوعد یناسآ  هب  هک  نانآ  هب  تسا  تراشا  زین  .دـندید  ع )  ) یـسوم ربارب  ار  نوعرف  یناوتان  هک  ینایاناد  ناـکریز : دـعب ) هب   3 / 1085
.دنناد یمن  وگتسار  ار  نانآ  و  دنریذپ ، یمن  ار  نایعدم 

363 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یتـسار هب  نوـعرف  رگا  اـصع .)  ) تسا ریقح  زیچ  زا  تیاـنک  مرک : ( 24 تاـعزان ،  ) .یلْعَأـْلا ُمُکُّبَر  اـَنَأ  تسا : نوعرف  هتفگ  یَلعا : ِّبَر 
.تشگ همیسارس  نینچ  درخ  يزیچ  زا  ارچ  تسادخ 

.يوایند ياه  تذل  زا  تیانک  دیبن : لُقن و 

یعّدم هب  تسا  یضیرعت  .تسا ) یبقع  ياه  تمعن  ندید  هناشن  ایند  زا  ندنادرگ  يور  . ) 4 تیب 3082 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ِیفاجَّتلا :
ندیـسر .دشاب  وت  ياعّدم  سکع  تراتفر  هک  نآ  هن  .دوش  هدـید  ترادرک  رد  نآ  رثا  یتسیاب  تسا  یتقیقح  وت  رد  رگا  هک  نز  فال 

هتـسب لد  يوایند  تذـل  هب  هک  نآ  .دُرِبب  نآ  ياه  تذـل  ایند و  زا  یمدآ  هک  دـهد  تسد  یماـگنه  بیغ ، زا  نتفاـی  ربخ  تقیقح و  هب 
.تسا هنادلقم  دیوگ  نخس  نآ  زا  رگا  تسا و  ربخ  یب  يونعم  تذل  زا  تسا 

ناـیز هب  نتـسنادن  ار  نآ  ینعم  و  ندرک ، دـیلقت  ناـیامنهار  راـتفگ  راـتفر و  زا  هکنیا  نآ  دـنک و  یم  تراـشا  يرگید  هتکن  هـب  سپس 
.تفرگ میلعت  ناشیا  زا  درپس و  نانآ  هب  ار  دوخ  یتسیاب  .دیشک  دهاوخ 
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ات دوش  نکاس  وا  کش  ِتابارطـضا  دوش ز  نمآ  قح  رون  دنیبب  نوچ  میجر  ناطیـش  نز ز  هر  هر و  زا  میظع  ار  دـّلقم  دـشاب  رطخ  سپ 
دوبن هراچ  یبیرغ  رد  بآ  ردنا  تسا  بیرغ  فک  نآ  تسا  یکاخ  كاکطـصا  رد  دوب  دمآ ، وا  لصاک  كاخ  يوس  دیاین  ایرد  فک 
نامیا ندید : قح  رون   2450 دنامن ب 2454 - یتسد  رگد  يو  رب  ار  وید  دناوخ  شقن  نآ  دش و  زاب  شمـشچ  هک  نوچ  بارطـضا  ز 

.نتشگ برطضم  ندش ، هتفوک  او  كاکطصا : نتفای  لماک 

.نتفایرد ار  تقیقح  ندناوخ : شقن 

نوچ ناور ، وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ناطیش و  بیرف  ضرعم  رد  تسا و  ناشیرپ  هتسویپ  هدیزگ ، دیلقت  هار  هدیـسرن و  تقیقح  هب  هک  نآ 
.ددرگ یم  هنئمطم  سفن  ياراد  درب و  یم  کش  زا  دیسر  تقیقح  هب 

364 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تفگ  راودّلقم  تفگ و  يرس  رس  تفگ  رارسا  رخ  هابور  اب  هچ  رگ 

بولق رد  هن  نآ  دوب  بل  رد  هک  نآ  بوخ ز  هن  دمآ  در  رذع  قفانم  زا  دوبن  قشاع  وا  هماج ، دیرد و  خر  دوبن  ِقیات  وا  دوتسب و  ار  بآ 
، راک ددرگ  هکلب  فص  دنکـشن  رازراک  ناـیم  رد  نز  هلمح  تسین  بیـسآ  یپ  زا  زج  وا  رد  وب  تسین  بیـس  وزج  تسه  شبیـس  يوب 

نآ هدیاف  تعانق و  هراب  رد  هچ  نآ  رارسا :  2455 شفک ب 2460 - دزرل  یمه  هتفرگب  غیت  شفص  ردنا  ریش  وچ  ینیب  یم  هچ  رگ  راز 
.تفگ هابور  هب 

.ندرک هدنسب  ظافلا  هب  هتسنادن  ار  تقیقح  نتفگ : يرس  رس 

.تعانق زا  تراعتسا  بآ :

.قاتشم قیات :

قفانم اما  .هدوبن  هاگآ  هدنروآ  رذع  هک  ارچ  تسا  هتفریذپ  دشاب  هناقداص  رگا  رذع  قفانم :...  زا 
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.تسین هتفریذپ  دروآ و  یم  رذُع  هتسناد 

دیاـبن هن  رگ  دوبن و  یکی  شناـبز  اـب  شلد  .تشادـن  نیقی  تفگ  یم  هاـبور  هب  هچ  نآ  هب  وا  هک  تسا  نآ  يارب  قفاـنم  هب  رخ  زا  ریبعت 
لمع تفگ  یم  هچ  نادب  دوخ  دید  میهاوخ  ماجنارـس  اما  دناوخ  هابور  رب  نآ  تدیاف  لکوت و  فصو  رد  يا  همـش  رخ  .دروخ  بیرف 

.نیقی يور  زا  هن  دوب  هنادّلقم  وا  نخس  .درکن 

کنخ يا  وا  لقن  دشابن  نارـسخ  يوس  زج  وا  لقع  دشاب  بولغم  مرجال  دوب  هدامآ  ّرن و  شتـشز  سفن  دوب  هدام  وا  لقع  هک  نآ  ياو 
هلمح دوب  بلاس  درخ  ار  یثنا  سفن  دوب  بلاغ  رن و  شا  يوزج  لـقع  دوب  رطـضم  هداـم و  شتـشز  سفن  دوب  رن  شلقع  هک  سک  نآ 
سفن اب  .نآ  ندوبن  ذفان  لقع : ندوب  هدام   2461 تسا ب 2465 - يرخ  زا  رخ  نآ  نوچمه  وا  تفآ  تسا  يرج  مه  تروص  هب  هدام 

.ندماین رب 

نَِمل َیبوُط  : » تسا هدروآ  تیب  نیا  حیـضوت  رد  ار  تیاور  نیا  يوقلا  جـهنملا  فـلؤم  نآ  زا  لـقن  هب  يورقنا و  سک : نآ  کـنخ  يا 
ع)  ) ناماما و  ص )  ) لوسر زا  نآ  لامک  لـقع و  باـب  رد  ناوارف  ياـه  ثیدـح  .سَکَعنا » نَِمل  ٌلـیَو  یَثنا َو  ُهُسفَن  ًارَکَذ َو  ُُهلقَع  َناَـک 

اما .تسا  هدمآ 

365 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا رت  هدننام  خیاشم  نخس  هب  هدروآ  ثیدح  ناونع  هب  يورقنا  هچ  نآ 

.دوش هریچ  لقع  رب  سفن  هک  نآ  هن  .ددرگ  لقع  ریسا  سفن  دیشوک  دیاب  ار :...  یثنا  سفن 

.ورین اب  تأرج ، اب  يرَج :

اه تّجح  هلمج  دینش  رخ  نآ  راز  هزبس  يوب  گنر و  نوکُر  دراد  وب  گنر و  يوس  هک  نآ  نوزف ز  نز  رب  دوب  یناویح  فصو 
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رَفَّظلا َءاَج  رپس  رب  هتشبن  قح  ردپ  يا  ربص  دوب  نهآ  ِرپسا  هن  ربص  ُدب  رَقَبلا  ُعوُج  ار  سفن  هن  ربا  دش و  رطم  جاتحم  هنشت  دیمر  وا  عبط  ز 
کُشپ زج  یلو  شتـسکشم  يوب  تسین  کشم  ّالا  تسا  دولآ  کشم  نایع  زا  هن  ار  نآ  دیوگ  یـسایق  زا  نایب  رد  دّلقم  درآ  لیلد  دص 

نتخ رد  هناوهآ  نارخ  نوچمه  وج  دروخ و  دیابن  هَک  دیرچ  هضور  نآ  رد  دیاب  اه  لاس  دـیُرم  يا  ددرگ  کشم  یکـُشپ  هک  ات  تسین 
تمکح و یبایب  ات  لگ  ناحیر و  نآ  دب  نک  وخ  ار  هدعم  رفن  نآ  اب  نتخ  يارحص  هب  ور  رَچَم  لگ  ای  نمـسای  لُفنرَق  زج  ناوغرا ! رَچ 

(. يزیچ هب   ) ندرک لیم  نوکر :  2466 لسُر ب 2475 - توق 

.2 تیب 238 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رقبلا : عوج 

.تسا هدمآ  نآ  هدیدنسپ  تبقاع  ربص و  هراب  رد  هک  اه  تیاور  اه و  هیآ  هب  تسا  تراشا  .دمآ  يزوریپ  رفَّظلا : ءاَج 

: نتفگ ساـیق  زا  ( 2 تیب 595 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن  ( ) ظـفاح  ) دـیآ رفظ  تبون  ربـص  رثا  رب  دـنا  میدـق  ناتـسود  ود  ره  رفظ  ربـص و 
.تسا دوهشم  فراع  يارب  تقیقح  هک  یتروص  رد  دناسر  تابثا  هب  لالدتسا  هار  زا  ار  یعوضوم  دهاوخ  هک  نادب  تسا  یضیرعت 

.هتسارآ رهاظ  دولآ : کشم 

.تقیقح زا  ندنام  مورحم  تساهرهاظ و  هب  ندش  مرگ  رس  زا  تراعتسا  ندروخ : هَک 

رازغرم و فصو  هابور  نوچ  دنار و  نخس  لکوت  زا  هابور  اب  زاغآ  زا  رخ  میدید  هک  نانچ 

366 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

فـصو هابور  هچ  نآ  نکیل  دـش ، ناراب  دـنمزاین  هنـشت  انالوم  هدومرف ي  هب  اـی  تشگ  نوزفا  اهتـشا  ار  رخ  تفگ  ار  نآ  ناوارف  تمعن 
شیب یغورد  درک 
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ییابیز زا  یمدآ  رب  نادنچ  سفن  .تسا  سفن  لقع و  هزیتس  زا  يرادومن  ریوصت  نیا  .تشادن  دوجو  يربا  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  دوبن 
ار لکوت  ینعم  تقیقحب ، هک  نآ  .درک  روهقم  دناوتن  ار  یلقع  ره  اما  .دـنادرگ  یم  دوخ  روهقم  ار  لقع  ماجنارـس  هک  دـیوگ  یم  ایند 

یم يزیچ  اـه  ینعم  هنوگ  نیا  زا  دـیلقت  هب  هک  نآ  اـما  دور ، یمن  اـیند  یپ  دـنادرگ و  یمن  رب  يور  نآ  زا  سفن  هسوسو  اـب  دـناد  یم 
.دنکفا یم  رطخ  هب  ار  دوخ  دوش و  یم  هتفیرف  دیوگ ،

یم ناحیر  يوس  لد  هدعم  دـشک  یم  نادـهک  يوس  نت  هدـعم  نک  زاغآ  لگ  ناحیر و  ندروخ  نک  زاب  وج  هَک و  نیز  هدـعم  يوخ 
ازفیم نیه  نیه  کـُشپ  یمین  تسا و  کـشُم  وت  مین  دوش  نآرق  دروخ  قح  رون  هک  ره  دوـش  ناـبرق  دروـخ  وـج  هاـک و  هک  ره  دـشک 

وا ِتفگ  رف  ناج و  درادن  هدنیوگ  هک  نوچ  ناج  چیه  درادن  درآ  نابز  رد  نایب  دص  لیلد و  دـص  دـّلقم  نآ  نیچ  ِکشم  ازفا  کشپ ،
دوب رف  اب  سب  هچ  رگ  شثیدح  سپ  هاک  گرب  زا  تسا  رت  نازرل  ناج  هب  وا  هار  هب  ار  مدرم  خاتـسگ  دنک  یم  رمث  گرب و  دوب  یک  ار 

هک هتـسارآ  رهاظ  هب  ینانخـس  زین  يوایند ، ياه  تمعن  زا  تراعتـسا  وج : هک و   2476 دوب ب 2483 - رمـضم  مه  هزرل  شثیدـح  رد 
.دنیوگ ناعمتسم  بذج  يارب  نارادیوعد 

ِمـالَّسلا َو َُلبُـس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يِدـْهَی  .ٌنِیبـُم  ٌباـتِک  ٌرُون َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاـج  ْدَـق  هک : نتفرگ  وخ  نآرق  اـب  ندروخ : قح  روـن 
.مسج ناج و  زا  تراعتسا  کُشپ : کشُم و  ( 16 - 15 هدئام ،  ) .ِِهنْذِِإب ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی 

نیقی يور  زا  ثیدح : رد  هزرل  ندوب  رمضم 
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وا دنک و  نایب  راودلقم  هچ  نآ  دنک و  یم  رثا  هدنونش  رد  دیوگ  نانیمطا  داقتعا و  يور  زا  هدنیوگ  هچ  نآ  .ندرکن  رثا  ندشن و  هتفگ 
.دوب دهاوخ  رثا  یب  دوبن  يداقتعا  نادب  ار 

هتسب رب  یلیصحت  ِلضف  ِلضاف  ناصقان  نخس  نایم  لصاو و  لماک  خیش  توعد  نایم  قرف 

هتسب رب  یلیصحت  ِلضف  ِلضاف  ناصقان  نخس  نایم  لصاو و  لماک  خیش  توعد  نایم  قرف 

ره يِوَر  شرون  دوش  ار  تثیدح  ات  يوش  ینارون  تسم و  ات  نک  دهج  دـنک  هرمه  ار  رون  مه  نخـس  اب  دـنک  هگآ  هَر  ینارون ِز  خـیش 
ملع نآ  زا  وت  یبای  باشود  تّذل  ناکدرگ  زو  هب  بیس و  زو  رزج  زا  دوب  شباشود  معط و  هدیقع  رد  دوش  هدیـشوج  باشود  رد  هچ 

كاپ ریغ  درابن  زگره  نامـسآک  كاـنرون  مه  نآ  دـشاب  ییوگ  هچ  ره  دـُل  ِموق  دـبای  رون  تملع  سپ ز  دـش  هدرَغرف  نوچ  رون  ردـنا 
رکف و تسا  یترطف  ایرد  ربا و  ردنا  بآ  تسا  یتیراع  نادوان  ردنا  بآ  راک  هب  دوبن  دنک  شراب  نادوان  رابب  ناراب  وش  ربا  وش  نامسآ 
دروآ ب گنج  رد  هیاسمه  نادوان  دروآ  گنر  دص  غاب  ناراب  بآ  نامـسآ  ربا و  تسا  فوشکم  یحو و  نادوان  لثم  تسا  هشیدـنا 
: هب دینک  هاگن   ) .هتسر رب  لضف  لباقم  .یباستکا  لضف  .دشاب  هتفرگ  داتسا  زا  ملعتم  هک  یلضف  هتسب : رب  یلیـصحت  لضف   2484 - 2493

.دزاس یم  شهاگآ  تقیقح  زا  نادب  دـنک و  یم  تضافا  دـیرم  لد  هب  لماک  خیـش  هک  ینـشور  زا  تیانک  رون : ( 3 تیب 2566 / لیذ 
.دنایامن یم  ودب  ار  هار  دنک و  یم  رثا  هدنونش  لد  رد  وا  نخس 

رد .دنا  هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  نآ  ناحراش  يوَر : ینآاق )  ) ردکم بلق  دوش  هزات  وا  نتفگ  زو  دتفا  رثا  اب  ادخ  رهب  دوب  هک  یظعو 
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نیمه هب  زین  تیب  نـیا  رد  و  ( 3 تیب 1165 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .تسا ور  هلاـبند  ینعم  دـهاش  رگید  تیب  ود  تیب و  نیا  هماـن  تغل 
ینعم

368 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

فاـشک « ) .تقیقح لاـمج  زا  تجح  عفر  ناـفرع و  باوـبا  حـتف  ناـمیا و  راوـنا  زا  تسا  تراـبع  يور  ناـفراع  حالطـصا  رد   » .تسا
بآ دیقع : .دوش  یم  هدیشوج  باشود  رد  هک  دنا  هتفرگ  يداوم  زا  تیانک  ناحراش  ضعب  ار  هملک  نیا  هدیقع : نونفلا ) تاحالطصا 
.دیآ ماوق  هب  ات  دوش  هدیشوج  هچ  نآ  ادخهد ) تشاددای  همان ، تغل   ) .روگنا بر  .دنناشوج  هک  بیس ...  یهب و  نوچ  اه  هویم  یضعب 
عطاق ناهرب  زا  هک  تسادیپ  تسا و  هدمآ  دهاش  تیب  نیمه  هدش و  ینعم  هتـشرس  مه  هب  هتـشغآ و  همان  تغل  رد  هدرغرف : همان ) تغل  )

.تسا ینعم  نامه  هب  هدرورپ و  زا  یتروص  .تسا  ینعم  نیمه  هب  زین  راغرف »  » .تسا هدش  لقن  نیعم  رتکد  هیشاح  و 

.جوَجل َّدلا : عمج  ُِّدل :

بناج زا  وا  ملع  هک  دریگ  سرد  یملاع  زا  دیاب  مّلعتم  هکنیا  نآ  تسا و  هدمآ  ناوارف  يونثم  يواطم  رد  هک  یبلطم  رب  تسا  يدیکأت 
نینچ رـضحم  ار  ملعتم  رگا  .یباستکا  هن  دـشاب  یندـل  وا  ملع  رگید  ریبعت  هب  .تسا و  هتـشگ  ینارون  قح  رون  هب  هدـش و  تضافا  ادـخ 

.ددرگ یم  یتاذ  یباستکا  ياج  هب  وا  شناد  دنک و  یم  ینارون  ار  يو  وا  تبحص  تکرب  درپس  ودب  ار  دوخ  دش و  بیصن  ملعم 

تشامگ هتکـس  وا  رب  هبور  همدمد  تشادن  ییانیب  كرادا  هنَطنَط  دروخب  وا  بیرف  ُدب  دّلقم  نوچ  درک  ثحب  هبور  هب  هلمح  هس  ود  رخ 
رد هنَطنَط :  2494 لیلد ب 2496 - دصناپ  اب  تشگ  شنوبز  هک  لیلذ  شدرک  نانچ  نآ  ندروخ  صرح 
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: تسا ییامن  دوخ  و  رف ، رک و  زاوآ ، ینعم  هب  يونثم 

.تسورین توق و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل   4 دروخب 1071 / ار  ناتسرپ  وداج  هنطنط  درد  وک ز  ُدب  اصع  مه  نافوط  جوم 

.ندرک باجم  نتخاس ، شوماخ  نتشامگ : هتکس 

؟ تسیچ رهب  زا  رجنخ  نیا  هک  هطاول  تلاح  رد  وا  زا  یطول  ندیسرپ  ثّنخم و  نآ  تیاکح 

؟ تسیچ رهب  زا  رجنخ  نیا  هک  هطاول  تلاح  رد  وا  زا  یطول  ندیسرپ  ّثنخم و  نآ  تیاکح 

نم هک  هِّلل  دمحلا  تفگ  یم  درک و  یم  دش  دمآ  وا  رس  رب  یطول  مفاکشب ، شمکـشا  دشیدنا  دب  نم  اب  هک  ره  هک  نآ  يارب  زا  تفگ 
وت اب  مشیدنا  یمن  دب 

تسا میلعت  تسین  لزه  نم  لزه  تسا  میلقا  تسین  تیب  نم  تیب 

نآ و  اًلثم ،» اذِهب  ُهَّللا  َداَرا  اذ  اَم   » نَأ راکنِإلِاب  ِسوُفُّنلا  رییغَت  ِیف  اهَقوَف  اَمَف  يا  اهَقوَف ، اَمَف  ًهَضوَُعب  اَم  اًلَثَم  َبِرـضَی  نَأ  ِییحَتـسَی  َال  َهَّللا  َّنا 
ور خرس  وا  زا  نارایسب  تسا  نازیم  نوچمه  يا  هنتف  ره  هک  ًاریثَک » ِِهب  يِدهَی  ًارِیثَک َو  ِِهب  ُّلُِضی   » متساوخ نیا  هک  دیامرف  یم  باوج  هک 

: تسین تیب  نم  تیب  ًاریثَک  ِهَفیِرَّشلا  ِهِِجئاَتَن  نِم  َتدَجَو  اًلِیلَق  ِهِیف  َتلَّمَأَت  َول  َو  دنوش ، دارم  یب  نارایسب  دنوش و 

تسا هناخ  زا  مه  دج  وچمه  نم  لزه  تسا  هناگیب  وچ  دج  لزه  اب  هچ  رگ 

دیاب رد  کین  وچمه  دب  ِزیچ  دیارآ  هنازخ  نوچ  ار  هاش 

تسا میلقا  تسین  تیب  نم  تیب  تسا  میلعت  تسین  لزه  نم  لزه 

میلعت دنک  یم  هچ  دشرم  لقع  میلقا  نیا  ردنا  هک  یناد  هچ  وت 

زیمآ ناور  دش  رحس  زا  شلزه  زیوآ  ناج  تسوا  دج  را  ینعی 

مرـش ار  ادخ  انامه  : » ِییحَتـسَی َال  َهَّللا  َّنا  ص 718 ) هقیقحلا ، هقیدـح   ) رتـشوخ نارگید  ِّدـج  زا  ملزه  رنه  دزن  تسه  هک  میوـگ  رکش 
دیاین
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لثم نیدب  ادخ   » هکنیا راکنا  نیدب  اه  سفن  ندرک  نوگرگد  رد  نآ  زا  رترب  ینعی  ( 26 هرقب ، « ) .دنز لثم  نآ  زا  رترب  ای  يا  هشپ  هب  هک 
.شیامزآ هنتف : .ار » يرایسب  نادب  دنک  یم  تیاده  ار و  يرایسب  نادب  دنک  یم  هارمگ  .تسا  هتساوخ  هچ 
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.یبایب تسا  فیرش  هک  ار  نآ  ياه  هجیتن  يرایسب  يرگنب  نآ  رد  یکدنا  رگا  و  َتلَّمَأَت :...  َول  َو 

تسیچ تنایم  رب  شتفگب  سپ  نیعل  نآ  دید  يرجنخ  شنایم  رب  درشف  يو  رد  شدنکفا و  نوگن  رس  درب  هناخ  رد  ییطول  ار  يا  هدنَک 
هب وت  اب  ما  هدیـشیدنا  هن  دب  نم  هک  ار  هّلل  ُدمَح  یطول  تفگ  شمکـشا  مّردب  دشیدنیب  دـب  شنمدـب  کی  را  نم  اب  هک  نآ  تفگ  نیا ؟

عطاق ناهرب  ار  هملک  نیا  هدـنک :  2497 دوخ ب 2501 - دوس  درادـن  لد  دـشابن  نوچ  دوس  هچ  اـهرجنخ  تسین  يدرم  هک  نوـچ  نف 
.دنا هدناوخ  هدنگ »  » هداد و رییغت  دوخ  هقیلس  هب  ار  نآ  ناحراش  یضعب  .هدرک  ینعم  هثج  يوق  درما 

( عطاق ناهرب  هیشاح  يدیـشر ، گنهرف  زا  لقن  هب  ینارکم ، نکر   ) تسابیز يا  هبحق  بوخ و  يا  هدنک  رهد  رد  اجک  ره  هداوق  تسوا 
( نُک  ) ار نوک  ناریا  قرـش  ناـسارخ و  رد  هک  ناـنچ  .تسا  یلعاـف  تفـص  دـشاب و  لاد  رـسک  فاـک و  مض  هب  هدـنک »  » تسا نکمم 

.رادرک اب  راتفگ  ندوبن  قفاوم  زا  تسا  يا  هنومن  زین  ناتساد  نیا  .دنیوگ 

«29 « ؟ حیبق يا  یسیع  نادند  بل و  وک  حیسم  زا  يراد  دای  ینوسف  رگ  رایب  تتسه ؟ ادخ  ریش  يوزاب  راقفلا  وذ  يراد  ثاریم  یلع  زا 

راو میهاربا  مریگ  یتسکش  تب  حون ؟ وچمه  یتشک  حاّلم  یکی  وک  حوتف  عیزوت و  يزاس ز  ییتشک 
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دوش عنام  ار  وت  هک  یلیلد  نآ  راقفلا  وذ  نک  نآ  دب  ار  نیبوچ  غیت  رآ  لعف  ردـنا  تسه  تلیلد  رگ  زان ؟ هب  ندرک  يدـِف  ار  نت  ُِتب  وک 
هّشپ وت  اوه  رد  ینک  یم  لّکوت  سرد  همه  رب  ریز  ریز  وت  يرت  نازرل  همه  زا  ریلد  يدرک  ار  هار  نافئاخ  دوب  عناص  تمِقن  نآ  لمع  زا 

تلبـس شیر و  دوـب  هدـنگآ  لد  يدرماـن  نوـچ ز  هاوـگ  تریک  وـت  شیر  غورد  رب  هاپـس  زا  هـتفر  شیپ  ثـّنخم  يا  ینز  یم  گر  ار 
رخ زاـــــب  هدــــــنخ  ار ز  تلبــــــس  شیر و  رطم  نوـــــچ  ناراـــــب  کــــــشا  نـــــک  يا  هبوـــــت  دوـــــب  هدــــــنخ  بجوـــــم 

__________________________________________________

.حیقو ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 29)

371 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

مالس دیآ  قح  هدرپ ز  یب  هک  ات  مارخ  لد  يوس  راذگب و  ار  هدعم  لمح  ردنا  مرگ  دیـشروخ  يوش  ات  لمع  ردنا  روخب  يدرم  يرواد 
حیـسم هب  ادخ  هک  یتردق  .مد  نوسف :  2502 شک ب 2515 - هاگ  نآ  وت  شوگ  دریگ  قشع  شوخ  زاس  فّلکت  ور  یماـگ  ود  کـی 

.دوب هداد 

ناراک وکین  هچ  نآ  حالطصا  رد  .ندرک و  شخب  عیزوت :  1 زیزع 3069 / نآ  نوسف  زا  ددرگ  هدنز  زین  هدرم  دـشاب  هچ  صربا  همکا و 
.دیآ تسد  هب  هقدص  زا  هچ  نآ  .دنهد  ناشیورد  هب 

.دسر شیورد  هب  یفّلکت  جنر و  یب  هچ  نآ  حوتف :  2 دنپ 422 / درک  ار  اخس  نآ  خیش  تّمه  دنچ  ِگناد  كدوک  عیزوت  يدش  مه 

.نتخاس یکی  رادرک  اب  ار  راتفگ  ندرک و  هزرابم  سفن  اب  ندرک : راقفلا  وذ  ار  نیبوچ  غیت 

.راگدرورپ بضغ  عناص : تمقن   1 فالغ 712 / رد  نیبوچ  غیت  نوچمه  تسه  فالخ  یب  نت  نیا  رد  ینعم  یب  ناج 

راتفگ
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، ندوب ندروآ  تسد  هب  رتشیب  یپ  رد  دوخ  ندرک و  هیـصوت  ایند  كرت  هب  ار  نارگید  .دشاب  هارمه  رادرک  اب  هک  تسا  تسار  یماگنه 
زا تیمورحم  هناشن  ندوب ، وا  رکم  ریسا  دوخ  ندناسرت و  ناطیـش  زا  ار  مدرم  نتخودنا ، لام  ناصیرح  ندناوخ و  لکوت  هب  ار  نامدرم 

.تسا یلاعت  قح  تیانع 

لمح دیـشروخ  نوچ  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  دوش  رای  ادـخ  فطل  ات  درک  یکی  راـتفگ  اـب  ار  رادرک  دـیاب  تمقن  نیا  زا  ییاـهر  يارب 
تیادـخ فطل  یتفر  ماگ  ود  کی  يداهن و  مدـق  نوچ  اما  تسا  راوشد  هار  نیا  ندومیپ  زاـغآ  رد  .یتفا  هار  هب  هنادرم  يدرگ و  مرگ 

.دوش ریگتسد 

هشیب هب  ریش  يوس  ار  رخ  هبور  ندیشک  رخ و  فّفعت  ماصعتسا و  رب  هابور  هلیح  ندش  بلاغ 

هشیب هب  ریش  يوس  ار  رخ  هبور  ندیشک  رخ و  فّفعت  ماصعتسا و  رب  هابور  هلیح  ندش  بلاغ 

رخ تفرب و  رخ  هک  دنز  فد  تفت  هک  ات  وک  هِقناخ  نآ  برطم  دربب  ار  رخ  نآ  تفرگب و  رخ  شیر  درـشف  دوخ  ياپ  هلیح  ردـنا  هبور 
ِّیلو نآ  نوسف  زج  روخم  اه  نوسفا  دـنب و  رب  ار  شوگ  هایگ  ات  رخ  یهبور  دراین  نوچ  هاچ  هب  يریـش  درب  یـشوگرخ  هک  نوچ  تفرب 
ياه بل  یم  زا  هدرب  هیام  یم  رپ ز  یناورسخ  ياه  بنخ  وا  ياپ  كاخ  تساولح  دص  هک  نآ  وا  ياولح  زا  رتشوخ  نوسف  نآ  رگداد 
بآ همشچ  درگ  ددرگن  نوچ  روک  غرم  دنیبن  نوچ  نیریـش  بآ  دیدن  ار  شلعل  ياه  بل  یم  وک  دیعب  ناج  نآ  دشاب  یم  قشاع  يو 
هدش نازرا  دنق  رهش  رد  مرجال  تسا  هدز  تبون  ناج  ِنیریش  ِورـسخ  دنک  انیب  ار  روک  نایطوط  دنک  انیـس  ار  هنیـس  ناج  یـسوم  روش ؟

رصم نارتشا  دنشک  یم  رّکش  دنق و  ياه  گنت  دنشک  یم  رکشل  بیغ  نافسوی  تسا 
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يا دـیطلغ  رکـش  رد  دوش  رت  نازرا  تسا  نازرا  رکـش  دوش  رکـش  زا  ُرپ  ادرف  ام  رهـش  ارد  گناب  نایطوط  يا  دیونـشب  اـم  يوس  ور  ار 
رد شرت  کی  سب  تسا و  نیا  رای  دیناشفا  رب  ناج  سب  تسا و  نیا  راک  دـیبوک  رکـشین  ناییارفـص  يروک  یطوط ، وچمه  ناییاولح 
هن هکرس  الص  گناب  نزب  ور  هرانم  رب  اله  یم  رب  یم  تسا و  لقن  رب  لقن  دناشن  رب  ار  ناورسخ  نیریش  هک  نوچ  دنامن  نونکا  ام  رهش 

حرش نانک  يزاب  ناقشاع  نوچ  اه  هّرذ  نانز  کتـسد  کلف  ردنا  باتفآ  دوش  یم  نیّرز  لعل و  رمرم  گنـس و  دوش  یم  نیریـش  هلاس 
373 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

یم قَحلا  اَنا  روصنم ، دش  حور  دنک  یم  قلطم  رحس  تلود  مشچ  راسخاش  رب  دنک  یم  هفوکش  لگ  راز  هزبس  زا  دش  رومخم  اه  مشچ 
.ندرک يراد  دوخ  ماصِعتسا :  2516 روخم ب 2537 - مغ  شابم و  رخ  وت  ربب  وگ  رس  هبور ز  درب  یم  ار  يرخ  رگ  دنز 

.ندیزرو تفع  ندومن ، ییاسراپ  فُّفَعَت :

.تسا رخ  ندش  هتفیرف  دوصقم ، تیب  نیا  رد  و  . 2 تیب 534 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هاقناخ : برطم 

هلیلک و زا  هتفرگ  ناتساد  میناد  یم  هک  نانچ  و  ( 1 / 1181 « ) شوگرخ ریش و   » ناتساد هب  تسا  تراشا  هاچ : هب  ریش  ندرب  شوگرخ و 
.تسا روثلا ) دسالا و  باب   ) هنمد

.دنراد یم  رذح  رب  ایند  ياه  ماد  هب  نداتفا  زا  ار  مدرم  دوخ  داشرا  اب  هک  تقو  يایلوا  زین  .تسا  نیدلا  ماسح  دوصقم  رگداد : یلو 

.تسایلوا ياه  ندب  تسا  هتشون  نوسلکین  تسا و  هتفرگ  ناملاع  مسج  زا  تراعتـسا  ار  نآ  يورقنا  .گرزب  بنخ  یناورـسخ : بنُخ 
نینچ فرظ  تسا و  تفرعم  یم  زا  نخس  مینیب  یم  هک  نانچ  نکیل  دراد ، یهجو  دنچ  ره  اه  هیجوت  نیا 
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بارـش یم : .دنا ) هتفرگ  وا  هدننک  تسم  نانخـس  زا  دـنا  هدیـشچ  تفرعم  یم  زا  نافراع  هچ  نآ   ) .تسا حور  رکف و  تسین  مسج  یم 
.يروگنا

هک نآ   ) .دور یم  يروـگنا  یم  یپ  ناـج  ناـنچ  .تسا  رود  ینعم  یم  زا  هتفرگن و  يا  هرهب  اـیلوا  نانخـس  زا  هـک  یناـج  دـیعب : ناـج 
راگدرورپ یّلجت  هب  تسا  تراشا  .ندیشخب  ینشور  ندرک : انیس  ار  هنیس  .دور ) یم  نارادیوعد  یپ  دسانش ، یمن  ار  یقیقح  يامنهار 

.یسوم يارب  انیس  روط  رد 

مدرم هب  ار  یهلا  ياه  تضافا  هک  مارک  يایلوا  بیغ : نافسوی   1 ار 3552 / هنیس  انیـس  درک  یّلجت  زک  ار  هنییآ  دمن  رد  شک  رد  کیل 
.دنناسر یم 

.دننادرگ يور  نآ  ناگدنیوگ  قح و  نخس  زا  هک  نانآ  ناییارفص :

نوگرگد ار  همه  دنکفا ، ام  رس  رب  هیاس  قح  بوبحم  نآ  هک  نونکا  ام :...  رهش  رد  شرت  کی 

374 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنادرگ ناشنامداش  شیوخ  ضیف  اب  تخاس و 

.دنریذپ یم  ار  قح  یلو  نخس  هک  یناسک  تعیبط  ندش  نوگرگد  زا  تیانک  ندش : لعل  گنس  ندش و  نیریش  هلاس  هن  هکرس 

.تفگ قحلا  انا  دش و  یکی  وا  اب  تسویپ و  ادخ  هب  حور  روصنم :...  دش  حور 

هتفیرف نانادان  هک  تسایند  زمر  هابور  دش  هتـشون  هک  نانچ   2 نیبب 2509 / دـش  تنعل  نوعرف  انا  نآ  نیقی  دـش  تمحر  روصنم  انا  نآ 
نانیا .دروآ  يور  قح  يایلوا  هب  دیاب  هدـنبیرف  نینچ  رکم  زا  ییاهر  يارب  .دـنار  یم  ناشخزود  هب  دـنریگ  ار  نآ  یپ  نوچ  دـننآ و  ي 

5 / 2525 ياه 2535 - تیب  نومـضم  .دننک  نشور  ار  ناش  هنیـس  دوخ  هتفگ  اب  ات  دـنا  نابلاط  يریگتـسد  داشرا و  هدامآ  نامز  ره  رد 
نیدلا ماسح  نتشگ  زاب  هب  تراشا  ای  تسا  هداد  تسد  ار  انالوم  هک  تسا  یتلاح 
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.تسا هزور  دنچ  يرفس  زا 

گرب نوچ  نازرل  تسد  لین ، نوچ  دوبک  اه  بل  نارفعز ، نوچ  درز  اه  خر  تخادنا  يا  هناخ  رد  ار  نتشیوخ  سرت  زا  هک  صخـش  نآ  تیاکح 
هچ یتسین  رخ  وت  دنریگ  یم  رخ  كرابم  تفگ  هرخس  هب  .دنریگ  یم  رخ  نوریب  تفگ  تسا  هعقاو  هچ  تسا  ریخ  هک  دیسرپ  هناخ  دنوادخ  تخرد ،

دنریگ ت یم  دج  هب  رخ  تفگ  یسرت ، یم 

نازرل تسد  لین ، نوچ  دوبک  اه  بل  نارفعز ، نوچ  درز  اه  خر  تخادنا  يا  هناخ  رد  ار  نتـشیوخ  سرت  زا  هک  صخـش  نآ  تیاکح 
رخ كرابم  تفگ  هرخـس  هب  .دـنریگ  یم  رخ  نوریب  تفگ  تسا  هعقاو  هچ  تسا  ریخ  هک  دیـسرپ  هناخ  دـنوادخ  تخرد ، گرب  نوچ 

دنریگ رخ  ارم  هک  مسرت  زورما  تسا  هتساخرب  زییمت  دنریگ  یم  دج  هب  رخ  تفگ  یسرت ، یم  هچ  یتسین  رخ  وت  دنریگ  یم 

ار وت  دزرل  یمه  هک  تسه  ریخ  شتفگب  هناخ  بحاـص  تخیر  گـنر  دوبک و  بل  ور و  درز  تخیرگ  یم  رد  يا  هناـخ  رد  یکی  نآ 
یمه رخ  نورح  هاـش  هرخـس  رهب  تفگ  یتخیر ؟ نوچ  نینچ  هراـسخر  گـنر و  یتـخیرگب  نوچ  تسا  نوچ  هعقاو  تسد ؟ ریپ  نوچ 
ردنا مرگ  دنّدِج و  سب  تفگ  مغ ؟ تسیچ  نیز  ار  وت  ور ! رخ  يا  هن  نوچ  مع  ناج  رخ  وک  دنریگ  یم  تفگ  نورب  زا  زورما  دـنریگ 

نایزییمت یب  هک  نوچ  تسا  هتـساخرب  مه  زییمت  ّدج  ّدج  تسد  دـندروآ  رب  يریگ  رخ  رهب  تفگـش  دوبن  مه  دـنریگ  مرخ  رگ  تفرگ 
هدـمآ نوگ  هنوگ  ياهریبعت  اب  اـه  باـتک  یخرب  رد  ناتـساد  نیا   2538 دـنرب ب 2545 - رخ  ياج  هب  ار  رخ  بحاـص  دنرورـس  ناـم 

.تسا رتش  رخ ، ياج  هب  اه  باتک  رگید  ناتسلگ و  رد  تسا و  هدروآ  ار  نآ  زین  ناتسلگ  رد  يدعس  .تسا و 

.يراگیب هرخُس :

.ناسرت زا  تیانک  .هتخیر  گنر  تخیر : گنر 

نانآ رب  ناطیش  دنرب و  یم  هانپ  ادخ  هب  صاخ  ناگدنب  اما  ص 82 )  ) .َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  هک : دهن  یم  ماد  همه  يارب  ناطیش 
ص 83)  ) .َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  تفگ : هک  دبای  یمن  تسد 

376 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا عیمس  شزییمت  تسه  ریگ  هدوه  یب  ام  رهش  هاش  تسین 
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هک هَِّلل  َشاَـح  تسا  ُرپ  وـت  روـن  مه ز  مراـچ  خرچ  سرتـم  نارود  ِیـسیع  يا  يا ! هـن  رخ  سرتـم  ناریگ  رخ  شاـب و ز  یمدآ  ریـصب  و 
هک نآ  ره  هن  تسا  رگید  رخ  رگید و  رخآ  ریم  يرخآ  رد  تحلـصم  رهب  هچ  رگ  يرترب  مه  نارتـخا  خرچ و  وت ز  تسا  رُخآ  تماـقم 

بارش و زو  بیـس  خاش  جنرت و  زا  رانا و  زا  رت  ياه  لگ  زا  يوگ و  ناتـسلگ  زا  رخ  لابند  رد  میداتف  رد  هچ  تسا  رخ  دش  رخآ  ردنا 
دننک یم  نیچ  لگ  هک  ناغرم  نآ  زا  ای  تسا  روانیب  هدنیوگ و  شرهوگ  تسا  رهوگ  شجوم  هک  ایرد  نآ  زا  ای  باسح  یب  نادـهاش 

ناهنپ تسا  ییاه  نابدرن  دنرپ  یم  ناتسا  مه  مکشا  نوگن  مه  دنرورپ  ناکبک  هک  نازاب  نآ  زا  ای  دننک  یم  نیمیـس  نیّرز و  اه  هضیب 
ربخ یب  رگید  لاح  زا  یکی  ره  تسا  رگید  ینامسآ  ار  شور  ره  تسا  رگید  ینابدرن  ار  هُرُگ  ره  نامـسآ  نانع  ات  هیاپ  هیاپ  ناهج  رد 
ِهَّللا ُضرا  نحَـص  شتـسیچ  تریح  هک  هریخ  نیا  رد  نآ  شوخ و  تسیچ  زا  وا  هک  ناریح  نآ  رد  نیا  رـس  نایاپ و  یب  انهپ و  اب  کُلم 
ِدرگ نالبلب  خارف  هصرع  یهز  کلم و  یهز  هک  خاـش  گرب و  ناـیوگ  رکـش  ناـتخرد  رب  هدز  رـس  ینیمز  زا  یتخرد  ره  هدـمآ  عِساو 

عوج ب مقُـس و  ریـش و  هابور و  نآ  يوس  عوجر  نک  درادـن  ناـیاپ  نخـس  نیا  هدـب  ار  اـم  يروخ  یم  هچ  نآ  زا  هک  هرگ  رپ  هفوکش 
: ناریگ رخ  ( 7 رمز ، * ) .يرْخُأ َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَت  ـال  َو  میرک : نآرق  هـب  تـسا  یحیملت  نآ  رد  اـم :...  رهـش  هاـش  تـسین   2546 - 2563

زا تیانک 
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.دنا ینالقع  هُّوق  رب  هبلغ  یپ  رد  هک  یناسفن  ياهاوه  ناطیش و 

(. ع  ) یسیع هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  دریگ و  یم  رون  وت  زا  مراهچ  خرچ  رد  باتفآ  مراچ : خرچ 

.تساه تیب  نیا  بطاخم  هک  تسا  ناـسنا  قلطم  دوصقم  یلو  دـنا  هتفرگ  ربمغیپ  اـی  یلو  زا  تیاـنک  ار  نآ  ناـحراش  ضعب  رخآ : ریم 
: ریظن

377 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( ظفاح  ) تسا هداتفا  هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادن  ریفص  دننز  یم  شرع  هرگنک  ار ز  وت 

رتفد زا  لوا  وزج  يونثم ، حرـش  هب : دـینک  هاگن  ( ) ضراف نبا  ناوید   ) ِیتَّیِـشَِمب يدـهلا  يِدـهَی  ٌکَلَم  ِِهب  ِینِطَاب  ِرُون  نِم  اَّلا َو  ٌکَلَف  َال  َو 
.ندرب رس  هب  ایند  رد  ندوب : رُخآ  رد  ص 233 ) مود ،

.دوش هدناوخ  بیسِح »  » دیاب باسِح :

.تسا یلاعت  يراب  قالخ  تردق  دوصقم  ایرد  زا  .ناسنا و  همه  سأر  رد  ادخ و  يابیز  ياه  هدیرفآ  زا  تراعتسا  رهوگ :

.دنیامن یم  ناش  تیبرت  دننک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  نادعتسم  هک  قح  يایلوا  زا  تراعتسا  نازاب : ناغرم و 

مدرم و اب  نانآ  يرهاظ  راتفر  هب  تسا  تراشا  تفگ  ناوت  یم  .ینورب و  ینورد و  ریـس  زا  تراعتـسا  ندـیرپ : ناتـسا  مکـشا و  نوگن 
.قح ترضح  اب  نانآ  ینطاب 

« .ِقئالَخلا ِسافنا  ِدَدَِعب  ِهَّللا  َیلا  ُقُرُّطلا  : » هک وا  يوس  هب  ریـس  ادـخ و  تخانـش  رد  نوگ  هنوگ  ياه  هار  زا  تیانک  ناهنپ : ياه  نابدرن 
نآ رد  دـیوگ و  یم  ار  ادـخ  ساپـس  یناـبز  هب  تسا  هدـیئور  نیمز  زا  هچ  ره  یتـیگ  رواـنهپ  هنحـص  نیا  رد  عـساو : هَّللا  ضرا  نحص 

.تسادخ يایلوا  تحاس  هک  هَّللا » ضرا   » رگید ینعم  هب  تسا  یتراشا 

دنلب سب  ار  ایبنا  ناد  يا  هصرع  دنا  هتفگ  عساو  هَّللا  ضرا  هک  نآ 

ددرگن اج  نآ  رت  لخن  خارف  هصرع  نآ  گنت ز  ددرگن  لد 
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بیرف هک  تسا  نآ  زا  رتـالاو  وت  ماـقم  هک  وا  نتخاـس  هاـگآ  تسا و  ناـسنا  هب  باـطخ  اـه  تیب  نیا   1 / 3182 خاش 3183 - کشخ 
رخ و هک   ) ایند نایوج و  ایند  زا  هک  تسا  هداتفا  هچ  ارم  دـیوگ  هاگ  نآ  .يزادرپب  مسج  هب  يوش و  لـفاغ  حور  زا  .يروخب  ار  ناـطیش 

.میوگن نخس  نانآ  عیسو  ماقم  ادخ و  يایلوا  ناسنا و  زا  وا و  تمعن  يایرد  ادخ و  فطل  زا  ارچ  .میوگ  نخس  تسا ) نآ  زمر  فلع 

هبال ریش و  نتفگ  رذع  يدرک ، لیجعت  دوب  رود  رخ  زونه  هک  ریش  اب  هابور  ندرک  باتع  و  ریـش ، زا  رخ  نتـسَج  و  ریـش ، شیپ  ار  رخ  هبور  ندرب 
بیرفب شرگد  راب  ورب  هک  ریش ، ار  هبور  ندرک 

نتفگ رذـع  يدرک ، لیجعت  دوب  رود  رخ  زونه  هک  ریـش  اب  هابور  ندرک  باتع  و  ریـش ، زا  رخ  نتـسَج  و  ریـش ، شیپ  ار  رخ  هبور  ندرب 
بیرفب شرگد  راب  ورب  هک  ریش ، ار  هبور  ندرک  هبال  ریش و 

، ندمآ کیدزن  هب  ات  دربن  زا  ریـش  نآ  ریـش و  زا  دوب  رود  دُرم  درُخ و  هلمح  هب  شریـش  دنک  ات  دوب  جرم  يوس  هب  شهوک  رب  هک  نوچ 
هوک ریز  هب  ات  زیرگ  تشگرب و  دید و  شرود  رخ ز  لوَح  ناکما  تّوق و  شدوبن  دوخ  لوَه  ِریش  يدنلب  زا  درک  يدبنگ  درکن  يربص 
يا هلمح  كدنا  هب  ات  يوغ  نآ  دـیآ  وت  کیدزن  هب  ات  اغَو  تقو  رد  ربص  يدرکن  نوچ  ام  هاش  يا  ار  ریـش  هبور  تفگ  زیر  لعن  نازات 

وت فعض  تخیرگ  دید و  ار  هلمح  دوب و  رود  باستحا  ربص و  تسا  نامحر  ِفطل  باتـش  لیجعت و  تسا  ناطیـش  ِرکم  يوش  بلاغ 
تـشذگ دح  زا  متجاح  عوج و  زین  روُتف  متـسنادن  یم  دـح  نیدـب  ات  روز  تساج  رب  متـشادنپ  نم  تفگ  تخیر  وت  بآ  دـش و  رهاظ 

راب یناوت  رگ  تشگ  هوای  عُّوَجَت  زا  ملقع  ربص و 
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يرای ادـخ  رگ  يرآ  تفگ  نف  هب  شا  يراـیب  دـشاب  نک  دـهج  نم  وت  زا  مراد  رایـسب  تَّنِم  درتسم  ار  وا  رم  ندروآ  زاـب  درخ  زا  رگید 
زاتم رب  ار  وا  نم  مرآ  نوچ  کیل  دیعب  نیا  دشابن  وا  ِّيرخ  زا  دید  هک  یلوه  دوش  شـشومارف  سپ  دهن  يرهم  یمَع  زا  وا  لد  رب  دـهد 

نم مامت  رخ  دیاین  مکیدزن  هب  ات  نت  هتشگ  لَخلَُخم  مروجنر  تخس  نم  هک  مدرک  هبرجت  يرآ  تفگ  زاب  لیجعت  زا  یهدن  شداب  هب  ات 
2564 ماوق ب 2580 - رد  مشاب  هتفخ  مبنجن 

379 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ دومن  بجعت  یتخل  ریـش  فعـض  زا  هابور  : » تسانالوم هدورـس  سکع  هنمد ، هلیلک و  نومـضم  ندرک :...  هبال  ریـش و  نتفگ  رذع 
دیشیدنا دمآ  نارگ  ناریش  رب  نخس  نیا  تسکش ؟ تسناوتن  ار  يرغال  رخ  نم  مودخم  هک  رتارف  نیا  زا  یتخب  دب  مادک  تفگ ...  هاگ 

.دومن دیآ  مازلا  زجع  تمس  میامن  فارتعا  تَّوق  روصق  هب  رگا  مدرگ و  بوسنم  ّریحت  ددرت و  و  هب ؟؟؟ مدیزرو  لامها  میوگ  رگا  هک 
، غرم جرَم : ص 256 ) هنمد ، هلیلک و   ...« ) تسین طرـش  فاشکتـسا  فوـقو و  نآ  رب  ار  اـیاعر  دـننک  ناـهاشداپ  هـچ  ره  دوـمرف  رخآ 

.هاگارچ

.ندز تسج  ندرک : دبنگ 

هلمح ودب  رود  زا  دوش ، کیدزن  رخ  ات  درکن  ربص  ریـش   ) 5 زگ 3885 / تسیب  ایرد  جوم  نوچ  اوه  رد  زغل  زا  درک  یمه  دـبنگ  رن  ریش 
.روآ سرت  بیهم ، لوَه : .درب )

.تخیرگ .دیزیرگ  زیرگ : .تشادن ) ار  نداتفا  رخ  رب  ندیدرگ و  ناوت  اما  تسج  ریش   ) .ندرک تکرح  ندیدرگ ، لوح :

.ناباتش زیر : لعن 

: ناطیش رکم  لیجعت 

نیعل 3496/ ناطیش  تلیجعت ز  تسه  نیقی  نامحر  زا  تسه  ّینات  هک 
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.یگنسرگ عُّوَجَت : ( 3 تیب 3496 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3

.هدنادرگ رب  درتسم :

.لادتعا شمارآ ، ماوَق :

شااه هبوت  راکبان  ره  هّرغ  ددرگن  هک  راگدرک  اب  رخ  تسا  هدرک  اه  هبوت  یتلفغ  ار  وا  لقع  دـشوپب  ات  یتّمه  هش  يا  تفگ  هبور  تفر 
 ) يونثم حرـش  تسام  ناتـسد  هچیزاب  شترکف  تسام  نادنزرف  يوگ  رخ  هّلَک  مینـشور  دـهع  لقع و  يودَـع  ام  مینز  مه  رب  نف  هب  ار 

380 ص : ج 6 ، يدیهش ،) 

َمَّلَع وخ  فطل  راگدرک  داد  ام ز  وا  دـش  اناد  لحز  زو  دراطع  زا  لحم  نآ  درادـن  لک  لـقع  شیپ  لـحز  ِنارود  دـشاب ز  نآـک  لـقع 
دراد رگ  هبرجت  مینز  یم  ور  نآ  زا  یَلعَألا  َیِّبَر  مینشور  باتفآ  نآ  هیبرت  تسام  ياهدصقم  هَّللا  َدنِع  ِملِع  تسام  يارغط  ِمخ  ناسنالا 

2581 وا ب 2590 - رد  نتسکشا  ِّیموش  دسر  رد  وخ  تسـس  نآ  دنکـشب  هبوت  كوب  همدمد  نیز  هبرجت  دص  دنکـشب  همه  نیا  اب  وا 
رخ هشیدنا  رد  هک  تسین  یتَّمه  ار  وا  تسا و  رامیب  میناد  یم  هک  نانچ  ریش  یلو  دنا ، هتفرگ  ریـش  ار  بطاخم  ناحراش  ضعب  هش : يا 

لیذ هب : دینک  هاگن  هراب  نیا  رد  .دهاوخ  یم  يرای  ینطاب  یناطیـش  يورین  زا  تسا  ناطیـش  زمر  هک  هابور  دـعب  تیب  هنیرق  هب  .دـنک  رثا 
: ریز تیب  ًاصوصخم  دعب ، هب   5 تیب 942 /

.هتفیرف هَّرغ :  5 درگ 953 / هنتف  رحب  رعق  زا  رآ  رب  هک  درک  ماغیپ  لزا  لالضا  يوس 

.تسلا دهع  نشور : دهع  ص 82 )  ) .َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  دهع :...  لقع و  يودَع 

: ندش اناد  لحز  زو  دراطع  زا 

زا : » لحُز ( 3 تیب 3878 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 دنک 3878 / قمحا  اضق  ار  لقاع  لقع و  دنک  ّقَد  دراطع  رب  تلقع  هک  يا 
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ص میهفتلا ، « ) .دـنادن سک  شیلهاج  نکیل  یلهاج ، رب  مه  تسا و  لـیلد  درخ  رب  مه  يرگن  فرژ  .هشیدـنا  ِنتـشادرب  يوخ ، قلخ و 
(5 قلع ،  ) .ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ناَسنالا : َمَّلَع  ( 383

طخ دنچ  زا  یلکش  يرغُط ، ارغط : ِمَخ  يرونا )  ) تسا ملعی  مل  ام  ناسنالا  مَّلَع  شداتسواک  دوش  ناتسریبد  نا  لصاح ز  وت  تعن  دجبا 
بقل مان و  هک  وت  رد  وت  يدننام  سوق  هب  یهتنم  يدومع 

381 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

سوق نادب  تراشا  انالوم  تیب  رد  مخ  .دنتـشون و  یم  اه  نامرف  اه و  مکح  رـس  رب  ار  نآ  و  دش ، یم  هتـشون  طخ  نادب  ریما  ای  ناطلس 
.تسا دوصقم  مکح  نامرف و  تیب ، رد  يرغط  مخ  زا  تسا و 

.کلم هروس  هیآ 26 ، هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .تسا و  هدش  هضافا  ادخ  بناج  زا  هک  یملع  .ّیندل  ملع  هّللا : دنع  ملع 

.تسا رترب  نم  راگدرورپ  یلعالا : ّیبَر 

زا هک  تسا  ناطیش  نخس   5 / 2582 ياه 2584 - تیب  دنا  هتـشون  دنا و  هتفرگ  نت  ود  اه  تیب  نیا  رد  ار  هدننک  وگ  تفگ و  ناحراش 
تقد اب  اما  دنایامن ، یم  ار  ینعم  نیمه  مه  تیب  رهاظ  .تسا  دشرم  ای  قح  یلو  نآ  زا  دـعب  ياه  تیب  تسا و  هدـش  ریبعت  هبور  هب  نآ 

دهاوـخ یم  تمه  وا  زا  هک  هش  .تسا و  ناطیـش  زا  اـه  هتفگ  هک  ددرگ  یم  موـلعم   5 / 2589 ياـه 2590 - تیب  هب  هجوت  اـب  رتشیب و 
، دنریگ ارف  نآ  دننام  هفـسلف و  زا  نادنمـشناد  هک  ییاه  سرد  .درب و  یم  هار  زا  ار  ادخ  ناگدـنب  نادـب  تسوا و  رد  هک  تسا  ییورین 

.دش دهاوخن  وا  ياوغا  عنام 

يارب وا  نادنزرف  نتفیرف  دنار  نورب  تشهب  زا  تفیرف و  ار  مدآ  هک  ناطیش 
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.تسا ناسآ  يو 

.2 / 2607 ياه 2615 - تیب  هب : دینک  هاگن  اهریبعت  رگید  نتسناد  رتهب  يارب 

َلَعَج یسیع َو  هدئام  باحصا  قح  رد  تبَس و  باحصا  ّقح  رد  هک  نانچ  تسا  خسم  بجوم  هکلب  دوب  الب  بجوم  هبوت  دهع و  ضقن  هک  نآ  نایب  رد 
هَّللاِب ُذوُعَن  دنهد  لد  تروص  ار  نت  تمایق  هب  دشاب و  لد  خسم  تَّما  نیا  ردنا  و  ریِزاَنَخلا ، َهَدَرِقلا َو  ُمُهنِم 

باحـصا قح  رد  تبَـس و  باحـصا  ّقح  رد  هک  نانچ  تسا  خـسم  بجوم  هکلب  دوب  ـالب  بجوم  هبوت  دـهع و  ضقن  هک  نآ  ناـیب  رد 
ِهَّللِاب ُذوُعَن  دنهد  لد  تروص  ار  نت  تمایق  هب  دشاب و  لد  خسم  تَّما  نیا  ردنا  و  ریِزاَنَخلا ، َهَدَرِقلا َو  ُمُهنِم  َلَعَج  یسیع َو  هدئام 

كالها و دمآ و  خـسم  بجوم  تبَـس  باحـصا  نآ  دـهع  هبوت و  ضقن  اهتنا  رد  دوش  تنعل  بجوم  اه  هبوت  تسکـش  قاثیم و  ضقن 
ُوب يا  دوب  لد  خسم  کیل  ندب  ِخسم  ُدبَن  تّما  نیا  ردنا  دربن  زا  دنتـسکش  قح  دهع  هک  نوچ  درک  هنیزوب  ار  موق  نآ  ادـخ  سپ  تقَم 

يدوب ز یک  راوـخ  راـبتخا  ار ز  شلد  يدوـب  رنه  رگ  شلگ  نآ  راوـخ  دـش  هنیزوـب  لد  زا  شلد  نآ  ددرگ  هنیزوـب  لد  نوـچ  نَطِفلا 
دنیبب ات  ار  تبَس  لها  دوب  رهاظ  خسم  شتروص ؟ نآ  تصقنم ز  شدوب  چیه  شتریس  ُدب  شوخ  باحصا  گس  نآ  رامح  نآ  تروص 
نآرق رد  تبس : باحـصا   2591 رخ ب 2599 - كوخ و  نتـسکش  هبوت  زا  هتـشگ  رگد  نارازه  دـص  رِـس  هر  زا  ار  تبک  رهاـظ  قلخ 

َمْوَی ال ًاعَّرُـش َو  ْمِِهْتبَـس  َمْوَـی  ْمُُهناـتیِح  ْمِهِیتْأَـت  ْذِإ  ِْتبَّسلا  ِیف  َنوُدـْعَی  ْذِإ  ِرْحَْبلا  َهَرِـضاح  َْتناـک  ِیتَّلا  ِهَیْرَْقلا  ِنَع  ْمُْهلَئْـس  َو  تسا : میرک 
زواجت دوب ] نانآ  هراب  رد  هک  یمکح  زا   ] هبنـش زور  هک  دوب  ایرد  رانک  رد  هک  يا  هیرق  مدرم ]  ] زا ار  نانآ  سرپب  و  ْمِهِیتْأَت : َنُوِتبْـسَی ال 

، فارعا « ) .دندمآ یمن  ناشدزن  دنتفرگ  یمن  هبنـش  هک  يزور  دندمآ و  یم  اهنآ  دزن  یهوبنا  هب  هبنـش  زور  ناش  نایهام  دـندرک و  یم 
َو ( 163
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.60 هدئام ، َهَدَرِقلا :...  ُمُهنِم  َلَعَج 

نآ رد  هک  دوب  ررقم  دوب و  هدش  مارح  نانآ  رب  هبنش  زور  رد  یهام  دیـص  هک  ع )  ) دواد دهع  رد  دندوب  هلیا  مدرم  سابع  نبا  تیاور  هب 
هبنش زور  نوچ  .دنزادرپن  قح  تعاط  هب  زج  زور 

383 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تـشذگ یم  هبنـش  نوچ  دنداتفا و  یم  رگیدکی  رب  يرایـسب  زا  هبرف و  ياه  مکـش  اب  دندمآ  یم  بآ  يور  رب  ناوارف  نایهام  دش ، یم 
دندنکفا و اه  ضوح  نادب  ار  بآ  دندنک و  اه  ضوح  بآ  نوماریپ  ات  درک  هسوسو  ار  نانآ  ناطیش  .دمآ  یمن  بآ  يور  یهام  چیه 

.دندش ریلد  راک  نیا  رب  .دنتسب و  یم  ایرد  هب  ار  ناش  نتـشگ  رب  هار  زور  رخآ  و  داتفا ، یم  اه  ضوح  نآ  رد  نایهام  بآ و  هبنـش  زور 
.نتخاس هابت  كالها : هیآ ) نیا  لیذ  يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت  زا  هصالخ   ) .درک خسم  ار  نانآ  راک  نیا  رفیک  هب  یلاعت  قح 

.ندش هتشاد  نمشد  تقَم :

هدید زین  تّما  نیا  رد  خسم  ندوب  هعیـش ، قیرط  زا  مه  ّتنـس و  لها  قیرط  زا  مه  اه  تیاور  یخرب  رد  تسین : تّما  نیا  رد  ندب  خسم 
: تسا هدمآ  دواد  وبا  ننس  رد  هک  نانچ  .دوش  یم 

: تسا یسوط  خیش  یلاما  رد  و  ص 46 ) ج 4 ، ثیدح 4039 ، سابل ، باتک  « ) .همایقلا موی  یلا  ریزانخ  هَدَِرق و  نورخآ  مهنم  خـسمی  »
تیاور نیا  اما  ص 453 ) ج 22 ، راونالا ، راحب  ص 12 ، ج 2 ، یـسوط ، خیـش  یلاما  « ) .فذقلا ُخسَملا َو  ُفسَخلا َو  یتَّما  یف  ُنوکَی  »

.دنا هدرک  لیوأت  تریس  خسم  هب  ار  اه 

نارگ باوخ  نیا  زا  يزیخرب  گرگ  نافسوی  نیتسوپ  هدیرد  يا 

: نطِفلا وب   4 / 3661 وت 3662 - ياضعا  بضغ  زا  دننارد  یم  وت  ياهوخ  کی  هب  کی  ناگرگ  هتشگ 
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.كریز

ار فهک  باحصا  گس  یگـس ، تروص  هک  نانچ  .دش ) یمن  يو  یتسپ  بجوم  وا  لکـش  دوب  یهاگآ  ار  رخ  رگا   ) .یهاگآ رابتخا :
.دوبن یناصقن 

نامه مه  تبک »  » ياه ینعم  زا  یکی  و  .نداتفا » ور  رب   » تسا هتـشون  هملک  نیا  لیذ  ساـسا  هخـسن  هیـشاح  رد  .ندرک و  راوخ  تبَک :
.تسا

.تعیبط نورد ، داهن ، رِس : هر  زا 

هدنب نوچ  تّما  نیا  رد  تسا  تریس  خسم  خسم  نآ  دیوگ  انالوم  .تسه  زین  تّما  نیا  رد  خسم  میدید  اه  تیاور  رهاظ  رد  هک  نانچ 
ناسنا هچ  نآ  .ددرگ  یم  لدبم  یناویح  ناج  هب  وا  یناسنا  حور  دوش و  یم  خـسم  وا  لد  تفر  ینامرفان  هار  هب  تسکـش و  هبوت  اهراب 

رگید زا  ار 

384 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا فهک  باحصا  گس  نآ  هنومن  .تسوا و  ینورد  تریس  تسین  وا  يرهاظ  لکش  دزاس  یم  ادج  نارادناج 

تسد دنداد  ار  باحصا  گس  نوچ  تسپ  هلمج  ملاع  ناریش  رس  دش 

1 / 1022 رون 1023 - رحب  رد  دش  قرغ  شناج  هک  نوچ  روفن  شقن  نآ  زا  شتسنایز  هچ 

شدبیرفب زاب  ات  هتخیرگ  رخ  نیا  ِرَب  هبور  ندمآ  راب  مود 

شدبیرفب زاب  ات  هتخیرگ  رخ  نیا  َِرب  هبور  ندمآ  راب  مود 

ارم يدرب  اـهدژا  شیپ  هب  هک  ار  وت  نم  مدرک  هچ  ادرمناوجاـن  رَذَـحلا  يراـی  وـت  نوـچ  زا  رخ  تفگ  رخ  يوـس  هبور  دوز  دـمایب  سپ 
وچ ای  یتمحز  ار  وا  يو  زا  هدیـسران  ِیتَف  ياپ  دزگ  وک  مد  زک  وچمه  دونع  يا  وت  رهوج  ِثبُخ  ریغ  دوب  هچ  مناـج  اـب  وت  نیک  بجوم 

یمّرخ رد  یمدآ  كاله  زا  تسا  یمدآ  ناج  مصخ  اـعبط  هکلب  تساـک  اـم و  زا  شتمحز  هدیـسران  تساـم  ناـج  يودـع  وک  يوید 
دله یک  وا  دوخ  تشز  عبط  وخ و  دلکسن  وا  یمدآ  ره  یپ  زا  تسا 
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ردـنا ار  وت  دزادـنا  رد  هک  یهگرخ  ات  ار  وت  دـناوخ  نامز  ره  یبذاج  ناودـع  ملظ و  يوس  تسه  یبجوم  یب  وا  تاذ  ثبخ  هک  نآ  ز 
نیعل نآ  دنکفا  ردنا  رظن  یحو و  همه  اب  ار  یمدآ  نوگن  رـس  تضوح  هب  دزادـنا  رد  ات  نویع  تسا و  بآ  ضوح  اج  نالف  هک  یهچ 

.ناوج یَتَف : ِیتَف :  2600 یقَحان ب 2611 - مدآ  ار ز  وا  دسر  هک  یقباس  دنزگ  یب  یهانگ  یب  رش  روش و  رد 

، رجح  ) .ِضْرَْألا ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر  میرک : نآرق  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .مرخ و  ياج  .تمعن  زان و  زا  تیانک  هاگرخ :
سیلبا و رکم  زا  رگید  راب  دـنک ، شکاله  ات  درب  ریـش  دزن  ار  وا  نیـشیپ  ینمـشد  چـیه  یب  هک  هابور  رب  رخ  ضارتعا  تبـسانم  هب  ( 39

امش اب  ات  دیـشاب ! رایـشه  .تفیرف  دوب  ادخ  هفیلخ  هک  ار  مدآ  .تسا  ناسنا  يرطف  نمـشد  وا  هک  دراد  یم  نامرذح  رب  وا  ياه  گنرین 
.درک دهاوخ  هچ 

386 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دومن  يریش  نآ  مشچ ، رد  ار  وت  هک  دوب  رحس  ِمسلط  نآ  هبور  تفگ 

نادب يراوخ  مکـش  ره  یتخاس  یمـسلط  هنوگ  نآ  هنرگ ز  مرچ  یم  اج  نآ  ردـنا  زور  بش و  هک  مرت  نیکـسم  نت  هبوت  زا  نم  هن  رو 
نانچ هک  سرد  هب  نتفگ  متـساوخ  دوخ  ار  وت  نم  جرَم  زبس  يدـنامب  یک  یمـسلط  یب  جرا  لیپ و  رپ  اون  یب  ناهج  کـی  یتخاـت  اـج 

مدیباتـش یم  اون  یب  بلک و  ِعوج  رد  تمدید  تیزوس  لد  قرغتـسم  مُدب  هک  تیزومآ  ملع  دای  زا  تفر  کیل  سرتم  ینیب  رگا  یلوه 
تسین دیامن  یم  یلایخ  نآک  مسلط  حرش  یمتفگ  وت  اب  هن  رو  اود  ات  ییآ  هک 
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ای اه  تفآ  اه  شقن  نآ  اب  دنرادنپ  و  دنراگنب ، ذغاک  رب  ای  دننک و  شقن  زلف  رب  هک  اهددع  ای  اه  شقن  مسلط :  2612 مسج ب 2619 -
یم تبـسن  ساـنیلب  هب  ار  نآ  .تسا  یناـهنپ  ياـه  ملع  زا  یکی  تسا و  یناـنوی  يا  هژاو  مسلط  .درب  ناـیم  زا  ناوـت  ار  اـه  مخز  مشچ 

.دنرآ رظن  رد  بیجع  یلکش  هب  هک  یلایخ  زین  .دنهد و 

تغل رد  عطاق ) ناهرب   ) .دراد خاش  ینیب  رـس  رب  نکیل  شیمواگ  هب  هیبش  ناتـسودنه  رد  تسا  يروناج  .دنا  هتفگ  زین  ار  ندگرک  جرا :
.گرگ زا  یتروص  دشاب  جرَک  دیاش  تسا : هدمآ  همان 

.یهاگآ ییانشآ و  يارب  سرد : هب 

.یندروخ .فلع  زا  تیانک  اود :

يرطخ هک  دیامنب  ودب  دیارایب و  رگید  یتروص  هب  ار  نآ  دـنک ، زیهرپ  یهانگ  زا  نوچ  هک  ار  یمدآ  ناطیـش  بیرف  زا  تسا  يریوصت 
(21 فارعا ،  ) .مهاوخ یم  ار  امش  ریخ  نم  تفگ  دروخ و  دنگوس  اوح  مدآ و  يارب  هک  نانچ  تسین 

ار هابور  رخ  نتفگ  باوج 

ار هابور  رخ  نتفگ  باوج 

تخس هیرک و  ار  تتـشز  يور  درک  تخب  دب  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  ور  تشز  يا  وت  يور  منیبن  ات  ودع  يا  مشیپ  نیه ز  ور  ور  تفگ 
ات مرب  هر  نم  ار  وـت  هک  راکـشآ  مناـج  نوـخ  رد  يا  هتفر  ندـگرک  درادـن  يرغَـس  نینچ  نیا  نم  هـب  ییآ  یم  يور  نیمادـک  اـب  درک 

مرخ یک  ار  نیا  مراد  ناج  مَرَوناج  مرَخ  ای  منارخ  گنن  نم  هچ  رگ  ار  لیوست  نف و  يدروآ  زاب  ار  لـیئارزع  يور  مدـیدب  اـت  رازغرم 
مدنکفا رد  ار  دوخ  نوگن  رـس  هوکـش  نآ  بیهن  زا  ناج  لد و  یب  نامز  رد  یتشگ  ریپ  يدید  لفط  ناما  یب  لوه  مدید ز  نم  هچ  نآ 

مد نآ  رد  میاپ  دش  هتسب  هوک  ز 
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هـسوسو مشونن  ات  نم  ياپ  وت  یگتـسب  نیز  اشگرب  نَنِملا  وُذ  ياک  ادخ  اب  مدرک  دـهع  باجح  یب  باذـع  نآ  مدـیدب  نوچ  بیهن  زا 
نم ردـنا  هن  رو  نم  ِيامیا  يراز و  اعد و  نآ  نم ز  ياپ  مد  نآ  درک  هداـشگ  قح  نیعُم  يا  مدرک  رذـن  مدرک  دـهع  نیا  زا  دـعب  سک 

كاپ تاذ  ّقح  نیرَقلا  َسِئب  يا  رکم  زا  نم  يوس  نیرع  ریش  نآ  تداتـسرفب  زاب  رخ ؟ ریـش  هجنپ  ریز  رد  يُدب  نوچ  رن  ریـش  يدیـسر 
وا يوگ  تفگ و  لوق و  یب  نیرق  زا  میقُم  ران  يوس  درآ  دب  رای  میلـس  زا  دناتـس  یناج  دب  رام  َدب  رای  زا  َدب  رام  هب  دوب  هک  دَمَّصلا  ُهَّللا 

تـسم تشگ  ییاهدژا  رگ  وت  لقع  ار  هیام  وت  زا  هیام  یب  نآ  ددزد  ار  هیاس  وت  رب  دنکفا  وا  هک  نوچ  وا  يوخ  زا  ناهن  لد  ددزدب  وخ 
2620 دهن ب 2639 - نوعاط  فک  ردنا  توا  نعط  دهج  نوریب  ودب  تلقع  هدید  تسه  هک  ناد  دّرمز  ار  وا  َدب  رای 

388 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

َّنِإ ٌمیِجَر َو  َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  دومرف : ودب  ادخ  هک  تسا  ناطیـش  زمر  ناتـساد  نیا  رد  هابور  دـش  هتـشون  هک  نانچ  ندرک : تخب  دـب 
ص 77-  ) .زیخاتـسر زور  ات  تسا  وت  رب  نم  تنعل  اـنامه  يا و  هدـنار  وت  هک  تشهب  زا  وش  نورب  سپ  ِنیِّدـلا : ِمْوَی  یلِإ  ِیتَنَْعل  َکـْیَلَع 

(. ییور رپ  تخس   ) .بسا ای  رخ  لفک  تسوپ )  ) يرغاس يرغَس : ( 78

.بیرف لیوسَت :

.دوش هدناوخ  بیجح »  » دیاب باجح :

.نتفنش .ندیشوین  ندیشون :

.تراشا ءامیا : امیا :

ادخ هاگشیپ  هب  نوچ  .دوش و  هدرامگ  ادخ  دای  زا  نانادرگ  يور  رب  هک  ناطیش  هراب  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نیرقلا : َسِئب 
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: دب رای  ( 38 فرخز ،  ) .ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتَیل  ای  دننک : باطخ  ودب  دسر 

وگ تفگ و  نک  مک  زیرگب و  وا  زا  نیه  وا  رهِم  وت  رد  تسُر  نوچ  دب  رای 

.هدیزگ رام  میلس :  4 / 1383 دنک 1384 - رب  ار  تدجسم  ار و  وت  رم  دنز  رب  رس  رگ  هک  شخیب  زا  نک  رب 

.دزاس دوخ  گنرین  روحسم  ار  یمدآ  لقع  ات  دشوک  یم  یپ  رد  یپ  هک  تسا  ناطیش  هسوسو  زمر  هابور  زیمآ  بیرف  راتفگ 

ار رخ  هبور  نتفگ  باوج 

ار رخ  هبور  نتفگ  باوج 

یـشِغ هن  وت  رب  هن  رو  لد  هداـس  يا  تسا  وت  مهو  همه  نیا  تسین  درخ  یمهو  تـالییخت  کـیل  تسین  درد  ار  اـم  فاـص  هبور  تفگ 
ارهاـظ ز دـیآ  هچ  رگ  افـص  ناوخا  رب  رب  وکین  ِّنظ  نظ ؟ ءوس  يراد  هچ  زا  ناـّبحم  رب  نم  هب  رگنم  دوـخ  تشز  لاـیخ  زا  لِـغ  هن  مراد 

دشابن هک  دیاب  لقع  ناحتما  روج و  درک  رگ  یقفـشم  دیُرب  مه  زا  ار  رای  نارازه  دص  دیدپ  دش  نوچ  َدب  مهو  لایخ و  نیا  افج  ناشیا 
دنیامرف وفع  ارِّدَق  شلاگـس  نآ  َدب  يدـُب  رو  مسلط  نآ  دوب  دـُبَن  دـب  يدـید  هک  نآ  مسا  تشز  مدوبن  گر  دـب  نم  هصاخ  نامگ  دـب 

هک نانچ  .میتسین  راکتنایخ  اـم  .میزیمآ  یمن  ینمـشد  یتسود  رد  اـم  تسین : درد  ار  اـم  فاـص   2640 اـطخ ب 2647 - نآ  ناراـی ز 
: یمهو تالییخت  ( 21 فارعا ،  ) .میامـش ناهاوخ  ریخ  زا  نم  َنیِحِـصاَّنلا : َنَِمل  امَُکل  یِّنِإ  هک : دروخ  دنگوس  اوح  مدآ و  يارب  ناطیش 

.تسا ساسا  یب  دنچ  ره  درمش  کچوک  دیابن  ار  همهاو 

هتفرگ رضاح  رما  هغیص  ردق »  » دیاب تروص  نیا  رد  .ساسا  هخسن  رد  تسا  نینچ  ارِّدَق :
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هک دروآ  یم  هناهب  رخ  نتفیرف  يارب  هابور  دینک ! ضرف  نینچ  تسا : برع  ياهرعش  یضعب  رد  هک  نانچ  دشاب ، ینثم  بطاخم  دوش و 
دیاب هک  یلاح  تسا  هتخاس  وت  هدید  رد  یتشز  هرهچ  نم  زا  تینامگ  دب  ینامگ و  دـب  نم  هراب  رد  وت  .ماد  هن  دوب  هناد  يدـید  هچ  نآ 
نانچ تسافـص  رـسارس  نانآ  راک  تقیقحب  اما  تسافج ، رهاظ  هب  هک  دننک  يراک  ناتـسود  هک  دوب  هچ  درب ، وکین  نامگ  ناتـسود  رب 

.دبیرف یم  ار  یمدآ  هسوسو  اب  اهراب  هک  تسا  ناطیش  زمر  هابور  دش  هتشون  هک 

390 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنزگ دش  ُدب  هُک  هک  ار  یلیلخ  نوچ  دنب  شقن  لایخ  نیا  ياه  شقن  میظع  يّدس  یکی  ار  ورهر  تسه  میب  عمط و  لایخ  مهو و  ملاع 
تفـس لیوأت  رهوگ  هک  یـسک  نآ  تفگ  لیوأت  نینچ  ار  بکوک  رکذ  داتفوا  مهو  ملاع  ردـنا  هک  نوچ  دار  ِمیهاربا  یِّبَر  اَذَـه  تفگ 

قرغ وا  لاح  دشاب  هچ  ار  رخ  طبرخ و  وا  ِلاق  دمآ  یِّبر  اذه  هک  ات  دنَک  شیوخ  ياج  ار ز  هُک  نانچ  نآ  دنب  مشچ  لایخ  مهو و  ملاع 
حون ِّیتشک  رد  هک  زج  یناما  وک  حوُضف  نافوط  نیز  تسه  ار  اه  هوک  لایخ  بادرگ  مهو و  راحب  رد  لابج  نوچ  ياـه  لـقع  هتـشگ 

نآ لاله و  دـیوگ  یمن  ار  وربا  يوم  لایخ  مهو و  زا  تسَر  ناقیا  درم  نید  لها  ّتلم  ود  داتفه و  تشگ  نیقی  هار  نز  هر  لایخ  نیز 
مهو ياـیرد  رد  هتـشگ  هتخت  هتخت  مهـس  لوَه و  اـب  یتـشک  نارازه  دـص  دـنز  شهار  يژک  يوربا  يوم  دنـس  دوـبن  شرَّمُع  روـن  هک 

یمهو جرب  رد  وا  هام  فوسلیف  ِتسُچ  نوعرف  نیرتمک 
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هچ زا  رـس  هریخ  دراد  وت  مهو  ار  وت  نوچ  ناـمگ  دوخ  رب  شتـسین  دـناد  هک  نآ  نآ و  تسیک  نز  یپـسور  دـنادن  سک  فوـسخ  رد 
موش ات  ناج  هب  میوج  یمه  ییام  نم و  یب  نم ؟ شیپ  وت  ینَم  ُرپ  یتسشن  هچ  نتشیوخ  ِّینم  زا  نم  مزجاع  رگد  نآ  ِمهو  ِدرِگ  يدرَگ 
یب هنیآ  تسود  تسین  ار  دوخ  وچ  دـش  هلمج  تسود  تسوا  دوخ  اـه  نم  همه  دـش  نم  یب  هک  ره  ناـَجلوَص  شوـخ  نآ  يوـگ  نم 

: دیامرف ع )  ) یلع .تسا  تکاله  ياه  ببس  زا  یکی  عمط :  2648 اه ب 2666 - شقن  هلمج  ِّیکاح  دش  هک  نآ  اهب ز  دبای  دش  شقن 
شدـنزرف هب  تیـصو  رد  ع )  ) یلع .نآ و  عبت  يراوخ  تسا و  صرح  عمط  دـیوگ : یلازغ  .تسا  راـتفرگ  يراوخ  دـنب  رد  راـک  عـمط 

.دناسر تکاله  روخشبآ  هب  ات  دنارب و  ار  وت  عمط  بسا  هکنیا  زا  زیهرپب  دیامرف : نسح 

.هتفاین نیقی  هک  نآ  .هتفاین  لامک  زونه  هک  نآ  .تسا  هدیسرن  دصقم  هب  زونه  هک  نآ  .کلاس  ورهر :

391 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نخس هتفگ ، لاق : ( 76 ماعنا ،  ) .دید ار  هراتس  نوچ  تسا  ع )  ) میهاربا نخس  .تسا  نم  راگدرورپ  نیا  ّیبر : اذه 

.نادان هلبا ، طبرخ :

.ییاوسر حوُضف :

: تلم ود  داتفه و 

1 تسد 3288 / وت  زا  درآ  رب  نآ  يزور  هک  هو  تسا  وت  رد  ّتلم  ود  داتفه و  هلمج 

درم ( 3 و 4719 /  1 تیب 3288 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 3 وا 4719 / شیپ  يدـنب  هتخت  ناـهاش  تخت  وا  شیک  تـّلم  ود  داـتفه و  ریغ 
.تسا نشور  نیقی  رون  هب  وا  لد  هک  نآ  .تسین  دیدرت  مهو و  راتفرگ  هک  نآ  ناقیا :

تیب 111/ لیذ  هب : دینک  هاگن  نتفگ : لاله  ار  وربا  يوم 
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.2

.رادنپ بولغم  شدرخ  مهو : جرب  رد  وا  هام 

.توخن یب  ربک ، یب  ام : نم و  یب 

.ناگوچ ناجلوص :  4 تسا 2762 / ینداتفا  نابدرن  نیز  تبقاع  تسا  ینم  ام و  نیا  قلخ  نابدرن 

مهو .مهو  ای  میب  ای  تسا  عمط  دـناشک  یم  یهابت  هب  ار  وا  هچ  نآ  تسا و  لقع  دراد  یم  زاب  رطخ  رد  نداتفا  رد  زا  ار  ناـسنا  هچ  نآ 
تموکح وا  رب  لقع  نوچ  اما  تسا ، نم  راگدرورپ  تفگ  دید  هراتس  زا  یکدنا  ینـشور  لیلخ  میهاربا  نوچ  هک  تسا  يرثا  نانچ  ار 

راکشآ .دوب  دهاوخ  هچ  رکف  هاتوک  فیعض  هدنب  لاح  دهد  تسد  یمهو  نینچ  ار  میهاربا  هک  ییاج  .تفگ  َنِیِلفآلا » ُّبِحا  َال   » تشاد
نآ درب و  هاـنپ  یتـشک  هب  یهارمگ ، ناـفوط  رد  ندـش  قرغ  زا  ییاـهر  يارب  تسیاـب  سپ  تسین  میهاربا  ناـمیا  ار  ناـگمه  هک  تسا 

يرواـب دوخ  نیا  و  هارمگ ، ار  يرگید  درادـنپ و  هتفاـی  هر  ار  دوخ  یـسک  ره  ( 4 تیب 537 / هب : دـینک  هاگن   ) .دـنا قح  يایلوا  یتشک 
.تسا مهو  یگریچ  ناشن 

392 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وش میهاربا  لوا  یهاوخ  تفر  ورم  رد  شتآ  تسا  يدورمن  وت  رد 

هتسر نت  دیق  زا  هدرک و  اهر  ار  يدوخ  هک  نآ   1 / 1606 یییار 1607 - دوخ  زا  شیوخ  نکفیم  رد  یییایرد  ین  حاّبس و  يا  هن  نوچ 
.تسب دیما  ودب  ناوت  یم  هک  تسا  هلمج  تسود  تسا  هدش  نم  یب  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  تسا 

تسا نکاس  وا  ینمآ  رد  دبا  ات  تسا  نمآ  تسا و  یناف  دوخ  یب  هک  نآ  ز 

4 / 2138 هن 2139 - ياج  نآ  ریغ  ِيور  شقن  ریغ  هنیآ  دش  وا  یناف و  وا  شقن 

هّرس هَّللا  سدق  يونزغ  يزر  رَس  دمحم  خیش  تیاکح 

هراشا

هّرس هَّللا  سدق  يونزغ  يزر  رَس  دمحم  خیش  تیاکح 
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سب یبلطم  ردنا  مئاد  وا  لاس  تفه  یبش  ره  زر  رـس  شراطفا  دوب  يزر  رَـس  تینُک  مان و  دّمحم  ُدب  يزَم  شناد  زا  ینزغ  رد  يدـهاز 
تفگ ریز  هب  نم  مداتف  ای  امنب ! تفگ  ریس  شیوخ  زا  نآ  تفر  هُک  رس  رب  دوب  هاش  لامج  شدوصقم  کیل  دوجو  هاش  زا  دید  بیاجع 
سُکن زا  درمن  نوچ  داتفوا  یبآ  قمع  نایم  رد  دادو  زا  ار  دوخ  دـنکفا  ورف  وا  تمَـشکَن  يریمن  یتفا  ورف  رو  تَمُرکَم  نآ  تلهم  دـمان 

ار توم  دوب  هتشگ  هنوگ  زاب  ششیپ  راک  دومن  یم  یگرم  وچ  ار  وا  تایح  نیک  درک  هحون  دوخ  رب  گرم  قارف  زا  درم  ریـس  ناج  نآ 
فیـس و هدش  لدکی  دوخ  ناج  كاله  اب  هدش  لباق  یگدنز  نوچ  ار  توم  يدز  یم  ِیتاَیَح  ِیتوَم  ِیف  َّنا  يدَک  وا  درک  یم  بیغ  زا 

رهَج ّرـس و  يارو  زا  هفرط  گناب  رهـش  يوس  ارحـص  وَر ز  دـمآ  گناب  وا  ناج  يودـع  نیرـسن  سگرن و  وا  ِناحیر  یلع  نوچ  رجنخ 
نوچ وت  يزاـس  ار  شیوخ  سفن  ِّلُذ  رهب  هک  نآ  تمدـخ  تفگ  وگب  تمدـخ  زا  رهـش  رد  منک  هچ  وم  هب  وـم  مزار  ياـناد  يا  تفگ 
ًهَعاَط ًاعمس  تفگ  هاگ  دنچ  کی  ات  تسا  نیا  تتمدخ  ناسر  یم  نیکسم  ناشیورد  هب  سپ  ناتـس  یم  رز  اینغا  زا  یتّدم  سبَد  ِسابَع 

همه نآ  تالاقم  رد  دـش  رون  ُرپ  نامـسآ  نیمز و  هک  يَرَولا  ّبَر  دـهاز و  نایم  دـُب  ارجاـم  باوج و  سب  لاؤس و  سب  هاـنپ  ناـج  يا 
2667 ار ب 2685 - رارسا  یسخ  ره  دشونن  ات  ار  راتفگ  نآ  مدرک  هتوک  کیل  دش  روکذم 

394 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد يزررَس ، دمحم  خیش 
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ینالف هک  متسناد  نآ  رهب  زا  نم  هک  ار  دیز  جات  رم  تفگ  يزر  رـس  دمحم  هجاوخ  : » تسا هدمآ  وا  مان  دلو  ءاهب  فراعم  هیف و  ام  هیف 
زا نم  دزن  دیایب  هک  ره  ات  دـنامن ، هناوزرآ  نم  رد  ات  متـشکب  هناوزرآ  دوخ  رد  لاس  تسیب  نم  هک  دـمارایب  وا  ات  دـنرآ  لسع  نان و  ار 

هتـسشن نادیرم  نایم  هیلع ) هَّللا  همحر   ) يزر رـس  خیـش  .تسا  هدروآ  وا  ار  هناوزرآ  نآ  هک  منادـب  ات  دـیآ  دـیدپ  نم  رد  يو  هناوزرآ 
.دوب هدرک  اهتشا  نایرب  ِرس  ار  يدیرم  .دوب 

یـس هک  اریز  تفگ  دیاب  یم  نایرب  رـس  ار  وا  هک  یتسناد ؟ هچ  هب  خیـش  دنتفگ  دیرایب  دیاب  یم  نایرب  رـس  ار  وا  هک  درک  تراشا  خیش 
ما هتـشگ  هداس  شقن  یب  هنیآ  وچمه  مهّزنم  ما و  هدرک  كاپ  اه  تسیاـب  همه  زا  ار  دوخ  .تسا و  هدـنامن  تسیاـب  ارم  هک  تسا  لاـس 
رد رگا  تسا  شقن  یب  هنییآ  اریز  تسا  نالف  زا  نآ  هک  متـسناد  دش ، تسیاب  درک و  اهتـشا  ارم  دـمآ و  نم  رطاخ  رد  نایرب  رـس  نوچ 

تسخن امش  یتفگ  يدرکن  هنیدآ  زامن  زگره  يزر  رـس  دمحم  نیا  و  ( » 41 ص 40 - هیف ، ام  هیف  « ) .دشاب ریغ  شقن  دـیامن  شقن  هنییآ 
كریز عبط ، شوخ  يزَم : ص 264 ) دلو ، ءاهب  فراعم  « ) .تسین يزیچ  لهس  یناملسم  میآ و  امش  دجسم  رد  نم  ات  دیـشاب  ناملـسم 

(. ادخهد تشاددای  همان ، تغل   ) تیزم بحاص  تیزم ، ياراد  دراوملا ،) برقا   ) فیرظ برالا ،) یهتنم  )

دنا و هدرک  ینعم  دیزم  ففخم  ار  نآ  ناحراش  ضعب  و  دوب ) هدیـشچ  ار  شناد   ) دـنا هتفرگ  ندـیزم  زا  ار  نآ  يدـنه  ناحراش  ضعب 
(. هتسارآ شناد  يز  هب   ) يز ياراد  دشاب : َيَز َي »  » زا لوعفم  مسا  تسا  لمتحم 

نآ ینعم  يزر : رس 
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.5 تیب 3536 / اب  دوش  هسیاقم  نآ : تفر  هُک  رس  رب  .داشگ ) یم  هزور  زر  گرب  اب   ) .تسا هدمآ  مود  تیب  رد 

.ندش نوگن  رس  سُکن :

.ییادگ یبرع ) هیِدکَت  زا  هتخاس  رب  : ) يدَک

.1 تیب 3935 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ِیتوَم : ِیف  َّنا 

.اریذپ لباق :

.1 تیب 3944 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رجنخ : فیس و 

هنیز لیثمتلا و  عماج  رد  زین  ( 370 ص 369 -  ) فئاوطلا فیاطل  رد  وا  ییادگ  فیاطل  زا  ییاه  ناتـساد  سوَد  سابع  ای  سبَد : ِسابع 
دینک هاگن   ) .دوش یم  هدید  تایاکحلا  عماوج  سلاجملا و 

395 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: دراد یتراشا  ودب  زین  يرونا  ( 23 ص 21 - ج 6 ، ینیوزق ، ياه  تشاددای  هب :

ص 753) ج 2 ، يرونا ، ناوید   ) یناوخ یم  کشوخ  سابع  وچ  هیدک  تیآک  درآ  لاح  یکی  دونش  رگ  ادگ  لهس  رسپ 

ریظن نداد : ناشیورد  هب  ندتس و  رز  اینغا  زا  ص 65 ) راطع ، همان  رارسا   ) وت یتخاس  یـسبد  سابع  دوخ  وت ز  یتخادنا  یلبنت  رد  تنت 
نـسح ناتـساد  دـیحوتلا ، رارـسا  هب  دـینک  هاگن   ) .دـنداهن یم  نادـیرم  رب  سفن  نتـشک  يارب  نادـشرم  ار  تخـس  ِياه  فیلکت  نینچ 

.اه هدیرفآ  راگدرورپ  يَرَولا : ُّبر  ص 195 ) بدؤم ،

.هدش لقن  هیف  ام  هیف  زا  هک  تسا  یحرش  دوصقم  ًارهاظ  تالاقم :

رگا قح  رادید  بلاط  هکنیا  یکی  .تسا  نشور  مهم  هتکن  ود  هدروآ ، مظن  هب  ار  نآ  انالوم  هتفر و  خیـش  رب  هک  ینورد  ياه  تلاح  زا 
هتفای یلاع  یماقم  هدومیپ و  ار  ییاه  هلحرم  هچ  رگا  خیـش  هکنیا  رگید  .دنک  دوخ  نتـشک  دصق  دـیابن  دوش  لدـگنت  دـنامب و  مورحم 

نآ يارب  دنا  هداهن  ییادگ  فیلکت  وا  رب  هکنیا  تسا و  نآ  رادومن  یـشکدوخ  دـصق  تسا و  هدوب  یناشن  وا  رد  يدوخ  زا  زونه  دوب ،
دوش راوخ  يو  سفن  هک  هدوب 
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.دنامن يزیچ  وا  رد  يدوخ  زا  و 

ارقف رب  دیآ  عمج  هچ  نآ  ندرک  هقرفت  یبیغ و  تراشا  هب  ندینادرگ  لیبنز  نینزغ و  رهش  هب  نابایب  زا  لاس  نیدنچ  زا  دعب  خیش  ندمآ 

ارقف رب  دیآ  عمج  هچ  نآ  ندرک  هقرفت  یبیغ و  تراشا  هب  ندینادرگ  لیبنز  نینزغ و  رهش  هب  نابایب  زا  لاس  نیدنچ  زا  دعب  خیش  ندمآ 

تسا کیپ  رب  کیپ  همان  رب  همان  تسا  کیََّبل  ِّزع  ناج  ار  هک  ره 

دشابن عطقنم  هریغ  همان و  ناراب و  باتهام و  باتفآ و  دشاب  زاب  هناخ  نزور  هک  نانچ 

تفت هدیدزد  هر  زا  دمآ  رد  وا  تفر  لابقتـسا  هب  یقلخ  حرف  زا  رینم  شیور  زا  تشگ  نینزغ  رهـش  ریذـپ  نامرف  نآ  دروآ  رهـش  هب  ور 
رد متـسین  مدمان  ییادگ  يراوخ و  هب  زج  مدمان  ییامن  دوخ  زا  نم  تفگ  دنتـسارآ  وا  رهب  زا  اهرـصق  دنتـساخرب  ناهِم  نایعا و  هلمج 

ییادگ رد  ادـگ  مشاب  ادـگ  مشاب  ادـگ  هک  ادـخ  زا  تسا  رما  هک  منامرف  هدـنب  نم  لیبنز  فک  هب  مدرگ  رد  هب  رد  نم  لیق  لاق و  مزع 
تسا و ناج  قح  رما  ماع  صاخ و  زا  مونـشب  اهطقـس  ات  مامت  نم  تَّلذَم  هقرغ  موش  ات  مرپسن  نایادگ  سَخ  قیرط  زج  مروان  ردان  ظفل 

تساوخ ّتلذم  وا  نیا  زا  دعب  تعانق  قرف  رب  كاخ  نید  ِناطلـس  نم  دهاوخ ز  عمط  نوچ  عَمَط  نَم  َّلَذ  دومرف  عمط  وا  عبت  ار  نآ  نم 
2686 نم ب 2697 - نابنا  رد  دنا  ساّبع  تسیب  نم  ناج  ّتلذم  ّدَک و  نیا  زا  دعب  منک  يریم  یک  تساوخ  ییادگ  وا  منت  تّزع  یک 

ًاَّجث ِءالَبلِاب  ُهََّجث  ًاّتَغ َو  ِءالَبلِاب  ُهَّتَغ  ًادـبَع  َّبَحا  اَذا  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنا  تسا : یتیاور  هراب  نیا  رد  تسا : کـیّبل  ّزع  ناـج  ار  هک  ره 
كرابت يادخ  هاگ  ره  يدبع : َکیََّبل  َلاَق  ُهاَعَد  اَذاف 
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هدنب کیبل  دیوگ  دناوخب  ار  وا  نوچ  ات  یندرزآ  ار  وا  درازایب  و  یندیـشوپ ، رد  دناشوپ  رد  الب  هب  ار  وا  دراد  تسود  ار  هدـنب  یلاعت  و 
ص 253) ج 2 ، یفاک ، لوصا   ) .نم

397 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسین ناگمه  دش  دمآ و  نآ  رد  هک  یهار  .هنایفخم  هدیدزد :

ام ناک   » هاگ و  هماقم »  » ار نآ  .دننک  بلج  ار  مدرم  ات  دنتفگ  یم  اهرازاب  رـس  رب  نایادـگ  ضعب  هک  تفگـش  ياه  ناتـساد  ردان : ظفل 
.دنتفگ یم  ناک »

.تسپ يادگ  ادگ : سَخ 

.مانشد طقَس :

ج مکحلا ، ررغ  حرش   ) .َِعنَق نَم  َّزَع  دَق  ص 137 ) ج 5 ، مکحلا ، ررغ   ) .ّلَذ ُعَمَّطلا  ُهَکَلَم  نَم  تسا : ع )  ) یلع نانخس  رد  عمَط : نَم  َّلَذ 
.نتسب دوخ  هب  ندینت : ص 474 ) ، 4

وا راک  هَِّلل  یَش ء  هَِّلل  یَش ء  وا  رارـسا  شرع  یـسرک و  زا  رترب  تسه ؟ تقیفوت  هجاوخ  هَِّلل  یَـش ء  تسد  هب  یلیبنز  تشگ  یم  رب  خیش 
یم هَّللا  اوُرُـصنا  رب  نوگزاب  دـننز  یم  هَّللا  اوُضِرقا  هَّللا  اوُضِرقا  دـننک  یم  ناشیا  هیدـک  سلفم ، قلخ  دـننز  یم  نف  نیمه  کی  ره  ایبنا 
رهب زا  هن  دوب  نادزی  رهب  وا  درک  یم  دج  هب  نآک  ییادگ  نآک  زاب  خیـش  يارب  رد  دص  کلف  رب  زاین  درآ  یم  خیـش  نیا  رد  هب  رد  دننت 
ریقف دـص  هزور  هس  زو  هّلچ  هب ز  ریـش  دهـش و  ناـن و  دروخ  وا  قح  رد  ُولُغ  دراد  قح  رون  زا  ولگ  نآ  ولگ  رهب  زا  زین  يدرکب  رو  ولگ 

شدروخ دیازفا ز  رون  عمش  نغور ز  دروخ  وک  يرارـش  نوچ  درچ  یم  تروص  هب  دراک  یم  هلال  دروخ  یم  نان  وگم  دشون  یم  رون 
ُدب التبا  يولگ  نآ  اوُفَتکا  تسا  هتفگن  ار  ندروخ  رون  اوفِرُست  قح ال  تفگ  ار  يروخ  نان  عمج  رهب 
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سم ایمیک  دیوگب  رگ  عبت  دوبن  ار  صرح  ناج  نانچ  نآ  عمط  صرح و  هن  دوب  نامرف  رما و  ولُغ  زا  نِمآ  فارـسا و  زا  غراف  ولگ  نیو 
مقشاع نم  اقلاخ  اتفگ  خیش  قح  خیش  شیپ  دوب  هدرک  هضرع  قبط  متفه  ات  كاخ  ياه  جنگ  هرَف  دوبن  عمط  ار ، دوخ  نم  هب  وت  هدب  ار 

نم ز يوج  تمالس  مشاب  ینمؤم  رَقَس  فوخ  زا  نم  تمدخ  منک  رو  رظن  رد  مرآ  رد  رگ  تَّنج  تشه  مقـساف  نم  وت  ریغ  میوجب  رگ 
398 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ندب  ِّظَح  دوب  ود  ره  نیا  هک  نآ 

يارب يزیچ  هَِّلل  ًائیَش  هَّللا ، ُئش  هِّلل : یَـش ء   2698 توت ب 2716 - هّرت  دزرین  شـشیپ  ندب  دص  توق  دروخ  نادزی  قشع  زک  یقـشاع 
: دنتفگ یم  ناشیورد  نایادگ و  هک  دوب  يا  هلمج  .ادخ 

ریپ هد  بناج  هب  يور  دوب  هنـسرگ  تیاغ  هب  و  داتفا ، يدرورهـس  نیدلا  باهـش  خیـش  هاقناخ  هب  ردیح  نیدلا  بطق  نادـیرم  زا  یکی  »
رد دـنهاوخ  ادـخ  زا  هچ  ره  دوخ  هک  ناربمیپ  ءایبنا : ندز  نف  همان ) تغل  زا  لقن  هب  یفـشاک ، تاحـشر  « ) .هللا ائیـش  تفگ  درک و  دوخ 

.دنبلط یم  مدرم  زا  دنریگ و  یم  شیپ  ییادگ  شور  رهاظ  هب  دنراد  رایتخا 

رگا ْمُکْرُْـصنَی : َهَّللا  اوُرُْـصنَت  ْنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دینک  يرای  ار  ادخ  َهَّللا : اورُـصنا  ( 20 لمزم ،  ) .ًانَـسَح ًاضْرَق  َهَّللا : اوُضِْرقَأ 
يرای ار  ادخ  دیامرف  ار  ناگدنب  تسادـخ ، بناج  زا  ترـصن  هک  نآ  اب  ( 7 دمحم ،  ) .دنک یم  يرای  ار  امـش  ادخ  دینک  يرای  ار  ادـخ 

.دینک

.ینوزفا يرترب ، ولغ :

.5 تیب 1445 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هَّلِچ :

.2 تیب 521 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هزور : هس 

.هلعش رارش :

اُوبَرْشا اُولُک َو  َو  اُوفِرُست : َال 
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 ...: تسا هتفگن  ار  ندروخ  رون  ( 31 فارعا ،  ) .اُوفِرُْست َو ال 

سب اوُفَتکا : ( 2 تیب 3558 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 2 لالح 3558 / ار  وا  دروخ  ات  دـهاوخ  هچ  ره  لالج  رون  دـش  همقل  يو  رد  هک  ره 
.دینک

َکِلتَف ًهَبهَر  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًاموَق  َّنا  ِراَّجُّتلا َو  ُهَداَـبِع  َکـِلتَف  ًهَبغَر  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًاـموق  َّنا  تسا : ع )  ) یلع هدومرف ي  زا  هتفرگ  رقـس : ّتنج َو 
گرب هماـن  تغل  رد  توت : هّرت  ( 237 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن   ) .رارحَألا ُهَداَبِع  َکِلتَف  ًارکُـش  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًاموَق  َّنا  ِدـِیبَعلا َو  ُهَداَبِع 

دهاش ار  تیب  نیمه  هدش و  ینعم  رت  توت  ای  توت  تخرد 

399 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یتخرد زین  هدرک و  همجرت  ایبول  ار  نآ  نوسلکین  اما  .اندنگ  هصاخ  دنروخ  ماعط  اب  هک  يزبس  تسا  هدمآ  عطاق  ناهرب  رد  .دنا  هدروآ 
.تسا هیبش  دوبک  نسوس  هب  نآ  گرب  هک 

.دندرک و یم  يوریپ  ناربمیپ  زا  زین  نافراع  یـضعب  .دننک  يرای  ار  وا  قح  هار  رد  قافنا  اب  دنتـساوخ  یم  مدرم  زا  ادخ  رما  هب  ناربمایپ 
رگا .دراذگب و  ار  یلاعت  قح  نامرف  ات  هکلب  درآ  فک  هب  ینان  هک  نآ  يارب  هن  درک  یم  ییادـگ  .تسا  نانآ  زا  یکی  يزر  رـس  خـیش 

تـساوخرد نوچمه  مدرم  زا  اـیلوا  بلط  .دوش  ریلد  تعاـط  ندرازگ  رد  تساوـخ ، یم  دوـش  ریـس  تساوـخ  یمن  دروـخ  یم  يزیچ 
.دنادرگب ار  نآ  تعیبط  ات  دناوخ  یم  دوخ  هب  ار  وا  .سم  زا  تسایمیک 

هاگ نآ  َنَمَتُؤم و  لیئربج  دزم ؟ هاگ  نآ  ادـخ و  قشع  قشاع  ندـب  شناوخ  مک  تشگ  رگید  زیچ  نَِطف  خیـش  نآ  دراد  هک  ندـب  نیو 
ُدب هدش  ناسکی  وا  شیپ  دوب  هّرَت  کی  وا  شیپ  ملاع  کلم  دوبک  روک و  یلیل  نآ  قشاع  دزد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2787 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش نیک  هدمآ  درگ  وا  درگ  ناشیوخ  وچمه  هدـش  فقاو  وا  زا  دد  گرگ و  ریـش و  رطخ  ار  ناج  دـبن  هک  دـشاب  هچ  رز  رز  كاخ و 
ّدض دشاب  کین  کین  هکنآ  درخ ز  زیر  رکش  دشاب  دد  رهز  كانرهز  شمحش  محل و  قشع و  رپ ز  كاپ  كاپ  ناویح  ِيوخ  زا  تسا 

ددرگ رهز  قشاع  ِتشوگ  شدد  ماد و  لثملا  یف  دوخ  دَروُخ  رو  دب  کین و  شیپ  تسا  فورعم  قشع  دد  دروخ  دراین  قشاع  محل  دب 
رم نادهاک  دروخ  زگره  ار  غرم  رم  يا  هناد  قشع  لُون  شیپ  هناد  کی  ناهج  ود  قشع  لوکأم  دـش  تسا  قشع  زج  هچ  ره  شدـشکب 

يدازآ قشاع  دَج  دراد ز  عمط  يدازآ  هدنب  لمع  رد  دیآ  تسا  یبسک  یگدنب  لََعل  قشاع  يوش  ات  نک  یگدـنب  درچ  زگره  ار  بسا 
ییایرد قشع  دینـش  تفگ و  رد  قشع  دجنگن  رد  تسود  رادید  همه  قشاع  تعلخ  تسوج  راردا  تعلخ و  مئاد  هدنب  دبا  ات  دـهاوخن 

رد ور  زاب  نالف  يا  درادن  نایاپ  نخـس  نیا  درُخ  تسا  رحب  نآ  شیپ  ایرد  تفه  درمـش  ناوتن  ار  رحب  ياه  هرطق  دـیدپان  شرعق  تسا 
اما هدمآ ، دنچ  ياه  نزو  هب  نطف »  » ردصم زا  تفص  .ساسا  هخسن  طبض  تسا  نینچ  نَِطف :  2717 نامز ب 2733 - خیش  هّصق 

400 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درک هیفاق  ندب »  » اب ناوتب  ات  هتفگ  نَِطف  ار  نُطَف  ای  نطَف  اًلثم  دشاب  هداد  هملک  طبض  رد  يرییغت  انالوم  تسا  نکمم  .دشن  هدید  نَِطف » »

ار قشاع  محل  .دـیامن ) رهز  ار  لهاج  دـیاز ، لقع  زا  هچ  نآ   ) .دوارت لقع  زا  هچ  نآ  ینالقع ، ياه  هضافا  زا  تیاـنک  دَرِخ : زیر  رکش 
ناحراش ضعب  دروخ : دیاشن 
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ار مسج  نآ  هک  ره  تسا  كاـنرهز  فراـع  ملاـع و  نت  مسج و  : » تسا نیا  نآ  همجرت  هک  دـنا  هدروآ  یتـیاور  هلمج  نـیا  دـییأت  رد 
ار تیاور  نیا  دوخ  حرـش  رد  يولوم  دـمحا  نب  فسوی  و  ص 232 ) ج 5 ، روپناک ، پاچ  يونثم  « ) .دریم یم  دـهد ) شرازآ   ) دـیوبب
، تیاور تحـص  تروص  رد  هتبلا  .کَـلَه و  اـهَلَکا  نَم  َضِرَم َو  اهَّمَـش  نَم  ٌهَموُمـسَم  ِءاَـمَلُعلا  موُُـحل  تسا : هدروآ  ذـخأم  رکذ  نودـب 

تمرح باـب  رد  اـما  .تسا  هدـش  ریبـعت  محل  ندروـخ  هب  نآ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  تـسا  ندرک  تـبیغ  مـحل » ندروـخ   » زا دوـصقم 
سفق هب  درک  یم  فیلکت  ودـب  هک  هاـگ  نآ  دومرف ، لـکوتم  هب  هک  يداـه  ماـما  زا  تسا  یتـیاور  ناگدـنرد ، رب  همطاـف  ینب  تشوـگ 

.دور ناریش 

.راقنم لُون :

.دیاش ّلََعل :  5 نیفد 46 / دیوج  یم  کشخ  رد  رت و  رد  نیمز  رد  شلون  هک  دمآ  صرح  طب 

اما .ِِلفاوَّنلِاب  ََّیلِإ  ُبَّرَقَتَی  ُدـبعلا  ُلاَزَی  َال  هک  دـیدرگ  کیدزن  ادـخ  هب  نآ  اـب  درک و  بسک  ناوت  یم  ار  یگدـنب  تسا : یبسک  یگدـنب 
.هدنب هب  تسا  یلاعت  قح  تبهوم  هکلب  تسین  یبسک  یقشاع 

.تخب دَج :

.هفیظو يررقم ، راردا :

رگا و  تسین ، يدام  توق  تسا  ناقشاع  بیصن  هک  یتُوق  يدعس ) ناتـسوب   ) دوب رارکت  نیقلت و  زور  بش و  دوب  راردا  هّیماظن  رد  ارم 
.دوش یم  نوگرگد  نانآ  هدعم  رد  دنریگ ، هرهب  مه  يدام  توق  زا 

وا دروخ  ات  دهاوخ  هچ  ره  لالج  رون  دش  همقل  يو  رد  هک  ره  روخب  یناوتب  هک  نادـنچ  نزم  نت  رهگ  همقل  دوش  یم  وت  رد  هک  نوچ 
2 لالح 3558 و 3554 / ار 

401 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رپ وا  تسین  نآ  نتخاس  هبرف  ندب و  دنب  رد  سک  نینچ 
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.تسایند هب  شهاگن  اجک  تسادخ  قشع  زا 

نآ سپ  دنرامـش ، یمن  يزیچ  هب  ار  ناج  وا  قشع  رد  .دننیب و  یمن  ار  وا  زج  دـنوش  هتخابلد  مدرم  نیا  سنج  زا  یقوشعم  هب  هک  نانآ 
دوب هتفر  وا  زا  یمدآ  يوب  دوب ، هدش  رپ  یلیل  قشع  زا  نوچ  نونجم  .دوب  دهاوخ  روخ  باوخ و  دـنب  رد  هنوگچ  تسا ، قح  قشاع  هک 

: دندرمش یم  مارح  دوخ  رب  ار  وا  تشوگ  دندرزآ و  یمن  ار  وا  نادد 

هدمآ درگ  بش  وت  درگ  رب  درگ  هدد  روگ و  ره  سرخ و  گرگ و  ریش و 

ره دیـسر  ماقم  نیدب  قح  قشع  رد  يا  هدنب  رگا   5 / 2006 رگج 2007 - ردنا  دجو  قشع و  یهبنا  رـشب ز  يوب  وت  ناشدـیآ ز  هن  یم 
.درآ یمن  باسح  هب  ار  يزیچ  قح  زج  دراذگ و  یم  راگدرورپ  تعاطا  دنب  رد  ار  دوخ  درامش و  یم  كدنا  تسا  ناهج  رد  ار  هچ 

كالفَألا ُتقَلَخ  اَمَل  َكاَلوَل  ینعم  رد 

َكالفَألا ُتقَلَخ  اََمل  َكَالَول  ینعم  رد 

قـشع گیر  دننام  ار  هوک  دیاس  قشع  گید  دننام  ار  رحب  دشوج  قشع  اوُقَّتا  ِیلَابأ  َال  دمآ  قشع  وک  هب  وک  يادگ  یخیـش  نینچ  دش 
تفگ كَالَول  ادخ  ار  وا  قشع  رهب  تفج  كاپ  ِقشع  دوب  دّـمحم  اب  فازگ  زا  ار  نیمز  دـنازرل  قشع  فاکـش  دـص  ار  کلف  دفاکـشب 

ار كـالفا  یمداد  يدوجو  یک  ار  كاـپ  قشع  رهب  يدوبن  رگ  درک  صیـصخت  اـیبنا  ار ز  وا  رم  سپ  درف  دوب  وا  نوچ  قشع  رد  یهتنم 
كاخ خرف  وچ  نیا  دیآ  عبات  هضیب  وچ  نآ  خرچ  دیآ ز  رگد  ياه  تعفنم  ینک  یمهف  ار  قشع  ِّولُع  ات  ینَس  خرچ  متشارفا  نآ  دب  نم 

كاخ يرب  ییوب  ناقشاع  يراوخ  ات ز  يرس  کی  مدرک  راوخ  نم  ار 
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ینعم نآ  هچ  رگ  تابث  ردنا  ناقشاع  لاح  فصو  تایسار  لابج  نیا  دنیوگ  وت  اب  يوش  هگآ  ریقف  لیدبت  ات ز  يون  يزبس و  میداد  ار 
هک یساق  لد  نآ  دننک  یهیبنت  کیل  دشابن  نآ  دننک  یهیبشت  راخ  اب  ار  هّصغ  رت  کیدزن  دنک  وت  مهف  هب  ات  رسپ  يا  شقن  نیا  تسا و 

: كَالَول  2734 نادم ب 2748 - شَیفَن  ِهن  ریوصت  رب  بیع  نآ  نیع  دیاین  رد  رّوصت  رد  دندنار  یلاثم  دـُب  بسانمان  دـندناوخ  شگنس 
ص 116)  ) دلجم 71 رد  ثیدح  نیا  .تسا  هدش  لقن  عوصرملا  ؤلؤللا  فرعت و  حرـش  زا  ترابع  نیا  ص 172 )  ) يونثم ثیداحا  رد 

فیلأت ص ،)  ) ّیبَّنلا دـلوم  یف  راونالا  باتک  زا  ص 199 )  ) دلجم 54 رد  تسا و  هدش  لقن  یـسدق  ثیدـح  ناونع  هب  راونالا  راحب  زا 
ادخ نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  يور »  » تروص هب  يرکب ، هللا  دبع  نب  دمحا 

403 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.َكالفألا ُتقَلَخ  اََمل  َكَالَول  ِیلاَلَج  ِیتَّزِع َو  َو  دومرف : ار  وا  دیرفآ  ار  ص )  ) دمحم رون 

.دینک زیهرپ  مرادن  اورپ  یلابا :...  َال 

.هجوج خرَف :

.اج رب  .تباث  ياه  هوک  تایسار : لابِج 

.تخس یساق :

، دـچیپن رـس  دزاس  رومأم  شراک  نیرت  تسپ  هب  رگا  و  دـنک ، دـیوگ  هچ  ره  ات  دـهن  یم  قوشعم  نامرف  رد  هنادوخ  یب  ار  قشاع  قشع 
دروآ یم  نایم  هب  نخس  ص )  ) لوسر قشع  زا  تبسانم  هب  داتفا و  ییادگ  هب  دوب  قح  قشاع  نوچ  ردق  گرزب  نانچ  یخیش  هک  نانچ 

.دراد زین  رگید  ياهدوس  دنچ  ره  دیرفآ  وا  رطاخ  هب  ار  اه  خرچ  ادخ  دوب ، قاط  قشع  رد  نوچ  هک 

تسا قح  قشاع  تسا  یتسه  ناهج  رد  هچ  نآ  هک  دنک  یم  تراشا  رگید  يا  هتکن  هب  سپس 
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هیبـشت تسا  يا  هنوگ  هیبـشت  نیا  و  يرادـیاپ ، هب  اـه  هوک  يراوخ ، هب  كاـخ  .دراد  یم  ناـیب  يا  هنوگ  هب  ار  دوـخ  قـشع  کـی  ره  و 
.دننک هیبشت  گنس  هب  ار  تخس  لد  راخ و  هب  ار  هصغ  هک  نانچ  لوقعم  هب  سوسحم 

ریما وا  نتفگ  رذع  تحاقو و  نآ  دب  ار  وا  ریما  ندرک  باتع  بیغ و  تراشا  هب  لیبنز  هب  راب  راهچ  يزور  هیدُک  رهب  يریما  هناخ  رد  خیش  نیا  نتفر 
ار

رذع تحاقو و  نآ  دب  ار  وا  ریما  ندرک  باتع  بیغ و  تراشا  هب  لیبنز  هب  راب  راهچ  يزور  هیدُک  رهب  يریما  هناخ  رد  خیـش  نیا  نتفر 
ار ریما  وا  نتفگ 

لعن نان  يات  دیوجب  یم  ناج  قلاخ  نانز  هَِّلل  یَش  لیبنز و  شفک  رد  ریما  رـصق  رد  تفر  هیدک  رهب  ریقف  نوچ  تّرک  راچ  يزور  خیش 
حیحَـش ممان  هنم  يزیچ ، تمیوگ  حیقو  يا  شتفگ  دید  شریما  نوچ  رـس  هریخ  مه  دـنک  ار  ّیلک  لقع  رـسپ  يا  تسا  هنوگ  زاب  ياه 

دننام ادگ  رن  مدیدن  نم  وت ؟ دنب  ردنا  خیش  اجنیا  تسیک  راب  راچ  ییآ  ردنا  يزور  هب  هک  راک  هچ  تسا و  يور  هچ  يرغس و  هچ  نیا 
سفن نیا  دابم  ار  دـحلم  چـیه  سبَد  سابع  وت  شود  رب  هیـشاغ  يا  هدروآ  تشز  ِّیـساّبع  هچ  نیا  يا  هدرب  نایادـگ  بآ  تمرح و  وت 

ار هاوخ  نان  مکـشا  یمدید  یـصرح  شیوخ  رد  نان  رهب  شوجم  نیدنچ  يا  هن  هگآ  مشتآ  شومخ ز  منامرف  هدنب  اریما  تفگ  سحن 
نیا دوب  هتشگ  زبس  مندروخ  هزات  کشخ و  گرب  ات ز  زر  گرب  نم  ما  هدروخ  نابایب  رد  زَپ  مسج  قشع  زوس  زا  لاس  تفه  یمدیردب 

وا تساوخ  دـیدرگ ، قح  ترـضح  رد  وحم  تخاس و  رود  دوخ  زا  ار  يدوخ  نوچ  هدـنب  ناـج : قلاـخ   2749 منت ب 2760 - گـنر 
.تسا قح  تساوخ 

دشن اهنت  وا  روجنر  مدش  نم  دُعَت  َمل  ُتضِرَم  یِّنا  تفگ  هک  نآ 
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هک هتکن  نیدـب  تسا  تراشا  2 و  / 1728 تسا 1729 - هده  یب  مه  نیا  هدنب  نآ  قح  رد  تسا  هدـش  رـصُبی  یب  عمـسَی و  یب  هک  نآ 
.دنمد یم  نادعتسم  ندب  رد  هزات  ناج  دوخ  نانخس  اب  ایلوا 

405 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هتـشذگ رد  .ندرک  مگ  در  زا  تیانک  هنوگ : زاب  لعن   1 امن 1930 / تسا و  تایح  ناشیا  ار ز  هدرم  ایلوا  دـنا  تقو  لیفارـسا  هک  نیه 
در تسوا  یپ  رد  هک  نآ  ات  تفوک  یم  هنوراو  ار  بسا  لعن  دنـشاب  وا  بلط  رد  دیـسرت  یم  هک  یـسک  دوب ، يراوس  هلیـسو  بسا  هک 

.دباین ار  يو 

.لیخب حیحَش :

هب بسا  زا  نوچ  ناگرزب  هک  دوب  نانچ  مسر  .تسا  شوپ  نیز  هیـشاغ : .تسا ) وت  شود  رب  هیـشاغ  سبَد  سابع  : ) وت شود  رب  هیـشاغ 
.درب یم  هداهن  شود  رب  ار  هیشاغ  نآ  یمالغ  دش  یم  راوس  نوچ  دش و  یم  هدنکفا  بسا  نیز  رب  يا  هیشاغ  دندمآ ، یم  ریز 

مالغ و درگاش و  ربنامرف ، ینعم  هب  سپس  ینزوس )  ) شورس شود  رب  هیشاغ  وا  بکرم  زا  دب  هک  یـشرق  لوسر  مان  تملع  مسا  تسه 
.تسا هتفر  راک  هب  عیطم 

.مدوب نان  ناهاوخ  دوخ  رگا  .تسا  یطرش  هلمج  نان : رهب 

ملع دنتفایرد  ناج  هب  ار  تأیه  ملع  دنتفاکشب  اه  يوم  هک  ناکریز  رگن  رتمک  ناقشاع  رد  يرس  رس  رَـشَْبلا  ُوب  باجح  رد  یـشاب  وت  ات 
تریغ قشع  دوخ  نارقا  همه  زا  دنتشذگ  رب  دوخ  ناکما  ات  دندیشوک  کیل  هفرعَملا  ُّقح  دنـسانشن  هچ  رگ  هفـسلف  رحـس و  تاجنران و 
دیشک رد  ور  وا  زا  نوچ  یباتفآ  دید  هراتـسا  زور  هب  وک  یمـشچ  رون  دیدپان  ناشیا  دیـشروخ ز  نینچ  دش  دیـشک  رد  ناشیا  درک و ز 

ریذپب نم  دنپ  نک  رذگ  نیز 
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نآ فوقوم  نک  مهف  دوخ  رذع  مد  نآ  تفگ  ناوتن  وت  اب  دصر  رد  ناج  دـشاب و  كزان  تقو  نیب  قشع  مشچ  هب  وت  ار  ناقـشاع  نیه 
تسا و بجاو  طایتحا  نک  یم  راذـگم  ار  مزح  طاـشن  نیز  وت  يا  هدرب  یناـمگ  هن  شارخ  مک  ار  ناقـشاع  ياـه  هنیـس  شاـبم  نتفگ 

هدـید .ندـید  ار  رهاظ  ندوب : رَـشَْبلا  ُوب  باجح  رد   2761 لـیخد ب 2771 - يا  مزح  رد  ریگ  ار  طـسو  نیا  لیحتـسم  تـسا و  زیاـج 
نوچ ار  قح  يایلوا  .نتشادن  نیب  تقیقح 

406 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندروآ باسح  هب  مدرم  رگید 

.ندوب نیب  کیراب  قیقد و  تخس  نتفاکش : يوم 

.نتسناد دیاب  هک  نانچ  نتفایرد : ناج  هب 

: تاجنران ملع 

هک نانچ  هفرعَملا : ُّقَح  ( 3 تیب 466 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 درک 466 / تام  ار  ییرهش  ییاتـسور  درک  تاجنران  گنهآ  اضق  نوچ 
ای نامگ و  سدـح و  رب  نآ  يانب  اریز  دـش  دـهاوخن  مولعم  نآ  نابلاط  رب  هفـسلف ، رحـس و  تاـجنران و  ملع  تقیقح   ) .تخانـش دـیاب 

ملع قشع - زا  دندیـسر  الاو  تجرد  نادـب  يروص  ياـه  ملع  رد  هک  یناـملاع  زور : هب  وک  یمـشچ  رون  .تسا ) یعقاو  ریغ  ياـهراک 
.دندنام مورحم  يونعم -

.قشع زا  تیانک  باتفآ :

.ندرک ناهنپ  يور  ندیشک : رد 

.قح هب  ندیسر  راظتنا  رد  ناج : ندوب  دصر  رد 

.نادب عرش  مکح  قلعت  بسح  رب  اه  عوضوم  میسقت  تسا : زیاج  تسا و  بجاو 

(. حابم  ) تسا يواسم  نآ  كرت  لعف و  هک  نآ  زیاج ، .درک  تسیاب  هچ  نآ  بجاو ،

.تسا بحتسم  هورکم و  رگید  ود  .درک  تسیابن  هچ  نآ  .مارح  لیحتسم ،

ياه ملع  دـنچ  ره  دـنرادن ، نیب  تقیقح  هدـید  هک  نانآ  .دـنا  نانیب  رهاظ  بطاخم  تقیقح  هب  اّما  تسا ، ریما  هجوتم  رهاظ  هب  باـطخ 
نآ رد  دنزودنیب و  کین  ار  يروص 
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.دنروآ یم  بسح  هب  نارگید  دوخ و  نوچ  ار  نانآ  دنـسانش و  یمن  ار  قح  نازیزع  دنتفا ، شیپ  دوخ  نارقا  زا  دنـسر و  الاو  یماقم  هب 
.قشع هدید  هب  درگنب ، نانآ  رد  يرگید  هدید  هب  دیاب  دسانشب  دنتسه  هک  نانچ  ار  نازیزع  نآ  دهاوخ  هک  نآ 

لسگ نیورپ  دوش  یم  نوچ  وا  هام  لگ  تشم  کی  زا  هک  لد  فطل  تنیا 

اب ات  شوکب  تسا  نینچ  هک  لاـح   1 / 3992 دوهج 3993 - دزیگنا  تشگ  تروص  هک  نوچ  دوب  دوس  شدروخ  دوـب  ینعم  وـچ  ناـن 
« .اهطسوا رومالا  ریخ   » هک .طیرفت  هن  دشاب و  طارفا  دح  رد  هن  هک  ییوگ  نخس  هنوگ  نآ  ناشقح  رد  ینک و  راتفر  نانچ  نانآ 

نم هک  نتفگ  ندرکان و  لوبق  و  خیش ، ماصعتسا  یخاتسگ و  نآ  زا  دعب  نزخم  ندرک  راثیا  وا و  قدص  سکع  خیش و  تحیصن  زا  ریما  ندش  نایرگ 
ندرک یفرصت  مراین  تراشا  یب 

ندرکان و لوبق  و  خیش ، ماصعتسا  یخاتسگ و  نآ  زا  دعب  نزخم  ندرک  راثیا  وا و  قدص  سکع  خیش و  تحیصن  زا  ریما  ندش  نایرگ 
ندرک یفرصت  مراین  تراشا  یب  نم  هک  نتفگ 

یم یگید  هفرط  مد  ره  قشع  دز  ریم  ریمض  رب  مه  وا  قدص  ياج  ياج  وا  خر  رب  ناطلغ  کشا  ياه  ياه  دش  رد  هیرگ  تفگب و  نیا 
دز هوکـشا  رپ  يایرد  رب  هکلب  دز  هوک  اصع و  رب  یـسوم  قدص  دـنز  اناد  لد  رب  رگ  بجع  هچ  دـنت  یم  يدامج  رب  قشاع  قدـص  دزپ 

ریقف مه  ریما و  مه  نایرگ  هتـشگ  ریفن  رد  ود  ره  هدروآ  ور  هب  ور  دز  هار  ناشخر  دیـشروخ  رب  هکلب  دز  هاـم  لاـمج  رب  دـمحا  قدـص 
دـص يراد  قاقحتـسا  هچ  رگ  نیزگ  رب  هنازخ  زا  یهاوخ  هچ  ره  دنمجرا  يا  زیخ  هک  ار  وا  ریم  تفگ  دنتـسیرگب  نوچ  رایـسب  یتعاس 

ملاع ود  ره  دوخ  نیزگ  رب  تسه  لیم  تچ  ره  تسوت  نآ  هناخ  نینچ 
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نم منک  هک  لوضف  ندرک  نیا  مناوتن  دوخ  نم ز  نیزگ  رب  يزیچ  شیوخ  تسد  هب  هک  نینچ  مدندادن  يروتـسد  تفگ  تسا  كدـنا 
خیش مشخ  لغ و  زا  كاپ  دوب و  قداص  هک  هن  دوبن  قداص  اطع  نآک  ُدب  نآ  عنام  دوبر  رد  هرهم  درک و  هناهب  نیا  لوخد  هنالیخد  نیا 

زاب رس  ماصعتسا :  2772 هاوخب ب 2785 - ینان  ورب  هنایادـگ  هک  هلا  تسا  هداد  نینچ  منامرف  تفگ  مشچ  هب  دـمآن  یم  قدـص  ره  ار 
.نتفریذپن .ندز 

.ندروآ دیدپ  تفگش  يا  هثداح  .ندنکفا  ون  حرط  ریظن : نتخپ : گید  هفرط 

.وا راتفگ  یتسار  یسوم : قدص 

408 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

َهَرْـشَع اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْـضا  اَْنلُقَف  .دروآ  دـیدپ  همـشچ  هوک  زا  درک و  اهدژا  ار  اصع  هک  نانچ  هوک :...  اصع و 
.دنتشگ قرغ  نآ  رد  ناینوعرف  دنتفر و  نوریب  دندش و  رد  نادب  نایلیئارسا  تفاکش و  ار  ایرد  هوکشا :...  رپ  يایرد  ( 60 هرقب ،  ) .ًاْنیَع

.تسا ص )  ) لوسر ياه  هزجعم  زا  یکی  هک  رمقلا  قش  .ار  نآ  نتفاکش  ندز : هام  لامج  رب 

باتفآ ندنادرگ  زاب  ناتـساد  نآ  تسا و  هدمآ  سمـش  در  ناتـساد  رد  هک  نانچ  ار  نآ  ندـنادرگ  زاب  ناشخر : دیـشروخ  رب  ندز  هار 
کیدزن بورغ  هب  باـتفآ  تساـخرب  باوخ  زا  نوچ  .دوب  هتفخ  وا  تشاد و  نماد  رد  ار  ص )  ) لوـسر رـس  هک  ع .)  ) یلع يارب  تسا 

ص نایشرع ، هب : دینک  هاگن  و  ص 562 ، ج 4 ، یفاک ، عورف   ) .تسا فورعم  سمش  دجـسم  .تشگ و  زاب  لوسر  ياعد  هب  .دوب  هدش 
رب هرهم  ریظن  ندوبر : رد  هرهم  .مرادـن ) يراـیتخا  دوخ  زا  مرومأـم و  نم   ) .دوـخ لـیم  هب  .هنارـس  دوـخ  هنـالیخد : هدنـسیون ) زا  ، 119

زا تیانک  .ندیچ 
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.نداد نایاپ  ار  وگ  تفگ و 

.دوب قداص  هک  میریگ  دوب : قداص  هک  هن 

ینعم هب  ندـماین ، مشچ  هب  .تـسین  نـینچ  نـکیل  دـنا  هدرک  ینعم  ندـشن  هاـگآ  ندـیدان و  ار  نآ  ناـحراش  ضعب  ندـماین : مـشچ  هـب 
قدص يور  زا  هک  ار  ششخب  ره  خیش  دوب  قداص  مه  رگا  درک و  یم  یفراعت  هک  دوب  نآ  ریما  ياطع  نتفریذپن  عنام  .تسا  نتفریذپن 

.دشاب ششخب - كدنا  هنایادگ - دیاب  وا  نتفرگ  .تشادن  تصخر  ششخب  نانچ  نتفرگ  رد  هک  ارچ  دریذپب  تسناوت  یمن  دشاب 

ناتسم هدب و  نیا  زا  دعب  يدادب  يدتسب و  ام  نامرف  هب  لاس  ود  نیا  هک  خیش  هب  بیغ  زا  ندمآ  تراشا 

، ناتسم هدب و  نیا  زا  دعب  يدادب  يدتسب و  ام  نامرف  هب  لاس  ود  نیا  هک  خیش  هب  بیغ  زا  ندمآ  تراشا 

هک ار  نایملاع  دوش  نیقی  اـت  یباـیب  یهاوخ  هچ  ره  وت  ّقح  رد  میدرک  هَریره  وب  ناـبنا  نوچ  ار  نآ  هک  نک  یم  ریـصح  ریز  رد  تسد 
.دوش ربکا  دعـس  دـیآ  يو  رد  ربکا  سحن  دوش  هدـنز  دـیآ  وا  رد  هدرم  .دوش  رز  يریگ  فک  هب  كاـخ  هک  تسا  یملاـع  نیا ، يارو 

لصّتم هن  قوف  هن  تحت و  هن  ملاع  نیا  ِجراخ  هن  تسا و  ملاع  نیا  لخاد  هن  دوش ، قایرت  دیآ  وا  رد  رهز  .ددرگ  نامیا  دیآ  وا  رد  رفک 
تسد و تروص  اـب  تسد  تعنـص  هک  ناـنچ  دوش ، یم  رهاـظ  هنومن  رثا و  نارازه  وا  زا  مد  ره  هنوـگچ ، یب  نوـچ و  یب  .لـصفنم  هن 

ِهیِفکَت ُِلقاَعلا  لصفنم َو  هن  لصّتم و  هن  وا  جراخ  هن  تسا و  لخاد  هن  نابز ، تروص  اب  نابز  تحاـصف  مشچ و  تروص  اـب  مشچ  هزمغ 
ُهَراَشالا

بیغ تمیدادب ز  ام  هاوخم  سک  زا  یلو  هد  یم  نیا  زا  دعب  راگدرک  زا  شدمآ  رما  نآ  زا  دـعب  راک  درم  نآ  درک  راک  نیا  لاس  ود  ات 
هاگتسد نیا 
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، رز ددرگ  كاخ  وت  فک  رد  هدب  رم  یب  تمحر  جنگ  نیه ز  رآ  رب  نک  يریصح  ریز  رد  تسد  رازه  ات  کی  زا  وت  زا  دهاوخ  هک  ره 
ترسح هن  ینامیشپ  هن  مک  هن  ریشحت و  هن  ام  ياطع  رد  ناد  شیپ  زا  شیب  وت  ار  نادزی  ِداد  نآ  زا  شیدنم  هدب  تدنهاوخ  هچ  ره  هدب 

هتـسکشب لئاس  تسد  هب  هِد  تشم  وت  نک  ُرپ  ایروب  ریز  سپ ز  دـب  مشچ  ِشوپ  يور  يارب  زا  دنـس  يا  نک  ایروب  ریز  تسد  مرک  نیز 
یفازگ قح  تسد  وچمه  شاب  وت  مِهیِدیا  َقوَف  َهَّللا  ُدَـی  ور  هدـب  نونکم  رهوگ  دـهاوخ  هک  ره  هدـب  نونممان  رجا  زا  نیا  زا  دـعب  تشپ 

هسیک رز ز  يدادب  هک  نیمه  شراک  رگد  لاس  کی  دوب  ناهج  شرف  نک  زبس  ناراب  وچمه  ناهر  او  هدهع  ار ز  نارادماو  شاپ  قزر 
410 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نید  ّبر 

لثم هب  یـسراف  رثـن  مظن و  رد  هریره : وب  ناـبنا   2786 شفـص ب 2798 - رد  ییادگ  ییاط  متاح  شفک  ردنا  هیـس  كاخ  يدـش  رز 
: تسا هدمآ 

ص 365) ییانس ، ناوید   ) نتشاد نابنا  رد  یتسد  هگ  نید و  ردنا  لد  هگ  عرف  لصا و  ردنا  يراب  دیاب  راو  هریره  وب 

تیب 31946) ریبک ، ناوید   ) يوج شیوخ  نابنا  تسوت ز  دارم  هچ  ره  سب  تسوت و  دوجو  هریره  وب  نابنا 

دور یم  نامگ  .تسا  هدوب  هچ  هریره  وب  نابنا  اما  یناورـش ) یکلف   ) یـسانیلب هزوک  الب  بآ  رهب  يدش ز  هریره  وب  نابنا  مغ  نان  رهب  ز 
.دوش و یم  هدید  دمحا  دنسم  رد  هک  تسا  یثیدح  زا  هتفرگ  رب  دنا  هتفگ  نآ  هراب  رد  هچ  نآ  نابنا و 
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ص ج 2 ، دمحا ، دنـسم   ) .تسا تیاور  نیا  زا  هتفرگ  رب  هدمآ  هوبنلا  لئالد  زا  ریبک  ناوید  تاریبعت  تاغل و  رداون  گنهرف  رد  هچ  نآ 
: هک دنک  تیاور  هریره  وبا  زا  هیلاعلا  وبا  زا  دوخ  دانسا  هب  شردپ  زا  هّللا  دبع  قیرط  زا  دمحا  ( 352

يور شیپ  ار  اهامرخ  نآ  لوسر  .دهن  تکرب  اهنآ  رد  ادخ  ات  نک  اعد  متفگ  مدمآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  امرخ  هناد  دنچ  اب  يزور 
دنچ نم  .زیرم  نوریب  نابنا  زا  ار  امرخ  نک و  نآ  رد  تسد  ندروآ ، نوریب  يارب  راذگب و  نابنا  رد  ار  اهنآ  تفگ  دومرف و  اعد  دیچ و 

نآ دنب  دش  هتـشک  نامثع  نوچ  دش  یمن  ادج  نم  يولهپ  زا  نابنا  نآ  .میدناروخ و  یم  میدروخ و  یم  مداد و  ادخ  هار  رد  نآ  زا  راب 
.داتفا نیمز  هب  دیرب و 

.تسا هدش  لقن  ص )  ) لوسر زا  وا  قیرط  زا  تیاور  رازه  دصناپ  زا  رتشیب  دوب و  ص )  ) ربمغیپ تمدخ  رد  لاس  راهچ  تدم  هریره  وبا 
.تشذگ رد  هیواعم  تموکح  رد  ای 58  لاس 57  هب 

رد .دـنا  هتفرگ  لامعتـسا  نیمه  زا  ار  ینعم  نیا  ایوگ  هدـش و  ینعم  نادـنزرف » لها و  رب  هقفن  نتـشاد  گنت   » اه گـنهرف  رد  ریـشحَت :
.دوش یمن  هدید  رشح »  » زا لیعفت  باب  یبرع  ربتعم  ياه  گنهرف 

411 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ُْریَغ ٌرْجَأ  ْمَُهل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .یندیربان  نونممان :  6 ناشن 1691 / وا  داد  مه  هدنخ  يارب  زا  ناشتاریـشحت  نالیخب و ز  زو 
(10 حتف ، « ) .تساه تسد  يالاب  ادخ  تسد  : » ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  ( 25 قاقشنا ، « ) .دوشن هدیرب  هک  تسا  يدزم  ار  نانآ  ٍنُونْمَم :

َهَّللا ُدَی  ات  دناوخ  شیوخ  ِتسد  وچ  قح  ار  وا  ِتسد 
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تسا هدمآ  ناوارف  يونثم  يواطم  رد  نآ  ریظن  .تعیبط  ملاع  رد  ادخ  نابرقم  فرـصت  زا  تسا  يا  هنومن   1 دنارب 2972 / مِهیِدیا  َقوَف 
: تسین رسیم  دنراد  یم  بوسنم  یعیبط  ياه  بابسا  اه و  تلع  هب  ار  هدیدپ  ره  هک  یناسک  يارب  نآ  كرد  اما 

دوج ناسحا و  زا  دناشفا  یمه  رز  دوجو  هّطخ  نیا  ردنا  تسا  طیحم  لد 

رایتخا ملاع  لها  رب  دنک  یم  راثن  اه  یمالس  قح  مالس  زا 

3 / 2271 دسر 2273 - یم  سک  نآ  رب  لد  راثن  نآ  دَعُم  تسا و  تسرد  نماد  ار  هک  ره 

یِقلَخ یَلا  یِتاَفِصِب  جُرخا  هک  دشاب  نآ  ناشن  هک  نتفگ ، یب  نارادماو  ماو  ردق  نتسناد  و  نتفگ ، یب  ار  لئاس  ریمض  خیش  نتسناد 

یِقلَخ َیلا  ِیتاَفِِصب  جُرخا  هک  دشاب  نآ  ناشن  هک  نتفگ ، یب  نارادماو  ماو  ردق  نتسناد  و  نتفگ ، یب  ار  لئاس  ریمض  خیش  نتسناد 

مک شیب و  هن  ودب  يداد  نآ  ردق  مخ  تشپ  نآ  یتشاد  لد  رد  هچ  نآ  ریمض  یتسنادب  يدادب و  وا  ریقف  نآ  یتفگن  رگ  دوخ  تجاح 
تـسا ّتنج  لاثم  هیدک  زا  یلاخ  تسا  تولخ  لد  هناخ  یتفگب  وا  ومع  يا  دراد  هشیدـنا  ردـق  نیا  وا  هک  یتسناد  هچ  يدـنتفگب  سپ 

ره دحا  ِقشع  زا  تسا  ّرپ  ما  هناخ  دب  کین و  زا  متفور  نم  ار  هناخ  تسین  راّید  وا  لصو  لایخ  زج  تسین  راک  نادزی  قشع  زج  وا  ردنا 
گت رد  دوبن  نوریب  هلخن  سکع  زج ز  دومن  نوجرُع  اـی  لـخن  یبآ  رد  رگ  ادـگ  سکع  دوب  دوبن  نم  نآ  ادـخ  ریغ  وا  ردـنا  منیب  هچ 

ات ندـب  يوج  رد  تسا  طرـش  هیقنت  ندـش  یلاخ  يذَـق  زا  بآ  اـت  کـیل  ِیتَف  يا  شقن  نآ  دـشاب  نوریب  سکع  یتروص  ینیب  را  بآ 
نک یفاص  بآ  لِقُم  يا  وک  تنت  رد  هبالگ  زج  ور  سکع  دیامن  ددرگ  نیما  ات  وا  رد  سخ  یگریت و  دنامن 
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هاگن یتافِصب : جُرخا   2799 رتشیب ب 2811 - وج  نیا  ردـنا  يزیر  كاخ  روخ  باوخ و  زک  یمد  ره  ینآ  رب  وت  لد  مصخ  يا  لگ  ز 
.5 تیب 2020 / ناونع  هب : دینک 

.تسا هدمآ   5 تیب 2685 / لیذ  يزر  رس  دمحم  خیش  هراب  رد  هک  یحیضوت  هب : دینک  هاگن  یتسنادب : يدادب و  وا 

.رادماو .لئاس  زا  تیانک  .دناوتن  نداتسیا  تسار  لاؤس  تلجخ  زا  هک  نآ  مخ : تشپ 

.تسا هدیمخ  هک  امرخ  هشوخ  نب  ِبوچ  نوجرُع :

413 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.كاشاخ سخ ، يَذَق :

.ندرک كاپ  هیقنت :

.هیام كدنا  ّلِقُم :

دندمآ یم  وا  دزن  هک  نانآ  تساوخ  زا  زین  يزر  رـس  .دنراد  فارـشا  ادخ  ناگدـنب  ریمـض  رب  دـنا ، لصتم  ادـخ  هب  نوچ  ادـخ  يایلوا 
رد تساه  مسج  ساکعنا  نوچمه  ریمـض  رب  فارـشا  نیا  .داد  یم  نانآ  هب  دنا و  هدمآ  رادقم  هجو  هچ  يارب  تسناد  یم  دوب و  هاگآ 

دنرادن ار  تفـص  نیا  هک  رگید  ياه  لد  دش  یم  سکعنم  نآ  رد  تساوخ  یم  هدنهاوخ  هچ  نآ  دوب و  یفاص  خیـش  ِلد  .یفاص  بآ 
هب هجوت  رثا  رب  اه  لد  نآ  یگریت  .دـتفا  یمن  نآ  رد  يزیچ  سکع  دـشاب  بآ  يور  رب  سخ  رگا  هک  نانچ  دـنا ، هریت  هک  تسا  نآ  زا 

.دیحوتلا رارسا  هب : دینک  هاگن  اه  فارشا  هنوگ  نیا  زا  عالطا  يارب  .تسا  نانچ  زین  ادخ  زا  ندیرب  و  تسا ، نآ  شرورپ  مسج و 

قلخ ياهریمض  نتسناد  ببس 

قلخ ياهریمض  نتسناد  ببس 

سانسن و وید و  زا  رپ  هناخ  هدشان  اّفَـصُم  نطاب  ار  وت  سپ  تسج  بآ  رد  نورب  زا  اهور  سکع  تسا  یلاخ  اهنیا  بآ ز  نآ  لد  نوچ 
رب رس  ینمکم  نیمادک  زک  دنک  رس  یلایخ  رگ  یسانش  یک  يرب  وب  یحیسم  حاورا  یک ز  يرخ  رد  هدنام  هزیتسا  يرخ ز  يا  هدد 
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.یلو زا  تراعتسا  بآ :  2812 نتفور ب 2816 - هنورد  زا  تالایخ  ات  نت  دهز  رد  دوش  یم  یلایخ  نوچ  دنک 

.4 تیب 761 / لیذ  هب : دینک  هاگن  سانسن :

.هدرم ياهدبلاک  رد  هدنمد  ناج  يرامیب و  هدنیادز  ياه  سفن  زا  تیانک  یحیسم : حاورا 

، دهاوخ یناسفن  ياه  هسوسو  یناطیش و  ياه  لایخ  زا  كاپ  ینورد  .تسین  ناسآ  يراک  اهرطاخ ) رب  فارشا   ) هلحرم نیدب  ندیـسر 
.دشاب هدش  کیراب  لایخ  نوچ  ییاسراپ  تضایر و  زا  هک  ینت 

وت ياصقا  دجسم  رد  دمد  یم  وت  يادوس  زا  مد  ره  یهایگ  ون 

هنم يو  رب  در  ِياپ  يو  زا  رب  یپ  هدب  وا  داد  راو  نامیلس  وت 

تابن عاونا  وت  اب  دیوگ  زاب  تابث  اب  نیمز  نیا  لاح  هک  نآ  ز 

تسا يو  تبن  نیمز  ره  نامجرت  تسا  َِین  دوخ  رو  رکشین  رگ  نیمز  رد 

4 / 1313 دومناو ب 1317 - ار  لد  ِرارسا  اهرکف  دوب  رکف  شتبن  هک  لد  نیمز  سپ 

رخ ماصعتسا  رب  هبور  رکم  ندش  بلاغ 

رخ ماصعتسا  رب  هبور  رکم  ندش  بلاغ 

دَُرب هک  اهولگ  سب  فیعض  ُدب  شربص  صرح و  دمآ  بلاغ  تفج  دوب  رخ  اب  بلَکلا  ُعوُج  کیل  تفگ  عفد  ار  وا  دیشوک و  یسب  رخ 
رگا تفگ  ریسا  ار  تعاجَم  رخ  نآ  دوب  هتـشگ  تسا  هدمآ  رفُک  نُکَی  نَأ  ٌرقَف  َداَک  تسد  داد  قیاقح  شک  یلوسر  نآ  فیغَر ز  قشع 
دروخ دـنگوس  هبوت و  لّوا  رخ  رگ  مِهب  هدرم  نم  تسا  نیا  تایح  رگ  مهر  او  يراب  عوج  باذـع  نیز  ریگ  هدرم  هر  کـی  تسا  رکم 

: بلکلا عوج   2817 دنک ب 2823 - ناسآ  ناقمحا  رب  ار  گرم  دنک  نادان  قمحا و  روک و  صرح  درکب  یطبخ  يرخ  زا  مه  تبقاع 
.دشاب هنسرگ  ندب  ریس و  اضعا  هک  تسا  نآ 

.نان هدرگ  فیغر :

داک
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.2 تیب 515 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رقف :

.یگنسرگ تعاجَم :

لـمحت و تقاـط  دننکـش و  یم  ار  هبوت  هسوسو ، كدـنا  هب  دنتـسین  ابیکـش  اـما  دـننک ، یم  هبوـت  هاـنگ  زا  هک  یناـسک  زا  تسا  يزمر 
.دننکفا یم  رطخ  هب  ار  دوخ  راب  رگید  .دنرادن  ار  نت  ندرک  كاپ  تضایر و 

زا لـجا  رب  وا  تأرج  تسا  یقـش  وا  دـیواج ، ناـج  درادـن  نوچ  نادواـج  ِناـج  بآ  دـنرادن  هک  نارخ  ِناـج  رب  گرم  ناـسآ  تسین 
زا وا  رب  دـناشفا  رب  هک  دوبن  قزار  رب  زین  شدامتعا  تدـشاب  یگرب  گرم  زور  هب  ات  تددرگ  دَّلخم  ناـج  اـت  نک  دـهج  تسا  یقمحا 
416 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تشامگ  یعوج  شنت  رب  هگ  هگ  هچ  رگ  تشادن  يزور  یب  لضف  شنونک  ات  دوج  بیغ 

مه تّفخ  هب  مه  فطل و  هب  مه  للع  نآ  دوخ ز  دوب  یلوا  عوج  جنر  رـس  وت  زا  درآ  رب  هضیَه  یپ  زا  رگد  جنر  دـص  عوج  دـشابن  رگ 
ناگدـنهد شرورپ  زا  تیانک  نارخ :  2824 رنه ب 2831 - عفن و  دـص  تسا  عوج  رد  هصاخ  رت  هزیکاپ  اه  جـنر  زا  عوج  جـنر  لمع 

.مسج

.ینشور بآ :

.ددرگ یم  زاب  ناتفص  رخ  رخ و  هب  ریمض  شدامتعا :

.ماعط يراوگان  رثا  رد  لاهسا  یق و  هضیَه :

.یکبس تّفخ :

ندرم يوزرآ  دور و  یم  تسد  زا  شتقاط  دـنام  هنـسرگ  نوچ  تسا  نت  شرورپ  وا  تمه  ماـمت  هک  نآ  .تسا  نارورپ  نت  زمر  رخ » »
یم ار  ناج  هک  نآ  تسا و  یقمحا  درادـن  ینادواـج  یناگدـنز  نت ، گرم  زا  سپ  هک  نآ  يارب  ندرک  گرم  يوزرآ  اـما  .دـنک  یم 
تفآ هک  دوب  دوش  ریـس  رگا  هچ  تسوا  دوس  هب  دنام  هنـسرگ  یهاگ  رگا  دراذگ و  یمن  يزور  یب  ار  وا  نت  ادـخ  هک  دـناد  دـنارورپ ،

رگید ياه 
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.دسر ودب 

عوج امتحا و  تلیضف  نایب  رد 

عوج امتحا و  تلیضف  نایب  رد 

شوخ هلمج  تسا  هدـش  شوخ  تعاجَم  زا  شوخان  هلمج  نیبم  شراوخ  نینچ  ِهن  ناج  رد  عوج  نیه  تساهوراد  ناطلـس  دوخ  عوج 
لثم تسا  در  اه  تعاجم  یب  اه 

اولح نم  شیپ  رد  وج  نان  دوش  ات  ود  نوچ  ربص  زا  عوج  تفگ  هرـش  تتـسا  نیدب  نوچ  لئاس  تفگ  هرَفخَف  نان  دروخ  یم  یکی  نآ 
تسا ز يرازفلع  نیک  نوبز  ار  سک  ره  عوج  دـشابن  دوخ  مرجـال  مروبـص  يربـص ، منک  نوچ  مروخ  اولح  همه  هک  مناوت  سپ  دوش 

مک فلع  نوچ  دـنهد  یک  ار  ادـگ  فلج  ره  عوج  دـنمروز  ریـش  عوج  زا  دـنوش  ات  دـنا  هداد  ار  قح  ناّـصاخ  رم  عوج  نورب  هزادـنا 
.ندرک زیهرپ  .ءامتحا  اـمتحا :  2832 ییناـن ب 2840 - ِغرم  باـغرم  يا  هن  وت  یینازرا  نیدـب  مه  هک  روـخب  هک  دـنهن  وا  شیپ  تسین 

.رایسب ندروخ  زا  ندرک  زیهرپ 

.یگنسرگ تعاجم :

.وج ای  مدنگ  سوبس  هرَفخَف :

.زآ صرح ، هرش :

.فعاضم نتشگ ، ربارب  ود  ندش : ات  ود 

دروخ مهاوخ  اولح  هشیمه  مشاب  ابیکـش  رگا  سپ  تساولح  نوچ  ماک  رد  وج  نان  یگنـسرگ ، رب  ییابیکـش  اـب  يربص :...  منک  نوچ 
.میابیکش هک  تسا  نیمه  يارب 

418 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.5 تیب 2846 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ادخ :...  ناصاخ  قح : ناصاخ 

.دنارورپ یم  ار  ناج  هک  نآ  .دراد  یناحور  تایح  هک  نآ  .دنک  یم  یگدنز  بآ  رد  هک  یغرم  باغرم :

.دهد یم  شرورپ  ار  مسج  هک  ییاه  كاروخ  هب  هتسب  لد  زا  تیانک  ینان : غرم 

قح رما  هب  شدیشخب  لّکوت  تّوق  تحیصن  نمض  رد  نابز و  هب  درک  تحیصن  ار  وا  دش  فقاو  وا  ریمض  صرح و  زا  خیش  هک  يدیرم  تیاکح 
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شدیشخب لّکوت  تّوق  تحیصن  نمض  رد  نابز و  هب  درک  تحیصن  ار  وا  دش  فقاو  وا  ریمـض  صرح و  زا  خیـش  هک  يدیرم  تیاکح 
قح رما  هب 

دوب اج  نآ  ِدب  نان  يرهش  يوس  گنرد  یب  يدیرم  اب  دش  یم  خیش 
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یشاب دنچ  ار  وا  تفگ  ریمـض  زا  فقاو  دوب و  هگآ  خیـش  دیدپ  تلفغ  زا  تشگ  یم  یمد  ره  دیرم  رکف  رد  طحق  عوج و  سرت  گنت 
، عوج زیوم  زوج و  یب  دنراد  ار  وت  هک  زیزع  نانینزان  نآ  يا ز  هن  وت  یتخود  لّکوت  ربص و  هدید  یتخوس  نان  هّصغ  يارب  زا  ریحَز  رد 

یتسیب نان  یب  وت  حـبطم  نیا  رد  هک  یتسین  اهنآ  زا  وت  غراف  شاب  تسادـگ  جـیگ  وت  وچمه  نوبز  یک  تسادـخ  ناـصاخ  ناـج  قزر 
ییاون یب  میب  ياک ز  شیپ  شیپ  نان  دور  یم  دریمب  نوچ  ماع  ناراوخ  مکـش  نیا  يارب  زا  مادـم  نان  رب  ناـن  تسا و  هساـک  رب  هساـک 

وت وت ز  رب  وت  قزر  تسد  اپ و  نازرلم  نک  لّکوت  نیه  ریحز  ردنا  ار  شیوخ  هتشکب  يا  ریگ  زیخرب  نان  دنام  یتفرب  وت  شیوخ  هتـشک 
نتـشیوخ يدمآ  قزر  يُدب  يربص  ار  وت  رگ  لوضف  يا  دـناد  تیربص  یب  هک ز  لوم  لوم  وا  دـنز  یم  تسا و  قشاع  تسا  رت  قشاع 

صصق و ذخآم  رد   2841 تسیز ب 2854 - دننات  یم  ریس  لّکوت  رد  تسیچ  عوج  فوخ  هزرل ز  بت  نیا  يدز  وت  رب  ناقشاع  نوچ 
یگنهرب یگنسرگ و  زا  دینج  دزن  یـسک  : » ءایلوألا هرکذت  زا  یکی  تسا ، هدمآ  تیاکح  نیا  دنتـسم  رد  ناتـساد  ود  يونثم  تالیثمت 

هب دـنک  تیاکـش  زا  رپ  ار  ناهج  و  دـنز ، عینـشت  هک  دـهدن  یـسک  هب  یگنهرب  یگنـسرگ و  ادـخ )  ) تفگ ار  وا  دـینج  .درک  تیاکش 
ص 431) ءایلوألا ، هرکذت  « ) .وت هن  دهد  دوخ  ناتسود  ناقیدص و 

420 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدش لقن  نیدلا  مولع  ءایحا  زا  دراد و  ناتساد  نیدب  یتهابش  كدنا  هک  رگید  تیاکح  و 

ِدنتسم اجنیا  رد 
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هنـسرگ هک  یـسرت  یم  نآ  زا  یـسرت  یمه  هچ  زا  تفگ  یمه  نتـشیوخ  اب  ضر )  ) لیِـضف و  : » میروآ یم  تداعـس  يایمیک  زا  ار  نآ 
ج 2، تداعس ، يایمیک  « ) .دراد زاب  وت  لاثما  وت و  زا  يو و  باحصا  دهد و  ص )  ) دمحم هب  یگنسرگ  یلاعت  قح  هک  تاهیه  ینامب ؟

نِم ِدبَعِلل  ًابَلَط  ُّدَـشا  ُقزِّرلا  قزر : ندوب  قشاع  ( 4 تیب 1640 / ناونع  هب : دـینک  هاگن   ) .ِهَّللا ُماَعَط  ُعوُجلا  ناـصاخ : قزر  عوج  ص 40 )
.ِِهلَجا

(5 تیب 2388 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 5 ناج 2388 / داد  هک  یسک  نان  دهدب  هن  رو  نآ  دشاب  لّکوت  فعض  زا  تفگ 

دشاب واگ  فلع  هک  نیحایر  تابن و  زا  دنک  رپ  ار  گرزب  هریزج  نآ  یلاعت  قح  گرزب ، تسا  يا  هریزج  رد  اهنت  هک  واگ  نآ  تیاکح 

واگ فلع  هک  نیحایر  تاـبن و  زا  دـنک  رپ  ار  گرزب  هریزج  نآ  یلاـعت  قح  گرزب ، تسا  يا  هریزج  رد  اـهنت  هک  واـگ  نآ  تیاـکح 
دشاب

ار ارحص  همه  هک  فوخ  هّصغ و  زا  دربن  شباوخ  دوش  بش  نوچ  يا ، هراپ  هوک  نوچ  دوش  هبرف  دروخب و  ار  همه  واگ  نآ  بش  هب  ات 
زاـب .يد  زا  دـنیب  رت  هوبنا  رتزبـس و  ار  ارحـص  همه  دزیخرب  زور  لـالخ ، نوچمه  دوش  رغـال  هّصغ  نیا  زا  اـت  مروخ ؟ هچ  ادرف  مدـیرچ 

دنک یمن  دامتعا  دنیب و  یم  نینچمه  وا  هک  تساه  لاس  دریگب ، مغ  نامه  شبش  زاب  دوش ، هبرف  دروخب و 

میظع و تفز و  دوش  ات  بش  هب  ات  وا  درچ  ار  ارحـص  هلمج  ناهد  شوخ  اهنت  تسا  يواگ  وا  ردنا  ناهج  ردنا  تسه  زبس  هریزج  کی 
هتـسُر ناـیم  اـت  تشد  زبس  ددرگ  حبـص  دـیآ  رب  نوچ  مغ  رغـال ز  وم  ِراـت  نوچ  وا  ددرگ  مروخ  هچ  ادرف  هک  هشیدـنا  بش ز  بَجتنُم 

رس وا  درچ  ار  نآ  بش  هب  ات  رقَبلا  ُعوُج  اب  واگ  دتفا  ردنا  تشک  زبس و  ِلیصَق 
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هک عَجَتنُم  فوخ  رغال ز  دوش  ات  عزف  زا  دـتفا  بت  ردـنا  بش  زاب  دوش  ُرپ  تَّوق  هیپ و  زا  شنت  نآ  دوش  ُرتَمل  هبرف و  تفز و  زاـب  رـس  هب 
نیز راز و  هزبس  نیز  مروخ  یم  نم  لاس  نیدنچ  هک  دشیدنن  چـیه  رقب  نآ  راک  تسا  نیا  اه  لاس  روَخ  تقو  ادرف  دروخ  مهاوخ  هچ 

هک رغال  دوش  یم  تفَز  ِواگ  نآ  دوش  یم  بش  نوچ  زاـب  میزوس  لد  مغ و  سرت و  نیا  تسیچ  میزور  دـماین  مک  يزور  چـیه  نمچ 
بجع لبقتسم  دروخ  مهاوخ  هچ  هک  نان  ِفوخ  زا  دوش  رغال  یمه  وک  ناهج  نیا  تشد  نآ  تسا و  واگ  نآ  سفن ، تفر  قزر  هوآ 

دای مه  ار  هدروخ  توپ  تول و  رگن  یـضام  نک و  لبقتـسم  كرت  روخ  دمان ز  مک  يدروخ و  اه  لاس  بلط  مزاس  اجک  زا  ادرف  ِتول 
2855 راز ب 2869 - شاب  مک  ِرباغ و  ردنا  رگنم  رآ 

422 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: همان یهلا  رد  تسا  راطع  هدورس  زا  هتفرگ  واگ : ناتساد 

ناسکی هوک  دص  اب  تسا  یناویح  هک  ناس  درخ  درم  نآ  تسا  هتفگ  اطع 

تسا ماقم  ار  وا  هگیاج  نآ  رگم  تسا  مان  فاق  ار  نآ  هک  یهوک  ِسپ 

تسا هار  شیپ  ایرد  تفه  وا  سپ  تسا  هایگ  رپ  ارحص  تفه  وا  سپ 

خلب مدرم  زا  .ق ) .ه  تافو 135  دلوت 50 ،  ) هرسیم نب  ِءاطع  ندروخ  هک  زج  يراک  تسین  ار  وا  هک  نت  يوق  یناویح  تسه  اج  نآ  رد 
رد تسا  هدـمآ  ءایلوألا  هیلح  هوَفَّصلا و  هفـص  رد  وا  ياه  تیاور  اه و  هتفگ  لاـح و  حرـش  .تسا  روهـشم  یناـسارخ  ءاـطع  ماـن  هب  و 

ءاطع ار  وا  بیذهتلا  بیذهت 
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وا ياه  تیاور  دسیون : .تسا و  هتشون  هللا  دبع  ای  هرـسیم  ار  وا  ردپ  و  دمحم ، وبا  ای  نامثع  وبا  ای  بویا  وبا  ار  وا  هینک  ملـسم و  یبا  نب 
.دنا هداد  تبسن  نایسن  فعض و  هب  ار  وا  تسا و  لسرم 

.هبرف ًازاجم  .هدیزگ  بَجَتنُم :

.دنربب ندوب  زبس  لاح  رد  تشک  زا  هچ  نآ  لیصَق :

: رقبلا عوج 

هک ییاج  عجتنم : ( 2 تیب 238 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 2 رقبلا 238 / عوج  زا  هراـچ  یب  رخ  نآ  رحـس  اـت  بش  نآ  تشگ  ولهپ  هب  سپ 
.دنور اج  نادب  فلع  بآ و  يارب 

هک تسا  ناطیـش  .دننک  دامتعا  قح  ترـضح  فطل  هب  دـنروخن و  ادرف  يزور  مغ  هک  ار  مسج  ناگدـنرورپ  ناصیرح و  تسا  یهیبنت 
(268 هرقب ،  ) .َْرقَْفلا ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا  هک : دناسرت  یم  یگنسرگ  زا  دهد و  یم  میب  ار  نانآ 

دروخ بآ  ات  همشچ  هب  تفر  ششوک ، زا  ریش  ندش  هنشت  ار و  رخ  نآ  ریش  ندرک  دیص 

، دروخ بآ  ات  همشچ  هب  تفر  ششوک ، زا  ریش  ندش  هنشت  ار و  رخ  نآ  ریش  ندرک  دیص 

هبور زا  تفاـین ، رگج  لد و  درک  بلط  ریـش  تسا ، رت  فیطل  هک  دوب  هدروخ  هاـبور  ار  هدرگ  لد و  دـنب و  رگج  ریـش ، ندـمآ  زاـب  اـت 
، هدرب ناج  هلیح  رازه  هب  زور و  نآ  دوب  هدید  یتسایس  نانچ  نآ  يدوب  رگج  لد و  ار  وا  رگا  تفگ  هبور  رگج ؟ لد و  وک  هک  دیسرپ 

ریعَّسلا ِباَحصا  ِیف  اَّنُک  اَم  ُلِقعَن  وا  ُعَمسَن  اَّنُک  َول  يدمآ ، زاب  وت  ِرب  یک 

دروخ یبآ  ات  همشچ  يوس  تفر  دد  ِناطلس  نآ  ششوک  زا  دش  هنشت  ریلد  ریش  نآ  شدرک  هراپ  هراپ  ریش  شیپ  ات  کهبور  ار  رخ  درب 
رخ رد  تسُج  روَخ  هب  همشچ  زا  تشگاو  نوچ  ریش  شلصاح  دش  یتصرف  نوچ  نامز  نآ  شلد  دنبرگج و  نآ  دروخ  کهبور 
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یک رگج  ای  لد  ار  يدوب و  رگ  تفگ  دـُب  ود  نیز  ار  روناـج  دـشابن  هک  دـش  هچ  لد  وک  رگج  ار  هبور  تفگ  رگج  هن  دـُب  لد  هن  لد 
راب يدـُب  لد  ای  ار  يدوب و  رگج  رگ  زیرگ  لوه و  نداتفا و  هوک  نآ ز  زیختـسر و  دوب و  هدـید  تمایق  نآ  رگد  راب  يدـمآ  اج  نیدـب 

« .میدوبن نایخزود  زا  میتشگ  یم  زاب  دوخ  درخ  هب  ای  میدوب  هدینش  رگا   ...: » عَمـسَن اَّنُک  َول   2870 يدمآ ب 2877 - وت  رب  یک  رگید 
هک مروخب  وا  لد  شوگ و  سپ  منک  یلـسغ  نم  تفگ  ار  هابور  هاـگ  نآ  : » تسا نینچ  هنمد  هلیلک و  رد  دروخ : یبآ  اـت  ( 10 کُلم ، )

ص 257) هنمد ، هلیلک و  « ) .دنا هدومرف  قسن  نیا  رب  تلع  نیا  جالع 

تـسا هروراـق  لوب و  ناـج  ِرون  درادـن  وک  یجاـجز  نآ  نآ  تسین  لـگ  زج  حور  دـشابن  نوچ  نآ  تسین  لد  لد  روـن  دـشابن  نوـچ 
424 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لافس  هشیش و  نآ  تسا  قلخ  تعنص  لالجلا  وُذ  ِداد  تسا  حابصم  رون  ناوخم  شلیدنق 

دوهج نآ  دنچ  دادعا و  ناشرون  ردنا  تسین  دنتخیمآ  نوچ  لیدنق  شش  رون  داّحتا  ّالا  دوبن  اه  بََهل  رد  دادتعا  دشاب  فرظ  رد  مرجال 
ار و ثیـش  دنیب  ود  سپ  ار  حور  دتفا  فرظ  رب  رظن  نوچ  تسا  هدش  كِردـُم  نمؤم و  نآ  دـید  رون  تسا  هدـش  كرـشم  اه  فرظ  زا 
دـنا و نان  هدُرم  دـنا  تروص  اـهنیا  دـنا  نادرم  هن  نیا  دوب  ناـج  ار  وک  تسا  نآ  یمدآ  دوب  نآ  دوخ  وج  تسه  شبآ  هک  وج  ار  حون 

یلاعت قح  بناج  زا  هک  یتفرعم  لد : رون   2878 دنا ب 2886 - توهش  هتشک 
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: میرک نآرق  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  لد و  زا  تسا  تراعتـسا  جاـجُز : ( 35 رون ،  ) .ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهَی  هک : دوش  یم  تضاـفا 
نآ رد  تسا ، ینادـغارچ  نوچمه  وا  رون  لثم  ٌّيِّرُد : ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  ِیف  ُحابْـصِْملا  ٌحابْـصِم  اهِیف  ٍهاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَـثَم 

.دّدعت .ندروآ  رامش  رد  دادتعا : ( 35 رون ، « ) .ناشخرد هراتس  وچمه  هنیگبآ  يا  هنیگبآ  رد  غارچ  یغارچ ،

.كرشم زا  تیانک  دوهُج :

.نتسیرگن نانآ  مسج  هب  حون : ثیش و  ندید  ود 

تسا رس  نآ  رگید ز  تسین  شرون  کیل  تسا  رگید  هتیلپ  نیا  لافس و  نیا 

دوبن لد  ار  رخ  هک  ریش  هب  هابور  خساپ  زا   3 / 1254 يود 1255 - دادعا  تسا  هشیش  زا  هک  نآ  يوش ز  مگ  يراد  هشیـش  رد  رظن  رگ 
یلد نآ  هن  تسین  لد  ار  نایامن  مدآ  ای  نایمدآ  زا  يرایـسب  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیدـب  دریگ ، تربع  دـید  هچ  نآ  زا  یتسیاب  هن  رگ  و 

ار نآ  هچ  نآ  تسا و  یکی  ناگدنراد  همه  رد  هک  تسا  رون  نآ  ادخ  حابصم  .تسا  نشور  یهلا  رون  زا  هک  یلد  تسا ، هنیس  رد  هک 
.تسا هجاجُز »  » انالوم ریبعت  هب  ای  مسج ، دزاس  یم  ددعتم 

3 جارس 1253 / دش  رگید  تسین  رگید  رون  جاتن  یسوم  زا  تسه  تمایق  ات 

425 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسرب  تروص  زک  تشگ  کی  وا  شیپ  تسرپ  تروص  يوت  ات  دشاب  ود  هن 

زین مینیب  یم  ود  هـک  ار  ییاـهرون   1 / 675 تسُر 676 - مشچ  زک  رگن  رد  شروـن  هب  وـت  تسود  وـت  مشچ  يرگنب  تروـص  هب  نوـچ 
هچ نآ  و  تسا ، ددعتم  فرظ  هشیش و  هلیتف و  زا  تسا  ینشور  نآ  ندش  دیدپ  تلیسو  هچ  نآ  تسا  نینچ 
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.تسا یکی  همه  رد  هداهن  اهنآ  رد  ادخ 

دوب ار  وا  هک  یتلاح  رس  زا  رازاب  نایم  رد  تشگ  یم  غارچ  اب  زور  هک  بهار  نآ  تیاکح 

دوب ار  وا  هک  یتلاح  رس  زا  رازاب  نایم  رد  تشگ  یم  غارچ  اب  زور  هک  بهار  نآ  تیاکح 

هب ییوج  یم  هچ  نیه  نالف  ياک  ار  وا  تفگ  یلوضفلا  وب  زوس  قشع و  رپ  شلد  يرازاـب  درِگ  زور  تشگ  یم  رب  عمـش  اـب  یکی  نآ 
دوب هک  یمدآ  وس  ره  هب  میوج  یم  تفگ  غال  تسیچ  نشور  زور  نایم  رد  غارچ  اـب  ناـیوج  وت  يدرگ  یم  هچ  نیه  ناـکد  ره  يوس 

هر رد  هَر  ود  هداج  رب  درم  مهاوخ  تفگ  رُح  ياناد  يا  رخآ  دـنا  ناـمدرم  ُرپ  رازاـب  نیا  تفگ  يدرم ؟ تسه  یمد  نآ  تاـیح  زا  یح 
ات ناهج  رد  يدرم  لاـح  ود  نیا  رد  وک  وک  هب  وک  مناود  يدرم  بلاـط  وک  درم  توهـش  تقو  مشخ و  تقو  هرـش  ماـگنه  هب  مشخ و 

عرف ربخ  یب  یلـصا  یعرف ز  رظان  کین  وت  نیب  ییاضق  مکح و  زا  لفاغ  کیل  ییوج و  یم  زیچ  ردان  تفگ  ناج  زورما  منک  وا  يادف 
رد دنا  هتـشون  .ق م )  323 - 412  ) نژوید ای  سناـج  وید  هراـب  رد  ار  ناتـساد  نیا  بهار :  2887 ردـق ب 2896 - ماکحا  لصا  مییام 

: تسا هدمآ  ریبک  ناوید 

تسوزرآ مناسنا  ملولم  دد  وید و  زک  رهش  درگ  تشگ  یمه  غارچ  اب  خیش  يد 

زا لوُضُفلا : ُوب  ( 4640 تیب 4639 - ریبک ، ناوید   ) تسوزرآ منآ  دوشن  یم  تفای  هک  نآ  تفگ  ام  میا  هتـسُج  دوشن  یم  تفای  دنتفگ 
ینعم هب  ات  تسا ، رترهاـظ  شناد ) بسک  يارب   ) .سرپ رایـسب  ینعم  رد  لوضفلا  وب  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  دـعب  ياـه  تیب  نومـضم 

.اج یب  نک  هلخادم 

يادن مد »  » هک تسا  هدمآ  نوسلکین  حرش  رد  نآ  زا  يوریپ  هب  يوقلا و  جهنملا  رد  یمد : نآ 

حرش
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427 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

.تساپ راچ  یمدآ و  لباقم  یمد  نآ  و  هدمآ ، زین  يونثم  زا  رگید  ياج  رد  بیکرت  نیا  اّما  .تسا  تسلا 

تـسا یناحور  تایح  ياراد  یمد ،» نآ   » نآ زا  دوصقم  سپ   4 اپ 3618 / راچ  یمدآ و  یمد و  نآ  اطع  زا  دندروخ  ریـس  يزور  دنچ 
.ینامسج تایح  هدنراد  لباقم 

حیـضوت راصتخا  هب  مود  تیب  مین  رد  هَر : ود  هّداج  تیب 34059 ) ریبک ، ناوید   ) یمدآ يا  هن  هکنا  یمد ز  هتـسب  یمدآ  ییمدآ  ییمدآ 
.دشاب رادنتشیوخ  هرش  ماگنه  مشخ و  ماگنه  .دنکن  مگ  هار  هرش  مشخ و  هّداج  رد  هک  مهاوخ  یم  ار  يدرم  تسا  هدمآ  نآ 

يرارق يا  ار  هراخ  دیدح و  دنادرگ  بآ  ار  هراچ  ِناهج  دنادرگ  گنت  دنک  هلبا  اضق  ار  دراطع  دص  دـنک  هرمگ  اضق  ار  نادرگ  خرچ 
يدید ار  كاخ  ایب  رخآ  نیبب  مه  ار  وج  بآ  ایسآ  گنس  شدرگ  يدیدب  نوچ  ماخ  ماخ  یماخ  ماخ  یماخ  ماخ  ماگ  ماگ  ار  هر  هداد 

ّقح تفگ  شوه  هب  نک  یم  رظن  مه  شتآ  ردـنا  شوج  هب  ینیب  یم  رکف  ياـه  گـید  ار  داـب  رگنب  كاـخ  ناـیم  رد  اوـه  رد  دـمآ  رب 
ینیب دنچ  رگن  ار  نداد  ربص  يدـید  ربص  رظن  نیدـنچ  نکم  دوخ  ربص  هب  نیه  تمداد  يربص  تییوم  ره  هب  نم  تمرکم  رد  ار  بویا 
کین تساـه  تمـالع  سب  ار  نآ  دـید  کـیل  منیب و  یم  هک  ییوگ  یمه  وت  ار  بآ  زیت  نیبـب  مه  نک  نورب  رـس  ار  بـالود  شدرگ 
ناریح وا  دید  ایرد  هک  نآ  دوب و  نایوگ  رِـس  دید  ار  فک  هک  نآ  رگن  رد  ایرد  هب  دیاب  تتریح  رـصتخم  يدـید  وچ  ار  فک  شدرگ 

ار فک  هک  نآ  دوب 
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وا هک  نآ  رایتخا  یب  دش  دید  ایرد  هک  نآ  رامـش و  رد  دشاب  دید  اه  فک  هک  نآ  دنک  ایرد  لد  دید  ایرد  هک  نآ  دنک و  اه  ّتین  دید 
ار نآ  هک  تسا  نآ  يارب  دراطع  صاصتخا  دِراطُع :  2897 دوب ب 2911 - شغ  یب  وا  دید  ایرد  هک  نآ  دوب و  شدرگ  رد  دید  فک 

.دنا هتفگ  کلف » ریبد  »

428 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.بابسا ملاع  .ملاع  نیا  زا  تیانک  هراچ : ناهج 

هدروآ يورقنا  .ندوب  لفاغ  بابسألا  ُبِّبَسُم  زا  و  نتسناد ، اه  ّتلع  ار  نانآ  ندید و  ار  يرهاظ  ياه  ببس  نداد : رارق  ماگ  ماگ  ار  هر 
دیوگ دنک  دادـماب  نوچ  لفاغ  ِیب : ُلَعُفی  اَم  ًابَجَع  َلوُقَی  ُِلقاَعلا  حَبـصا  اَذا  اذـک َو  ُلَعجا  .اَذَـک َو  ُلَعفا  ُلوُقَی  ُِلفاَغلا  َحَبـصا  اَذا  : » تسا

ییابیکـش هب  هک  يربمیپ  بّویا : درک ».) دـهاوخ  هچ  نم  اب  ادـخ  ( ؟ دـننک هچ  نم  اب  ات  اتفگـش  دـیوگ  لقاع  مهن و  نینچ  منک و  نینچ 
.تسا هدش  تراشا  وا  يرامیب  هب  ( 41 ص : ، 83 ءایبنا : هروس   ) میرک نآرق  رد  .تسا  فورعم 

.دور دنت  هک  یبآ  بآ : زیت 

.تسردان روصت  ّتین : همان ) تغل  زا  لقن  هب  يدسا ،  ) بآ زیت  شتآ و  دنت  ربا و  نامد  باتفآ  هم و  خرچ و  زور و  بش و 

.دـمآ نآ  فصو  تیب 2879 ، رد  هک  یجاـجز »  » زا تـسا  يا  هنوـگ  هجیتـن  تـفر ، یم  نـشور  غارچ  اـب  زور  رد  هـک  يدرم  ناتـساد 
رهاظ وا  .دوب  مود  جاجز  عون  زا  وا  غارچ  هک  بهار ، نادب  تسا  یضیرعت  اه  تیب  نیا  لصاح  .تسا و  یهت  ناج  رون  زا  هک  یجاجز 

ربص يرابدرب و  هک  نآ  .تسناد  یمن  دشاب و  رابدرب  زآ  مشخ و  ماگنه  هک  تساوخ  یم  ار  یسک  .ار  نطاب  هن  دید  یم  ار 
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.نیبب ار  هد  ربص  رگنم و  ربص  هب  تفگ  ودب  داد و  ربص  ار  بّویا  هک  نانچ  .تسادخ  دهن  یم  مدرم  رد  ار 

دناوخ شام  ِّدض  تفگ و  شتسرپ  تب  دناوخ  شامعا  ادخ  ار  سح  هدید 

تـسا يا  همدقم  هّصق  نیا  ندروآ  2 و  / 1600 دـیدن 1601 - ار  ادرف  دـید و  یلاح  هک  نآ  دـیدن ز  ار  ایرد  دـید و  فک  وا  کنآ  ز 
.رایتخا ربج و  هلئسم  ندروآ  رد  ثحب  هب  يارب 

رابغ تدومنب  دیشوپ و  ار  داب  راکشآ  درک  فک  دیشوپ و  ار  رحب 

الع رب  دیآ  رب  نوچ  دوخ  زا  كاخ  اوه  رد  ناچیپ  كاخ  هرانم  نوچ 

5 فرصنم ب 1030 و 1028 و 1027 / درادن  ایرد  یب  ّفک  فرط  ره  هناور  ینیب  یمه  فک 

ار غم  ناملسم  ندرک  توعد 

هراشا

ار غم  ناملسم  ندرک  توعد 

نقوم مه  لضف  دیازف  رو  موش  نمؤم  ادـخ  دـهاوخ  رگا  تفگ  نانمؤم  زا  شابب  وش  ناملـسم  نیه  نالف  ياک  يدرم  تفگ  ار  یغم  رم 
يوس تدنـشک  یم  تشز  ناطیـش  نآ  سحن و  سفن  کیل  وت  ناج  خزود  تسد  زا  دـهر  ات  وت  نامیا  ادـخ  دـهاوخ  یم  تفگ  موش 
فرط نآ  تسا  بلاغ  وک  نُدب  منات  نآ  رای  دنمروز  دـشاب  هک  مشاب  وا  رای  دـنا  بلاغ  ناشیا  وچ  فصنم  يا  تفگ  تِشنُک  نارفک و 

ناطیـش سفن و  تفرن  شـشیپ  نوچ  دوس  هچ  وا  تساوخ  تفز  قدـص  نم  زا  تساوخ  یم  ادـخ  نوچ  تسا  بذاـج  بلاـغ  هک  متفا 
رد ناتساد  نیا  ار : غم  ناملـسم  ندرک  توعد   2912 دُرم ب 2919 - درُخ و  تشگ و  رهق  تیاـنع  نآ  دُرب و  شیپ  ار  دوخ  تساوـخ 

يربگ ییرَدَق  هک  دنا  هتفگ  : » تسا نینچ  رارسالا  فشک  رد  .تسا  هدمآ  رارسالا  فشک  دیرفلا و  دقع  نوچ  اه  باتک  یخرب 
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.دهاوخ یمن  دراذگ و  یمن  ار  وت  ناطیـش  دهاوخ و  یم  هَّللا  تفگ  يرَدَق  .دهاوخ  يادـخ  ات  تفگ  ربگ  .دوش  ناملـسم  هک  تفگ  ار 
رب دراد  هبلغ  ناطیـش  تساوخ  هک  نآ  و  یتـساوخ ، ار  ناطیـش  تسا و  یتـساوخ  ار  هَّللا  هک  تسا  يراـک  بجع  هک  داد  باوـج  ربـگ 

يردق دندش ، رفـس  مه  ییردق  اب  ییـسوجم  : » تسا نینچ  دیرفلا  دقع  رد  و  « 30 ( » ص 681 ج 1 ، رارـسالا ، فشک  « ) .ادخ تساوخ 
.تدراذـگن ناطیـش  نکیل  داد  تصخر  ادـخ  تفگ  .موش  دـهد  تصخر  ادـخ  رگا  تفگ  يوـشن ؟ ناملـسم  ارچ  تفگ  ار  یـسوجم 

ص 196) ج 2 ، دیرفلا ، دقع  « ) .متسه ود  نآ  نیرت  يوق  اب  نم  سپ  تفگ 

__________________________________________________

.هتسیاش رتکد  ياقآ  يروآ  دای  ( 30)

430 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا قح  ترضح  ششخب  هبترم  ود  ره  تسا و  نامیا  زا  رتالاب  هبترم  ناقیا ، .هدنراد  نیقی  ِنقُوم :

.تسا نارفاک » هاگتدابع   » دوصقم تیب  رد  و  دوهی ، دبعم  يربع ) : ) تشنُک

.زیچان طاسب ، هت  شزرا ، مک  زیچ  درم : درخ و 

تـسا ربـج  هب  دـقتعم  هنومن  غم  .راـیتخا  ربـج و  رد  یثـحب  .تسا  هدـش  ناونع  يونثم  رد  نآ  ریظن  اـهراب  هک  .تسا  يا  هنوـگ  هطلاـغم 
.رایتخا هب  لئاق  تسا و  يردق  درم  و  ثحب ) فرط  ندرک  تکاس  يارب  ای  ًاتقیقح  )

تخاس ار  نآ  رم  دمآ  يرگید  ریخ  ياج  نآ  دوب  دجسم  یتساوخ  یتخارفا  شوخ  شقن  دص  وا  ردنا  یتخاس  ییارس  رصق و  یکی  وت 
درک راولـش  ار  سابرک  وت  مغر  دربن  زا  مصخ  یتساوخ  یم  ابق  وت  ابق  ندیـشوپ  رهب  يزاسب  شوخ  ات  سابرک  یکی  يدـیفاب  وت  اـی  رید 

وا هک  نآ  تسیچ  سابرک  نیا  مرج  دش  نوبز  وا  ندش  بلاغ  نآ  يار  نوبز  زج  نم  ناج  دوب  هچ  سابرک  هراچ 
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ضعب  2920 دـناشن ب 2926 - وا  هناخ  کلم و  رد  نب  راخ  دـنارب  يو  رب  وا  تساوخ  یب  یـسک  نوچ  تسیک  تسین  بلاـغ  بولغم 
دنایامن یم  نینچ  زین  رهاظ  اه  تیب  هب  تسخن  شرگن  اب  دـنا  هتفرگ  غم  هتفگ  ات 2936  ار  اه  تیب  رگید  تیب و  نیا  نومـضم  ناحراش 
ناطیـش تردق  هک  دروآ  یم  دیدپ  هداس  ياه  نهذ  رد  ار  يا  ههبـش  نخـس  حرط  نوچ  دـبای و  یم  نایاپ  تیب 2919  اب  غم  نخـس  اما 
.دبای یم  همادا  اه  هتفگ  نیا  دیادز و  یم  ار  ههبش  نیا  اه  لاثم  ندروآ  اب  تسوا  هویش  هک  نانچ  انالوم  .تسادخ  زا  شیب  هَّللا ) َذاَعَم  )

يراوخ نینچ  نیا  رای  هک  نوچ  مون  هزات و  را  نم  مدرگ  قَلَخ  مه  دور  یم  تقالخ  يو  رب  نینچ  هک  دوب  يراوخ  نیدـب  هناخ  بحاص 
مرب نظ  نیا  ادخ  رب  هک  مین  نآ  مرفاک  ای  ناغم  گنن  رگا  نم  ناک  ُهَّللا  ءاش  شیا  دمآ  رخست  ناعتـسم  دمآ  سفن  هاوخ  هک  نوچ  موش 

حرـش نیرفآ  مد  ندز  مد  دراـین  هک  نینچ  دریگ  ورف  ار  وا  تکلم  وـج  مکح  وا  تـکُلم  ردـنا  ددرگ  وا  مـغر  وا و  هاوخاـن  یـسک  هـک 
431 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

ات نمجنا  ره  رد  تسوا  بلاغ  هک  نوچ  ندش  دیاب  یم  وید  نیا  هدنب  شدیازفا  یم  هّصغ  مد  ره  وید  شدیاب  یم  دهاوخ و  یم  وا  عفد 
دوش وکین  رگد  نم  راک  هک  زا  دوش  وا  دارم  دهاوخ  وا  هک  نآ  ننملا  وذ  اج  نآ  دریگ  متـسد  هچ  سپ  نم  ناطیـش ز  دشک  نیک  ادابم 

: تیب نیا  همان  تغل  رد  یتشز ، تقالخ :  2927 ب 2936 -

لقن هب  ص 102 ) یماظن ، همان  لابقا   ) دنک دوخ  رب  هک  نم  رب  هن  تقالخ  دنک  دب  متروص  رگا  هاش  َِرب 
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.تسا يونثم  رد  هک  تسا  ینعم  نامه  هب  زین  تیب  نیا  رد  تقالخ »  » یلو هدش  ینعم  ندز  تمهت  غورد ، دیحو  موحرم  هیشاح  زا 

.تساوخ هاوخ : .ما ) هتفریذپ  ار  تسردان  يا  هشیدنا  مریذپب  ار  یتدیقع  نینچ  رگا   ) .هنهک قَلَخ :

نوچ  ) .دنهاوخ يرای  وا  زا  هک  ناعَتسُم :  5 تسا 3100 / ینتفگ  ضقاـنت  شهاوخ  یب  رفک  تسین  وت  رفک  دوخ  وت  هاوخ  یب  هک  نآ  ز 
نا دوش  نامه  تساوخ  شـسفن  هچ  نآ  رگا   ) .دش تساوخ  ادخ  هچ  ره  هَّللا :...  َءاَش  شیا  .دـش ) دـهاوخ  دـهاوخ ، یم  سفن  هچ  نآ 

.اورنامرف مکاح ، وج : مکح  .درادن ) ینعم  نتفگ  هَّللا  ءاش 

.یلاعت يادخ  نیرفآ : مد 

ار وا  دناوتن  وا  دنک و  دهاوخ  هچ  ره  ناطیـش  هک  تسا  یـضار  هنوگچ  تسا  ناطیـش  هلمج  زا  همه و  هدـننیرفآ  هک  ّلج  ّزع و  يادـخ 
هچ رب  ار  ناطیـش  هک  دومرف  دهاوخ  هدنیآ  ياه  تیب  رد  درک و  ناطیـش  یگدنب  تشاذگاو و  ار  ادخ  دیاب  تسا  نینچ  رگا  دیامن  عفد 

.تسا تسد  یناسک 

نامحر ِرَد  رب  ناطیش  لثم 

نامحر ِرَد  رب  ناطیش  لثم 

کلم وم  يات  کی  رـس  دیازفین  رد  وا  رما  یب  وا  کُلم  رد  سک  چـیه  ناکم  ناکم و ال  رد  دـمآ  مکاح  ناک  ُهَّللا  َءاش  شیا  هَِّلل  شاح 
رـس ور و  دـشاب  هداهنب  شرد  رب  رد  هب  دـشاب  یگـس  رگ  ار  نامکرت  وا  ناطیـش  نآ  رد  رب  گـس  نیرتمک  وا  نآ  ناـمرف  تسوا  کـلم 

هک دنک  رن  ریش  وچمه  يو  رب  هلمح  دنک  ربعَم  يا  هناگیب  رگا  زاب  دنمراوخ  نالفط  تسد  ردنا  دشاب  دنـشک  یم  شّمُد  هناخ  ناکدوک 
نابـساپ تسا و  هدش  یفاو  نانچ  نآ  نامکرت  شداد  هک  یجامُتت  بآ  دـش ز  راخ  نوچ  ودـع  اب  لُگ  یلو  اب  دـش  راّفُکلا  یلع  ُءاّدِـشا 

قح هک  ناطیش  گس  سپ 
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يور بآ  تسا  جامتت  بآ  َدب  کین و  يور  بآ  وا  درب  ات  دنک  وا  ياذغ  ار  اهور  بآ  دنت  تلیح  ترکف و  دص  وا  ردنا  دنک  شتسه 
دیرَم زا  دـیُرم و  زا  هّلگ  هّلگ  وگب  نابرق  ار  مکح  دـشابن  نوچ  وا  ناج  تردـق  هاگرخ  رد  رب  ماعط  دـبای  نآ  زا  ناطیـش  گس  هک  ماع 

هک نک  یم  ناحتما  وید  گس  يا  گر  هتسجَرب  وج  رما  هّرذ  هّرذ  گس  وچ  ّتیهولا  فهک  رد  رب  دیـصَولاب  یَعارِذ  طساب  گس  نوچ 
هچ رهب  زا  ذوعا  سپ  رن  قدص و  ردنا  هدام  دـشاب  هک  ات  رگن  یم  نک  یم  عنم  نک  یم  هلمح  اپ  قلخ  نیا  دـنهن  یم  هر  نیا  رد  نوچ  ات 
رد رب  میایب  ات  اشگ  رب  هر  تگـس  رب  نز  رب  گناب  اطخ  كُرت  ياک  تسا  نآ  ذوعا  نیا  گـت  زیت  عّفرت  زا  دـشاب  هتفگ  گـس  وچ  دـشاب 

حرـش تسا  زیاجان  ناغف  نیا  ذوعا و  نیا  تسا  زجاع  گس  توطـس  زا  كُرت  هک  نوچ  وت  هاـج  دوج و  مهاوخ ز  یتجاـح  وت  هاـگرخ 
433 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

نوریب رد  مرآ ز  یمن  نم  ندمآ  رد  نیا  رب  يرای  یمن  وت  نطو  ردـنا  ما  هدـنامرد  گس  مه ز  نم  هک  گس  زا  ذوعا  دـیوگ  مه  كُرت 
رن ریـش  دـشاب  هچ  گس  دـنز  رب  یگناب  كرت  هِّلل  َشاَح  قنع  ددـنب  ار  ود  ره  گس  یکی  هک  ُقُنق  كُرت و  رـس  رب  نونکا  كاخ  ندـش 

نوچ راکـش  وت  يارب  گس  نیا  دنک  نوچ  يا  هدنامرد  یگـس  اب  دش  اه  لاس  يا  هدـناوخ  نادزی  ریـش  ار  دوخ  هک  يا  دـنک  یق  نوخ 
.هَّللا َذاعَم  هِّلل : َشاَح   2937 راکشآ ب 2962 - یتسدش  گس  راکش 

ره َناَک : ُهَّللا  َءاش  شیا 
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.دش تساوخ ، ادخ  هچ 

(. ص  ) ربمغیپ نارای  هراب  رد  تسا  حتف  هروس  هیآ 29  زا  یتمسق  .نارفاک  رب  ناریگتخس  ِراّفُکلا : یَلَع  ُءاَّدِشا 

.ناگناگیب ندنار  يارب  تسا  هنوگ  لثم  اجنیا  2 و  شاپ 123 / رایغا  يراد  لد  رب  كاخ  شاب  راَّفُکلا  یَلَع  ُءاَّدِشا  ور 

.2 تیب 322 / لیذ  هب : دینک  هاگن  جامُتت :

.عیطم ربنامرف ، زا  تیانک  اجنیا  رد  .رادافو  یفاو :

وا نانمشد  رب  تسوا و  نادنزرف  ناتسود و  ِراوخ  نامکرت ، ِگس  هاگ  ره   ) .تسا يراکنا  ماهفتـسا  تیب  نیا  ندرک : اذغ  ار  اهور  بآ 
نینچ هن  .دربب  ار  وا  دب  کین و  ناگدنب  يور  بآ  هک  دـهد  یم  یتردـق  نانچ  هنوگچ  تسوا  هدـیرفآ  هک  ار  ناطیـش  ادـخ  دزات ، یم 

ص،  ) .َنیِـصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  .َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  تفگ : هک  درب  یم  ار  ناـنامیا ) تسـس   ) ماـع يوربآ  اـهنت  وا  تسا 
.رادربنامرف زا  تیانک  نابرق : ( 83 - 82

.هدنار دیرَم :

دوخ يوزاب  ود  ناشگس  و  ِدیِصَْولِاب : ِْهیَعارِذ  ٌطِساب  ْمُُهْبلَک  َو  فهک : باحـصا  گس  هراب  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  طِساب : ِگس 
.نامرف رظتنم  وج : رما  ( 18 فهک ،  ) .تسا هدنرتسگ  راغ  هناتسآ  هب  ار 

434 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدامآ كالاچ ، گر : هتسجرب 

.تفص ناطیش  وید : گس 

: ندرک یق  نوخ  .ِمیِجَّرلا » ِناـطیَّشلا  َنِم  ِهَّللاـِب  ُذوُعا  : » دـنیوگ ناطیـش  هسوسو  زا  ندـنام  ناـما  رد  يارب  هک  ناـنچ   ) .ندرب هاـنپ  ذوُعا :
(5 / 942 - 961 هب : دینک  هاگن  ار » نانامیا  تسس  ناطیـش ، ندرک  هارمگ   » ناتـساد زا  عالطا  دیزم  يارب   ) .ندیـسرت تخـس  زا  تیانک 

.تسا ناطیش  رَّخسم  هک  یمدآ  سفن  زا  تیانک  گس :

.تسا ینابهاگن  ینابـساپ و  رومأم  نانامکرت  هاگرد  رب  یگـس  نوچمه  وا  .تسادخ  ِنامرف  رخـسم  اه  هدـیرفآ  رگید  نوچمه  ناطیش 
ار سفن  هک  ینانمؤم  رب  ار  وا  .نانمشد  هدننک  راکش  تسا و  ناتسود  رخسم 
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سفن .تسا  ناما  رد  وا  رـش  زا  درب  هانپ  ادخ  هب  هک  نآ  .درب و  یم  رد  هب  هار  زا  ار  نانامیا  فیعـض  اما  تسین  یتردق  دـنراد  نامرف  رد 
.دش دهاوخ  گس  راکش  یمدآ  اراکشآ  تسا  هدومرف  هک  نانچ  هنرگ  دشاب و  نامرف  رد  هک  درک  تیاعر  دیاب  نادنچ  ار 

.نتفگ لیلد  هدنب  رایتخا  تابثا  رد  ار و  يربج  رفاک  یّنُس  نمؤم  نتفگ  باوج 

.نتفگ لیلد  هدنب  رایتخا  تابثا  رد  ار و  يربج  رفاک  یّنُس  نمؤم  نتفگ  باوج 

دوش و رکنم  ار  یهن  رما و  دـنیبن و  رایتخا  ار  دوخ  هک  ربج  نابایب  هار  نآ  نیمی  رب  مالَّسلا  ُمِهیَلَع  اـیبنا  مادـقا  هتفوک  دـشاب  یهار  ّتنس 
رگید و  رما ، نافلاخم  يازج  خزود  تسا و  رما  ناعیطم  يازج  هک  تشهب  راکنا  دـیآ  مزال  یهن  رما و  ندـش  رکنم  زا  و  دـنک ، لـیوأت 

زا دناد و  قلخ  تردق  بولغم  ار  قلاخ  تردق  هک  تسا  رَدَق  نابایب  هار  نآ  راسی  رب  ُهَراشالا و  ِهیِفکَت  ُِلقاعلا  هک  دماجنا  هچ  هب  میوگن 
درمش یم  رب  يربج  غم  هک  دیاز  اهداسف  نآ  نآ 

نهپ نیبب  تمصخ  يزاب  زاب  جنرطش  يا  يدید  دوخ  يزاب  باوج  مدروآ  کن  یتفگ  دوخ  ِنآ  باطخ  يربج  يا  ونـشب  نمؤم  تفگ 
يرایتخا ارجام  رد  نم  ونشب ز  نآ  ّرِس  اضق  رد  هنایربج  یتفگ  هتکن  يدنام  هچ  ناوخب  یّنس  همان  يدناوخ  رب  تدوخ  رذع  همان  زارد  و 

ار یمدآ  افو  دـیوج  اجک  سک  یخولک  زا  ایب  سک  دـیوگب  زگره  ار  گنـس  نایع  دـش  یناـتن  رکنُم  ار  ّسِح  ناـمگ  یب  ار  اـم  تسه 
سک جرفلا  ُّبَر  جرح  سک  رب  دـهن  یک  جرح  یَمعَـألا  یَلَع  اَـم  نادزی  تفگ  رگن  نم  رد  وت  روک  يا  اـیب  اـی  رپـب  نیه  دـیوگن  سک 

اب وچ  هک  ای  يدمآ  رید  ار  گنس  دیوگن 
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زج تسین  باتع  فیرـشت و  مشخ و  یهن و  رما و  ار  روذعم  دنز  ای  دیوگب  سک  ار  روبجم  اه  تسُجاو  نینچ  نیا  يدز  نم  رب  ارچ  وت 
ات تسا  نکاس  تنورد  ردنا  رایتخا  متساوخ  نیا  سفن  ناطیـش و  نیا  زا  نم  متـس  ملظ و  رد  تسه  يرایتخا  بیج  كاپ  يا  ار  راتخم 

ج 6، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  دوشگ  یلاب  رپ و  هگ  نآ  دید  شور  دوب  سفن  رد  هیعاد  رایتخا و  تسَخن  ار  فک  یفـسوی  وا  دـیدن 
436 ص :

درک هبرگ  تشوگ  دبنجب  نوچ  وج  دید  نوچ  دنک  وح  وح  مه  بسا  مُد  دینابنج  دید  هبنکش  نوچ  مُگ  هتـشگ  شرایتخا  هتفخب  گس 
سیو ماغیپ  تدرآ  هلالد  دش  سیلب  نوچ  ترایتخا  دبنجب  سپ  رارـش  دزیگنا  شتآ  یخفن ز  وچمه  رایتخا  نآ  شبنج  دمآ  ندـید  وَم 

لد رد  دـنک  یم  دراد  هضرع  وید  مغر  رب  اهریخ  هتـشرف  نآ  درون و  دـیاشگب  هتفخ  رایتخا  درک  هضرع  سک  نیا  رب  یبولطم  هک  نوچ 
کیرحت رهب  راد  هضرع  هتـشگ  وید  هتـشرف و  سپ  وـخ  ود  نیا  تسا  هتفخ  هضرع  زا  شیپ  هک  نآ  وـت ز  ریخ  راـیتخا  دـبنجب  اـت  وـیرغ 

رب دـیاب  دروآ  مالـس  نآ  کمن ز  اب  يا  زامن  لیلحت  تقو  هسک  هد  تّرـش  ریخ و  رایتخا  هسوسو  اه و  ماـهلا  دوش ز  یم  راـیتخا  ِقورع 
دـض ود  نیا  ینحنم  ییوا  زک  اریا  سیلب  رب  ینک  تنعل  هنگ  دـعب  زا  زاب  ناور  دـش  مزامن  نیا  رایتخا  ناتبوخ  ياعد  ماهلا  هک ز  کـلم 
دوخ راک  رد  ار  هدـنب  رگا  تسا : ناعیطم  يازج  تشهب   2963 راد ب 2989 - هضرع  دمآ  بیغ  باجح  رد  رارـس  رد  تدننک  هضرع 

دنک هچ  ره  دشابن و  يرایتخا 
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اب .درک و  دناوتن  دهاوخ  ادخ  هک  نآ  زج  هدنب  اریز  دوب ، دهاوخ  وغل  ناگدنب  رب  فیلکت  نداهن  ناربمیپ و  نداتسرف  دنک ، ادخ  هدارا  هب 
.درک و تسناوت  یمن  يرگید  راک  هدرک  هچ  نآ  زج  هدنب  هک  ارچ  تشاد ، دـهاوخن  ینعم  زین  ینامرفان  يرادربنامرف و  ربج ، نتفریذـپ 

.تشاد دهاوخن  ینعم  زین  خزود  تشهب و  بیترت  نیدب 

.لیصفت هب  زارد : نهپ و 

دیاب باـتع : ( 17 حـتف ، * ) .ٌجَرَح یمْعَأـْلا  یَلَع  َْسَیل  تـسا : مـیرک  نآرق  زا  هـتفرگ  .تـسین  یجرح  اـنیبان  رب  جَرَح : یَمعَـألا  یَلَع  اَـم 
.دوش هدناوخ  بیتع » »

(. ع  ) فسوی ندید  ماگنه  ار  دوخ  تسد  رصم  نانز  ندیرب  هب  تسا  تراشا  نتسخ : فک 

.ندرک گناب  توص ) مسا  : ) وحوح

.داب خفن :

437 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب تـسا  یتراـشا  نآ  رد  .یناـسفن و  شهاوـخ  سیلب  تـسا و  بوـبحم  زا  تیاـنک  سیو  ندروآ : سیو  ماـغیپ  سیلب و  ندـش  هلـالد 
.فورعم هموظنم  نیمار و  سیو و  ناتساد 

(. بولطم هب  ندیسر  يارب   ) ندش هدامآ  نداشگ : درون 

.3 تیب 3489 / لیذ  هب : دینک  هاگن  وید : هتشرف و  سپ 

.ربارب دنچ  .ناوارف  زا  تیانک  هسک : هد 

.ددرگ یم  لالح  دوب  مارح  وا  رب  زامن  رد  هچ  نآ  هک  نآ  ندیسر  رخآ  هب  زامن : لیلحت 

هک تسا  مّلسم  و  دننک ، یم  دصق  ار  نانمؤم  همه  نیحلاصلا ) هللا  دابع  یَلَع  انیَلَع و  ُمالَّسلا   ) نیرخآ مالـس  رد  ندروآ : کلم  رب  مالس 
.دش دنهاوخ  مالس  نآ  لومشم  مه  ناگتشرف 

يواطم رد  اـهراب  ثحب  نیا  دـنچ  ره  دـیاشگ ، یم  راـیتخا  ربج و  ثحب  ندروآ  ناـیم  هب  ون  زا  يارب  ار  لاـجم  ناملـسم  غم و  ناتـساد 
یمن يراک  ادخ  هدارا  هب  زج  یمدآ  رگا  دیوگ  ینادجو  ِكرد  هب  هجوت  قیرط  زا  تسوا  هویـش  هک  نانچ  انالوم  .هدمآ  نایم  هب  يونثم 

نتخاس فَّلکم  درک ، دناوت 
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سک ره  ار  تقیقح  نیا  نینچمه و  ار  تقلخ  صقان  و  دـنا ، هداهنن  فیلکت  تسین  رایتخا  نوچ  ار  داـمج  هک  ناـنچ  تشادـن  ینعم  وا 
تشز راک  هب  يرگید  دناوخ و  یم  کین  راک  هب  یکی  دراد  كّرحم  ود  هداهن  یمدآ  رد  ادخ  هک  ار  رایتخا  نیا  اما  .دبایرد  دناوت  یم 

رگا گس  هک  دـننک  یم  نشور  ییاـه  لاـثم  اـب  ار  ندرک  راـیتخا  تکرح و  نیا  .دورب و  ود  نیا  زا  کـی  ره  يوس  هب  دـناوت  یم  وا  و 
ره مه  هتشرف  سیلبا و  .دراد  یم  او  تکرح  هب  ار  ود  نآ  وج  هبنکش و  ندید  .شوماخ  دنیبن  وج  رگا  بسا  تسا و  هتفخ  دباین  هبنکش 
هانگ زا  دعب  ینامیـشپ  نآ  و  رگید ، لاثم  دهد و  ماجنا  دریگب و  ار  نامرف  ود  نآ  زا  یکی  یپ  دناوت  یم  وا  دـنناوخ و  یم  ار  یمدآ  ود 

.تشادن ینعم  ندرک  تنعل  ناطیش  رب  دوب  هدرکن  رایتخا  هب  رگا  هک  تسا  ندرک 

اهنیا ناهن  نایوگ  نخس  نآک  دنزگ  یب  یسانشاو  ناشنخـس  نآ  شیوخ و  ِنالّالد  يور  ینیبب  وت  شیپ  دزیخرب ز  بیغ  هدرپ  هک  نوچ 
نوزف يداـش  نیا  زا  هک  تمتفگ  نم  تدـیوگ  هتـشرف  نآ  نم و  روز  مدرکن  مدرک  یم  هضرع  نت  عبط و  ریـسا  يا  دـیوگ  وـید  دـندب 

نادـجاس وـت  يازفا  حور  ناـج و  ّبحم  اـم  ناـنج  يوـس  هر  تسا  يوـس  نآ  زا  هک  ناـنچ  نم  متفگن  تزور  نـالف  نآ  تمغ  ددرگ 
438 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وت  ياباب  صلخم 

نآ ابا  هدرک  اوُدُجـسا  باطخ  رد  يدِع  هدوب  ار  تاباب  هرگ  نآ  مینز  یم  تیالـص  یمودخم  يوس  مینک  یم  مه  یتمدـخ  تنامز  نیا 
ناشیا ار و  ام  نامز  نیا  یتخانشن  ام  ياه  تمدخ  ّقح  یتخادنا  ام  نآ  یتفرگ 
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.نتشگ راکشآ  تقیقح  .ندش  اپ  رب  تمایق  نتساخرب : بیغ  هدرپ   2990 نایب ب 2999 - نحل و  زا  سانشب  رگن  رد  نایع  ار 

.دندناوخ یم  يدب  هب  ای  دنداد  یم  نامرف  یکین  هب  ار  وا  ایند  رد  هک  ناوید  ای  ناگتشرف  نالّالد :

دوبن یتردق  امش  رب  ارم  ِیل : ُْمْتبَجَتْـساَف  ْمُُکتْوَعَد  ْنَأ  اَّلِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مدرک : یم  هضرع 
اُولاق ٌریِذَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  اُهتَنَزَخ َأ  ْمَُهلَأَس  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  هتشرف : نآ  و  ( 22 میهاربا ،  ) .دیتفریذپ مدناوخ و  ار  امش  هکنیا  زج 
یلب دنیوگ  دماین ؟ امـش  دزن  يا  هدنناسرت  ایآ  دنـسرپ  نانآ  زا  خزود  نامداخ  ْیَـش ٍء : ْنِم  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اْنُلق  اْنبَّذَکَف َو  ٌریِذَن  انَءاج  ْدَق  یَلب 

هدجـس هب  تسا  تراشا  اباب : نادجاس  ( 9 - 8 کلم ،  ) .هداتـسرفن يزیچ  ادخ  میتفگ  میدناوخ و  وگ  غورد  ار  وا  ام  دـمآ و  هدـنناسرت 
.هدجس زا  سیلبا  ندز  زابرس  ار و  ع )  ) مدآ ناگتشرف  ندرک 

یم کین  راک  ادـخ و  هب  ار  وت  زین  ایند ) نیا  رد   ) زورما میدرک  هدجـس  ار  مدآ  میدرب و  ادـخ  نامرف  زور  نآ  هک  نانچ  تنامز :...  نیا 
.میناوخ

.وا ناتسد  مه  ناطیش و  هرُگ : نآ 

نتفگ زا  زور  ار  وت  درآ  ربخ  بش  رد  سک  ود  رو  تسوا  هک  یناد  رحس ، دیوگ  نخس  نوچ  تسود  يزار ز  يونـشب  نوچ  بش  مین 
سپ دندمآ  گناب  رد  زاب  نوچ  دش  زور  دیدن  یکیرات  ود ز  ره  تروص  دیسر  بش  رد  گس  گناب  ریـش و  گناب  ار  ود  ره  یـسانش 

دیدپان ام  رد  تسه  يرایتخا  رایتخا  هّمتت  زا  دنتـسه  ود  ره  راد  هضرع  حور  وید و  هک  نیا  صلخَم  دنمـشوه  نآ  گناب  ناشدسانش ز 
دیآ دید ، بلطم  ود  نوچ 
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ازس ار  دب  مهد  نم  ییاین  رو  ایب  ادرف  ار  گنس  ییوگ  چیه  دننک  یک  ار  هیس  گنس  بدا  نآ  دننز  یم  ار  ناکدوک  ناداتسوا  دیزم  رد 
439 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار دوخ  ّسح  يربج  هک  نآ  تسا ز  رتاوسر  رَدَق  زا  ربج  درخ  رد  دنک ؟ سک  یباتع  یگنـس  اب  چیه  دـنز ؟ ار  یخولک  رم  لقاع  چـیه 
نآ لیلد  لولدم  راکنا  رد  تسه  لیلج  دنوادخ  لعف  رکنم  رسپ  يا  دشابن  یسح  قح  لعف  ردق  درم  نآ  تسین  سح  رکنم  تسا  رکنم 
شا هماج  ار  راکنا  یپ  دیوگ  یم  تسین  ار  ران  نّیعم  دـنیب  یمه  نیو  ینـشور  یعمـش  یب ز  یعمـش  رون  ین  ران  تسه و  دود  دـیوگب 

ربگ ربگ  ور ز  نیز  دوب  رتدب  مرجال  ربج  ِّيوعد  نیا  دـمآ  طسفـست  سپ  تسین  رات  دـیوگب  دزود  شا  هماج  تسین  ران  دـیوگب  دزوس 
چیپ ردنا  ییاطـسفوس  تسه  چیه  تسین  دوخ  ناهج  دیوگ  یمه  نیا  بحَتـسُم  دوبن  هک  دیوگ  یبر  ای  بر  تسین  ملاع  تسه  دیوگ 
هلمج نیا  تسین  يراـیتخا  تسـال  یهن  رما و  هـک  دـیوگ  یمه  وا  راـیب  نآ  راـیم و  نـیا  یهن  رما و  راـیتخا  رد  رِقُم  ملاـع  هـلمج  چـیپ 

رب دـیآ  یم  بوخ  رایتخا  ار  ام  تسا  سوسحم  هک  نآ  قیقد ز  دـمآ  لیلد  كاردا  کیل  قیفر  يا  تسا  ّرقُم  ناویح  ار  ّسح  تساطخ 
مادک دوبن  مولعم  دومن و  یم  مه  دـننام  هدـننک  گناب  ریـش  گس و  یکیرات  رد  دـیدَن : یکیرات  3000 ز  راـک ب 3021 - فیلکت  وا 

.تسا گس  کی  مادک  ریش و  کی 

يریگب و ار  یکی  یناوت  یم  وـت  دـنایامن و  یم  وـت  هب  ار  خزود  هار  هک  وـید  دـناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  وـت  هک  هتـشرف   ) .هتـشرف حور :
ار يرگید 
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.دب ای  کین  راک  بلطم : ود  .تسا ) رایتخا  هناشن  يراذگب ،

.نتفای ینوزفا  ندمآ : دیزم  رد 

.ربج لباقم  .نانآ  تردق  هب  ار  مدرم  ياهراک  نداد  تبسن  رَدَق :

سح ار  وا  لعف  هک  ارچ  ادخ ، هن  منک  یم  دوخ  منک  یم  هچ  نآ  هک  مبای  یم  رد  سح  هب  نم  دـیوگ  يردـق  دـشابن : یـسح  قح  لعف 
هک یتردق  كرد  هک  ارچ  تسا  تسرد  نیا  و  تسین ، سوسحم  میارب  ادخ  لعف  دیوگ  یم  تسین ، سح  رکنم  يردق  سپ  .منک  یمن 

رد هک  نوچ  ارچ ؟ .تسا  رکنم  ار  دوخ  سح  يربج  هک  یلاح  رد  .تسا  یلقع  تسین و  یسح  هداهن  هدنب  رد  ادخ 

440 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دیدرگ مولعم  رایتخا  نیا  ندوب  سوسحم  دعب  هب  ياه 3006  تیب 

.يرَدَق دیوگب : نآ 

دننام نیا  يرگید و  زا  هن  تسا  نم  زا  رثا  دـیوگ  تسا و  رکنم  تسادـخ  هک  ار  رثؤم  اما  .دـنیب  یم  ار  رثا  يردـق  .رثا  زا  تیانک  دود :
.میوش عمش  رکنم  میریذپب و  ار  رون  هک  تسا  نیا 

.دوش یم  نآ  رکنم  دنک و  یم  سح  ار  تردق  هک  يربج ، دنیب :...  یمه  نیو 

.ندیدرگ یئاطسفوس  هطسفس ) زا  هتخاس  رب  : ) طُسفَسَت

.تسین ندوب  ادخ  راوازس  هک  دیوگ  یم  ادخ  ار  يزیچ  ای  تسا  رکنم  ار  ادخ  ربگ  .هدیدنسپ  لوبقم ، بحتسم :

سح رقم  ناویح  ( 2 تیب 3488 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .تقیقح فشک  هن  دوب ، لدـج  ثحب و  نانآ  راک  هک  یهورگ  نایئاطـسفوس :
.5 تیب 3050 / لیذ  هب : دینک  هاگن  تسا :

.يراک وکین  هب  وا  کیرحت  ریخ و  هتشرف  توعد  تشز و  راک  هب  نآ  نتخیگنا  ار و  سفن  ناطیـش  نداد  بیرف  يارب  تسا  ییاه  لاثم 
تخانش نیا  انالوم  .تفایرد  ناوت  دنروآ  یم  دیدپ  لد  رد  هک  ییاه  تلاح  زا  ار  نانآ  ندوب  اما  .دوش  یمن  هدید  دنچ  ره  ود  نیا 
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ياه لاثم  تسا و  هدرک  دننامه  يو  يادص  زا  زور  رد  وا  نتخانـش  دـید و  ناوت  یمن  ار  وا  هک  بش  رد  یتسود  نخـس  ندینـش  هب  ار 
داتـسا تساوخ  زاب  دوبن ، يرایتخا  رگا  هچ  سوسحم  تسا  يرما  ناسنا  رد  رایتخا  ندوب  هک  دسر  یم  هجیتن  نیدـب  ماجنارـس  .رگید و 

.تشادن ینعم  درگاش  زا 

اما تسادـخ  تردـق  نآ  دریذـپ و  یمن  ار  سوسحمان  رما  يردـق  هک  ارچ  تسا  رتاوسر  يردـق  زا  تسا ، سح  رکنم  هک  يربج  سپ 
.ندرکن ای  ندرک  رب  تسا  ییاناوت  نآ  تسا و  سوسحم  هک  دنک  یم  راکنا  ار  يزیچ  يربج 

تسا ّسح  ياج  هب  راهان  يریس و  رابطصا و  مشخ و  رارطضا و  رایتخا و  نوچ  ینادجو  كرد 

تسا ّسح  ياج  هب  راهان  يریس و  رابطصا و  مشخ و  رارطضا و  رایتخا و  نوچ  ینادجو  كرد 

زا مرگ  ّسم و  ّسح  هب  مرن  زا  تشرد  نیگرس و  زا  کشم  نیریش و  زا  خلط  گرزب و  زا  درخ  دنک و  قرف  دنادب و  خرـس  زا  درز  هک 
ینادجو هک  هدایز  دشاب و  ّسح  رکنم  ینادجو  رکنم  سپ  تخرد ، ّسم  زا  راوید  ّسم  کشخ و  زا  رت  مرگ و  ریش  زا  نازوس  درس و 

ُِلقاعلا َو  تسین ، نکمم  ار  تاینادجو  لخدم  هار و  نتسب  ساسحا و  زا  ندرک  عنم  نتـسب و  ناوت  ار  ّسح  اریز  تسا  رترهاظ  ّسح  زا 
ُهَراَشالا هیِفکَت 

اهارجام و یهن و  رما و  نکم  ای  نک  وا  رب  دـیآ  یم  زغن  دور  یم  مع  يا  لودـج  کـی  رد  ود  ره  دوب  سح  ياـج  هب  ینادـجو  كرد 
شیوخ رایتخا  يدـب ز  نآ  يدروخ ز  هک  ینامیـشپ  نآ  منـص و  يا  تسا  راـیتخا  لـیلد  نیا  منک  نآ  اـی  منک  نیا  ادرف  هک  نیا  نخس 

ار رمرم  گنس  ندرک  رما  دیعو  تسا و  یهن  رما و  نآرق  هلمج  يدتهم  یتشگ 
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يا دـیدرکن  نوچ  نانچ  ای  نک  نینچ  نیک  متفگب  هک  دـنک  نیک  مشخ و  گنـس  خولک و  اب  دـنک  نیا  لقاع  چـیه  اناد  چـیه  دـید  هک 
اپ هتسکشا  تسد  هتـسب  مالغ  ياک  گنچ  شقن  رب  دنز  یگنچ  یک  لقع  گنـس  بوچ و  رب  دنک  یمکح  یک  لقع  نازجاع  تاوم و 

لهاج و يدـنار  قح  زا  زجع  لامتحا  دـنک ؟ نوچ  هنالهاج  یهن  رما و  دـنک  نودرگ  رتخا و  هک  یقلاخ  اـغَو  يوس  اـیب  ریگ و  رب  هزین 
.ندومن ییابیکش  رابطصا :  3022 دوب ب 3033 - رتدب  يزجاع  زا  یلهاج  دوب  رگ  رو  ردق  زا  دوبن  زجع  يدناوخ  شهیفس  جیگ و 

.یگنسرگ راهان :

442 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندوس ندوسب ، سَم :

.مرگ مین  مرگ : ریش 

، ندوس ندیشچ ، هار  زا  رهاظ ، سح  هک  نانچ  كاردا ، هلیـسو  زا  تسا  تیانک  تیب  نیا  رد  تسا و  کچوک  يوج  تغل  رد  لودج :
.دبای یم  رد  ار  تقیقح  راثآ  نتفایرد  هار  زا  ینادجو  كرد  دنک ، یم  كرد  ندینش ، ندید و  ندیئوب ،

كرد  ) .نتـشاد اور  .نتفریذـپ  زا  تیانک  ندـمآ : زغن  .دـننک ) یم  كرد  ود  ره   ) .نداد ماـجنا  ار  راـک  کـی  نتفر : لودـج  کـی  رد 
: ادرف هک  نیا  .تسا ) ناسآ  وا  رب  یهن  رما و  نتفریذپ  تهج  نیدب  دبای ، یم  رد  ار  رایتخا  ینادجو 

دوخ لایخ  هب  ادخ ، هب  ناگدنب  راک  نداد  تبسن  اب  يربج  « 31  » 6 رایتخا 408 / یب  دوب  یک  دّدرت  نیا  راک  ود  ردنا  میا  هدنام  دّدرت  رد 
یم ینعم  هناهیفـس  ناگدنب  رب  ار  وا  یهن  رما و  ودب ، یتردق  نینچ  نداد  تبـسن  اب  دناد  یمن  و  دنک ، تابثا  ار  وا  تردـق  دـهاوخ  یم 

.تسین هنالقاع  درادن  يرایتخا  هنوگ  چیه  هک  ار  یسک  نتشاد  زاب  ای  ندرک  رما  هک  ارچ  دنک 

دیوگ یم  كرت 
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نآ سکعب  وت  بل  نادـند و  وت  ددـنب ز  مگـس  ات  بدا  اب  نیهآ  ردـنا  يوس  نالف  زو  مَرَد  ِيوس  قلَد آ  یب  گـس و  یب  مرک  زا  ار  ُقُنق 
اب یگـس  وت  دنمرهم  میلح و  ددرگ  شگـس  ات  دنا  هتفر  نامالغ  هک  ور  نانچ  نآ  يوش  هتـسخ  گس  مخز  زا  مرجال  يور  رد  رب  ینک 

یمه نوچ  راد  مرج  رب  تدـیآ  یم  نوچ  مشخ  راـیتخا  دـشابن  رگ  ار  قح  ریغ  یهگرخ  ره  نب  زا  دروشب  گـس  یهبور  اـی  يرب  دوخ 
چیه دنک  تحورجم  تخس  دتفا  وت  رب  دنکـشب  یبوچ  هناخ  فقـس  رگ ز  وا  زا  مرج  هانگ و  ینیب  یمه  نوچ  ودع  رب  نادند  وت  ییاخ 

نم ناج  مصخ  ودع و  وا  تسکـش  متـسد  دز و  نم  رب  ارچ  هک  فقو  وت  یـشاب  وا  نیک  ردنا  چـیه  فقـس  بوچ  رب  تدـیآ  یمـشخ 
ینک یم  هّزنم  ار  ناــــــــــــــــگرزب  نوــــــــــــــــچ  ینز  یم  نوــــــــــــــــچ  ار  درخ  ناــــــــــــــــکدوک  تسدـــــــــــــــــُب 

__________________________________________________

.ظعاو رتکد  تشاددای  ( 31)

443 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم وت  زا  مشخ  نارازه  دص  دنک  یم  وت  تروع  دصق  هک  نآ  ریـسا و  شزاس  ربب  ار  شیاپ  تسد و  ریگب  ییوگ  وت  لام  ددزد  هک  نآ 
دومن یمـشخ  لد  داب  اب  ار  وت  یک  دوبر  تراتـسد  داب و  دمایب  رو  درخ  ینیک  دروآ  لیـس  اب  چیه  درب  وت  تخر  لیـس و  دیایب  رگ  دمد 

تـسین رتشا  مشخ  دنک  یم  هدننز  دصق  رتش  نآ  دنز  یم  ار  يرتشا  نابرتش  رگ  راذتعا  هنایربج  ییوگن  ات  رایتخا  نایب  دش  وت  رد  مشخ 
رگ ار  گنس  ینثنم  ددرگ  هلمح  درآ  وت  رب  ینز  یگنس  وا  رب  رگ  گس  نینچمه  وب  تسا  هدُرب  رتش  يراتخم  سپ ز  وا  بوچ  نآ  اب 
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نشور راد  مرش  ناسنا  لقع  يا  وگم  نیا  رایتخا  تسناد  وچ  یناویح  لقع  تسد  وت  رب  درادن  يرود و  وت  هک  تسا  وت  مشخ  زا  دریگ 
هک دهن  یکیرات  هب  ور  تسا  یندروخ  نان  وا  لیم  یّلک  هک  نوچ  رون  ددنب ز  یم  مشچ  هدـنروخ  نآ  روحـس  عمط  زا  نکیل  نیا  تسا 

.هدنژ سابل  قلَد :  3034 دنک ب 3057 - ناهرب  رب  تشپ  رگ  بجع  هچ  دنک  ناهنپ  ار  دیشروخ  نوچ  صرح  تسین  زور 

ادخ و رب  هدنب  یخاتـسگ  یعیبط  هجیتن  ندید  رفیک  تمایق و  رد  ندش  هذـخاؤم  هک  تسا  نیا   3038 ياه 3034 - تیب  ینعم  هصالخ 
هدنب دناسر ، یمن  یبیسآ  ودب  گس  دور  يو  هناخ  هب  هناخ  بحاص  شرافـس  ربارب  نامهم  رگا  هک  نانچ  .تسوا  مکح  نتفرگ  هدیدان 
ياه تیب  .دـسر  یم  رفیک  هب  راچان  دور  یم  نورب  نامرف  زا  وا  اـما  دـنیب  یمن  تبوقع  ددـنب  راـک  تاـمرحم  رد  ار  ادـخ  یهن  رگا  زین 

.دوخ ياهراک  رد  یمدآ  رایتخا  نداد  ناشن  يارب  سوسحم  تسا  ییاه  لاثم   3057 - 3039

تسین رایتخا  هدننک  بلس  اضق  ریدقت و  هک  نآ  نایب  قلخ و  ِرایتخا  ریرقت  نایب  رد  مه  تیاکح 

تسین رایتخا  هدننک  بلس  اضق  ریدقت و  هک  نآ  نایب  قلخ و  ِرایتخا  ریرقت  نایب  رد  مه  تیاکح 

ود يا  تسا  قح  مکح  منک  یم  مه  نم  هچ  نآ  هنحـش  تفگ  َهلا  مکح  نآ  دوـب  مدرک  هچ  نآ  هاـشداپ  ياـک  ار  هنحـش  يدزد  تفگ 
ّقح مکح  هِرَک  يا  تشم  هس  ود  یبوک  شرـس  رب  درخ  اـب  يا  تسا  دزیا  مکح  نیک ز  درب  یبُرت  یـسک  رگ  یناـکد  زا  منـشور  مشچ 
رب ینک  یم  يدامتعا  رذـع  نیدـب  نوچ  لوبق  یلاّقب  شیپ  دـیاین  یم  لوضف  يا  رذـع  نیا  وچ  هّرت  یکی  رد  هن  زاب  اـجنیا  هک  نیا  تسا 

لام و نوخ و  لیبنان  میلس  يا  رذع  نینچ  زا  ینت  یم  ییاهدژا  یلاوح 
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سپ ار  وت  دیاش  یم  رذع  رگ  قح  مکح  دـنک  رطـضم  ار  شیوخ  درآ  رذـع  دـنک  رب  وت  تلبـس  سپ  یـسک  ره  لیبس  يدرک  همه  نز 
رب هد  میلعت  ار  رذـع  نک  مرک  سپ  تسا  تبیه  میب و  هتـسب ز  نم  تسد  تسا  توهـش  وزرآ و  دـص  ارم  هک  ارم  يوتف  هدـب  زوماـیب و 
زا ار  هشیپ  نآ  يا  هدـیزگب  نوچ  هن  رو  يا  هشیدـنا  مراد و  يرایتخاک  يا  هشیپ  وت  يا  هدرک  يرایتخا  هرگ  نم  ياـپ  تسد و  زا  اـشگ 

رایتخا دوس  رای  وت  زا  هّبح  کی  درب  نوچ  ار  وت  دـیآ  رایتخا  هدرَم  تسیب  اوه  سفن و  تبون  دـیآ  هک  نوچ  ادـخدک  يا  اه  هشیپ  ناـیم 
نیردناک نیقی  دشاب  نیا  رذع  ار  تخزود  مک  وت  یگنـس  تسین َو ز  ترایتخا  مَِعن  رکـش  تبون  دـیایب  نوچ  دوشگ  تناج  رد  گنج 

موظنم ناهج  وراد  نیدب  سپ  تشادن  ترود  نیا  داّلج  فک  زو  تشادن  تروذـعم  وچ  تّجح  نیدـب  سک  نیب  روذـعم  ارم  شزوس 
3058 دش ب 3076 - مولعم  تمه  ملاع  نآ  لاح  دش 

445 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هداد راب  دوب و  هتسشن  تخت  رب  يزور  ردنکسا  : » تسا كولملا  هحیصن  رد  یلازغ  هتشون  ناتساد ، نیا  دنتسم  ار : هنحش  يدزد  تفگ 
نم لد  و  دوبن ، نآ  يوزرآ  چـیه  ارم  مدرک و  يدزد  ِکلَملا  اهُّیا  تفگ  دزد  .شدـینک  راد  رب  هک  دومرف  .دـندروآ  وا  شیپ  ار  يدزد 

رد ناتساد  نیا  ص 153 ) « ) .دـهاوخن وت  لد  دوبن و  وزرآ  چـیه  ار  وت  دـننک و  راد  رب  زین  ار  وت  مرجال  تفگ  ردنکـسا  .تساوخ  یمن 
هدش لقن  فرطتسملا  راربالا و  عیبر  زا  يونثم  تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  دوش و  یم  هدید  ص 79 )  ) فئاوطلا فیاطل 
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.تسا

.هیرک دنسپان ، هرَک :

(. دیوگ تیب 3065  رد  هک  نانچ   ) ندنکفا رطخ  هب  ار  دوخ  .ندش  كانرطخ  راک  بکترم  ندینت : اهدژا  یلاوح  رب 

.نهذ دنک  لیبنان :

نآ رذع ، رد  منک و  مهاوخ  هچ  ره  هک  راذگب  زین  ارم  يوش  یم  لسوتم  ربج  هب  يروآ و  یم  رذع  ادـخ  مکح  ربارب  وت  قح :...  مکح 
.مروآ هناهب  ار  ربج 

یم يو  رب  دـنک ، یمتـس  نانچ  وا  رب  يرگید  رگا  اما  دوش ، یم  لسوتم  ربج  هب  رفیک  زا  نتـسَر  دوخ و  ياطخ  هیجوت  يارب  راـک  اـطخ 
دیوگ یم  انالوم  .دوب  ینعم  یب  ندرک  شنزرـس  هن  رگ  تسا و  رایتخا  وا  رد  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  .دراد  یمن  روذـعم  ار  وا  دزاـت و 

.يوش یم  رد  باتش  یمرگ و  اب  ینیب  یم  نآ  رد  دوخ  دوس  هک  يراک  رد  ارچ  تسین  يرایتخا  وت  رد  رگا 

هک ناـنچ  تسا  روذـعم  وـت  نتخوـس  رد  زین  خزود  تسا  نینچ  رگا  .ینک  یم  هناـهب  ار  ربـج  تـسا  ناـیز  لاـمتحا  هـک  اـج  نآ  رد  و 
( هدنیآ ناتساد  هب : دینک  هاگن   ) .دید روبجم  ار  دوخ  دروخ  یم  ار  وا  غاب  هویم  هک  دزد  ندز  بوچ  رد  مه  غاب  دنوادخ 

تسین و لوبقم  ینید  چیه  رد  یتّلم و  چـیه  رد  يربج  رذـع  هک  نآ  نایب  یهن و  رما و  تحـص  رایتخا و  تابثا  يربج و  باوج  رد  مه  تیاکح 
یَلَع ُّلُدَی  ُلیِلَقلا  یِنَتیَوغا َو  اَمِب  تفگ  هک  نادـب  يربج  سیلبا  تفاین  صالخ  هک  نانچ  تسا  هدرک  هک  راک  نآ  يازـس  زا  تسین  صالخ  بجوم 

ریثَکلا

لوبقم ینید  چیه  رد  یتّلم و  چیه  رد  يربج  رذـع  هک  نآ  نایب  یهن و  رما و  تحـص  رایتخا و  تابثا  يربج و  باوج  رد  مه  تیاکح 
ِینَتیَوغا اَِمب  تفگ  هک  نادب  يربج  سیلبا  تفاین  صالخ  هک  نانچ  تسا  هدرک  هک  راک  نآ  يازس  زا  تسین  صالخ  بجوم  تسین و 

ریثَکلا یَلَع  ُّلُدَی  ُلِیلَقلا  َو 

هچ وک ؟ تیمرـش  ادخ  زا  یند  يا  تفگ  دمآ و  غاب  بحاص  تخـس  هنادزد  ار  هویم  نآ  دـناشف  یم  تخرد  يالاب  تفر  یم  یکی  نآ 
شدرک قح  هک  امرخ  دروخ  رگ  ادخ  هدنب  ادخ  غاب  زا  تفگ  ینک ؟ یم 
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سپ نسحلا  وب  باوج  نم  میوگب  ات  نسر  نآ  روایب  کبیا  يا  تفگ  ینغ  دـنوادخ  ناوخ  رب  لخب  ینک  یم  تمالم  هچ  هنایماع  اـطع 
هنگ یب  نیا  یشک  یم  رادب  یمرش  ادخ  زا  رخآ  تفگ  تخس  بوچ  شقاس  تشپ و  رب  وا  دز  یم  تخرد  رب  مد  نآ  تخـس  شتـسبب 
تلآ مالغ و  نم  وا  ِنآ  ولهپ  تشپ و  ّقح و  بوچ  شوخ  هدنب  رگید  تشپ  رب  دنز  یم  شا  هدنب  نیا  ادـخ  بوچ  زا  تفگ  راز  راز  ار 

: ِینَتیَوغا اَِمب   3077 رایتخا ب 3086 - تسا  رایتخا  تسا  رایتخا  رایَع  يا  ربج  زا  مدرک  هبوت  تفگ  وا  نامرف 

يآ زا  یکرت ) : ) کبیا ( 1 تیب 1488 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 1 یند 1488 / وید  ناهن  دوخ  لعف  درک  ِینَتیَوغا  اـمب  هک  ناطیـش  تفگ 
.گرزب کیب : کب  هام +

447 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  درَگ  ریز  يراوس  نوچ  شرایتخا  درک  تسه  شرایتخا  تارایتخا 

یب دـشک  ات  رادـتقا  رد  ار  قولخم  ره  تسه  رایتخا  یب  تروص  رب  یمکاـح  دنتـسم  يراـیتخا  رب  دـش  رما  دـنک  اـم  راـیتخا  شراـیتخا 
شدیق ار  دیز  شرایتخا  دنک  وا  دنمک  ار  شرایتخا  دمص  ِعنص  یتلآ  چیه  یب  کیل  ار  دیز  وا  شوگ  هتفرگب  درب  ات  ار  دیـص  يرایتخا 

یمّیق نهآ  رب  رگنهآ  تسه  دوب  یبوخ  مکاح  رّوصم  نآ  دوب و  یبوچ  مکاح  رگورد  نآ  دنک  شدیـص  قح  ماد  یب  گس و  یب  دنک 
رایتخا دـیوگ  يربج  رگا  .تسا  رایتخا  ربج و  ثحب  یِّلک  حیـضوت  زین  اه  تیب  نیا   3087 یمکاح ب 3094 - تلآ  رب  مه  اـّنب  تسه 

هدنب رایتخا  هک  تسا  نیا  خساپ  تسوا ، تردق  نتخاس  دودحم  ای  راگدرورپ ، زا  تردق  بلـس  بجوم  دـنک  یم  هک  يراک  رد  هدـنب 
رد هک  نانچ  تسادخ ، قولخم  زین 
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هک مهو  نوچ  وا  ینطاب  ساوح  نینچمه  تسا و  ییاـیوب  شراـک  هک  تسا  يا  هوق  تسا و  ییاونـش  شراـک  هک  تسا  يا  هوق  یمدآ 
نتـشاد رایتخا  دیوگ  هک  يربج  هتفگ  فالخ  هب  .تسا  ندرک  رایتخا  شراک  هک  تسا  يرگید  هوق  وا  رد  تسا ، ندرک  روصت  شراک 
دهاوخن ینعم  هدـنب  رب  وا  ندوب  رمآ  قلاخ و  تردـق  دـشابن  يرایتخا  ار  هدـنب  رگا  تسادـخ ، تردـق  نتخاـس  دودـحم  بجوم  هدـنب 

هک يرایتخا  .درآ  دوخ  نامرف  رد  ار  وا  دـنک و  تموکح  درادـن  يراـیتخا  دوخ  زا  هچ  نآ  رب  دـناوت  یم  یقولخم  ره  هک  ارچ  تشاد ،
ای دهد  ماجنا  ار  ینامرف  دوخ  تساوخ  هب  هدنب  هک  دوش  یم  بجوم  رگید  يوس  زا  تسوا و  هدیرفآ  وس  کی  زا  هداهن  یمدآ  رد  ادخ 

.دنز زابرس  نآ  زا 

« هدارا بلط و   » مان هب  هک  لوصا  زا  یثحب  رد  هیلع  هَّللا  همحر  ییوخ  هَّللا  تیآ  مظعم  داتـسا  سرد  سلجم  رد  شیپ  لاس  هاجنپ  دودح 
.داد خساپ  نینچ  نیا  ار  لاکشا  ینیئان ، موحرم  دوخ ، داتسا  زا  لقن  هب  داتسا  نآ  دمآ و  نایم  هب  ناسنا  رایتخا  زا  نخس  تسا ، فورعم 

يرظن نینچ  یعبتتم  هک  دوب  .تسا و  هداد  يرظن  نینچ  شیپ  لاس  اهدص  وا  متسناد  متفرگ  سنا  انالوم  هدورـس  اب  هک  اه  لاس  زا  سپ 
.هدش فیلأت  انالوم  زا  شیپ  لاس  اهدص  هک  دنیبب  ییاه  باتک  رد  ار 

448 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  راو  هدنب  شرایتخا  ردنا  دجاس  رایتخا  نیدنچ  هک  دشاب  نیا  ردان 

نآ زا  ار  يراـیتخا  دـنکن  یفن  ناـنچ  نآ  تاراـیتخا  رب  شتردـق  درک  یفن  اـهنآ  زا  ار  يداـمج  یک  دربـن  زا  تاداـمج  رب  وـت  تردـق 
ربج و ِتبسن  دشابن  هک  لامک  هجو  رب  يوگ  یم  شتساوخ 
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وت ِرفک  دوخ  وت  هاوخ  یب  هک  نآ  تسه ز  هک  ناد  یم  مه  زین  ار  دوخ  تساوخ  تسا  يو  تساوخ  نم  رفک  یتـفگ  هک  نوچ  لـالض 
دریگن یغوی  رگ  واگ  میحر  ِّبر  زا  هصاخ  رََّتب  مشخ  میمذ  تسا و  حـیبق  ار  زجاـع  رما  تسا  ینتفگ  ضقاـنت  شهاوخ  یب  ِرفک  تسین 

يا هن  نوچ  لود  تسا و  روذـعم  هچ  زا  واگ  بحاـص  لوضف  رد  دوبن  روذـعم  نوچ  واـگ  دـنژن  دـش  دّرپن  هک  يواـگ  چـیه  دـننز  یم 
هگ نآ  يوش  هگ  نآ  رایتخا  یب  دوخ و  یب  يون  یبای  قح  ماج  زک  نک  دهج  دنخم  تلبـس  رب  تسه  ترایتخا  دنبم  رب  ار  رـس  روجنر 
یک نآ  دـشاب  یم  هتفُر  یبور  هچ  ره  نآ  دـشاب  یم  هتفگ  ییوگ  هچ  ره  راو  تسم  قلطم  ِروذـعم  يوش  وت  رایتخا  لک  دوب  ار  یَم  نآ 

تسد و ياورپ  ار  تسم  تسیب  دنتفگ  ار  نوعرف  ناوداج  بارـش  وا  تسا  هدیـشک  قح  ماج  هک ز  باوص  لدع و  زج  تسم  نآ  دنک 
.بجع تفگش ، ردان :  3095 تسا ب 3110 - دساک  تسا و  هیاس  رهاظ  تسد  تسا  دحاو  نآ  یم  ام  ياپ  تسد و  تسین  ياپ 

وا ِتردـق  ياه  هناشن  زا  یکی  تساناوت و  زیچ  همه  رب  ادـخ  .دوب  هدـمآ  مه  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یحیـضوت  راـیتخا :...  رب  شتردـق 
هار هب  ار  وا  هاـگ  راـیتخا  نیا  .دـشاب  رداـق  راـک  كرت  لـعف و  رب  هک  تسا  نـیا  هدـنب  رد  راـیتخا  ینعم  هدـنب و  هـب  تـسا  راـیتخا  نداد 

ار قح  ترـضح  فرـصت  تردـق و  رایتخا  نیا  رگید  يوس  زا  .تسین و  نایم  رد  يربج  سپ  .درب  یم  ینامرفان  هب  هاگ  يرادربنامرف و 
روهقم قح  تردق  ربارب  نانچمه  وا  تسین و  عنام  وا ، رد  وا و  رب 
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.تسا

لـیلع و ناـحراش  ضعب  دـنا و  هدرک  ینعم  راـکم  هلفـس و  مرـش ، یب  راّدـغ ، زاـب ، هلیح  ّثنخم ، ناـسیون  گـنهرف  ار  هملک  نیا  لود :
یم هتفرگ  قالط  ِنز  ینعم  لود  ناـجیابرذآ  یکرت  رد  نونکا  مه   ) .دـشاب دـیق  نودـب  دازآ و  دور  یم  لاـمتحا  .دـنا  هتـشون  فیعض 

«32 ( » .دهد

__________________________________________________

.ظعاو رتکد  رکذت  ( 32)

449 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناسنا و رایتخا  نداد  ناشن  يارب  تسا  يرگید  حیـضوت  .نداهن  قح  ترـضح  هدارا  رایتخا  رد  ار  دوخ  رایتخا  نتفای : يون  قح  ماج  زا 
.درادن یتافانم  وا  رب  قح  تردق  اب  وا  رایتخا  هکنیا 

.درب یمن  نایم  زا  ار  نآ  يدامج  تفـص  دامج  رد  وا  ياه  فرـصت  اما  .دنک  یم  نآ  اب  دهاوخ  هچ  ره  دراد و  تردق  دامج  رب  ناسنا 
هکنیا .دوش  یمن  هدنب  زا  رایتخا  بلس  بجوم  فّرصت  نیا  دنک و  یم  فّرصت  تسا  هداد  رایتخا  ار  وا  هک  دوخ  هدنب  رد  زین  یلاعت  قح 

رفاـک هب  ار  وا  تسا و  هدوب  ندوبن  رفاـک  وا  تساوخ  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  .مشاـب  رفاـک  نم  تسادـخ  تساوخ  دـیوگ  یم  يربج 
.دنا هدرک  روبجم  ندوب 

هتفریذپ ار  رفک  رابجا  هب  منمؤم و  نم  هک  تسا  نیا  نآ  مزال  دنا ، هدرک  روبجم  ندوب  رفاک  هب  ارم  دـیوگب  يربج  رگا  هکنیا  رت  نشور 
تـسرد نیا  و  تسا ، ناوتاـن  نآ  يارجا  رد  هک  دوش  یـسک  هجوتم  ادـخ  یهن  اـی  رما  هکنیا  نآ  رگید  مزـال  تسا و  ضقاـنت  نیا  ما و 

یتشز ياهراک  يارب  ار  ناوتان  رایتخا  یب  دوجوم  نیا  هکنیا  رت  مومذـم  نآ  زا  و  میمذ ) تسا و  حـیبق  ار ، زجاع  ندرک  رما   ) هک تسین 
هاگ نآ  يوش  تسه  قح  هب  ات  یشوکب  يراپسب و  ادخ  هب  ار  دوخ  ینک و  بلـس  شیوخ  زا  ار  يدوخ  رگا  یلب  .دنهد  رفیک  هدرک  هک 

ره
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.تسا هتفگ  وا  ییوگ  هچ  ره  هدرک و  وا  ینک  هچ 

هچ رگا  َناَک  نآ  دیـشابم ، گنت  لد  نارگید  در  نارگید و  مشخ  زا  دییوج ، وا  ياضر  اضر  وا و  تساوخ  تساوخ  ینعی  ناک  ُهَّللا  َءاش  ام  ینعم 
ءاسَم اَل  ٌحاَبَص َو  ِهَّللا  َدنِع  َسیَل  هک  دشابن  لبقتسم  یضام و  ادخ  لعف  رد  نکیل  تسا  یضام  ظفل 

نآ دیـشابم ، گنت  لد  نارگید  در  نارگید و  مشخ  زا  دـییوج ، وا  ياضر  اضر  وا و  تساوخ  تساوخ  ینعی  ناـک  ُهَّللا  َءاـش  اـم  ینعم 
ٌءاسَم َال  ٌحاَبَص َو  ِهَّللا  َدنِع  َسَیل  هک  دشابن  لبقتسم  یضام و  ادخ  لعف  رد  نکیل  تسا  یضام  ظفل  هچ  رگا  َناَک 

وـش نوزف  تمدخ  نآ  رد  هک  دِـج  صالخا و  رب  تسا  ضیرحت  هکلب  نآ  رد  نک  لبنت  هک  دوبن  نآ  رهب  ناک  ُهَّللا  َءاَش  َشیا  هدـنب  لوق 
نآ یهاوخ و  هچنآک  دوب  زیاج  ینک  لبنت  ناهگ  نآ  دارم  بسح  رب  تسوت  راک  راک  دار  وت  یهاوخ  یم  هچ  نآ  دـنیوگب  رگ  دعتـسم 

يدرگن رب  وا  درِو  ردنا  هدرَم  دص  ارچ  سپ  نادواج  قلطم  تسوا  مکح  مکح  ناک  ُهَّللا  َءاش  َشیأ  دـنیوگب  نوچ  دوش  نآ  ییوگ  هچ 
ات دوز  هدرم  دص  يوش  نادرگ  وا  درگ  ریگ  راد و  ردـنا  تسوا  نآ  تساوخ  ریزو  دـهاوخ  یم  هچ  نآ  دـنیوگب  رگ  وا  درِگ  هناگدـنب 

يدش لهاک  نخـس  نیز  هنوگ  زاب  وا  رـصَن  يوج  تسج و  دـشابن  نیا  وا ؟ رـصق  ریزو و  زا  يزیرگ  ای  دوج  ناسحا و  ترـس  رب  دزیرب 
رما نوچ  درَگ  هجاوخ  درِگ  نیـشن  رتمک  وا  زُج  اب  ینعی  تسیچ  نیه  تسا  هجاوخ  نالف  نآ  رما  رما  يدـمآ  رطاخ  كاردا و  سکعنم 

وچ « 33  » ین نیزگ  رب  وا  تمدخ  ور  مک  هوای  نیقی  یبای  نامه  دـهاوخ  وا  هچ  ره  تسود  ناج  دـناهر  نمـشد  دـشُک  وک  تسوا  نآ 
اب تسُچ و  دیما و  ُرپ  دنک  تمرَگ  نآک  لیوأت  دوب  قح  دوز  يور  هایس و  همان  يوش  ات  درگم  وا  درگ  تسوا  مکاح 
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دریگب اـت  تسا  هدـمآ  ندرک  مرگ  يارب  نیا  نآ  تسا  لـیوأت  هن  لیدـبت و  تسه  نادـب  نیا  تـقیقح  تتـسُس  دـنک  رو  دـنک  تـمرش 
 __________________________________________________ تسد ود  ار  نادیماان 

.ای ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 33)

451 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآرق وا  حور  نیع  هک  ات  تسپ  ینابرق و  تشگ  نآرق  شیپ  سوه  ردنا  تسا  هدز  شتآک  یسک  زو  سب  سرپ و  نآرق  نآرق ز  ینعم 
رارـسا رد  هَّللا :...  َدنِع  َسَیل   3111 لُگ ب 3130 - وت  یهاوخ  نک  يوب  نغور  هاوخ  لُک  هب  لُگ  يادـف  دـش  وک  ینغور  تسا  هدـش 

اه ثیدـح  ءزج  باتک  تسرهف  رد  و  .ٌءاَسَم » َال  ٌحاَبَـص َو  مُکِّبَر  َدـنِع  َسَیل  : » تسا هدـش  لـقن  باـصق  ساـبعلب  زا  ص 49 )  ) دیحوتلا
.تسا هدش  دقن  هتشون و 

« .تساوخ ادخ  هچ  ره  هَّللا : َءاَش  یَش ٍء  ّيا   ...: » هَّللا َءاش  شیا 

.یلبنت لبنت :  5 ناَک 2929 / ُهَّللا  ءاَش  شیا  دمآ  رَخسَت  ناعتسم  دمآ  سفن  هاوخ  هک  نوچ 

.اعد رکذ ، درو :

رد يروآ و  ادخ  هب  يور  دـیاب  هک  تسا  نآ  هکلب  تسین ، يرایتخا  راک  رد  ار  هدـنب  هک  تسا  نآ  هن  َناَک » هَّللا  َءاَش  اَم   » ثیدـح ینعم 
زا يور و  یم  وا  یپ  دوش ، یم  هدوشگ  ریزو  تسد  هب  وت  راک  هرگ  دنیوگب  رگا  تسین  رایتخا  فلاخم  نیا  .یشاب و  اشوک  وا  تمدخ 
ِیپ رد  ارچ  تسادخ  اب  تراک  شیاشگ  رگا  سپ  يراذـگ ؟ یم  او  ار  وا  ای  و  دروآ ؟ رب  ار  تزاین  دـسرب ، تراک  هب  ات  یهاوخ  یم  وا 

.ینک یم  لیوأت  تسردان  ار  هَّللا » ءاش  ام   » ارچ .یتسین  وا  ياضر  نتسج 

هشوگ هن  .یشوکب  یگدنب  رد  ات  دزاس ، راودیما  وا  تمحر  ادخ و  هب  ار  وت  هک  تسا  نآ  لیوأت  ینعم 
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.ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُءاشَت  ام  َو  دـننام : نآرق  ياه  هیآ  هک  دـنک  یم  تراشا  رگید  يا  هتکن  هب  هاگ  نآ  .يزاـس  هشیپ  ار  یلبنت  يریگ و 
ال دیامرف : هک  درک  ینعم  نآرق  هب  دیاب  ار  نآرق  .ینک  لیوأت  یناوت  یمن  دوخ  هقیلـس  هب  ار  َناَک » ُهَّللا  َءاَش  اَم  : » ثیدح ای  ( 30 ناسنا ، )
هک یـسک  زا  یناد  یمن  لیوأت  دوخ  رگا  تسا و  رایتخا  هدـنهد  ناشن  هک  رگید  ياه  هیآ  و  ( 286 هرقب ،  ) .اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی 

.سرپب دناد  یم  تسه  هک  نانچ  ار  نآرق  ینعم 

رُکُّشلا َو َيوِتسَی  نَأ ال  ُمَلَقلا  َّفَج  ُهَقِرَّسلا ، ُهَنامالا و  يوتسَی  ُهَیِصعَملا ال  ُهَعاّطلا َو  ِيوَتـسَی  َبَتَک ال  ُمَلَقلا و  َّفَج  ینعی  مَلَقلا  َّفَج  دق  نینچمه  و 
نینِسحُملا رجا  ُعیضُی  َهَّللا ال  َّنَأ  ُمَلَقلا  َّفَج  ُنارفُکلا ،

نَأ ال ُمَلَقلا  َّفَج  ُهَقِرَّسلا ، ُهَناـمالا و  يوتـسَی  ـال  ُهَیِـصعَملا  ُهَعاّـطلا َو  ِيوَتـسَی  ـال  َبَتَک  ُمَلَقلا و  َّفَج  ینعی  مَلَقلا  َّفَـج  دـق  نینچمه  و 
نینِسحُملا رجا  ُعیُضی  َهَّللا ال  َّنَأ  ُمَلَقلا  َّفَج  ُنارفُکلا ، رُکُّشلا َو  َيِوتسَی 

يور ژک  ازج  ریثأت و  تسه  نآ  قیال  ار  راک  ره  هک  تشونب  ملق  سپ  مَها  لغـش  رب  تسا  ضیرحت  رهب  مَلَقلا  َّفَج  دق  لیوأت  نینچمه 
، ددزدب نوچ  مَلَقلا  َّفَج  يروخ  رب  يرآ  لدع  مَلَقلا  َّفَج  يِربدـُم  يرآ  ملظ  تدـیاز  تداعـس  يرآ  یتسار  تدـیآ  ژک  مَلَقلا  َّفَج 
هک ز قبَـس  مکح  زا  دـیآ  لوزعم  وچمه  قح  هک  دـشاب  اور  يراد  اور  وت  ملقلا  َّفج  دـش  تسم  هداب  هدروخ  ملَقلا  َّفَج  دـش ، تسد 
لدـع و نم  شیپ  ناسکی  تسین  ملقلا  َّفَج  دوب  نآ  ینعم  هکلب  رازم  نیدـنچ  اـیم  نیدـنچ  نم  شیپ  راـک  تسا  هتفر  نورب  نم  تسد 

نآ ردق  بر  لضف  دنادب  ترای  زا  دشاب  بدا  ینوزفا  وت  رد  رگ  يا  هّرذ  رتب  زا  مه  َدب  مداهنب ز  قرف  رـش  ریخ و  نایم  مداهنب  قرف  متس 
شیپ هب  هک  یهاشداپ  دهن  نوریب  مدق  یهوک  نوچ  هّرذ  دهد  نوزفا  ار  وت  هّرذ 
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دـشاب کـی  ود  ره  دوبن  قرف  وا  ّدـج  رد  دـنز  یم  هنعط  هک  نآ  وا و  ِّدَر  میب  دزرل ز  یم  هک  نآ  وج  ملظ  نیما و  زا  دوبن  قرف  وا  تخت 
: مَلَقلا َّفَج   3131 دوب ب 3145 - نوزوم  ادخ  يوزارت  رد  دوب  نوزفا  وت  دهج  رگ  يا  هّرذ  شرس  رب  هریت  كاخ  دوبن  هاش  شرب 

1 ملع 3851 / ددرگ  نوگن  رس  سب  ملق  نآ  مَلَقلا ز  َّفَج  ورب  میوگ  یمه  نم 

453 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هچ نآ  هک  تسا  نیا  زا  تیانک  تسا و  نآ  بکرم  ندش  کشخ  تغل  رد  ملق  ِفج  مَلَقلا  َّفَج  ینعم  ( 1 لیذ 3851 / هب  دینک  هاگن  )
.تسا هتشون  ملق  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دیوگ  انالوم  دش ، هتشون  تسیاب 

تـشون ملق  .تسین  ناسکی  یـساپسان  ساپـس و  تشون  ملق  .تسین  ناسکی  يدزد  تناما و  .تسین  ناـسکی  یناـمرفان  يرادربناـمرف و 
.دنک یمن  هابت  ار  ناراک  وکین  شاداپ  ادخ 

.تخب نوگژاو  َربدُم :

.نتشگ نایماک  ندروخ : رب 

.هدش ریدقت  لزا  زا  هچ  نآ  قبس : مکح 

ییوگب هک  تسا  نیا  ندراذگاو  ریدقت  هب  ار  اهراک  ینعم   ) .نداد تسد  زا  ار  تردق  ریدـقت ، رطاخ  هب  ندـمآ : لوزعم  قبـس  مکح  زا 
ره راک  هک  تسا  نیا  هن  ملقلا  َّفَج  ینعم  اما  .درادن ) ار  نآ  ینوگرگد  تردـق  تسا  هدرک  ردـقم  ار  اهراک  لزا  زا  یلاعت  قح  نوچ 

رگا .دید  دهاوخ  ار  نآ  يازـس  دنک  هچ  ره  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دوش ، یمن  نوگرگد  تسا و  هدش  هتـشون  لزا  زا  سک 
ْنَمَف تسین : ناسکی  ادخ  هاگشیپ  رد  لدع  متس و  هک  تسا  هتـشون  ملق  .يدرگ  تخب  دب  يور  ژک  رگا  یبای و  تداعـس  يور ، تسار 

ْنَم ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی 
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ردقم هچ  نآ  ینوگرگد  رد  ار  ادـخ  تسا و  ریدـقت  بسح  رب  اهراک  ییوگب  هک  نآ  ینعم  ( 8 - 7 هلزلز ،  ) .ُهَرَی ارَـش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی 
هک نآ  اب  دراد  ار  وا  ناـمرف  ساـپ  هک  نآ  .تسا و  ناـسکی  ادـخ  دزن  رادرک  دـب  راـک و  تسرد  هک  تسا  نیا  تسین ، يراـیتخا  هدـش 

.تسین یتردق  يرایتخا و  ار  وا  هک  نآ  هجیتن  درآ و  یم  باسح  هب  یکی  درامش ، یمن  يزیچ  هب  ار  وا  مکح 

اه لاس  ار  تتمدخ  درآ  عیاض  ار  وت  دیوگ  دب  هک  يزاّمغ  تفگ  ینـشور  ردغ و  ناشیا ز  ربخ  یب  ینک  ناج  هرامه  ناهاش  نیا  شیپ 
دنپ دـنیازفا  دـنیآ و  ام  يوس  دـنوش  سیآ  وا  زا  نازاّمغ  هلمج  ریگ  ياج  دـشابن  نازاّمغ  ِتفگ  ریـصب  تسا و  عیمـس  هک  یهاش  شیپ 
افج لب  دوب  ناسکی  افو  اب  اهافج  هک  دوب  نآ  یک  ملقلا  َّفج  ینعم  افو  نک  مک  ملقلا ! َّفَج  وُرب ! هک  ام  شیپ  ار  هش  دنیوگ  افج  سب 

 ) يونثم حرـش  دـیپس  ور  يوقت  هدـنب ز  دوب  هک  دـیما  ّرف  وک  کیل  دـشاب  وفع  مَلَقلا  َّفَج  افو  مه  ار  افو  نآ  مَلَقلا و  َّفَج  اـفج  مه  ار 
454 ص : ج 6 ، يدیهش ،) 

ناطلـس روپ  اول  جات و  ره  تسر  تناما  زک  ایب  ینّابر  نیّدـلا  ُنیما  يا  دوش  نزخم  نزاخ  ریزو و  یک  درب  ناـج  دـشاب  وفع  رگ  ار  دزد 
يرد رب  را  مالغ  هچ  اقب  َلاط  دنز  یم  ار  وا  تلود  افو  درآ  يودنه  یمالغ  رو  دوش  نئاب  نآ  دب  نت  زا  شرس  نآ  دوش  نئاخ  وا  رب  رگ 

دهد شزوپ  رب  هسوب  ار  گس  وچ  نیز  تساضر  دص  ار  وا  رالاس  لد  رد  تسافو  اب  گس 
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تـسار وک  ینز  هر  لیَُـضف  نوچ  دنک  رب  ار  افج  خیب  وا  قدص  دنک  اه  تمدخ  هک  يدزد  رگم  زج  دنک  شزوریپ  وچ  يریـش  دوب  رگ 
رد دنداد  اپ  تسد و  افو  ربص و  زا  دـندرک  هیـس  ور  ار  نوعرف  نارحاس  هک  نانچ  نآ  تخات و  هبوت  يوس  هب  هدرَم  هد  هک  نآ  تخاب ز 

ب 3164- يا ؟ هدروآ  تسد  هب  یقدص  نینچ  یک  يا  هدرک  تمدـخ  لاس  هجنپ  هک  وت  دوش  یک  تدابع  هلاس  دـص  هب  نآ  دَوَق  ِمرج 
.يرهاظ نادنمتردق  ناهاش :  3146

ترضح ریصب : عیمس و  هاش  .وگ ) غورد  ای  ییوگتسار  تمدخ  راهظا  رد  وت  دنناد  یمن   ) .یتسار تین  نسح  .افص  زا  تیانک  ینشور :
.یلع لج و  قح 

.نایربج زا  تراعتسا  نازامغ :

.دیمون سیآ :

یلزا ریدقت  .تسین  يرایتخا  دوخ  راک  رد  ار  هدنب  دنیوگ  ندروآ ، دیدپ  نهذ  رد  تهبـش  ندرک و  هطـسفس  هطلاغم و  اب  دـنپ : ندوزفا 
.دش دهاوخ  نامه  هتشون  هچ  ره 

یبلچ نیدلا  ماسح  زا  تیانک  ار  نیدلا  نیما  ناحراش  ضعب  .تسا  تسرد  وا  نامیا  هک  نآ  .دراد  یم  نید  ساپ  هک  نآ  نیدـلا : نیما 
.درادن یترورض  اما  دنا  هتفرگ 

.ادج نئاب : .تسا ) تناما  ددرگ  یم  قح  دزن  برقت  بجوم  هچ  نآ   ) .صوصخم برقت  دنلب و  هبترم  زا  تیانک  اول : جات و 

(. وا  ) یناگدنز داب  زارد  .داب  هدنیاپ  اقب : لاط 

455 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رطاخ هب  ار  یگـس  هک  ییاج   ) .تسا نینچ  هک  لاـح  نیز :...   4 شاقب 1657 / لاط  هنوگلگ  نآ  دـب  وت  شابم  هّرغ  وت  یحو  دـیاین  اـت 
دـشخب یم  ار  وا  درآ  ور  ادخ  هب  دنک و  هبوت  يراکهانگ  رگا  .دش  دهاوخ  هچ  دنک  تمدخ  يریـش  رگا  .دـنراد  یم  تسود  يرادافو 

نیا رگم : زج  .دزروب ) صالخا  ودب  هک  نادب  دسر  هچ 
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وا نطاـب  يافـص  هک  يدزد  رگم  دـنرب  یمن  ـالاب  ار  وا  تبتر  اـما  دنـشخب  یم  ار  دزد  تفگ  هـک  ددرگ ، یم  زاـب  تیب 3154  هب  تـیب 
.دوب لیضف  هک  نانچ  دزاس  دوبان  ار  شا  هتشذگ  ناهانگ 

لاـس 187 رد  دوـب و  دنقرمـس  مدرم  زا  ای 105 ،)  101  ) تسا هدوب  ترجه  مود  هدـس  زاغآ  رد  وا  دـلوت  ضایع  رـسپ  لیـضف  لیَُـضف :
تشگ یمن  هلفاق  درگ  دوب  ینز  هلفاق  رد  رگا  هک  نانچ  تشاد ، يدرمناوج  دوب و  ناکولعـص  زا  دنا  هتفگ  .تشذگ  رد  يرمق  يرجه 
.تسا هار  رد  لیَُـضف  هک  ربب  دوخ  اب  يا  هقردب  دنتفگ  ودب  داتفا  هار  هب  ورم  زا  یناگرزاب  .درزآ  یمن  دوب ، كدنا  هیامرـس  هک  ار  نآ  و 
لیضف .ِهَّللا  ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشْخَت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  َأ  دناوخ : رب  يراق  دوب  لیضف  هک  دندیسر  ییاج  هب  نوچ  درب  يراق  دوخ  اب  وا 

دـش هتـشون  هچ  نآ  .تسا  هدمآ  هرکذت  ياه  باتک  رد  لیـضف  لاح  حرـش  .تخادرپ  تدابع  هب  تخومآ و  ملع  درک و  هبوت  دـینش و 
.دعب هب  ص 120  بوجحملا ، فشک  زا  دوب  يا  هصالخ 

.صاصق َدَوَق :

هدید زا  ار  راک  تسرد  هدنب  نازاّمغ  .یقیقح  تردق  ناگدنراد  يرهاظ و  تردق  نادنوادخ  نایم  تسا  يا  هسیاقم  اه  تیب  نومـضم 
.دنشک یم  لطاب  مقر  ناگدنب  تمدخ  رب  ینامگ  دب  كدنا  اب  يرهاظ  تردق  نادنوادخ  هک  یلاح  دننکفا  یمن  یلاعت  قح 

ار راگدرورپ  ات  دشوک  یم  دنکفیب  شراگدرورپ  مشچ  زا  ار  هدنب  دناوت  یمن  نوچ  يربج  .دنک  یم  دـننامه  زاّمغ  هب  ار  يربج  انالوم 
و تسا ، هتفر  تیاهراک  رب  وت  زا  شیپ  ریدـقت  ملق  هک  نکم  یگدـنب  هدوه  یب  دـیوگ  یم  هدـنب  هب  .دـهد  ناـشن  راکمتـس  وا  نهذ  رد 

يربنامرف هک  تسین  نیا  ملَقلا » َّفَج   » ینعم تسا  هطلاغم  نیا  اما  .دناسر  یمن  یماقم  هب  ار  وت  تدابع 
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ار افج  تسا و  شاداپ  اـفو  ار  اـفو  هک ، تسا  هتفر  ریدـقت  ملق  ود  ره  رب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا ، ناـسکی  ادـخ  دزن  یناـمرفان  اـی 
ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُلَعَْجن  ْمَأ  هک : .افج 

456 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم وفع  مه  ار  ناراکهانگ  دهد ، یم  شاداپ  ار  ربنامرف  ادـخ  نوچ  دـیوگب  يربج  تسا  نکمم  ( 28 ص ،  ) .ِضْرَْألا ِیف  َنیِدِسْفُْملاَک 
هچ نآ  اجک ؟ راکزیهرپ  رادربنامرف  هدـنب  اجک و  هدوشخب  راکهانگ  هدـنب  اما  تسا ، هانگ  هدـنزرمآ  راـگدرورپ  تسا  تسرد  دـیامرف ،

یلب .تنایخ  تسا و  ییافو  یب  دنکفا  یم  الوم  هدید  زا  ار  هدنب  هچ  نآ  و  تسا ، تعاطا  يرادتناما و  تسا  ماقم  ولع  تعفر و  بجوم 
تـشگ زاب  ودـب  هک  ار  لیـضف  هک  نانچ  دـنیب ، تّزع  دـنک  هبوت  دور و  وا  هاگرد  هب  یتسار  يور  زا  راکتنایخ  اـفو و  یب  يا  هدـنب  رگا 

یم نانادب  هک  ار  نوعرف  دـندرزاین و  اپ  تسد و  ندـیرب  زا  هک  دیـشخب  ییورین  نانچ  دـندرک  هبوت  هک  ار  نوعرف  نارحاس  تفریذـپ و 
نیا رب  تسا  یحیـضوت  هدنیآ  ناتـساد  دـندرک و  هدنمرـش  يرادـیاپ  ربص و  اب  مرب ، یم  ار  ناتیاپ  تسد و  منک و  یم  ناتراد  رب  تفگ 

.ینعم

، نآ ریغ  قَّرغم و  ياه  هالک  و  تفبرز ، ياهابق  يزات و  نابـسا  رب  دید و  ار  ناسارخ  دیمع  هتـسارآ  نامالغ  يرِه  رد  هک  شیورد  نآ  تیاکح 
درک نامسآ  هب  يور  دنا ، ناسارخ  دیمع  نامالغ  اهنیا  دنتسین ، ناریما  اهنیا  هک  ار  وا  تفگ  دنا  ناهاش  هچ  دنا و  ناریما  مادک  اهنیا  هک  دیـسرپ 

الغ ادخ  يا  هک 

قَّرغم و ياه  هالک  و  تفبرز ، ياهابق  يزات و  نابـسا  رب  دید و  ار  ناسارخ  دیمع  هتـسارآ  نامالغ  يرِه  رد  هک  شیورد  نآ  تیاکح 
، دـنا ناسارخ  دـیمع  نامالغ  اهنیا  دنتـسین ، ناریما  اهنیا  هک  ار  وا  تفگ  دـنا  ناهاش  هچ  دـنا و  ناریما  مادـک  اهنیا  هک  دیـسرپ  نآ ، ریغ 

دنیوگ دیمع  ار  یفوتسم  اج  نآ  زومایب ، دیمع  زا  ندرورپ  مالغ  ادخ  يا  هک  درک  نامسآ  هب  يور 

ناور نیّرز  رمک  سلطا  هماج  يرتهم  ِمالغ  وا  يدیدب  نوچ  يره  ردنا  ور  خاتسگ  یکی  نآ 
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نیز ادخ  يا  زومایب  ندرورپ  هدنب  نتشاد  هدنب  وت  يزوماین  نوچ  نَنِم  بحاص  هجاوخ  نیز  ادخ  ياک  نامسآ  هلبق  يوس  يدرک  يور 
دومنب یتأرج  يَِرب  دوخ  زا  نآ  درک  یطاسبنا  اوه  زا  نازرل  زرل  ناتسمز  رد  اون  یب  هنهرب و  جاتحم و  دوب  ام  « 34  » هاش رایتخا  سیئر و 

نآ يرادن  هک  نآ  نکم  وت  دنک  یخاتـسگ  هاش  میدـن  رگ  تفرعم  لها  دـش  قح  میدـن  هک  تبهوم  نارازه  رب  شدامتعا  يُرتَمل  زا  وا 
صصق و ذخآم  رد  هک  نانچ  تیاکح  ذخأم   3165 رس ب 3173 - داد  وا  دهد  یجات  یسک  رگ  رمک  زا  هب  نایم  داد و  نایم  قح  دنس 
هب يا  هناوید  : » تسا هدمآ  مه  يرگید  تروص  هب  ناتساد  همان  تبیـصم  رد  اما  تسا ، راطع  ریطلا  قطنم  هدش  هتـشون  يونثم  تالیثمت 
نآ زا  دنتفگ  زین  اه  هرک  اه و  بسا  .ناسارخ  دیمع  زا  دنتفگ  تسیک ؟ زا  دیسرپ  دید  اه  هلاسوگ  واگ و  ارحـص  رد  دمآ ، یم  روباشین 

تـسا دیمع  نآ  زا  دنتفگ  هک  اه  ناکد  اهارـس و  سپـس  دیمع ، نامالغ  دـنتفگ  دـننایک  دیـسرپ  دنتـشذگ  ابیز  ینامالغ  .تسا  دـیمع 
تشاد رس  رب  هک  ار  یهالک  هناوید 

__________________________________________________

.رهش ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 34)

458 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

روصنم نب  دـمحم  کلملا  دـیمع  ناـسارخ ، دـیمع  .شخبب » دـیمع  هب  مه  ار  نیا  تسا  نینچ  هک  لاـح  تفگ  تخادـنا و  نامـسآ  هب 
تلود ریزو  نیتسخن  .تسا  هدوب  روهـشم  ناسارخ  دـیمع  هب  تسا و  کلملا  دـیمع  يو  بقل  رـصن و  وبا  وا  هینک  .يروباشین  يردـنک 

.دش دلوتم  روباشین  ياه  هد  زا  ردنک  رد  يرمق  يرجه  ای 415  لاس 412  هب  .تسا  نایقوجلس 

رتالاب ياه  ماقم  هب  سپس  تفای  هار  لرغط  رابرد  هب  بتاک  ناونع  هب  زاغآ  رد 
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ندش هتشک  خیرات  .دش  هتشک  کلملا  ماظن  هجاوخ  تیاعس  هب  نالسرا  بلا  دهع  رد  يرمق  يرجه  لاس 456  رد  .دیسر  ترازو  هب  ات 
صـصق و ذخآم  اما  تسا  يرمق  يرجه  اه 456  باتک  رگید  فلـسلا و  براجت  يریهظ ، همان  قوجلـس  یلیقع ، ءارزولا  راـثآ  رد  وا 
تسا و هابتـشا  هک  تـسا  هتـشون  يرمق  يرجه   594 ص 183 ) روهال ، پاچ   ) هیقوجلـسلا هلودـلا  راـبخا  زا  لـقن  هب  يونثم  تـالیثمت 
میس و هب  هتسارآ  قَّرَغُم : .هئامعبرا » نیسمخ و  تس و  هنـس  هجحلا  يذ  نم  سداسلا  دحالا  موی  یف  کلذ  و  : » تسا نیا  باتک  ترابع 

.رز

.مرش یب  كاب ، یب  ور : خاتسگ 

.حازم .یخاتسگ  طاسبنا : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یماظن ،  ) دش لجخ  اه  ییور  خاتسگ  نآ  زا  دش  لد  هدیروش  یتقاط  یب  زا  وچ 

.هدمآ ناج  هب  .رازیب  دوخ  زا  يرب : دوخ  زا 

.یلبنت یلهاک ، يُرتَمل :

.ندیشخب ناوت  زا  تیانک  نداد : نایم 

.تردق زا  تراعتسا  رمک :

اـفو و تسا  هدیدنـسپ  قح  هاـگرد  رب  هچ  نآ  هک  تسا  دـعب  هب  ياه 3157  تیب  رد  شیپ  ياه  تیب  نومـضم  اب  ناتـساد  نیا  طاـبترا 
دوخ ریما  هب  دندیدرگن و  افو  زا  دندید و  بیـسآ  ناوارف  هدمآ - دعب  ياه  تیب  رد  هک  نانچ  نامالغ - نیا  تسا ، یگدـنب  صالخا و 

قح تبهوم  رب  اما  تفگ ، هنابدا  یب  ینخـس  دوب و  ور  خاتـسگ  رهاظ  هب  دنچ  ره  هک  شیورد  زا  یهاوخ  رذـع  زین  .دـندیزرون  تنایخ 
.دنیوگ نانخس  نینچ  هک  دسرن  ار  نارگید  تشاد  دامتعا 

459 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اپ  تسد و  شتسبب  درک و  مهتم  ار  هجاوخ  نآ  هاش  هک  يزور  یکی  ات 

قلح و امش  زا  مُّرب  هن  رو  ناسخ  يا  دییوگب  نم  اب  وا  ّرس  دوز  دییامنب  هجاوخ  هنیفد  هک  دومن  یم  هجنکش  ار  نامالغ  نآ 
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زا تفگناو  هجاوخ  زار  مالغ  کی  ناشدرک و  هراپ  هراپ  درد  راشفا و  هجنکـشا و  بش  زور و  درک  بیذعت  ناشهام  کی  تّدم  ناسل 
شیوخ زا  نآ  تگرگ  دّردب  رگ  نافـسوی  نیتسوپ  هدـیرد  يا  ایب  زومایب و  مه  ندوب  هدـنب  ایک  يا  فتاه  باوخ  ردـنا  شتفگ  مامتها 

دَق ّینعم  دوب  نیا  مد  هب  مد  ياه  هّصغ  نیا  تسوت  لعف  شونب  هلاس  همه  يراک  یم  هک  نآ  شوپب ز  هلاس  همه  یفاب  یم  هک  نآ  ناد ز 
وا غیت  يوید  وت  ات  تسا  هدـنز  نامیلـس  هک  نیه  نک  راک  دـب  تسار  دـب  دوب  یکین  ار  کین  دَـشَر  زا  ام  تَّنـس  ددرگن  هک  مَلَقلا  َّفَج 

كاخ رد  جنر  کلم  هن  دشاب  وید  رب  وا  مکح  تسین  فوخ  ار  وا  چیه  نامیلس  زا  تسا  ینمآ  غیت  زا  تشگ  هتـشرف  نوچ  تسا  هدنّرب 
ربخ ات  نالبنَم  عمج  ربج  نیا  نک  كرت  تسیچ  ربج  ّرـس  ّرـس  ینادـب  ات  تسا  یهت  سب  هک  ار  ربج  نیا  نک  كرت  کلف  قوف  هن  تسا 

دیمع هجاوخ :  3174 یقئاـف ب 3189 - بوخ و  هک  هدرب  ناـمگ  يا  یقـشاع  نک  نک و  یقوشعم  كرت  ناـج  وچ  ربج  نآ  زا  یباـی 
.کلملا

.ددرگ یم  زاب  شیورد  هب  ریمض  شتفگ :

: نافسوی نیتسوپ  هدیرد  يا 

َدِجَت ْنَلَف  میرک : نآرق  هب  تـسا  تراـشا  تَّنـس : ددرگن   4 نارگ 3661 / باوخ  نیا  زا  يزیخرب  گرگ  نافـسوی  نیتـسوپ  هدـیرد  يا 
.تسا سفن  بقارم  هک  یلقع  زا  تراعتسا  نامیلس : ( 43 رطاف ،  ) .اًلیِوْحَت ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدِجَت  َْنل  اًلیِْدبَت َو  ِهَّللا  ِتَّنُِسل 

تسا هدنز  نامیلس  اوید  نک  راک  تسا  هدنب  هرامه  ار  وا  مدع  نآ 

1 / 3682 باوج 3683 - ای  دیوگ  عفد  ات  هن  هرهز  باوَجلاَک  ٍناَفِج  دزاس  یم  وید 

يونثم حرش 
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460 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  ) 

.ناهج نیا  تذل  زا  يرادروخرب  مسج و  زا  تیانک  كاخ :

تیاـنع يوزرآ  هک  ار  نآ  .لـقع ) رب  هن  دـنک ، مکح  دـناوت  سفن  رب  وـید   ) .تسا رگید  یملاـع  زا  هک  لـقع  زا  تیاـنک  کـلف : قوـف 
یم ودب  يدب  رگا  هکنیا  نتسناد  و  ندرکن ، تیاکـش  دمآ  فالخ  زا  ندنام و  رادیاپ  یگدنب  رد  و  تسیاب ، تقادص  تسا  راگدرورپ 

دهد و ازج  يدب  هب  ار  يدـب  یکین و  هب  ار  یکین  هک  تسا  هتفر  نیا  رب  یهلا  تَّنـس  .تسوا  ياه  هدرک  باتزاب  تسین ، ادـخ  زا  دـسر 
اهر ار  نت  شرورپ  دمآ و  نامرف  هب  نوچ  تسوا و  راظتنا  رد  رفیک  دور ، یم  ینامرفان  هار  هب  یمدآ  ات  .دریذـپن  ینوگرگد  ّتنـس  نیا 
ربج تسا ، ربج  رفیک  نیا  يرادـنپن  .دـهر و  یم  باذـع  زا  دور و  یم  كالفا  هب  كاخ  زا  تخادرپ ، ینـالقع  حور  تیبرت  هب  درک و 

.يوش یکی  وا  اب  يراپسب و  ودب  ار  دوخ  يرآ و  يور  قح  هب  يراذگب و  ار  يدوخ  وت  ات  تسا  تیبرت  تسین 

تسین ربا  نیا  تسا  هم  ِّیلجت  نیا  تسین  ربج  تسا و  قح  اب  تیعم  نیا 

1 / 1464 تسین 1465 - هماکدوخ  هراّمأ  نآ  ربج  تسین  هماع  ِربج  ربج ، نیا  دوب  رو 

وت ِرهد  ناشیا  يادوس  رد  تفر  وت  رهب  تشیپ  دننابنجب  رـس  يرتشم ؟ ییوج  دنچ  ار  دوخ  تفگ  يرت  شماخ  بش  ینعم ز  رد  هک  يا 
رب ندرک  درُخ  ِشقن  وچمه  خوش  مشچ  يا  ناسخ  میلعت  تسه  چیه  ِتوف  زا  یـسک  درآ  دـسح  هچ  چـیپم  ردـنا  دـسح  ییوگ  ارم  وت 

، ریغ افَو  درگاش  تسوت  اب  وت  سفن  رَجَحلا  ِمرِج  یف  شقن  نوچ  دوب  نآک  رظن  قشع و  نک  میلعت  ار  شیوخ  خولک 
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نیه نَدَع  نآ  اب  تلد  دش  نوچ  لصّتم  ینک  یم  یلاخ  وخ و  دب  ار  شیوخ  ینَس  ربَح و  ار  ریغ  رم  ینک  ات  اجک  ییوج  اجک  دش  یناف 
غال هب  ار  تبآ  هک  ینعی  اُوتِـصنَأ  نیا  تسایرد  وگب  دش  دـهاوخن  مک  نیتسار  ياک  شدـمآ  نیز  ُلق  رما  ندـش  یلاخ  زا  سارهَم  وگب 
هک دـیآ  متریغ  رگن  ناـیاپ  نک  كرت  ار  نخـس  نیا  ردـپ  يا  درادـن  ناـیاپ  نخـس  نیا  غاـب  تسا  کـشخ  بل  هک  نک  مک  فلت  نیه 

461 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنتسین  قشاع  دندنخ  یم  وت  رب  دنتسیب  تشیپ 

هک شارت  مـک  هزور  جـنپ  ناقـشاع  شاـب  بـیغ  ناقـشاع  نآ  ِقشاـع  مد  هـب  مد  نـیب  ناـنز  هرعن  وـت  رهب  مرک  هدرپ  ِسپ  رد  تناقـشاع 
تقو ماک  چیه  دماین  رب  یتسَخ  ماگ  ماع  هار  رب  یهن  هماگنه  دنچ  يا  هّبَح  يدیدن  ناشیا  اه ز  لاس  يا  هبذج  هعدخ و  تدـندروخب ز 

داـیرف زجب  دریگ  وت  تسد  سک  چـیه  نادـند  مشچ و  درد  تقو  فیلا  وک  قح  زجب  مغ  درد و  تقو  فـیرح  دـنرای و  هلمج  تّحص 
نآ تسا  هتفرگ  هک  تسا  وت  « 35  » درد تلاح  نآ  نیتسوپ  رابتعا  نک  نیتسوپ  زا  زایا  نوچ  راد  دای  ار  ضرم  درد و  ناـمه  سپ  سر 

دنا و لعتشم  یفَت  هب  : » تسا لثم  رد  هک  نانچ  .ندوب  نورد  کیرات  نتشادن ، یمرگ  شماخ :  3190 تسد ب 3209 - هب  ار  نآ  زایا 
.ندرک قیدصت  زا  تیانک  ندنابنج : رس  .شوماخ » یُفپ  هب 

.تریصب رظَن :

.دنمشناد ربَح :

تـسا هدمآ  میرک  نآرق  زا  هیآ  دنچ  رد  ندَع » ُتاَّنَج   » تسا و تشهب  ندَع  تسا و  هدوب  تارف  تشد  رد  دنیوگ  هک  یغاب  مان  نَدَع :
تسا و یمئاد  تشهب  نآ  ینعم  و 
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.لماک ناسنا  اب  نتسویپ  ای  تسا و  یلاعت  قح  تیانع  دوصقم  ندع »  » زا تیب  نیا  رد 

.تسا ص )  ) لوسر نآ  بطاخم  .دوش  یم  زاغآ  هغیص  نیا  اب  هک  ییاه  هیآ  هب  تراشا  ُلق : ِرما 

.دنشاب شوماخ  دنناوخ  نآرق  نوچ  هک  فارعا  هروس  هیآ 204  هب  تسا  تراشا  .دیشاب  شوماخ  اُوتِصنَأ :

تقو زا  تیاـنک  ندرک : فـلت  غـال  هـب  بآ   2 شاـب 3442 / شوگ  یتـشگن  قح  ناـبز  نوچ  شاـب  شوماـخ  نک  شوـگ  ار  اُوتِـصنَأ 
.نتخاسن باریس  نآ  تفرعم  بآ  هب  ار  ناج  ندرکن و  نآرق  ياه  تظعوم  هب  شوگ  ندنارذگ و 

.تسا تفرعم  هنشت  هک  ناج  زا  تراعتسا  غاب :

__________________________________________________

.ربج ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 35)

462 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دننک یم  تا  هرخس  منیب  یم  هک  مجنر  یم  نآ  زا  دنهن ، یم  تمرح  ار  وت  رهاظ  هب  نانیا  هک  مرب  یمن  جنر  نآ  زا  دیآ :...  متریغ 

.قح ترضح  رضحم  الاب و  ملاع  هب  ناگتفای  هر  بیغ : ناقشاع 

.دننایامن گرزب  ار  وا  ات  دنریگ  یم  ار  یسک  درگ  هک  نانآ  هزور : جنپ  ناقشاع 

یم هک  یناسک  زا  تسا  یلاح  بسح  ( 3 تیب 1031 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .ندروآ مهارف  دوخ  درگ  ار  مدرم  نداهن : هار  رب  هماـگنه 
دنمزاین دنا و  مورحم  ملع  ینـشور  زا  دوخ  هک  یلاح  دـنهد ، ناشمیلعت  شیوخ  نامگ  هب  ات  دـننک  مهارف  دوخ  درگ  ار  مدرم  دنـشوک 

.دنهد تبسن  دسح  هب  ار  وا  دراد  زاب  دنا  هتفرگ  شیپ  هک  يا  هدوه  یب  راک  زا  دهاوخ  دهد و  دنپ  ار  نانآ  یسک  رگا  .میلعت 

زا هرظانم  ندش  زارد  درک و  یم  توعد  شربج  داقتعا  كرت  هب  درک و  یم  توعد  شمالسا  هب  هک  ار  یّنس  نآ  يربج  رفاک  نآ  نتفگ  باوج  زاب 
ءاشَی نَم  ِهیِتؤُی  ِهَّللا  ُلضَف  َکِلذ  َو  دنامن ، نآ  ياورپ  ار  وا  هک  یقیقح  قشع  اّلا  دّرُبن  ار  باوج  لاکشا و  هّدام  هک  نیفرط 

زارد درک و  یم  توعد  شربج  داـقتعا  كرت  هب  درک و  یم  توعد  شمالـسا  هب  هک  ار  یّنـس  نآ  يربج  رفاـک  نآ  نتفگ  باوج  زاـب 
وا هک  یقیقح  قشع  ّالا  دُّربن  ار  باوج  لاکشا و  هّدام  هک  نیفرط  زا  هرظانم  ندش 
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ُءاشَی نَم  ِهِیتُؤی  ِهَّللا  ُلضَف  َِکلذ  َو  دنامن ، نآ  ياورپ  ار 

نیز منامب  میوگ  ار  هلمج  لاؤس  تاـباوج و  نآ  نم  رگ  کـیل  درم  قیطنِم  نآ  دـش  ناریح  نآ  زا  هک  درک  زاـغآ  باوج  يربج  رفاـک 
ِنوناق دوب  ادیپ  یکدنا  ُّلتُع ز  يا  ثحب  نآ  میتفگ ز  یکدنا  ناشن  دبای  ِهب  وت  مهف  نآ  دـب  هک  نامتـسه  اه  ینتفگ  رت  مهم  نآ  لاقم ز 

يداتفا ز رب  ناشیا  بهذـم  شیوخ  مصخ  ِعفد  يدـنام ز  ورف  رگ  رَدَـق  لها  يربج و  نایم  رد  رـشب  ِرـشح  ات  تسا  ثحب  نینچمه  لُک 
زا ناشدـهد  یم  شِوَر  نآ  ماود  دـُب  یِـضقَم  هک  نوچ  باـبَت  هار  نآ  زا  يدـندیمر  سپ  باوج  رد  يدوبن  ناـشوَش  نورب  نوچ  شیپ 

َیلا دنام  ناهج  رد  مادم  ّتلم  ود  داتفه و  نیا  هک  ات  مصخ  لابقا  زا  بوجحم  دوب  ات  مصخ  لاکـشا  زا  مَزُلم  ددرگن  ات  شرورپ  لیالد 
ار عِدـتبُم  دـیاین  مک  ود  داتفه و  نیا  دـنام  تمایق  اـت  نیمز  دـیاب  یم  هیاـس  يارب  زا  نیا  بیغ  تسا و  تملظ  ناـهج  نوچ  ماـیِقلا  ِموَی 
،24 دیدح : ، 54 هدئام :  ) تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .تسادخ  ندیـشخب  نوزفا  نیا  هَّللا : ُلضَف  َِکلَذ   3210 وگ ب 3221 - تفگ و 

(. 4 هعمج :

.راتفگ شوخ  نخس ، وکین  رایسب  هغلابم ) هغیص  : ) قیطنِم

(13 ملق ،  ) .ٍمِینَز َِکلذ  َدَْعب  ٍُّلتُع  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .وخ  تشرد  ُّلتُع :

464 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دننیب یم  راتخم  دوخ  ياه  هدرک  رد  ار  یمدآ  هک  نانآ  تیب ، نیا  رد  ردق : ِلها 

(. ثحب زا   ) ندمآ نورب  هار  صلخم  وش : نورب 

 ...: دب یضقم  هک  نوچ  .دنتـشگ ) یم  زاب  دش  یم  هتـسب  نانآ  لدج  هار  و  دندش ، یم  بولغم  ثحب  رد  هاگ  ره   ) .یهابت نایز ، بابَت :
ادخ نوچ 
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.دیآ یم  دایارف  اه  لیلد  دنام ، رادیاپ  ثحب  نیا  دبای و  همادا  شور  نیا  تساوخ  یم 

(. ثحب رد   ) بولغم مَزُلم :

.ثحب رد  يزوریپ  زا  تیانک  لابقا :

.ندنام رادیاپ  دوخ  لطاب  يوعد  رد  .نتفرن  تسار  هار  هب  ندوب : بوجحم  لابقا  زا 

نادـب تسا و  ناهن  ضحم  تقیقح  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  تراشا  يونثم  يواطم  رد  اهراب   ) .ملاع نیا  بیغ : تملظ و  ناـهج 
زا تسا  يا  هیاس  تسا  ناـهج  نیا  رد  هچ  نآ  هک  تسا  هدومرف  اـهراب  هک  يا  هتکن  هب  تسا  تراـشا  هیاـس : .تفاـی ) ناوت  یمن  تسد 

.قح دیشروخ 

.راذگ تعدب  عدتبُم :

قطنم تردـق  دـهاوخ  یم  فرط  ود  زا  کی  ره  هک  ارچ  تسین ، ینتفای  نایاپ  هاگ  چـیه  اـه  ثحب  هنوگ  نیا  يردـق و  يربج و  ثحب 
ندش نشور  ثحب ، رد  يزوریپ  ياج  هب  فرط  ود  ره  ای  فرط  ود  زا  یکی  رگا  .دـیامن  مزلم  ار  شیوخ  مصخ  دـنک و  تابثا  ار  دوخ 

ندنارذگ زا  سپ  کی  ره  هک  تسا  نیمه  يارب  .دبای  همادا  یتسیاب  لادج  نیا  اما  دیسر  یم  نایاپ  هب  ثحب  تساوخ ، یم  ار  تقیقح 
سپـس .ددرگن  زوریپ  وا  رب  مصخ  ددرگن و  وا  مزلم  دـیآ و  رب  دوخ  مصخ  سپ  زا  اـت  دـبای  یم  يرگید  لـیلد  نآ ، ندـش  در  لـیلد و 
.تسا هداتفا  ام  رب  نآ  هیاس  تسا و  هدیشوپ  نآ  رد  تقیقح  هک  تسا  یناهج  نیا  یناگدنز  صاخ  اه  لادج  نیا  هک  دنک  یم  تراشا 

دنا هد  نآ  ناشیا ز  هک  دیآ  نامگ  ات  دنهد  نآ  اه ز  ناشن  نیا  هر  زا  کی  ره 

همر نیا  دنناهرمگ  یّلکب  هن  همه  نیا  دنا  ّقح  هن  ناد  تقیقح  نیا 

دیرخ رز  يوب  هب  هلبا  ار  بلق  دیدپ  دیان  یلطاب  قح  یب  هک  نآ  ز 

یک ندرک  جرخ  ار  اه  بلق  ناور  يدقن  ناهج  رد  يدوبن  رگ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2853 

http://www.ghaemiyeh.com


2 / 2912 ناوت 2915 -
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.دوش یم  هتفگ  هدنیآ  ياه  تیب  رد  دنامب  ناهن  تقیقح  دیاب  ارچ  هکنیا  و 

دوب و هبعک  تزع  نز  هار  هَبقَع و  هار و  چیپ  چیپ  نَحتمُم  يا  دوب  دصقم  تّزع  اه  لفق  دشاب  رایسب  وا  رب  هک  اَهب  ردنا  دوب  نزخم  تّزع 
مصخ و شور  نیا  تسا  ینز  هر  یعنام و  يا ن  هبقع  تسین  دومحم  نآ  هک  هر  ره  شور  ره  هیداـب  ِلوط  بارعا و  ینز  هر  هیداـن  نآ 

شباوج رگ  شنم  شوخ  دوخ  هر  رد  یقیرف  ره  شور  رد  دـنیب  ّدـض  ود  ره  قدـص  هدـش  ناریح  هرود  رد  دـّلقم  اـت  هدـش  نآ  دوـقَح 
باوص ب 3229- هجَو  ناهن  دش  ام  زا  هچ  رگ  باوج  نیا  دـننادب  ام  ناهِم  هک  زیختـسر  زور  هب  ات  مد  نامه  رب  زیتس  ددـنب  یم  تسین 

.تسا نایجاح  ندمآ  درگ  دوصقم  .ندمآ و  درگ  ياج  عمجم ، يدان ) ثنؤم  : ) هیدان  3222

ياه لفق  دوب  رتشیب  اهب  هچ  ره  ار  جـنگ  هک  نانچ  .دومن  یمن  اهبنارگ  زیزع و  نانچ  تقیقح  دوب ، ناسآ  تقیقح  هب  نتفاـی  تسد  رگا 
.دوش رت  نوزفا  نآ  رب  مکحم 

يارب  ) .ار ناناملـسم  تسا  یـشیامزآ  ندومیپ  ار  کشخ  زارد  يارحـص  و  نتـشگ ، نز  هار  ياه  برع  راـتفرگ  و  هبعک ، هار  يراوشد 
: هب دینک  هاگن  هراب  نیا  رد  رتشیب  حیضوت 

ندش و راچد  نز  هار  هب  دننامه  راوشد  ياه  لالدتـسا  یظفل و  ياه  لادج  نیا  ( 217 ص 216 - هعصاق ، هبطخ  همجرت  هغالبلا ، جهن 
تـسا نآ  يایوج  دـیلقت  هار  زا  هک  ار  نآ  دزاس و  یم  راوشد  ار  تقیقح  هب  ندیـسر  هک  تساه  عنام  .تسا  ندومیپ  ار  کشخ  نابایب 

ٍبْزِح ُّلُک  هک : هتسناد  ار  تقیقح  وا  اهنت  درادنپ  هورگ  ره  دنک و  یم  نادرگ  رس 
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ْمِهِراـثآ یلَع  اَّنِإ  ٍهَّمُأ َو  یلَع  اـنَءابآ  انْدَـجَو  اَّنِإ  دـیوگ : دـیاین  رب  فیرح  سپ  زا  لادـج  رد  رگا  و  ( 53 نونمؤم ،  ) .َنوُحِرَف ْمِْهیَدـَل  اِمب 
.میور یم  نامناردپ  شور  رب  ام  ( 23 فرخز ،  ) .َنوُدَتْقُم

نک یمه  یباغرم  دیص  وجب  یبوخ  يدهاش  وش  یقـشاع  سک  تسا  هتـسب  ار  ساوسو  یک  هن  رو  سب  تسا و  قشع  هسوسو  دنب  زوپ 
اب قشع  ردنا  یبای  اه  لوقعم  اه  لوقعم  نیا  ریغ  دروخ  ار  تمهف  مهف  نآ  ینک ز  یک  دَرب  تبآ  نآک  بآ ، نآ  يَرب ز  یک  وج  هب  وج 

466 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اهب  ِّرف و 

ینک شورفم  رگد  نآ  ار ز  قازرا  يروآ  لقع  نیدـب  هک  تسامـس  ِبابـسا  ریبدـت  نآ  دـب  هک  تساه  لـقع  ار  قح  وت  لـقع  نیا  ریغ 
فسوی قشع  قاور  رب  دنتخاب  رد  اه  لقع  نوچ  نانز  نآ  دص  تفه  ای  دهد  تلاثما  رـشَع  دمـص  قشع  رد  لقع  يزابب  نوچ  ار  قابطا 

يادف وش  نز  زا  مک  يا  لالجلا  وذ  لامج  فسوی  دص  لصا  رمع  ّیقاب  درخ  زا  دنتشگ  ریس  رمع  یقاس  دتس  مد  کی  ناشلقع  دنتخات 
دنک هک  دوبن  هرهز  ار  قطن  نآ  قشع  دـیآ ز  یتریح  سر  دایرف  دوش  وگ  تفگ و  وک ز  سَب  ناج و  يا  ار  ثحب  دّرب  قشع  لامج  نآ 
رهگ دتفا  ناهد  زک  دیابن  ات  رـش  ریخ و  زا  وا  تخـس  ددنبب  بل  دتف  نوریب  وا  جُنل  زا  يرهوگ  دـهد  او  یباوج  رگ  دـسرتب  هک  ارجام  وا 
راقو دص  روضح و  ام  زا  یتساوخ  راثن  تقو  یبتجم  لوسر  نآ  لوصف  ام  رب  يدـناوخ  رب  یبَن  نوچ  لوسر  رای  نآ  تفگ  هک  نانچمه 

دوب یغرم  ترس  رب  هک  نانچ  نآ 
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هک دیابن  ات  ار  هفرـس  يدنبب  دز  يراین  مَد  اوه  وت  بوخ  ِغرم  دریگن  ات  اج  ندیبنج ز  چـیه  يراین  سپ  دوش  نازرل  وت  ناج  شتاوف  زک 
رـس دـهن  رب  دـنک  تشوماخ  تسا  غرم  نآ  تریح  شمخ  ینعی  یهن  یتشگنا  بل  رب  شرت  ای  دـیوگب  نیریـش  تسک  رو  امه  نآ  دّرپب 

.یفسلف ياه  ثحب  یقطنم و  ياه  لالدتسا  زا  تیانک  هسوسو :  3230 دنک ب 3250 - تشوج  ُرپ  گید و 

.لماک فراع  .امنهار  زا  تیانک  بوخ : دهاش 

.قح درم  زا  تراعتسا  یباغرم :

.نتخیر ار  وربآ  ندرب : بآ   3 دنشک 3486 / یناویح  بآ  رد  ار  وت  ات  دنچ  زور  ور  نایباغرم  نآ  يوس 

ج 1، یفاک ، لوصا   ) .نانجلا هب  بستکا  نمحرلا و  هب  َدـِبُع  ام  ُلقَعلا  فورعم : ثیدـح  هب  تسا  تراـشا  ًارهاـظ  وت :...  لـقع  نیا  ریغ 
ص 11)

467 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتشذگ اپ  ریز  ار  نامسآ  .نتشذگ  نامسآ  زا  ندرک : شرفم  ار  قابطا 

زیزع نز  هک  ینانز  ناـنز : نآ  ( 160 ماعنا ،  ) .اِهلاْثمَأ ُرْـشَع  ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دنچمه  هد  لاثما : ِرـشَع 
ياه تسد  جنرت  ياج  هب  دندش و  دوخ  یب  دوخ  زا  دندید  ار  وا  نوچ  نانز  .يآ  نورب  تفگ  ار  فسوی  دـناوخ و  ینامهم  هب  ار  نانآ 

.دنتشاد زاب  تسد  زیزع  نز  شنزرس  زا  دندیرب و  ار  دوخ 

.دور یم  نایم  زا  ثحب  لادج و  دمآ  نوچ  قشع  ار : ثحب  قشع  ندیرب 

.لادج ثحب و  .هتشذگ  یضام ) لعف   ) يرج هچ + نآ  ام  زا  بکرم  ارجام :

.بل جُنل :

رابخا نویع  رد  تسا و  دنـس  نودب  ریثا  نبا  هیاهن  رد  تسا و  هدش  لقن  کیرـش  نب  هماسا  زا  تیاور  نیا  دمحا  دنـسم  رد  لوسر : رای 
زا ص 248 ) ج 1 ،  ) اضرلا
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لیامش هلاه  رسپ  دنه  ما  ییاد  زا  هک  تسا  هدمآ  ینالوط  یثیدح  رد  ع )  ) یبتجم نسح  زا  دوخ  دانسا  هب  يرکـسع  هّللا  دبع  نب  نسح 
: ُریَّطلا ُمِهِسُؤُر  یَلَع  اَمَّناَک  ُهُؤاسَلُج  َقَرطا  َمَّلَکَت  اَذا  تفگ : .مدیسرپ  ار  ربمغیپ 

ص ج 16 ، راونالا ، راحب   ) .تسا هتسشن  نانآ  رس  رب  هدنرپ  ییوگ  هک  نانچ  دنتسشن  یم  شوماخ  وا  نانیشنمه  تفگ  یم  نخس  نوچ 
رـس ار  نآ  دنک و  شوج  لوا  هک  يابروش  تسا : هدمآ  جاردننآ  زا  لقن  هب  همان  تغل  رد  .دنهن  گید  يور  هچ  نآ  گید : رَـس  ( 153

.دنا هتفرگ  تیب  نیمه  زا  دوخ  هقیلس  هب  ار  ینعم  نیا  ًارهاظ  هدش و  ینعم  شوج » رس   » همان فرش  رد  دنیوگ و  مه  شوج 

ياه ثحب  لقع و  نیا  دـیاب  یلامک  ناهاوخ  رگا  یـشاب  لوغـشم  یظفل  ياه  ثحب  ظفل و  هب  هک  تسا  یماگنه  ات  اه  لادـج  ثحب و 
اه نامـسآ  زا  رترب  ار  وت  يرآ  تسد  هب  رگا  هک  تسا  یلقع  نیا  زج  تسا و  شاعم  لقع  لـقع  نیا  هک  یهن  وس  کـی  هب  ار  ینـالقع 

يونشن و يزیچ  قح  درم  نخـس  زج  يدرگ و  شوگ  اپ  ارـس  يوش و  دوخ  یب  دوخ  زا  دیاب  لقع  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  درب ، یم 
.شوماخ تنابل  شوج و  رپ  وت  نورد  .يدرگ  وا  ناریح  هک  اج  نآ  ات  .يرگنن  وا  يوس  هب  زجب 

دروآ نخس  رد  ار  زایا  ات  ییوگ ؟ یم  تسا  دامج  هک  نیتسوپ  قراچ و  اب  يداش  مغ و  نیدنچ  هک  ار  زایا  ادصاق  هاشداپ  ندیسرپ 

دروآ نخس  رد  ار  زایا  ات  ییوگ ؟ یم  تسا  دامج  هک  نیتسوپ  قراچ و  اب  يداش  مغ و  نیدنچ  هک  ار  زایا  ادصاق  هاشداپ  ندیسرپ 

نید و ار  یقراچ  وت  يا  هدرک  شیوخ  ِّیلیل  خر  زا  نونجم  وچمه  یقـشاع  تب  رب  وچمه  رخآ  تسیچ  یقراچ  رب  اـهرهم  نیا  زاـیا  يا 
ار ود  ره  هتخیمآ  ناج  رهم  هنهک  ود  اب  شیک 
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یشک یم  زایا  يا  لالطا  عبَر و  اب  برع  نوچ  نهک  ِّرس  یمد  یم  يدامج  رد  نخس  ون  هنهک  ود  اب  ییوگ  دنچ  هتخیوآ  يا  هرجح  رد 
اب درامـش  هک  اـسرت  وچمه  تسا  فسوی  هترُک  هک  ییوگ  نیتـسوپ  تسا  فـصآ  نیمادـک  ِعـبَر  تقراـچ  زارد  دوـخ  تفگ  قـشع  زا 

مرج و زا  ششک  نآ  هگآ  تسین  َهلا  زا  دناد  وفع  ار  وا  وفع  هانگ  نآ  وز  ششک  دزرمایب  ات  شِغ  ّلِغ و  انز و  هلاس  کی  مرج  شـشک 
.5 تیب 1918 / هب : دینک  هاگن  هاشداپ :...  ندیسرپ   3251 داقتعا ب 3259 - قشع و  تسوداج  سب  کیل  داد 

.لزنم .ارس  .هناخ  فارطا  هناخ ، عبَر :

قراچ  ) .تسا روظنم  تلود  بحاص  صخش  ای  ریزو  قلطم  فصآ  زا  و  . 4 تیب 903 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ع .)  ) نامیلس ریزو  فصآ :
.هیال کی  يابق  هنت و  مین  .نهاریپ  هَترُک : .يدرگ ) یم  نآ  درگ  هک  تسا  ریزو  هناخ  رگم  وت 

زا هاش   ) .دنهاوخ شزرمآ  وا  زا  دـننک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  دـنور و  شیـشک  دزن  هک  ار  نایاسرت  تسا  مسر  .شیـشک  شـشک :
( .ار نانآ  دشاب  سرد  دنوش و  هدنمرش  دننادب و  نازامغ  ات  دنک  ریرقت  وا  دهاوخ  یم  نکیل  تسا ، هاگآ  زایا  نورد 

469 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تفگ رد  تدرآ  تروص  بذج  وا  دای  رب  دنک  ادیپ  یتروص  دوخ  تسا  تورام  توراه و  زا  رَحـسا  دنت  فسوی  دص  مهو  یتسود و 
تـسلا دص  يو  زا  هداز  یلکیه  هن  یتروص  اج  نآ  دب  هن  رای  شیپ  دیوگ  رای  هک  نانچ  نآ  رازه  دـص  تروص  شیپ  ییوگ  زار  وگ  و 

هب دیوگ  اهزار  يا  هدرم  ون  هچب  روگ  شیپ  يا  هدُرب  لد  يردام  هک  نانچ  نآ  یَلب  دص  و 
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هّرذ ره  وا  شیپ  ار  كاشاخ  وا  دناد  یـشوگ  مشچ و  ار  كاخ  نآ  وا  دناد  مئاق  ّیح و  دامج  نآ  ار  وا  هدنز  دیامن  یم  داهتجا  ّدـج و 
نانچ نآ  ار  كانرِحاس  قشع  نیا  رگن  شوخ  ار  كاخ  نآ  ّدـج  هب  دـناد  عمتـسم  روش  تقو  دراد  شوه  دراد  شوگ  روگ  ِكاخ  نآ 

زا ناج  وچ  ِروپ  رب  تسا  هداهنن  يور  نانچ  زگره  یگدـنز  تقو  هب  هک  ور  کشا  اب  دـهن  یم  شوخ  مد  هب  مد  وا  هزات  روگ  كاخ  رب 
نآ زا  دعب  راد  يازفا  ناج  ِّیح  رب  ار  قشع  رادیاپ  دشابن  هدرم  رب  قشع  دوش  نکاس  وا  قشع  نآ  شتآ  درذـگب  يزور  دـنچ  نوچ  ازع 

شتآ وچ  رتسکاخ  دنام  تفر  دوب و  رب  دوخ  نوسفا  قشع  هک  نآ  شدـیاز ز  يدامج  مه  يدامج  زا  شدـیآ  باوخ  دوخ  روگ  نآ  ز 
.ندرک دیدپ  .نتفاب  ندینت :  3260 همه ب 3275 - دنیب  یم  تشخ  ردنا  ریپ  هنیآ  رد  ناوج  نآ  دنیب  هچ  نآ  تفَت  تفر 

.رترگوداج رَحسا :

.تسا ( 172 فارعا ،  ) میرک نآرق  زا  هتفرگ  .تسا  نینچ  يرآ  .تسین  نینچ  ایآ  یََلب : تَسلا و 

مودـعم زا  هک  ددرگ  يوق  نانچ  لایخ  هاگ  .هدـنیآ  ياـه  تیب  يارب  تسا  يدـیهمت  تسا و  شیپ  ياـه  تیب  ینعم  مّمتم  اـه  تیب  نیا 
وا دوب  كدوک  هک  یماگنه  ییوگ  هک  دسوب  نانچ  ار  وا  روگ  دیوگ و  نخـس  وا  كاخ  اب  هدرم ، دـنزرف  هک  نانچ  .دـنیرفآ  يدوجوم 

یماود ار  هدرم  قشع  هک  ارچ  دور  یم  نایم  زا  قشع  نآ  دوش و  یم  شومارف  ینهذ  هتخاس  نآ  ناـمز  تشذـگ  اـب  اـما  .دیـسوب  یم  ار 
درک یهاوخ  شومارف  هک  ار  یقوشعم  ارچ  و  يزرو ؟ یم  قشع  تسا  یندنامان  هچ  نآ  رب  ارچ  تسا  نینچ  هک  لاح  .تسین 
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نیب رخآ  زاغآ  زا  ارچ  يرب ؟ یمن  دای  زا  لاح 

470 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم شوخان  يدیزرو  یم  قشع  نادب  هک  ار  يا  هدرم  دید  یهاوخ  هاگ  نآ  .دـشخب  یناج  ار  وت  مد  ره  ات  زرو  قشع  هدـنز  رب  .یـشابن 
.دناشک یم  يدامج  هب  مه  ار  وت  تسا و  يدامج  هک  ارچ  .يراد 

منم هک  قالت  تقو  دنک  رـس  رَّوصمان  قارف  رد  دزاسب  اه  تروص  قشع  دیماان  نارازه  دـص  ریگتـسد  دـیپس  ِشیر  هن  تسوت  قشع  ریپ 
نآ متشارفب ز  هطساو  یب  ار  نسح  متـشادرب  نامز  نیا  ار  اه  هدرپ  تسُدب  ام  سکع  نسح  نآ  رَوُص  رب  تسم  شوه و  لصا  لصا  نآ 

ترفغم نایم  رد  دنیبن  یم  ار  ششک  وا  ناور  دش  نم  هبذج  وس  نیا  زا  نوچ  یتفای  متاذ  دیرجت  تّوق  یتفاب  رد  نم  سکع  اب  سب  هک 
دوش يراوتم  همـشچ  ردنا  گنـس  دوش  يراج  يا  همـشچ  یگنـس  نوچ ز  ادخ  فطل  زا  هدرپ  نآ  سپ  زا  اطخ  مرج و  زا  دـهاوخ  یم 

قح هچ  نآ  وا  ردـنا  ار و  رَوُص  نیا  ناد  اه  هساک  رهگ  نآ  گنـس  نآ  زا  دـش  يراـج  هک  نآ  رجح ز  ار  وا  نآ  زا  دـعب  دـناوخن  سک 
: تسوت قشع  ریپ   3276 ولُع ب 3285 - دریگ  نآ  دب  دزیر 

رب یقالت ، قـالت : ( 3 تیب 1789 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) 3 دـیما 1789 / یب  يا  نادـب  وم  نیا  ینعم  دـیپس  وم  ینعی  ریپ  دوـب  هک  خـیش 
قشاع داد  تسد  رادید  نوچ  اما  دزاسب  دوخ  نهذ  رد  وا  زا  اه  تروص  قوشعم  زا  هدنام  ادج  قشاع  ات  دوش  یم  ببـس  قشع   ) .دروخ

.نتشگ لوغشم  ندوب ، مرگ  رس  نتفابرَد : .دنک ) یم  رادید  وا  اب  تروص  نودب  قشع  تسین و  يزاین  تروص  هب  ار 

هاگن  ) .شیشک ششک :
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خر ودب  هدرپ  یب  قشع  تسا  دوخ  دنب  رد  دوخ و  اب  وا  ات  تسا ، قشع  دراد  یم  او  بلط  هب  ار  قشاع  هچ  نآ  ( 5 تیب 3257 / هب : دینک 
هدرم روگ  رب  هاگ  دـیوگ ، یم  نخـس  نَمَد  لالطا و  اب  هاگ  دراد ، یماو  يزاـجم  ياـه  بلاـق  یتسود  هب  ار  وا  هکلب  دـهد ، یمن  ناـشن 

زا ییاه  تروص  هاگ  دزیر و  یم  کشا 

471 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا هک  نآ  .دننیبب  هنیآ  رد  دیاب  ار  تروص  هک  تسا  هدومزآان  راک  ِنایدتبم  يارب  اهرادومن  نیا  اما  .دروآ  یم  دـیدپ  نهذ  رد  قوشعم 
.دنیب یمن  يزیچ  قشع  زج  هکلب  دنیب  یم  زیچ  همه  رد  ار  قشع  تسا  دوخ  یب  دوخ 

تسین ماک  شوخ  يا  وت  زج  مدوجو  رد  تسین  مان  زج  نم  یتسه  زا  نم  رب 

نیبگنا رحب  وت  رد  هکرس  وچمه  نینچ  نیا  نم  مدش  یناف  ببس  نآ  ز 

یم ار  ینعم  تفرگ  هدیدان  ار  اه  تروص  نوچ   5 / 2023 باتفآ 2025 - تافص  زا  وا  دوش  رپ  بان  لعل  لک  دوش  وک  یگنس  وچمه 
.تسین وا  رگید  وا  هاگ  نآ  دنیب ،

تشذگ رد  نودرگ  درک و ز  يدبنگ  تشگب  مبسا  يدز  رب  هنایزات 

2 / 1779 داب 1780 - توزاب  رب  تسد و  رب  نیرفآ  داب  توهال  ام  توسان  مرحم 

وت رب  هد  ود و  یکی و  تسا  رایـسب  ام  رهـش  رد  رتزغن  وا  زا  تسین ، نادنچ  تسا ، يا  هزادنا  هب  یلیل  نسح  هک  ار  نونجم  نادـنواشیوخ  نتفگ 
ار ناشیا  نونجم  نتفگ  باوج  ناهراو و  ار  دوخ  ار و  ام  نک ، رایتخا  مینک  هضرع 

هد ود و  یکی و  تسا  رایسب  ام  رهش  رد  رتزغن  وا  زا  تسین ، نادنچ  تسا ، يا  هزادنا  هب  یلیل  نسح  هک  ار  نونجم  نادنواشیوخ  نتفگ 
ار ناشیا  نونجم  نتفگ  باوج  ناهراو و  ار  دوخ  ار و  ام  نک ، رایتخا  مینک  هضرع  وت  رب 

رهش ردنا  هام  نوچمه  تسه  ابر  لد  نارازه  دص  يو  زا  رتهب  لهس  تسه  نادنچ  تسین  یلیل  نسُح  لهج  ار ز  نونجم  دنتفگ  ناهلبا 
تفگ ام 
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شوگ ناتوا  قشع  دشابن  ات  شا  هزوک  زا  داد  هکرـس  ار  امـش  رم  يو  ِشقن  زا  دهد  یم  میادـخ  یم  یم  نسح  تسا و  هزوک  تروص 
مـشچ هب  دـیامنن  يور  بارـش  نآ  نکیل  ینیب و  یم  هزوک  لـج  َّزَع و  قح  تسد  ار  یکی  ره  لـسع  رهز و  دـهد  هزوک  یکی  زا  شک 
هدعو ار  وا  ندرمـش و  رب  ار  یلیل  بیع  وا و  دزن  نونجم  نادنواشیوخ  نتفر  ناتـساد  نادنواشیوخ : نتفگ   3286 باوصان ب 3291 -
یبلاو زا  ص 184 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  تسا و  هدمآ  اه  باتک  رد  میروآ  یم  رد  وت  دقع  هب  رتابیز  وا  زا  هک  نداد 

هقدح و زا  وا  مشچ  ندوب  نورب  یلیل و  دق  یهاتوک  هراب  رد  نآ  تیب  ود  هک  تساه  تیب  نانآ  خساپ  رد  ار  نونجم  تسا و  هدـش  لقن 
: هلمج زا  تسا  بوسنم  ودب  زین  رگید  ياه  تیب  اما  تسوا  ناهد  يداشگ 

اِیلاَغ ناَک  اَم  ِکسِملا  ُداَوَس  َال  َول  ٌهَّیِشَبَح َو  ٌهَدوُس  یَلَیل  نُولوُقَی 

دوب یمن  اـهبنارگ  دوبن  هایـس  کـشم  رگا  تسا  هرهچ  هایـس  یلیل  دـنیوگ  ایِواَدـُم  ًاـبِیبَط  ُتنُک  ِینَتَیل  اَـیَف  ٌهَضیِرَم  ِقارِعلاـِب  یَلَیل  نُولوُقَی 
: تسا هدورس  ینعم  نیا  رد  یماظن  مدوب و  وا  هدننک  نامرد  کشزپ  نم  شاک  تسا  رامیب  قارع  رد  یلیل  دنیوگ 

473 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رورپ  حور  ناتب  دنتسه  رب  لد  سورع  نآ  زا  هب  اجنیاک 

شوپ بصق  مه  شاپ و  هیلاغ  مه  شوگ  انب  رد  نابل  توقای 

ناتـساد تیاکح ، نیدـب  کیدزن  و  ص 73 ) یماـظن ، نونجم  یلیل و   ... ) يراـهب وـن  رت ز  هتـسارآ  يراـگن  نوـچ  ساـیق  هب  کـی  ره 
يو لاح  شروش  یلیل و  ِنونجم  ثیدح  برع  كولم  زا  ار  یکی  : » تسا ناتسلگ 
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تمالم دندروآ و  رـضاح  ات  شدومرفب  .هداد  تسد  زا  رایتخا  مامز  و  تسا ، هداهن  نابایب  رد  رـس  تغالب  لضف و  لامک  اب  هک  دنتفگب 
هچارـس نحـص  رد  ار  یلیل  دـیوگ : هک  اج  نآ  اـت  یتفرگ ... ؟ مئاـهب  يوخ  هک  يدـید  لـلخ  هچ  ناـسنا  فرـش  رد  هک  تفرگ  ندرک 

رد یتسیاب  نونجم  مشچ  هچیرد  زا  هک  تفایرد  تسارف  هب  نونجم  دـمآ ...  ریقح  شرظن  رد  درک و  لمأت  وا  تأیه  رد  کلم  دنتـشادب 
ار یلیل  تفگ  دیـشرلا  نوراه   » هک تسا  سمـش  تالاقم  رد  و  تیاکح 18 ) مجنپ ، باب  يدعس ، ناتـسلگ  « ) .ندرک رظن  یلیل  لامج 

نانچ ص 105 ) ج 1 ، سمش ، تالاقم  « ) .یتسین نونجم  وت  اما  منم  یلیل  یلب  تفگ  ییوت  یلیل  تفگ  دندروایب ...  ار  یلیل  دیروایب ... 
تـسین سک  ره  بیـصن  ندیزرو  قشع  ودـب  ندـید و  ار  قح  لامج  هک  دریگ  یم  يونعم  يا  هجیتن  ناتـساد  نیا  زا  تسوا  هویـش  هک 

.دیامنب خر  هزوک  زا  بارش  ات  دیاب  تضایر  اه  لاس 

نوچمه اه  فرظ  باجح  نیو  مادم  نآ  دمآ  فرَّطلا  ُتارِـصاَق  ناشن  دـیامننب  دوخ  مصخ  هب  زج  ناج  ِقوذ  دـشاب  فرَّطلا  ُتارِـصاَق 
درد وا  رهز  ار  وا  ریغ  گرب  توق و  مه  ار  رام  دـشاب  رهز  تامم  ار  ناغالک  نکیل  ار  ّطب  تایَح  يو  رد  يا  همیخ  اـیرد  تسه  ماـیخ 

تسا توق  وا  ردنا  نورِـصُبت و  ایـشا  ماسجا و  همه  سپ  یتَّنج  ار  نآ  خزود  ار  نیا  تسه  یتنحم  یتمعن و  ره  تروص  گرم  تسا و 
دَغَر ناهنپ  وا  ردـنا  ادـیپ  هساـک  يا  هزوس  لد  مه  توق و  مه  وا  ردـنا  يا  هزوک  هساـک و  وچ  یمـسج  ره  تسه  نورِـصُبت  ـال  مَس  و 

وچ فسوی  تروص  دروخ  یم  هچ  نآ  زک  دناد  شمعاط 
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زاب دوزف  یم  هنیک  مشخ و  ناشیا  رد  نآک  دوب  بآ  رهز  نآ  زا  ار  ناوخا  زاب  بورَط  هداب  دص  دروخ  یم  ردپ  نآ  بوخ ز  دوب  یماج 
يونثم حرش  ار  بوخ  نآ  اذغ  فسوی  زا  دوب  ار  بوقعی  رم  دوب  هچ  نآ  ریغ  رگد  ینویفا  قشع  زا  دیشک  یم  رَکَس  ار  اخیلز  رم  يو  زا 

474 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  ) 

سب يو  رد  هداب  ادیپ ، هزوک  ناهج  نیز  هزوک  تسا و  بیغ  زا  هداب  یکـش  تبیغ  ِیم  رد  دـنامن  ات  یکی  هزوک  تبرـش و  هنوگ  هنوگ 
َتأَلَم دق  ًاّیِفَخ  ای  انُرازوا  تَلِقثا  اَّنَع  ُفعاَف  انُراصبا  تَرِّکُـس  یهلا  ای  نایع  ادیوه و  مرحم  رب  کیل  نامرحمان  هدـید  زا  ناهن  سب  ناهن 

ِءاَملاَک َو َتنا  اَطَعلا  َسوُسحَم  ِتاّذلا  َّیِفَخ  ای  اَنَراهنا  ٌرِجفُم  ٌرجَف  َتنا  اَنَرارسا  ٌفِشاک  ٌّرِس  َتنا  نیَقِرشَملا  ِرُون  َقوَف  َتوَلَع  دق  نیَِقفاخلا 
.مشچ هتـشهورف  فرَّطلا : ُتاَرِـصاَق   3292 راَـهِج ب 3311 - اـهاَربَغ  ُحـیِّرلا َو  یفَتخَت  راـبُغلاَک  ُنَحن  ِحـیِّرلاَک و  َتـنا  اـحَّرلاَک  ُنـَحن 

هتـشهورف نانز  اهرتسب )  ) اـهنآ رد  ٌّناَـج : ـال  ْمُهَْلبَق َو  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِفْرَّطلا  ُتارِـصاق  َّنِهِیف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .نیگمرش 
.يوش مصخ : ( 56 نمحر ، « ) .تسا هدوسن  ار  نانآ  يرپ  یمدآ و  چیه  نایتشهب )  ) نانآ زا  شیپ  هک  دنا  مشچ 

تذل زا  تیانک  .بارـش  مادـم : همان ) تغل  زا  لقن  هب  یـسودرف ،  ) هاش هاگرد  هب  دـیایب  شمـصخ  وچ  هاگن  سک  نز  رب  دـنک  رگ  ینز 
.یناحور

یمن يور  يوش  هب  زج  دنتسه و  دوخ  ياه  همیخ  رد  یتشهب  ناروح  هک  نانچ   ) .نوگانوگ ياه  كاردا  زا  تیانک  اه : فرظ  باجح 
.دینیب یم  نورِصُبت : .تفای ) دنهاوخ  رد  فیطل  كاردا  نادنوادخ  اهنت  ار  یناج  ياه  قوذ  دنیاشگ ،

.دینیب یمن  نورِصُبت : َال 

جنر هچ  نآ  .دنازوس  ار  لد  هچ  نآ  هزوس : لد 
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.دروآ

.یندروخ هلمج  زا  تشیعم  یناوارف  دَغَر :

.هدنروخ معاط :

.اخیلز زا  تیانک  بوخ :

.هدنهد يداش  رایسب  بورط :

475 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ْتَرِّکُـس .تسا » هدش  نیگنـس  ام  ناهانگ )  ) اهرزو هک  شخبب  ام  رب  دنیب ) یمن   ) هدش هتـسب  ام  ياه  هدید  نم  يادـخ  يا   ...: » یهلا ای 
.تسا ( 15 رجح ،  ) میرک نآرق  زا  هتفرگ  انُراْصبَأ 

نیقرـشم یفیرخ .) یعیبر و  قرـشم   ) یتسه قرـشم  ود  ییانـشور  زا  رترب  .يا  هدرک  رپ  ار  رتخاب  رواخ و  هک  یناـهنپ  يا  ًاـیفخ :...  اـی 
ار اـم  ياـه  یناـهن  هک  یتسه  یناـهن  نآ  وت  ٌّرِـس : َتنا  ( 17 نمحر ،  ) .ِنـَْیبِْرغَْملا ُّبَر  ِْنیَقِرْـشَْملا َو  ُّبَر  تـسا : مـیرک  نآرق  زا  هـتفرگ 
هب تسا  یتراشا  نآ  رد  و  ینک .) یم  يراج  ار  ام  لقع  رهن   ) ییاشگ یم  ار  ام  ياهرهن  هک  يا  هدنفاکـش  نآ  وت  .يزاـس  یم  راکـشآ 

.رهد هروس  هیآ 6 

.ایسآ نوچ  ام  یبآ و  نوچ  وت  .تسا  سوسحم  وت  ياطع  هک  ناهنپ  تاذ  يا  َتاّذلا :...  َّیِفَخ  اَی 

.راکشآ نآ  درگ  تسا و  ناهن  داب  .رابغ  نوچ  ام  يداب و  نوچ  وت  حیِّرلاَک :...  َتنا 

تذـل دـنیاشگ ، یمن  خر  نایتشهب  هب  زج  نانآ  هک  نانچمه  دـنک ، یم  دـننامه  یتشهب  نامـشچ  هتـشهورف  هب  ار  يونعم  تذـل  قوذ و 
زا دندرمـش و  یم  تشز  ار  يو  نارگید  دـید و  یم  اـبیز  نونجم ، اـهنت  ار  یلیل  هک  ناـنچ  .دـنبای  یمن  رد  ناـصاخ  زج  زین  ار  يونعم 

بارـش نآ  دـنیاشگ ، یمن  هدـید  ناـیتشهب  يور  هب  زج  یتـشهب  نیگمرـش  ناروح  هک  ناـنچ  دـندنام و  یم  مورحم  وا  ییاـبیز  ندـید 
.دید دناوتن  سک  همه  ار  ییابیز  نآ  دیشچ و  دنناوتن  ناگمه  ار  یناحور 

هدیاز ُدب  ثبَع  ناوخا  رب  هچ  رگ  هدیاف  ار  یملاع  فسوی  نسُح 

دوب بوچ  گناب  مورحم  رب  کیل  دوب  بوبحم  نانچ  يدواد  نحل 

بآ زا  لین  بآ 
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نوخ دوب  رکنم  مورحم و  رب  کیل  نوزف  ُدب  ناویح 

یگدنژ تسا و  ندرم  قفانم  رب  یگدنز  يدیهش  نمؤم  رب  تسه 

یتّما يو  زا  دنا  مورحم  هن  هک  یتمعن  کی  وگب  ملاع  رد  تسیچ 

2 / 1069 رگد 1074 - یتوق  یکی  ار  ناج  ره  تسه  رکش  رد  هچ  هدیاف  ار  رخ  واگ و 

اور دـش  ناج  زا  تسد  طسب  ضبق و  اپ  تسد و  لاثم  ام  یناج  وچ  وت  شـششخب  اراکـشآ  ناهن و  وا  شوخ  زبس  غاب  وچ  ام  يراهب  وت 
476 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ام شبنج  میا  هدنخرف  يداش  هجیتن  هک  میا  هدنخ  ام  يداش و  لاثم  وت  نایب  نیا  دراد  لقع  زا  نابز  نیا  نابز  نیا  لاثم  ام  یلقع  وچ  وت 
يا بآ  يوج  دوجو  رب  دمآ  دَهشا  بارطـضا  رد  ایـسآ  گنـس  شدرگ  تسا  دمرـس  لالَجلا  وُذ  هاوگ  هک  تسا  دَهـشا  دوخ  یمد  ره 

تَـشرفَم مناج  هک  دـیوگ  تمد  ره  تشوخ  ریوصت  دبیکـشن ز  هدـنب  نم  لیثمت  نم و  قرف  رب  كاـخ  نم  لـیق  لاـق و  مهو و  زا  نورب 
تنماد مسوبب  مزود  تقراچ  تنهاریپ  زا  نم  میوج  شپـش  ات  ایب  دوخ  ّبُحم  ناپوچ و  شیپ  ادخ  يا  تفگ  یم  هک  ناپوچ  نآ  وچمه 
ناپوچ نآ  هاگرخ  گس  ناج  هدز  نودرگ  رب  هاگرخ  وا  قشع  تفگ  حیبست و  زا  دوب  رصاق  کیل  تفج  قشع  اوه و  رد  شدوبن  سک 

بطاخم شیپ  ياه  تیب  رد  هک  نآ  وت :  3312 دز ب 3324 - شوگ  رب  ار  وت  دز  وا  لد  رب  دز  شوج  نادزی  قشع  رحب  هک  نوچ  هدش 
.همسا َّزَع  قح  ترضح  دوب 

اه و تخرد  نتسر  هک  وا  ششخب  راثآ و  اما  دوش ، یمن  هدید  راهب  .راهب  وا :
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.تسا راکشآ  تساه  هایگ 

.2 هب 2947 / دینک  هاگن  حالطصا  ینعم  يارب  .نداشگ و  نتسب و  طسب : ضبق و 

.تسا دهاش  هاوگ : ینعم  هب  تیب  رد  .مهد و  یم  یهاوگ  دَهشا :

(. 2 / 1710  ) نابش ناتساد  هب : دینک  هاگن  ناپوچ : نآ  وچمه 

اما درک ، شهاـگآ  دز و  وا  لد  رب  قشع  .دوـب  صقاـن  يو  ناـیب  دـنچ  ره  تشاد ، قـشع  زا  راشرـس  یلد  ناـپوچ  نآ  دز :...  وا  لد  رب 
.دراد حیبق  يرهاظ  دنچ  ره  تسا ، ینعم  نیا  حیضوت  رد  هدنیآ  ناتساد  .دنا  هدینش  یمان  قشع  نآ  زا  نارگید 

دز يا  هرعن  تسا و  درم  هک  تخانشب  ار  وا  ینز  درک  یتکرح  تسشن و  نانز  نایم  ظعو  رد  دیشوپ و  رداچ  هک  یحوج  تیاکح 

دز يا  هرعن  تسا و  درم  هک  تخانشب  ار  وا  ینز  درک  یتکرح  تسشن و  نانز  نایم  ظعو  رد  دیشوپ و  رداچ  هک  یحوج  تیاکح 

تخانـشان دش  نانز  نآ  نایم  رد  تخاس  دـنبور  رداچ و  یحوج  تفر  نانز  نادرم و  عمج  ربنم  ریز  نایب  رد  هدـیزگ  سب  دـُب  یظعاو 
زامن رد  يو  زا  دـشاب  تهارک  سپ  زارد  هناع  دوش  نوچ  ظعاو  تفگ  زامن ؟ ناصقن  تسه  هناع  يوم  زار  هب  ار  ظعاو  دیـسرپ  یلئاـس 

دوب مک  مزامن  ات  دـشاب  طرـش  دـح  هچ  ات  يزارد  نآ  لئاس  تفگ  شوخ  بوخ و  دـیآ  لماک  تزامن  ات  شُرتِسب  هَُّرتُس  ای  کهآ  هب  ای 
نیا دشاب  هتشگ  نم  هناع  نیبب  رهاوخ  يا  دوز  یحوج  تفگ  لوئَس  يا  دشاب  ضرف  ندرتس  سپ  لوط  هب  ددرگ  يِوُج  دق  نوچ  تفگ 

نز تسد  رب  وا  ریک  درم  راولـش  رد  درک  رد  نز  تسد  تسا  هدمآ  تهارک  رادـقم  هب  نآک  تسد  رآ  شیپ  قح  يدونـشخ  رهب  نینچ 
لد رب  رگا  ياو  دز  تسد  رب  دزن  لد  رب  هن  تفگ  نم  ِتفگ  دز  شلد  رب  ظعاو  تفگ  نز  لاح  ردـنا  تخـس  دز  يا  هرعن  درک  بیـسآ 

يدز
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.2 تیب 3110 / لیذ  هب  دینک  هاگن  یحوج :  3325 درخ ب 3336 - ُرپ  يا 

دیبع تایلک  رد  هک  تسا  یتیاکح  یحوج  ناتـساد  ریظن  اـما  .دـمآ  تیب 3324  رد  هک  تسا  ندز » لد  رب   » هلمج حیـضوت  تـیب  نـیا 
.حیرص اراکشآ و  هن  .تیانک  هب  زار : هب  داتفا »...  دوخ  قوشعم  يولهپ  هب  ظعو  سلجم  رد  ینز  : » تسا هدمآ  اشگلد ) هلاسر   ) یناکاز

بحتسم راهز  يوم  ندودز  .راهز و  .یلسانت  تلآ  درگ  دیور  یم  يوم  نآ  رب  هچ  نآ  هناع :

478 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار راهز  يوم  هلازا  دـنک  كرت  هکنیا  دـشاب  هتـشاد  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ار  ینز  تسین  لـالح  و  : » دـسیون یـسلجم  .تسا 
.غیت هرتسا ، هرتس : ص 120 ) نیقتملا ، هیلح   ....« ) زور تسیب  زا  هدایز 

.هدنسرپ لوئَس :

.نتفایرد ار  تقیقح  .ندرک  رثا  لد  رد  ندز : لد  رب 

اپ تسد و  زا  هورگ  نآک  دجنر  شیب  اهش  يریپ  زا  یناتـسب  اصع  رگ  یکی  ار  ناشیا  تسد  اصع و  دش  یکدنا  دز  نارحاس  نآ  لد  رب 
يا مییز  یم  نادزی  هب  نت  يارو  زا  میا  هن  نت  نیا  ام  میتسنادب  ام  دیهر  ندنک  ناج  ناج ز  هک  ُرِبب  نیه  دیسر  نودرگ  رب  رَیَـض  َال  هرعن 
سب نآ  دشاب  لقاع  شیپ  زیوم  زوج و  یپ  دیرگ  یکدوک  تخاسب  يرـصق  يدمرـس  نما  ردـنا  تخانـش  دوخ  ِتاذ  هک  ار  نآ  کنخ 

نآ درم  تسا  كدوک  دوخ  وا  تسا  بوجحم  هک  ره  دسر  نادرم  شناد  رد  یک  لفط  دـسَج  دـمآ  زیوم  زوج و  لد  شیپ  زیچ  لهس 
ُزب نآ  دوب  َدب  ياوشیپ  یسب  دشاب  وم  شیر و  ار  يُزب  ره  یسک  یتسدرم  هیاخ  شیر و  هب  رگ  تسا  کش  زا  نوریب  هک  دشاب 
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نیزگب و شِوَر  نیه  مغ  گرم و  يوس  هب  نکیل  یقباـس  مقباـس  نم  هک  هدرک  هناـش  شیر  باـصَق  شیپ  ار  باحـصا  درب  یم  باـتش 
لگ يوب  تسیک  ناتـسلگ  يامنهر  اوشیپ و  ناقـشاع  اب  لگ  ِيوب  نوچ  يوش  ات  نک  شیوشت  نم و  اـم و  نیا  كرت  نُک  شیر  كرت 

تـضراعم ع )  ) یـسوم اب  ات  تساوخ  ار  نانآ  نوعرف  هک  نارحاـس :  3337 دـبا ب 3350 - کُلم  هر  زووـالق  شوخ  درخ  لـقع و  ِمَد 
یکاب دـنتفگ  مرب  یم  ار  ناتیاپ  تسد و  تفگ  نوعرف  .دـندروآ  نامیا  دـنداتفا و  هدجـس  هب  دـندید  ار  یـسوم  هزجعم  نوچ  .دـننک و 

.تسین

یم زاب  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  انامه  تسین  یکاب  َنُوِبلَْقنُم : انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  َْریَـض  ال  نوعرف : خـساپ  رد  تسا  نارحاـس  هتفگ  َریَـض : اـَل 
(50 ءارعش ، « ) .میدرگ

479 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هتسارآ رهاظ  زا  تیانک  هدرک : هناش  شیر 

نانچ دوش  یم  شزرا  یب  وا  دزن  ناج  تسا و  هاگآ  تقیقح  زا  تخانـش ، ار  دوخ  یـسک  رگا  دـیوگ  ندز » لد  رب   » هلمج تبـسانم  هب 
يارب تسد  .دـندشن  هدرزآ  اپ  تسد و  ندـیرب  زا  دنتـشذگ و  ناج  زا  دـندش  هاگآ  ع )  ) یـسوم يوعد  تقیقح  زا  نوچ  نارحاس  هک 

يرهاظ ياه  تلیسو  نتـسارآ  هب  شیوخ  درگ  هب  نامدرم  ندروآ  مهارف  يارب  هک  نانآ  .دوب  ریپ  تسد  رد  اصع  زا  رت  شزرا  یب  نانآ 
.ربخ یب  تقیقح  زا  دنا و  بوجحم  دنا ، لوغشم 

هظعوم ُهَحیِصَّنلا و  ُنیِّدلا  هک  دنریگ  دنپ  تراشا  نآ  زا  تناشات  هجاوخ  ات  وگب  اراکشآ  نیتسوپ  قراچ و  حرـش  هک  رگد  راب  زایا  هب  هاش  ندومرف 
دنبای

ُهَحیِصَّنلا ُنیِّدلا  هک  دنریگ  دنپ  تراشا  نآ  زا  تناشات  هجاوخ  ات  وگب  اراکشآ  نیتسوپ  قراچ و  حرش  هک  رگد  راب  زایا  هب  هاش  ندومرف 
دنبای هظعوم  و 

زایا يا  تقراچ  نیتسوپ و  ِّرس  ِّرس  تقُرایکب  رُقنُس و  دشونب  ات  زاین  نیدنچ  تتسیچ  قراچ  شیپ  زایا  يا  نک  نایب  ار  قراچ  ّرس 
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یگدـنز يداد  وت  نوچ  ار  یگدـنب  یگدـنب  دـش  ناگدازآ  ترـسح  تفاتـش  نودرگ  يوس  یتسپ  زا  ترون  تفاـی  رون  یمـالغ  وت  زا 
تیب لیذ  هب : دینک  هاگن  ُهَحیِـصَّنلا : ُنیِّدـلا   3351 دروخ ب 3355 - ترـسح  وا  نامیا  زا  رفاـک  دـم  رزج و  ردـنا  هک  دـشاب  نآ  نمؤم 

.3 / 140

دوصقم مالغ  اجنیا  رد  دـنهن و  نامالغ  رب  ار  ماـن  نیا  .تسا  ریـسدرس  ياـه  هقطنم  رد  هک  يراکـش  يا  هدـنرپ  .راقنـش  .راغنُـش  رُقنُس :
.تسا

.نتفنش .ندیشوین  ندیشون :

.نآ دننام  رقنس و  نوچ  دشاب  اه  مان  زا  یمان  ایوگ  یلو  .هاشکلم  رسپ  تسا ، قرایکرب  ففخم  تسا  هتشون  نوسلکین  قُرایکب :

.دنروخ یم  ار  وا  ماقم  ترسح  ناگدازآ  هدیزگ ، ار  ادخ  یگدنب  هدرک و  اهر  ار  يدوخ  هک  نآ  یگدنب : دش  ناگدازآ  ترسح 

ادخ هدنز  ملاع و  نیز  وا  هدرم  ادخ  هدنب  دوب  نادزی  هیاس 

1 / 423 نامز ب 424 - رخآ  ِنماد  رد  یهر  ات  نامگ  یب  رتوز  ریگ  وا  ِنماد 

ار ناشیا  وا  نتفگ  باوج  وش و  ناملسم  هک  دیزی  ابا  دهع  رد  شدنتفگ  هک  يرفاک  تیاکح 

ار ناشیا  وا  نتفگ  باوج  وش و  ناملسم  هک  دیزی  ابا  دهع  رد  شدنتفگ  هک  يرفاک  تیاکح 

تفگ يرورس  تاجن و  دص  یبایب  ات  يروآ  مالـسا  وت  رگ  دشاب  هچ  هک  دیعـس  ِناملـسم  کی  ار  وا  تفگ  دیزیاب  نامز  رد  يربگ  دوب 
ناج ياه  شـشوک  دمآ ز  نوزف  نآک  نآ  بات  نآ  تقاط  مرادن  نم  دـیزیاب  ملاع  خیـش  دراد  هک  نآ  دـیرم  يا  تسه  رگا  نامیا  نیا 

اب غورف و  اـب  فـیطل و  سب  تسا  رترب  هلمج  نآـک ز  ناـمیا  مراد  منمؤـم  سب  وا  ناـمیا  رد  کـیل  منقوماـن  نید  ناـمیا و  رد  هـچ  رگ 
هن متـسلیم و  نآ  دـب  هن  تسامـش  نامیا  رگ  دوخ  نامیا  زاب  ناهد  رب  مکحم  تسه  مرهُم  هچ  رگ  ناـهن  رد  میوا  ناـمیا  نمؤم  تسارف 

تساهَتشُم
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ینتفگ هَزافَم  ار  نابایب  نوچ  ین  شینعم  دـنیب و  یمان  هک  نآ  دوش ز  ِرتاف  نآ  دـید  ار  امـش  نوچ  دوب  نامیا  يوس  شلیم  دـص  هک  نآ 
تفگ وش  ناملسم  هک  دنتفگ  ار  يربگ  هک  تسا  لقن   » 3356 درگنب ب 3366 - وا  امش  نامیا  هب  نوچ  درسفب  نامیا  دروآ  وا ز  قشع 

« .مرادن جایتحا  نیدب  دینک  یم  امش  هک  تسا  نیا  رگا  و  درک ، مناوتن  مرادن و  تقاط  نم  دنک  یم  دیزیاب  هک  تسا  نیا  یناملسم  رگا 
.درادن نیقی  هک  .درادن  تسرد  داقتعا  هک  ِنقُومان : ص 176 ) ءایلوألا ، هرکذت  )

زا تیاـنک   ) .تسا تماـیق  هب  طوبرم  هیآ  نآ  و  ( 65 سی ،  ) .ْمِهِهاْوفَأ یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا  هیآ : هب  تسا  تراـشا  .شوماـخ  ناـهد : رب  رهُم 
( .تسا یتاذ  تواقش  هک  نآ  ساسا  رب  مناوت  یمن  ندروآ  نامیا  هکنیا 

482 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نکیل یلو ، زاب :

.تبغر دروم  هاوخ ، لد  یهتشُم :

.تسس رتاف :

.شمارآ ياج  .يراگتسر  ياج  هزاَفَم :

یقـشع ندروآ  نامیا  هب  هک  نآ   ) .ندروآ نامیا  نامیا : ِدروآ   2 دـش 1465 / ماد  ار  ناشلقع  یگنر  مان و  دـش  مان  هزافم  ار  نابایب  رم 
.تسا نخس  نیا  دییأت  رد  زین  هدنیآ  ناتساد  و  .دوش ) یم  تسس  یناملسم  هب  وا  لیم  دنیبب ، ار  امش  نامیا  نوچ  دشاب ، هتشاد 

داد هیده  ار  وا  يرفاک  درم  داد و  زامن  گناب  ناتسرفاک  رد  هک  زاوآ  تشز  نّذؤم  نآ  تیاکح 

داد هیده  ار  وا  يرفاک  درم  داد و  زامن  گناب  ناتسرفاک  رد  هک  زاوآ  تشز  نّذؤم  نآ  تیاکح 

وا زارد  اه  توادع  گنج و  دوش  هک  زامن  گناب  وگم  شدنتفگ  دنچ  دز  گناب  ناتـسرفاک  نایم  رد  دب  زاوآ  سب  تشاد  نّذؤم  کی 
عمش و يا  هماج  اب  يرفاک  دمایب  دوخ  يا  هماع  هنتف  دش ز  فئاخ  قلخ  زامن  گناب  ناتِـسرفاک  رد  تفگ  زارتحا  یب  سپ  درک و  هزیتس 

فیطل هماج  نانچ  اب  اولح 
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نآ دوب ز  تحار  هچ  نیه  تسازف  تحار  وا  گناب  الص و  هک  تساجک  وک  نّذؤم  نیک  ناسرپ  سرپ  فیلا  نوچ  دمایب  دروآ و  هیده 
تفر یمن  ادوس  نیا  چیه  ینمؤم  ار  وا  دوب  یم  وزرآ  ینـس  سب  فیطل و  مراد  يرتخد  تشنک  ردنا  داتف  شزاوآک  تفگ  تشز  زاوآ 

درد و باذع و  رد  دوع  وچ  نم  مغ  نیا  دوب  رمجم  وچمه  دوب  هتـسُر  نامیا  رهِم  وا  لد  رد  شرفاک  نیدـنچ  داد  یم  اهدـنپ  شرـس  زا 
نیا تسیچ  رتخد  تفگ  ناذا  نآ  نّذؤم  نیا  دناوخ  ورف  ات  نآ  رد  متسنادن  یم  هراچ  چیه  مد  هب  مد  وا  هلسلس  دبنجب  هک  مدب  هجنکشا 

تـشنک رید و  نیا  رد  مدینـشن  چـیه  تشز  زاوآ  نینچ  نیا  رمع  همه  نـم  گـناد  راـچ  ود  نـیا  دـمآ  مشوـگ  هـب  هـک  گـناب  هورکم 
نوچ ردپ  يا  يرآ  تفگ  مه  رگد  نآ  رگد  زا  دیسرپب  دمان  شرواب  نانمؤم  راعش  مالعا و  تسه  ناذا  گناب  نیا  هک  اتفگ  شرهاوخ 
فوخ یب  نآ  رد  متفخ  شوخ  شود  باذع  شیوشت و  نم ز  متسَر  زاب  دش  درـس  وا  لد  یناملـسم  زا  دش  درز  وا  خر  شتـشگ  نیقی 

484 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وک  درم  نآ  رکش  هب  مدروآ  هیده  وا  زاوآ  زا  دوب  نیا  متحار  باوخ 

رمتسم نم  ما  هتشگ  وت  هدنب  ِرب  ناسحا و  زا  نم  اب  يدرک  هچ  نآ  ریگتسد  ریجم و  یتشگ  ارم  هک  ریذپ  هیده  نیا  تفگ  شدیدب  نوچ 
رد هک  یناتساد  رب  هوالع  نّذؤم : نآ  تیاکح   3367 یمدرک ب 3388 - رز  زا  رپ  ار  تناهد  نم  یمدرف  تورث  کلم و  لاـم و  هب  رگ 

ناتسلگ رد  یناتساد  تسا ، هدمآ  يونثم  تالیثمت  صصق و  ذخآم 
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هک يرگید  ناتـساد  .داد و  یم  زاـمن  گـناب  راجنـس  دجـسم  رد  هک  ییوـگ  ناذا  تسا : مهدزیـس ) تیاـکح  مراـهچ ، باـب   ) يدـعس
(. مهدراهچ تیاکح  مراهچ ، باب   ) تسا ناتساد  نادب  کیدزن 

تفگ .چیه  تفگ  .تسا  دنچ  هدهاشم  ار  وت  تفگ  .تشذگب  وا  رب  یلد  بحاص  .دـناوخ  یمه  نآرق  دـنلب  گناب  هب  يزاوآ  شوخان 
.ناوخم ادخ  رهب  زا  تفگ  .مناوخ  یم  ادخ  رهب  زا  تفگ  یهد ؟ یمه  دوخ  تمحز  ارچ  سپ 

هدرک ینعم  دوخ  هقیلـس  هب  ار  بیکرت  نیا  ناحراش  ندیبنج : هلـسلس  يدعـس )  ) یناملـسم قنور  يربب  یناوخ  طمن  نیدب  نآرق  وت  رگ 
هتفر راک  هب  رثن  مظن و  رد  ناینیـشیپ ، ریبعت  رد  بیکرت  نیا  .یناملـسم  هب  لیم  نامیا ، هلـسلس  ندـیبنج  ندروآ ، ور  ندرک ، دـصق  دـنا :

، تسا بسا  نداد  ناکت  ریجنز  زا  نآ  ساسا  .يراک و  هب  تسا  هقالع  لیم و  نتخاس  راکشآ  اهریبعت  نآ  عماج  تفگ  ناوت  یم  .تسا 
.ار ریجنز  هناوید  ندینابنج  ای  دنک  یتکرح  دهاوخ  هک  یماگنه 

دروم تیب  رد  و  همان ) تغل  زا  لقن  هب  بئاص ،  ) درک هراپ  رهوج  ریجنز  ناگناوید  نوچ  غیت  دومن  وربا  هشوگ  ات  ون  هاـم  نوچ  اـم  مخز 
.دراد ماهیا  هناوید  ندینابنج  ریجنز  ینعم  هب  تسا و  ندرک  هدارا  لیم و  زا  تیانک  ثحب 

.4 تیب 1028 / لیذ  هب : دینک  هاگن  گناد : راچ  ود 

مناج لد و  رد  ترـسح  دـنچ  دـیزیاب  قدـص  نامیا و  زا  کیل  زامن  گناب  نآ  هک  نوچمه  نز  هار  زاـجم  قرز و  امـش  ناـمیا  تسه 
485 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دیرف  لحف  نیا  تسیچ  هوآ  تفگ  دیدب  رخ  عامج  وک  نز  نآ  وچمه  دیسر 

رب اه  نیرفآ  دیزیاب  نامیا ، ِداد  هلمج  داد  نارهوش  نیا  دنیر  یم  ام  سک  رب  نارخ  نیا  دندرب  تسا  نیا  عامج  رگ 
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هّرذ نآ  ردنا  اه  هشیب  رد  يا  هّرذ  شتآ  وچمه ز  دوش  هقرغ  شا  هرطق  ردنا  رحب  دوَر  را  رحب  رد  شنامیا  يا ز  هرطق  دـیرف  ریـش  نینچ 
ربگ رهوگ  دش  انف  ات  دومن  خر  دّمحم  رد  هراتس  کی  هابت  ار  نامصخ  گنج  ردنا  درک  هاپـس  ای  هش  لد  رد  یلایخ  نوچ  انف  هشیب  دوش 

یمیب ای  یناملـسم و  ای  دـنامن  يراب  نیلّوا ، فرـص  رفک  نامگ  ود  دـش  نایقاب  ياهرفک  ناما  ردـنا  تفر  تفای  نامیا  هک  نآ  دوهج  و 
قراـش ال دوبن  هّرذ  مسجنم  يریقح  زج  دوـبن  هّرذ  تسین  روـن  هّرذ  وـفُک  اـه  لـثم  نیا  تسا  یندرک  نغور  بآ و  هلیح  هب  نیا  دـناشن 

هلمج خیـش  ناج  قرـش  خر ز  دـیامن  رگ  خیـش  نامیا  ّرین  باتفآ  یفک  مد  نیا  يا  هن  اـیرد  مرحم  یفخ  ناد  يدارم  هّرذ  نتفگ  مِسَقنَی 
بجع يا  ریقح  كاخ  زا  دراد  نت  یکی  وا  رینُم  رون  زا  دراد  ناج  یکی  وا  يرـضخا  دریگ  دـلخ  الاب  هلمج  يرث  اـت  دریگ  جـنگ  یتسپ 

رو نامسآ  تفه  وا  رون  زا  هدش  ُرپ  نآ  تسیچ  ردارب  يا  تسا  نیا  يو  رگ  ومع  لکشم  نیا  ردنا  مدنامب  هک  وگب  نآ  ای  وا  تسا  نیا 
شیپ .ندش  زوریپ  ندرب :  3389 تسیک ب 3408 - تسا و  نیمادـک  ود  نیز  بجع  يا  تسیچ  تسود  يا  ندـب  نیا  تـسا  نآ  يو 

)؟ تسا يرونا  هعطق  زا  هتفرگ  رب  ًارهاظ   ) .نداتفا

نارتهم زا  دندش  نوریب  نز  دنچ  تشد  يوس  اشامت  رهب  زا  يزور 

ادا ار  قح  نداد : داد  ص 441 ) یسیفن ، حیحصت  يرونا ، ناوید   ) نارچ ارحص  رد  دندید  رخ  دنچ  رید  دندنام  یتعاس  ارحص  هب  نوچ 
.ندرک

هابت ار  نانآ  ندرب و  هلمح  نانمشد  هب  : ) هش لد  رد  لایخ 
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شتآ و هقرج  نوچ  هدرتسگ  رثا  كدنا و  ِرثؤم  .دیآ ) یم  دیدپ  هاپـس  ای  هاش  لد  رد  گنج  يارب  هک  تسا  يا  هشیدـنا  هجیتن  نتخاس ،
.هبنپ نتخوس 

486 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص 213. ج 1 ، ریثک ، نبا  هیوبَّنلا ، هریس  3 و  تیب 901 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ص :)  ) دمحم هراتس 

یقاب هک  يا  هدع  دنا : هدرک  ینعم  نینچ  دنا ، هدناوخ  نامگ » ود   » هک یـضعب  و  دـنا ، هدـناوخ  وز »  » ار ود »  » ناحراش ضعب  نامگ : ود 
.دشن مولعم  یسک  رب  ًاقیقحت  نانآ  ندشن  ندش و  نمؤم  دندنام 

مالـسا نوچ  دندوب  رفک  رد  مدرم  ص )  ) لوسر ندمآ  زا  شیپ  .تسا  لد » ود   » ینعم هب  نامگ  ود  .تسا  ّتقد  زا  یلاخ  اهریـسفت  نیا 
دنتشاد نآ  میب  دندنام و  لد  ود  هکلب  دوبن  نیقی  يور  زا  ناشرفک  دندنام  رفاک  هک  نانآ  دندش و  رادنید  ناملـسم  یهورگ  دش  دیدپ 

.تسا ینعم  نیا  دیؤم  دعب  تیب  دیوگب و  تسار  وا  دیاش  هک 

.2 تیب 2721 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندرک : نغور  بآ و 

.هدماین یبرع  ياه  گنهرف  رد  مسج  زا  لاعفنا  باب  .تسانالوم  هتخاس  رب  ایوگ  .مسجتم  .مسج  ياراد  مسجنم :

.باتفآ قِراش :

.تسین یندرک  هیزجت  هک  طیسب  رون  مِسَقنَی : َال  قِراش 

نامـسآ لباقم  انالوم  تیب  رد  يرث  نکیل  نیمز ، ار  یتسپ  دـنا و  هدرک  ینعم  نیمز  رعق  ناـحراش  ضعب  ار  يَرث  .کـلف  نوداـم  یتسپ :
.تسا هدمآ  ینعم  نیمه  هب  زین  نارگید  تیب  رد  تسا و 

.نتفای اون  گرب و  نتفرگ : جنگ 

.كالفا الاب :

.قنور یباداش ، يزبس ، يرضخا :

ینخـس وا  ییوگ  شیپ  هصاخ  دـیزیاب  تمارک  هراـب  رد  اـنالوم  زین  نیا  زا  شیپ  .تسا  دـیزیاب  ناـمیا  توق  ناـیب  اـه  تیب  نیا  عومجم 
وا نادیرم  ار  اه  تمارک  نیا  رتشیب  دش  هتشون  هک  نانچ  و  (، 4 تیب 1801 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) تشاد
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و تشاد ، ندش  ناملـسم  دـصق  هک  رفاک  رتخد  زاوآ و  تشز  نمؤم  ناتـساد  زا  انالوم  دوصقم  اّما  دـنا  هدرک  عادـبا  يو  ندرم  زا  سپ 
بناج همه  تیاعر  نوچ  ناناملـسم  ضعب  دـهد  ناشن  هک  تسا  نآ  دـنادرگ ، زاب  تشاد  هک  يدـصق  زا  ار  وا  زاوآ  تشز  يوگ  ناذا 
دیزیاب نامیا  هک  تسا  نآ  يارب  هدـنیآ  ناتـساد  ندروآ  دـنناسر و  یناملـسم  هب  ینایز  تسا  نکمم  دـننک  یمن  تسیاب ، هک  ار  ییاـه 

.دوب حور  رسارس  دومن ، یم  مسج  رهاظ  هب  .دوب  هدیدرگ  وحم  یلاعت  قح  رد  هک  دوب  هدیسر  تجرد  نادب 

نم مین  تشوگ  نز  يا  تفگ  دمآ  رب  نم  مین  هبرگ  دیشک  رب  وزارت  هب  ار  هبرگ  رهوش  دروخ  هبرگ  ار  تشوگ  هک  ار  رهوش  تفگ  هک  نز  نآ  تیاکح 
وک تشوگ  تسا  هبرگ  نیا  رگا  وک و  هبرگ  تسا  تشوگ  نیا  رگا  .نوزفا  دوب و 

يا تفگ  دـمآ  رب  نم  مین  هبرگ  دیـشک  رب  وزارت  هب  ار  هبرگ  رهوش  دروخ  هبرگ  ار  تشوـگ  هک  ار  رهوـش  تفگ  هک  نز  نآ  تیاـکح 
وک تشوگ  تسا  هبرگ  نیا  رگا  وک و  هبرگ  تسا  تشوگ  نیا  رگا  .نوزفا  دوب و  نم  مین  تشوگ  نز 

رهب ندز  نت  ردـنا  دوب  رطـضم  درم  نز  شیدرک  فلت  يدروآ  هچ  ره  ینز  هر  دـیلپ و  زاـّنط و  تخـس  ینز  ار  وا  ادـخدک  يدرم  دوب 
باوصان عفد  تفگ  دمآ  درم  بارـش  اب  بابک و  اب  شدروخب  نز  لیوط  دهج  دـص  ود  اب  هناخ  يوس  لیعُم  نآ  دروآ  تشوگ  نامهم 

رخ رگید  تشوگ  ار  تشوگ  نآ  دروخ  هبرگ  نیا  نز  تفگ  دیشک  دیاب  یم  تول  نامهم  شیپ  دیسر  نامهم  وک  شوگ  شتفگ  درم 
«36  » اله دشاب  رگا 

نز لاتُحم  ياک  درم  نآ  تفگب  سپ  نم  مین  هبرگ  دوب  شدیـشک  رب  راـیع  ردـنا  مشک  رب  نم  ار  هبرگ  راـیب  ار  وزارت  کـبیا  يا  تفگ 
تشوگ نآ  سپ  تسا  هبرگ  رگا  نیا  ریتَس  يا  مه  نم  مین  هبرگ  تسه  ریتِس  کی  نوزفا  دوب و  نم  مین  تشوگ 
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: تسا هدروآ  رد  مظن  هب  یماج  ار  ناتساد  نیا   3409 وجب ب 3418 - وک  هبرگ  تشوگ  نیا  دوب  رو  وک 

نم همعط  رهب  دوز  زپب  شک  نز  هب  داد  هجاوخ  تشوگ  کنم  کی 

دروآ رذع  تساوخ  تشوگ  نوچ  هجاوخ  دروخب  درک و  بابک  نز  ار  تشوگ 

.هناخ درم  ادخ ، هناخ  ادخدک : ص 213 ) بهذلا ، هلسلس   ) دوبرب هبرگ و  درک  نیمک  هک  دوب  نوریب  گید  نآ ز  زونه  هک 

__________________________________________________

.ارت دیاب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 36)

488 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(. نز  ) ِندوب دیق  یب  ندز : نت 

.دروخب وا  اب  ار  تشوگ  تشاد  یتسود  نز  تسا : هدمآ  یناتساد  ياه  باتک  یخرب  رد  بارش : اب  بابک و  اب 

.دروآ هجومان  رذع  تسا ) نز  تفگ  لعاف  : ) باوصان عفد  تفگ 

.ندیجنس ندرک ، هزادنا  رایع : ( 5 تیب 3081 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .راکتمدخ .مالغ  کبیا :

.لاقثم لداعم 16  نزو ، دحاو  ریس  ریتسا ، ریتِس :

.نماد كاپ  روتسم ، ریتَس :

راـک هن  نیا  نم  راـی  يا  تسا  تریح  ردـنا  تریح  تسیک  ریوـصت  نیا  تسا  حور  نآ  يو  رو  تـسیچ  حور  نآ  دوـب  نـیا  را  دـیزیاب 
مه اب  ار  دادـضا  نیا  تمکح  عرف  هّرپ  هک  نآ  لصا و  دـشاب  هناد  عرز  عیر  زا  « 37  » کیل دـشاب و  وا  ود  ره  نم  راـک  مه  هن  تسوت و 
نآ ادـیپ و  تبلاق  درـس  دوب و  هدرـسف  ناج  یب  تبلاق  درک  راک  دـنادن  بلاق  یب  حور  تسا  ندرگ  اـب  ناردرگ  نیا  باـصق  يا  تسبب 

یهاوخ یم  وت  رگ  دنکشن  رد  ینز  رس  رب  ار  بآ  دنکشن  رس  ینز  رـس  رب  ار  كاخ  ناهج  بابـسا  ود  ره  نیز  دش  تسار  ناهن  تناج 
یتسکش نوچ  ینز  مه  رب  ار  كاخ  ار و  بآ  ینکشب  ار  رس  هک 
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دـشاب جاجل  زا  زاین و  زا  لصاح  تشگ  جاودزا  ار ز  قح  دوب  هک  یتمکح  لصف  زور  دیآ  كاخ  يوس  كاخ  لصا  هب  شبآ  دور  رس 
يدیدب رگ  نخس  طبـض  رگد  يدرک  اجک  ای  نُذا  يدنام  یک  نذا  يدینـش  رگ  رََـصب  ٌنیَع  ٌنذا و ال  عِمَـس  رگد ال  تاجاودزا  هگ  نآ 

نامرد يدش  سپ  هرز  يدرک  اوه  دواد  بآ  هرگ ز  یب  قورع و  یب  یتشگ  بآ  ار  دیموا  یتشادرب  یخی  زا  ار  دیـشروخ  خـی  فرب و 
َسَیل َفلأی  َسَیل  هدناوخ  ناتخرد  اب  یساسم  هدنام ال  دوخ  رد  هدرسفب  یخی  نآ  تخب  کین  شمودق  زا  یتخرد  ره  تخرد  ره  ناج 

هُمـــــــــــــــــــــــــِسق ٍسفَن  ُّحــــــــــــــــــــــــَـش  اـــــــــــــــــــــــــّلا  َسَیل  هُمـــــــــــــــــــــــــسِج  فــــــــــــــــــــــــَلُؤی 
__________________________________________________

.عرز عیر  نکیل  و  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 37)

489 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ره دنسپ  ار  شروبع  یجرب  ره  تسین  دنلب  سب  وت  هراتـسا  زایا  يا  رَـضُخ  ناطلـس  کیپ و  دوبن  کیل  رگج  هزات  دوش  وز  عیاض  تسین 
.مسج زا  تیانک  .لکش  ریوصت :  3419 تتوفص ب 3438 - دنیزگ  یک  ار  افص  ره  تتّمه  ددنسپ  یک  ار  افو 

.لوصحم .زیچ  ره  تدایز  عیَر :

.تسا رایسب  تشوگ  نآ  رد  هک  واگ  ای  دنفسوگ  نار  ناردرگ :

هب مه  اـب  ار  ندرگ  نار و  تشوـگ  نتخورف  ماـگنه  اـه  باـصق  تـسا و  نآ  تشوـگ  زا  رتـشیب  ندرگ  ناوختـسا  ندرگ : اـب  ناردرگ 
.دنهد یم  يرتشم 

.تسا هارمه  جنر  اب  شیاسآ  تسا و  مه  اب  يدرد  فاص و  ریظن  تسا : ندرگ  اب  ناردرگ 

 ...: رـس یتسکـش  نوچ  مکح ) لاـثما و  یکدور ،  ) نار درگ  تسا  هدوبن  تفگـش  يا  ندرگ  یب  دوزف  یتنحم  ارم  دومن  یتسود  نوچ 
یلاثم .رس و  نتسکش  زا  سپ  خولک  تلاح  نایب  هن  تسا  بیکرت  تیصاخ  نایب 
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نآ ود ، نیا  بیکرت  نودب  هک  دریگ  ماجنا  بیکرت  نیا  زا  دـیاب  هک  ییاهراک  و  ندـب ، هب  حور  قلعت  تیـصاخ  نداد  ناشن  يارب  تسا 
گرم ماگنه  هک  نانچ  ددنویپ ، یم  دوخ  لصا  هب  ازجا  زا  کی  ره  دش ، ماجنا  اهراک  نآ  ّقلعت  تدم  رد  نوچ  دباین و  ققحت  تیصاخ 

.دور یم  كاخ  هب  نت  الاب و  ملاع  هب  ناج 

.نت زا  حور  ندش  ادج  ماگنه  لصف : زور 

.دنتـسین راوزاس  مه  اب  هک  هدمآ  دـیدپ  ییاهرـصنع  زا  مسج   ) .تسا يراوازاسان  يراوزاس و  زا  تیانک  تفگ  ناوت  یم  جاجل : زاین و 
.تسا یمدآ  رد  هک  یناسفن  ياه  تلاح  زیتس  زاین و  تسا  نینچ  تسا و  زاین  اهنادب  بیکرت  رد  اما 

: نوگانوگ ياه  تشرس  اه و  تعیبط  زین  1 و  دیدپ 1130 / دیآ  یلد  شوخ  دض  نیدب  ات  دیرفآ  نآ  یپ  قح  ار  مغ  جنر و 

490 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هبش  رگید  رد  تسا و  ّرُد  یکی  رد  هبترم  کی  رد  تسین  اه  فدص  نیا 

هاک اه و  مدنگ  راهظا  هک  نانچمه  هابت  کین و  نیا  راهظا  تسا  بجاو 

4 / 3025 ناهن 3027 - اه  تمکح  جنگ  دنامن  ات  ناهج  قلخ  نیا  تسا  راهظا  رهب 

شوخ مه  اب  دنوش  يزور  دنچ  شکرس  فلاخم  عبط  راچ 

.هدید یمشچ  هن  هدینش و  یشوگ  هن  نذا :...  عمس  ال  يدعس ) ناتسلگ   ) بلاق زا  دیآ  رب  نیریش  ناج  بلاغ  دش  راهچ  نیز  یکی  رگ 

زا ار  ییاونش  دیدرگ و  یم  وحم  وا  ینامسج  تلاح  تیصاخ  دینـش  یم  ار  یناهن  ياهاوآ  نآ  ینامـسج  شوگ  رگا  نذا : يدنام  یک 
تیب 3225- لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .دـش یم  بآ  نآ  ربارب  تشاد  یم  یهاگآ  دیـشروخ  زا  خـی  فرب و  رگا  هک  نانچ  .داد  یم  تسد 

: اوه دواد  ( 2 / 3222
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ورف نیمز  رد  .درک و  یم  دیدپ  دوخ  رب  اه  جوم  دـش و  یم  بآ  خـی  تخاس ، هرز  نهآ  زا  دواد  هک  نانچ  هبـشم ) هب  هب  هبـشم  هفاضا  )
.درورپ یم  ار  ناتخرد  تفر و  یم 

: يرماس هراب  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دییایم  نم  نوماریپ  .دیوشن  کیدزن  ساسم : ال 

َسَیل .دناسر ) یمن  يدوس  ناتخرد  هب  ندوب  خـی  دـنام ، یم  یخی  نامه  رد  رگا  ( ) 97 هط ،  ) .َساسِم َلوُقَت ال  ْنَأ  ِهایَْحلا  ِیف  ََکل  َّنِإَـف 
.دوبن ندناسرن ) دوس   ) لخب زج  وا  مهس  .دریگ  یم  تفلا  وا  مسج  اب  يزیچ  هن  دریگ  تفلا  وا  مسج  هن  َفلأَی :... 

.دنوش یمن  زبس  رس  وا  زا  ناتخرد  دنچ  ره  .دنک  یم  هزات  ار  هنشت  رگج  هک  ارچ  دَنامن  رثا  یب  دنکن  بآ  راک  رگا  خی  عیاض : تسین 

تشگ زاب  زایا : يا  .درک ) دناوت  یمن  زبس  ار  ناتخرد  اما  دنک  یم  باریس  ار  هنـشت   ) .ناراهب يزبس  زا  تیانک  رـضخ : ناطلـس  کیپ و 
.تسا تفلا  نیدنچ  قراچ  اب  ار  وا  ارچ  هک  زایا  زا  دومحم  ندیسرپ  5 و  تیب 3251 / هب  تسا 

هتفرگ ياج  درخ  نینچ  نیا  یمسج  رد  گرزب  نانچ  نآ  یحور  ارچ  .تسوا  درُخ  مسج  اب  دیزیاب  گرزب  حور  بیکرت  تمکح  نایب 
بآ كاخ و  زا  تشخ  .درک  دـناوتن  راک  تسا  بابـسا  ملاع  هک  یکاخ  ملاـع  نیا  رد  حور  نودـب  مسج  مسج و  نودـب  حور  تسا ؟

اما تسا 

491 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دزاس راکشآ  اه  تیصاخ  دتفا و  راک  هب  بلاق  ات  دیآ  رد  نت  بلاق  رد  دیاب  زین  حور  تسکش ، دناوتن  ار  رس  هدام  ود  نآ  زا  کی  چیه 
مـسج دور و  یم  تسالاب  ملاـع  هک  دوخ  ياـج  هب  حور  یتخیر  مهرد  یتسکـش و  ار  بلاـق  اـنالوم  هدومرف ي  هب  اـی  يدُرم  نوچ  اـما 

رد یکاخ 
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اهنت بیکرت  نیا  زا  اما  .دمآ  دـیدپ  حور  مسج و  بیکرت  زا  تساوخ  یم  یلاعت  يراب  هک  ار  یتمکح  سپ  .دـنام  یم  یکاخ  هرک  نیا 
تسا یتراشا  عمس » ال   » ترابع رد  هدید و  یمشچ  هن  هدینش و  یشوگ  هن  هک  تسه  رگید  ياه  جاودزا  .تسین  دوصقم  تیصاخ  نیا 

: یسدق ثیدح  هب 

« .ٍرََشب ِبلَق  یَلَع  رَطَخ  َال  تَعِمَس َو  ٌنُذا  َال  تَأَر َو  ٌنیَع  َال  اَم  نَیِِحلاَّصلا  َيِدابِِعل  ُتدَدعا  »

اه جاودزا  نآ  زا  تسا  بلاـق  نیا  رد  اـت  یمدآ  حور   1 دهد 245 / نآ  دیاین  تمهو  رد  هچ  نآ  دـهد  ناج  دـص  دناتـسب و  ناج  مین 
ناـهج نیا  راـک  درک  یم  نینچ  رگا  دوـمن و  یم  زاورپ  ـالاب  ملاـع  هب  درک و  یمن  شوـخ  لد  یناگدـنز  نیدـب  هن  رگ  تسین و  هاـگآ 

.دنام یم  ناماسبان 

ار وبـس  یگنـس و  دز  .درک  فورعم  رما  دوب  يدـهاز  هار  رد  .دروآ  یم  يوبـس  تفر و  مالغ  .رایب  یم  هک  تفگ  ار  مالغ  هک  ریما  نآ  تیاکح 
دهاز نکیل  و  دوب ، هدشن  مارح  یم  زونه  هک  مالّسلا  هیلع  دوب  یسیع  نید  دهع  رد  دصق  نیا  درک و  دهاز  لامشوگ  دصق  دینشب و  ریما  .تسکشب 

َنَت زا  درک و  یم  يزیزقت 

هراشا

یگنـس و دز  .درک  فورعم  رما  دوب  يدهاز  هار  رد  .دروآ  یم  يوبـس  تفر و  مالغ  .رایب  یم  هک  تفگ  ار  مالغ  هک  ریما  نآ  تیاکح 
هدشن مارح  یم  زونه  هک  مالّسلا  هیلع  دوب  یسیع  نید  دهع  رد  دصق  نیا  درک و  دهاز  لامشوگ  دصق  دینشب و  ریما  .تسکـشب  ار  وبس 

درک یم  عنم  مُّعَنَت  زا  درک و  یم  يزیزقت  دهاز  نکیل  و  دوب ،

ایرد یـششخب  رز  يرهوج  یلداع  يزاون  نیکـسم  یقفـشم  يا  هراچ  یب  ره  رومخم و  ره  فهک  يا  هراب  یم  یلد  شوخ  يریما  دوب 
حیلم رازآ و  مک  راد و  لد  قـلخ  حیـسم  ماـّیا  دوـب و  یـسیع  رود  نیب  تسود  ناد و  زار  ناـب و  هار  نینمؤـملا  ریما  نادرم و  هاـش  یلد 

نوذأَم و تقو  نآ  دوب  هداب  لاـح  ِمظن  رد  ناِشتـسیاب  یم  هداـب  یبهذـم  شوخ  وا  سنج  يریما  مه  یبش  ناـهاگان  هب  ناـمهم  شدـمآ 
ور مالغ  يا  اتفگ  دوب و  مک  ناش  هداب  لالح 
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مارح یم   3439 صالخ ب 3446 - ناج  دـبای  ماع  صاخ و  ات ز  صاخ  رمخ  دراد  هک  بهار  نـالف  زا  مادـم  روآ  اـم  هب  نک  رپ  وبس 
ناناملـسم تسا  مارح  مالـسا  مکح  هب  یم  نوچ  هک  ارچ  تسا ، هدوب  یناملـسم  هرود  رد  دشاب ) تسار  رگا   ) ناتـساد نیا  دوب : هدـشن 

یم هک  هلیل ، لیل و  فلا  ياه  ناتـساد  هب : دـینک  هاگن   ) .تفر یم  ناـیاسرت  دزن  تساوخ ، یم  یـسک  رگا  دـندرک و  یمن  یـشورف  یم 
: دیوگ

سرتـسد رد  یم  هک  ارچ  تسا  ینعم  یب  بـهار  دزن  مـالغ  نـتفر  تـسا ، هدوـب  لـالح  یم  رگا  .تـفر و  اـسرت  دزن  یم  نـتفرگ  يارب 
.تسا هدمآ  يا  هصق  نیدلا  مولع  ءایحا  زا  يونثم  ثیداحا  رد  ناتساد ، أشنم  هراب  رد  اما  .هدوب ) ناگمه 

هرمخ نآ  کیاکی  .دوب  نآ  رد  بارش  هرمخ  یـس  هک  دید  ار  ییتشک  .ه ق ) تافو 299   ) يرون نسحلا  وبا  هکنیا  نآ  همجرت  هصالخ 
نآ .تشاذگ  یقاب  ار  یکی  تسکش و  ار  اه 

493 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار وت  هک  نآ  تفگ  .هداد  یبستحم  ار  وت  هک  دیـسرپ  تساوخب  ار  يو  دیـسر  ربـخ  ودـب  نوچ  .دـندرب  یم  دـضتعم  يارب  ار  اـه  بارش 
.مدرک نینچ  متشاد  وت  هب  هک  یتقفش  زا  نم  .هدیشخب  تراما 

ینیب دوخ  ارم  مدیسر  يرخآ  هرمخ  نیدب  نوچ  متسکش  یم  ادخ  زا  سرت  يارب  هلمج  نآ  تفگ  یتسکشن  ار  هرمخ  کی  ارچ  دیـسرپ 
باب یلو  ندیزگ  يرود  .ندرک  بانتجا  زیزقت : ( 312 ص 311 - ج 2 ، نیدلا ، مولع  ءایحا  هب : دینک  هاگن   ) .متـشاذگب ار  نآ  تفرگ 

.تسا زُّزَقَت »  » نآ حیحص  .تسا  هدماین  ّزَق »  » زا لیعفت 

.هانپ فهک :

.تینما هدنزاس  رارقرب  زا  تیانک  ناب : هار 

.نتشگ هشیدنا  زا  غراف  ندش : صالخ  ماع  صاخ و  زا  ناج 

دنک نآ  بهار  ِماج  نآ  يا ز  هعرج 
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هک رگن  مک  هراپ  هراپ  قلد  هب  وت  تسا  یناطلس  ابع  ردنا  هک  نانچ  نآ  تسا  یناهنپ  هیام  یم  نآ  ردنا  دنک  نادمُخ  هَّرَج و  نارازه  هک 
اه جنگ  تساه  هناخ  نایم  یک  رهوگ  جنگ و  دش  دولآ  دود  لعل  نآ  نورب  زو  دش  دودرم  دب  مشچ  يارب  زا  رز  نوریب  زا  دـندرک  هیس 

تسُس تسُس  نیط  رد  درک  یم  رظن  وا  نیعل  نآ  دنب  مشچ  شنیط  تشگ  نیفد  ُدب  ناریو  هب  نوچ  مدآ  جنگ  تساه  هناریو  رد  هتسویپ 
هعرج  » نآ هعرج  و  یناـحور » ماـج   » ماـج نیا  زا  دوصقم  بهار : ماـج   3447 تسوـت ب 3453 - ِّدَـس  منیط  هک  شتفگ  یمه  ناـج 

.تسا يونعم »

.هرمخ هزوک ، هَّرَج :

.تسا نادمخ  ياه  مخ  دوصقم  و  هناخبارش ، .هدکیم  نادمُخ :

.دنا نینچ  قح  يایلوا  هک  نانچ  .ندرک  تلود  لها  راک  رقف  سابل  رد  ندوب : ابع  رد  یناطلس 

: رز ندرک  هیس  ( 2 2 و 2336 / تیب 927 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )

4 دوسح 2171 / يدزد  ره  تسد  زا  دهر  ات  دود  هب  هدرک  هیس  ِّرز  اسب  يا 
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ندید عنام  مسج  ندوب : دـس  نیط  ( 5 / 1556 هب : دـینک  هاگن   ) .دـش هتـشرس  نآ  زا  مدآ  هک  یکاخ  زا  تیانک  مدآ : جـنگ  ندوب  نیفد 
يارب مالغ  نداتـسرف  ریما و  ناتـساد  زا  .دنیبن ) ار  وا  رد  هدیمد  ناج  سیلبا  هک  دوب  هدش  ببـس  ع )  ) مدآ یکاخ  مسج   ) .ندـش ناج ) )

.هناریو رد  دنیاه  جنگ  هک  دنار  یم  نخس  نانآ  يرهاظ  تأیه  زا  دناشک و  یم  قح  هداب  ناتسم  هب  ار  نخس  یم ، ندروآ 

رهوگ ضوع  رد  داد و  گنـس  دیرخ  رز  نوچ  هداب  دادـب و  رز  دیـسر  نانابهر  رید  رد  نامز  رد  دـیود  شوخ  مالغ و  دتـسب  وبـس  ود 
نآک يا  هداب  دیرخ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2883 

http://www.ghaemiyeh.com


ناج هلمج  هتفر  اه  ناوختسا  هتخیمآ  ناورـسخ  ناگدنب و  هتخیگنا  اهروش  اه و  هنتف  دهن  یقاس  كرات  رب  رز  جات  دهج  ناهاش  رـس  رب 
هـسیره نوچ  دنا  نت  ردنا  ناج  وچمه  یتسم  تقو  دـنا  نغور  بآ و  وچ  يرایـشه  تقو  هدـش  ناسکی  نامز  نآ  هتخت  تخت و  هدـش 

مان کین  ریما  نآ  رـصق  يوس  مالغ  نآ  دُرب  یمه  هداب  نینچ  نیا  تسین  قرغ  اـج  نآ  ردـناک  یقرف  تسین  تسین  قرف  اـج  نآ  هتـشگ 
هتخادرپ ادـخ  ریغ  زا  هناـخ  هتخادـگب  لد  ياـه  شتآ  نت ز  يا  هدـیچیپ  ـالب  رد  يزغم  کـشخ  يا  هدـید  مـغ  يدـهاز  دـمآ  شـشیپ 

لاس داهتجا  رب  وا  هدیسفچ  بش  زور و  داهتجا  رد  شلد  تعاس  ره  هدید  رازه  نیدنچ  اه  غاد  رب  اه  غاد  راهنیز  یب  تنحم  لامـشوگ 
تـسیک ِنآ  تفگ  هداب  تفگ  نآ ؟ تسیچ  اهوبـس  رد  دهاز  تفگ  هتخیرگب  بش  مین  شملح  ربص و  هتخیمآ  كاخ  نوخ و  رد  هم  و 

مین هگ  نآ  ناطیـش و  هداب  شون  شیع و  هگ  نآ  نادزی و  بلاط  لمع  دـشاب  نینچ  ار  بلاط  تفگ  لجا  ریم  نالف  نآ  ِنآ  تفگ  نآ ؟
یغرم وچ  يا  رکُـس  ماگنه  وت  شوه  دـشاب  هچ  اـت  تسب  وت  شوه  نآ  رب  دـیاب  اـه  شوه  تسا  هدرمژپ  نینچ  یم  یب  وت  شوه  شوه 

جات هک  درک  یم  تسم  نانچ  ار  ناهاش  هک  دوب  یبارـش   ) .ندرک رثا  زغم  رد  ندیهج : رـس  رب   3454 رکُس ب 3471 - ماد  دیص  هتشگ 
رد نآ  هراب  رد  هک  تسا  هدـمآ  تانجلا  تاضور  زا  یترابع  يونثم  ثیداحا  رد   ) .دـنداهن یم  یقاس  رـس  رب  هتـشادرب  دوخ  رـس  زا  رز 

( .دش دهاوخ  ثحب  كرت » ریما   » ناتساد رد  مشش  رتفد 
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ناهاش نوچ   ) .يرهاظ ياه  لمجت  زا  تراعتسا  ناوختسا :
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سپ روگنا ، هناد  ياه  ناوختسا  نتفر  نایم  زا  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و   ) .دنیوگ كرت  ار  يرهاظ  هوکش  همه  دنشونب  بارـش  نآ  زا 
.هدمآ رد  تبتر  کی  رد  مالغ  هاش و  هدش : ناسکی  هتخت  تخت و  .ندش ) بارش  زا 

.دندض رگیدکی  اب  .رگیدکی  زا  ادج  زا  تیانک  نغور : بآ و 

.میله .دنزپ  تشوگ  هدش و  درخ  مدنگ  زا  هک  یکاروخ  هسیره :

.دوش یم  یکی  دزیمآ و  یم  مهرد  مدنگ  تشوگ و  هسیره  رد  هک  نانچ  .نتخیمآ  مه  رد  تخس  ندش : هسیره  نوچ 

دنا و هدـناوخ  گر ) یپ و   ) قرِع ار  قرغ  یـضعب  .دـنا  هدرک  ییارآ  نخـس  تیب ، ینعم  هملک و  نیا  هیجوت  رد  ناحراش  ندوبن : قرغ 
دنا هتفگ  هدرک و  ینافرع  یهیجوت  یـضعب  دنام ! یمن  یقاب  یقرع  دوش  یم  یکی  هسیره  رد  یپ  یبرچ و  تشوگ و  نوچ  دـنا  هتـشون 

يزیچ ندش  هقرغ  هک  تسا  نیا  تیب  ینعم  تسین  اه  فّلکت  نیدب  يزاین  یلو  دـناد  یمن  ار  ترثک  هتـشگن  هقرغ  تدـحو  رد  هک  نآ 
رد هک  مه  نانآ  .درادن  ینعم  يرگید  رد  یکی  ندش  هقرغ  دشابن  زیچ  ود  هک  اج  نآ  دناسر و  یم  ار  ود  نآ  قرف  تَّیئود و  يزیچ  رد 

.دنزیچ ود  يرایشه  ماگنه  هک  تسا  نآ  يارب  دنوش  یم  یکی  یتسم 

.دشاب ریگتخس  رکنم  زا  یهن  رد  هک  وخ  دنت  زغم : کشخ 

.تضایر رد  ششوک  داهتجا :

.ندرک لمحت  راوشد  ياه  تضایر  زا  تیانک  نتخیمآ : كاخ  نوخ و  رد 

.تسم زا  تیانک  شوه : مین 

ریما ریـسفت  هک  نانچ  نآ  .تسین  نآ  رثا  يروگنا و  یم  فصو  دهد  یم  ناشن  اه  تیب  رهاظ  هک  نانچ  اما  تسا ، یم  وبـس و  زا  نخس 
، دیآ دیدپ  لد  رد  نوچ  هک  تسا  يا  هداب  فصو  .تسا  یفلکت  هتشون  يورقنا  هک  بلق  لقع و  وبس  ود  سفن و  هب  مالغ  حور و  هب 
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تخت و دور و  یم  اه  ناوختسا  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  .دنام  یمن  مالغ  هاش و  دیهر  يدوخ  زا  نوچ  دناهر و  یم  يدوخ  زا  ار  یمدآ 
.دوش یم  یکی  هتخت 

یم ار  رهاظ  .تسا  يرهاظ  مکح  يارجا  هب  فلکم  هدیـسر و  داهتجا  هلحرم  هب  هدیـشک و  اه  تضایر  هک  تسا  یـسک  زمر  دـهاز  اما 
.دراد زاب  راک  زا  ار  تشز  راک  بکترم  عرش  مکح  هب  تسا  فلکم  دنیب و 

.یتشاد گنن  ایض  شردارب  زا  مالسا  خیش  نیا  .دوب و  الاب  هاتوک  تیاغ  هب  خلب  جات  مالسا  خیش  شردارب  دوب و  زارد  تخس  هک  قلد  ءایض  تیاکح 
تفگ يرس ، رس  درک  یمایق  مین  ار  وا  مالسا  خیش  تشذگب ، درک و  یتمدخ  ایض  .وا  سرد  هب  رـضاح  خلب  رودص  همه  وا و  سرد  هب  دمآ  رد  ایض 

هراپ يزارد  تخس  يرآ 

ایض شردارب  زا  مالسا  خیش  نیا  .دوب و  الاب  هاتوک  تیاغ  هب  خلب  جات  مالسا  خیش  شردارب  دوب و  زارد  تخس  هک  قلد  ءایـض  تیاکح 
مین ار  وا  مالسا  خیـش  تشذگب ، درک و  یتمدخ  ایـض  .وا  سرد  هب  رـضاح  خلب  رودص  همه  وا و  سرد  هب  دمآ  رد  ایـض  .یتشاد  گنن 

دزد رد  يا  هراپ  يزارد  تخس  يرآ  تفگ  يرس ، رس  درک  یمایق 

خرَف وچمه  کچوک  دق و  هتوک  دوب  خلب  کلملا  راد  مالسا  خیش  جات  دوب  مالسا  خیـش  جات  نآ  ِرَداد  دوب  ماهلا  شوخ  قلد  ءایـض  نآ 
ربک و دص  ار  مالسا  خیش  دوب  زارد  دح  یب  ایض  هتوک  یـسب  وا  نوزف  ُدب  تفارظ  ردنا  ایـض  نیا  نونف  وذ  لحف و  دوب و  لضاف  هچ  رگ 

درک ایفـصا  نایـضاق و  ُرپ  هگراب  ایـض  نآ  دمآ  ردنا  لفحم  زور  يدُه  اب  دب  یظعاو  مه  ایـض  نآ  يدمآ  شگنن  راع و  ردارب  نیز  زان 
دزدـب ب مه  تورـس  ّدـق  نآ  یکدـنا ز  دزم  رهب  يزارد  سب  ار  وا  تفگ  مایِقلا  ُفصن  نینچ  ار  ردارب  نیا  مامت  ربک  زا  مالـسا  خـیش 

ءاهب رصاعم  .تسا  هتفر  مان  دیز  جات  هب  وا  زا  ص 264 و 266 )  ) دلو ِءاهب  فراعم  رد  هک  تسا  نامه  ًارهاظ  خلب : جات   3472 - 3479
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(. ص 267 هیف ، ام  هیف   ) تسا هدوب  يزر  رس  خیش  دلو و 

مهارف اج  نآ  رد  نالضاف  اهردص و  هک  یلاح  دمآ  رد  ردارب  سلجم  هب  .تسا  هتـشاد  فیرظ  یعبط  زارد و  یتماق  وا  ردارب  قلد  ءایض 
تفگ ودـب  هنعط  هب  ءایـض  .داهن  تمرح  ودـب  يزیخ  مین  اب  درک و  مرـش  ردارب  تماق  يزارد  زا  هتـشاد  هاتوک  یتماـق  هک  جاـت  .دـندوب 

ياه 3471- تیب  اب  ناتـساد  نیا  طابترا  .ینک ) یم  زیخ  مین  هاـتوک  تماـق  نیا  اـب   ) .دزدـب تمادـنا  زا  يا  هراـپ  یمادـنا  زارد  تخس 
.تسا  5 / 3470

ینعم هب  تیب  نیا  رد  ماهلا » شوخ   » و تسا ، ندنکفا  لد  رد  تغل ، رد  ماهلا » : » ماهلا شوخ 
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.دیوگ تیب 3474  رد  هک  نانچ  دیوگ  فیرظ  نخس  روفرب  هک  تسا  عبط  شوخ 

.ردارب رداد :

.هجوج خرف :

.نشور هشیدنا  ياراد  يده : اب 

.تشاد سلجم  ناگرزب  اب  مالسا  خیش  هک  يزور  لفحم : زور 

.زیخ مین  مایِقلا : ُفِصن  ( 2 تیب 622 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دننیشن یم  یضاق  رضحم  رد  هک  نایکزم  لودع و  .یفص  عمج  ایفصا :

( .تسا يا  هنوگ  هنعط   ) .باوث يارب  دزم : رهب 

رب لین  دـشاب  هکحُـض  شکب  مه  یلین  تسابیز  سب  تور  ودـع  ار  شناد  وت  يا  یم  يروخ  ات  وک  لقع  ای  وک  شوه  دوخ  ار  وت  سپ 
يربا ِبش  رد  هدعاق  نتسُج  تسا  زور  رد  هیاس  يوش  وج  تملظ  یـشوه و  یب  وت  ات  يوغ  يا  دمآ  رد  یک  يرون  وت  رد  شبَح  يور 

رب هار و  رب  ناشمـشچ  دوب  لد  نوخ  هداب  ار  ناقـشاع  مارح  دـمآ  ار  تسود  نابلاط  ماوع  توق  یپ  دـمآ  لالح  رگ  هدـش  وج  هیاـس  وت 
كاخ فوسک  دص  اب  درخ  زوالق  نیا  فوخم  نابایب  هار  نینچ  رد  دوب  لزنم 
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نمـشد سوبـس  نان  هن  شیپ  رد  ار  سفن  سوسف  تسا و  مارح  اّقح  وج  ِنان  ینک  هرمگ  کلاه و  ار  ناوراـک  ینز  نازوـالق  مشچ  رد 
وا تسد  يدنبن  رگ  دنبب  شتـسد  يزجاع  ندیرب  زا  دنـسپ  ندیربب  تسد  وت  ار  دزد  راد  راد  رب  هنم  ربنم  ار  دزد  راد  راوخ  ار  ادـخ  هار 

دز ز روخ  كاخ  دـنخ و  رهز  وگ  هچ ؟ رهب  رکـش  ین  یهد و  یَم  ار  ودـع  وت  تسکـش  تیاـپ  ینکـشن  شیاـپ  وت  رگ  تسب  وت  تسد 
کی کی  تفگ  ار  ارجام  وک  هداـب  شتفگ  ریم و  شیپ  تفر  تسجب  دـهاز  زا  تخادـنا و  وبـس  وا  تسکـش  گنـس و  وبـس  رب  تریغ 

زا ات  دندیشک  یم  هرهچ  رب  لین  زا  یطخ  ار  يور  ابیز  ناکدوک  هک  دوب  مسر  ندیشک : لین   3480 وا ب 3494 - شیپ 
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.دننام ناما  رد  مخز  مشچ 

ص 59) یماظن ، نونجم  یلیل و   ) دندیمد وا  رب  یلد  نوسفا  دندیشک  شخر  رب  هک  لین  ره 

.هرخسم هدنخ ، هکحُض : يرونا )  ) ار مرو  تخب  دب  نمشد  دشک  لین  رگ  لابقا  دنک  مگ  هر  هک  تسا  ینیمس  هن  تتخب 

زا دارم  توهش و  تملظ »  » زا دارم  و  تلفغ ، یـشوه » یب   » زا دارم  دنا : هدرک  ریـسفت  دوخ  هقیلـس  هب  ار  تیب  نیا  ناحراش  وج : تملظ 
نیا زا  ییاهریسفت  یشاب و  ناهاوخ  ار  یضراع  تملظ  ارچ  تسا  یفاک  وت  یتاذ  تملظ  يورقنا ) حرـش   ) .تسا تحار  معنت و  هیاس » »

.تسا یسیون  زارد  نآ  نتشون  هک  عون 

هدوب نورد  نشور  رایـشوه و  یک  وت  دهرب  يرایـشه  جنر  زا  دـهاوخ  دوش ، تسم  ات  دـشون  یم  هداب  هک  نآ  تسا : نیا  ینعم  لصاح 
یکیرات یشوه و  یب  بلاط  نونکا  هک  يا 
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نانچ .هدوب  لالح  بارش  راگزور  نآ  هداد و  خر  حیسم  ترـضح  دهع  رد  ناتـساد  نیا  انالوم  ضرف  ساسا  رب  دمآ : لالح  .يا  هدش 
ارچ تسا  مارح  ناصاخ  يارب  تسا  لالح  مدرم  هماـع  يارب  هداـب  رگا  دـیوگ  یم  لاـح  ره  هب  تسین  تسرد  ضرف  ود  ره  میتفگ  هک 

.دزاس یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  دنک و  یم  تسم  ار  نانآ  هک 

.نتشاد لماک  تبقارم  كولس  ریس و  رد  ندوب : لزنم  هار و  رب  مشچ 

ای دربب  ار  وا  تسد  دنک ، يراج  یعرـش  دح  دزد  رب  .دشاب  رایـشه  هشیمه  دیاب  تسا و  مدرم  نابهاگن  ریما  .تسا  ریما  دـهاز  بطاخم 
راتفگ نیا  لالخ  رد  اما  .دنزادرپ  یمن  دنراد  هدهع  رب  هک  يا  هفیظو  هب  زین  نارومأم  رگید  دـشاب  تسم  ریما  رگا  .دزادـنا  شنادـنز  هب 

ناتساد زا  لبق  ياه  تیب  اب  تسا و  هدش  نایب   5 / 3485 تیب 3487 - رد  هک  تسا  يرگید  هتکن  ریما ، مالغ  هب  تسا  دهاز  نابز  زا  هک 
دشابن رایشه  يا  هظحل  دیابن  دراد  هدهع  رب  ار  مومع  راک  تیلوئسم  هک  یـسک  تسا : نیا  نآ  تسین و  طابترا  یب  یم  يوبـس  مالغ و 

.دوشن كاله  دتفین و  ههار  یب  هب  ات  هک  دراد  هاگن  رادیب  ار  درخ  زوالق  دیاب  .تساهرطخ  وا  هار  رد  هک  ارچ 

دهاز لامشوگ  يارب  دولآ  مشخ  ریما  نتفر 

دهاز لامشوگ  يارب  دولآ  مشخ  ریما  نتفر 

ردام شناد  یب  رـس  نآ  شرـس  مبوک  نارگ  زرگ  نیدـب  ات  تساجک  دـهاز  هناخ  اـمنب  تفگ  تسار  تسج  رب  دـش و  شتآ  نوچ  ریم 
ادیپ نتشیوخ  يزیچ  هب  ات  دنک  اج  ار  دوخ  سولاس  نیدب  ات  یگرهُش  تسا و  یفورعم  بلاط  یگـس  زا  فورعم  رما  دناد  هچ  وا  شرغ 

هناوید رگا  وا  نآ  نیا و  اب  دنک  یم  سُّلسَت  هک  نامه  ّالا  رنه  دوخ  درادن  وک  دنک 
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نوریب ریم  دور  نوچ  رخ  ناگدـنب  رخ  َِتل  یب  دور  نوریب  شرـس  زا  ناطیـش  هک  اـت  واـگ  ریک  دـشاب  هناوـید  يوراد  واـک  هنتف  تسا و 
درم مشپ  ریز  ناهنپ  تشگ  دهاز  درم  مشخ  ار ز  دهاز  درم  نتشک  تساوخ  تسم  مین  دهاز  هب  دمآ  بش  مین  تسد  هب  یسّوبد  تسَج 
يور درک  تخـس  ار  ور  هک  دـنات  هنیآ  درم  ِّیتشز  نتفگ  ور  رد  تفگ  ناهن  نابات  نسر  نآ  ِمشپ  ریز  نآ  ریم  زا  « 38  » دینش یم  دهاز 

.هبحق رَغ :  3495 نیبب ب 3506 - دوخ  تشز  يور  دیوگ  تات  نینهآ  راو  هنیآ  دیاب 

: ندرک یسولاس  سُّلسَت :

تلآ زا  هک  تسا  هدوب  هنایزات  یعون  ایوگ  واگ : ریک   5 تسا 244 / هتفای  تغارف  اه  سّلست  نیز  تسا  هتفات  نوریب  وچ  رهوگ  نآ  رون 
: دنا هتخاس  یم  رخ 

تیب 3336) ریبک ، ناوید   ) بابل دیآک  نزب  نادنچ  شرس  رب  واگ  ریک  کن  دش  هناوید  يرخ  رگ 

__________________________________________________

.دونش ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 38)

500 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.متفاین نآ  يارب  يدهاش  انالوم  هدورس  زج 

، دـشاب نآ  ربارب  ار  هچ  نآ  ندوب و  تخـس  تسا  تفـص  ود  هنیآ  رد  .دـنتخاس  یم  نهآ  زا  ار  هنیآ  میناد  یم  هک  نانچ  دـنات :...  هنیآ 
دهاز دیوگ : تیب  ود  نیا  رد  .دش  ناهنپ  دـمآ  وا  تقو  رـس  هب  ریما  نوچ  درک و  شهوکن  ار  وا  ریما  ندوبن  رد  دـهاز  .ندرک  سکعنم 

ینک و رکنم  زا  یهن  یناوتب  هک  یتسین  تماقتسا  نامیا و  زا  دح  نآ  رد  وت  هک : درک  شهوکن  ار  دوخ  دینش  ار  ریما  دنت  نانخس  نوچ 
.يوش یم  ناهنپ  هک  تسا  نیمه  يارب  .ییامنب  نانآ  هب  ار  رکنم  نابکترم  یتشز 

ار دمرت  هاش  دّیس  کقلد  ندرک  تام  تیاکح 

ار دمرت  هاش  دّیس  کقلد  ندرک  تام  تیاکح 

کقلد اب  هاش 
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شرس رب  دز  یم  جنرطش  زا  کی  کی  شروآ  ربک  هش  نآ  هَش و  هَش  تفگ  تخاتب  هش  مشخ  دوز ، شدرک  تام  تخاب  جنرطش  یمه 
زا روع  هک  نازرل  ناـنچ  وا  ریم  دومرف  نتخاـب  رگید  تسد  ناـمالا  تفگ  کـقلد و  نآ  درک  ربـص  ناـبتلق  يا  تهَـش  کـنیا  ریگب  هک 

دوخ رب  دمن  شش  تفر  جنک  رد  کقلد و  نآ  دیهج  رب  دش  تاقیم  نتفگ و  هَش  هَش  تقو  دش  تام  هش  رگید و  تسد  تخاب  ریرهمَز 
تفگ نیا  تسیچ  يدرک  هچ  یه  یه  هش  تفگ  دهر  هش  مخز  ات ز  ناهنپ  تفخ  دـمن  شـش  ریز  اه و  شلاب  ریز  تفت  میب ، زا  دـنکف 

هاش مخز  نم ز  تام و  وت  يا  فاجـس  شتآ  روآ  مشخ  يا  وت  اب  فاحل  ریز  زج  تفگ  قح  ناوت  یک  نیزگ  هاـش  يا  هش  هش  هش  هش 
: دمرت هاش  دیس   3507 تاه ب 3516 - تخر  ریز  هب  هش  هش  منز  یم  تام 

.ندروآ يور  نتخات : ( 2 تیب 2321 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) 6 دوب 2510 / هاگآ  کقلد  وا  هرخـسم  دوب  هاش  اـج  نآ  هک  دـمرت  دـّیس 
.دهد یم  ندش  بولغم  شیک ، ینعم  نازاب  جنرطش  حالطصا  رد  هَش : هَش  .دش ) نیگمشخ  .دروآ  يور  هاش  رب  مشخ  )

.یناهنپ زا  تیانک  فاحل : ِریز 

هب فاجـس » شتآ   » تیب نیا  رد  .دـنزود  هماج  درگادرگ  هک  يا  هیـشاح  تسا ، زیوارف  فاجـس »  » ياه ینعم  زا  یکی  فاجـس : شتآ 
.تسا هتفر  راک  هب  مشخ  رسارس  ینعم 

502 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب دـیاب  ناسک  نینچ  اب  تسین  ناـسآ  ناـگمه  يارب  نتفگ  ور  رد  ور  ار  تقیقح  هک  تسا   5 / 3505 ياه 3506 - تیب  موهفم  دـییأت 
.دمآ دهاوخ  رتشیب  حیضوت  هراب  نیا  رد  تفگ و  نخس  ضیرعت 
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وفع تقو  مّدـقم  ياک  تسار  ّپچ و  زا  دوز  تسَج  نوریب  قلخ  ریگ  راد و  زو  ندز  رد  رب  دـگل  زو  ریم  ياهیه  زا  دـش  ُرپ  هّلحم  نوچ 
هدمآ فعض  رب  فعـض  يریپ  دهز و  ناکدوک  ِمهف  لقع و  زا  تسا  رتمک  نامز  نیا  شلقع  تسا و  کشخ  وا  زغم  تساضر  تسا و 

ای رهگ  دوخ  ار  وا  راک  نآ  دوبن  ای  راک  دزم  هدیدن  هدرک  اهراک  رای  هدـیدان ز  جـنگ  هدـید  جـنر  هدـشان  يداشگ  شدـهز  نآ  ردـنا  و 
هک تسا  سب  نیا  تبیصم  درد و  ار  رم و  دوب  تاقیم  هتسباو  ازج  ای  دوهج  یعس  نوچ  یعس  نآ  دوب  هک  ای  ردق  زا  شاداپ  تقو  دماین 
مغ ار  وک  لاّحَک  یکی  هن  جـُنل  هدـنکفا  ورف  هدرک  شرت  ور  جـنُک  هب  وا  هتـسشن  درد و  ُرپ  مشچ  تسا  سک  یب  نوخ  ُرپ  يداو  نیا  رد 

تـسا رود  شهر  نآ  ندش ز  وکین  ات  تسا  كوب  رد  راک  نظ  رزح و  اب  دـنک  یم  يداهتجا  درب  یپ  یلحُک  هب  هک  یلقع  شین  دروخ 
تخب اب  یتعاس  باسح  نیز  دمآ  جنر  مبیصن  هک  باتع  ردنا  ادخ  اب  وا  یتعاس  تسوزرآ  شیـسیئر  رَـس  دیوجن  وک  تسود  رادید  ات 

ات گنت  شوُخ  دشاب  تسا  دهز  رد  هچ  رگ  گنر  وب و  ردـنا  تسا  سوبحم  هک  ره  لاب  هدـیربب  ام  ناّرپ و  همه  هک  لادـج  ردـنا  دوخ 
چیه دیاشن  هّرتسا  دراک و  داشگ  زا  شیپ  الخ  رد  ار  نادهاز  خارف  شردص  شوخ و  شَیوخ  دوش  یک  خانم  نیگنن  نیا  زا  دیان  نورب 

.گرزب .سیئر  زا  تیانک  مّدقم :  3517 مغ ب 3534 - اه و  يدارم  یب  نآ  هّصغ  مکش  دناّردب  ار  دوخ  رجض  زک  داد 

: داشُگ
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تیب 3521 رد  هک  راک » دزم   » بیکرت زا  .تسا و  ردـص  حرـش  ینعم  هب  نافراع  حالطـصا  رد  تسا و  ییورـشوخ  طاـسبنا و  ینعم  هب 
.تسا دوصقم  ینعم  نیمه  هدمآ 

4 داهن 1357 / وناز  رب  يور  هنایفوص  داشگ  رهب  زا  غاب  رد  ییفوص 

503 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هناراکایر دوهج : یعس  .تسا ) هدوبن  تبرق  دصق  هب  شیاهراک   ) .تسا قح  ترـضح  دزن  ندوب  هتفریذپ  دوصقم  .اهب و  شزرا ، رهُگ :
نانآ لمع  رب  اما  تسا ، بجاو  نانآ  رب  زین  عورف  ماجنا  دـنا  تدـیقع  لوصا  تخانـش  هب  فلکم  هک  نانچ  نارفاک  هک  تهج  نآ  زا  ای 

.تسین بترتم  یباوث 

.تسا هدیسرن  نآ  شاداپ  تقو  اما  تسا  هتفریذپ  ادخ  دزن  وا  لمع  ندوب : تاقیم  هتسباو  ازج 

یمن تفای  ادـخ  درم  نآ  رد  هک  تسا  جـنر  رپ  يایند  دوصقم ، ًارهاظ  یلو  هدرک  ینعم  تضاـیر  ملاـع  ار  نآ  يورقنا  نوخ : رپ  يداو 
.دوش

.بل جُنل :

.دوش نیب  تقیقح  ات  دیاشگب  ار  وا  نطاب  هدید  هک  تسا  ییامنهار  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .دزیر  مشچ  رد  وراد  هک  نآ  لاحک :

ار یعرـش  مکح  اه  لیلد  رهاظ  زا  ات  دشوکب  دـیاب  دـهتجم   ) .ندرک نّیعم  ای  نتفگ  ار  يزیچ  هزادـنا  نتـسیرگن  اب  .ندز  نیمخت  رزَح :
ز .دحاو » رجا  ئطخملل  نارجا و  بیصملل  : » دنا هتفگ  هک  تسا  نیمه  يارب  تسین و  قبطنم  عقاو  اب  اج  همه  رد  نتفای  نیا  اما  دبایرد ،

.دراد يربهر  لامک و  يوعد  ملعتم ، تسا و  صقان  هک  نآ  اب  تسا : رود  شهر  نآ 

.حوتف ندید  قیفوت و  اب  مأوت  كولس  ياه  هلحرم  ندنارذگ  زا  تیانک  ناّرَپ :

.يرهاظ راثآ  زا  تیانک  گنر : وب و 

.هنیس ردص :

.هنیس یگنت  .ترجض  رَجَض :

نابلاط تسوا  هویش  هک  نانچ  ریما  دزن  وا  ياه  هیاسمه  ندش  یجنایم  دهاز و  ناتساد  ندروآ  نمض 
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زا یهن  طیارش  دیاب  دوش  عنام  ار  يرکنم  دهاوخ  رگا  دییارگ ، دهز  هب  دیزگ و  ار  كولس  هک  نآ  دهد : یم  میلعت  نارگید  نابز  زا  ار 
یـسوم ادخ  هک  دزیهرپب  يدنت  زا  دیاب  دزیخ  یم  رب  یهن  هب  نوچ  و  هن ، ای  تسا  دوجوم  طیارـش  نآ  هک  درگنب  کین  دنادب و  ار  رکنم 

، هط « ) .دسرتب ای  درآ  دای  هب  هک  دوب  دییوگ  نخس  یمرن  هب  نوعرف  اب  یشْخَی : ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  دومرف : ار  نوراه  و  (ع )
ای هداتفین ، لوبق  و  هدوبن ، یتبرق  وا  تعاط  رد  دیاش  هک  ارچ  دشاب  دزم  رظتنم  دـیابن  درازگ ، یتعاط  قح  هار  رد  رگا  هک  نآ  رگید  ( 44

لوکوم رگید  یتقو  هب  ار  وا  دزم  دنا ، هتفریذپ  رگا 

504 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنا هدرک 

ار رطخ  مد  ره  دیاشگب و  ار  يو  هدید  ات  دیاب  يربهر  ار  وا  دهن  ماگ  رطخ  رپ  هار  نیا  رد  دناوت  یمن  هنارس  دوخ  سک  ره  هکنیا  رگید 
تسا نیا  همه  زا  رتهب  رترب و  دزاس و  كاله  ار  دوخ  هک  دوب  دبای ، هنیس  داشگ  هک  تسا  هدیسرن  يا  هلحرم  هب  ات  هچ  دیادزب  وا  هار  زا 

.درگنن گنر  وب و  هب  انالوم  هدومرف ي  هب  دنکب و  نآ  رویز  ایند و  زا  لد  هک 

هب لیئربج  ندش  ادیپ  يو و  هب  ار  دوخ  مالّسلا  هیلع  لیئربج  ندومن  رید  تشحو  زا  يرِح  هوک  زا  ار  دوخ  مالّسلا  هیلع  یفطـصم  نتخادنا  دصق 
تسا شیپ  رد  اه  تلود  ار  وت  هک  زادنیم  هک  يو 

ندش ادیپ  يو و  هب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ندومن  رید  تشحو  زا  يرِح  هوک  زا  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  یفطـصم  نتخادنا  دـصق 
تسا شیپ  رد  اه  تلود  ار  وت  هک  زادنیم  هک  يو  هب  لیئربج 

رما زا  تسا  تلود  سب  ار  وت  هک  نکم  نیه  شلیئربج  یتـفگب  اـت  یتخادـنا  یم  هوک  زا  ار  شیوخ  یتـخارفب  نوچ  رجه  ار  یفطـصم 
نکاس یفطصم  نُک 
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نآ يدش  ادیپ  دوخ  زاب  وا  هودنا  مغ و  زا  يدنکف  یم  وا  هوک  زا  نوگن  رـس  ار  دوخ  زاب  نتخات  يدیروآ  نارجه  زاب  نتخادنا  يدش ز 
وچ تنحم  ره  رهب  بیج  وا ز  ار  رهگ  نآ  دـییایب  ات  باـجح  فشک  اـت  دوب  یم  نینچمه  لیدـب  یب  هاـش  وت  يا  نیا  نکم  هک  لـیئربج 

تسا ب یتریس  ییادف  ام  زا  یکی  ره  تسا  یتریح  ار  نامدرم  ییادف  زا  دنـشک  شنوچ  نیا  تساه  تنحم  لصا  دنـشک  یم  ار  دوخ 
دنریگ رب  دراک  دننیبن ، یحوتف  تضایر  رد  نوچ  هک  تسا  نادهاز  ضعب  لاوحا  نایب  تبـسانم  هب  ناتـساد  نیا  ندروآ   3535 - 3542

: تسا هدروآ  سابع  نبا  قیرط  زا  هوبنلا ، لئالد  بحاص  هک  تسا  یتیاور  اه  تیب  نیا  ذـخأم  يونثم  ثیداحا  رد  .دـننز  شیوخ  رب  اـت 
کی ریبث و  هب  راب  کی  هک  نادنچ  دش  كانهودنا  تخـس  .دیدن  ار  لیئربج  يزور  دنچ  دیـسر  یحو  ادـخ  لوسر  هب  ءارح  رد  نوچ  »
لئالد فلؤم  ص 188 ) يونثم ، تـالیثمت  صـصق و  ذـخآم   ...« ) دـنکفا ریز  هب  هوک  زا  ار  دوخ  تساوخ  یم  .تفر  یم  ءارح  هب  راـب 

رد هتخاس  رب  هتفگ  نیا  مییوگب  رتهب  ای  ثیدـح  نیا  اما  .ه ق .) تافو 458  دلوت 384 ،  ) تسا یقهیب  نیـسح  نب  دمحا  رکب  وبا  هوبنلا ،
نینچ ملع  لها  ضعب  زا  يو ، زا  ریکب  نبا  تیاور  هب  قاحسا  نبا  هریس  رد  .دوش  یم  هدید  زین  هوبنلا  لئالد  رب  مدقتم  ياه  باتک 

506 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وا دزن  ادـخ  رما  هب  لیئربج  دومرف ، تمحر  نادـب  ار  ناگدـنب  درک و  مارکا  يربمیپ  هب  ار  وا  لج  زع و  يادـخ  هک  یبش  : » تسا هدـمآ 
.مدوب هتفخ  نم  دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دیوگ  هَّللا  لوسر  .دمآ 
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.مدرک ندرم  نامگ  هک  نادنچ  درشف  ارم  سپ  .مناد  یمن  ندناوخ  متفگ  ناوخب ! تفگ 

زا متساوخ  مناوخب و  هچ  متفگ  ناوخب ! تفگ  درـشف و  ارم  راب  رگید  .مناد  یمن  ندناوخ  متفگ  .ناوخب  تفگ  تشاذگ و  او  ارم  سپ 
نم لد  رد  ییوگ  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  نم  تفر و  وا  َقَلَخ ...  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا  تفگ : .دراـشفن  ارم  هک  دوب  نیا  شـسرپ  نیا 

هناوید ای  رعاش  هک  دنکن  متفگ  دوخ  اب  دوبن ...  یسک  هناوید  رعاش و  زا  رت  نمشد  نم  دزن  ادخ  ناگدیرفآ  زا  دوب و  هتسب  شقن  یباتک 
نبا هریـس   ...« ) دـنیوگن نم  زا  ار  یتلاـح  نینچ  شیرق  اـت  مشک  یم  منکفا و  یم  نیمز  هب  هوـک  ِيدـنلب  زا  ار  دوـخ  متفگ  سپ  .مشاـب 
ادـخ لوسر  هب  یحو  زاغآ  هراب  رد  تیاور  ود  تسا  قاحـسا  نبا  زا  يرگید  تیاور  هک  ماـشه  نبا  هریـس  رد  اـما  ص 101 ) قاحسا ،

(. ص 253 ج 1 ،  ) ریبز رسپ  هّللا  دبع  زا  يرگید  و  ص 252 ،) ج 1 ،  ) هشیاع زا  ریبز  رسپ  هورُع  زا  یکی  .مینیب  یم  (ص )

.دوش یمن  هدید  دنکفا  ریز  هب  هوک  زا  ار  دوخ  تساوخ  یم  ص )  ) لوسر هکنیا  زا  ینخس  تیاور  ود  نیا  رد 

نیِح قحلا )  ) ََّیلِإ لَّثَمَتَف  لَبَج  نِم  ٍِقلاَـح  نِم  یِـسفَن  َحَرطا  نَأ  ُتمَمَه  دـقلف  : » تسا هدـمآ  نینچ  هشیاـع  زا  هورع  زا  يربط  ریـسفت  رد 
( قح  ) مدرک نینچ  يدصق  نوچ  .منکفیب  هوک  زارف  زا  ار  دوخ  متـساوخ  هَّللا : ُلوُسَر  َتنا  َلیئربَج َو  اَنا  دَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  َِکلذـِب  ُتمَمَه 
رد و  ص 161 ) ج 30 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عماج  « ) .ییادخ هداتـسرف  وت  ملیئربج و  نم  دـمحم ، تفگ  دـش و  لّثمتم  نم  يارب 

زا هشیاع  زا  ریبز  نب  هورع  زا  يربط  خیرات 
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دزن .تفرگ  ارف  هزرل  ارم  دیوگ  لوسر  .ییادخ  هداتسرف  وت  تفگ  دیسر و  ودب  یحو )  ) قح ناهگان  : » تسا هدش  تیاور  ص )  ) لوسر
نم .ییادخ  هداتـسرف  وت  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  سپ  تخیر  ورف  مسرت  هک  نآ  ات  دـیناشوپب ! ارم  دـیناشوپب ! ارم  متفگ  متفر و  هجیدـخ 

« .ییادخ هداتسرف  وت  ملیئربج و  نم  دمحم  يا  تفگ  دمآ و  نم  دزن  مدیـشیدنا  نینچ  نوچ  منکفیب ، یهوک  زارف  زا  ار  دوخ  متـساوخ 
اب لیئربج  مدوب  هتفخ  : » تسا هدش  تیاور  ریبز  رسپ  هللا  دبع  قیرط  زا  باتک  نیمه  رد  و  ص 1147 ) ج 3 ، كولملا ، لسرلا و  خیرات  )

507 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

مدرک نامگ  هک  درـشف  نانچ  ارم  .مناد  یمن  ندناوخ  متفگ  .أَرقا  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  دوب  نآ  رد  يا  هتـشون  هک  ریرح  زا  يا  هچراپ 
 ... ناوخب تفگ  درک و  اهر  ارم  سپ  .مدرم 

هک نانچ  دوبن  هناوید  رعاش و  زا  رت  نمـشد  نم  دزن  يا  هدیرفآ  چیه  دوب و  هدش  هتـشون  یباتک  ملد  رد  هک  ییوگ  متـساخرب  باوخ  زا 
هدوسآ ات  منکفا  یم  هوک  زارف  زا  ار  دوخ  متفگ  دـنناوخن  هناوید  رعاش و  ارم  شیرق  هکنیا  يارب  .متـشادن  ار  اهنادـب  نتـسیرگن  تقاـط 

نم ییادخ و  هداتسرف  وت  تفگ  هک  مدینش  نامسآ  زا  یگناب  مدوب  هوک  هار  همین  رد  نوچ  مدمآ  نورب  هناخ  زا  راک  نیا  دصق  هب  .موش 
.تسا هدش  دراو  دعب  ياه  باتک  رد  رییغت  كدنا  اب  رخأتم  لقن  نیا  سپس  ص 1150 ) ج 3 ، كولملا ، لسرلا و  خیرات  « ) .ملیئربج

يا هروس  نیتسخن  تسا  تیاور  يرهز  زا  تسا  فورعم  یبطرق  ریسفت  هب  هک  .ه ق ) تافو 671   ) يراصنا دمحا  نب  دمحم  ریسفت  رد 
ام ات  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  دش  لزان  هک 
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، یبطرق ریـسفت  « ) .ییادـخ ربمیپ  وت  تفگ  دـمآ و  وا  دزن  لیئربج  .تفر  یم  اـه  هوک  غیتس  رب  دـش و  نوزحم  هَّللا  لوسر  .دوب  ْمَْلعَی  َْمل 
شیپ ارم  لیئربج  یمدوب  ییاج  یهوک و  رب  یتولخ و  رد  هک  هگ  ره  : » میناوخ یم  يزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  رد  و  ص 118 ) ءزج 20 ،

و ص 48 ) ج 2 ،  ) خیراتلا یف  لماکلا  رد  ص 336 ) ج 2 ، نانجلا ، ضور  « ) .یتفرگب ارم  وا  مزادنیب  ار  دوخ  ات  یمتساوخ  نم  يدمآ ،
.مینیب یم  ار  اه  لقن  نیا  ریظن  زین  اه  باتک  رگید  و  ص 262 ) ج 1 ،  ) هیبلحلا هریسلا 

ار دوخ  تسا  هتساوخ  راگدرورپ  بناج  زا  تبتر  نینچ  نتفای  ودب و  یحو  ندیسر  زا  سپ  ادخ  ربمغیپ  ایآ  تسیچ ؟ ناتـساد  تقیقح 
وا هبتر  ندرک  لزان  يارب  شیرق  زا  وا  نافلاخم  ایآ  دـنناوخ ؟ هناوید  ای  رعاـش  ار  وا  اداـبم  هکنیا  سرت  زا  مه  نآ  دـنکفا  ریز  هب  هوک  زا 

هثداح زا  نوگانوگ  ياهریبعت  تساجب ، رایسب  هک  لامتحا  نیا  زا  هتشذگ  .دنا  هدنکفین  اه  نابز  رب  هتخاسن و  ار  ناتـساد  نیا  مدرم  دزن 
، تسا ریبز  رسپ  هّللا  دبع  ای  ریبز  رسپ  هورع  ای  سابع  رـسپ  هّللا  دبع  تیاور  هدنیوگ  هک  یلاح  رد  نوچ  ارچ ؟ دنکفا  یم  دیدرت  هب  ار  ام 
زا ار  دوخ  تساوخ  دش و  كانهودنا  دیدن و  ار  لیئربج  يزور  دـنچ  ربمغیپ  تسا  هتـشون  هوبنلا  لئالد  فلؤم  .تسین  ناسکی  اهریبعت 
رثا رب  دوش و  یم  رادـیب  باوـخ  زا  ربـمغیپ  میناوـخ  یم  تسا  تیاور  نیرت  میدـق  هک  ریکب  نبا  تیاور  رد  یلو  .دـنکفیب  ریز  هب  هوـک 

تسا هدید  هک  یباوخ 

508 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هناوید ار  وا  شیرق  هک  نآ  يارب  دشاب و  هدش  هناوید  ادابم  هک  ددرگ  یم  ینامگ  دب  راچد 
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.دریگ یم  یمیمصت  نانچ  دنناوخن 

ودب تخیر  ورف  وا  سرت  نوچ  .دـیناشوپب  ارم  تفگ  تفر و  هناخ  هب  دیـسر  ودـب  یحو  ءارح  رد  نوچ  میناوخ  یم  يربط  ریـسفت  رد  و 
یمیمصت نینچ  باوخ  زا  يرادیب  زا  سپ  يربط  خیرات  رد  .دنکفیب و  هوک  زا  ار  دوخ  تساوخ  وا  ییادخ و  هداتسرف  وت  هک  دش  یحو 

.تسا هتشاد 

هثداح زا  ندـنکفا ، هوک  زا  ناتـساد  هکنیا  نآ  تسه و  زین  رگید  لاـمتحا  ياـج  ناتـساد ، لـصا  ندوب  هتخاـس  رب  لاـمتحا  زا  هتـشذگ 
.دشاب هدش  هدوزفا  هثداح  نیدب  هدش و  هتفرگ  يرگید 

هب يا  هنیـس  زا  یناتـساد  و  يرگید ، يارب  زین  وا  و  تفگ ، یم  يرگید  يارب  یکی  .دنتـشون  یمن  ار  اه  هثداح  اهزور  نآ  رد  میناد  یم 
ناتـساد رد  .دزیمآ  رد  مه  اـب  ار  بلطم  ود  دوـش و  هابتـشا  راـچد  يا  هدـنیوگ  هک  تسا  یعیبـط  دـیدرگ و  یم  لـقتنم  رگید  يا  هنیس 

هوک زا  ار  دوخ  متـساوخ  یم  لَـبَج : نِم  ٍِقلاَـح  نِم  یِـسفَن  َحَرطا  نَأ  ُتمَمَه   » تراـبع يربمیپ  هب  وا  ندیـسر  اـت  ادـخ  لوسر  یکدوک 
راد هدهع  ار  ص )  ) دمحم نداد  ریش  هک  هیدعس  همیلح  ناتـساد  رد  يرگید  تیاور و  نیا  رد  یکی  دوش  یم  هدید  اج  ود  رد  مزادنیب »

.دوب

زاب نوچ  تفر  يراک  یپ  دوخ  تشاذگ و  شنیمز  رب  دهد ، لیوحت  شناسک  هب  ات  دروآ  هکم  هب  ار  ص )  ) دـمحم همیلح  هک  یماگنه 
: تفگ یم  تشگ و  یم  وا  یپ  رد  دیدن  ار  وا  تشگ 

دوخ مباین  ار  وا  رگا  مروخ  یم  دنگوس  میهاربا  يادخ  هب  نم  لبَجلا : ِقلاَح  نِم  یِـسفَِنب  َّنَیِمَرَال  ُهدِجا  َمل  ِنَئل  میِهاربا  ِهلِإب  ُِفلحا  یِّنا  »
ص 394) ج 15 ، راونالا ، راحب  زا  لقن  هب  مود ، مسق  زا  مود  باـب  یفطـصملا ، دولوم  یف  یقتنملا  « ) .منکفا یم  ریز  هب  هوک  زارف  زا  ار 

عالطا يارب 
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.4 تیب 915 / لیذ  يونثم ، هب : دینک  هاگن  ناتساد  نیا  زا 

هک هوک  زا  دوخ  ندـنکفا  هثداح  دـسر  یم  رظن  هب  دـشابن ) هک  اجک  زا  و   ) دـشابن هتخاس  رب  ناتـساد  لـصا  دـش  هتـشون  هک  ناـنچ  رگا 
مه اب  ًاوهس  ای  ًادمع  یحو  ندیسر  ماگنه  ص )  ) ادخ لوسر  بارطضا  ناتـساد  اب  نایوار  زا  یکی  نهذ  رد  تسا  هدوب  همیلح  میمـصت 

.تسا هدمآ  رد  ناتساد  کی  تروص  هب  هدش و  بیکرت 

، نتخورفا ینعم  هب  ار  نآ  انالوم  دور  یم  نامگ  .تسا  نتشارفا  ندرب و  الاب  ینعم  هب  نتخارفا :

509 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتخیگنا رب  ای  تسا  هدرب  راک  هب  .ندروآ  ناجیه  هب 

ًانئمطم هکلب  ًارهاظ  باجح : ِفشَک  ( 82 سی ،  ) .ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  هیآ : هب  تسا  تراشا  .یلاعت  يراب  رما  نک : ِرما 
.دناوخ بیجح »  » دیاب ار  باجح  .دیدرگ  لزان  ترضح  نآ  رب  یحو  عاطقنا  زا  سپ  هک  یحُض  هروس  ياه  هیآ  هب  تسا  تراشا 

.نتفرگ ارف  ار  قح  یحو  نتفای : بیج  زا  رهگ 

.حابص نسح  ناوریپ  هب  تسا  تراشا  ییادف :

نایئادـف هنوـگچ  هـک  دـننک  یم  تریح  مدرم   ) 4 هوتــس 2126 / یب  ار  دوـخ  ریپ  دز  یم  دراـک  هوـک  هدرگ  نادــحلم  نوـچ  یکی  ره 
( .دنک یم  نآ  يادف  ار  دوخ  هک  دراد  یتریس  ام  زا  کی  ره  هک  یلاح  دنداد  یم  نتشک  هب  ار  دوخ  یلیعامسا 

رمع فرص  هر  نآ  ردناک  تسا  ینف  ییادف  هک  نوچ  یکی  ره  ندش  نآ  يادف  دزراک  نآ ، رهب  نت  تسا  هدرک  ادف  هک  نآ  کنخ  يا 
دص وردناک  تسا  نف  نیا  يادف  لبقم  نیا  يراب  قوُشَم  هن  هک  نآ  دنام  قیاش  هن  هک  قورُـش  ای  یبورغ  ردنا  ینتـشک  تسا  ینتـشک  و 

قوشعم قشاع و  تسا  نتشک  رد  یگدنز 
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رب ریم  يا  نک  وفع  يَوَّتلا  َدَعب  يَوَّتلا  ُدرِو  مُُهنأَش  يَوَهلا  َلها  اوُمَحرا  یِماَرِک  اَی  مان  کین  دـنم و  هرهب  ملاع  ود  رد  ماود  رب  شقـشع  و 
هتـسکشب وبـس  سب  تلفغ  وت ز  دنکآ  رد  ترفغم  ار  تتَّلَز  دنک  يوفع  ادخ  مه  تمرج  ات ز  وا  یتخب  دب  درد و  رد  رگن  رد  وا  یتخس 

ندمآ رب  قورش :  3543 ازـس ب 3552 - ردنا  رَدَـق  ُوم  دفاکـش  یم  ازج  رد  یبای  وفع  ات  نک  وفع  يا  هتـسب  رد  لد  وفع  دـیما  رد  يا 
.باتفآ

.هدندنب لد  قیاش :

.هتسب لد  قوشم :

.دنمتلود دنملابقا ، لبقم :

510 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ضعب هک  نانچ  هن  تسکـش  ار  یم  هرمخ  هک  دهاز  هب  تسا  تراشا  .دنک و  ادـف  قح  مکح  يارجا  هار  رد  ار  دوخ  هک  نآ  لبقم : نیا 
(. ص  ) لوسر هب  دنا  هتفگ  ناحراش 

.تسا تکاله  زا  سپ  تکاله  رد  ندمآ  رد  نانآ  تریس  هک  دیرآ  تمحر  ناقشاع  رب  نم  نازیزع  يا  یمارک :...  ای 

ج 10، راونالا ، راحب  « ) .هَّللا نم  همحرلا  اوبلطا  مکءافعـض و  اومحرا  : » نومـضم نیدب  تسا  یثیدـح  زا  هتفرگ  یبای : وفع  ات  نک  وفع 
.ندوب قیقد  نتفاکش : وم  ص 100 )

ار يوم  تقد  رد  هک  دنـسر  یم  باسح  هب  قیقد  نانچ  رفیک  ای  شاداپ  زور   ) .زیخاتـسر زور  رد  لاـمعا  يازج  هب  تسا  تراـشا  رَدَـق :
یناتساد ندروآ  نمض  .دوش ) یم  هدید  یقهیب ، خیرات  هلمج  زا  یبدا ، ياه  باتک  رد  تقد  ینعم  هب  نتفاکش  وم  ریبعت   ) .دنفاکـش یم 

زا دـناد ، یم  فظوم  ار  دوخ  وا  هک  دـنک  یم  تراشا  دـهاز  هراـب  رد  ناـیجنایم  هتفگ  هب  تسا ، ساـسا  یب  دـش  هتـشون  هک  ناـنچ  هک 
هار رد  دسر ، يو  هب  یجنر  هار  نیا  رد  رگا  تسا و  هتساخرب  راک  هب  ادخ  يارب  وا  .دنک  عنم  تارکنم 
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وبس یتسم  ماگنه  اهراب  دوخ  وت  تسا  هتـسکش  ار  وت  يوبـس  وا  .دشخبب  ار  وت  هانگ  ادخ  ات  یـشخبب  وا  رب  وت  هک  رتهب  اما  .تسا  هفیظو 
(. يا هدرک  ندرک  تسیابن  هک  ار  يراک   ) يا هتسکش 

.تسا هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  ارچ  نونکا  درک  یخاتسگ  ارچ  .تسین  ام  هب  تراسج  تأرج  ار  سک  هک  دهد  یم  خساپ  دولآ  مشخ  وا  و 
.دمآ دهاوخ  هدنیآ  ياه  تیب  رد  هک  نانچ  مهدب  ار  وا  يازس  دیاب  نم  تسا و  راکایر  وا 

نانیب رهاظ  زمر  دـهاز  تسادیـش و  قشاـع  رهظم  ریم  هک  دـنا  هداد  هناـفراع  گـنر  ار  ریما  ناـیجنایم و  يوگ  تفگ و  ناـحراش  ضعب 
ره دنرادن و  اورپ  عرـش  زا  دنزان و  یم  دوخ  تردـق  هب  هک  نانآ  قح و  نادرم  نایم  تسا  ییوگ  تفگ و  تسا  نینچ  هن  اما  .بصعتم 

راظتنا دنرامش و  یم  رت  یمارگ  تخیر  نیمز  رب  ار  نآ  هک  سک  نآ  نوخ  زا  ار  بارش  .دنراد  یم  رب  نایم  زا  دوش  نانآ  محازم  سک 
.دنشکب ار  وا  ات  دزیرگن  دتسیاب و  ياج  رب  نانچمه  هدرک  یضرعت  نانآ  هب  هک  سک  نآ  دنراد 

لوبق تعافش  باب  نیا  رد  نم  تسکش ؟ ارچ  ار  ام  يوبس  و  درک ؟ ارچ  یخاتسگ  هک  ار  دهاز  ناگیاسمه  ار و  ناعیفـش  نآ  رم  ریما  نتفگ  باوج 
مهدب ار  وا  يازس  هک  ما  هدروخ  دنگوس  هک  درک  مهاوخن 

باب نیا  رد  نم  تسکـش ؟ ارچ  ار  ام  يوبـس  و  درک ؟ ارچ  یخاتـسگ  هک  ار  دهاز  ناگیاسمه  ار و  ناعیفـش  نآ  رم  ریما  نتفگ  باوج 
مهدب ار  وا  يازس  هک  ما  هدروخ  دنگوس  هک  درک  مهاوخن  لوبق  تعافش 

رَذَح دص  اب  درذگب  ناسرت  سرت  رن  ریش  میوک  دزاس ز  رذگ  نوچ  دنکشب ؟ ار  وبس  ام  يوبس  رب  دنز  یگنس  وک  تسیک  وا  تفگ  ریم 
تخیرگ ام  زا  نانز  نوچمه  نامز  نیا  تخیر  تسوا  نوخ  هب ز  هک  یتبرش  لجخ  نانامهم  شیپ  ار  ام  درک  لد  درزآ  ارچ  ار  ام  هدنب 

زا ناج  کیل 
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ِگنـس رد  دور  رگ  منک  رب  شگیر  هدرم  لاـب  ّرپ و  منز  شّرپ  رب  شیوخ  رهق  ِریت  درپ  رب  ـالاب  غرم  نوـچمه  ریگ  درب  یک  وا  نم  تسد 
زین ام  اب  سولاس  همه  اب  یتربع  ار  ناک  داّوق  دوب  هک  یتبرض  وا  نت  رب  منارب  نم  مشک  نوریب  نونک  شگنس  لد  زا  مشـشوک  زا  تخس 

هدُرم  3553 یـشتآ ب 3562 - دـمآ  رب  یم  شناهد  زا  یـشکرس  دـُب  هدـش  شراوخنوخ  ِمشخ  مهد  مد  نیا  وا  وچ  دـص  وا و  ِداد  مه 
.دور راک  هب  شزرا » یب   » ینعم هب  هاگ  یلو  تسا  ثاریم »  » ینعم هب  گیر :

تیب 454) هقیقحلا ، هقیدح   ) گید ردنا  شگیر  هدرم  رس  نآ  گیر  ردنا  دعقُم  ياپ  نوچ  دنام 

دهاز ِناگیاسمه  ناعیفش و  ندرک  هبال  ندیسوب و  ار  ریما  ياپ  تسد و  راب  مود 

دهاز ِناگیاسمه  ناعیفش و  ندرک  هبال  ندیسوب و  ار  ریما  ياپ  تسد و  راب  مود 

هداب یشوخ  هداب  یب  وت  هداب  دشب  رگ  یـشک  نیک  دیاشن  وت  زا  ریما  ياک  وا  ياپ  تسد و  دندیـسوب  دنچ  وا  ياهیَه  مد  زا  ناعیفـش  نآ 
ره میرکلا  نبا  میرکلا  نبا  میرک  يا  میحر  يا  ششخبب  نک  یهاشداپ  دروخ  ترسح  وت  فطل  زا  بآ  ِفطل  درب  وت  فطل  هیامرس ز 
خر يا  يا  هنوگلگ  وت  هنوگلگ  نک  كرت  يا  هن  نوگلگ  ِیم  جاتحم  چیه  دسح  وت  رب  دوب  ار  ناتسم  هلمج  دخ  ّدق و  نیا  هدنب  یبارش 
نانچ دشوج  وت  يور  قایتشا  ناهن ز  دشوج  یم  بنُخ  ردناک  هداب  يا  هنوگلگ  وت  گنر  يادـگ  يا  یَحُّضلا  ُسمَـش  تا  هرهز  نوچ 

تیور شیپ  رد  هم  هک  يا  درگ  درک  یهاوخ  هچ  نابات  هم  يا  مدع  ییوج  یم  هچ  یتسه  همه  يو  مَن  درک  یهاوخ  هچ  ایرد  همه  يا 
ِزیوآ كاَنیَطعا  قوط  ترس  قرف  رب  تساَنمَّرَک  جات  درز  يور 
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هیاپ عرف و  هلمج  ضرع  ار  وا  خرچ  ناسنا و  تسا  رهوج  یـشک  هداـب  تَّنم  دوخ  ارچ  وت  یـشوخ  ره  ناـک  یبوخ و  شوخ و  وت  ترب 
ضَرتـفُم یتـسه  هلمج  رب  تتمدـخ  شورف ؟ نازرا  ار  شیوـخ  ینینچ  نوـچ  شوـه  تاریبدـت و  لـقع و  تمـالغ  يا  ضرغ  وا  دـنا و 

یمَن رد  یملع  رحب  سوسف  يا  اولح  وت ز  ییوج  قوذ  سوسف  يا  اـه  بتک  زا  ییوج  ملع  ضرع ؟ زا  دـهاوخ  هدـجن  نوـچ  يرهوـج 
دـش يا  هّرذ  زا  باتفآ  عافتنا  طاشن و  وز  ییوجب  ات  عامج  ای  عامـس و  ای  دشاب  هچ  یم  هدـش  ناهنپ  یملاع  نت  زگ  هس  رد  هدـش  ناهنپ 

فیح ب 3582- تنیا  هَدـقُع  سبح  یباـتفآ  فیک  سوبحم  هدـش  یفیک  یب  ناـج  هاوخ  ماـج  دـش  يا  هرمخ  زا  يا  هرهُز  هاوـخ  ماو 
3563

513 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نآ نتفر  تسد  زا  هداب : ندش 

.هنوگ هرهچ ، دخ :

.هتشذگ رد  شیارآ  ياه  هلیسو  زا  .دندرب  یم  راک  هب  هنوگ  ندرک  خرس  يارب  هچ  نآ  .باخرس  هنوگلگ :

.هاگتشاچ باتفآ  یَحُّضلا : ُسمَش 

.َمَدآ ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  انمّرک : جات 

.ار وت  میداد  اَـنیَطعا : ( 2 تیب 3759 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 2 یهن 3759 / اپ  ایرد  هب  مه  یکـشخ  هب  مه  یهـش  مدآ  ینب  اـنمَّرَک  وت ز 
(1 رثوک ،  ) .ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ 

زا دوصقم  هک  نادب  تسا  تراشا  خرچ : ندوب  ضرع   5 يا 1232 / هدنام  هنشت  یکشخ و  ارچ  سپ  يا  هدناوخ  رثوک  كانیطعا  وت  هن 
.تانئاک فرشا  ناسنا  زا  تسا و  هدوب  ناسنا  تقلخ  شنیرفآ 

(3 تیب 2265 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 ضرغ 2265 / ار  لد  دوب  نوچ  لد  هیاس  ضرع  ملاع  رهوج و  لد  دوب  سپ 
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.ینک یم  راوخ  نینچ  ار  دوخ  ارچ  تسا  ماقم  نانچ  هک  ار  وت  ینینچ :...  نوچ 

.بجاو ضَرتفم :  3 تخودب 1001 / یقلد  رب  شیوخ  سلطا  دوب ، تخورف  نازرا  یمدآ  ار  نتشیوخ 

ِسوبحم فیک  یب  ناج  همان ) تغل  زا  لقن  هب  ینیمی ، خیرات  همجرت  « ) .داتـسرف وا  هدجن  هب  نامالغ  صاوخ  زا  یتعامج   » .يرای هدجن :
.تسا هدش  ینادنز  دودحم  یمسج  رد  تسالاب و  ملاع  زا  تسا و  طیسب  هک  یناج  فیک :

514 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فوسخ  ار  يردب  عاشعش  بنذ  نوچ  فوسک  ار  مدآ  دیشروخ  یمدنگ 

لسگ نیورپ  دوش  یم  نوچ  وا  هام  لِگ  تشم  کی  زا  هک  لد  فطل  تنیا 

تسا هرگ  ینعم  هب  تغل  رد  هدقع :  1 / 3991 دوحج 3993 - دزیگنا  تشگ  تروص  هک  نوچ  دوب  دوس  شدروخ  دوب  ینعم  وچ  ناـن 
رد ای  تسا و  سأر  رد  ای  عطاقت  نیا  جوربلا  هقطنم  حطـس  اب  تسا  رمق  لیام  لماح و  کـلف  عطاـقت  لـحم  موجن  ملع  حالطـصا  رد  و 

.دوش عقاو  فوسخ  دشاب  مامت  هلباقم  دشاب و  بنذ  هدقع  رد  رمق  سأر و  هدقع  رد  دیشروخ  رگا  .بنذ 

.دوب دهاوخ  فوسک  دشاب  بنذ  هدقع  رد  رگا  و 

یم هک  نانچ  اه  تیب  ناونع  يرونا )  ) تسا بنذ  رد  رمق  وچ  وا  سأر  هب  دیـشروخ  وچ  وت  تساور  هجو  کی  هب  زین  شمهن  لباقم  رو 
ناسنا هجوتم  ار  فصو  تسوا  تداع  هک  نانچ  ار ، يو  نانآ  ندوتس  تبـسانم  هب  اما  ریما ، دزن  تسا  دهاز  ناگیاسمه  تعافـش  مینیب 

.ضارعا همه  وا  زج  تسا و  رهوج  تسادخ و  هفیلخ  هک  دـنادب  ار  دوخ  ياهب  ات  دـنک  یم  يو  دزـشوگ  ار  وا  تمظع  دـنادرگ و  یم 
هرهب هب  ار  نتشیوخ  .دریگب و  مک  تسد  ار  دوخ  دیابن 
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.دزاس مرگ  رس  يوایند  ياه  تذل  زا  يریگ 

ار ناشیا  ریما  نآ  نتفگ  باوج  زاب 

ار ناشیا  ریما  نآ  نتفگ  باوج  زاب 

ناـنچ مدرگ  یمه  ژک  نیمـسای  نوـچمه  هک  مهاوـخ  ناـنچ  نم  مین  عناـق  یـشوخ  نیا  قوذ  هب  نم  مَیِم  نآ  فـیرح  نم  هن  هن  تـفگ 
شداب هک ز  تسار  پچ و  نادرگ  دیب  خاش  وچمه  دیب  وچمه  وس  ره  هب  مدرگ  یمه  ژک  دیما  فوخ و  همه  زا  هدیهراو  نینچ  یهاگ 

«39  » یه هجاوخ  ددنسپ  یک  ار  یشوخ  نیا  یم  يداش  اب  تسا  هدرک  وخ  هک  نآ  تساه  صقر  هنوگ  هنوگ 

اه یـشوخ  نیا  دوب  هدید  ار  یـشوخ  نآ  ناشناج  هک  نآ  دـنُدب ز  قح  ِّیـشوخ  رد  هتـشرس  هک  دـندش  نوریب  یـشوخ  نیز  نآ  ایبنا ز 
« یم  » زا اه  تیب  نیا  رد   3583 رانک ب 3590 - ردنا  دشک  رد  نوچ  ار  هدرم  رای  تشگ  نوچ  یسک  هدنز  تباب  دومن  يزاب  ناشـشیپ 

ناهج نیا  زا  دزاس و  نوگرگد  ار  یمدآ  هک  تسا  یبارش  .تسین  نآ  فراعتم  ینعم  هب  یم  زا  نخس  رگید  .دوش  یم  هنوگرگد  ریبعت 
یم نآ  ياه  تمعن  ناهج و  نادب  ار  نخس  تبسانم  نیدب  .دزادنا و  تسا  تلاح  نآ  رد  هک  یتذل  ادخ و  دای  هب  دُربب و  نآ  تاقلعت  و 

.دناشک

__________________________________________________

.یک ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 39)

همه تخرد  هویم و  هزوک و  بآ و  ملاع و  نآ  هصرع  راوید و  رد و  هک  .َنوُمَلْعَی  اوُناک  ْوَل  ُناوَیَحْلا  َیِهَل  َهَرِخآْلا  َراَّدلا  َّنِإ  هک َو  تیآ  نیا  ریـسفت 
رگا ٌبالِک و  اهُباَّلُط  ٌهَفیِج َو  ایْنُّدلا  هک  مالّسلا  هیلع  یفطصم  دومرف  نآ  تهج  ونش و  نخس  يوگنخس و  دنا و  هدنز 

هویم و هزوک و  بآ و  ملاـع و  نآ  هصرع  راوید و  رد و  هک  .َنوُمَْلعَی  اُوناـک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخآـْلا  َراَّدـلا  َّنِإ  هک َو  تیآ  نیا  ریـسفت 
رگا ٌبالِک و  اُهباَّلُط  ٌهَفیِج َو  اْینُّدلا  هک  مالّـسلا  هیلع  یفطـصم  دومرف  نآ  تهج  ونـش و  نخـس  يوگنخـس و  دنا و  هدـنز  همه  تخرد 

یجخَرَف تشز و  يوب  يارب  هن  دنیوگ  هفیج  شیگدرم  يارب  ار  هفیج  يدوب  هفیج  مه  ترخآ  يدوبن  تایح  ار  ترخآ 

هّرذ هّرذ  نوچ  ناهج  نآ 
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مزب دوب  نشلگ  ار  هک  ره  تسین  ماعنا  قیال  زج  فلع  نیک  تسین  مارآ  ناش  هدرم  ِناهج  رد  دنا  هدنیوگ  نخس  دنناد و  هتکن  دنا  هدنز 
روهط ِماج  ادخ  رومخم  رهب  دوب  نیگرـس  نطو  شک  دشاب  مرِک  دوب  نییّلع  كاپ  حور  ياج  نخلوگ  ردنا  هداب  وا  دروخ  یک  نطو  و 
دنهد هدرم  تبعل  ار  نارتخد  تسا  لداع  ینوخ  جاّجح  وا  شیپ  تسد  دومنن  شرَّمُع  لدع  هک  ره  روش  بآ  نیا  روک  ناغرم  نیا  رهب 

هک ایبنا  شقن  هب  عناق  نارفاک  تسا  رتهب  نیبوچ  غیت  ار  ناکدوک  تسد  روز و  تَّوتف  زا  دنرادن  نوچ  دنا  هگآ  یب  ناگدنز  بعل  هک ز 
رد هتـسشن  شـشقن  یکی  نیا  تسین  هیاس  شقن  ياورپ  نام  چیه  تسا  ینـشور  روَد  وچ  ار  ام  ناهِم  نآ  اهرید ز  ردنا  تسا  هدـیراگن 

سینا ب 3602- راتفگ و  هب  قح  اـب  رگد  نآ  سیلج و  اـب  ناـیوگ  هتکن  شناـهد  نیا  نامـسآ  رد  هم  وچ  شـشقن  رگد  نآ  ناـهج و 
، توبکنع « ) .دنتـسناد یم  رگا  تسا  یناگدنز  نآ  ترخآ ، يارـس  انامه  و  : » َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  3591 َو 

.2 تیب 579 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ٌهَفیِج : اْینُّدلا  ( 64

517 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يردصم ءای  ابیزان + تشز ، جخرف : یِجخَرَف :

.ایند هدرم : ناهج  ینزوس )  ) میاتسن ار  نم و  رعش  نینچ  هب  رگ  رعش  نیا  یجخرف  زا  دراد  اور  زین 

.تسا رورُغلا » عاتَم   » هک ایند  عاتم  فلَع :

.اپ راهچ  مَعَن : عمج  ماعنا :

، ناسنا « ) .هزیکاپ یندیشون  ناشراگدرورپ  ار  نانآ  دیماشآ  و  ًاروُهَط : ًابارَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  روهط : ماج 
.کسورع تبعل : ( 21

یقیقح یگدنز  .ترخآ  ناهج  ایند و  ناهج  نایم  تسا  يا  هسیاقم  .نانیب ) رهاظ  .ایند  مدرم  زا  تیانک   ) .نیشنمه سیلَج :
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: تسا نیمه  يارب  هدش  هدناوخ  ناوَیَح »  » هکنیا تسا و  ناهج  نآ 

تشز ناج و  یب  اهراوید  نوچ  تسین  تشهب  راوید  هک  دیوگ  یمه  قح 

تسا یهشنهاش  نوچ  هناخ  دشاب  هدنز  تسا  یهگآ  اب  نت  راوید  رد و  نوچ 

اب اـیبنا  لاـح  نوچ  تفگ  شیپ  ياـه  تیب  رد   4 / 471 لاـقم 473 - رد  ثیدـح و  رد  یتـشهب  اـب  لـالز  بآ  مه  هوـیم  تخرد و  مه 
تسا ناهج  نآ  یگدنز  فصو  اه  تیب  نیا  رد  .دومن  یمن  شوخ  ناش  هدید  رد  ناهج  نیا  ياه  یـشوخ  دوب ، شوخ  قح  ترـضح 

، دنا هدنز  ودب  دنا و  هتـسب  لد  قح  هب  هک  نانآ  سپ  .دوب  ایند  نوچ  ترخآ  دوبن  تایح  ترخآ  رد  رگا  تسا و  یگدـنز  تقیقح  هک 
مرگ رس  نادب  ور  نآ  زا  يوایند  ياه  تذل  نابلاط  .دندنب  یمن  لد  ناهج  نیا  هدولآ  یندیشون  هب  و  دنشون ، یم  روهط  بارـش  ماج  زا 

ریوصت هب  دنرادن  یهاگآ  ایبنا  تقیقح  زا  نوچ  نارفاک  هک  نانچ  .دنا  هتفاین  رد  ار  نآ  یگـشیمه  تایح  ناهج و  نآ  هک  دنا  شوخ  و 
.دنرب یم  زامن  ناش  شیپ  دنا و  شوخ  لد  دنا  هدرک  شقن  اهرید  رد  هک  نانآ 

رَصَبلا َغاَز  اَم  ناریح  رِـس  مشچ  رـشب  هیلح  طباض  رهاظ  مشچ  نک  رارـسا  بذاج  شناج  شوگ  نک  طبـض  ار  نخـس  نیا  رهاظ  شوگ 
518 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فاوط  رد  نودرگ  قوف  ینعم  ياپ  فاوص  دجسم  فص  رد  رهاظ  ياپ 

نرق دـبا  رای  رگد  نآ  لـجا و  اـت  دـشاب  تسا  تقو  رد  هک  نیا  نیح  نوریب  نآ  تقو و  نورد  نیا  نینچمه  رمـشب  وت  ار  شوزج  وزج 
مئاغ ار  رم و  یمیغ  چیه  دنامن  مزال  وا  رب  هّلچ  تولخ و  نیَتَلبِقلا  ُماما  شتعن  کی  تسه  نیََتلوَّدلا  ُِّیلَو  شمان  کی  تسه  لزا 
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دش و نامیا  وا  رفک  دنامن  نارحب  دش ، زیهرپ  ّتلع و  شا  هناگیب  بش  درآ  باجح  یک  شا  هناخ  تولخ  تسا  دیـشروخ  صرق  دنامن 
هنهرب دش  شیوخ  ياهوخ  هوسک  زا  درف  تشگ  شیوخ  فاصوا  زا  چیه  درادن  وا  شیپ  هب  دش  تماقتـسا  زا  فلا  نوچ  دنامن  نارفک 

رب هاش  فاصوا  زا  دیـشوپ  یتعلخ  درک  هماج  یـسدق  فاصوا  زا  شهاش  درف  هاش  شیپ  تفر  هنهرب  نوچ  شیوخ  يازفا  ناج  هب  ناج 
وا دوب  هچ  زا  تشط  ُنب  رد  تشط  يالاب  وا  دـمآ  تشط  نب  زا  تشگ  فاـص  يدرد  وچ  دـشاب  نینچ  نیا  هاـج  ناویا  رب  هاـچ  زا  دـیرپ 

اوُِطبها باتع  نوچ  دوب  هتـسجرب  سب  لصا  رد  وا  هن  رو  دوب  هتـسب  شلاب  ّرپ و  شوخان  راـی  كاـخ  يازجا  شزیمآ  یموش  كاـندرد ؟
.هدننک طبض  .هدنراد  هگن  مخرم ) لعاف  تفص  : ) نک طبض   3603 دنتخیوآ ب 3619 - نوگن  شتوراه  وچمه  دنتخیگنا 

.دیرفآ ار  ناهج  نک » رما   » هب هک  تسا  راگدرورپ  تاذ  رما  زا  تیانک  نک » : » نک رارسا 

.تسا یهلا  رارسا  دوصقم  1 و  ناکف 3067 / نک  یلاحم  ره  رب  دوب  وک  نالف  يا  ار  نآ  رم  دیاب  قح  ِتسد 

: رَصَبلا غاز  ام 

نارتش هّفاص : عمج  ّفاوَص : ( 1 تیب 3954 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 1 هن 3954 / غاب  تسم  میغاّبص  تسم  هن  غاز  وچمه  میغاز  ام  تفگ 
.هداتسیا زامن )  ) فص رد  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  ( 36 جح ،  ) .ّفاوَص اْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَف  .دنشاب  هداتسیا  اپ  رب  هک 

519 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.اتمه نیرق ، نرق : .تسا ) نآ  قوف  نورب و  وا  حور  ناهج و  نیا  رد  وا  مسج   ) .تسا ملاع  نیا  ضراوع  زا  نیح : تقو و 

ایند تلود  هک  نیَتلوَدلا : ُِّیلَو 
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.تسوا رایتخا  رد  ترخآ  و 

.تساوشیپ ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  نیتَلبِقلا : ُماما 

ياه باتک  رد  هک  تساهطرش  ار  نآ  ندیشک و  تضایر  تسا و  نتـسشن  تولخ  رد  زور  لهچ  نافراع  حالطـصا  رد  نیعبرا  ای  هّلچ :
ص 282. دبعلا ، داصرم  ص 293 ، بابحالا ، داروا  هب : دینک  هاگن  هلمج  زا  .تسا  هدمآ  لیصفت  هب  هفیاط  نیا 

.تسا باجح  دوصقم  تیب  نیا  رد  .ربا  میَغ :

.دوش دیدش  وا  بت  دیآ و  دیدپ  رامیب  يارب  هک  تسا  یناهگان  رییغت  ناکشزپ  حالطصا  رد  نارحب :

، دراد ریز  هب  یکی  ب »  » اًلثم دندناسانـش  یم  كدوک  هب  یفـصو  اب  ار  ابفلا  زا  کی  ره  میدق  ياه  هناخ  بتکم  رد  چـیه :...  درادـن  وا 
.درادن يزیچ  فلا »  » دنتفگ یم  فلا »  » ندناسانش يارب  و  دراد ...  رس  هب  ات  ود  «ت »

.ششوپ هوسک :  2 وا 3302 / دیوگ  درادن  يزیچ  فلا  رگ  ولع  زا  داتسا  لضف  ددرگن  مک 

.ینامسج ياه  فصو  زا  تیانک  شوخان : رای 

ایلوا تسا و  ناهج  نآ  هدـنز  ِناهج  ( 36 هرقب ،  ) .ٌّوُدَع ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلق  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دـییآ  دورف  اوطبها :
رگید شوگ و  مشچ و  ياراد  هک  نامدرم ، رگید  نوچ  ینامسج  یکی  تسا  تروص  ود  ار  نانآ  .نآ  قاتـشم  دنا  هتخانـش  ار  نآ  هک 
ماـما دـنا و  نیتلودـلا  یلو  ناـهج  نآ  رد  .تسا  یهتنم  یب  ناـهج  رد  تـسا و  ناـهج  نـیا  زا  نورب  هـک  نآ  يرگید  تساـه و  مادـنا 

دنتشگ و فاص  دنتسر ، مسج  ِيدرُد  زا  .دیشخب  یناحور  فاصوا  ناشیادخ  دندرک ، اهر  ار  ینامـسج  ياه  تلـصخ  نوچ  .نیَتلبقلا 
.دنتسشن هاش  ناوید  رد 

520 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نانچمه  ّقلعم  دش  یباتع  زا  نامسآ  كالم  زا  توراه  دوب 

رس ار  شیوخ  دنام  رود  رس  زا  هک  دش  نآ  نوگن ز  رس 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2910 

http://www.ghaemiyeh.com


رحب دـنامن  هرطق  یکی  شبآ  رگج  رب  دـیُرب  اـیرد  زا  انغتـسا و  درک  دـید  بآ  زا  ُرپ  وچ  ار  دوـخ  دبـس  نآ  دـنار  شیپ  اـهنت  تخاـس و 
دنـشاب هچ  رگ  درگ  راب  ایرد  درگ  هَّللا  هَّللا  یتعاس  كرابم  ایرد  زا  دیآ  یتمدخ  یب  یتّلع  یب  یتمحر  دـناوخ  زاب  ار  وا  درک و  تمحر 

ردنا هک  نآ  تساه ز  گنر  نیرتهب  ور  يدرز  يرهوگ  زا  درز  يور  ددرگ  خرـس  يرگـشیاشخب  فطل  دیآ  هک  ات  درز  راب  ایرد  لها 
تـسین لیلذ  درز و  دنک  رغال  عمط  هک  تسا  عناق  شناج  هک  دمآ  نآ  رهب  تسا  عمال  نآک  یخر  رب  یخرـس  کیل  تساقل  نآ  راظتنا 

یفطـصم وه  راونا  رد  وت  یتسب  عمط  نوچ  مه  سونیلاـج  لـقع  ددرگ  هریخ  مقـس  یب  درز  يور  دـنیبب  نوچ  لـیلع  نادـبا  ّتلع  ار  وا 
شیپ نت  دـنهاوخ  یمه  نایرع  ناقـشاع  تسا  یلاـبرغ  هیاـس  کّبـشم ، نآ  تسا  یلاـع  فیطل و  هیاـس  یب  رون  ُهُسفَن  تَّلَذ  هک  دـیوگ 
هاگن توراه :  3620 نادـگید ب 3634 - هچ  اـبا  هچ  ار  سگم  رخ  ناوخ  ناـن و  نآ  دوب  ار  ناراد  هزور  ندـب  هچ  هماـج  هچ  ناـنّینِع 

.1 تیب 3321 / لیذ  هب : دینک 

دـشاب کیالم »  » ففخم تسا  لمتحم  متفاین و  یبرع  ياه  گنهرف  رد  تروص  نیدب  یعمج  یلو  تسا  کَلَم »  » عمج ًارهاظ  كالم :
.رعش ترورض  يارب 

.تسناد توهش  اب  هلباقم  هب  رداق  ار  دوخ  تشگ و  ادج  دوب  هداد  ودب  ادخ  هک  یتمصع  زا  دنام :...  رود  رس  زا 

: دبس نآ   5 تسوزرآ 3528 / شیسیئر  رس  دیوجن  وک  تسود  رادید  ات  تسا  رود  شهر  نآ  ز 

تیب لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 5 جادخ 1279 / دشاب  نآ  دنناد  دوخ  رگ ز  جاجز  رب  يرون  بآ و  رد  دبس  نوچ 
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(5 / 1279

521 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، دربب وا  زا  تیانع  نآ  نوچ  .دنیب  یم  دوخ  زا  ار  نآ  هتفای و  یـشیاشگ  امنهار  تکرب  زا  هک  تسا  یـسک  زمر  ار : دوخ  دبـس  ندید  رپ 
.دناوخب شراب  رگید  وا  ات  دوش  لسوتم  امنهار  هب  دیاب  .دراد  یهت  ینورد  دنیب 

.ایرد ایرد ، لحاس  راب : ایرد 

.تسا لماک  يامنهار  زا  تیانک  رابایرد »  » تیب نیا  رد  و  يرهچونم )  ) نهامخ ناک  دوب  ردنا  هوک  هب  رَت  ِربنع  دشاب  رابایرد  هب 

: تسا هتشگ  درز  ناشگنر  فیحن و  نانآ  مسج  تضایر ، رثا  رد  هک  تسا  نالماک  زمر  رابایرد : لها 

فطل هک  نادـب  تسا  تراشا  ور : يدرز  ص 186 ) ییانـس ، ناوید   ) رابایرد لها  دـندرز  هک  نوچ  يوجم  يوج  بآ  ییور ز  خرس 
هک نآ  .دنا  هتـسب  قح  تیانع  فطل و  هب  عمط  دننیب و  یم  راوخ  ار  دوخ  هک  دوش  یم  یناسک  لاح  لماش  امنهار  تیانع  یلاعت و  قح 

: مقس یب  درز  يور  ( 5 تیب 1943 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .درادن عمط  تسا و  عناق  هک  تسا  نآ  ناشن  شیور  یخرـس  تسا  ور  خرس 
.دنا يور  درز  تمدخ  رد  ریصقت  سرت  تضایر و  زا  یلو  تسین  یمسج  يرامیب  ار  نانآ  هک  قح  يایلوا  يور 

.3 تیب 3793 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هسفن : تلذ 

.تسین ینامسج  ياه  قلعت  مسج و  راتفرگ  هک  یناج  هیاس : یب  رون 

.تسا راتفرگ  نآ  ياه  ّقلعت  نت و  دیق  رد  هک  یناج  کّبشم :

نیا زا  هک  سک  نآ  اما  دـننیب ، یم  یقیقح  قوشعم  هب  ندیـسر  عناـم  ار  نت  تسا ، هدرک  رپ  ار  ناـشناج  قح  قشع  هک  ناـنآ  ناقـشاع :
.دناد یمن  ار  نآ  ینعم  هدربن  ییوب  قشع 

.شآ ابا :

تّورم ندرک  اهر  سابتلا  نآ  رد  ار  ناشیا  هک  نک  لح  ار  نانعاط  ار و  نارکنم  لکشم  وگب و  دوخ  راک  لیوأت  هک  زایا  زا  هاش  ءاعدتـسا  راب  رگد 
تسین

هراشا

نانعاط ار و  نارکنم  لکشم  وگب و  دوخ  راک  لیوأت  هک  زایا  زا  هاش  ءاعدتسا  راب  رگد 
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تسین تّورم  ندرک  اهر  سابتلا  نآ  رد  ار  ناشیا  هک  نک  لح  ار 

یـضار یک  لاوحا  نیدب  وت  يون  ناک  زا  وت  لاوحا  تسه  شیوخ  لاوحا  وگب  نونکا  زایا  يا  شیب  تسا  هزادنا  ّدح و  زا  نخـس  نیا 
رهاظ لاح  تفگ  هب  دـیآ  یمن  رگ  نطاب  لاـح  شـش  جـنپ و  سرد  لاوحا و  رب  كاـخ  شوخ  لاوحا  نآ  زا  نک  تیاـکح  نیه  يوش 

دور ایرد  رد  درَگ  را  تابن  نآ  تابن ز  رّکـش  زا  رتشوخ  ناج  رب  تشگ  تام  ياـه  یخلت  راـی  فطل  هک ز  تفج  قاـط و  رد  تمیوگ 
وچمه ین  دننام  يِد  هب  يزور  ره  لاح  نیما  يا  دنتفر  بیغ  يوس  زاب  نینچمه  دـمآ  لاوحا  رازه  دـص  دوش  نیریـش  همه  ایرد  یخلت 

.راک ندوب  هدیشوپ  سابتلا :  3635 رثا ب 3643 - رگید  ار  زور  ره  ترکف  رگد  یعون  زا  زور  ره  يداش  ین  دنب  شک  شِوَر  ردنا  وج 
.هابتشا

.تسا هدورس  تیب  نیا  ات  تیب 2256  زا  هچ  نآ  نخس : نیا 

تسا و هناگجنپ  ساوح  شش : جنپ و  یتسین ) مدرم  نیا  زا  وت  .تسا  ناهج  نیا  لاوحا  زج  وت  ياه  تلاح   ) .رگید ملاع  زا  ون : ناک  زا 
.هناگشش تاهج 

4 شش 1810 / جنپ و  باجح  زا  تسا  نورب  هک  شوخ  لاوحا  نیا  هک  شدیسرپب  سپ 

، ریبک ناوید   ) اج هدرک  مگ  يرتشا  نوچ  شک  يوس  نآ  شک  يوس  نیا  شوخ  ياه  ناـج  بلاـط  هگ  شـش  جـنپ و  نیا  قشاـع  هگ 
تیب 371)

523 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يرهاظ مولع  .دنریگ  ارف  داتسا  باتک و  زا  هک  تسا  ییاه  سرد  زا  تراعتسا  شش : جنپ و  سرد 

: تسا هتفر  راک  هب  يونثم  رد  مه  زاب  بیکرت  نیا  تفج : قاط و 

يزار ره  تفگ 
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1 تفج 1045 / قاط  هگ  یهگ  دیآ  قاط  تفج  تفگ  زاب  دیاشن 

2 قافن 2812 / لها  دنتخاب  یم  یبن  اب  قاط  تفج و  رد  ییزاب  ژک  نینچ  نیا 

هب اه  تیب  نیا  رد  ناحراش  ار  تفج » قاـط و   » 3 تفج 3327 / قاط و  وک  اخژاژ  سورخ  ياـک  تفگ  مورحم  گـس  نآ  رگید  زور 
زا اما  ترثک و ...  تدحو و  تابثا ، وحم و  ماع ، صاخ و  عمج ، ییاهنت و  نارتقا ، یئاتکی و  دـنا : هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  دوخ  هقیلس 

تیب لیذ  هک  ناـنچ   ) تسا راـتفگ  رد  ندوبن  ندوب و  تسرد  لاـمتحا  نآ  تسا و  دوصقم  ینعم  کـی  اـه  تیب  همه  رد  بیکرت ، نیا 
رد دشابن و  ای  دشاب  قبطنم  عقاو  اب  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاه  هناشن  ساسا  رب  میوگ ، یم  وت  رهاظ  زا  هچ  نآ  دش .) هتشون   2 / 2812

ِنارجا َو ِبیِـصُمِلل  : » هک هن  هاگ  دـسر و  یم  عقاو  هب  هاـگ  هک  تسا  يرهاـظ  ملع  تیـصاخ  ناـیب  نآ  تسا و  يا  هتکن  ناـیب  ریبعت  نیا 
تحلـصم اما  تسا ، راکـشآ  نم  يارب  تقیقح  دیوگ  یم  هاش  .هتفایرد  ار  تقیقح  دـناد  یم  ار  عقاو  هک  نآ  اما  ٌدِـحاو » ٌرجا  یِطخُمِلل 

.منک یم  نایب  راثآ  يور  زا  موش و  یم  لسوتم  يرهاظ  مکح  هب  نارگید  دننام  سپ  تسین  نآ  نتفگ  رد 

هدنیوگ دوصقم  ام »  » تسین نینچ  یلو  دنا  هدرک  ینعم  توم  گرم و  ار  تام »  » ناحراش ضعب  دـمحا و  نب  فسوی  يورقنا و  تام :
تسا تراعتسا  تابن  رکش و  وج و  تسج و  يارب  تسا  نارومأم  نداتسرف  هب  تراشا  اه  یخلت  یلوعفم و  ریمـض  ت »  » تسا و هاش ) )

زا هک  تابن  تابن : رکـش  .دوب ) یبوخ  راک  نایاپ  ادخ  فطل  زا   ) .ناگدننز تمهت  نتـشگ  هدنمرـش  لاح و  تقیقح  ندـش  راکـشآ  زا 
.دنزاس رکش 

ز
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.تسا قح  ترضح  تیانع  زا  تراعتسا  تابن  تابن : نآ 

.تسین یندنام  دیآ و  یم  دیدپ  یمدآ  هشیدنا  رد  هک  اه  ینوگرگد  هب  تسا  تراشا  لاوحا : رازه  دص 

524 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اه تلاح  تسین  هدـش  یناف  ءزج  دـننام  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  يرگید  ءزج  ددرگ و  یم  یناف  نامز  زا  ءزج  ره  هک  نانچ  زور : ره  لاـح 
.تسا نینچ  مه 

اقب ردنا  ندش  ون  زا  ربخ  یب  ام  ایند و  دوش  یم  ون  سفن  ره 

دسج رد  دیامن  یم  يّرمتسم  دسر  یم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع 

1 / 1144 تسد 1146 - هب  ینابنج  زیت  شک  ررش  نوچ  تسا  هدمآ  لکش  رمتسم  يزیت  نآ ز 

صخـش نوچ  يداش  مغ و  ياه  هشیدنا  نآ  دب  اضر  رد  فراع  فلتخم ، ِنانامهم  هب  فلتخم  ياه  هشیدـنا  و  هناخ ، نامهم  هب  یمدآ  نت  لیثمت 
هزات ور  نانامهم  همه  اب  نئاخ و  نیما و  نمؤم و  رفاک و  رب  دوب  زاب  هتـسویپ  فیـض  مارکا  هب  لیلخ  ِرَد  هک  راو ، لیلخ  زاون  بیرغ  تسود  نامهم 

یتشاد

نوچ يداش  مغ و  ياه  هشیدنا  نآ  دب  اضر  رد  فراع  فلتخم ، ِنانامهم  هب  فلتخم  ياه  هشیدنا  و  هناخ ، نامهم  هب  یمدآ  نت  لیثمت 
همه اب  نئاخ و  نیما و  نمؤم و  رفاک و  رب  دوب  زاب  هتسویپ  فیض  مارکا  هب  لیلخ  ِرَد  هک  راو ، لیلخ  زاون  بیرغ  تسود  نامهم  صخش 

یتشاد هزات  ور  نانامهم 

رد دّرپ  زاب  نونکا  مه  هک  مندرگ  ردنا  دـنام  نیک  وگم  نیه  ناود  دـیآ  ون  فیـض  یحابـص  ره  ناوج  يا  نت  نیا  هناخ  نامهم  تسه 
.نامهم فیَض :  3644 شوخ ب 3646 - راد  ار  وا  تسا  فیض  تلد  رد  شو  بیغ  ِناهج  زا  دیآ  هچ  ره  مدع 

رد زا  و  دوش ، یم  وحم  ددرگ و  یم  دـیدپ  یپ  رد  یپ  تـالاح  هک  دـش  ریرقت  هتـشذگ  ياـه  تیب  رد  هک  یبـلطم  يارب  تسا  يدـییأت 
رب تسا  یحیضوت  هدنیآ  ناتساد  تسوکین و  دسر  یم  تسود  زا  هچ  ره  تسا و  قح  ترضح  هداتسرف  هک  دیـشیدنا  دیابن  نآ  ندمآ 

.هتفگ نیا 

دنام ام  ندرگ  رد  نامهم  تفرگ و  ورف  ناراب  هک  تفگ  هناخ  دنوادخ  نز  هک  نامهم  نآ  تیاکح 

هراشا

دنام ام  ندرگ  رد  نامهم  تفرگ و  ورف  ناراب  هک  تفگ  هناخ  دنوادخ  نز  هک  نامهم  نآ  تیاکح 
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ناشیا يوک  ردنا  بش  نآ  دومن  اه  تمارک  ار  وا  دیـشک  ناوخ  قنُع  ردـنا  قوط  وچمه  ار  وا  تخاس  ُقُنق  دـمآ  ناهگ  یب  ار  یکی  نآ 
نآ رتسگ  نامهم  رهب  رد  يوس  رتسگب  ار  ام  رتسب  نک  باوخ  هماج  ود  نوتاخ  يا  بشماک  نخـس  یناهنپ  تفگ  ار  نز  درم  دوب  روس 
روس هنتخ  يوس  نز  تفر  دیرتسگ و  رتسب  ود  ره  منـشور  مشچ  ود  يا  هعاط  عمـس و  منک  يداش  منک  تمدخ  نز  تفگ  رگد  يوس 

ود ره  دنتفگ  رمس  رد  شرت  کشخ و  زا  دنداهنب  لُقن  شرهوش  زیزع و  نامهم  دنام  نطو  اج  نآ  درک 
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زا رهوش  رد  يوس  نآ  ُدب  هک  رتسب  نآ  رد  دـش  رمـس  زا  باوخ و  نامهم ز  نآ  زا  دـعب  بش  مین  ات  دـب  کین و  تشذـگ  رـس  بجتنم 
هدـنکفا رگد  يوس  نآ  رتسب  مَرَکلا  ُوب  يا  وت  باوخ  يارب  هک  تفخ  ياج  ناج  يا  تسوس  نیا  ار  وت  هک  تفگن  يزیچ  ودـب  تلجخ 

یظیلغ زک  تفرگ  رد  ناراـب  تخـس  اـج  نآ  بش  نآ  دوـنغ  ناـمهم  فرط  نآ  لدـبم و  تشگ  دوـب  هداد  وا  نز  هب  هک  يرارق  نآ  ما 
سورع مد  نآ  فاحل  رد  نایرع  تفر  ومع  نآ  وس  نآ  تسا و  هتفخ  رد  يوس  وش  هک  نآ  نامگ  رب  دـمایب  نز  تفگـش  دـمآ  ناشربا 

ناراب لگ و  ار  نامهم  ِدرم  نامه  دمآ  نامه  دـمآ  نامه  دوخ  نالک  درم  يا  مدیـسرت  یم  تفگ  سوب  دـنچ  تبغر  هب  ار  نامهم  داد 
تسَج و نامهم  دوز  دوش  ناوات  وا  وت  ناج  رـس و  رب  دور  یک  وا  لگ  ناراـب و  نیا  ردـنا  دـنامب  یناطلـس  نوباـص  نوچ  وت  رب  دـناشن 

527 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لگ  نم ز  مرادن  مغ  مراد  هزوم  لِِهب  نز  يا  تفگ 

دوش نز  هر  رفس  ردنا  یشوخ  نیک  دور  ندعم  بناج  رتوز  هک  ات  داش  حور  ادابم  مد  کی  رفس  رد  داب  ریخ  ار  امـش  متـشگ  ناور  نم 
تبیط زا  مدرک  یحازم  رگ  ریما  يا  رخآ  هک  شتفگ  یسب  نز  درف  نامهم  نآ  تفر  دیمر و  نوچ  درس  راتفگ  نآ  زا  دش  نامیـشپ  نز 

شتروص نز  درم و  سپ  نآ  درک ز  قر  زا  هماج  تشاذگ  ترسح  نآ  رد  ار  ناشیا  تفر و  تشادن  يدوس  نز  ِيراز  هدجس و  ریگم 
دندید
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مغ و زا  ار  شیوخ  هناخ  هناخ  نامهم  درک  درف  هتشگ  بش  تملظ  زا  تشهب  نوچ  درَم  ِعمش  رون  ارحـص ز  دش و  یم  نگل  یب  یعمش 
کیل مدناشف  یم  دوج  جنگ  دص  رضخ  رای  منم  هک  نامهیم  لایخ  یتفگ  نامز  ره  ناهن  هار  زا  ود  ره  نورد  رد  ارجام  نیا  تلجخ  زا 

.هاگ یب  تقو ، رید  ناهگ : یب   3647 دوبن ب 3675 - ناتیزور 

.نامهم ُقُنق :

.تشاد یمارگ  زا  تیانک  قنع : ردنا  قوط  وچمه 

.ندوبن ور  شرت  .نداد  ناشن  شوخ  يور  ندرک : يداش 

.ناتساد هناسفا ، رمس :

.هدیزگ بختنم :

.دمآ نامرس  هب  مدیسرت  یم  هچ  نآ  زا  دمآ : نامه  دوخ 

.نتشاد زاب  نتفر  زا  ندناشن :

(. يورقنا حرش   ) یگب نوباص  دنا : هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  نآ  ناحراش  یناطلس : نوباص 

، يونثم حرـش   ) دـندرک یم  عیزوت  نادنمتـسم  نایم  هک  ینوباص  روپناـک ،) پاـچ  يونثم  هیـشاح   ) یعمج رب  دـشاب  تمـسق  هک  عیزوت 
یناطلـس نوباص  .دوش  یم  مولعم  نآ  عاونا  نتخاس  نوباص و  هچخیراـت  هب  هعجارم  اـب  نوسلکین .) حرـش   ) مکاـح عیزوت  یلراـنیپلگ ،)

نیدب تراشا  ندنام  دش و  یمن  كاپ  نتسش  اب  نآ  رثا  .دنا و  هتخاس  یم  یتلود  ياه  هناخراک  رد  هک  تسا  هدوب  اه  نوباص  زا  یعون 
.تسا نوباص  زا  تفص 

.یلصا نطوم  .تسا  هدمآ  نآ  زا  هک  ییاج  ندعم :

528 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یخوش حازم ، تبیط :

.هیاس یب  رون  .مسج  یب  ناج  نگل : یب  یعمش 

.دیوش دنم  هرهب  نم  ضیف  زا  دوبن  امش  بیصن  هک  دیسر ، یم  نامهم  نآ  زا  یمایپ  رهوش  نز و  لد  رد  مد  ره  ود ... : ره  نورد  رد 

.تسین نوگمه  هک  دهد  یم  تسد  ییاه  تلاح  یپایپ  یمدآ  رب  تفگ  شیپ  ياه  تیب  رد 

دنوادخ دوخ  هقیلـس  هب  ناحراش  تسا و  هدروآ  ینعم  نآ  ندش  نشور  رتشیب  يارب  ار  ناتـساد  نیا  .تشاد  یمارگ  دیاب  ار  تلاح  نیا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2918 

http://www.ghaemiyeh.com


تیانک نابزیم »  » .دنا هدرک  اه  ینعم  ار  نامهم  نز و  هناخ و 
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تفگ ناوت  یم  هک  تسا  لـیثمت  يارب  اـه  تیب  نیا  رد  هس  نیا  ندروآ  یلو  .یبـیغ  دراو  ناـمهم » ، » يداـم ياـه  هقـالع  نز » ، » لد زا 
.دراد یحیملت  زیچ  هس  نادب 

مُّکحت و ندیشک و  نامهم  زان  يزاون و  نامهم  تلیضف  دیآ و  دورف  هناخ  رد  زور  لوا  زا  هک  ون  نامهم  هب  دیآ  لد  ردنا  هک  هنیزور  ره  رکف  لیثمت 
هناخ دنوادخ  هب  دنک  ییوخ  دب 

نامهم زاـن  يزاون و  ناـمهم  تلیـضف  دـیآ و  دورف  هناـخ  رد  زور  لوا  زا  هک  ون  ناـمهم  هب  دـیآ  لد  ردـنا  هک  هنیزور  ره  رکف  لـیثمت 
هناخ دنوادخ  هب  دنک  ییوخ  دب  مُّکحت و  ندیشک و 

دراد رکف  زا  صخش  هک  نآ  ناد ز  صخش  ياج  هب  ناج  يا  ار  رکف  زین  زور  ره  تا  هنیس  رد  تدیآ  زیزع  نامهم  وچ  يرکف  یمد  ره 
ون ز يداش  دیآ  رد  ات  ریغ  وا ز  يدنت  هب  دبور  یم  هناخ  دنک  یم  يداش  ياه  يزاسراک  دنز  یم  يداش  هار  رگ  مغ  ِرکف  ناج  ردـق و 

مغ ارو  ام  زا  ون  قوذ  دمارخ  ات  ار  هنهک  رورـس  خیب  دَنَک  یم  لصّتم  زبس  گرب  دیورب  ات  لد  خاش  زا  درز  گرب  دـناشف  یم  ریخ  لصا 
هک ار  نآ  هصاخ  دروآ  رتهب  هک  اّقح  ضوع  رد  درب  ای  دزیرب  هچ  ره  لد  مغ ز  ار  هدیـشوپ  ور  خیب  دـیامن  ات  ار  هدیـسوپ  ژک  خـیب  دَـنَک 

هناخ هب  هک  تسا  نامهم  نوچمه  درذگ ، یم  رطاخ  رب  هک  اه  هشیدنا   3676 نیقی ب 3684 - لها  هدنب  مغ  دوب  هک  نیا  دشاب  شنیقی 
دیشیدنا نادب  دیابن  تسا و  نانآ  رکف  رطاخ  هب  صاخـشا  تمرح  هک  ار ، صاخـشا  هک  نانچ  تشاد ، یمارگ  دیاب  ار  نآ  .دیآ  یم  رد 
.دناد یم  ار  تقیقح  نیا  تسا  ّطلسم  دوخ  مغ  رب  هک  سک  نآ  تسا و  يداش  مغ  ره  سپ  زا  هک  ارچ  .تسا  دولآ  مغ  يرکف  هک 

دعس و قرش  ياه  مّسبت  زا  دزوسب  زَر  قرب  ربا و  دراین  ییور  شرت  رگ 
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نیریـش و شعلاط  نوچمه  شاب  تسوت  جرب  ِمیقم  وا  هک  نامز  نآ  دور  یم  هناـخ  هناـخ  هراتـس  نوچ  دوش  ناـمهم  تلد  ردـنا  سحن 
530 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لد  ِناطلس  اب  وت  زا  دیوگ  رکش  لصّتم  وا  دوش  نوچ  هم  اب  هک  ات  تسچ 

رکش نوگ  دص  هب  دیوگ  قح  شیپ  ور  تخس  يالب  ددرگاو  وچ  ات  ادخ  فیض  اب  دوب  شوخ  الب  رد  اضر  ربص و  اب  بّویا  لاس  تفه 
الب ب اب  وا  لسع  ریـش و  نوچ  دوب  ادـخ  ملع  تلجخ  اـفو و  زا  شرت  هظحل  کـی  بّویا  درکن  ور  شُک  بوبحم  نم  اـب  ّتبحم  زک  وا 

ياه هشیدنا  دراد ، اضتقا  یلاعت  يراب  تمکح  .دـیآ  رب  قرـشم  زا  هک  باتفآ  شـشخرد  زا  تیانک  قرـش : ياه  مّسبت   3685 - 3692
ندیبات روگنا ، ندرورپ  رد  زر  حالـص  هک  نانچ  تسا ، یتحلـصم  ار  یمدآ  کی  ره  رد  دیآ و  دیدپ  یمدآ  رطاخ  رد  نیریـش ، خلت و 

ات دوب  شوخ  نآ  اب  دـیاب  هکلب  دوشگ  تیاکـش  هب  بل  دـیابن  دروآ  يور  لد  رب  یمغ  رگا  سپ  .ناراب  ندـیراب  و  نآ ، رب  تسا  باتفآ 
.دیوگ زاب  تسوا  تردق  هضبق  رد  تلد  هک  نآ  اب  نآ  نتفریذپ  رد  ار  وت  ياضر  تجرد 

وت ياصقا  دجسم  رد  دمد  یم  وت  يادوس  زا  مد  ره  یهایگ  ون 

نانچ .نابوبحم  هدنشک  تسا و  ناتسود  صاخ  الب  هک   4 / 1313 هنم 1314 - يو  رب  در  ياپ  يو  زا  رب  یپ  هدب  وا  داد  راو  نامیلـس  وت 
.دندوب شوخ  مغ  اب  دندیرخ و  یم  ناج  هب  ار  الب  بّویا  هلمج  زا  ناربمیپ  هک 

زاب وت  وا  شیپ  نادنخ  دنخ  ون  هب  ون  دیآ  رد  هنیس  رد  رکف 
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ار شرت  ور  ریمض  نآ  یَضَم  نا  ِیل  ًهَرسَح  بِّقَُعت  َال  يَرا  اَم  ِرکُِشل  ِینعِزوا  ِّبَر  ِهِِّرب  نِم  ِلنا  ِینمِّرَُحت  ِهِّرَش ال  نِم  یِقلاخ  ینذِعا  هک  ور 
نادرگم ممورحم  .هد  هانپ  نآ  دنزگ  زا  ارم  ما  هدننیرفآ  ِینذِعا :...   3693 رامش ب 3696 - نیریش  رکـش  نوچ  ار  شرت  نآ  راد  ساپ 

.ناسرب نم  هب  ار  نآ  ریخ 

( تفر نم  تسد  زا   ) تشذـگ نم  زا  رگا  میوـگب و  منیب  یم  هک ) ار  يریخ   ) ساپـس اـت  نـکفا  مـلد  رد  مراـگدرورپ  ینعِزوا :...  ِّبَر 
َتْمَْعنَأ ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  .تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مود  تیب  زا  یتمسق  .روایم  لابند  هب  ار  نآ  نتفر )  ) ترـسح

(15 فاقحا ، . 19 لمن ،  ) .َّیَلَع

531 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  شُک  هروش  ربا و  تسا  هدنرآ  نشلگ  شرت  ور  رهاظ  تسه  رگ  ار  ربا 

رو دور  یضار  وا  وت  زا  ات  نک  دهج  دوب  وا  تسد  هب  رهوگ  نآ  كوب  نانچ  نک  مک  شُرت  ور  وت  شرت  اب  ناد  ربا  لاثم  وت  ار  مغ  رکف 
زک یترکف  تتجاح  دـیآ  رب  يزور  ناهگان  تتداع  دراد  دوس  رگید  ياج  ینک  نوزفا  دوخ  نیریـش  تداع  ینغ  دوبن  رهوگ و  دـشابن 

وگم وت  نارق  بحاص  دـشاب و  یمجن  كوب  ناوج  يا  شگناد  راچ  ود  ناوخم  وت  دوش  عناص  تمکح  رما و  هب  نآ  دوش  عنام  تیداش 
دمآ رهز  رظتنم  دشاب  لصا  رد  وت  مشچ  رِـضُم  يریگ و  عرف  ار  نآ  وت  رو  ریچ  دوصقم  رب  هتـسویپ  يوب  ات  ریگ  لصا  ار  وا  تسا  یعرف 

مئاد ز هَر  زاب  رانک  رد  شریگب  ار  نآ  ناد  لصا  شِوَر  نآ  یشاب ز  گرم  رد  امئاد  شِشَچ  ردنا  راظتنا 
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.ندینایور يارب  نیمز  هدننک  هدامآ  روش ، هدنیادز  شک : هروش   3697 راظتنا ب 3707 - گرم 

رازآ محازم ، گناد : راچ  ود  ص 402 ) یناقاخ ، ناوید   ) هدش ناتـسوب  ناتـس  هروش  تاطع  ربا  وت ز  عیفر  دهم  هدمآ  هنیدم  يز  نوچ 
.تسا لابقا  تداعس و  دوصقم  و  هراتس ، مَجن : ( 4 / 1028 تیب 1029 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .هدنهد

.4 / 2131 هب : دینک  هاگن  نارق : بحاص 

دزن مغ  ای  نزح  مکح ) لاثما و  « ) .رَمحالا ُتوَم  ُراَظتنالا  ِتوَملا َو  َنِم  ُّدَشا  ُراَِظتنالا  : » فورعم لثم  هب  تسا  تراشا  راظتنا : دـمآ  رهز 
: تسا لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  .دراد  یم  زاب  تلفغ  ياه  يداو  رد  ینادرگ  رـس  زا  ار  لد  نزح  دـنا  هتفگ  تسا و  هدیدنـسپ  نافراع 
« .دـنادرگ وا  ناهانگ  هرافک  ار  نآ  ادـخ  هک  زج  دـسر  یمن  يروجنر  ای  هودـنا  ای  الب  ای  مئاد  درد  يرامیب و  زا  يزیچ  ار  نمؤم  هدـنب  »

بناج زا  تسا  يرجا  نآ  یپ  رد  هک  ارچ  دیشک ، دیابن  مه  رد  يور  دیدرگ ، یلوتسم  لد  رب  هودنا  رگا  سپ  ص 71 ) هیریشق ، هلاسر  )
.دوب دهاوخ  يداش  نآ  نیزگیاج  ادخ و 

رگا و  . 2 تیب 2950 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  ( 155 هرقب ،  ) .ِعوُْجلا ِفْوَْـخلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ 
.دوب یهاوخ  هدرزآ  رتشیب  یتشاد  ار  يداش  ندمآ  نآ و  نتفر  راظتنا  يدوبن و  دنسرخ  تلاح  نادب 

ار زایا  ناطلس  نتخاون 

ار زایا  ناطلس  نتخاون 

راو هاک  تهوک  وچ  لقع  دور  هک  راثِع  دشاب  تتوهش  تقو  هب  هن  شیب  تسا  هوک  زا  رحب و  زا  وت  قدص  شیک  قدص  زاین  ُرپ  زایا  يا 
هن رو  رَکَذ  شیر و  هن  تسا  يدرم  نیا  يدرم  تابث  رد  رارق و  رد  ددرگ  تسس  تاهربص  هنیک  مشخ و  تقو  هب  هن 
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تسا ردق  هچ  ار  ناویح  حور  لاجم  اج  نآ  ار  مسج  نیا  دوب  یک  لاجر  نآرق  رد  تسا  هدناوخ  ار  هک  قح  رخ  ریک  نادرم  هاش  يدوب 
ریک نالوج  زا  هک  دـشاب  یپسور  مَک  ّمد  زا  هبند و  زا  ناشِزرا  مکـش  رب  هداهن  رـس  نارازه  دـص  رذـگ  ناباّصق  رازاـب  زا  رخآ  ردـپ  يا 

.ندیزغل نداتفا ، رد  ور  هب  راثِع :  3708 ریش ب 3715 - وچ  توهش  دوش ، یشوم  وا  لقع 

لادـتعا زا  وا  رد  ود  نیا  زا  یکی  دراذـگن  دـشاب و  هریچ  بـضغ  توهـش و  رب  یمدآ  هـک  تـسا  نآ  يدرم  تـسا : يدرم  نـیا  يدرم 
دیدشلا سیل  ( » يورقنا حرـش  « ) .بضغلا دنع  هسفن  کلمی  يذـلا  وه  دـیدشلا  امنا  هعرـصلِاب  ُبلغَی  يِذَّلا  ُدـیِدَّشلا  َسَیل   » هک درذـگب 

رد لاجر  ص 151 ) ج 74 ، راونالا ، راحب  ص 51 ، لوقعلا ، فحت  « ) .بضغلا دنع  هسفن  کلمی  يذلا  دیدشلا  دیدشلا  امنا  هعرـصلاب 
ٌهَراِجت َو ال ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  ( 108 هبوت ،  ) .اوُرَّهَطَتَی ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهِیف  نوچ  ییاه  هیآ  رد  لاجر »  » ندوتـس هب  تسا  تراـشا  نآرق :

.109 فسوی ،  ) .ْمِْهَیلِإ یِحُون  ًالاجِر  و  ( 23 بازحا ،  ) .ِْهیَلَع َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  ( 37 رون ،  ) .ِهَّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب 

نداد ناشن  يارب  ار  نآ  هدیرب  رـس  دندرک ، یم  نازیوآ  هدنک  تسوپ  ار  دنفـسوگ  نوچ  ناباصق  نارازه :...  دص  ( 7 ءایبنا ، . 43 لحن ،
دنفسوگ رس  ياهب  شورف ، رد  .دنداد و  یم  اج  دنفسوگ  مکش  رد  رادیرخ  هب 

533 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسین تسرد  یلو  دنا  هدرک  ینعم  هبنکش  ار  مکش  ناحراش  ضعب  .تسا  رتمک  هبند  زا 

.ءاهب زرا :

سفن و ياوه  ربارب  دنراوتـسا و  ادـخ  اب  دوخ  دـهع  رب  هک  دنتـسه  یناـسک  تسا ، هدـمآ  ناشفـصو  ناوارف  میرک  نآرق  رد  هک  نادرم 
رادیاپ توهش 
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.تسا بلطم  نیا  حیضوت  هدنیآ  لزه  رهاظ  هب  ناتساد  تسین و  درم  دراد ، زاب  سفن  توهش  زا  ار  دوخ  دناوتن  هک  نآ  اما 

ترهوش زا  يوشن  هلماح  ات  راد  هگن  ار  دوخ  هک  ار  رتخد  ردپ  ندرک  تیصو 

ترهوش زا  يوشن  هلماح  ات  راد  هگن  ار  دوخ  هک  ار  رتخد  ردپ  ندرک  تیصو 

وا وفک  تئافَک  ردنا  دوبن  وش  وش  هب  ار  رتخد  داد  غلاب  تشگ  يرب  نیمیـس  یخر  هم  يّدـخ  هرهُز  يرتخد  ار  وا  تسا  هدوب  يا  هجاوخ 
يوفکاـن ز هب  وا  دادـب  ار  رتـخد  دوب  ترورـض  نوچ  كـاله  و  « 40  » تشگ فلت  یفاکـشنب  رگ  كاـنبآ  دـش  دـسر  رد  نوچ  هزبرخ 
ار رامـشا  بیرغ  نیا  ادگ  نیا  دقع  دوب  ترورـض  زک  وشم  لماح  نک  زیهرپ  نتـشیوخ  ون  داماد  نیزک  ار  رتخد  تفگ  داسف  فیوخت 
ریذـپ و لد  تدـنپ  تسه  منک  تمدـخ  ردـپ  ياک  رتخد  تفگ  هملظم  دـنامب  وا  لفط  وت  رب  همه  كرت  دـنک  دـهجب  ناهگان  افو  دوبن 

ناوج ود  ره  دوب  نوچ  وا  زا  رتـخد  ناـهگان  دـش  هلماـح  رذـح  يدومرفب  ار  دوـخ  رتـخد  ردـپ  نآ  يزور  هس  ره  يزور  ود  ره  منتغم 
هک متفگن  نم  نیا  تسیچ  اباب  تفگ  ادیپ  تشگ  شش  هک  ای  كدوک  تشگ  ههام  جنپ  شتـشاد  یم  یفخ  ار  وا  ردپ  زا  وش  نوتاخ و 

شتآ و نم ؟ زیهرپ  منک  نوچ  اباب  تفگ  دوس  چیه  مظعو  دـنپ و  تدرکن  هک  دوب  داب  دوخ  نم  ياه  ّتیـصو  نیا  نیزگ  يرود  وا  زا 
وا يوس  هک  متفگ  نم  تفگ  تساُقت  تسا و  ظافح  یک  شتآ  رد  ای  تساجک  شتآ  زا  زیهرپ  ار  هبنپ  نز  درم و  کـش  یب  تسا  هبنپ 

تفگ یشک  رد  يو  زا  هک  دیاب  نتشیوخ  یشوخ  لازنا و  لاح و  نامز  رد  وشم  وا  ِّینم  ياریذپ  وت  ورم 
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«41  » تسد رود  تیاغ  هب  تسا و  ناهن  نیا  تسا  یِک  شلازنا  هک  مناد  یک 

__________________________________________________

.ددرگ ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 40)

.تسیفخم ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 41)

535 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ود نیا  تسا  هتـشگ  روک  ندـش  هسیپالک  شمـشچ  اـت  تفگ  دوب  شلازنا  تقو  نآـک  نک  مهف  دوش  هسیپـالک  نوچ  شمـشچ  تفگ 
هب ناتـساد  نیا  ندروآ   3716 رازراـک ب 3736 - مشخ و  تـقو  صرح و  تـقو  رادـیاپ  يریقح  یلقع  ره  تـسین  نـم  روـک  مـشچ 

.تسا تیب 3715  تبسانم 

.داد يوش  هب  دیاب  زین  ار  هدیسر  رتخد  .ددنگ  یم  دنروخن  دننکن  هراپ  هداتفا  نآ  رد  بآ  هک  ار  هدیسر  هزبرخ  رگا  هزبرخ :... 

.رامش بیرغ  هبیرغ ، نابیرغ ، رامش  رد  رامشا : بیرغ 

.نتفرگن رد  زا  تیانک  یُقت : ظافح و  یناقاخ )  ) ارس نیا  نارامش  بیرغ  زا  شرامشم  تسا  رس  نآ  ناسانش  يور  ناج ز  هک  ناد  یم 
.ندرکن تیارس 

هدیشچان قشع  غاد  درد و  هدرکان ، هدهاجم  ِدرورپ  هیاس  یفوص  یتسس  یلد و  فیعض  فصو 

هراشا

، هدیشچان قشع  غاد  درد و  هدرکان ، هدهاجم  ِدرورپ  هیاس  یفوص  یتسس  یلد و  فیعض  فصو 

هب و  هدـش ، هرغ  تسوا  یفوص  هنامز  رد  زورما  هک  ناشیا  ندومن  تشگنا  هب  ندرک و  رظن  تمرح  هب  ماـع و  سوب  تسد  هدجـس و  هب 
یم ناولهپ  هر  نیا  رد  ارم  مدـهاجم  نم  هک  مهو  نیا  اـب  يروـجنر و  هک  دـنتفگ  ناـکدوک  هک  مّلعم  نآ  نوـچمه  هدـش ، راـمیب  مهو 
لایخ .دراد  لحم  هچ  نم  شیپ  دوخ  رغـصا  داهج  ماانثتـسم ، ربکا  داهج  رد  .میامنب  رنه  زین  رهاظ  هب  هک  هتفر  ازغ  هب  نایزاغ  اـب  دـنناد ،
َفوَس اَّلَک  هک  هتفگ  لاح  نابز  هب  ریـش  ریـش و  دـصق  هب  هداهن  هشیب  هب  يور  هدـش و  يریلد  نیا  تسم  هدرک و  اه  يریلد  هدـید و  ریش 

اَّلَک َُّمث  َنوُمَلعَت 
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.3 تیب 1522 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ملعم : نآ  وچمه  َنوُمَلعَت  َفوَس 

سپ تسناد ، دیهاوخ  هک  ادوز  .تسین  نینچ   ...: » َنوُمَلعَت َفوَس  اَّلَک  ( 2 تیب 2367 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .سفن اب  داهج  ربکا : داهج 
(4 - 3 رثاکت ، « ) .تسناد دیهاوخ  هک  ادوز  تسین  نینچ 

فاصم ِّفص  ات  دندنار  ناسراف  فاعِض  همیخ و  هُنب و  اب  یفوص  دنام  اغَو  قیراطق و  دمآ  ناهگان  ازغ  رد  رکـشل  هب  یفوص  کی  تفر 
دنداد ناغمرا  دـنمدوس  میانغ  اب  هتـشگ  زاب  دـندمآ  رّفظم  هدرک  اه  گنج  دـندنار  رد  نوُِقباَّسلا  نوُِقباَس  دـندنام  اج  رب  كاخ  نالقثُم 
فّطلت نآ  ازغ ز  زا  مدنام  مورحم  نم  تفگ  ارچ  ینیمـشخ  هک  شدنتفگب  سپ  زیچ  چیه  دتـسن  تخادنا  نورب  وا  زین  وت  یفوص  ياک 
شربب رس  ریگب  وت  نتـشک  رهب  ار  یکی  نآ  ریـسا  میدروآ  هک  شدنتفگب  سپ  دشن  شک  رجنخ  وزغ  نایم  هک  دشن  شوخ  یفوص  چیه 

537 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يوق  لد  یفوص  تشگ  شوخ  یکدنا  يوش  يزاغ  مه  وت  ات 

درآ هک  هگرخ  سپ  رد  ار  هتسب  ریـسا  نآ  یفوص  درب  تسا  یندرک  مّمیت  دوبن  نآ  هک  نوچ  تسا  ینـشور  دص  وضو  رد  رگ  ار  بآک 
بجوم ار  شلمسب  تسا  ینتـشُک  وا  تسد  ود  هتـسب  رفاک  ریقف  اج  نآ  دنام  رید  اتفگ  موق  ریـسا  اب  اج  نآ  یفوص  نآ  دنام  رید  ازغ  وا 

هتفخ يریـش  وچمه  ریـسا  نآ  هدام و  يالاب  رن  وچمه  شیو  يالاب  هب  ار  رفاک  دید  شَِیپ  رد  صُّحفت  رد  کی  نآ  دمآ  تسیچ ؟ ریخأت 
ریز و هب  هداتفا  یفوص  شولگ  نادند  اب  دییاخ  یم  ربگ  ولگ  ار  یفوص  زیتسا  رس  زا  وا  دییاخ  یمه  هتسب  اه  تسد  ریقف  يالاب 
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نوخ ز رپ  وا  شیر  ریسا  نادند  اب  هدرک  شتشک  مین  يا  هبرح  یب  وا  قلح  هدرک  هتسخ  يا  هبرگ  نوچمه  ربگ  هتسب  تسد  شوه  هتفر 
وهایه و همان  تغل  رد  نآ  زا  لقن  هب  جاردـننآ و  هلمج  زا  اه  گـنهرف  یخرب  رد  هملک  نیا  قیِراـطَق :  3737 ریقف ب 3755 - نآ  قلح 
رد قیراطق  .دنا  هتفرگ  هملک  لامعتـسا  دروم  زا  دوخ  قوذ  هقیلـس و  هب  ار  انعم  نیا  هک  تسادیپ  .هدـش و  ینعم  گنج  ياغوغ  روش و 

: تسا هدمآ  زین  ریبک  ناوید 

رد هک  يرعـش  هب  هجوت  اب  تیب 31573 ) ریبک ، ناوید   ) يرغال بسا  نیا  نتـسج  مدـش ز  ناریح  دور  یم  نیراطق  قشع  راوسهـش  نیا 
رداون گنهرف  هیـشاح  رد  رفنازورف  موحرم  .تسین  قیراـطق  يارب  یتسرد  ینعم  گـنج » ياـغوغ  وهاـیه و  ، » تسا هدـمآ  ریبک  ناوید 

اب اما  دروآ ! یم  لاهـسا  تّوق  هک  اقیراطَق »  » ینانوی ظفل  اب  دراد  یتبـسانم  هملک  نیا  ًارهاظ  تسا  هتـشون  ریبک  ناوید  تاریبعت  تاغل و 
.دهد یم  باتش  روش و  ینعم  یکالفا ، بقانم  رد  نآ  لامعتسا  دروم  هب  هجوت 

.ناوتان فیعض : عمج  فاعِض : ص 459 ) نیفراعلا ، بقانم   ) .دیسر هینوق  هب  ات  مامت  قیراطق  هب  هتشگ  نازیرگ  ظعاو 

.تسا نایوج  گنج  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .راوس و  سراف : عمج  ناسراف :

یماهیا نآ  رد  .دنتـشادن و  ار  هاگمزر  هب  نتفر  تأرج  هک  ینارورپ  نت  زا  تیانک  كاخ : ِنالِقثُم  .راـب  نیگنـس  لـِقثم : عمج  نـالِقثُم :
.تیصعم زا  ناراب  نیگنس  هب  تسا 

َِکئلوُأ َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نوُِقباَّسلا : نوُِقباَس 

538 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دش هتشون   2 تیب 3042 / لیذ  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  زین  ( 11 - 10 هعقاو ،  ) .َنُوبَّرَقُْملا

تمینغ زا  تیانک  تیب  نیا  رد  یلو  تسا  دروآ  هر  تاغوس و  ینعم  هب  ناغمرا :
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.تشادن تکرش  گنج  رد  هک  ارچ  دریذپ  یمن  ار  نآ  یفوص  هک  تسا  نیمه  يارب  دوب و  هدمآ  تسد  هب  نارفاک  زا  هک  تسا  یگنج 

.وت هّصح  .وت  مهس  نیا  زین : وت 

.4 تیب 958 / لیذ  هب : دینک  هاگن  مّمیت : بآ و 

.ریسا ِرفاک  زا  تیانک  ربگ :

توق يوق و  ینامیا  نتخابن ، ار  دوخ  ندادـن و  فک  زا  ار  رایتخا  راوگان و  ياه  هثداـح  ربارب  یگداتـسیا  هک  ار  نـالفاغ  تسا  یهیبنت 
.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  رتشیب  حیضوت  دنک و  يوعد  نینچ  دناوتن  سک  ره  دهاوخ و  یم  میظع  یسفن 

هوک نارازه  دص  وت  شیک  یّلت  زجاع ز  هدش  يا  تسپ  شیوخ و  یب  يدش  یفوص  نآ  وچمه  تسد  هتـسب  ِسفن  تسد  زک  وت  وچمه 
نآ رد  مه  غیت  هب  ار  رفاک  دنتـشک  نایزاغ  هوک ؟ وچمه  ياه  هَبقَع  رب  يور  نوچ  هوکـش  زا  يدُرم  هتـشپ  رخ  ردق  نیز  وت  شیپ  رد  اه 

دیدب دـمآ  شیوخ  هب  نوچ  باوخ  یـشیوخ و  یب  دـیآ ز  شوه  هب  ات  بالگ  بآ و  دـندز  یفوص  خر  رب  غیرد  یب  تَیمَح  تعاس ز 
مین ریـسا  زا  زیچ ؟ هچ  زا  یتشگ  شوه  یب  نینچ  نیا  زیزع  يا  تسا  لاح  هچ  نیا  هَّللا  هَّللا  ارجام  دـُب  نوچ  دندیـسرپب  سپ  ار  موق  نآ 
مشچ خوش  نآ  دیرگنب  نم  رد  هفرط  مشخ  هب  مدرک  شرس  دصق  نوچ  تفگ  تسپ  يداتفا و  شوه  یب  نینچ  نیا  تسد  هتسب  تشک 
لوَه ُرپ  نوچ  تفگ  منادن  نم  دومن  رکشل  ارم  شمشچ  شدرگ  نت  مشوه ز  دش  دینادرگ و  مشچ  نم  يوس  وا  نهپ  درک  او  ار  مشچ 
هب هک  .ناوتان  زا  تیانک  تسد : هتسب   3756 نیمز ب 3767 - رب  مداتفوا  دوخ  زا  متفر  نینچ  نیا  مشچ  نآ  زک  نک  هتوک  هّصق  دوب 
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.دروآ نامرف  هب  ار  نآ  ناوت  یم  يدوز 

.یناسفن ياه  شهاوخ  كدنا  زا  تراعتسا  هتشپ : رخ  لت و 

.تخس ياه  فیلکت  راوشد و  ياه  تضایر  زا  تراعتسا  هوک : وچمه  ياه  هبقع  هوک و 

539 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ینید بصعت  تریغ و  .هَّیِمَح  .تَّیِمَح  تَیمَح :

.ندش دوخ  یب  دوخ  زا  یشیوخ : یب   5 رنه 1148 / نید و  تیمح  يارب  زا  هن  رس  دصق  دننک و  وت  نوخ  دصق 

رد هک  دننادن  دنناوت و  شکرـس  سفن  اب  نداتفا  رد  هک  دـنرادنپ  و  دـنناد ، یم  قح  هار  کلاس  ار  دوخ  هک  یناسک  هب  تسا  یـضیرعت 
.دننیب نآ  ياه  هتساوخ  هدنروآ  رب  سفن و  ریسا  ار  دوخ  دمآ  شیپ  شیامزآ  نوچ  تساه و  يراوشد  هار  نیا 

تسد زا  هنشد  يوش و  شوه  یب  هتسب  تسد  يریسا  ِرفاک  مشچ  ندش  هسیپالک  زا  هک  يراد  وت  هک  هرهز  لد و  نیا  اب  هک  ار  وا  نازرابم  تحیصن 
يوشن اوسر  ات  ورم  راکیپ  يوس  شاب و  هاقناخ  خبطم  مزالم  راهنز  راهنز  دتفیب ،

يوش و شوه  یب  هتـسب  تسد  يریـسا  ِرفاک  مشچ  ندـش  هسیپالک  زا  هک  يراد  وت  هک  هرهز  لد و  نیا  اب  هک  ار  وا  نازرابم  تحیـصن 
يوشن اوسر  ات  ورم  راکیپ  يوس  شاب و  هاقناخ  خبطم  مزالم  راهنز  راهنز  دتفیب ، تسد  زا  هنشد 

رد وت  ِیتـشک  یتـشگ ، هقرغ  تسد  هتـسب  ریـسا  نآ  مشچ  نوچ ز  درگم  يراد  وت  هک  هرهَز  نینچ  اـب  دربـن  راـکیپ و  هب  شدـنتفگ  موق 
نادرم گنج  اب  يا  هن  نوچ  انـشآ  نوخ  رد  درک  یناوت  یک  رـس  يوگ  نوچ  ناـشغیت  اـب  دوب  هک  رن  ناریـش  هلمح  ناـیم  سپ  تسکش 

رب نوخ  هب  نت  یب  رـس  سب  بارطـضا  دراد  هک  رـس  یب  نت  سب  نهَتمُم  نابوک  هماج  قاط  قاط  ندز  اه  ندرگ  قاـطاقاط  هک ز  انـشآ 
غیت فص  نآ  ردنا  دیرپ  یشوم  زا  هک  یشوه  نینچ  نیا  انف  رد  هتشگ  هقرَغ  نُک  انف  دص  ازغ  رد  نابـسا  ياپ  تسد و  ریز  بابح  نوچ 

وت ات  نیا  تسین  ندروخ  هزمَح  نآ  تسا  شلاچ  دیشک ؟ دهاوخ  نوچ 
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لاِتق دوبن  یلد  كزان  ره  راـک  نینهآ  فص  نیا  رد  دـیاب  يا  هزمح  نیب  غیت  اـجنیا ، ندروخ  هزمح  تسین  نیتسآ  ندروخ  هب  یلاـم  رب 
نتشگ و هقرغ   3768 وش ب 3779 - هناخ  هناخ  تسه  ناکرَت  ياج  ورب  ناکرَت  هن  تسا  ناکُرت  راک  لایخ  نوچ  یلاـیخ  زا  دزیرگ  هک 

.ندیدرگ نوبز  ندنامرد و  زا  تراعتسا  نتسکش : رد  یتشک 

.توص مسا  قاط : قاط 

فـصو رـس : یب  نت  سب  .تسین ) يزیچ  قاط  قاط  نآ  ربارب  ادـص - رـس و  همه  اب  نابوک - هماج  قاـط  قاـط   ) .زیچاـن راوخ ، نَهَتمُم :
.تسا گنج  نادیم  رد  هداتفا  ياه  هتشک 

541 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دروآ رد  اپ  زا  ار  وا  ددرگ و  زوریپ  فیرح  رب  هک  وج  گنج  زا  تیانک  نک : انف 

.ندش دوبان  ندش ، هتشک  نتشگ : قرغ  انف  رد 

.زیتس گنج ، شلاچ :

.4 تیب 1126 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندروخ : هزمح 

ماجنا تسد  اب  هک  اذغ - ندروخ  ماگنه  دوب و  زارد  ًالومعم  ابق  ياه  نیتسآ   ) .اذـغ ندروخ  يارب  نیتسآ  ندز  الاب  ندـیلام : رب  نیتسآ 
(3 تیب 3418 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  (. ) ع  ) ادهـشلا دیـس  هب  بقلم  ادـخ و  لوسر  يومع  هزمح : .دـندز ) یم  الاب  ار  نیتسآ  دـش - یم 

.ندش دیدپان  دوز  تسا و  تعرس  هبش  هجو  لایخ : نوچ 

.ریلد .وج  گنج  زا  تیانک  كرت : عمج  ناکُرت :

.تسا نز »  » زا تیانک  ثحب  دروم  تیب  رد  و  ص 452 ) يرغشاک ، كرتلا  تاغل  ناوید   ) .نوتاخ .هکلم  .نَکرت  ناکرَت :

هک دنتسه  ینادرم  نانیا  دنـسرتن  ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  هک  دنـشاب  رادیاپ  نانچ  تسیاب  دنهن  یم  تدهاجم  هار  رد  مدق  هک  یناسک 
.دنزوریپ سفن  اب  داهج  رد 

ربکا داهج  هب  ور  رغصا  داهج  زا  دش  دیمون  نآ  زا  نوچ  ندش ، دیهش  دیما  رب  هنهرب  هنیس  دوب  هدرک  وزغ  داتفه  هک  هَّللا  همحر  یـضاّیع  تیاکح 
تبغر نیا  رد  ار  دوخ  سفن  وا  نتشاد  مهّتم  و  ازغ ، يوس  دیناّرد  یم  ریجنز  نوردنا  زا  سفن  دینش  نایزاغ  لبط  ناهگان  دیزگ ، تولخ  دروآ و 

هب ور  رغصا  داهج  زا  دش  دیمون  نآ  زا  نوچ  ندش ، دیهش  دیما  رب  هنهرب  هنیس  دوب  هدرک  وزغ  داتفه  هک  هَّللا  همحر  یضاّیع  تیاکح 
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سفن وا  نتـشاد  مهّتم  و  ازغ ، يوس  دیناّرد  یم  ریجنز  نوردنا  زا  سفن  دینـش  نایزاغ  لبط  ناهگان  دیزگ ، تولخ  دروآ و  ربکا  داهج 
تبغر نیا  رد  ار  دوخ 

ریت ریگ  ياج  نم  مروخ  يریت  یکی  ات  ریت  شیپ  رد  مدـش  یم  هنهرب  نت  مدـیآ  یمخز  كوب  هنهرب  نت  مدـمآ  راب  دون  یـضاّیع  تفگ 
رب کیل  تسا  ینزیورپ  نوچ  ریت  زا  منت  نیا  تسین  مخز  یب  هگیاج  کی  منت  رب  یِلبقُم  يدیهش  زج  دباین  رد  یلَتقَم  ای  ولگ  رب  ندروخ 

داهج رد  دوز  هّلچ  رد  تولخ و  ردـنا  متفر  دوبن  مناج  يزور  يدیهـش  نوچ  اهَد  ّيدـلج و  هن  نیا  تسا  تخب  راک  اهریت  دـماین  لتقم 
نطاب زا  سفن  شوک  وزغ  شیج  دندیمارخ  هک  شوگ  هب  دمآ  نایزاغ  لبط  گناب  ندش  رغال  ندرک و  تضایر  رد  ندب  مدـنکفا  ربکا 
ثیبخ سفن  يا  متفگ  ورگ  نک  ندرک  وزغ  رد  ار  شیوخ  ورب  دـمآ  ازغ  ماگنه  زیخ  دادـماب  مدینـش  سح  شوگ  هب  هک  داد  زاوآ  ارم 

رگ تسا  يرب  تعاـط  زا  توهـش  ِسفن  هن  رو  تسا  يرگ  تلیح  نیک  سفن  يا  يوگ  تسار  اـجک  زا  وـت  ازغ  لـیم  اـجک  زا  اـفو  یب 
نوسف ردـنا  ناهد  یب  تحاصف  اب  نورد  زا  مد  نآ  دروآ  گناب  سفن  تمراـشفا  رت  تخـس  تضاـیر  رد  تمرآ  هلمح  تسار  ییوگن 

یب یـشُک  یم  وت  ارم  هک  ربخ  ملاح  زا  تسین  ار  سک  چـیه  یـشَک  یم  ناربگ  ناج  نوچ  نم  ناـج  یـشک  یم  اـجنیا  زور  ره  ارم  هک 
543 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نم  راثیا  يدرم و  دنیب  قلخ  ندب  زا  مخز  کی  هب  مهجب  ازغ  رد  روخ  باوخ و 

وت ملاع  ود  رد  یتسیچ  وت  يُرم  یم  قفانم  مه  یتسیز  قفانم  کسفن  يا  متفگ 
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هک نآ  ندب ز  نیا  تسا  هدنز  وچ  مرآن  نورب  رس  نم  چیه  تولخ  هک ز  مدرک  رذن  يا  هدوه  یب  نینچ  وت  ملاع  ود  رد  يا  هدوب  یئاُرم 
شتَّین ب دـشابن  قـح  يارب  زج  شتوـلخ  ردـنا  شمارآ  شبنج و  دـنک  نز  درم و  يور  يارب  زا  هـن  دـنک  نـت  هـچ  نآ  ره  توـلخ  رد 

(. 350 ص 349 - ءایلوألا ، هرکذت   ) تسا هدمآ  هیورضخ  دمحا  هراب  رد  ناتساد  نیا  ریظن  ءایلوألا  هرکذت  رد   3780 - 3801

یناعمس باسنالا  رد  .تساطخ  ًارهاظ  هک  هدمآ  یضابع »  » تیب رد  و  یضایع » ، » ناتساد ناونع  رد  هملک  نیا  هینوق  هخسن  رد  یضاّیع :
یهیقف .دنقرمـس  مدرم  زا  تسا  دمحا ...  نب  دـمحم  رکب  وبا  روهـشم  دـنهد و  تبـسن  ودـب  هک  تسا  يدـج  مان  ضایع  : » تسا هدـمآ 

مینیب یم  هک  نانچ  .مدوب » رضاح  وا  هرظانم  سلجم  رد  مدرک و  رادید  وا  اب  دیوگ  یسیردا  دیعـس  وبا  .دوب  رهـش  ياسؤر  زا  گرزب و 
هتـشون زا  هک  نانچ  یـضایع - نیا  اما  .تسا  هدوب  نآ  بجوم  نزو  تیاعر  ترورـض  اـیوگ  تسا و  ءاـی  دـیدشت  هب  یـضاّیع  تیب  رد 

.دشاب هتفر  ازغ  هب  راب  داتفه  ای  راب  دون  هک  تسین  يدرم  دیآ - یم  رب  یناعمس 

وزغ .دیآ  یم  نکمم  ریغ  هکلب  دیعب  رظن  هب  یناسنا  ندرک  وزغ  راب  دون  ای  راب  داتفه  .میرذـگب  تسیک  وا  هکنیا  یـضایع و  صخـش  زا 
قرـشم رـسارس  رد  ایآ  .تسا  هداد  خر  خـیرات  هچ  رد  اجک و  اهوزغ  نیا  دـنا و  هدوب  یناسک  هچ  نارفاک  نیا  .تسا  نارفاک  اـب  داـهج 

، دش هتـشون  اهراب  هک  نانچ  لاح  ره  هب  تسا ؟ هدمآ  شیپ  نارفاک  اب  گنج  راب  دون  يرجه  متفه  هدس  ات  موس  هدـس  هلـصاف  رد  ناریا 
یتسرد و هب  يزادرپ  ناتساد  رد  انالوم 
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ناتـساد هلمج  زا  مینیب  یم  ناوارف  اه  ناتـساد  هنوگ  نیا  دننام  يونثم  رد  .تسا  يریگ  هجیتن  وا  دوصقم  و  درادـن ، هجوت  نآ  یتسردان 
.نآ دننام  یقوقد و  ناتساد  تسا و  تقیقح  فالخ  هک  تسا  یحو  بتاک 

.هدنشُک .يراک  ریگ : ياج 

.قح ترضح  هاگرد  هتفریذپ  زا  تیانک  .تخب  کین  لبقُم :

.لابرغ نزیورپ :

َنوُشیِعَت َو اَمَک  َنُوتوُمَت  : » تسا هتسناد  ثیدح  نیا  ار  نآ  ذخأم  يورقنا  يُرم : یم  قفانم  مه 

544 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.قفانم راکایر ، یئارم : .دیریم » یم  هک  نانچ  دیوش  یم  هتخیگنا  رب  دینک و  یم  یگدنز  هک  نانچ  دیریم  یم  نُوتوُمَت : امَک  َنُورَشُحت 

نت زا  دّرپ  شوه  لقع و  ار  وک  تسین  سک  نآ  راـک  تسا  ردـیح  تسا و  متـسر  راـک  ود  ره  تسا  رغـصا  نآ  تسا  ربکا  داـهج  نیا 
نآ فیح  تنیا  نیا  ییفوص  نآ  ییفوص  نانِس  زا  فاصم و  زا  ندوب  رود  نانز  نوچ  دیابب  ار  سک  نانچ  نآ  شوم  بند  دبنجب  نوچ 
لِگ ِمسج  راوید  رد و  رب  نایفوص  نیز  مه  مان  دب  نایفوص  ناج  تسین  ار  وا  دـشاب  یفوص  شقن  فیـس  همعط  ار  نیا  هتـشُک  نزوس  ز 
یم ار  اه  شقن  دوش  ناهنپ  يوسوم  ياصع  اـت  دوش  ناـبنج  اـه  شقن  نآ  رحـس  اـت ز  تشبن  یفوص  دـص  شقن  تریغ  قح ز  تشرس 

اب برـض  رهب  زا  راـب  تسیب  دـمآ  ردـنا  برح  ّفص  ناـیم  رگید  ِیفوـص  اـصَح  درگ و  رپ  تسا  ینوـعرف  مشچ  اـصع  ِقدـص  دروـخ 
ات دربن  دروآ و  هلمح  رگید  راب  دروخ  هک  ار  یمخز  تسب  دروخ و  مخز  ّرَف  هب  ناناملـسم  اب  وا  تشگناو  ّرک  ِتقو  رفاک  هب  ناناملـسم 

دهد ناج  یمخز  هب  هک  دمآ  شفیح  فاصم  ردنا  مخز  تسیب  وا  دروخ  ات  فازگ  زا  مخز  کی  هب  نت  دریمن 
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.2 تیب 2367 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رغصا : ربکا و  داهج   3802 دهر ب 3814 - ناسآ  وا  قدص  تسد  ناج ز 

.دش زاغآ   5 تیب 3737 / زا  وا  ناتساد  هک  نآ : ییفوص 

.دومرف تراشا  ودب  هک  یضایع  نیا : ییفوص 

هدید یفوص  رازه  اهدص   ) .درادن ار  سفن  رب  ندش  بلاغ  يورین  هک  ینت  هدمآ  دیدپ  كاخ  زا  هک  نت  زا  تیانک  تشرـس : لگ  مسج 
ياصع هب  تراشا  اصع : قدص  .دنا ) نارحاس  رحـس  نوچمه  يرهاظ و  نایفوص  نانیا  .دنرادن  یمان  زج  ندوب  یفوص  زا  هک  دوش  یم 

.دندوب هتخاس  نارحاس  هچ  نآ  ندروخ  و  ع )  ) یسوم

رحـس نوچ  دـنام  زاب  لمع  نادـیم  رد  دـنک و  يوعد  نابز  هب  هک  نآ  تسا و  یـسوم  ياـصع  نوچ  تسا  قداـص  يوعد  رد  هک  نآ  )
( .تسا نارحاس 

545 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.گیر یصح : اصح :

.ندرب هلمح  ّرک :

.نتخیرگ ّرف :

ار وا  داد  ناشن  شیامزآ  تسا و  هتفرن  نایوج  گنج  اب  ارچ  هک  دروخ  یم  هطبغ  یفوص  نآ  .یفوص  هنوگ  ود  نایم  تسا  يا  هسیاـقم 
ناوت یمن  رهاظ  هب  ار  نایفوص  سپ  .دـیدرگ  زوریپ  ربکا  داهج  رد  تفرن  نایوج  گنج  اـب  هک  یـضایع  اـما  .تسین  گـنج  نادرم  لد 

.تخانش

یقیقح یفوص  اـت  دـنزیمایب  ناـمدرم  اـب  اراکـشآ  ناـیفوص ، ساـبل  رد  یفوـص و  ماـن  هب  ینادرم  هک  تسا  یلاـعت  قـح  تمکح  نیا  و 
.دنشاب نارحاس  رحس  نوچ  نایامن  یفوص  نیا  دوش  شیامزآ  ماگنه  نوچ  دنام و  هدیشوپ  نانچمه 

هک سفن  هسوسو  سفن و  يوزرآ  صرح و  هزیتس  رهب  زا  قیرافت  هب  یتخادنا  قدنخ  رد  مرد  کی  زور  ره  میـس  نایمه  زا  هک  دهاجم  نآ  تیاکح 
مهدن زین  تحار  نیا  هک  تفگ  وا  ِنیَتَحاَّرلا  يَدحا  ُسأَیلا  هک  مبای  صالخ  ات  زادنیب  راب  کی  هب  يراب  قدنخ  هب  يزادنا  یم  نوچ 

سفن و يوزرآ  صرح و  هزیتس  رهب  زا  قیراـفت  هب  یتخادـنا  قدـنخ  رد  مرد  کـی  زور  ره  میـس  ناـیمه  زا  هک  دـهاجم  نآ  تیاـکح 
تفگ وا  ِنیَتَحاَّرلا  يَدحا  ُسأَیلا  هک  مبای  صالخ  ات  زادنیب  راب  کی  هب  يراب  قدنخ  هب  يزادنا  یم  نوچ  هک  سفن  هسوسو 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2935 

http://www.ghaemiyeh.com


مهدن زین  تحار  نیا  هک 

ناـج درد  ّینأـت  رد  زاـجَم  ِسفن  رب  تخـس  ددرگ  هک  اـت  می  ِبآ  رد  یکی  يدـنکفا  بش  ره  مرد  لـچ  رد  فک  هب  شدوـب  یکی  نآ 
تّرک تسیب  تسبب  مه  ار  نآ  دروخ  رگید  مخز  تفت  مصخ  زا  تشگناو  وا  ّرف  تقو  تفر  شیپ  وا  ّرک  هب  ناناملـسم  اـب  زارد  ندـنک 

: دهاجم نآ   3815 شیوخ ب 3819 - قشع  قدص  وا ز  قدص  ِدَعقَم  شیپ  داتفا  دنامن  تّوق  نآ  زا  دـعب  تسکـش  يو  زا  ریت  حـمُر و 
رانید رازه  سپـس  درک ، هبوت  دـینج  سلجم  رد  هک  یناوج  دـنا : هداد  تبـسن  سک  دـنچ  هب  نوگ  هنوگ  ياـهریبعت  اـب  ار  ناتـساد  نیا 
دینج دمآ ، دینج  دزن  دـنکفا و  هلجد  هب  کی  کی  ار  اهرانید  تفر و  هلجد  بل  رب  .دریگ  یمن  وا  دـنتفگ  .دََرب  دـینج  شیپ  ات  تشادرب 
رازه راهچ  هک  یلبش  ص 432 ) ءایلوألا ، هرکذت   ) .ییاشن ار  ام  هک  ورب  یهن  راب  رازه  هب  داهن  رب  ناوت  راب  کی  هب  هک  ار  یمدـق  تفگ 
کی دوب  هتخورف  هک  ار  يا  هناخ  ياهب  رانید  دصیس  هک  يرون  نیـسحلا  وبا  ص 287 ) بوجحملا ، فشک   ) .دـنکفا هلجد  هب  ار  رانید 

يدـیمون .تسا  یلثم  سأَیلا :...  ( 249 ص 248 - سیلبا ، سیبـلت  همجرت   ) .یهد بیرف  ارم  یهاوخ  یم  وـت  هک  دـنکفا  بآ  رد  کـی 
(. وزرآ ندمآ  رب  رگید  نآ  و   ) تسا شیاسآ  تلیسو  ود  زا  کی 

.تسا رذگ  دوز  ِيزاجم  ياه  توهش  راتفرگ  هک  یسفن  زاجم : سفن 

.هزین حمُر :

547 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.4 تیب 3786 / لیذ  هب : دینک  هاگن  قدص : دعقم 

نیا تسا  تروص  گرم  هن  ندرم  همه  نیا  اُوقَدَص  ٌلاَجِر  ناوخ  رب  یُبن  زا  اوُِقباَس  نیه  دوب  نداد  ناج  قدص ،
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تسکـشب و شتلآ  تخیرگ  بناج  نآ  هدـنز  سفن  کیل  تخیر  شنوخ  رهاظ  هک  یماخ  اـسب  يا  تسا  تلآ  نوچ  ار  حور  رم  ندـب 
رگ دشن  هتفشآ  تشز و  ماخ و  هک  زج  دشن  هتفر  وا  هار  تشک و  بسا  دناشف  نوخ  بکرم  هچ  را  تسا  هدنز  سفن  دنام  هدنز  نز  هر 
هر حور  دور  یم  هدنز  وچ  ایند  رد  هدرم  دمتعم  دیهش  سفن  اسب  يا  دیعس  وب  مه  يدب  هتـشک  يرفاک  دیهـش  یتشگ  ییزیرنوخ  ره  هب 
ار وت  تروص  نیا  کـیل  تسین  درم  نآ  درم  تسا  غیت  نآ  غیت  تسوـج  وزغ  نآ  فـک  رد  یقاـب  تسه  تسوا  غـیت  هک  نت  درم و  نز 

نیا درد  هلمج  شتوق  تسا  يدرم  یکی  نآ  ننملا  وُذ  عنـص  تسد  ردنا  دـشاب  نت  غیت  نیا  دوش  لدـبم  نوچ  سفن  تسا  ینک  ناریح 
.نتشگ دیهش  ادخ  هار  رد  نداد : ناج   3820 درگ ب 3830 - وچمه  یت  نایم  يدرم  رگد 

: تسا نآرق  زا  هتفرگ  اُوقَدَص : ٌلاجر  ( 21 دیدح ،  ) .ْمُکِّبَر ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُِقباس  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دـیریگ  یـشیپ  اوُِقباَس :
رادرک راتفگ و  تسار  دنتـسب  ادخ  اب  هک  ینامیپ  رد  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم  زا  ِْهیَلَع : َهَّللا  اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 

.دوبن ادخ  هار  رد  وا  ندش  هتشک  اما  دش  هتشک  رهاظ  هب  هک  یسک  اسب  یماخ :...  اسب  يا  ( 23 بازحا ، « ) .دندوب

.نت زا  تیانک  تلآ :

.دناریمن دوخ  رد  ار  یناسفن  ياه  شهاوخ  هک  ارچ  دشن ، هتشک  ادخ  هار  رد  وا  هدنز :...  سفن 

.یناسفن ياه  شهاوخ  سفن ، زا  تیانک  نز : هر 

.نت زا  تیانک  بکرم :

.ندش هتشک  ندناشف : نوخ 

.نت زا  تراعتسا  بسا :

.دیدرگ هتشک  هتشکن ، ار  سفن  دشن : هتفر  وا  هار 

ج 6، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 
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548 ص :

هک سک  اسب  .دروآ  باسح  هب  هدـنز  ناوتن  دور  یم  هار  تروص  هب  هک  ار  هک  ره  تسین و  دیهـش  دوش  هتـشک  دربن  نادـیم  رد  هک  ره 
يا هتشک  ره  رگا  تسا  ناهج  نیا  رد  هن  تسا و  هدرم  تقیقحب  اما  تسا ، ناور  هدنز و  تروص  هب  هتسویپ ، ادخ  هب  هتـشک و  ار  سفن 

.يدوب دیعس  وبا  مه  هدش  هتشک  رفاک  يدوب ، دیهش  مزر  نادیم  رد 

رد هچ  نآ  تسا  ینعم  نآ  مّمتم  اه  تیب  نیا  نومضم  .دومرف  نایب  ربکا  رغـصا و  داهج  هنوگ  ود  زا  يرـصتخم  هتـشذگ  ياه  تیب  رد 
نانچمه وا  سفن  اما  دورب ، نایم  زا  شنت  دوش و  هتـشک  هک  سک  اـسب  .مسج  گرم  هن  تسا  سفن  نتـشک  دـیآ  یم  راـک  هب  تلماـعم 

.دنام هدنز 

.دوب یگنج  تمینغ  زا  يریگ  هرهب  هوزغ  زا  ناشدصق  اما  دندش  یم  کیرش  یمالسا  ياه  گنج  رد  یناسک  هک  نانچ 

َیلا ُُهتَرجِهَف  ِِهلوُسَر  ِهَّللا َو  َیلا  ُُهتَرجِه  َتناَک  نَمَف  يََون  اَم  ٍئِرما  ِّلُِکل  ِهَیِّنلِاب َو  ُلاَمعَالا  : » تسا هدومرف  هتـسد  نیا  هراب  رد  ص )  ) لوسر
ادخ يوس  هب  دشاب  ادـخ  تین  هک  ار  نآ  .هَیلا » َرَجاَه  اَم  َیلا  ُهتَرجِهَف  اهُجِّوَُزی  ٍهأرما  وا  اَُهبیُِـصی  اینُدـِل  ُُهتَرجِه  َتناَک  نَم  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو 

.دسر نادب  دوب  دوصقم  ایند  هک  ار  نآ  .دور و 

هب هک  يدرم  زا  یهت  رگید  دـنک و  یم  درد  لـمحت  درب و  یم  رـس  هـب  تضاـیر  رد  هـک  نآ  یکی  تـسا  نـت  ود  فـصو  رخآ  تـیب  و 
.دیامرف هدنیآ  ناتساد  رد  هک  نانچ  درپ  یم  ياج  زا  فیعض  ییادص 

هاپس اب  ار  يریما  هفیلخ  نداتسرف  و  تروص ، نآ  رب  رصم  هفیلخ  ندش  قشاع  ذغاک و  رد  رَّوصم  كزینک  تروص  ندومن  زاّمغ و  درم  ندرک  تفص 
ضرغ نیا  رهب  ندرک  رایسب  یناریو  لتق و  لصوم و  ِرد  هب  نارگ 

هراشا

هفیلخ نداتـسرف  و  تروص ، نآ  رب  رـصم  هفیلخ  ندـش  قشاع  ذـغاک و  رد  رَّوصم  كزینک  تروص  ندومن  زاّـمغ و  درم  ندرک  تفص 
لصوم ِرد  هب  نارگ  هاپس  اب  ار  يریما 
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ضرغ نیا  رهب  ندرک  رایسب  یناریو  لتق و  و 

شدـننام تسین  ملاع  هب  هک  رانک  ردـنا  وا  دراد  كزینک  کی  تفج  تشگ  يروح  هب  لصوم  هش  هک  تفگ  زاّـمغ  ار  رـصم  هفیلخ  رم 
تشگ هریخ  دابقیک  نآ  دید  وچ  ذغاک  رد  شقن  تسا  ذغاک  ردناک  تسا  نیا  وا  شقن  تسا  دح  یب  شنـسُح  هک  دیان  نایب  رد  راگن 

نآ نب  زا  نک  رب  ار  هام  نآ  وت  هب  دهدن  رگا  هک  نارگ  سب  هاپس  اب  لصوم  يوس  نامز  نآ  داتـسرف  ار  یناولهپ  داتف  شتـسد  زا  ماج  و 
متسر نارازه  اب  مشح  اب  لصوم  يوس  دش  ناولهپ  رانک  رد  هم  نیمز  رب  نم  مشک  ات  رایب  ار  هم  نک و  شکرت  دهد  رو  ار  هاگرد  رد و 

وا فاق  هوک  وچمه  دربن  زا  یقینجنم  یحاون  ره  تشگ  رهـش  لها  كالها  دصاق  تشک  درگ  رب  ددع  یب  اه  خلم  نوچ  ملع  لبط و  و 
نیگنـس جرب  مرگ  زیرنوخ  نینچ  نیا  درک  يا  هتفه  قیرب  زا  قرب  نوچ  درگ  رد  اـه  غیت  قینجنم  ياـه  گنـس  ریت و  مخز  درک  راـک  رب 
نانمؤم نوخ  یهاوخ ز  یم  هچ  هک  لوسر  شـشیپ  نورد  زا  داتـسرف  سپ  لوهَم  راـکیپ  دـید  لـصوم  هاـش  مرن  موم  نوچ  دـش  تسس 

رهـش نوریب  مور  نم  تسا  لصاح  تنیا  زیرنوخ  نینچ  یب  تسا  لصوم  رهـش  کلم  تدارم  رگ  نارگ  برح  نیز  دندرگ  یم  هتـشک 
تسا ب 3847- رت  ناسآ  دوخ  رهـش  کـلم  نیا ز  تسا  رهوگ  ّرز و  لاـم و  تدارم  رو  ار  وت  ناـمولظم  نوخ  دریگن  اـت  رد آ  کـنیا 

3831

550 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ياه میلعت  نمضتم  ینعم  هب  تسا و  لزه  تروص  هب  رتفد  نیا  ياه  ناتساد  یخرب  دننام  زین  ناتساد  نیا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2939 

http://www.ghaemiyeh.com


وبا زا  يزینک  هتفگ  زا  یکی  .تسا  هدـمآ  ناتـساد  ود  يوـنثم  تـالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  تسیچ ؟ نآ  ذـخأم  اـما  .دـنچ  یقـالخا 
.جاجح زا  يزینک  هتفگ  زا  يرگید  و  ءاجیهلا ،

هتفگ جاجح  زینک  هک  یناتساد  اب  اهنت  نآ  ریخا  تمسق  تسا و  هیبش  ناتساد  ود  ره  اب  نآ  تسخن  تمسق  تسا  هدورس  انالوم  هچ  نآ 
.دنک یم  قیبطت 

.تسا رصم  هفیلخ  هداتسرف  دور  یم  رهـش  نادب  لصوم ، مکاح  زا  كزینک  نتفرگ  يارب  هک  نآ  مینیب  یم  انالوم  هدورـس  رد  هک  نانچ 
نولوط نب  دـمحا  هک  یماگنه  اـت  دـش  هدوشگ  صاـع  نب  ورمع  هلیـسو  هب  رـصم  هک  زور  نآ  زا  .هداوناـخ  مادـک  زا  و  هفیلخ ؟ مادـک 

.دوبن رصم  رد  يا  هفیلخ  يرجه ) موس  هدس  نایاپ  هب  کیدزن   ) درک مالعا  نیمزرس  نآ  رد  ار  دوخ  لالقتسا 

رب هک  نآ  زا  سپ  و  دـندناوخن ، هفیلخ  ار  دوخ  زین  ناینولوط  .دـش  یم  نیعم  دادـغب  سپـس  قشمد  هنیدـم ، زا  تلاـیا  نیا  ياـه  مکاـح 
.تفرگ یم  نامرف  دادغب  هفیلخ  زا  رصم  نیمزرس ، نادب  نایمطاف  ندیسر  ات  دنداتفا ،

وبا مینیبب  لاح  .دندناوخ  یم  هفیلخ  ار  دوخ  دـندوب و  مکاح  روشک  نآ  رب  لاس 567  ات  دندش و  طلسم  رصم  رب  لاس 358  زا  نایمطاف 
هدوب رـصم  رد  يا  هفیلخ  وا  رـصع  رد  ایآ  و  تسیک ؟ هدروآ  يو  زینک  زا  ار  یناتـساد  نینچ  هرـضاحملا  راوشن  رد  یخّونت  هک  ءاجیهلا 

.هن ای  هدرک  دزمان  يراک  نینچ  يارب  ار  وا  تسا و 

رب نادمح  وا  ردپ  .دندرب  یم  رـس  هب  لصوم  رانک  رد  هک  تسا  بلغت  ینب  زا  ثراح  نب  نودمح  نب  نادمح  نب  هّللا  دبع  ءاجیهلا ، وبا 
دضتعم هب  ار  نآ  وا  تشاذگاو و  شرسپ  هب  ار  هعلق  نادمح  .تفر  وا  یبوکرس  يارب  یسابع  دضتعم  .تفای  تسد  نیدرام  هعلق 
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.درک میلست 

ار وا  یفتکم  هک  لاس 301  ات  تفای و  ار  نآ  عباوت  لصوم و  تیالو  یفتکم  بناج  زا  تسا  ءاجیهلا  وبا  وا  هینک  هک  هّللا  دـبع  وا  رـسپ 
لاس 303 رد  سپس  .درامگ  تشاد  هک  یلغش  رب  داد و  تعلخ  ار  وا  ردتقم  .دمآ  دادغب  هب  لزع ، زا  سپ  .دوب  لغـش  نآ  رد  درک  لزع 
زا یکی  تسد  هـب  لاـس 317  رد  درپـس و  ودــب  ار  روـنید  ناـسارخ و  هار  درک و  دازآ  لاـس 305  تـفرگ و  ار  نیـسح  شردارب  وا و 

.دش هتشک  ردتقم  ناهدنامرف 

زا هن  هتفای  تیرومأم  دادغب  هفیلخ  بناج  زا  وا  ًالوا  اریز  دشاب  ناتـساد  نیا  نامرهق  دـناوت  یمن  ءاجیهلا  وبا  تسا  مولعم  حیـضوت  نیا  اب 
تموکح وا  تیرومأم  ًایناث  رصم ، هفیلخ  بناج 

551 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رصم تموکح  هن  تسا  هدوب  دادغب  تموکح  هرادا  رد  لصوم  هفیلخ و  يارب  زینک  ندروآ  هن  تسا  هدوب  لصوم 

تسخن و يوش  يدرم  توق   ) دراد رب  رد  ار  تمـسق  ود  ره  دـنچ  ره  تسا ، جاجح  زینک  نآ  هدـنیوگ  هک  ناتـساد  رگید  تروص  اـما 
دمحا نب  دمحم  فیلأت  فرطتـسملا  .دوش  یم  هدـید  تسا - هدـش  هتفگ  لیق -»  » ناونع اب  فرطتـسملا  باتک  رد  مود ،) يوش  فعض 
هدورـس ذـخأم  باتک  نیا  تفگ  ناوت  یمن  هک  تسادـیپ  هدرک و  فیلأـت  يرجه  مهن  هدـس  لوا  همین  رد  ار  باـتک  هک  تسا  یهیـشبا 

.تسا هدوب  انالوم 

هفیلخ هب  ار  نآ  دوخ  هقیلـس  هب  انالوم  هدوب و  لوادـتم  مدرم  نایم  یناتـساد  نانچ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رت  کـیدزن  نهذ  هب  هچ  نآ 
.دوش یم  هدید  ناوارف  وا  ياه  ناتساد  رد  اه  فرصت  هنوگ  نیا  و  تسا ، هداد  تبسن  وا  مکاح  رصم و 

( دابق دابغ  ریما و  هاشداپ ، یک  : ) دابقیک
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.مشاب هتشاد  دوخ  رانک  رد  تسا  نامسآ  هام  نوچ  هک  ار  زینک  نآ  ات  مشک : ات  دابق )»  » لیذ عطاق ، ناهرب   ) .بوبحم هاش 

.كانسرت لوُهَم :

دوشن رتشیب  ناناملسم  زیرنوخ  ات  هفیلخ  هب  ار  كزینک  نآ  لصوم  بحاص  ندرک  راثیا 

دوشن رتشیب  ناناملسم  زیرنوخ  ات  هفیلخ  هب  ار  كزینک  نآ  لصوم  بحاص  ندرک  راثیا 

مبلاغ نم  نونک  هن  رو  هدـب  نیه  مبلاط  ار  نیا  ذـغاک  ردـنا  رگنب  ناشن  شقن و  وا  ردـنا  ذـغاک  داد  ناولهپ  شیپ  هب  دـمآ  لوسر  نوچ 
رتیلوا تسرپ  تب  نآ  َِرب  تب  تسرپ  تب  نامیا  دهع  رد  مین  نم  ربب  ار  نیا  دوز  ریگ  مک  یتروص  َرن  هاش  نآ  تفگب  دمآ ، لوسر  نوچ 

هفیلخ بناج  زا  هک  یسک  ناولهپ :  3848 نامز ب 3852 - نآ  شلامج  رب  قشاـع  تشگ  ناولهپ  نآ  لوسر  شدروآ  هک  نوچ  تسا 
.دوب هدمآ  رصم 

مدرم و نتـشک  زا  نآ  ياضرا  يارب  تسا و  هتـسب  ار  وا  نطاب  هدـید  توهـش  هک  یـسک  نایم  تسا  يا  هسیاقم  اـه  تیب  نیا  نومـضم 
.تسا ریسا  وا  دنب  رد  توهش  تسا و  ریما  توهش  رب  هک  نآ  و  دساره ، یمن  اهرهش  ندرک  بارخ 

.دتسیاب یناسفن  ياه  شهاوخ  ربارب  هنادرم  هک  یسک  زا  تیانک  َرن :

.ور ابیز  كزینک  زا  تیانک  تب :

ناهج يدرسفب  قشع  يدوبن  رگ  ناد  قشع  جوم  اه ز  نودرگ  رود  یفسوی  ياوه  رد  اخیلز  نوچ  یفَک  يو  رب  نامـسآ  يرحب ، قشع 
یمیرم دش  هلماح  شمیـسن  زک  یمد  نآ  يادـف  یتشگ  یک  حور  تایمان  یتشگ  حور  يادـف  یک  تابن  رد  یتشگ  وحم  يدامج  یک 

لاهن نوچمه  ولع  رد  دباتـش  یم  لامک  نآ  ِناقـشاع  هّرذ  هّرذ  خلم  نوچ  نایوج  ناّرپ و  يدب  یک  خـی  وچ  يدـیجنَُرت  اج  رب  یکی  ره 
3853 ناج ب 3859 - رهب  زا  دننک  یم  نت  هیقنت  ناشباتشا  تسه  هَِّلل  َحَّبَس 

 (، يدیهش يونثم (  حرش 
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553 ص : ج 6 ،

دیدپ یقـشع  تاکرح  زا  هک  تسا  یفک  نوچمه  نامـسآ  دیآ  یم  دیدپ  جوم  زا  ایرد  يور  رب  فک  هک  نانچ  یفک : يو  رب  نامـسآ 
.هدمآ

.تسا یقوش  كالفا  شدرگ  هک  نادب  تسا  تراشا  اه :...  نودرگ  رود 

: تابن رد  دامج  نتشگ  وحم 

: حور يادف  تایمان  ( 3 تیب 3899 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 مدز 3899 / رب  ناویح  هب  مدرم  امن  زو  مدش  یمان  مدرم و  يدامج  زا 

تراشا هّلل : َحَّبَس  ( 3 تیب 3900 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 مدش 3900 / مک  ندرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ  مدـش  مدآ  یناویح و  زا  مدرم 
،1 رشح : ، 1 دیدح : ياه  هیآ  زین  و  ( 44 ءارسا ،  ) .ْمُهَحِیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  ِهِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا 

.1 فص :

.ندیسر ناج  هب  ندیرب و  مسج  زا  كدنا  كدنا  ندرک : نت  هیقنت 

لامک يوس  هب  دنا و  تکرح  رد  ناهج  يازجا  همه  هک  تسا  هدمآ  نوگ  هنوگ  ياهریبعت  اب  يونثم  يواطم  رد  اه  تیب  نیا  نومـضم 
.یلاعت قح  هب  تسا  قشع  اهنآ  كرحم  دنور و  یم 

3 شیوخ 4399 / تفج  ِناقشاع  تفج و  تفج  شیپ  مکح  نآ  ناهج ز  يازجا  هلمج 

يدش وت  یک  وت و  رب  نان  يدز  یک  يدب  یک  یتسه  قشع  يدوبن  رگ 

/3165 تیب 3168 - لیذ  هب : دینک  هاگن  5 و  / 2012 یهر 2013 - ناج  ات  يدب  یک  ار  نان  هن  رو  اهتـشا  قشع و  هچ ز  زا  دـش  وت  نان 
.1

.دوبن ملاع  يازجا  رد  یتکرح  دوبن ، قشع  نآ  رگا  و 

يو زا  نآ و  اب  دش  تفج  باوخ  هب  هتفخ  نآ  دـید  یلایخ  نوچ  هتـشاک  بح  هدـمآ  شوخ  شا  هروش  هتـشادنپ  هر  وچ  ار  هَچ  ناولهپ 
بآ تفر 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2943 

http://www.ghaemiyeh.com


554 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوبن  يرادیب  هب  تبعل  نآک  دید  دوز  رادیب  دش  باوخ و  نآ  تفرب  نوچ 

ناـنچ رد  يدرم  مخت  تشادـن  يدرم  نآ  دـُب  نت  ناولهپ  غیرد  مدروـخ  هد ، هوـشع  نآ  هوـشع  غـیرد  مد  رب  دوـخ  بآ  چـیه  رب  تفگ 
يِدوُجُو يِدنِع  يوَتسا  يوَهلا  ِیف  هَفیلَخلِاب  یلابا  شیا  ماِمِحلِاب  یلابا  َال  دز  یم  هرعن  ماگل  دص  هدیرد  شقشع  بکرم  تشاکب  یگیر 

.ندیشیدنین رطخ  هب  .نتفرگ  ناسآ  ار  راک  نتشادنپ : هر  ار  هچ   3860 يَوَّتلا ب 3866 - َو 

.ندرک تنایخ  تشاد  هدهع  هب  ار  نآ  ندناسر  هک  یتناما  رد  .نتشاک  دیابن  هک  ییاج  رد  ار  مخت  ندمآ : شوخ  هروش 

.دراد ماهیا  نآ  ینعم  رگید  هب  نتخیر و  وربآ  نتفر : بآ 

هدوب تشز  يراـک  هک  تسناد  دـش  هاـگآ  نوچ  درک و  يراـک  تلفغ  رد   ) .تلفغ زا  سپ  یهاـگآ  زا  تیاـنک  باوخ  باوـخ : نتفر 
: تسا تیب  نیا  ینعم  نآ  سکع  .نتسناوتن و  نتشاد  هاگن  ار  دوخ  ندوب و  توهش  ریسا  ندوب : نت  ناولهپ  .تسا )

.مرادن گرم  ياورپ  یلاباال : موس  تیب  متفه ، باب  يدعس ، ناتسوب  ماس  دنتشذگ و  متسر  يدرم ز  هب  مارح  زا  سفن  ناچیپ  زاب  نانع 

.تسا ناسکی  نم  دزن  تکاله  مندوب و  .مشاب  هتشاد  هفیلخ  ياورپ  ارچ  قشع  رد  ِیلَابا : شیا 

اه نخان  درک  یبارخ  رد  زآ  بالیـس  وک ؟ لقع  وک ؟ تروشم  راگدـنواخ  یکی  اب  نک  تروشم  راکم  رخآ  مرگ  نازوس و  نینچ  نیا 
يریش دنکفا  هبور  هک  ات  هایس  لیـس  ناج  دصق  رد  هدمآ  ّدَخ  نوتفم  نآ  دنیب  مک  سپ  شیپ و  ّدَس  فلَخ  يوس  ّدَس و  يِدیا  َنَیب  زارد 

ار سک  چیه  لاَبِجلاَک  ًادوُسا  دزادنا  رد  ات  لایخ  یمودعم  هدومنب  یهچ  زا  هاچ  هب 
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ياخیلز زک  قَهَز  ردنا  مصتعم  فسوی  وچمه  قح  بآ  هتـسُشب ز  دیاب  یـشتآ  رارـش  تسا و  هبنپ  ود  نیا  لاثم  هک  رادم  مرحم  نانز  اب 
3867 دشک ب 3874 - او  ار  نتشیوخ  ناریش  وچمه  دق  رس و  فیطل 

555 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هَّبشمب هب  ٌهَّبشم  هفاضا  زآ : بالیس  .نکم ) يراک  نینچ  هدزباتش   ) .ندرک راک  هب  مادقا  زا  تیانک  نتشاک :

.نتخادنا گنچ  ندرک و  زیت  نخان  ریظن  ندرک : زارد  نخان 

.5 تیب 751 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دَس : يدیا  نیب 

.هتفیرف نوتفم :

.يزاجم قشع  هب  هدش  میلست  زا  تیانک  دَخ : نوتفم  .هنوگ  ّدَخ :

(. 1 / 900 « ) شوگرخ ریش و   » ناتساد هب : دینک  هاگن  ریش : ندنکفا  هاچ  هب  هبور و 

تشادـنپ و یعقاو  ار  نآ  ریـش  .هاچ  رد  تشاد  لغب  رد  هک  یـشوگرخ  ریـش و  سکع  نداتفا  هب  تسا  تراشا  ندرک : لایخ  یمودـعم 
.درم دنکفا و  هاچ  رد  ار  دوخ 

.اه هوک  نوچ  یناریش  لابِجلاَک : ًادوُسا 

هب هتـسشن ، ففخم  هتـسش  دـیاش  تسا و  هدـش  هدوبان  ای  رثا و  یب  شوماخ و  ینعم  هب  هتـسش  ساسا و  هخـسن  رد  تسا  نینچ  هتـسُِشب :
.تسا شوماخ  ینعم 

.تسا نایغط  هانگ و  ینعم  هب  قَهَر »  » یپاچ ياه  هخسن  رد  هملک  نیا  قَهَز : .هدرب ) هانپ  ادخ  هب   ) .هدننز رد  گنچ  مِصَتعُم :

تسا قَهز »  » ساسا هخسن  طبض  اما  نایبت ،) ریسفت   ) دنا هدرک  ینعم  نایغط  مثا و  هدمآ  نج  هروس  هیآ 6  رد  هک  ار  هملک  نیا  نارسفم 
.تسا تکاله »  » دراد تبسانم  ثحب  دروم  تیب  اب  هک  اه  ینعم  نآ  زا  یکی  .تسا  هدمآ  ینعم  دنچ  هب  قهز  و 

دور یم  نآ  رد  هانگ  باکترا  میب  هک  اه  هاگ  شزغل  زا  ناکما  دـح  رد  یتسیاب  دـنرادن ، ار  سفن  ندیـشک  دـنب  رد  ییاـناوت  هک  ناـنآ 
اهنت دننک و  يرود  نانز  زا  هصاخ 
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.دوب دنهاوخ  نمیا  شزغل  زا  هتشاد  هاگن  ار  نانآ  ادخ  هک  یناسک 

نامسآ زا  نیمز  وا  دنادن  هک  نانچ  نآ  نازورف  شقشع  شتآ  هاگ  جرم  هشیب و  هب  دمآ  دورف  ات  هار  هب  دُش  یم  لصوم و  زا  تشگ  زاب 
نب ّلُُـجف  وت  لـقع  تسیچ  لُـهُد  يداو  نیا  رد  توهـش  دـنز  نوچ  وک  فوخ  هفیلخ  زا  وک و  لـقع  وا  همیخ  ردـنا  درک  هم  نآ  دـصق 
نآ نز  ياپ  نایم  رد  تسشن  راولش و  تخادنا  نورب  نوچ  سفن  نآ  شنیـشتآ  مشچ  شیپ  سگم  زا  رتمک  هتـشگ  هفیلخ  دص  لُجُفلا 

556 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تساخب  رکشل  زا  لغلغ  زیختسر و  تسار  تفر  یم  رقم  يوس  رَکَذ  نوچ  تسرپ  نز 

ناهگان رکـشل  بلق  رب  هدز  رب  ناتـسین  زا  هیـس  رن  ریـش  دـید  فک  هب  وا  شتآ  وچمه  يراقفلا  وذ  فص  ِيوس  هنهرب  نوک  دـیهج و  رب 
زگ تسیب  ایرد  جوم  نوچ  اوه  رد  زَُغل  زا  درک  یمه  ذبنُگ  رن  ریـش  هدز  مه  ردنا  همیخ  هلیوط و  ره  هدـمآ  شوج  رد  وید  نوچ  نایزات 

تفاتش ور  هم  همیخ  يوس  دوز  تفاکش  رب  ار  شرس  ریشمش و  هب  دز  رن  تسم  ریش  وچ  دمآ  ریـش  شیپ  رذح  یب  دوب و  هنادرم  ناولهپ 
ياپ رب  هدنام  وا  يدرم  تفج  تشگ  شلاچ  هب  يریش  نانچ  اب  دوب  ياپ  رب  نانچمه  وا  يدرم  دومن  يروح  نآ  دب  وا  ار  دوخ  هک  نوچ 

ود نآ  یلاح  دنتشگ  دحتم  نامز  نآ  توهش  هب  وا  اب  دش  تفج  وا  يدرم  زا  دنامرد  بجع  رد  ور  هام  ياقل  نیریـش  تب  نآ  تفخن  و 
رگد یناج  ناشبیغ  زا  دسر  یم  رگدمه  اب  ناج  ود  نیا  لاصّتا  ناج ز 
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ردنا کیل  نیقی  دیاز  یثلاث  دیآ  عمج  نیک  هب  ای  يرهم  هب  سک  ود  اجک  ره  ینز  هر  شقولُع  زا  دـشابن  رگ  ینداز  قیرط  زا  دـیامن  ور 
شاب یم  رظتنم  داش  دوز  ینیرق  ره  زا  درگم  نیه  داز  وت  تاـنارق  زا  جـیاتن  نآ  رظن  رد  ینیبب  وس  نآ  يور  نوچ  روص  نآ  دـیاز  بیغ 

دسر ز یم  رد  ناشگناب  للَط  قطن و  تروص و  ار  یکی  ره  للِع  زا  دنا و  هدییاز  لمع  زک  ار  تایّرُذ  قاحلا  ناد  قدـص  ار  تاقیم  نآ 
وا درک  مگ  هار  نز  ماگ  رتوز  تسیچ  تلوم  لوم  نز  درم و  ناج  بیغ  رد  رظتنم  لاعَت  رتوز  اله  لفاغ  ام  ياـک ز  لاـجِح  شوخ  نآ 

رانک رد  .قارع  لامـش  رد  تسا  يرهـش  نونکا  لـصوم :  3875 غود ب 3901 - گـید  ردـنا  داـتفا  سگم  نوچ  غورد  حبـص  نآ  زا 
.تسا تفاسم  رتم  ولیک  دصیس  دادغب  نآ و  نایم  لصوم  تلایا  زکرم  هلجد  یبرغ 

.5 تیب 1402 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لُجُفلا : ِنب  ّلُُجف 

.یبرع نابسا  .هداژن  نابسا  نایزات :

5 دش 2375 / راک  نیز و  تقو  ار  نایزات  دش  راکیپ  هزاوآ  ناهگان 

557 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیا هک  تسادـیپ  دـنا و  هدرک  ینعم  خاروس  ار  نآ  ناحراش  زغل : ( 5 تیب 2566 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .اوه رد  نتـسج  ندرک : دـبنگ 
ینعم هب  ار  زغل  انالوم  دور  یم  لامتحا  .تسا  رامـسوس  شوم و  خاروس  ینعم  هب  تغل  رد  زغل  .دـنا  هتفرگ  درب  راـک  نیمه  زا  ار  ینعم 

.دشاب هتفرگ  هاگنیمک  ناهنپ و  ياج 

.دنزرف هفطن  داقعنا  زا  تیانک  رگد : یناج 

.دوب الاب  تیب  رد  هک  رگد  ناج  دیامن : ور 

.لمح مایا  يادتبا  رد  درم  هفطن  اب  محر  رد  نز  نوخ  ندش  هتسب  قولُع :
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زا دـیآ  یم  دـیدپ  ود  نآ  عامتجا  زا  هک  يرثا  زا  تیانک  نداز : یثلاـث  .ددرگ ) یم  دـیدپ  يدولوم  دـیاین  شیپ  محر  رد  یعناـم  رگا  )
یـسک ره  اب  دیابن  سپ  .دوش  یم  هداد  یمدآ  هب  تمایق  رد  دوش و  یم  تبث  لامعا  همان  رد  رثا  نآ  حلاصان و  ای  حلاص  رادرک  راتفگ و 

.دیدرگ نیرق  وا  اب  تسویپ و 

.دش دهاوخب  راکشآ  اه  تبراقم  نآ  هجیتن  هک  يزور  تاقیم :

ّتیرذ دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  هیآ : هب  تسا  تراشا  تاـیّرُذ : قاـحلا 
هراب رد  مینیب  یم  هک  ناـنچ  هیآ  نیا  ( 21 روط ، « ) .میدـنویپ یم  نانآ  هب  ار  ناشاه  تیرذ  دـندرک  يوریپ  نانآ  زا  نامیا  رد  نانآ  ياه 

.تسا هتفرگ  دالوا  نوچ  ار  لامعا  انالوم  اما  تسا  نادنزرف 

.تسا مسج  زا  تیانک  تیب  رد  .بارخ و  ياج  هناخ ، رثا  لَلَط :

.هلجح عمج  لاجِح :

.ناهن ملاع  زا  تیانک  لاجح : شوخ 

، هغالبلا جهن  « ) .دنا هتـشاد  هاگن  امـش  ندیـسر  راظتنا  رد  دـنا و  هتـشادب  ار  ناگتفر  شیپ  : » تسا ع )  ) یلع هدومرف ي  بیغ : رد  رظتنم 
.دوب هتفر  هفیلخ  يوس  زا  هک  يرومأم  درک : مگ  هار  هبطخ 21 )

.طلغ ياه  هناشن  زا  تیانک  غورد : حبص 

.نتشادن زیرگ  هار  نداتفا : غود  رد  سگم  نوچ 

5 ماوه 2067 / هدیدنگ  غود  ردنا  وچمه  ماحدزا  رد ز  زا  دنداتفا  ردنا 

تفر هچ  نآ  زا  دیوگن  زاب  هفیلخ  هب  هک  ار  كزینک  نآ  وا  نداد  دنگوس  درک و  هک  تنایخ  نآ  زا  رکشل  رس  نآ  ندش  نامیشپ 

تفر هچ  نآ  زا  دیوگن  زاب  هفیلخ  هب  هک  ار  كزینک  نآ  وا  نداد  دنگوس  درک و  هک  تنایخ  نآ  زا  رکشل  رس  نآ  ندش  نامیشپ 

دـش هچ  نیز  هفیلخ  اب  ور  دیـشروخ  يا  هک  شدنگوس  داد  نارگ  مرج  نآ  زا  وا  نامیـشپ  دش  نآ  زا  دـعب  دـُب  نآ  رب  مه  يزور  دـنچ 
وا داتفا  ماب  سپ ز  تشگ  تسم  هفیلخ  ار  وا  دیدب  نوچ  وگم  يزمر 
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تیانک نداتفا : ماب  زا  تشط   3902 دونش ب 3905 - دننام  هدید  دوخ  دوب  یک  دوب  هدرک  شفـصو  هک  نادنچ  دص  دید  تشط  زین  ار 
( .تشادن دوخ  طبض  تقاط  هک  دش  كزینک  هتفیش  نانچ   ) .یناهن ندش  راکشآ  زا 

فورعم لـثم  زا  هتفرگ  هدـید :...  دوخ  دوب  یک   4 تشگ 3501 / شوه  یب  شلد  ماـب و  رـس  زا  تشط  داـتفا  اـت  تفگ  یم  نینچ  نیا 
«. ِهَنَیاَعُملاَک ُرَبَخلا  َسَیل  : » تسا

يا تسیچ  لطاب  ّقح و  لاؤس  ینادنخـس  زا  يدرم  درک  شوگ  نآ  هن ز  ناد  مشچ  ِنآ  تروص  شوه  ِمشچ  رهب  تسا  ریوصت  فصو 
نیا شیپ  دـمآ  لـطاب  تبـسن  هب  نآ  تسا  لـصاح  شنیقی  تسا و  قح  مشچ  تسا  لـطاب  نیا  تفگ  تفرگب و  ار  شوگ  لاـقم  وکین 

شلایخ دوخ  ار  وا  فوخ  باتفآ  لایخ  زا  بوجحم  تسین  باجتحا  شاّفخ  درک  را  باتفآ  نیما ز  يا  اـه  نخـس  بلغا  تسا  تبـسن 
ریوصت نمـشد و  لایخ  زا  شدناسفچ  یم  تاملظ  بش  رب  شدناسرت  یم  رون  لایخ  نآ  دشک  یم  تملظ  يوس  شلایخ  نآ  دهد  یم 

 ) يونثم حرـش  تشادـن  تقیقحت  بات  لّیخم  نآ  تشارف  هُک  رب  عَُمل  تفـشک  ایـسوم  تسود  راـی و  رب  يا  هدیـسفچ  رب  وت  هک  تسوا 
559 ص : ج 6 ، يدیهش ،) 

سب ناد و  نیا  برَح  َلبَق  هَعاَجَـش  َال  سک  دیـسارهن  برح  لایخ  زا  یلـصاو  هر  نیز  ار و  شلایخ  رم  یلباق  هک  نآ  دب  هّرغ  وشم  نیه 
دوب یماخ  ره  رکف  هلمح  نِرق  دوب  یماّمح  هب  نآک  متـسر  شقن  رف  ّرک و  دص  نامتـسر  نوچ  دـنک  یم  رَِکف  ردـنا  زیح  برح  لایخ  رب 

هچ نآ  دور  تمشچ  رد  شوگ  زک  نک  دهج  دوش  رطضم  یمتسر  دوب ؟ هچ  زیح  دوش  رَصبُم  نوچ  عمس  لایخ  نیا 
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وچ نت  هلمج  هکلب  مشی  وچمه  شوگ  ود  ددرگ  يرهوگ  مشچ  عبط  مه  دوش  تشوگ  سپـس  نآ  دوش ز  قح  نآ  تسدـُب  لطاب  نآک 
لایخ نیا  ات  نک  دـهج  لامج  نآ  لاـصو  هلاـّلد  تسه  لاـیخ  نآ  لاـیخ و  دزیگنا  شوگ  دوش  هنیـس  رهوگ  مشچ و  هلمج  دوش  هنییآ 
کلم وت  ار  کلم  زینک  نآ  اـب  شوخ  درک  يواـگ  شیر  زین  دـنچ  کـی  مه  لوگ  هفیلخ  نآ  دوش  نونجم  ربهر  هلـالَد  اـت  دوش  نوزفا 

هچ ات  ناد  باوخ  ار  نآ  وت  هتفخ  تلد  يا  نادواج  دـنامن  یم  نآـک  تکلمم  ریگ  قرب  ار  نآ  وت  دـنام  یمن  نوچ  ریگ  قرـش  برغ و 
وک ونـش  مک  قفانم  زا  تسا  ینمأم  هک  نادـب  ملاـع  نیا  رد  مه  تولگ  يداـّلج  وچمه  دریگب  هک  تورب  داـب و  نآ  درک  « 42  » یهاوخ
نآ دنک و  یم  يروصت  دوخ  لایخ  رد  هدنونـش  دننک  فصو  ار  يزیچ  هاگ  ره  تسا : ریوصت  فصو   3906 تسین ب 3929 - تفگ 

.دنیب یم  شوه  مشچ  اب  هدروآ  لایخ  رد  هچ 

دـنیبب و دـناوت  یم  مشچ  ار  هدـش  فصو  تروص  اما   1 لاصو 3454 / لّالد  تسه  شلایخ  نآ  لاـیخ و  دـیاز  هچ  ماـن  زو  تفـص  زا 
.تسین یبیصن  نآ  ندید  رد  ار  شوگ 

نیا ینعم  دندیسرپ  وا  زا  .تسین  تشگنا  راهچ  زج  لطاب  قح و  نایم  دینادب  : » تسا ع )  ) یلع نانخس  رد  ینادنخس :...  زا  يدرم  درک 
ییوگب هک  تسا  نآ  لـطاب  تفگ  سپـس  تشاذـگ  هدـید  شوگ و  ناـیم  تشادرب و  دروآ و  مهارف  ار  دوخ  ناتـشگنا  تسیچ  نخس 

هبطخ 141) هغالبلا ، جهن  « ) .مدید ییوگب  هک  تسا  نآ  قح  مدینش و 

__________________________________________________

.ده ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 42)

560 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ
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.شافخ لاثم  رد  هک  نانچ  .دشاب  قح  تسا  نکمم  رگید  یتبسن  هب  اما  تسا  لطاب  هدید  هب  تبسن  هدینش  دمآ : لطاب  تبسن  هب 

رگا .دشاب  لطاب  هدینـش  ره  هک  تسین  نینچ  یلو  .تسا  لطاب  هدـید  هب  تبـسن  هدینـش  هک  شیپ  تیب  يارب  تسا  یحیـضوت  باتفآ : ز 
مـشچ هک  یناسک  .دراد  دوخ  روصت  رد  ار  باتفآ  لایخ  هک  ارچ  دوش  باتفآ  دوجو  رکنم  دناوت  یمن  دنیبب  ار  باتفآ  دـناوتن  یـشافخ 

.تسا راکشآ  نانآ  رب  قح  راثآ  هک  ارچ  دنوش ، قح  رکنم  دیابن  دننیبب  ار  قح  دنناوت  یمن  تسا و  روک  نانآ  نطاب 

.درک یم  نورب  نابیرگ  زا  هک  وا  تسد  ییانشور  هب  تسا  تراشا  تفشک :

رد نانآ  دنا ، هتفرگ  وخ  رادنپ  هب  هک  وا  دننام  یناسک  نوعرف و  .دید  دناوت  یمن  ار  تقیقح  تسا و  هتفرگ  وخ  رادنپ  اب  هک  نآ  لیخم :
دهاوخ ود  ار  نآ  دنیبب و  کی  ار  یکی  دناوت  یمن  هاگ  چیه  لوحا  هک  نانچ  دنناوخ  یم  رحـس  ار  هزجعم  دنا و  ناوتان  تقیقح  ندـید 

.دید

: برَح َلبق  هعاجش  ال 

اب دیآ  رد  لایخ  هب  هچ  نآ  نایم  تسا  يا  هسیاقم  متسر : شقن   3 بورُحلا 4002 / َلبَق  یَتَف  ای  هعاجش  بویغ ال  رادهپس  ربمغیپ  تفگ 
.دشاب تقیقح  هچ  نآ 

.دسر هچ  ناتأرج  مک  هب  ات  دنسرت  یم  زین  ناروالد  دیآ  رد  هدید  هب  دوش  یم  هدینش  گنج  یتخس  زا  هچ  نآ  رگا  عمس : لایخ  نیا 

.2 تیب 857 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندش : مشچ  عبط  مه  شوگ 

.ندش لدبم  نیقی  هب  لایخ  نونجم : ربهر  هلالد 

.تقامح یهلبا ، يواگ : شیر 

هتکن دنچ  هب  تسوا  شور  هک  نانچ  .دوب  هچ  نآ  زا  رتابیز  ار  وا  هرهچ  هفیلخ  ندـید  هفیلخ و  دزن  كزینک  ندرب  ناتـساد  تبـسانم  هب 
اب هک  اه  هدینش  اسب  هکنیا  یکی  دنک  یم  تراشا  مهم 
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هدید ار  یناسک  رگا  هکنیا  رگید  .تسا  تبسن  هب  مه  هدینـش  ندوب  لطاب  .تسا و  قح  دنیب  ار  هچ  نآ  هدید  اما  دوشن ، قبطنم  تقیقح 
ییاناوت دنچ  ره  شافخ  .دراذگ  یمن  هدوسآ  ار  نانآ  لایخ  نآ  .تسه و  نانآ  رـس  رد  نآ  ندید  لایخ  دـنیبب  ار  تقیقح  هک  دوبن  يا 

نتخیرگ تبسانم  هب  دناشک و  یم  شیکیرات  هب  دناسرت و  یم  ار  يو  باتفآ  لایخ  درادن  ار  باتفآ  ندید 

561 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

راکشآ نالباق  يارب  ار  هتفهن  ياه  هتکن  هک  نانیب  تقیقح  یکی  دنک : یم  تراشا  هتـسد  ود  هب  هیاس  هب  نآ  ندرب  هانپ  رون و  زا  شافخ 
هوک ار  لّیخم  رتشیب  ناـحراش   ) .دـیوگ یم  لـّیخم  ار  نآ  هک  نارکنم  يرگید  دـنک و  یم  ریبعت  ع )  ) یـسوم هب  ناـنآ  زا  و  دـننک ، یم 

هوک و هن  تسا  رادناج  تفص  لیخم  هک  ارچ  .تسا  تقد  زا  یلاخ  ریبعت  نیا  یلو  تشادن  ار  ادخ  رون  یّلجت  بات  هک  دنا  هدرک  ینعم 
(. ع  ) یسوم زا  هن  تسادخ  زا  هوک  رب  یلجت  هک  یلاح  تسا  بوسنم  یسوم  هب  فشک  تیب  رد  هک  نآ  رگید  نآ  دننام 

رگید .دزیرگ  یم  دـیآ  شیپ  گنج  نوچ  دـنیب و  یم  مزر  نادـیم  ریلد  ار  دوخ  لایخ  اـب  سک  ره  دیـسر ، ناوتن  تقیقح  هب  لاـیخ  اـب 
یبلطم يارب  همدقم  اه  تیب  نیا  لصاح  .ددرگ و  لدـب  هدـید  هب  هدینـش  ات  درک  تدـهاجم  دـیاب  لایخ  بادرگ  زا  ییاهر  يارب  هکنیا 

.دیامرف هدنیآ  ياه  تیب  رد  هک  تسا 

مینیب یمن  نیا  ریغ  هک  ددرگ  یم  زاب  نیدب  ناشیا  تّجح  اریز  تّجح  نآ  فعض  نایب  ترخآ و  نارکنم  تّجح 

مینیب یمن  نیا  ریغ  هک  ددرگ  یم  زاب  نیدب  ناشیا  تّجح  اریز  تّجح  نآ  فعض  نایب  ترخآ و  نارکنم  تّجح 

زا دنک  زگره  یلقاع  لقع  لاوحا  یکدوک  دنیبن  رگ  یمدید  مه  رگد  يزیچ  يُدب  رگ  یمد  ره  دیوگ  تسا  نیا  شتّجح 
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دـش یک  بوقعی  لد  زا  دـیدن  ناوخا  هدـید  فسوی  نسح  قشع  لاـف  وکین  هاـم  ددرگن  مک  قشع  لاوحا  یلقاـع  دـنیبن  رو  لـقن  لـقع 
مشچ دمآ  بلاغ  دوب  گنج  رد  رِـس  مشچ  اب  رَـس  مشچ  دید  بوشآ  یعفا و  یبیغ  مشچ  دید  بوچ  یـسوم  مشچ  ار  اصع  رم  دیدپان 

ره شیپ  لامک  رد  درادن  نایاپ  نخـس  نیا  دیدپ  ُدب  يرون  بیغ  مشچ  شیپ  دید  تسد  ار  دوخ  تسد  یـسوم  مشچ  دومن  تّجح  رِس 
لایخ دشاب  ولگ  جرف و  ام  شیپ  تسود  رارسا  وا  شیپ  نک  نایب  مک  تسولگ  جرف و  وا  شیپ  تقیقح  نوچ  لایخ  نوچ  دشاب  مورحم 

نک هتوک  راکنا  نانچ  اب  تسوا  رهب  نیِد  ِیل  ٌنیِد َو  مَُکل  نآ  تسوخ  نییآ و  ولگ  جرف و  ار  هک  ره  لامج  ناج  دـیامن  مد  ره  مرجـال 
میرک نآرق  زا  هتفرگ  .نید  نم  يارب  نـید و  امـش  يارب  نآ  نـیِد :...  مَُـکل   3930 نهک ب 3941 - ربگ  اـب  يوگ  مک  ادـمحا  نخس 

نآ ناحراش  ضعب  راکنا : ( 6 نورفاک ، « ) .ارم نم  نید  ار  امش  امش  نید  ِنیِد : َِیل  ْمُُکنیِد َو  ْمَُکل  نارفاک : هب  ص )  ) لوسر خساپ  تسا 
زا هک  يراکنا  نینچ  اب   ) .تسا هیجوت  لباق  زین  نآ  يردصم  ینعم  هب  یلو  دـنا ، هتفرگ  لعاف ) يارب  زا  ینبم  ردـصم   ) رِکنُم ینعم  هب  ار 

ار تقیقح  ندـید  دـیوگ : انالوم  .دـنریذپ  یمن  ار  سوسحم  زج  هک  تسا  یناـسک  دوصقم  نارکنم ، زا  .وگم ) نخـس  ینیب  یم  ناـنیا 
نایم زا  لوقعم  دنیبن ، ار  سوسحم  زج  يا  هدید  رگا  اّما  دیاب  نیب  تقیقح  هدید 

563 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا تسد  ات  دوبن و  هاگآ  نآ  تقیقح  زا  دنکفین ، ار  اصع  ات  یسوم  هک  ییاج  .دورن 
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.دنشاب هاگآ  تقیقح  زا  تشاد  عقوت  دیابن  نادرخ  هتوک  زا  تسناد ، یمن  ار  نآ  ندوب  ینارون  درواین ، نوریب  نابیرگ 

عامج يارب  يور  بوخ  نآ  دزن  هفیلخ  ندمآ 

عامج يارب  يور  بوخ  نآ  دزن  هفیلخ  ندمآ 

درک يازفارهم  ِزیخ  تفخ و  دـصق  درک  ياـپ  رب  رکذ  درک و  وا  رکذ  عاـمج  رهب  زا  تفر  نز  نآ  يوـس  عاـمتجا  يار  درک  هـفیلخ  نآ 
شریک تفخ  دیـسر  شـشوگ  رد  شوـم  تشخ  تشخ و  تـسبب  شـشیع  هر  دـمآ  اـضق  سپ  تسـشن  نوتاـخ  نآ  ياـپ  ناـیم  نوـچ 

، فیفخ زاوآ  ریرص :  3942 ریـصح ب 3946 - نآ  يدنت  هب  دبنج  یمه  هک  ریرَـص  نیا  دـشاب  رام  زک  نآ  مهو  دـیمر  یّلک  شتوهش 
.نآ زج  و  ملق ، خلم ، زا  هک  نانچ 

.ایروب ریصح :

كزینک هدنخ  زا  هفیلخ  ندرک  مهف  و  ریما ، نآ  توهش  تّوق  هفیلخ و  توهش  فعض  زا  ار  كزینک  نآ  نتفرگ  هدنخ 

كزینک هدنخ  زا  هفیلخ  ندرک  مهف  و  ریما ، نآ  توهش  تّوق  هفیلخ و  توهش  فعض  زا  ار  كزینک  نآ  نتفرگ  هدنخ 

شمادنا ریـش و  وا  تشکب  هک  ناولهپ  نآ  يدرم  دمآ  شدای  تفرگ  شا  هدنخ  ههقهق  ردنا  دـمآ  تفگـش  زا  وا  ِیتسـس  نآ  دـیدب  نز 
رب هدنخ  دمآ  بلاغ  نایگنب  نوچمه  دیدنخ  یم  تخـس  زارف  بل  دـش  یمن  درک و  یم  دـهج  زارد  دـش  نز  هدـنخ  دـمآ  بلاغ  نانچ 
ناد یندعم  ار  یکی  ره  لد  ّيداش  مغ و  هدنخ  هیرگ و  دوشگ  ناهاگان  لیس  دنب  وچمه  دوزف  یم  هدنخ  دیشیدنا  هچ  ره  نایز  دوس و 
دنت تشگ و  هَریَط  هفیلخ  سپ  وز  هدنخ  نآ  دشن  یم  نکاس  چیه  ناد  حاّتف  فک  رد  ردارب  يا  نآ  حاتفم  ینزخم  ار  یکی  ره  لقتـسم 

رو داد  میناوتن  هوشع  وگ  یتسار  داتفوا  یّنَظ  هدنخ  نیز  ملد  رد  دیلپ  يا  وگاو  هدنخ  ِّرس  تفگ  دیشک  رب  شفالغ  زا  ریـشمش  دوز  وخ 
لد رد  تسا  ینتفگ  هچ  نآ  ره  نتفگ  تدیاب  تسا  ینشور  نم  لد  رد  منادب  نم  مدب  وت  يرآ  برچ  هناهب  ای  میبیرفب  یتسار  فالخ 

ناد یهام  وت  ناهاش 
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تـسارف نآ  تشط  ریز  دیآ  صرح  مشخ و  تقو  تشگ  تقو  لد  رد  تسه  یغارچ  کی  ربا  ریز  تلفغ  دش ز  هگ  هگ  هچ  رگ  ربطس 
ییوگب رو  تندرک  هناهب  دوخ  دوبن  دوس  تندرگ  مّرب  ریـشمش  نیدب  نم  تسا  نتفگ  ّقح  هچ  نآ  ییوگن  رگ  تسا  نم  رای  نامز  نیا 

داد ب ریرقت  نینچ  دـنگوس و  دروـخ  داـهن  مه  رب  ناـمز  نآ  فحـصم  تفه  منک  تداـش  منکـشن  نادزی  ّقـح  مـنک  تدازآ  تـسار 
3947 - 3964

566 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هتسب زارف :

تیاـعر زا  تیاـنک  ناـیز : دوـس و  یخرف )  ) زارف هرجح  رد  يداـش و  رد  هدرک  زاــب  اــم  سنوـم  یم  رد و  هرجح  هـب  ود  ره  وا  نـم و 
.تقو تحلصم 

.تسا دوصقم  ینعم  نیا  تیب  رد  و  ادخ ، ياه  مان  زا  یمان  .هدنیاشگ  حاّتَف :

.ندمآ مشخ  هب  نتشگ : هریط  ( 43 مجن ،  ) .یْکبَأ َکَحْضَأ َو  َوُه  ُهَّنَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  هب  تراشا  حاّتف : فک  رد 

.لوبق لباق  رهاظ  هب  هتخاس و  رب  ياهرذع  برچ : هناهب 

( یلوعفم  ) م دـب + زا  بکرم  هملک  تفگ  ناوت  یم  یلو  .يروایب  هناـهب  ناـبز  رب  .دـنا  هتفرگ  مد  زا ب + بکرم  ار  نآ  ناـحراش  مَدـِب :
.يونعم ینشور  زا  تیانک  هام : .ییوگب ) نم  هب  ییارایب و  ار  لوقعمان  هناهب   ) .تسا هناهب  تفص  دب »  » تسا و

.رادیب تسا و  راک  رد  لد  هک  هاگ  نآ  تشگ :

.نتشگ ناهنپ  زا  تیانک  ندمآ : تشط  ریز 

تـسا يا  هنوگ  دـیکأت  تفه  ًارهاظ  یلو  دروخ  دـنگوس  نادـب  داهن و  مه  يور  ار  نآرق  تفه  دـنا  هتـشون  ناحراش  فحـصم : تفه 
.دنرادن مقر  هب  یهجوت  و  نایم ، رد  نآرق  تفه  دنیوگ  هک  نانچ 

تمشکب هن  رگ  ار و  هدنخ  نیا  ببس  وگ  تسار  هک  هفیلخ  هارکا  ریشمش و  مخز  میب  زا  هفیلخ  اب  ار  زار  نآ  كزینک  نآ  ندرک  شاف 

هفیلخ هارکا  ریشمش و  مخز  میب  زا  هفیلخ  اب  ار  زار  نآ  كزینک  نآ  ندرک  شاف 
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تمشکب هن  رگ  ار و  هدنخ  نیا  ببس  وگ  تسار  هک 

هفیلخ نآ  اـب  کـی  هب  کـی  دوب  هار  ردـنا  هک  كدرِگ  نآ  حرـش  ار  لاز  دـص  متـسر  نآ  يدرم  ار  لاوحا  تفگب  دـش  زجاـع  وچ  نز 
یکی زا  درم  ورف  وک  شوک  سومان  نیا  یتسـس  نیا  زاب  ندـگرک  خاش  وچ  مئاـق  رکذ  نآ  ندـمآ و  همیخ  يوس  نتـشک  ریـش  دومناو 

.لاز متسر  دص  لاز : دص   3965 شوم ب 3968 - تشخ  شخ 

.همیخ هلجح ، كدرگ :

هنعط  ) .دراد سومان  ظـفح  رد  شـشوک  هک  شوک : سوماـن  یماـظن )  ) اـیرث نوچ  رهوگ  هب  هدومارب  اـّیهم  ورـسخ  یتشاد  كدرگ  ود 
( .تسا يا  هنوگ 

نیا باُرت  زا  درآرب  یم  ار  اهزار  باتفآ  نیا  شتآ و  ربا و  بآ و  راکم  َدب  مخت  تسُر ، دهاوخب  نوچ  راکـشآ  قح  دنک  یم  ار  اهزار 
دمد رب  دوش  اوسر  نیمز  نیا  تسا  هدروخ  هچ  ره  دوش  ادیپ  اهّرس  نآ  راهب  رد  زیختـسر  دوجو  ناهرب  تسه  زیر  گَرب  دعب  ون ز  راهب 

زک یمغ  ره  شرـس  رب  نآ  دوش  ادیپ  یگلمج  شروخ  یتخرد و  ره  خیب  ِّرـس  شبهذم  ریمـض و  درآ  دـیدپ  ات  شبل  زا  ناهد و  زا  نآ 
رامخ نیا  راکشآ  دمآ  رب  یم  نیمادک  زا  رامخ  جنر  نآ  هک  یناد  یک  کیل  يا  هدروخ  نآک  دوب  یم  رامخ  زا  يا  هدرزآ  لد  وت  يو 

568 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  هنازرف  هگآک و  دسانش  نآ  تسا  هناد  نآ  هفوکشا 

تـسا نان  زا  هفطن  رجـش  اب  دمآ  هدننام  یک  هناد  رثا  اب  الویه  دننام  تسین  ار  هنادرم  ِنَت  دنام  یک  هفطن  ار  هناد  دنامن  هفوکـشا  خاش و 
نانچ دشاب  یک  تسا  هفطن  زا  مدرم  نان  وچ  دشاب  یک 
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ای دب  وا  وچمه  تروص  هب  یک  دیدپ  دش  یـسیع  لیربج  مد  زا  راخب  نوچ  دوبن  ربا و  تسا  راخب  زا  ران  هب  دنام  یک  تسا  ران  زا  یّنج 
وچ تعاط  دوب  یک  راد  ياپ  لکش  هب  يدزد  دوب  یک  كات  هب  دنام  یمن  يروگنا  چیه  كاخ  هب  دنام  یک  تسا  كاخ  زا  مدآ  دیدن 
هب تسا  تراشا  ندرک : راکشآ  ار  اهزار   3969 رس ب 3985 - درد  جنر و  لصا  ینادن  سپ  رثا  دننام  تسین  یلصا  چیه  رادیاپ  دلخ 

.نداد ماجنا  تشز  راک  نتشاک : دب  مخت  ( 9 قراط ،  ) .ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  میرک : نآرق 

.نورد یگنوگچ  زا  تیانک  بهذم :

.هتفای شرورپ  هنوگچ  تسا و  یتخرد  عون  هچ  تسناد  ناوت  یم  تخرد  ره  گرب  خاش و  زا  تخرد :...  ره  خیب  ّرس 

.تسین یلاخ  تروص  زا  هاگ  چیه  هک  نانچ  .تروص  ره  هدنریذپ  تسا  يرهوج  .زیچ  ره  هّدام  لصا و  .یلویه  الویه :

.ریظن دیدن : ( 6 تیب 1306 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 6 ریمخ 1306 / يالویه  یب  نان  اذَّبَح  ریمض  دریگ  رثا  دماج  نآ  زا  ات 

ناراهب تسا و  ناهنپ  نیمز  رد  اه  ینتـسر  مینیب  یم  هکنیا  یکی  تسا  هدـش  ناـیب  لـیثمت  اـب  هک  تسا  دـنچ  يا  هتکن  اـه  تیب  نیا  رد 
.دیدرگ دهاوخ  راکشآ  رئارَّسلا » یَلُبت   » زور دهد و  ماجنا  ناهنپ  ناهج ، نیا  رد  یمدآ  هک  ار  ییاهراک  تسا  نینچ  .دوش  یم  راکـشآ 

رـس نادب  هک  تسا  يراک  رثا  ددرگ  یم  یمدآ  رازآ  بجوم  هچ  نآ  هکنیا  رگید  .دهد  یم  یهاوگ  دنا  هدرک  هچ  نآ  رب  اپ  تسد و  و 
.تسا هدوب  مرگ 

569 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نان  هاوخ  هاج و  هاوخ  لام و  هاوخ  ناهج  ردنا  یتوهش  ره  نینچمه 

نوچ دنک  یتسم  ار  وت  اهنیز  یکی  ره 
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دنز یم  ترامخ  نآ  یباین 

هچ نآ  اب  دوش  یم  راکـشآ  هچ  نآ  اـما   3 / 2256 تسدـُب 2258 - تا  یتسم  دوقفم  نآ  دـب  هک  تسا  هدـش  نآ  لیلد  مغ  راـمخ  نیا 
.تسین دننامه  تروص  رد  هتفرگ  ماجنا 

َرب هب  دنام  یک  هناد  یتشک  هناد  رگد  لکش  يا  هدرک  یهانگ  وت 

دوُع هب  ار  سک  مدز  یک  نم  وا  دیوگ  دوب  بوچ  دص  ازج  درک و  انز  وا 

الخ رد  ار  انز  دنام  یک  بوچ  الب  نیا  دوب  انز  نآ  يازج  هن 

 ... میکح يا  ار  اود  دنام  یک  درد  میلک  يا  ار  اصع  دنام  یک  رام 

(3 / 3449 تیب 3461 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 3 / 3449 دناشن 3461 - نآ  ياج  شنوچ  دنادن  سک  دنامن  ار  اهرثا  نآ  اه  ببس  نیا 

زا مه  يو  هب  دنام  یمن  رگ  تسا  َیِش  نآ  هدنشَک  تسا و  لصا  هچ  نآ  ادخ  دناجنرب  یک  یهانگ  یب  ازج  نیا  دشابن  یلصا  یب  کیل 
نک يراز  دوز  راـبتعا  ار ز  هنگ  نآ  ینادـن  رگ  تسا  یتوهـش  زا  تتبرـض  نیا  تفآ  تسا  یتَّلز  هجیتـن  تجنر  نادـب  سپ  تـسا  يو 
یک متـس  ملظ و  زا  كاپ  ناحبـس  وت  يا  ازـس  دروخ و  رد  ریغ  مغ  نیا  تسین  ادخ  يا  وگ  یم  راب  دص  نک  هدجـس  رافتغا  نک  بلط 
امئاد رابتعا  ار ز  ببـس  يدیـشوپب  نوچ  ار  مرُگ  دیابب  یمرج  مه  کیل  ار  مرج  منادـن  یم  نَّیعم  نم  مغ  درد و  ار  ناج  مرج  یب  یهد 
دینک هاگن  يو : هب  دنام  یمن   3986 دوش ب 3994 - رهاظ  میدزد  تسایـس  زک  دوب  نم  مرج  راهظا  ازج  هک  راد  هدیـشوپ  ار  مرج  نآ 

.3 / 3450 تیب 3462 - لیذ  هب :

.نتسیرگن کین  .ندرک  تقد  رابتعا :

نآ راوزبس  رد  اهزور  يدرگب  وت 
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.نتساوخ ششخب  رافتغا :  5 رابتعا 889 / یباین ز  ار  لد  نانچ 

570 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک جنر  نیا  هک  درک  فارتعا  دروآ و  ور  ادخ  هب  دیاب  سپ  .تسا  یشزغل  رفیک  دوش ، یهودنا  راچد  ای  دسر ، یمدآ  هب  یتبیـصم  رگا 
نِم مَک  ُهَترَتَس َو  حِیبَق  نِم  مَک  : » يدـناشن مغ  نیا  رد  ارم  يدـناشوپ و  ار  هانگ  نآ  هک  ساپـس  .تسا  نامرفان  ِنم  يازـس  تسا  ناج  رب 

فطل هب  ادـخ  .درک  لصوم  مکاح  هراب  رد  هک  دوب  یمتـس  رفیک  دیـسر  رـصم  هفیلخ  هب  هچ  نآ  لیمک ) ياعد  « ) .َهَتلَقا ِءاَلَبلا  َنِم  ٍحِداَف 
.دنامن جنر  یب  درک  هچ  نآ  اما  دناشوپ ، يو  رب  ار  هانگ  نآ 

دوب و وا  دصق  و  دوب ، وا  يازج  هنتف  نآ  هک  تسناد  دهد و  وا  هب  ار  وا  دنک و  وفع  دناشوپب و  هک  تنایخ ، نآ  رب  دش  فقاو  نوچ  هاش  ندرک  مزع 
انچ دیآ  وا  رس  رب  مه  ماقتنا  نآ  دشک  ماقتنا  رگا  هک  ندیسرت  داَصرِملاِبَل و  َکَّبَر  َّنا  .اَهیَلَعَف َو  َءاَسا  نَم  هک َو  لصوم  بحاص  رب  وا  ملظ 

و دوب ، وا  يازج  هنتف  نآ  هک  تسناد  دـهد و  وا  هب  ار  وا  دـنک و  وفع  دـناشوپب و  هک  تنایخ ، نآ  رب  دـش  فقاو  نوچ  هاـش  ندرک  مزع 
مه ماقتنا  نآ  دشک  ماقتنا  رگا  هک  ندیـسرت  داَصرِملِاَبل و  َکَّبَر  َّنا  .اَهیَلَعَف َو  َءاَسا  نَم  هک َو  لصوم  بحاص  رب  وا  ملظ  دوب و  وا  دـصق 

دمآ وا  رس  رب  عمط  ملظ و  نیا  هک  نانچ  دیآ  وا  رس  رب 

ناسر نم  ناج  هب  نآ  يازج  دش  ناسک  اب  مدرک  هچ  نآ  دوخ  اب  تفگ  درک  رارصا  تَّلَز و  مرج و  دای  درک  رافغتـسا  دمآ  دوخ  اب  هاش 
اب هک  ره  مرجال  دز  ارم  هناخ  رد  وا  مدز  رگید  یـسک  هناخ  رد  نم  هاچ  هب  مداتفا  نآ و  دـمآ  نم  رب  هاج  مدرک ز  نارگید  تفج  دـصق 

هئِّیس يازج  نوچ  دوش  نآ  يازج  نآ  لثِم  هک  نآ  وا ز  تسا  داّوق  هک  ناد  ار  دوخ  لها  وج  قسف  دش  ناسک  لها 
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بـصغ زینک  لـصوم  هش  زا  مدرک  بصغ  شیب  یثوُّیَد و  وت  سپ  ار  نآ  لـثم  شیوخ  يوس  يدیـشک  يدرک  ببـس  نوچ  دوـب  شلثم 
نم ماقتنا  يرازگ و  نیک  تقو  تسین  نم  ياه  تنایخ  نآ  درک  شنئاخ  نم  ِيالال  دـُب و  نم  نیما  هک  وا  زین  دوز  ار  وا  نم  زا  دـندرک 
ازج رد  دـمایب  کی  نیا  کنانچمه  مرـس  رب  دـیایب  مه  يّدـعت  نآ  مرح  ریم و  نآ  رب  هنیک  مشک  رگ  ماخ  راک  مدرک  شیوخ  تسد  هب 

یهگآ تاـفاکم  زا  ناـم  قح  داد  تسخ  زین  ار  رگد  نیا  مراـین  نم  تسکـش  ندرگ  ملـصوم  بحاـص  درد  ار  میاـمزن و  زاـب  مدومزآ 
تفر وهـس  اَـنمَلَظ ، اَّنا  اـنَّبَر  تسین  دوـمحم  تمحرم  ربـص و  ریغ  تسین  دوـس  اـجنیا  ندرک  ینوزف  نوـچ  ِِهب  اَندُـع  ِِهب  ُمتدُـع  نا  تفگ 

3995 نهک ب 4011 - ِتّالَز  ون ز  هانگ  زا  نک  وفع  نم  زا  مه  وت  مدرک  وفع  تفز  تاه  یمیحر  يا  نک  یتمحر 

572 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نایز هب  دـنک  دـب  راک  هک  نآ  تسوا و  دوس  هب  دـنک  کین  يراک  هک  نآ  اـْهیَلَعَف : َءاـسَأ  ْنَم  ِهِسْفَِنلَف َو  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  ءاَـسأ : نَم  َو 
.مراد هک  یماقم  رطاخ  هب  هاج : ز  ( 14 رجف ،  ) .ِداصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ  َکَّبَر : ّنا  َو  ( 15 هیثاج ، . 46 تلصف ، « ) .تسوا

 ...: هناخ رد  نم 

( ورسخ رصان   ) تشم تنتفوک  رد  هب  هجنر  دنکن  سک  ات  سک  نتفوک  رد  هب  هجنر  نکم  تشگنا 

ٌهَئِّیَـس ٍهَئِّیَـس  ُءازَج  َو  ٍهَئِّیَـس : ءازَج  هدنیوگ ) رکذ  نودب  مکح ، لاثما و   ) وج وج ز  دـیورب  مدـنگ  زا  مدـنگ  وشم  لفاغ  لمع  تافاکم  زا 
.ندش ّببسم  ندرک : ببس  ( 40 يروش ،  ) .اُهْلثِم

ارم ریما  نم  يراک  تشز  درک :...  شنئاخ 
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.تشاداو يراک  تشز  هب 

« .نارفاک يارب  ار  خزود  میداد  رارق  میدرگ و  یم  زاب  دیتشگ  زاب  رگا  و  ًاریِصَح : َنیِِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  اْنلَعَج  انْدُع َو  ُْمتْدُع  ْنِإ  َو  ُمتدُع : نا 
.میدرک متس  ام  انامه  ام  راگدرورپ  اَنمَلَظ : اَّنا  اَنَّبَر  ( 8 ءارسا ، )

دـشکب ازارد  هب  رفیک  نامز  دنچ  ره  دنام ، یمن  رفیک  یب  نارگید  هب  ندرک  متـس  هک  ار  نالفاغ  تسا  يراکذـت  رـصم  هفیلخ  ناتـساد 
.دهاوخ شزرمآ  ادخ  زا  دنک و  هبوت  دیاب  دز  رس  یمدآ  زا  یهانگ  رگا  سپ 

ات نزم  مد  تیاکح  نیز  هَّللا  هَّللا  نم  درک  مهاوخ  تفج  تریما  اب  وت  نم ز  مدینش  هک  ار  نخـس  نیا  وگماو  كزینک  يا  نونکا  تفگ 
تناما رد  ما  هدرپسب  ودب  وت  زا  رت  بوخ  ما  هدرک  شناحتما  نم  اهراب  رازه  دص  یکین  درک و  دب  یکی  وک  راسمرش  میور  وا ز  ددرگن 

درک ار  شیدـنا  رهق  مشخ  دوخ  رد  تشُک  ار  شیوخ  ریما  نآ  دـناوخ  دوخ  هب  سپ  ماه  هدرک  زا  مه  دوب  ییاضق  نیا  مامت  ار  وا  متفای 
حرـش زیزا  دص  دراد  دنزرف  ردام  زینک  کشر  تریغ و  زک  ببـس  نآ  ریفَن ز  نم  كزینک  نیز  متـسدش  هک  ریذـپ  لد  هناهب  کی  وا  اب 

573 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

تخـس كزینک  نیز  دروخ  یم  نوخ  درب  یم  تریغ  کشر و  تسافج  روج و  نینچ  دروخ  رد  هن  وا  تساه  قح  سب  ار  دنزرف  ردام 
شوخ وا  رهب  يدومن  يزاـب  ناـج  وـت  هک  زیزع  يا  نیا  تسا  رتـیلوا  ار  وـت  سپ  زینک  نیا  مهاوـخ  داد  ار  یـسک  نوـچ  درب  یم  یخلت 

، روفن ریفَن :  4012 دُرم ب 4024 - درُخ و  وا  ار  صرح  مشخ و  درک  درپس  ار  وا  ریما  اب  شدرک  دقع  وت  هب  زج  نآ  نداد  دشابن 
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.نازیرگ

.شورخ شوج ، زیزا :

«43  » دشخب ناگتشرف  ایبنا و  تّوق  تسایک و  ار  یکی  دهد و  نارخ  تّوق  توهش و  ار  یکی  هک  اَنمَسَق  ُنحَن  هک  نآ  نایب 

اوه رس ز  « 43  » دشخب ناگتـشرف  ایبنا و  تّوق  تسایک و  ار  یکی  دـهد و  نارخ  تّوق  توهـش و  ار  یکی  هک  اَنمَـسَق  ُنَحن  هک  نآ  نایب 
ّيرن ّیتسـس  شدـب  رگ  دوبن  یتمایق  زج  نآ  َِرب  دوبن  یتوهـش  هک  ییاـه  مخت  تسا  يربمغیپ  ِتَُّوق  اوه  كرت  تسا  يرورـس  زا  نتفاـت 
ردـنا شاـبم  وـگ  رخ  يّرن  يربـمغیپ  گر  ّيدرم و  تسه  يروآ  صرح  توهـش و  مـشخ و  كرت  ناربـمغیپ  يدرم  ار  وا  دوـب  نارخ 

سانـش و نیا  يدرم  زغم  درو  رود  دشاب  هک  هدنز  نآ  زا  هب  درگنب  قح  نم  هب  مشاب  يا  هدرم  شَگبرَلِگب  ُغلا  دـَناوخ  یمه  قح  شگر 
شُک وید  ّرن  ریـش  زاـیا  يا  دـیدپ  دـمآ  اوه  زا  راَّنلا  ِتَّفُح  دیـسر  ار  هراـکم  هَّنَجلا  ِتَّفُح  ناـنج  رد  نیا  درب  خزود  درب  نآ  نآ  تسوپ 

ارم رما  تّذل  هدیدب  يا  درم  تنیا  تشیپ  دوب  كدوک  بِعل  درکن  شکاردا  ردـص  نیدـنچ  هچ  نآ  شُه  ّيدرم  نوزف  مَک ، رخ  يدرم 
«44  » شیونعم نایب  رد  نونکا  ونشب  شینشاچ  رما و  قوذ  ناتساد  افو  رد  مرما  رهب  هدرپس  ناج 

اْینُّدلا ِهایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِسْقَی  ْمُه  َأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  انمَسَق : ُنَحن   4025 ب 4034 -
ناش تشیعم  نانآ  نایم  میدرک  تمـسق  ام  دننک  یم  تمـسق  ار  تراگدرورپ  تمحر  نانآ  ایآ  ٍتاجَرَد : ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  انْعَفَر  َو 

(32 فرخز ، « ) .یضعب زا  رتالاب  ار  نانآ  ضعب  ياه  تجرد  میدرب  الاب  ایند و  یناگدنز  رد  ار 

__________________________________________________

.دهد ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 43)

.شیشن رد  و  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 44)

575 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص دیحو ، رارسالا ، نزخم   ) تسا یماظن  زا  تیب  نتفات : اوه  رس ز 
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.هدش طبض  تسرد  نایدیمح  ياقآ  پاچ  رد  .تسا  یعبطم  ياطخ  هک  تسا  نتفای  هخسن  نیا  رد  نتفات  هملک  (. 108

ص 673. هقیقحلا ، هقیدح  ییانس ، دوبن : یتوهش  هک  ییاه  مخت 

هدــیزگ و زا  تیاـنک  تـیب  رد  .ناریما و  ریما  .ناریما  گرزب  .عـمج  هناـشن  رـال  رل  ریما + گـب  گرزب + غـُلا : یکرت ) : ) گـبرلگب غـلا 
.تسا قح  هب  صوصخم 

.2 تیب 1827 / لیذ  هب : دینک  هاگن  راّنلا : تّفُح  هَّنَجلا َو  ِتَّفُح 

.رایسب تینالقع  يورین  تسا و  مک  تیوایند  توهش  هک  رخ :...  يدرم 

.فرخز هیآ 32  ینعم  زا  هدافتسا  اب  .تسا ) هدنیآ  ناتساد  رد  هک  نانچ   ) .دندز زابرس  رهوگ  نتـسکش  زا  هک  یناریزو  ردص : نیدنچ 
تفات رب  اوه  زا  رس  هک  نآ  .دنا  هدنام  توهش  دنب  رد  یهورگ  دنا و  هتفای  یکریز  تسایک و  یهورگ  هک  دنک  یم  تراشا  هتکن  نیدب 

.دیسرن ییاج  هب  دیدرگ  اوه  ریسا  هک  نآ  تفای و  ناگتشرف  ناربمیپ و  تبتر 

نونکا هک  ار  وا  هاش  ندومرف  وا و  تمیق  رد  ریزو  ندرک  هغلابم  دزرا و  دـنچ  نیا  هک  ریزو  تسد  هب  عمجم  ناوید و  نایم  ار  رهوگ  هاش  نداد 
هّصِقلا رخآ  یلا  منکشب  نوچ  ار  نیا  هک  ریزو  نتفگ  نکشب و  ار  نیا 

هک ار  وا  هاش  ندومرف  وا و  تمیق  رد  ریزو  ندرک  هغلابم  دزرا و  دـنچ  نیا  هک  ریزو  تسد  هب  عمجم  ناوید و  نایم  ار  رهوگ  هاش  نداد 
هّصِقلا رخآ  یلا  منکشب  نوچ  ار  نیا  هک  ریزو  نتفگ  نکشب و  ار  نیا  نونکا 

ِّفک رد  دوز  شداهن  سپ  رینَتـسُم  وا  دیـشک  نوریب  يرهوگ  تفایب  ناوید  نآ  رد  ار  ناکرا  هلمج  تفاتـش  ناوید  بناـج  يزور  هاـش 
هاوـخ کـین  منکـشب ؟ شنوـچ  تفگ  نکـشب  تفگ  رز  راورخ  دـص  دزرا ز  هب  تفگ  رهگ  نیا  دزرا  هچ  تـسا و  نوـچ  تـفگ  ریزو 
دتسب يو  زا  رهوگ  یتعلخ  شدادب  شاباش و  تفگ  رده  ددرگ  اهب  رد  دیاین  هک  رهگ  نیا  لثم  هک  مراد  اور  نوچ  منم  تلام  نزخم و 

ِهاش نآ  ریزو  راثیا  درک  یتف  هاش و  نآ 
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یبجاح تسد  هب  شداد  نآ  زا  دعب  نهک  زار  هزات و  هّیـضق  زا  نخـس  لوغـشم  درک  ناشیتعاس  دوب  هدیـشوپ  وک  هَّلُح  سابل و  ره  دوج 
دیـشروخ يا  تفگ  نکـشب  تفگ  تکلهم  زا  ادخ  دراد  هگن  شک  تکلمم  همین  هب  نیا  دزرا  تفگ  یبلاط  شیپ  هب  نیا  دزرا  هچ  هک 

ارم دبنج  یک  تسد  عبَت  ار  وا  زور  ِرون  نیا  تسا  هدش  هک  عمل  بات و  نیب  راذـگب  شتمیق  غیرد  ار  نتـسکش  نیا  تسا  غیرد  سب  غیت 
هب تعاس  کی  دعب  دوشگ  وا  لقع  حدم  رد  ناهد  سپ  دوزف  شراردا  داد  تعلخ  هاش  ودـع  مشاب  ار  هاش  هنیزخ  « 45  » هک وا  ِرسک  رد 

ناـشاه یگماـج  نیمث  وا  داد  یتـعلخ  ار  یکی  ره  نیمه  ناریم  همه  تفگ و  نیمه  وا  داد  زاـب  نُک  ناـحتما  نآ  ار  ّرُد  داد  ریم  تـسد 
هاــــــــــــــــــــــچ هـــــــــــــــــــــب  هر  زا  دربــــــــــــــــــــــب  ار  ناسیــــــــــــــــــــــسخ  نآ  هاــــــــــــــــــــــش  دوزفا  یمه 

__________________________________________________

.یک ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 45)

577 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دـّلقم ز ره  اوسر  تسه  ناهج  نوتـسا  تسا  دـیلقت  هچ  رگ  ریزو  دـیلقت  هب  مه  کی  کـی  هلمج  ریما  تصـش  هجنپ  دـنتفگ  نینچ  نیا 
.تالاقم رد  تسا  سمش  هتشون  ساسا  رب  انالوم  هدورس  اما  .تسا  هدروآ  رد  مظن  هب  راطع  ار  ناتـساد  نیا   4035 ناحتما ب 4053 -

ناریزو زا  ار و  نآ  وا  نتـسکش  ندرک و  نتـسکش  هب  رما  زاـیا و  هب  ار  رهوـگ  تسا  دوـمحم  نداد  هدروآ ، مظن  هب  راـطع  هچ  نآ  اریز 
.تسین ینخس 

سایق دح  زا  رترب  وا  تمیق  سایا  تسد  رد  لعل  یماج  دوب 

هراپ دص  دش  هک  ات  دز  نیمز  رب  شیوخ  شیپ  نز  نیمز  رب  شتفگ  هاش 
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شیب

وا زا  داتفا  هانگ  ار  سک  همه  ناک  وا  زا  داتفا  هاپس  لیخ و  رد  روش 

يادخ زج  دنادن  سک  نیا  تمیق  يار  هدیروش  يا  تفگ  یم  شسک  ره 

راوخ شیدنکفا  يدرب و  شتزع  راد  مرش  رخآ  یتسکشب  نینچ  وت 

دومن یم  مدرم  هب  غراف  ار  شیوخ  دومن  یم  مسبت  تکرح  نآ  زا  هاش 

؟ مالغ يا  راوخ  نینچ  یتسکشب  هچ  زا  ماج  زورفا  ناهج  نیا  تفگ  یکی  نآ 

ارم هم  ات  دوب  یهام  زا  رترب  ارم  هش  نیا  ندرب  نامرف  تفگ 

هاش لوق  يوس  هب  ناج  زا  نم  کیل  هاگن  يدرک  یم  ماج  يوس  هب  وت 

دور ناج  رد  نخس  نوچ  دوبچ  ماج  دور  نامرف  رب  هک  رتهب  نآ  هدنب 

: تسا هدمآ  نینچ  سمش  تالاقم  رد  ص 297 و  راطع ، همان  تبیصم  یسب  دشاب  نیا  یشاب  وا  گس  رو  یسک  یـشاب  ات  شاب  وا  هدنب 
نیا هب  نونکا  .داد  شمـشچ  رب  يا  هسوب  ینکـش ؟ نوچ  .ییوگ  یم  تسار  تفگ  هاـش  منکـشب ؟ هنوگچ  ار  رهوـگ  نیا  تفگ  ریزو  »

بجاح و هب  داد  ار  رهوگ  دومحم  هاش  .درک  اه  يراد  لد  یغلبم  .دـیوج  یم  یلقاع  ناحتما  نیا  هب  .دـیوج  یم  یلقاع  هسوب ، تکرح 
.ریزو قح  رد  دنیبب  هاش  نیسحت  هلُبق و  هک  هّصاخ  تسا ، ریزو  دلقم  بجاح 

هب تداـیز  بوخ - رازه  دـص  تسه ؟ بوخ  یبدا - یب  مه  وکین - ياـج  هچ  تفگ  تسه ؟ وکین  رهوـگ  نیا  ار  بجاـح  دـیوگ  یم 
قیال نونکا  .دزرین  رهوگ  عبر  هاش  کلم  همه  هک  دیوگ  یم  ریزو  هک  منکشب ؟ هنوگچ  .نکشب  نونکا  یبدا - یب  مه  نآ  هاش  نیسحت 

(88 ص 87 - ج 1 ، سمش ، تالاقم   ...« ) هّللا يا و  تسه ؟ هنیزخ 

578 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ناشخرد رینَتسُم :

.تنسحا شاباش :

لاوج و ددرگ  کبس  ات 
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.درمناوج یَتَف : ِیتَف :  2 رح 3169 / لها و  میکح  يا  شاباش  تفگ  رتش  مه 

.سانش رهوگ  زا  تیانک  .هدنهاوخ  بلاط :

: عبت ار  وا  زور  رون  تسکـش )؟ ار  یناشخرد  رهوگ  نینچ  ناوت  یم  هنوگچ  ریگ ، هدـیدن  ار  نآ  ياهب   ) .ندرواین باسح  هب  نتـشاذگ :
.تسا شیب  زور  ینشور  زا  شینشور 

.هبتار يررقم ، راردا :

( يرجا  ) ارجا دنهد و  نارازگتمدخ  هب  هنایلاس  نونکا  هک  سابل  لوپ  دننام  دنداد  یم  نایرابرد  هب  دـقن  هک  تسا  هدوب  یغلبم  یگماج :
هکلهم هب  .نتفیرف  ندرب : هاچ  هب  هر  زا  ص 65 ) هلاقم ، راهچ  « ) .متفاین رانید  کی  نم و  کی  یگماج  ءارجا و  زا  و  : » تسا هدوب  سنج 

.نتخادنا رد 

ربارب دـنکن و  ریخأت  نامرف  يارجا  رد  درب و  نامرف  دـنیوگ  ار  وا  هچ  ره  هک  تسا  نآ  ریپ  زا  کلاس  دـشرم و  زا  دـیرم  تعاـطا  هناـشن 
: هک دوشن  لسوتم  لیلد  هب  نانآ  هتفگ 

ناتـساد نایاپ  رد  هک  نانچ  ظفاح )  ) اه لزنم  مسر  هار و  دوبن ز  ربخ  یب  کلاس  هک  دیوگ  ناغم  ریپ  ترگ  نک  نیگنر  هداجـس  یم  هب 
زا .دـنا  بذـهمان  ناماخ  زمر  نایرابرد  ناریما و  نآ  دـناد و  یم  ار  يرادربنامرف  مسر  هار و  هک  تسا  یکلاس  زمر  زایا  دـید ، میهاوخ 

.دنتسکش ار  هاش  نامرف  دندرک و  غیرد  رهوگ  نتسکش 

زایا تسایک  زایا و  هب  رود  رخآ  تسد ، هب  تسد  زا  رهوگ  ندیسر 

، زایا تسایک  زایا و  هب  رود  رخآ  تسد ، هب  تسد  زا  رهوگ  ندیسر 

لقع حدـم  .ندرک و  نوزفا  اه  یگماج  اـه و  تعلخ  هاـش و  نداد  لاـم  لاـگ و  هب  وا  ندـشان  رورغم  و  ار ، ناـشیا  وا  ندـشان  دـّلقم  و 
اه ناحتما  نیا  زا  دلقم  هک  دشاب  ردان  اما  دشاب ، ناملسم  نتشاد ، ناملسم  ار  دلقم  دشاب  اور  یک  هک  ناحتما  رکم و  هب  ندرک  نائطخم 

مَصَع نَم  ّالا  درادن  نایانیب  تابث  هک  دیآ ، نوریب  تمالس  هب 
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هتخانـشن ار  قح  ور  نآ  زا  دسانـشن  ار  دـض  نآ  نوچ  دـلقم  قح ، هباشم  نکفا و  طـلغ  رایـسب  دـض  ار  نآ  تسا و  یکی  قح  اریز  ُهَّللا 
درادن نایز  ار  وا  تخانشان  نآ  دراد  هاگن  تیانع  هب  ار  وا  وچ  وا  تخانشان  نآ  اب  قح  اما  .دشاب 

شدرخ دوز  نونکا  تفگ  نم  تفگ  منات  هچ  نآ  نوزفا ز  تفگ  رنه ؟ بات و  نیدب  دزرا  یم  دـنچ  رهگ  نیک  ییوگن  نونکا  زایا  يا 
دوب هدرک  افص  رپ  نآ  دوب  هدید  نیا  باوخ  هب  ای  باوص  نآ  دوب  وا  شیپ  شدرک  درخ  باتش  شدوب  نیتسآ  رد  اه  گنـس  نکـش  رد 

.یکریز تسایک :  4054 هلا ب 4058 - زا  شراک  نایاپ  دش  فشک  هاچ  رعق  نورد  هک  فسوی  وچمه  ار  گنس  ود  لغب  ردنا 

هتشون لاگ »  » يارب ناسیون  تغل  هک  اه  ینعم  زا  کی  چیه  لاگ .»  » ساسا هخسن  رد  تسا و  لاک »  » یپاچ ياه  هخـسن  رتشیب  رد  لاگ :
.تسین بسانم  ثحب  دروم  تیب  رد  نآ  لامعتسا  اب  دنا 

ربارب یسنج   ) دشاب لام  ربارب  يزیچ  یتسیاب  لاگ  .درادن  یبسانت  تسادیپ  هک  دنا  هدرک  ینعم  ندیلاگ ) زا   ) زاوآ ادص و  ار  نآ  یضعب 
: تسا ینعم  نیمه  هب  اه  تیب  نیا  رد  .نآ و  دننام  و  مدنگ ، هناد ، يدقن )

580 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ص 430) دعس ، دوعسم  ناوید   ) لاگ نم  کی  میتفای  یمه  هزور  هس  ره  هک  عناق  هدش  نادب  كزینک  مالغ و  نم و 

ص 427) دعس ، دوعسم  ناوید   ) لاگ زیفق  هد  مرگزرب  عیر  هب  درآ  یتعیض  کلم و  زک  منآ  يوزرآ  رد 

( جاردننآ يولهد ، ورسخ  ریما   ) لاگ تشگ و  کشجنگ و  تَّنج و  نحص  سواط و  نیچ  هناد  غرم  يا  ور  وت  نمچ  نیا  مییام و 
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نانچ .دـشاب  هدرب  راک  هب  ینعم  نیمه  هب  ار  نآ  مه  انالوم  هک  تسین  رود  دراد و  روهظ  هناد  مدـنگ و  ینعم  رد  تیب  هس  نیا  رد  لاگ 
.تسا دقن  ینعم  هب  لام  سنج و  ینعم  هب  لاگ  .لام  یگماج  تسا و  یسنج  يرجا  هک 

: فسوی وچمه  ص 88 ) ج 1 ، سمش ، تالاقم  « ) .هدروآ دوخ  اب  گنس  ود  دوب و  هدید  باوخ  نیشیپ  دوخ  وا  : » نیتسآ رد  اه  گنس 
: َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  اذـه َو  ْمِهِْرمَِأب  ْمُهَّنَئِّبَُنَتل  ِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  ِّبُْجلا َو  َِتبایَغ  ِیف  ُهُولَعْجَی  ْنَأ  اوُعَمْجَأ  ِِهب َو  اُوبَهَذ  اَّمَلَف  هیآ : نیا  هب  تسا  تراشا 

ناشراک نیا  هب  ینک  یم  هاگآ  ار  نانآ  وت  هک  میدرک  یحو  ودب  دنهن و  هاچ  نب  رد  ار  يو  هک  دندرک  قافتا  دندرب و  ار  وا  نوچ  سپ 
(15 فسوی ، « ) .دنناد یمن  نانآ  و 

تسکـش و زا  دـسرت  هچ  وا  رای  ِلـصو  دـش  يو  نادـنَیاپ  هک  ره  دارم  یب  دارم و  دـش  کـی  وا  شیپ  داد  ماـغیپ  رفظ  حـتف و  ار  هک  ره 
بسا تسوج  بسا  هک  نآ  ره  شبـسا  درب  رگ  تاهَُّرت  شتـسه  لیپ  بسا و  توف  تام  درک  دهاوخ  هک  شتـشگ  نیقی  نوچ  رازراک 

نیدـنچ شکم  اه  تروص  رهب  دوب  یـشیپ  ِیپ  زا  شبـسا  ِقشع  دوب  یـشیوخ  یک  بسا  اب  ار  درم  تسوا ؟ گنهآ  شیپ  هک  هنوگ  ور 
زا دنمشوه  هتشگ  زاغآ  نافراع ز  رامـش  زور  وا  لاح  دشاب  هچ  ات  راک  نایاپ  مغ  ار  دهاز  تسه  ریگب  ینعم  یتروص  عادص  یب  ریحَز 
وا شام  درک  تعارز  قباس  وک  دید  ار  ود  ره  نآ  دروخ  شیناد  هقباس  اجر  فوخ و  نیمه  ار  فراع  دوب  دنا  غراف  رخآ  لاوحا  مغ و 

حرش شاچ  دوب  دهاوخ  هچ  دناد  یمه 
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581 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

تشگ نایع  دش  یناف  فوخ  ادخ  زا  دیموا  میب و  ار  وا  دوب  مین  ود  قح  غیت  درک  ار  وه  ياه  میب  فوخ و  زا  تسر  زاب  تسا و  فراع 
رفاک هَّللا  تسا َو  یکاب  یب  هچ  نیک  ناغف  گـناب و  دـص  تساـخ  ناریما  نآ  ناـمز ز  نآ  صاـخ  رهوگ  نآ  تسکـش  نوچ  اـجر  نآ 

رهم و هجیتن  رهوگ  یتمیق  ار  هاش  رما  ِّرُد  هتسکش  رد  امع  لهج و  زا  هلمج  تعامج  نآ  تسکـش و  ار  رهوگ  رون  رپ  نیا  هک  ره  تسا 
.ندوب يواسم  ندش : کی   4059 دش ب 4074 - هدیشوپ  ارچ  رطاخ  نانچ  رب  ّدُو 

یمن دـنیب  یم  وا  هار  رد  هک  یتسکـش  جـنر و  زا  تسوا  دوصقم  قح  برق  هتفای و  قح  ماـیپ  قح  بناـج  زا  هک  نآ   ) .لـیفک نادـنیاپ :
.دننیب یم  ار  راک  رخآ  زاغآ  زا  نافراع  دنمشوه : هتشگ  زاغآ  نافراع ز  .دساره )

اجر فوخ و  زا  دـیدرگ ، هاگآ  راک  نایاپ  زا  وا  نکیل  دوب ، اجر  فوخ و  راچد  زاـغآ  رد  دـهاز  نوچ  مه  فراـع  ار :...  فراـع  دوب 
.تسا

.نمرخ شاچ :

رب هاش  رما  تمیق  دنتـسکشن و  ار  نآ  دنتخانـش و  ار  رد  تمیق  ناریما  ارچ   ) .تفرگ هاـش  رما  زا  تیاـنک  ار  نآ  ناوت  یم  رهوگ : یتمیق 
5 تیب 4072 / هلابند  ار  تیب  نیا  ناوت  یم  تسا  درفم  هک  رطاـخ  هملک  هب  هجوت  اـب  اـما  .دـندرکن ) ارجا  ار  نآ  دـنام و  هدیـشوپ  ناـنآ 

ياهب ارچ  دراد  یم  زیزع  نینچ  ار  وا  هاش  تسا و  هاش  یتسود  رهم و  هدرورپ  هجیتن و  هک  زایا   ) .داد عاجرا  زاـیا  هب  ار  رطاـخ  تفرگ و 
یفراع زمر  زایا  .تسکش ) ار  نآ  دنام و  هدیشوپ  وا  رب  رهوگ  نآ 
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نآ دناد  یم  تسوا و  تساوخ  دنک  یم  هچ  نآ  .تسا  هدش  وا  همه  هدیـسر و  بوبحم  هب  هدومیپ و  ار  كولـس  ياه  هلحرم  هک  تسا 
ار نافیرح  هک  دناد  یم  نوچ  انالوم  هدومرف ي  هب  ای  تسین ، یکاب  دـسر  نایز  هاش  هنازخ  هب  رگا  تسوا و  هدومرف ي  دراد  شزرا  هچ 

هتـشذگ اجر  فوخ و  هلحرم  زا  هک  تسا  یفراـع  وا  دـناسر  یمن  یناـیز  ار  وا  لـیپ  بسا و  نتفر  درک ، دـهاوخ  تاـم  يزاـب  نیا  رد 
دروآ ياج  هب  ار  كولـس  طرـش  اما  دوب  نانیا  دننامه  زین  وا  .كاخ  نالقثم  زا  نارگید  تسا و  نوِقباَّسلا » نوُقباس   » هلمج زا  وا  .تسا 

: دید ار  ماجنا  زاغآ  زا  هک  دیسر  اج  نادب  ات  تضایر  اب  و 

582 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنا هدید  نان  اه  هناد  زا  رتشیپ  دنا  هدید  ناویک  كالفا  رتشیپ ز 

دندز ترصن  رب  گنج  هاپس و  یب  دندب  ترکف  زا  رپ  لد  غامد و  یب 

2 / 173 تسا 175 - تیؤر  نارود  هب  تبسن  دوخ  هن  رو  تسا  ترکف  ناشیا  هب  تبسن  نایع  نآ 

ار ناشیا  زایا  نداد  باوج  نتسکش و  ارچ  هک  زایا  رب  ارما  ندز  عینشت 

ار ناشیا  زایا  نداد  باوج  نتسکش و  ارچ  هک  زایا  رب  ارما  ندز  عینشت 

رب ناترظن  يا  ادـخ  رهب  رهگ  وکین  نیا  هک  ای  امـش  شیپ  دوب  هب  ناطلـس  رما  رهگ  ای  تمیق  هب  رتهب  هش  رما  رومان  نارتهم  يا  زایا  تفگ 
یناج رهگ  یب  رجح  اب  مرآن  يور  كرـشم  وچ  نم  رـصب  منادرگن  یم  رب  هش  نم ز  هن  هار  هداج  تسا و  لوغ  نات  هلبق  هن  هاـش  رب  رهگ 

وج رد  ردنا آ  نک  گند  هدنروآ  گنر  رد  لقع  نک  گنر  لگ  تبعل  يوس  تشپ  ارم  هاش  دهن  سپ  دنیزگ  رب  ار  گنـس  نیگنر  هک 
شتآ نز  گنس  رب  وبس 
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نایوج رذع  نارتهم  نآ  دنتخادنا  ورف  رـس  نانز  دننام  تسرپم  وب  گنر و  نانز  هر  زا  نید  هار  رد  يا  هن  رگ  نز  گنر  ردنا  وب و  ردنا 
نهک داّلج  هب  هش  تراشا  درک  نامـسآ  ات  يدش  یم  يدود  وچمه  نامز  نآ  هآ  دـص  ود  کی  ره  لد  زا  ناج  هب  نایـسن  نآ  هتـشگ ز 
داسف لها  نینچ  شیپ  ام  رما  دننکشب  ار  ام  رما  گنـس  یپ  زک  دنا  نم  ردص  قیال  هچ  ناسخ  نیا  نک  رود  ار  ناسخ  نیا  مردص  هک ز 

.تب زا  تسا  تیانک  رَجَح :  4075 داسک ب 4087 - راخ و  دش  گنس  نیگنر  رهب 

.ندرکن انتعا  نتشادن ، تمرح  نداهن : سپ 

هچ ره  هک  تسناد  یم  دوب و  هتخانـش  ار  وا  نامرف  شزرا  مودخم و  تمرح  زایا  .وش ) هدـننیرفآ  رد  وحم   ) .نتخاس هلاو  ندرک : گند 
هئطخت ار  وا  نخـس  رهوگ  نتـسکشن  اب  دوخ  صقان  هشیدنا  اب  ناریما  اما  .تسیرگن  دیابن  نامرف  يارجا  هب  زج  داد و  ماجنا  دیاب  دیوگ 

.دنداد یم  ماجنا  یتمدخ  دوخ  باسح  هب  دندرک و  یم 

یلوا وفَعلا  ملاع  هاش  يا  هک  ناطلس  تخت  شیپ  زایا  ندرک  تعافش  ارما و  نتشک  هب  هاش  دصق 

یلوا وفَعلا  ملاع  هاش  يا  هک  ناطلس  تخت  شیپ  زایا  ندرک  تعافش  ارما و  نتشک  هب  هاش  دصق 

درآ خرچ  وت  زک  يداـبق  ياـک  تفرگ  دوخ  يولگ  درک و  يا  هدجـس  دـیود  ناطلـس  ُغلا  نآ  تخت  شیپ  دـیهج  رب  ازفارهم  زاـیا  سپ 
تراثیا شیپ  ددرگ  وحم  ناهج  ياه  مرک  هک  یمیرک  يا  یخـس  ره  تواخـس  دـنراد و  وت  زا  یخّرف  نایامه  هک  ییاـمه  يا  تفگش 

ریچ وت  وفع  زا  ریش  رب  ناهبور  ریـس  مشچ  نارفغ  وت  يروفغ  زا  دیرد  رب  ار  نهریپ  تلاجخ  زا  دیدب  تخرـس  لگ  هک  یفیطل  يا  ناهن 
رما اب  هک  ره  دنس  دراد  ار  هک  وت  وفع  هک  زج 
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«46  » نالوفع يا  تسوت  وفع  روفو  زا  نامرجم  نیا  یخاتسگ  تلفغ و  دنک  یکاب  یب  وت 

دننام دنمتیاضر و  دونشخ ، ینعم  هب  تیب ، نیا  رد  یلو  تسا  هاج  لام و  هب  انتعا  یب  دنلب و  رظن  ینعم  هب  ریس : مشچ   4088 ب 4095 -
(5 تیب 4106 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هتفر  راک  هب  نآ 

هک نآ  وت : وـفع  هک  زج  تیب 15779 ) ریبـک ، ناوید   ) متـسج يوج  نیز  وت  بآ  مدروخ ز  وچ  مریـس  مشچ  سب  وت  ناوخ  مدـید  وچ 
.دریگن شتسد  سک  وت  ششخب  زج  دریگ  کبس  ار  وت  نامرف 

.ششخب رسارس  ياج ، ششخب  راز ، ششخب  نالوفع :  2 دنک 334 / وکین  ار  تشز  ره  هش  هکنا  دنک ز  وج  تیانج  ار  ناج  هش  فطل 

دَمَر هدــــــــــــــید  زا  مــــــــــــــیظعت  دَرب  هــــــــــــــک  دـــــــــــــــمد  یخاتـــــــــــــــسگ  تــــــــــــــلفغ ز  ًاــــــــــــــمئاد 
__________________________________________________

.ناعتسم ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 46)

585 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تقو دهج  نوریب  شلد  زا  نایـسن  وهـس و  دـهد  تنطف  يرادـیب و  شتبیه  هتخوس  ددرگ  میظعت  شتآ  هتخومآ ز  دـَب  ِنایـسن  تلفغ و 
َال قلح  میب  اب  دوب  یک  نایـسن  باوخ  قلد  میب  زا  دـمر  یم  رد  نوچ  باوخ  ار  قلد  وز  یـسک  دـیاب  رنب  ات  ار  قلخ  دـیان  باوخ  تراغ 
رگ دربن  يدرواین  رد  نایـسن  هن  رو  درکن  وا  میظعت  لامکتـسا  هک  نآ  هانگ ز  مه  یهجو  هب  نایـسن  دوب  هک  هاوگ  دش  اَنیِـسَن  نا  ذِخَأُوت 

اطخ ب وهـس و  اب  داز  نایـسن  هک  ات  اه  میظعت  رد  درک  نواـهت  هک  دوب  راـتخم  وا  ندـیزرو  ببـس  رد  دوب  راـچان  دـب و  ـال  نایـسن  هچ 
.ندمآ دیدپ  ندیمد :  4096 - 4104

دوش و ادیپ  مشچ  رد  هک  تسا  یمرو  دَمَر :
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هک تسا  تلفغ  .تسا  نآ  سکع  ینعم  رد  یلو  تسا ، یخاتـسگ  تلفغ  بجوم  هک  تسا  نیا  تیب  ینعم  رهاظ  .ددرگ  ندـید  عناـم 
ار وا  میظعت  دنک  یم  انیب  ار  هدید  یلوم  یگرزب  زا  یهاگآ   ) .تسا راکشآ  ینعم  نیا  مود  تیب  مین  زا  دوش و  یم  ببـس  ار  یخاتـسگ 

رطاخ زا  ار  نایسن  تلفغ و  یلوم ، نتشاد  گرزب  نایسن :...  تلفغ و  .ددرگ ) یم  یخاتـسگ  ببـس  نآ ، زا  تلفغ  دوش و  یم  بجوم 
(32 جح ،  ) .ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  ( 30 جح ،  ... ) ِهِّبَر َدـْنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهَّللا  ِتامُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  هک : درب  یم 

.ترخآ باذع  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  ندش ، هتشک  ناج و  سرت  زا  تیانک  قلح : میب 

نایسن ( 286 هرقب ، « ) .ریگم ام  رب  میدرک  اطخ  ای  میدرک  شومارف  رگا  ام  راگدرورپ  انْأَطْخَأ : ْوَأ  انیِـسَن  ْنِإ  انْذِـخاُؤت  انَّبَر ال  انْذِـخاُؤت : َال 
: ّتس همالا  هذَه  نع  َِعفُر  : » تسا هدمآ  نینچ  تسا  روهـشم  عفر  ثیدـح  هب  ناهیقف  لوادـت  رد  هک  یثیدـح  رد  ندوب : هانگ  یهجو  هب 

نآ اَنیِـسَن » نا  اَنذِـخاُؤت  ال   » هیآ رهاظ  یلو  .هیلإ » اورُّطـضا  ام  نوقیُطی و  ام ال  نوملعی و  ام ال  هیلَع و  اوهِرُکتـسا  ام  نایـسنلا و  أـطخلا و 
.دوش یم  تذخاؤم  بجوم  زین  نایسن  هک  تسا 

وهـسلا و و  یمعلا ، هعبرأَف ، لفاغلا  همالع  اّما  َو  : » تسا هدمآ  نینچ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  تسا و  تلفغ  زا  نایـسن  هک  ارچ 
ص 122) ج 10 ، راونالا ، راحب  ص 25 ، لوقعلا ، فحت  « ) .نایسنلا وهّللا و 

586 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتفرگ ناسآ  يراگنا ، لهس  نواهت :

تسد ودب  یشومارف  دراد ، هگن  رطاخ  رد  ار  وا  تمظع  دشاب و  قح  دای  هب  هدنب  رگا 
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وا رب  یـشومارف  ات  درب  دای  زا  ار  وا  تمظع  ارچ  هکنیا  اما  .دننک  یمن  تذـخاؤم  وا  زا  درک  شومارف  رگا  هک  تسا  تسرد  دـهد ، یمن 
.تسا تذخاؤم  ياج  دهد ؟ تسد 

رایتخا نآ  نتفر  رد  ُدب  وت  زا  راک  تشز  يا  ببس  نکیل  شدیوگ  دوخ  نم ز  مدوب  روذعم  وا  دیوگ  دنک  اه  تیانج  وک  یتسم  وچمه 
ناج یقاس  يدرک  ظفح  وت  دهج  یب  ِیتسم  يدیـسر  رگ  يدنار  شُوت  دـشن  دوخ  ترایتخا  يدـناوخ  شوت  دوخ  هب  دـمآن  يدوخ  یب 

.نتفر ندش :  4105 َهلا ب 4109 - تسم  ِتَّلَز  مالغ  نم  هاوخ  رذع  وا و  يدوب  تراد  تشپ  وت  دهع 

یتسم دنک  یتیانج  رگا  تسا  دوخ  یب  دوخ  زا  هک  تسم  .دش  هتفگ  شیپ  ياه  تیب  رد  هک  یبلطم  نتخاس  نشور  يارب  تسا  یلیثمت 
تـسد زا  ار  تارایتخا  راـیتخا ، هب  دوخ  دـنیوگ  ودـب  هک  ارچ  .متـشادن  يراـیتخا  دوخ  زا  نم  تفگ  دـناوتن  دراد و  یمن  روذـعم  ار  وا 

.تسا ندوب  قح  تسم  درادن  تذخاؤم  هک  ییتسم  .يوشن  تسم  یتسناوت  یم  يداد 

 ... وت تسد  زا  دوب  هتسب  رب  نم  تسد  وت  تسم  مدوب  وت  بولغم  تفگ 

(4 / 394 تیب 396 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) 4 / 394 اونِقیا 396 - مودعم  تسین  تبسن  هب  زج  وک  تسا  یمودعم  بولغم  نیا  هتفگ 

ناشناج اوُقَّتا  ساَّنلا  اَهُّیا  شوفک  تسین  وت  ِوفع  يانث  هتفگ  اهوفع  يا  هرهب  ره  وت  يا ز  توفع  سکع  يا  هّرذ  ملاـع  هلمج  ياـهوفع 
زا دیشک  دهاوخ  نوچ  وت  خلت  تقرف  دیدب  وت  يور  هک  يو  رب  نک  محر  نارماک  يا  دناوت  نیریش  ماک  نارم  مه  ناشدوخ  شخب و ز 

دننام تسین  ُوت  تصش  خلت  گرم  نارازه  دص  نکم  نیا  نکیل  نک و  یهاوخ  هچ  ره  نخس  ییوگ  یم  رجه  قارف 
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587 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ثاغتسم  ار  نامرجم  يا  راد  رود  ثانا  زا  روکذ و  زا  رجه  یخلت  وت  يور  قارف 

رظن يدرک  مرگ  يدوب  ممغ  هچ  رقـس  نآ  نایم  دـیوگ  یم  ربگ  تسا  شتآ  قوف  وت  رجه  یخلت  تسا  شوخ  ندرم  وت  لصو  دـیما  رب 
دومحم اه  تیب  نیا  بطاخم  دـنچ  ره   4110 تساپ ب 4119 - تسد و  ياهبنوخ  ار  نارحاس  تساه  جنر  هدـننک  نیریـش  رظن  نآک 

.قح ترضح  هاگشیپ  هب  ندرب  زاین  رد  ار  هدنب  تسا  يروتسد  نآ  رد  اما  زایا ، هدننک  باطخ  تسا و 

: نخس ییوگ  یم  رجه  قارف  زا  .تسا ) میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هلمج   ) .دیزیهرپب مدرم  يا  اوقَّتا : ساَّنلا  اهُّیا 

تسا و هدوب  یـسنا  ع )  ) یلع نانخـس  اب  ار  اـنالوم   1 نکم 2414 / نیا  نکیل  نک و  یهاوـخ  هچ  ره  نخـس  ییوـگ  یم  خـلت  قارف  زا 
رظن رد  ار  ع )  ) یلع نانخـس  زا  هرقف  نیا  تیب  نیا  ندورـس  رد  ًارهاـظ  دـش ، هتـشون  هدـمآ  يونثم  يواـطم  رد  هک  نآ  زا  ییاـه  هنوـمن 

: هتشاد

« .دوب مناوت  ابیکـش  وت  قارف  رب  هنوگچ  مشاـب ، ابیکـش  وت  باذـع  رد  متفرگ  کـِقاِرف : یلَع  ُِربصا  َفیَکَف  َِکباذَـع  یَلَع  ُترَبَـص  ِینبَه  »
.دـیوگ یم  ار  وت  شـشخب  يانث  اه  شـشخب  .تسوت  شـشخب  سکع  زا  يا  هرذ  ناـهج  همه  ياـه  شـشخب  هک  يا  لـیمک ) ياـعد  )

دنریمب و راب  رازه  رگا  .دـننک  لمحت  ار  وت  يرود  دـنناوت  دـنا  هدـش  رادروخرب  وت  تبحم  زا  دـناوت و  تمدـخ  رد  هک  یناسک  هنوگچ 
ناسآ نانآ  رب  باذـع  ینکفا  فطل  رظن  نانآ  رب  وت  رگا  اـما  .دوب  دـنناوتن  ابیکـش  وت  قارف  رب  دـننک  لـمحت  دنـشچب و  ار  گرم  یخلت 

زا دندید  ار  قح  یگرزب  دش و  هدوشگ  نارحاس  هدید  نوچ  هک  نانچ  دوب  دهاوخ 
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.دندیرخ ناج  هب  ار  اپ  تسد و  نداد  تسد 

نوُبِلَقنُم انِّبَر  یَلا  اَّنا  َریَض  اَل  هک  وا  اب  تسایس  تقو  رد  ار  نوعرف  نارحاس  نتفگ  ریسفت 

َنُوِبلَقنُم انِّبَر  َیلا  اَّنا  َریَض  َال  هک  وا  اب  تسایس  تقو  رد  ار  نوعرف  نارحاس  نتفگ  ریسفت 

رگ ریغ  رهق  رب  دوب  بلاغ  قح  فطل  ریَض  تسین  ار  ام  نوعرف  تبرض  ناجلوص  نآ  یپ  دش  ییوگ  خرچ  نامـسآ  دینـشب  َریَـض  َال  هرعن 
ام داد  نوُمَلعَی  یِموَق  َتَیل  اَی  دنز  یم  نونغرا  نیک  نیبب  وس  نیز  ایب  نیه  لد  روک  يا  جنر  نامیناهر ز  یم  ّلِضُم  يا  ار  ام  ِّرـس  ینادب 
وت رگ  لین  دور  رـصم و  هب  هّرغ  هدـش  يا  لیلج  هدـنز و  نیب  کلم  رآ و  رب  رـس  ییناـف  تکلم  تینوعرف و  وچ  هن  یینوعرف  قح  ِداد  ار 

تسه رصم  دص  ناج  رصم  نایم  رد  تسد  نوعرف  يا  رـصم  زا  رادب  نیه  ینک  هقرغ  ناج  لین  رد  ار  لین  ینک  هقرخ  سجن  نیا  كرت 
کن دوب  ناج  مسج و  دـنب  ناد  انا  یک  دوب  نازرل  یک  بوبرم  رب  ّبر  مان  ود  ره  نیا  ِّتیهام  زا  لفاغ  ماع  هب  ییوگ  یمه  ِّبَر  اـَنا  وت 
ییانا نیا  تیدوبن  رگ  دوب  موتحم  تلود  ام  قح  رد  دوب  موش  گس  يا  وت  رب  ییانا  نآ  انَع  ُرپ  يالب  رپ  يانا  زا  اـنا  زا  هتـسَر  مییاـم  اـَنا 
قاُرب ام  لتق  راد  میهد  یم  تدـنپ  راد  نیا  رـس  رب  میهر  یم  یناف  راد  زا  کـنآ  رکـش  شوخ  لاـبقا  نینچ  اـم  رب  يدز  یک  شک  هنیک 

رون دـیامن  یم  تایح  رـِشق  رد  هیفُخ  یتامم  نآ  تامم و  شقن  رد  هیفُخ  یتایح  نیا  تسا  تلفغ  رورغ و  وت  کـلم  راد  تسا  تلحر 
 ...: ریض 4120 ال  رورُغلا ب 4136 - ُراَد  يدب  یک  ایند  هن  رو  رون  ران  ران و 
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خرچ دنداد  ناشن  هک  یتماقتسا  اب  نارحاس  ( ) 5 تیب 3339 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .میدرگ یم  زاب  نامراگدرورپ  هب  ام  تسین ، ینایز 
دوخ نامرف  هب  يوگ  نوچمه  ار 

589 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ترخآ ياه  تمعن  تخانش  زا  ینورد  یهاگآ  ّرِس : .دندروآ ) رد 

: هک دـهد  ناراـک  وـکین  هب  ادـخ  هک  یـشاداپ  هب  تسا  تراـشا  ( 26 سی ، « ) .دنتـسناد یم  نم  مدرم  شاـک  : » َنوُـمَْلعَی یِمْوَـق  َْتَیل  اـی 
(3 تیب 3405 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن  « ) .ٍرََـشب ِبلَق  یَلَع  رَطَخ  اـَل  تعِمَـس َو  ٌنُذا  اـَل  تأَر َو  ٌنیَع  اـَل  اَـم  َنیِحلاَّصلا ، َيِداَـبِِعل  ُتدَدـعا  »

.یلاع ماقم  زا  تیانک  ینوعرف :

.يرهاظ یهاشداپ  هقرخ : سجن 

راگدرورپ و مان : ود  ره  .يوش ) یم  مکاح  رـصم  اهدـص  رب  یبایب  میا  هتفای  ام  هک  ار  یناج  رگا   ) .هبـشمب هب  هبـشم  هفاضا  ناج : رـصم 
هزجعم زا  دوب ، هداد  تسد  نوعرف  رب  هک  یتشحو  هب  تسا  تراشا  ندش : نازرل  .ار ) تراگدرورپ  هن  يا  هتخانش  ار  دوخ  هن   ) .تدوخ

.ودب نارحاس  نامیا  و  ع )  ) یسوم

.ندرمش يزیچ  هب  ار  شیوخ  ینیب و  دوخ  زا  تیانک  رپ :...  يانا 

.میسرب ینادواج  تمعن  هب  میهرب و  ناهج  نیا  زا  ام  تسا  هدش  بجوم  تییامن  تردق  وت و  نتفگ  یَلعَألا » مُکُّبَر  اَنا   ...: » تیدوبن رگ 

دنناد یم  هک  نانآ  اما  دننادب ، ایند  هزور  دنچ  نیمه  رد  ار  یگدـنز  هک  دنـسرت  یم  گرم  زا  یناسک  دـنیوگ ، یم  نوعرف  هب  نارحاس 
او یتفگش  هب  ار  نامسآ  تماقتـسا  ییابیکـش و  زا  دنرادن  یمیب  اپ  تسد و  ندیرب  زا  اهنت  هن  دنتـسویپ  قح  هب  دنتـسر  نت  دیق  زا  نوچ 

.دنراد یم 

دش گنن  تشگ و  درس  ییانا  نیا  دش  گند  لد  لزا  ِّییانا  زا  وض  قرش  زا  رب آ  يرآ  بورغ  نوچ  وش  تسین  لّوا  لیجعت  نکم  نیه 
ز
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وک انَع  یب  ِيانا  رب  اه  نیرفآ  انا  دـش  نونکا  تسر  نوچ  اـنا  زا  ناـهج  ییاـنا  زا  وا  ناـهَج  دـش  ناـج  تشگ  شوخ  اـنا  یب  ییاـنا  نآ 
يا هدنز  تبلطم  دـش  تبلاط  يدرمب  نوچ  تبلاط  ددرگن  ییوا  بلاط  شَیو  یب  ار  يو  دـید  نوچ  دود  یم  شَِیپ  رد  ییانا  نازیرگ و 

حرـش يدب  نید  ناد  زار  يزار  رخف  يُدب  نیب  هر  درخ  را  ثحب  نیا  ردـنا  ار  وت  دـیوج  تبلطم  یک  یبلاط  ار  وت  دـیوش  وش  هدرم  یک 
590 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

زا دعب  دـش  فوشکم  انا  نآ  انا  نیا  رّکفت  زا  فشک  دوش  یک  دوزف  تریح  وا  تالییخت  لقع و  دوب  ِردَـی  َمل  قُذَـی  َمل  نَم  نوچ  کیل 
نوچ هکلب  باتفآ  عاعـش  رد  رتخا  وچمه  بارتقا  یناف ز  هتـشگ  زایا  يا  داّحتا  لولح و  ِّیکاغم  رد  داقتفا  رد  اه  لقع  نیا  دـتف  یم  اـنف 

هک مشاب  هک  نم  وت  قوبـسم  همه  یفطل  قباـس  وت  قودنـص  رد  وفع  يا  نک  وفع  نتتفم  يداـّحتا  لولح و  زا  هن  نت  هب  وت  لّدـبم  هفطن 
4137 تنماد ب 4152 - اه  نم  هلمج  هتفرگ  يا  تنم  اب  نم  موب  هک  مشاب  هک  نم  نک  رما  هصالخ  ناطلـس و  وت  يا  نک  وفع  میوگب 

یناگدـنز ناـهاوخ  رگا  .دـنارتسگ  یم  قرـش  زا  ار  دوـخ  روـن  سپـس  دوـش  یم  ناـهنپ  برغم  رد  دیــشروخ  يرآ :...  بورغ  نوـچ 
.يرآ رب  رس  یگدنز  نآ  زا  یسرب و  یقیقح  یناگدنز  هب  ات  ناریمب  ار  دوخ  نک ، اهر  ار  يزاجم  یگدنز  نیا  یتسه  ینادواج 

.قح ترضح  ِتَِّینانا  لزا : ِِّییانا 

.ندنام شوه  یب  ندش : گند 

.ندرمش يزیچ  هب  ار  دوخ  ییانا : نیا 

دوخ دیوگ و  یم  انا  قح  ناسل  زا  لاح  نآ  رد  هک  ینیب  نتشیوخ  نودب  نتفگ » انأ  : » انَع یب  يانا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2978 

http://www.ghaemiyeh.com


.درامش یم  تسین  ار 

.تاقلعت یب  .ینیب  دوخ  نودب  يو : یب   2 روز 303 / نوعرف  بل  رد  هَّللا  انا  دوب  رون  روصنم  بل  رد  قحلا  انا  دوب 

.تسه وت  رد  يدوخ  ناـشن  زونه  هک  ارچ  درگن ، یمن  وت  هب  یقیقح  تیناـنا  یتسه  ینیب  دوخ  نتفگ و  اـنا  یپ  رد  اـت  ییوا :...  بلاـط 
.دیآ یم  وت  یپ  وا  دش  وحم  ناشن  نآ  نوچ 

1 تسا 2697 / یتسپ  یتلآ و  یب  رد  راک  تسا  یتسه  تسا و  يوعد  تلآ  هک  نآ  ز 

2 شبلاغ 2989 / رز  دش  بولغم  نونک  سم  شبلاط  مدوبن  مدیباین  ات 

591 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد ار  زور  بش و  دـنک و  بلط  هتفایان  يزیچ  هک  دـشاب  نآ  یمدآ  بلط  : » تسا هدـمآ  يرتشیب  حیـضوت  اب  ینعم  نیا  هیف  اـم  هیف  رد  و 
رد بلط  نینچ  نیا  تسا ، بجع  نیا  دشاب  زیچ  نآ  بلاط  دوب و  لصاح  دوصقم  دشاب و  هتفای  هک  یبلط  ّالا  .دشاب  نآ  يوج  تسج و 
هک يزیچ  بلط  نیا  تسا و  هتفاـین  هک  تسا  يون  زیچ  يارب  زا  وا  بلط  اریز  ندرک ، روصت  ار  نآ  دـناوتن  رـشب  دـجنگن و  یمدآ  مهو 
هک تسا  دوجوم  وا  تردق  رد  زیچ  همه  تسا و  هتفای  ار  زیچ  همه  یلاعت  قح  هک  اریز  تسا  قح  بلط  نیا  .دـنک  بلط  دـشاب و  هتفای 

.بلاغلا بلاّطلا و  وُه  هک  تسا  بلاط  یلاعت  قح  اذه  عم  دشاب و  هتفای  ار  زیچ  همه  هک  دشاب  نآ  دـجاو  .دـجاَملا  ُدِـحاَولا  نوکیف  نک 
.يرود دوصقم  زا  تسا ، یمدآ  فصو  تسا و  ثداـح  هک  یبلط  نیا  رد  وت  هک  نادـنچ  یمدآ  يا  هک  تسا  نآ  نیا  زا  دوصقم  سپ 

قح بلط  رد  وت  بلط  نوچ 
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رخف يزار : رخف  ص 189 ) هیف ، اـم  هیف  « ) .قح بلط  هب  يوش  بلاـط  هگ  نآ  وت  .ددرگ  یلوتـسم  وت  بلط  رب  قح  بلط  دوـش و  یناـف 
.ه تافو 606  ای 544 ، دلوت 543   ) يزار نیسح  نب  رمع  نب  دمحم  نیدلا 

صاخ شور  عالطا و  تعـسو  کی  ره  هک  تسا  یناوارف  ياـه  فیلأـت  ار  وا  دوب ، اـناوت  یبیطخ  هیقف و  فوسلیف ، رـسفم ، ملکتم ، ق )
ینعم یخرب  تسا  هدیـشوک  نآ  رد  هک  ریبک  ریـسفت  ای  بیغلا  حیتافم  باتک  ریـسفت ، رد  .دـهد  یم  ناشن  لالدتـسا  ثحب و  رد  ار  يو 

رد هیقرشملا و  ثحابملا  زین  تاراشا ، حرـش  وا  باتک  هفـسلف ، رد  .دنک  ریـسفت  یفـسلف  ینایب  اب  دوخ  هقیلـس  هب  ار  تایآ  ضماغ  ياه 
.درب مان  ناوت  یم  ار  لوصحملا  هقف ،

باجم ار  وا  هدروآ و  یم  دراو  لباقم  فرط  لالدتـسا  رب  هک  ییاه  ههبـش  رطاخ  هب  تسا و  هتـشاد  يوق  یتسد  هرظاـنم  رد  يزار  رخف 
.دنا هداد  بقل  کِّکَشم  ار  يو  هدرک ، یم 

یـسح تاکردـم  هیاپ  رب  یفـسلف و  سایق  اـب  ار  تقیقح  نآ  تساوخ  يزار  رخف   ) .دـناد یمن  هدیـشچن  هک  نآ  ِردَـی : َمل  قُذَـی  َمل  نَم 
.تفایرد ناوت  یمن  یقطنم  سایق  یئزج و  لقع  اب  ار  تقیقح  نآ  .تسناوتن ) دبایرد 

.ندرک وج  تسج و  ار  هدشمگ  داقتفا :

.ییافرژ یکاغم :

.یکیدزن بارتقا :

.يا هتخاس  وحم  وت  تسا  وحم  باتفآ  عاعش  رد  هراتس  هک  نانچ  رتخا : وچمه 

592 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنا هتشغآ  تافص  رد  دنین و  دنا ال  هتشذگب  ناهج  زک  یناسک  سپ 

(4 / 441 تیب 442 - لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 4 / 441 ناشن 442 - یب  روخ  نآ  شیپ  رتخا  وچمه  ناـش  هلمج  تافـص  قح  تافـص  رد 
.5 تیب 2038 / لیذ  هب : دینک  هاگن  داحتا : لولح و 

و تسین ، یندوشگ  یفسلف  لالدتسا  رکف و  اب  لکشم  نیا 
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.دنادرگ هارمگ  دناشک و  داحتا  لولح و  هب  ار  هدنشیدنا  تسا  نکمم 

.تسا هتفر  راک  هب  زین  ياج  هنتف  ینعم  هب  تسا و  هتفیرف  هتفیش و  ینعم  هب  رتشیب  نَتَتفُم :

ناهج و هک  نآ  .تادوجوم  هصالخ  نک : رما  هصالخ  ورسخ ) رـصان   ) نتتفم نیز  یتفای  نوچ  ینمیا  رهد  ماد  ریز  هتفخ  تلفغ  هب  يا 
.تسوا يارب  تسا  نآ  رد  هچ  ره 

بلاـط .وت  وا  ییوا و  وت  یتـسویپ و  قح  هب  یتـسر ، يدوخ  زا  نوـچ  .درک  اـنف  قـح  رد  ار  دوـخ  درک و  اـهر  ار  يدوـخ  دـیاب  تسخن 
یقطنم ياه  لالدتسا  یفسلف و  ياه  سایق  اب  ار  نآ  هک  تسا  قیقد  کیراب و  یتقیقح  نیا  دوش و  وا  بلاط  بولطم  ددرگ و  بولطم 

نیا .دنتـسج  لسوت  داحتا  ای  لولح  هب  دـنداتفا و  رد  یهارمگ  هب  تقیقح  نیدـب  ندیـسر  یپ  رد  هک  اهدرخ  اـسب  .تفاـیرد  ناوت  یمن 
هتفای رییغت  هچ  نآ  .يداحتا  هن  تسا  هتفای  هار  یلولح  هن  لیدـبت  نیا  رد  هک  .ناـسنا  هب  هفطن  لیدـبت  دـننام  تسا  رهاـظ  لیدـبت  داـحتا 

.تسا فاصوا 

زا یگتسکش  نیا  و  نتسناد ، مرجم  ار  دوخ  ییوگ  رذع  نآ  رد  نتساوخ و  مرج  نیا  رذع  يرگتعافـش و  نیا  رد  ار  دوخ  زایا  نتـسناد  مرجم 
ءاَمَلُعلا ِهِدابِع  نِم  َهَّللا  یَشخَی  اَمَّنا  یَلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ِهَّلِل َو  مُکاَشخا  ِهَّللاِب َو  مُکُمَلعا  اَنا  هک  دزیخ  هاش  تمظع  تخانش و 

نیا و  نتـسناد ، مرجم  ار  دوـخ  ییوـگ  رذـع  نآ  رد  نتـساوخ و  مرج  نیا  رذـع  يرگتعافـش و  نـیا  رد  ار  دوـخ  زاـیا  نتـسناد  مرجم 
ُءاَمَلُعلا ِهِدابِع  نِم  َهَّللا  یَشخَی  اَمَّنا  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ِهَِّلل َو  مُکاَشخا  ِهَّللِاب َو  مُکُمَلعا  اَنا  هک  دزیخ  هاش  تمظع  تخانش و  زا  یگتسکش 

میوگ هچ  نم  مینادرگ  اه  عفص  نوبز  رگ  مینازرا  ار  عفـص  نارازه  دص  ار  دودنا  ملع  ِملح  میامن  هر  ار  دولآ  ملخ  محر  مرآ  یک  نم 
يا ناهج ؟ ردنا  وک  تسین  تدای  هچ  نآ  و  نآ ؟ تسیچ  دوبن  وت  مولعم  هچ  نآ  مرک  طرش  مهد  تدای  او  هک  ای  منک  تمالعا  تشیپ 
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رون هب  شدیـشروخ  وچمه  یتشاگنا  یـسک  وت  ار  سک  چیه  ناهن  يو  رب  دـنک  یـشومارف  هک  نآ  زا  كاپ  تملع  لهج و  زا  كاپ  وت 
وت مه  تعافـش  نآ  يا  هدرب  نوریب  وچ  مشقن  زا  هک  نآ  مرک ز  زا  ار  ما  هبـال  وش  عمتـسم  منک  هبـال  رگا  يدرک  مسک  نوچ  یتـشارفا 
مه بآ  وچ  يدرک  ناور  نم  زا  اعد  مه  نم  ِنآ  دوبن  هناـخ  کـشخ  ّرت و  نطو  نیا  تشگ  یهت  نم  تخر  نوچ ز  يا  هدرک  ار  دوخ 
رهب ناهج  هاش  نآک  فال  نم  منز  ات  اجر  ار  تباجا  رخآ  شاب  وت  مه  اعد  هدنرآ  لّوا  يدوب  وت  مه  باجتـسم  شراد  شخب و  شتابث 
درک يرش  روش و  زا  رپ  مدوب  یخزود  دنمدرد  ره  يوراد  مهاش  درک  دنسپ  دوخ  نم  رس  هب  رـس  مدوب  درد  نامرجم  زا  درک  وفع  هدنب 
نم : » مُکُمَلعا اـَنا   4153 دـسج ب 4167 - زا  راـب  رگد  مناـیورب  نم  دَوَـق  رد  خزود  دـیزوس  ار  هـک  ره  يرثوـک  مـیوا  لـضف  تـسد 

ج 6، رارسالا ، فشک  « ) .وا زا  امش  نیرت  ناسرت  میادخ و  هب  امش  نیرتاناد 

594 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و ص 344 ) ج 67 ، راونالا ، راحب  « ) .َُهل مُکاَقتا  ِهَِّلل َو  مُکاَشخا  یِّنا  : » تسا نومضم  نیدب  تیاور  نیا  هعیـش  قیرط  زا  « 47 ( » ص 188
انامه  ...: » َهَّللا یَشخَی  اَمَّنا  تیاور 1 ) حاکن ، باتک  يراخب ، حیحـص  « ) .َُهل مُکاَقتا  ِهَِّلل َو  مُکاَشَخَال  ّینا  : » تسا نینچ  يراخب  تراـبع 

.یندرگ سپ  عفص : ( 28 رطاف ، « ) .دنسرت یم  وا  زا  نادنمشناد  ادخ ، ناگدنب  زا 

.شزرا یب  سک : چیه 

.ندرک وحم  دوخ  رد  ندرب : نورب  شقن  زا  راطع )  ) سب داتفا و  ار  خیش  نآ  رطخ  ناک  سک  چیه  يا  يرب  یم  نظ  نانچ  وت 
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.ندرب نایم  زا  ار  شیوخ 

ار هک  ره  .دـنامن ) زین  دراد  قلعت  ینم  هب  هچ  نآ  دـنامن  ینم  نوـچ   ) .نتفر ناـیم  زا  ینیب  دوـخ  يدوـخ و  تخر : زا  نطو  ندـش  یهت 
.2 تیب 1828 / لیذ  هب : دینک  هاگن  خزود : دیزوس 

.صاصق دَوَق :

وت زا  هک  تسین  نم  ِّدح  دـیوگ  یم  درامـش و  یمن  یـسک  ار  دوخ  تعافـش  نیا  رد  اما  درآ  یم  نایم  رد  تعافـش  ياپ  دـنچ  ره  زایا 
یگرزب فطل و  زا  ما  هتفاـی  یتـبتر  وـت  دزن  رگا  نم  تسا و  نشور  وـت  رب  زیچ  همه  .ییاـشخبب  ناـنآ  رب  ییآ و  محر  رـس  رب  مهاوـخب 

زا ار  بضغ  مشخ و  يدیـشخب ، ما  ییاـبیز  يدرتس و  نم  زا  ار  یتشز  .يدرک  نوگرگد  ارم  دوخ  فطل  هب  وت  .نم  ردـق  زا  هن  تسوت 
توهـش و شتآ  رد  هدـش و  سفن  ياوه  روـهقم  هک  ار  یـسک  مناوـت  هک  ناـنچ  يدرک ، نآ  نیـشناج  ار  وـفع  تمحر و  يدرب و  نم 

.تسا هدمآ  رتشیب  لیصفت  دعب  ياه  تیب  رد  .تسا  یلوم  رد  هدش  وحم  صَلخم و  هدنب  زمر  زایا  .مناهرب  دزوس  یم  سفن  ياوه 

مروآ زاـب  نم  تخوس  خزود  هچنآـک  مرک  ِّيداـنم  وا  هرطق  هرطق  هتخودـنا  ِتباـن و  يو  زا  ددرگ  هتخوس  ره  هک  تسیچ ؟ رثوک  راـک 
رب رثوک  تسه  روگ  كاـخ  گرم و  وچمه  خزود  تسه  ناتـسلگ  يا  راـهب  نوچ  رثوـک  تسه  نازخ  يامرـس  وـچمه  خزود  تسه 

ناــــــــتمارکا دــــــــشک  یم  رثوــــــــک  يوــــــــس  ناــــــــتماسجا  هتخوــــــــس  خزود  يا ز  روــــــــص  خــــــــفن  لاــــــــثم 
__________________________________________________

.نوسلکین يونثم  حرش  همجرت  رب  یتوهال  ياقآ  هیشاح  زا  ( 47)

595 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوش هک  تسوت  دوج  مِهیَلَع  َحبرا  نَِأل  َال  یح  مّویق  يا  دومرف  وت  فطل  یلَع  َحبُری  یَک  قلَخلا  ُتقَلَخ  نوچ 
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لیـس وچمه  وج و  وچمه  ناقلخ  وفع  تسا  رتیلوا  وفع  يایرد  زا  وفع  تسرپ  نت  ناگدـنب  نیز  نک  وفع  تسرد  اه  صقاـن  هلمج  وز 
ینک ناّرپ  رحـس  تقو  ناشزاب  اهـش  دیآ  وت  يوس  رتوبک  نوچ  اه  هراپ  لد  نیا  زا  بش  ره  اهوفع  لیخ  دنزات  دوخ  يایرد  نآ  دب  مه 

دنلُکسب تلـصُو  رات  نت  زا  هک  ات  ماب  ناویا و  نآ  قشع  زا  دنرپ  یم  ماش  تقو  رد  رگد  راب  نانز  رپ  ینک  نادبا  نیا  سوبحم  بش  هب  ات 
زا دـعب  مرک  نآ  اَولاعَت ز  دـیآ  یم  گناب  نوُعِجاَر  ِهَیلا  اَّنا  هک  اوه  رد  نوگن  رـس  ِعجَر  نِمآ ز  نانز  رَپ  دـنا  لبقُم  وت  زک  دـنیآ  وت  شیپ 
زان تسم  متخرد  نیا  هیاس  ریز  ناهم  يا  دیشاب  هتـسناد  نم  ردق  ناهج  زا  دیدیـشک  اه  یبیرغ  سب  مغ  صرح و  زا  دنامن  تعجر  نآ 
زاب رفـس  زک  نابرهم  زِّمَغُم  هتـشگ  نایروح  نیدـلاَخ  ناروح  تسد  رانک و  رب  نید  هار  زا  انَع  ُرپ  ياه  ياپ  زارد  ار  اهاپ  دـیزادنیب  نیه 
روخ رون  وچمه  دندمآ  زاب  رَذَـق  زا  كاپ  رثا  یب  رَذَـق  كاخ و  رب  هداتفا  یتّدـم  روخ  رون  نوچ  نایفاص  نایفوص  نایفوص  نیا  دـندمآ 

: تسیچ رثوک  راک   4168 دنلب ب 4188 - صرق  يوس 

نیا رد  هک  یثیدح  و  . 2 تیب 1828 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   2 تسا 1828 / رثوک  نیرق  شتآ  هتخوس  تسا  رت  خاـش  تشتآ  هیاـم  مخت 
.تسا هدمآ  هراب 

هیبشت نازخ : يامرـس  .یهد ) یباداش  ار  نانآ  یـشخبب و  ترهق  ِخزود  ناگتخوس  رب  هک  تسا  نیا  وت  فطل  ياضتقم   ) .هدنیور تبان :
نوچ هک  نایخزود  تشذگ   2 تیب 1828 / لیذ  هک  یثیدـح  قبط  رب  تسا و  توارط  راثآ  نتخاس  دوبان  رد  نازخ ، يامرـس  هب  خزود 

هتخوس مین 
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.دوش یم  هدییور  نانآ  نوخ  تشوگ و  دننک ، یم  لسغ  تشهب  رهن  رد  دنا  هدش 

596 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا قح  ترضح  بطاخم  ناتسلگ : يا 

: هب دینک  هاگن   ) .مرب دوس  نانآ  زا  نم  هن  دنرب  دوس  نم  زا  ات  مدیرفآ  ار  ناگدنب  َقلَخلا : ُتقَلَخ 

ارچ نتفگ  وفعلا  هن  .ترضح  نادب  وا  حور  ریس  قح و  ترضح  هب  تسا  ناسنا  هجوت  دوصقم  اهوفع :...  ( 2 / 2622 تیب 2623 - لیذ 
1 و / 1889 تیب 1891 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .رمز هروس  هیآ 42  نومـضم  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .ددرگ و  یمن  زاب  نانآ  وفعلا  هک 

: هراپ لد  ( 1 / 396 - 400

.ندرم .ندش  ادج  نت  زا  ندیلکس : تلصو  رات   5 وجب 873 / يرکب  وبا  كدنا  راوزبس  وگم  لد  ار  اه  هزیر  لد  نینچ  نیا 

.تخب کین  لبقُم :

.ایند هب  نتشگن  زاب  زا  تراعتسا  نوگن : رس  عجر 

.دییایب اولاعَت : ( 156 هرقب ،  ) .میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  ام  هَیلا :...  اَّنا 

: نید هار  زا  اـنع  رپ  ( 1 تیب 2694 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) 1 ناشن 2694 / ار  ام  ینکـشا  مرـش  دوب  ات  نادـب  ار  ام  قح  تفگ  اولاعت  لق 
.دنداد ماجنا  دنداهن و  دوخ  رب  ناهج  نیا  رد  هک  اه  تدابع  اه و  جنر  زا  تیانک 

.نادواج راگدنام ، نیدلاخ :

.هدنهد لام  تشم و  زِّمَغُم :

تیانع اب  ادخ  .دناشک  یم  وا  مئاد  فطل  راگدرورپ و  اب  هدنب  تاجانم  هب  ار  نخس  دومحم  روضح  رد  زایا  يوگ  تفگ و  تبـسانم  هب 
رد هک  ار  اه  هتخوس  رثوک  هک  نانچ  .دنک  یم  تلماعم  نانآ  اب  دوخ  وفع  هب  درگن و  یمن  نانآ  هانگ  هب  دراد ، ناگدنب  هب  هک  یتبحم  و 

ور ودب  هک  ار  توهش  يوه و  ناگتخوس  راگدرورپ  مارکا  تیانع و  دنایور ، یم  ون  زا  دنروخ  هطوغ  نآ 
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.دشخب یم  یگزات  ون  زا  دنرآ 

597 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک دـنک  یم  يرگید  ینعم  وفع  زا  يوج ، قلخ  ِنآ  زا  تساـیرد و  وا  وفع  هک  راـگدرورپ  زا  نآ  تساوـخرد  و  وـفع »  » هملک رکذ  زا 
َمل یتَّلا  اِهتوَم َو  َنیِح  َسُفنالا  یَّفَوَتی  ُهَّللا  : » هک دور  یم  راگدرورپ  يوس  هب  باوخ  ملاع  رد  بش و  رد  حور  نیا  .تسا  یناـسنا  حور 
هاگ نآ  ات  دـنوش  یم  نت  سوبحم  و  .یمَـسُم » ٍلَجا  َیلا  يَرخالا  ِلسُری  َو  : » هک ددرگ  یم  زاب  نت  هب  ناهاگحبـص  و  .اَهِماَنَم » ِیف  تُمَت 

ناروح رانک  رد  وا  تیانع  هیاس  رد  دزاس و  ناشاهر  دنـشک  یم  اه  ندب  رد  هک  یتبرغ  تنحم  زا  دناوخب و  دوخ  دزن  هب  ناشیادخ  هک 
.دنوش اهر  نآ  يدیلپ  كاخ و  زا  دنریگ و  مارآ  نادواج  تشهب 

دندب هش  نیتَبعَک  تام  هچ  رگ  دندش  فقاو  دوخ  مرج  اطخ و  رب  دیسر  يراوید  هب  ناشاهرـس  هلمج  دیجم  يا  مه  نامرجم  هورگ  نیا 
هک ات  لَسَتغُم  نیَع  وفع و  تاُرف  رد  لَجَعلا  ار  ناـگدولآ  هد  هار  ناـنک  هر  ار  ناـمرجم  تفطل  هک  يا  ناـنک  ها  نونکا  دـندرک  وت  هب  ور 

نوچ نُوفاَّصلا  ُنَحن  رون  ناگقرغ  نورب  هزادـنا  اه ز  فص  نآ  ردـنا  زامن  ردـنا  دـنور  ناکاپ  فص  رد  زارد  مرج  نآ  دـنرآ ز  لـسغ 
هّرب زگره  تشادرب  ار  ریـش  يا ؟ هَّرُکـسا  چیه  دومیپ  ار  رحب  دیرد  ذغاک  مه  تسکـشب و  ملق  مه  دیـسر  تلاح  نیا  ِفصو  رد  نخس 
دوب وت  زا  تسم  هک  نآ  تسم  موق  تماج  دنتـسکشب  هچ  رگ  باجُع  ِّیهاشداپ  ینیبب  ات  باـجتحا  زور  نورب  تتـسا  باـجح  رگ  يا ؟

لاعف ب نیریش  يا  تسوت  هداب  هن ز  لام  هب  لابقا و  هب  ناشیا  ِیتسم  تسه  شیرذع 
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.ندش فقاو  اطخ  رب  .نتشگ  نامیشپ  زا  تیانک  ندیسر : راوید  هب  رس   4189 - 4199

.درن يزاب  يولهپ  شش  هرهم  ود  نیتبعک :

.ندیدرگ روهقم  ندش : نیتبعک  تام 

.هدنریذپ هدنب  امنهار ، .هدنروآ  دیدپ  هار  هدنیاشگ ، هار  نک : هر 

.باتشب لجَعلا :

رد ع )  ) بوُّیا هک  يا  همـشچ  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .یهلا  وفع  همـشچ  زا  تیانک  .دـننک  لسغ  نآ  رد  هک  يا  همـشچ  لستغم : نیع 
.دش هدودز  وا  زا  يرامیب  درک و  لسغ  نآ 

598 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک هبوت  زا  تیانک  ندروآ : لسغ 

: نُوفاَّصلا ُنَحن 

.هَّرُکُس هَّرُکسا : ( 1 تیب 3415 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) 1 نوـفاَّصلا 3415 / ُنَحن  ماـب  رب  همه  زا  نوزف  توراـم و  دـیتوراه و  هـچ  رگ 
.کچوک هلایپ  یلگ ، هساک  .هجُرکُس 

.ندش اطخ  بکترم  زا  تراعتسا  نتسکش : ماج 

دوخ هانگ  هب  راکهانگ  ناگدنب  هک  تسا  قح  هب  هدنب  هثاغتـسا  عقاو  هب  یلو  دـناشک  یم  دومحم  زایا و  هب  ار  نخـس  رهاظ  هب  راب  رگید 
فـص رد  ات  هد  وش  تسـش و  دوخ  شـشخب  رثوک  رد  ار  نانآ  .دـنا  هتـشادرب  وت  هاگرد  هب  تباجا  دـیما  هب  تباـنا  تسد  دـنا و  فقاو 

دوش یم  هدـنب  بیـصن  نآ  زا  سپ  هک  ار  ییاه  تیانع  قح و  شـشخب  هک  دوش  یم  هجوتم  هاـگان  .دـنیآ و  رد  ناـکاپ  ناـگدوشخب و 
یمن رد  ار  نآ  درب  یم  رـس  هب  ملاع  نیا  رد  تسا و  ینامـسج  باـجح  رد  هک  نآ  و  تسا ، ندومیپ  هساـک  هب  ار  اـیرد  ندرک ، فصو 

.درگنب ناج  اب  دراذگب و  ار  مسج  دیاب  .دبای 

ام ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای  یـسرپ  نوچ  هک  دـندوب  وت  تیانع  تسم  دـندرک  یمرج  رگا  نانیا  هک  دوش  یم  ناراـکهانگ  هاوخ  رذـع  راـب  رگید 
لیذ هب : دینک  هاگن   ) .ُکتَمحَر کَبَضَغ  تَقَبَس  َکُمَرَک َو  یهلا  دنیوگ : ( 6 راطفنا ،  ) ِمیِرَْکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ 
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(2 تیب 2617 /

مخ دص  زا  دیان  هک  دنک  نآ  باطخ  تقو  وت  صیصخت  تّذل  دنموفع  يا  دوخ  تسم  زا  نک  وفع  دناوت  ِصیصخت  تسم  هشنهـش  يا 
دوخ تشگ  مهاوخن  هک  نزب  مهاگ  نآ  رایشه  موش  نوچ  ندز  دح  دنیبن  ار  ناتسم  عرـش  نزم  مَّدح  يا  هدرک  متـسم  هک  نوچ  بارش 

مُکاوَه ِیف  یَناَفَت  نَم  مُهُرکُس  ٍءاَنَف  ِیف  َنیِدلاَخ  ندز  دح  زا  شُه و  زا  تسَر  دبا  ات  نَنِملا  وُذ  يا  دروخ  وت  ماج  زا  هک  ره  نم  رایـشه 
سگم يا  تسم  يا  هن  وت  يا  هداتفا  ام  غود  رد  سگم  نوچ  ورگ  ام  قشع  غود  رد  هدش  يا  ور  هک  ار  ام  لد  دـیوگ  وت  لضف  مُقَی  َمل 

هطقن و وت  تسم  رـس  اه  هّرذ  نوچ  اـه  هوک  سرف  ینار  لـسع  رحب  رب  هک  نوچ  سگم  يا  دـندرگ  وت  زا  تسم  ناـسکرک  يا  هداـب  وت 
599 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وت  تسد  رد  طخ  راگرپ و 

ناج و يا  وت  حرـش  یمتفگ  ناهد  دـصناپ  ارم  يداد  ادـخ  رگ  تسوت  ِنازرا  رهگ  تمیق  نارگ  ره  تسوت  نازرل  وا  زا  دـنزرل  هک  هنتف 
نیا دنتسدمآ  شناهد  زک  مدع  زا  مشابن  دوخ  رترـسکنم  رـس  ياناد  يا  وت  زا  تلاجخ  رد  رـسکنم  مه  نآ  نم  مراد  ناهد  کی  ناهج 
هرهچ رب  وت  یگدنب  غاد  دناوت : صیصخت  تسم   4200 ِّرب ب 4214 - فطل و  اب  دهج  نوریب  مدع  زک  رظتنم  یبیغ  راثآ  رازه  دص  مَما 

.دنا هدش  صیصخت  نیا  تسم  يا ، هدناوخ  يداَبِع »  » ار نانآ  نوچ  .دنراد 

هدمآ ییاه  هیآ  رد  میرک  نآرق  رد  هک  ندناوخ  دوخ  هدنب  ار  نانآ  ناگدنب و  هب  راگدرورپ  باطخ  هب  تسا  تراشا  صیـصخَت : تََّذل 
َيِدابِع ای  ُْلق  هلمج : زا  تسا 
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نینچ ساسا  هخـسن  رد  لوا  تیب  مین  طبـض  ءاـنف :...  یف  نیدـلاخ  ( 53 رمز ،  ) .ِهَّللا ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ـال  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا 
دیاب نیدلاخ » ءانف  یف  مهرکُس   » .رخؤم يادتبم  مدقم و  ربخ  مُهُرکُـس » ٍءانف  ِیف   » هلمج تسا و  لاح  نیدلاخ »  » تروص نیا  رد  .تسا 

.تسا هیجوت  نیا  دیؤم  مود  تیب  مین  .تسا و  هتخاس  ناش  هنادواج  انف  رد  یتسم  دوش : ینعم  نینچ  تحماسم  كدنا  اب 

هتشون تروص  نیدب  ار  تسخن  تیب  مین  اه  هخـسن  یخرب  رد  .دزیخ  یمن  رب  درک  تسین  ار  دوخ  امـش  قشع  رد  هک  نآ  یَناَفَت :...  نَم 
قـشع هب  ندش : ورگ  قشع  غود  رد  .َنیِدلاخ » رکُّسلا ، ءانَف  ِیف  مُه   » .دندیواج یتسم  يانف  رد  نانآ  مُه » ِرکُّسلا  ِءاَنَف  ِیف  َنیِدلاَخ  : » دنا

.دناوتن ندش  نورب  دتفا  غود  رد  نوچ  سگم  هک  نانچ  ندرم  ندنام و  نآ  رد  ندش و  راتفرگ 

یناف ام  تبحم  رد  ار  دوخ  هک  نونکا  دـیوگ  یم  وت  لضف   ) .تسا قح  قشع  زا  ییایرد  تنورد  اما  يدرخ  رهاـظ  هب  وت  ناـسکرک :... 
ضیف وت  زا  دـیاب  دـندرخ  ینعم  رد  تشرد و  تروص  هب  هک  نانآ  .ینک ) يربهر  ار  نارگید  یناوت  یم  یتفای ، يا  هزات  یتسه  یتخاس 

.دنبای

(. نتفگ دیاب  هک  نانچ  ار  وت  فصو  دناوتن  هک   ) هتسکش رسکنم :

یتقباس هنومن و  چیه  یب  یلاعت  قح  سدق  تحاس  بیغ و  ملاع  رد  تادوجوم  همه  هک  نادب  تسا  تراشا  مدع : زا  رترـسکنم  دـشابن 
(3 تیب 377 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .هدمآ دیدپ 

600 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ورهر اـج  ره  تسا  قح  هبذـج  تسا  وت  ياـضاقت  زا  اـم  تبغر  مرک  نآ  شیپ  هب  نم  هدرمب  يا  مرـس  « 48  » ددرگ یم  وت  ياـضاقت  زا 
ِیتشک دهج ؟ رب  الاب  هب  يداب  یب  كاخ  تسا 
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دشاب بآ  ناتـسود ز  ناج  هلبق  ناویح  بآ  درُد  تسا  ناویح  بآ  تبآ  شیپ  درمن  سک  یناگدنز  بآ  شیپ  دهن ؟ هر  رد  اپ  رحب  یب 
بآ داد  تسد  ار  ام  وچ  وت  قشع  بآ  دنا  هدنک  رب  ناج  بآ  ناج و  لد ز  دنا  هدنز  شقشع  ناماشآ ز  گرم  ناتـسوب  نادنخ  زبس و 
هدرک ینعم  نآ  ندنابنج  یضعب  رس و  ندناراخ  ار  نآ  ناحراش  ضعب  رـس : ندیدرگ   4215 داسک ب 4221 - ام  شیپ  هب  دش  ناویح 

: تسا هتفر  راک  هب  ندش  جیگ  ینعم  هب  رگید  ياج  رد  بیکرت  نیا  .دنا 

نیا رد  ندیدرگ » رـس  ، » يونثم تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد   4 داتف 257 / اج  رب  رـس و  شدـیدرگب  ات  دار  ناراطع  دز ز  شرطع  يوب 
رد نآ  لوادتم  ینعم  هب  ناوت  یم  ار  رـس  ندیدرگ  دعب ، تیب  تیب و  نیا  رد  اضاقت  هملک  هب  هجوت  اب  اّما  .تسا  ینعم  نامه  هب  زین  تیب 
رد رگا  ام : تبغر  .میتسین ) چیه  دوخ  ام  تسا و  وت  تساوخ  تسا ، یتبغر  یلیم و  ام  رد  رگا   ) .تفرگ ندوب » هدـنز   » هماع حالطـصا 

.دیآ دیدپ  ام  رد  ات  يا  هتساوخ  وت  تسه  یتبغر  یلیم و  ناگدنب  ام 

.دراد یم  هاگن  هدنز  ار  نانآ  لد  دسر و  یم  ناقاتشم  نابلاط و  هب  قح  یلو  زا  هک  اه  تضافا  ناویح : بآ 

ودـب تسوا ، زا  دراد  هچ  ره  هک  یلوم  هب  تسا  هدـنب  باطخ  تقیقح  رد  و  زایا ، هدـنیوگ  تسا و  دومحم  رهاظ  هب  اـه  تیب  بطاـخم 
.تسا تکرح  رد  ودب  تسا و  هدنز 

مرک نآ  دُرب  تسد  مدـیدب  اـت  میداد  يرـشح  یگرم و  یمد  ره  يوت  یناویح  بآ  بآ  کـیل  يون  ار  ناـج  ره  تسه  ناوـیح  بآ  ز 
ارم ز ندرم  نیا  تشگ  نتفخ  وچمه 
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بآ ِبآ  يا  شیروآ  يریگ  شوــــــگ  بارـــــــس  ددرگ  را  مد  ره  اــــــیرد  تــــــفه  ادـــــــخ  يا  ندرک  ثــــــعب  داـــــــمتعا 
__________________________________________________

.دراخ ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 48)

601 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناج خرچ  جورب  رد  تسا  مجنپ  نیا  يونثم  فاحص  زا  خولک  نوچ  ناراب  دسرت ز  یک  گنـس  خوش  قشع  نآ  لجا و  زا  نازرل  لقع 
هب تسخن  بآ » : » ناویح بآ  بآ   4222 سانش ب 4228 - هراتـسا  نابیتشک  هک  زج  ساوح  ره  هراتـس  زا  دباین  هر  تسا  مجنا  نوچ 

.تسوا زا  ماسجا  تایح  هچ  نآ  یناویح ،» بآ   » قنور و ای  هیام  لصا و  ینعم 

: يرشح یگرم و  یمد  ره 

التبا تایح و  يوس  امن  زو  امن  يوس  ربخ  یب  دامج  زا 

زا سپ  رـشح  هب  هک  يدامتعا  اب  نتفخ :...  وچمه   5 / 800 شـش 801 - جنپ و  نیا  جراخ  يوس  زاب  شوخ  تازییمت  لقع و  يوس  زاب 
.دیامن یم  باوخ  نوچمه  ارم  گرم  مراد  گرم 

.رحب تفه  ایرد : تفه 

رد یپ  ياه  لیدبت  هب  تسا  تراشا  تیب  نومضم  2 و  ریسا 1604 / دشاب  ار  هرطق  نآ  رحب  تفه  ریفـس  دش  تدحو  رحب  زک  يا  هرطق 
: یپ

اقب ردنا  ندش  ون  زا  ربخ  یب  ام  ایند و  دوش  یم  ون  سفن  ره 

درک و ینعم  شاعم  لقع  ار  لقع  ناوت  یم  لقع :  1 / 1144 دسج 1145 - رد  دیامن  یم  يّرمتسم  دسر  یم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع 
.تسا كاب  یب  گرم  زا  قشع  اّما  دسرت  یم  ندرم  زا  لقع  .تفرگ  لقع  قلطم  ینعم  هب  ناوت  یم 

نآ دنـسانش  یم  ار  نآ  ياه  لزنم  تقیرط و  هک  نانآ  .تسین  هدـنیوج  ره  ناوت  رد  هدـمآ  رتفد  جـنپ  نیا  رد  هچ  نآ  تقیقح  نتـسناد 
.تسناد دنهاوخ  ار  اه  هتکن 

زا نارگید  ِمسق  تسین  هراظن  زج 
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تـسه نامگ  دـب  وید  عفد  رد  یکی  ره  زوس  وید  ياه  هراتـسا  نینچ  اب  زور  هب  ات  اه  بش  ریگ  ییانـشآ  نارق  زا  دـنا و  لفاغ  شدوعس 
602 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نامسآ  هعلق  زادنا  طفن 

ار ویم  عرز و  تسا  بآ  رپ  ولد  ار  وید  دزود  ریت  زا  رگا  سوق  تسا  برقَـألا  ُِّیلَو  وا  ار  يرتشم  تسا  برقع  نوچمه  وید  اـب  را  رتـخا 
تعلخ وز  ار  لـعل  دـسا  نوچ  دّردـب  ار  بش  رگا  سمـش  دـنک  یم  یتـشک  روث  نوچ  ار  تسود  دنکـشب  یغ  یتـشک  هچ  رگا  توـح 

هرمخ ات ز  يرب  وَش  شوخان  يوخ  زو  وش  تسود  رکـش  رگید  رب  تسا و  رهز  یکی  رب  رـس  دومنب  مدع  زک  يدوجو  ره  دـسر  سلطا 
هاگن  ) .یکرابم دوعس :  4229 دنق ب 4238 - شیقوراف  قایرت  نآ  دـُب  هک  دـنزگ  يرهز  ار  قوراف  دـشن  نآ  يروخ ز  رکـش  مه  رهز 

ناش نارق  سحن و  دعس و  زا  دنبای و  یم  رد  ار  اهنآ  لاوحا  ناصاخ  اما  دننیب ، یم  ار  هراتـس  مدرم  هماع  ( ) 2 تیب 352 / لیذ  هب : دینک 
.4 تیب 2131 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نارق : .دنا ) هاگآ 

.تساه تیب  رد  هک  هدنیادز  هسوسو  دنلب  یناعم  زا  تراعتسا  زوس : وید  هراتسا 

هب تسا  تراشا  .هدننک  در  .هدنزاس  رود  زا  تیانک  .تخادنا  یم  نمشد  یتشک  رد  دز و  یم  شتآ  ار  تفن  هشیش  هک  نآ  زادنا : طفن 
تیب رد  هک  دـنلب  یناعم  اب   ) .کیدزن تسود  بَرقَـألا : ُّیلَو  ( 10 تافاص ،  ) .ٌِبقاث ٌباهِـش  ُهَعَْبتَأَـف  َهَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  اَّلِإ  میرک : نآرق 

، دنا نمشد  رگ  هسوسو  ناوید  اب  یناعم  نیا  .ینارب  نآ  اب  تسوت  نهذ  رد  هک  ار  تهبـش  کش و  وید  ات  وش  انـشآ  تسا ، يونثم  ياه 
یناعم و نآ  يایوج  هک  یناسک  اب  اّما 
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.مهن جرب  مان  سوق : .دنا ) کیدزن  تسود  دنشاب  نآ  ناهاوخ 

.مهدزای جرب  ولد :

.مهدزاود جرب  توح :

دـشاب توح  جرب  وا  علاـط  سک  ره  هک  نادـب  تسا  تراـشا  یهارمگ و  رد  نتخاـس  قرغ  زا  تیاـنک  یغ : یتشک  نتـسکش  توح و 
.دوب دهاوخ  نادان 

يرونا راوشد  زوه  دجبا و  نآ  رب  توح  رد  هدرک  ناسرت  تأیه  قطنم و  نیا  رب  وید  رد  هدرک 

603 ص : ج 6 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا دنمدوس  ناراکتشک  يارب  راهب ) مود  هام   ) روث هک  نانچ  .ندومن  تعارز  ندرک : یتشک 

نایم زا  ار  بش  یهایس  باتفآ  رگا  سمـش :...  ( 342 ص 341 - میهفتلا ، « ) .دـنک تلالد  نیریـش  ياه  هویم  زارد و  ناتخرد  رب  روث  »
.دزاس یم  لعل  ار  گنس  درب  یم 

انالوم دسر  یم  رظن  هب  رهز : قوراف و  .دناوخ ) یم  ار  ناتـسود  دنار و  یم  ار  نالهاان  هدمآ  يونثم  يواطم  رد  هک  يدنلب  ياه  ینعم  )
یناتـساد تسا  رهز  ندروخ  هراب  رد  هچ  نآ  .تسا  هدروآ  هدش ، طلخ  رگیدکی  اب  هدمآ و  اه  خیرات  رد  هک  ار  بلطم  ود  تیب  نیا  رد 

.دنا هداد  تبسن  دیلو  نب  دلاخ  هب  هک  تسا 

وا زا  ار  هسیک  دـلاخ  .تشاد  هارمه  يا  هسیک  دـمآ و  وا  دزن  دـنتفگ  یم  شا  هلیقب  نـبا  هـک  يدرم  دوـب  هریح  رد  دـلاخ  هـک  یماـگنه 
رد متساوخ  دسر  یبیسآ  نم  مدرم  رب  امش  زا  مدیسرت  تسا و  یمس  تفگ  تسیچ ؟ نیا  دیسرپ  درک و  یلاخ  دوخ  فک  رد  تفرگ و 
ِریَخ ِهَّللا  ِمِسب  .دریمن  لجا  هب  زج  سک  چـیه  تفگ  دـلاخ  .منیبب  يزیچ  نانچ  اـت  تسا  رتهب  مریمب  اریز  مروخب  ار  رهز  نیا  ماـگنه  نآ 

تفگ دید  نانچ  نوچ  هلیقب  نبا  .دروخ  ار  رهز  میحرلا و  نمحرلا  ٌءاد  همسا  َعم  ُّرُضَی  سیل  يذَّلا  ِءامَّسلا  ِّبَر  ضرَألا َو  ِّبَر  ِءاَمسَألا 
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، خیراتلا یف  لماکلا  ص 2044 ، ج 4 ، يربط ، خیرات  رد  ناتساد  نیا   ) .دیـسر یم  دیهاوخ  هچ  ره  هب  امـش  ادخ  هب  برع  تعامج  يا 
نآ اما  .تسا ) هدمآ  هدـش » تیاور   » ترابع اب  ص 281 ، ج 51 ، راونالا ، راحب  هلمج  زا  اه  باـتک  رگید  و  ص 391 ، ج 2 ، ریثا ، نبا 

یناتساد نآ  تسرد  تئارق و  رد  تسا  یطلخ  هتفای  هار  اه  حرش  رگید  هب  وا  هتشون  زا  هتـشون و  رمع  ندروخ  رهز  هراب  رد  يورقنا  هچ 
رد هدش و  لقن  دیحوتلا  رارسا  زا  رمع  دزن  مور  رـصیق  لوسر  ندمآ  هراب  رد  ص 17 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  هک  تسا 

.گیر رد  هتسشن  ناتسروگ  رد  ار  وا  تسا  لوسر  ندید  نآ  .دید و  ناوت  یم  زین  رگید  ياه  باتک 

رتکد و  شنم ، یک  سابع  رتکد  يداجـس ، دـمحم  یلع  دیـس  رتکد  زیزع  ناتـسود  يراکمه  اـب  همرک  هنمب و  مجنپ  رتفد  تفاـی  ناـیاپ 
.هَّللا َءاش  نا  داراد  نمیا  دنزگ  ره  زا  ناشیادخ  هک  ظعاو  دیعس 

نیدرورف 1377

متفه دلج 

مشش رتفد 

مشش رتفد  هچابید 

هراشا

[ مشش رتفد  هچابید  ]

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ار حابصم  نیا  و  دشاب ، تبیر  کش و  تالایخ و  و  تهبش ، مهو و  مالظ  حابصم  هک  يونعم  تانّیب  يونثم و  ياهرتفد  زا  مشـش  دلجم 
لفـسا ملاع  تروص  ترامع  رهب  زا  ار  ناـشیا  هک  تسا  « 1  » نیلفاس لفـسا  یناویح  ماـقم  اریز  ندرک ، ناوتن  كاردا  یناویح  ّسح  هب 

«. 4 * » ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ  .دننکن  زواجت  هریاد  نآ  زا  هک  « 3 ، » هدیشک يا  هریاد  ناشیا  كرادم  ساوح و  رب  و  « 2 ، » دنا هدیرفآ 
ات هک  کلف ، زا  یهاگراک  تسا و  يرادقم  ار  هراتـس  ره  هکنانچ  درک ، دیدپ  ناشیا  رظن  نالوج  و  ناشیا ، لمع  ندیـسر  رادقم  ینعی 

مکاح نوچمه  دسرب و  وا  لمع  دح  نآ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 2994 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشابن مکاح  وا  رهش  نآ  عباوت  يارو  رد  سپ  .دشاب  ذفان  رهش  نآ  رد  وا  مکح  هک  يرهش 

.نیملاعلا بر  نیمآ  « 5  » .نیبوجحملا هب  بجح  ام  همتخ و  هسبح و  نم  هللا  انمصع 

__________________________________________________

(5 - 4 نیت ،  ) َنِیِلفاس َلَفْسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  .ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ( 1)

ار نآ  يولوم  دـمحا  نب  فسوی  هک  دـنا  هتـسناد  يا  هلمج  هب  تراشا  ار  ترابع  نیا  ناحراش ، ضعب  وا  زا  يوریپ  هب  نوسلکین و  ( 2)
: تسا هدرمش  ثیدح 

ایندلا تبرخل  یقمحلا  ول ال 

.تسا رت  بسانم  ( 61 دوه ،  ) اهِیف ْمُکَرَمْعَتْسا  ِضْرَْألا َو  َنِم  ْمُکَأَْشنَأ  َوُه  هفیرش : هیآ  اب  یلو  . 

.ندرک دودحم  زا  تیانک  ندیشک : هریاد  ( 3)

( .دنک راک  شیوخ  صاخ  هدودحم  رد  زین  ساوح  ددرگ ، یم  دوخ  دودحم  رقتسم  رد  باتفآ  هکنانچ  . ) 38 سی ، ( 4)

نادـب هچنآ  زا  و  تسا ) لد  یکیراـت  هک   ) دوـخ رهم  و  تسا ) كاردا  ندوـب  دودـحم  هک   ) دوـخ سبح  زا  ار  اـم  ادـخ  دراد  هگن  ( 5)
اه نهذ  رد  ییاه  تهبـش  زابرید  زا  ( 7 هرقب ،  ) .ْمِهِعْمَـس یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  دومرف : هک  تسا  هتـشاد  هدرپ  رد  ار  ناـبوجحم 
ای دوخ  ياهراک  رد  یمدآ  ندوب  روبجم  نوچ  ییاه  تهبـش  .دنا  هداد  خساپ  نادب  هدش و  حرطم  یملع  ياه  هزوح  رد  و  هدمآ ، دیدپ 

يواـطم رد  اـه  شـسرپ  نیا  .خزود  تشهب و  تقیقح  ینامـسج و  داـعم  نآ ، ندوب  میدـق  اـی  ناـهج  ندوب  ثداـح  وا ، ندوب  راـتخم 
هتـشاد تیفرظ  نانآ  كرادم  انالوم  هدومرف  هب  ای  تسا  هدوب  ماع  كاردا  روخ  رد  هک  اجنآ  ات  يونثم  هدمآ و  نایم  هب  يونثم  ياهرتفد 

یکاردا ار  يونثم  مهف  اما  .هدودز  ار  نانآ  لایخ  مهو و  تهبش و  یکیرات  راتفگ  ینشور  اب  هداد و  خساپ  نادب 
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وا لد  زا  رهم  ات  دهاوخب  ادخ  زا  دیاب  دشاب  بوجحم  تقیقح  تفایرد  زا  دوبن و  كاردا  نآ  ار  یـسک  رگا  دـیاب ، فراعتم  كرد  زج 
.درادرب

میرکلا دطوملا  باتک  تمامت 

میرکلا دطوملا  باتک  تمامت 

همان یماسح  نادرگ  ناهج  رد  يا  همالع  وت  وچ  بذج  زا  تشگ  یـسداس  مسق  هب  دشوج  یم  لیم  یـسب  نیدلا  ماسح  لد  تایح  يا 
نم هلوح  فوطی  یک  فحـص  شـش  نیز  هد  رون  ار  تهج  شـش  يونثم  مامت  رد  سداس  مسق  يونعم  يا  تمرآ  یم  شک  شیپ  يا 

ینتفگ ياهزار  دسر  يروتـسد  دـعب  امیف  كوب  تسین  رای  بذـج  هک  زج  وا  دـصقم  تسین  راک  شـش  اب  جـنپ و  اب  ار  قشع  فطی  مل 
کیل تسین  زار  رکنم  شوگ  ردنا  زار  تسین  زابنا  نادزار  اب  زج  زار  رتتسم  قیقد  تایانک  نیز  رت  کیدزن  دوب  هک  ینایب  ای  دوش  هتفگ 
دوزف یم  شموق  راکنا  مد  هب  مد  دومن  یم  توعد  لاس  دـصهن  حون  راـک  هچ  ار  وا  لوبقاـن  لوبق و  اـب  راـگدرک  زا  تسا  دراو  توعد 

ناوراک یهار  ددرگاو ز  چیه  ناگس  يالالع  گناب و  زا  تفگ  دیزخ ؟ یـشوماخ  راغ  ردنا  چیه  دیـشک ؟ سپاو  نانع  نتفگ  زا  چیه 
دنت یم  دوخ  تقلخ  رب  یسکره  دنک  وعوع  گس  رون و  دناشف  هم  گت  ریس  رد  ار  ردب  ددرگ  تسس  گس  ياغوغ  زا  باتهم  بش  ای 
نوچ ار  دوخ  ناریـس  مهم  نم  مقـس  هرعن ء  نآ  گس  دراذـگن  هکنوچ  التبا  رد  شرهوگ  نآ  روخرد  اضق  هداد  یتمدـخ  ار  یـسکره 

یک دنمدوس )  ) .هدنشخب ياجرباپ  راوتسا  میرکلا : طوملا  دوب  ینوزفا  بجاو  ار  رکش  سپ  دنک  نوزفا  یگکرس  هکرس  هک  نوچ  مله 
ات  ) .تسا هدیدرگن  هکنآ  ددرگ ، نآ  درگ  ات  فوطی :... 
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هدینشن ار  یناعم  نینچ  هکنآ 

4 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ضراوع زا  تسا و  هدننک  دودحم  هچنآ  و  تهج ، شـش  سح و  جنپ  زا  تسا  تیانک  شـش : جنپ و  .ددرگ ) دنم  هرهب  نآ  ندینـش  زا 
( .تسا تعیبط  ملاع  يارو  قشع  ملاع   ) .قلخ ملاع 

.رت بایدوز  رت : کیدزن  دش  جنپ و  باجح  زا  تسا  نورب  هک  شوخ  لاوحا  نیا  هک  شدیسرپب  سپ 

هدـنیآ رد  دـیاش  .تسین  یناـعم  نآ  مهف  يورین  ار  ناـگمه  و  هدـش ، هتفگ  زمر  .تیاـنک و  هـب  اـه  ینتفگ  نونکاـت   ) .هدیـشوپ رتتـسم :
، لحن  ) ِهَنَـسَْحلا ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلاـِب َو  َکِّبَر  ِلـِیبَس  یلِإ  ُعْدا  تسا :...  دراو  توعد  .دوش ) هتفگ  رت  هداـشگ  نخـس  دـسر و  يروتـسد 

 ...: لوبق ان  لوبق و  اب  ( 125

دصهن حون  ( 99 هدئام ، *. ) ُغالَْبلا اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  تسا : میرک  نآرق  رد  نک  حورشم  ِینیب  نایاپ  كرت  نک  حون  ِعابتا  هک  دمآ  رما 
: هیآ نیدب  تسا  تراشا  مد :...  هب  مد  ( 41 توبکنع ،  ) .ًاماع َنیِسْمَخ  اَّلِإ  ٍهَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  لاس :... 
( هَّللا یَلَع   ) فَّفَُخم يدیشر  گنهرف  یـسراف و  ار  نآ  عطاق  ناهرب  فلوم  توص ) مسا  : ) الالَع ( 6 حون ،  ) .ًاراِرف اَّلِإ  ِیئاعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف 

.تسا هدمآ  زین  ریبک  ناوید  رد  هملک  نیا  .تسا  هتفرگ 

.تسا دایرف  گناب و  ینعم  هب  الالع و  گناب و  نکم  دشابن ، كانمغ  لد  دشابن  كاب  ادخ  هب  دشابن ، كالفا  رگ 

 ...: دناشف هم 

.تسین قیقد  یلو  دنا  هدرک  ینعم  مه  راتفرگ  .شیامزآ  التبا : ناگـس  ِگناب  زا  دراذـگن  ار  ریـس  ناور  بش  دـش  کلف  ردـص  رب  ردـب 
ثیدح زا  هتفرگ  ار  تیب  نومضم  يولوم  دمحا  نب  فسوی 

ِقلُخ اَِمل  ٌرَّسَیُم  ٌّلُک  : 

ثیداحا هتسناد و 
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.تسا هدرک  تبث  ار  نآ  يونثم 

5 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا هتساخرب  گناب  مقس : هرعن  ( 3 تیب 5161 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) رفس ار  رگید  موق  مه  دش  لهس  رَضَح  ار  ام  دش  لهس  هک  نانچمه 
.يرامیب

.تسا نتفر  ندیدرگ و  ینعم  هب  و  تسا ، هتفر  راک  هب  راب  دنچ  يونثم  رد  نارَیس :

زج زا  مه  يرگید  دهاش  دشن و  هدید  یبرع  ياه  گنهرف  رد  هملک  نیا  تیَه  گناب  نابلیپ و  نآ  ِدِج  اب  تیب  هب  ناریَـس  زا  لیژ  عانتما 
.متفاین نآ  يارب  يونثم 

دنچره دنریگ ، هرهب  نآ  قیاقح  زا  بوذجم ، ناقاتـشم  ات  دـنک  یتمه  دریذـپب و  یـشکشیپ  هب  ار  يونثم  دـهاوخ  یم  نیدـلا  ماسح  زا 
هدـنیآ رد  هکدـشاب  تسین ، تسا  نآ  ندینـش  روـخ  رد  هک  یـسک  نوـچ  .هدـماین  اـهرتفد  نیا  رد  تفگ  تسیاـب  یم  هک  ار  ییاـهزار 

نعط دیـساره و  دیابن  نادقان  نارکنم و  زا  تفگ و  دیاب  ار  ینتفگ  ناکما  دـح  رد  اما  .دوش  هتفگ  اه  ینتفگ  دـیآ و  تسد  هب  یتصرف 
.دینش درک و  دیاب  راومه  دوخ  رب  ار  نانآ 

للخ ردنا  نیبجنکـسا  نآ  دـیآ  لخ  درآ ز  مک  ياپ  رگ  نیبگنا  نیبجنَکـسا  ره  َنکُر  داب  ود  نیک  نیبگنا  نوچمه  فطل  هک  رـس  رهق 
یم ملاع  ِلها  هکرـس ء  سپ ز  دوج  رحب  زا  ددم  دـُب  ار  وا  ِدـنق  دـنق  تخیر  یم  نوزف  ایرد  ار  حون  دـنتخیر  یم  اه  هکرـس  يو  رب  موق 
وناز اه  نوحیج  وا  شیپ  دوش  یهار  وا  رد  ایرد  زا  هک  مُخ  ِیلَعلا  ُدبَع  نآ  تسا  نرق  دص  هکلب  یلو  نآ  دوب  یک  فالاَک  ٌدـحاو  دوزف 

نیا دندینش  نوچ  همه  اه  ایرد  هک  ایرد  نیا  هصاخ  دنز 
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زا ناهج  نیا  ناهِج  نآ  اب  ناهِج  نیا  ناِرق  رد  لقا  اب  مظعا  مان  دش  نیرق  هک  لَجَخ  مرـش و  نیا  زا  خـلت  ناشناهد  دـش  همدـمد  لاثم و 
دنز ناغاز  هرعن  زَر  رد  غاز  تسا  تبـسن  هچ  صخا  اـب  ار  سخ  هنرو  تسا  تبتر  رـصاق  گـنت و  تراـبع  نیا  ناـهَج  ددرگ  یم  مرش 

ج 7، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  اشَی  اَم  لَعفَی  رازاب  نیا  ردنا  ادج  ار  کی  ره  تسا  رادـیرخ  سپ  دـنک  مک  یک  شوخ  زاوآ  زا  لبلب 
6 ص :

اولح رَّکش و  ار  گس  كوخ و  دوب  اوسر  ام  شیپ  يدیلپ  رگ  تسا  شوخرس  غامد  توق  لگ  يوب  تسا  شتآ  ياذغ  ناتـسراخ  لُقن 
یم ناشیرپ  نام  ناخلت  هچرو  دننک  یم  ناشفا  رهز  نارام  هچرگ  دننت  یم  دندرک  كاپ  رب  اه  بآ  دننک  اه  يدیلپ  نیا  نادیلپ  رگ  دوب 
رهق دننک  یم  رب  ناشتاقایرت  دوز  دننک  یم  يرهز  دنچره  اهرهز  رکش  رابنا  دهـش  زا  دنهن  یم  رجـش  ودنک و  هوک و  رب  اه  لحن  دننک 
راب هب  سأی  دشاب  دـیدهت  همه  رگا  .دوش  ادـیپ  اجر  فوخ و  تلاح  هدنونـش  رد  ات  تسا  عیمطت  دـیدهت و  رب  تظعوم  يانب  هکرس :... 

.ددرگ دیدپ  یخاتسگ  ینامرفان و  دوب  عیمطت  همه  رگا  و  درآ ،

.ندوب رتمک  ندروآ : مک  ياپ 

.هکرس ّلَخ :

ار وا  دنق  ( 83 دوه ،  ) .ُْهنِم اوُرِخَـس  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌأَلَم  ِْهیَلَع  َّرَم  امَّلُک  هیآ َو  هب  تسا  تراـشا  وا  رب  موق  نتخیر  هکرـس  .حون و  يو :...  رب  موق 
َنیِذَّلا انَلُسُر َو  ُرُْـصنََنل  اَّنِإ  هک : داتـسرف  یم  يرای  شیادخ  داتـسیا و  یم  نانادان  ءازهتـسا  ربارب  دوب و  هَّللا  قالخا  هب  قلختم  حون  ُدب :... 

: فلالاک ٌدحاو  ( 15 رفاغ ،  ) .اُونَمآ
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ص 20) ج 3 ، نیدلا ، مولع  ءایحا  «. ) ُنِمؤُملا ُناسنالا  ّالا  ِهلثِم  ٍفلا  نِم  اریَخ  یَش ٌء  َسَیل  : » دیوگ یلازغ  .رازه  نوچ  یکی 

دـص ربارب  وا   ) .تفرگ وفک )  ) ینعم هب  ناوت  یم  ار  نرق ) : ) نرق دص  یَنَع  ٌرما  نا  فلالاَک  ٌدحاو  یَنُملا  یِطعُم  هجاوخ ء  مدـید  باوخ 
.لاس دصکی  ره  مدرم  ای  لاس ، دصکی  ینعم  هب  زین  و  .تسا ) نت 

: درآ یناشاک  تاحالطـصا  زا  هکنانچ  تسا  هتفرگ  دـبع )  ) تفـص ار  ِیلَعلا )  ) هک دـهد  یم  ناـشن  يورقنا  تراـبع  رهاـظ  ِیلَعلاُدـبَع :
بیکرت یلعلادـبع )  ) بیکرت یلو  .هدـش ) رتارف  وا  ناردارب  تمه  زا  یلاـعم  بـلط  رد  وا  تّـمه  هـتفر و  ـالاب  نارقا  رب  وا  ردـق  هـکنآ  )

نینچ تیب  ینعم  ارهاظ  .تفگ  یم  یلعاُدبعلا )  ) دیاب دوب  نانچ  رگا  یفوصوم و  تفص و  هن  تسا  یفاضا 

7 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا نرق  دص  ياتمه  وا  تسا و  فصتم  گرزب  يادخ  یگدنب  تفص  هب  هک  یلو  نآ  تسا :

 ...: ایرد زا  هک  مخ 

.دنا هتـسناد  ع )  ) حون هب  تراشا  ار  نآ  ناحراش  ضعب  ایرد : نیا  می  يوس  دشاب  زاب  نوچ  شذـفنم  من  مخ ز  کی  دـنک  هقرغ  ار  هوک 
(، 27 بازحا ،  ) دـندز زاـب  رـس  نآ  نتفریذـپ  هک  تسا  ناـسنا  اـیرد )  ) زا دوـصقم  تسین و  حوـن  هب  صتخم  اـنئمطم  هکلب  ارهاـظ  یلو 

.نازیرگ ناهَج : ( 30 هرقب ،  ) .ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  .تفای  یهللا  هفیلخ  ماقم  یمدآ  دندید ، هک  دنتشگ  هدرزآ  زین  هدنمرش ،

.دهاوخ یم  هچره  سک ) ره   ) دنک یم  ءاشی : اَم  لَعفَی  ناکم  نوک و  همه  دنیب  وا  هب  نوچ  ناهج  دشاب  یک  قوشعم  زا  قشاع 

: ناتسراخ لقن 

َنِیثِیبَْخِلل َو ُتاثِیبَْخلا  يدیلپ ... : رگ  دنا  بلاط  ار  نایرون  رم  نایرون  دنا  بذاج  ار  نایران  رم  نایران 
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(62 رون ،  ) .ِتابِّیَّطِلل َنُوبِّیَّطلا  َنِیبِّیَّطِلل َو  ُتابِّیَّطلا  ِتاثِیبَْخِلل َو  َنُوثِیبَْخلا 

نانآ رب  رتشیب  دـیاب  ایلوا  دـنراشفب ، ياپ  تجاجل  رد  نادـناعم  رگا  دنـشوخرس  مه  نایقاب  زا  نایقاب  دنـشک  یم  ار  نـالطاب  لـطاب  مسق 
رتمک هکرـس  زا  نیبگنا  انالوم  ریبعت  هب  ای  دنک  یهاتوک  توعد  رد  امنهار  رگا  هک  .دنرآرد  ناشهار  هب  ات  دنـشوکب  و  دـنرآ ، تمحر 
نانآ رب  دـید  یم  یبیـسآ  هکم  ناکرـشم  زا  نوچ  ص )  ) لوسر دـنراد  یم  زاـب  تسار  هار  هب  ِنتفر  زا  زین  ار  نارگید  ناـهارمگ ، دوب ،

: دیامرف یم  راگدرورپ  دنراگدرورپ و  تمحر  يایرد  زا  یمُخ  ایلوا  .تساوخ  یم  ار  نانآ  تیاده  درک و  یمن  نیرفن 

یبَضَغ ِیتَمحَر  تَقَبَس 

دنرام و نانآ  قایرت ، ایلوا  دنرهز و  نارکنم  دنهد  یم  ماجنا  دـنراد  هدـهع  رب  هک  ار  یتفیظو  ایلوا  دـننک و  یم  ار  دوخ  راک  نارکنم  . 
.دنت یم  دوخ  تنیط  رب  نانآ  زا  کی  ره  .لسع و  نانیا 

8 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ردـنا نیمی  يوس  رگد  نآو  پچ  هب  درپ  یمه  هَّرذ  یکی  نآ  يرفاک  اب  نید  وچ  هَّرذ  اب  هَّرذ  يرگنب  نوچ  لُک  تسا  گنج  ناهج  نیا 
ار فلاخت  نآ  فلاخت  نیز  ناهن  گنج  زا  تسه  یلعف  گنج  نوکُر  ردنا  نیبب  ناشیلعف  گنج  نوگن  رگید  نآ  الاب و  يا  هَّرذ  بلط 

نونکا شگنج  سَفَن  سفن و  دش  وحم  هرذ  نوچ ز  باسح  فصو و  زا  دش  نوریب  وا  گنج  باتفآ  رد  دش  وحم  نآک  يا  هرذ  نادـب 
زو میدـش  عجار  دوخ  وـت ز  ِرحب  هب  اـم  نوـُعِجاَر  ِهَیلا  اَّنا  زا  هچ  زا  نوکـس  عـبط و  شبنج  يو  زا  تفر  سب  تسا و  دیـشروخ  گـنج 

هار عورف  رد  میدش  عِضرَتسُم  لصا  ِعاضِر 
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یعبط گنج  نیعَبصا  نیب  تسه  ام  زا  تسین  نیع  ِرون  رد  ام  حلص  ام و  گنج  لوصا  یب  يا  لوصا  زا  نز  مک  فال  لوُغ  هدنام ز  يا 
( .گنج رد  ناـهن  رد  دـنا و  مارآ  رهاـظ  هب   ) .شمارآ نوکـس ، نوکُر : لوه  تسا  یبرح  اـهوزج  ناـیم  رد  لوق  گـنج  یلعف  گـنج 

عونت ار  ناهن ) گنج  يدـنه  ناحراش  ضعب  زین  نوسلکین و  وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  .تساهنآ  ّتیهام  رد  هک  يداضت  ناهن : گنج 
تیهام فلاخت   ) .تسین لیوأت  فلکت و  نیدب  يزاین  یلو  دنا  هدرک  ینعم  ادـخ  ملع  رد  دوجو  هتباث ء  نایعا  یهلا و  ءامـسا  تافص و 

( مالک  ) ار سفن  و  دوجو )  ) ار سفن  ناحراش  ضعب  سَفَن : سفن و  .تسا ) نایع  رد  تادوجوم  گنج  بجوم  تسا  ناـهن  رد  هک  اـه 
تکرح هک  نآ  راثآ  سَفَن )  ) و مسج ،)  ) تروص سفَن )  ) تسا رتهب  .تسین  مالک  هَّرذ  رد  تسا و  هَّرَذ  زا  نخس  یلو  .دنا  هدرک  ینعم 

: ثیدح اب  ار  تیب  نومضم  یعاد  هاش  .دنک ) یم  دیشروخ  راک  هرذ  دش ، وحم  دیشروخ  رد  هّرذ  نوچ   ) .دوش ینعم  تسا 

برَحلِاب ُُهتنَذآ  دَقَف  اَیلَو  ِیل  يَداَع  نَم 

.درادن ثیدح  نآ  اب  یبسانت  هنوگ  چیه  تیب  موهفم  مینیب  یم  هکنانچ  یلو  ص 515 ) ج 2 ، يونثم ، حرش   ) .هتسناد بسانم 

.ندش هدرورپ  زا  تیانک  .ندروخ  ریش  عاضر : ( 651 هرقب ،  ) .میدرگ یم  زاب  ادخ )  ) وا يوس  هب  ام  همه ء  انامه  هَیلا :...  اَّنا 

( .میشاب باریس  وت  ضیف  همشچ ء  زا  ات  میتسویپ  وت  هب  میدرک و  اهر  ار  يدوخ   ) .هدنروخ ریش  عِضرتسُم :

9 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدش مگرس  عرف  هب  هدنامزاب و  لصا  زا  هکنآ  لوصا : یب 

.نیب تقیقح  هدید ء  نیَع : رون 

تیب 759/ لیذ  هب : دینک  هاگن  نیعبصا : نیب 
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.1

تساهنآ و ّتیهام  تشرـس و  داضت  زا  اهنآ  داضت  و  رگیدکی ، اب  تسا  تادوجوم  داضت  ناهج  میرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  ام  هک  یناهج 
ٍناف َو اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  هک : دنام  یمن  يداضت  دـندرگزاب  دوخ  لصا  هب  همه  نوچ  دـشخب و  یم  موادـت  ناهج  هب  هک  تسا  داضت  نیمه 
زا انالوم  هدومرف ء  هب  دنا و  هتسویپ  قح  هب  مه ، ناهج  نیا  رد  نوچ  نافراع  ( 26 نمحر 27 ،  ) .ِمارْکِْإلا ِلالَْجلا َو  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی 

( دنتسه یکی  همه   ) .دنا هتسر  حلص  گنج و  زا  .دنا  عضرتسم  لصا 

ایند فقـس  ناشیدـب  هک  تسا  يوق  نوتـسا  راچ  رـصنع  راچ  دوش  لـح  اـت  رگن  رد  رـصانع  رد  دوب  یم  مئاـق  گـنج  نیز  ناـهج  نیا 
ّرض زا  مییگنج  ام  مرجال  دوب  دادضا  رب  قلخ  يانب  سپ  ررش  نآ  هدننکشا ء  بآ  ِنتسا  رگد  نآ  هدننکشا ء  ینوتـس  ره  تسا  يوتـسُم 

يراگزاس سک  رگد  اـب  منز  یم  ار  دوخ  هار  مد  ره  هکنوچ  رثا  رد  فلاـخم  مه  اـب  یکی  ره  رگدـمه  ِفـالخ  ملاوحا  تسه  دوس  و 
یلوغشم هچ  سپ  نارگ  گنج  نینچ  دوخ  رد  رگن  یم  نیک  گنج و  رد  يرگید  اب  یکی  ره  نیبب  ملاوحا  ياهرکشل  جوم  منک  نوچ 

میناد یم  هکناـنچ  .شتآ  زا  تیاـنک  ررـش : درب  تگنر  کـی  ِحلـص  ناـهج  رد  درخاو  تَّقح  گـنج  نیز  رگم  اـی  نارگید  گـنج  هب 
يرگید اب  اهنآ  زا  کـی  چـیه  هک  دنتـسناد  یم  شتآ  و  كاـخ ، داـب ، بآ ، رـصنع  راـهچ  زا  ار  تادوجوم  بیکرت  مدـقتم ، ناـمیکح 

تـسا مدرم  نایم  هک  یلادـج  .هتـشاد  اپرب  ار  ناهج  مه  اب  نانآ  دـنویپ  زا  هداد و  دـنویپ  مه  اب  ار  نانآ  قح  تمکح  تسین و  راـگزاس 
يداضت نینچمه 
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رد اما  .تسا  داضت  نآ  زا  هتـساخرب  دیآ  یم  دیدپ  يو  رطاخ  رد  هک  دـب  کین و  ياه  هشیدـنا  دوش و  یم  هدـید  یمدآ  لاوحا  رد  هک 
.تسا تدحو  اجنآ  هکارچ  تسین  یگنج  نینچ  دنا  هتخورف  قح  هب  ار  دوخ  هک  نانآ 

10 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هدحاو  سفن  دننام  نانمؤم  هدعاق  ار  اه  هناخ  دنامن  نوچ 

اقب زج  دَوبَن  ّدض  دشابن  نوچ  ار  دـض  دـیآ  دـض  زا  ینافت  نیا  تسین  دادـضا  زا  بیکرت  نآ  هکنآز  تسین  دابآ  یقاب و  زج  ناهج  نآ 
لوصا دشاب  اه  حلـص  اه  گنر  لوصا  یگنر  یب  تسه  ریرهم  شَّدـض ز  سمـش و  دـشابن  هک  ریظن  یب  نآ  تشهب  زا  درک  دـض  یفن 

هچ زا  و  ام ؟ هجاوخ  يا  میا  هچ  زا  فلاخم  نیا  قارف  رجه و  ره  لصا  دـشاب  لصو  قاثُو  مغرپ  يا  ِلصا  تسا  ناـهج  نآ  اـه  گـنج 
لصف يارو  نوچ  ناج  رهوگ  لصا  داجیا  درک  عرف  رد  دوخ  يوخ  لصا  دادضا  راچ  میعرف و  ام  هکنآ  ز  ار ؟ دادعا  نیا  تدحو  دیاز 

.ندرک یفن  ار  رگیدکی  ینافت : تسایربک  يوخ  تسین  نیا  وا  يوخ  تساه 

هیکت تشهب ) لـها  : ) ًاریِرَْهمَز ـال  ًاسْمَـش َو  اـهِیف  َنْوَرَی  ـال  ِکـِئارَْألا  یَلَع  اـهِیف  َنِیئِکَّتُم  تسا : میرک  نآرق  زا  هـتفرگ  ریرهمز : سمش و 
.تسا یکی  اـه  ناـج  هکارچ  تسین  نا  رد  داـضت  ( 13 رهد ، ( ) .امرـس هن  نآ  رد  دـننیب  باتفآ  هن  دـنیاه ، تخت  رب  تشهب  رد  ناـگدز 

هکلب یگنر  کی  ناه  ناهج  نآ  اما  .دـنا  هتفای  بیکرت  نآ  زا  تادوجوم  هک  تسا  یعیابط  داضت  زا  تسا  ناهج  نیا  رد  هک  يداـضت 
.تسا یلاخ  داضت  ینافت و  زا  تسا و  یگنر  یب  ناهج 

یب هکنوچ 
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دش گنج  رد  ییسوم  اب  ییسوم  دش  گنر  ریسا  یگنر 

یتشآ دنراد  نوعرف  یسوم و  یتشاد  نآک  یسر  یگنر  یب  هب  نوچ 

لاق لیق و  زا  دوب  یلاخ  یک  گنر  لاؤس  هتکن  نیا  رب  دیآ  ار  وت  رگ 

نوچ تساه  حلص  لوصا  نآک  نیب  اه  گنج  تساخ  گنج  رد  نوچ  گنر  یب  اب  گنر  تساخ  گنر  یب  زا  گنر  نیک  بجع  نیا 
ناوتن رگا  ار  نوحیج  بآ  ناهد  رد  دـجنگن  بلاغ  نیا  حرـش  ناـهج  ود  ره  رد  ریچ  تسا و  بلاـغ  تسادـخ  رهب  وا  گـنج  هک  یبن 

ره ردنا  هک  نادنچ  نک  هجرف  يونثم  هریزج ء  رد  نک  يا  هجرف  يونعم  رحب  ِناشطع  يدش  رگ  دیرب  ناوتن  یگنشت  ِردق  مه ز  دیـشک 
11 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  سب  ینیب و  يونعم  ار  يونثم  سفن 

نیبب ناج  ِبآ  هتـسُر ز  ياه  هویم  نیبب  ناجرم  هزات ء  ِياه  خاش  دـنک  ادـیپ  دوخ  ِّیگنر  کی  بآ  دـنکاو  نوچ  وج  ِبآ  ار ز  هَک  داـب 
دنا دندرگ  ناج  هس  ره  اه  فرح  شون و  فرح  وگ و  فرح  دوش  ایرد  دراذـگب و  همه  نآ  دوش  اتکی  مد  توص و  فرح و  نوچ ز 
مه زَّیمم  مه  بتارم  رد  ماقم  هس  رد  دوب  ناشینعم  کیل  كاخ  دندرگ  رَوُص  زا  دندرگ  هداس  كاپ  ِنان  ناتـس و  نان  هدنهد و  نان  اهتنا 

کته يارب  وا  ماقتنا  .تفرگن  ماقتنا  یـسک  زا  دوخ  تمرح  ِکته  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  ثیدـح  رد  یبن :...  نوچ  مادـم 
«. هُّلُک ُكَرُتی  َال  هُّلُک  ُكَرُدی  َال  اَم   » ریظن نوحیج : بآ  ج 6 ص 411 ) دمحا ، دنسم   ) .دوب ادخ  تمرح 

نایم هک  يداضت  دومرف  شیپ  ياه  تیب  رد 
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يارب داضتم  ياه  تعیبط  نیا  هک  دیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  .دنا  هتفای  بیکرت  نآ  زا  هک  تسا  يرـصانع  داضت  هداز ء  تسا  نامدرم 
یحلـص ات  دوش  دـیدپ  دـیاب  یگنج  هاگ  هک  تساه  تیب  نیا  نآ ، خـساپ  دزیخرب ؟ نآ  زا  اـه  گـنج  اـت  تسا  هدـش  قیفلت  مه  اـب  هچ 

.دریگب ار  نآ  ياج  یکین  دورب و  يدب  ات  دندرک  یم  گنج  .نارفاک  اب  تسا  ناربمیپ  ياه  گنج  نآ  هنومن ء  ددرگ  راکشآ 

ناهج مریگ  ورف  مبای  رفظ  ات  نآ  رهب  زا  ازغ  مدرک  یمن  نم 

صیرح مشاب  نوچ  رادرم  نینچ  رب  صیخَر  رادرم و  تسا و  هفیج  ناهج  نیک 

اب داضتم  تروص  هب  هک  ینیب  اـه  بلطم  رهاـظ  هب  هاـگ  زین  يونثم  رد  اـهر  دـبای  یملاـع  اـهولگ  نآز  اـت  دـنچ  ییولگ  مَُّرب  یمه  نآز 
هاک و يرگنب  بآ  يور  رب  نوچ  هکنانچ  ینیب  گـنرکی  ار  اـه  ینعم  ینک  یلاـخ  اـه  ظـفل  دـیق  زا  ار  دوخ  نوچ  اـما  .تسا  رگیدـکی 

تاوصا فورح و  هداز ء  اه  فالخ  نیا  .دـنامن  يزیچ  بآ  زج  درب  وس  کـی  هب  ار  كاـخ  داـب  نوچ  و  دـیآ ، یم  مشچ  هب  كاـشاخ 
.دازآ ددعت  فالخ و  زا  ینعم  تسا و 

هگ بِر و  اه  تروص  هگ ز  رظتنم  هس  ره  حور  ِناهج  رد  دشن  هن  شیوگ  وت  دـش  دـیوگ  هکره  دـشن  ینعم  یلو  تروص  دـش  كاخ 
12 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رِقَتسُم 

نآ رب  بکار  ناج ، رما  تروص ، قلخ  نادب  شَرمالا  َُهل  ُقلَخلا و  َُهل  سپ  دوش  یم  دّرجم  شرماز  مه  زاب  دور  رد  ور  روص  رد  دیآ  رما 
هاگراب رد  ناج  هاگرد و  رب  مسج  هاش  نامرف  رد  بوکرم  بکار و 
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هک نابیقن  زا  دیآ  گناب  ولُع  رد  دناوخ  وچ  ار  اه  ناج  زاب  اُوبَک  را  هک  ار  ناج  شیج  دیوگ  هاش  وبـس  رد  دـیآ  بآک  دـهاوخ  هکنوچ 
تاکاردا گید  دوز  درُخ  ياه  گید  دـشوجن  ات  نکم  نوزفا  شمزیه  شتآ  نک  مک  نخـس  دـش  دـهاوخ  کیراب  نیا  زا  دـعب  اُولِزنا 

، يا هدرپ  يوگ  تفگ و  فرح و  گناب و  مامغ  نیز  دنک  ناهنپ  ناشفرح  ِمامغ  رد  دنک  نابیس  هک  یناحبـس  كاپ  دورف  تسا و  درُخ 
نت ماکُز  زا  زیهرپب  راد و  هگن  وب  شوگ  هتفرگب  درب  تلصا  يوس  ات  شوه  هب  ار  وب  نیا  وت  شک  نوزفا  يراب  يوب  ریغ  دیآن  بیـس  زک 
یم فرگـش  نت  هدرـسف و  دندامج و  نوچ  رتدرـس  ناتـسمز  زا  ناشاوه  يا  َرثا  ار ز  تماشم  دـیادنین  ات  ماع  ِدرـس  ِدوب  داب و  زا  شوپب 

ار هَّللا  ُفیَس  قرـش  زا  رآ  رب  نیه  نزب  نیدلا  ماسح  دیـشروخ  غیت  نفک  دشوپ  رد  فرب  نیز  نیمز  نوچ  فرب  لت  زا  ناشـسافنا  دهج 
.هن ناج  اما  دوش ، یم  انف  نادب  هتسباو  ياه  هساح  مسج و  تروص :...  دش  كاخ  ار  هاگرد  نیا  قرش  نآز  نک  مرگ 

.6 تیب 72 / هب : دینک  هاگن  هسره : تسال  رشح  ِزور  رون  شیپ  هکنآز  تساقب  یب  مه  رشب  ياه  سح  هلمج 

.نازیرگ براه :

.تروص زا  اهر  دّرجم :

.2 تیب 1099 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رمالا : َُهل  ُقلَخلا و  َُهل 

.قلخ ناهج  .ماسجا  ملاع  زا  تیانک  هاگرد :

.یبوبر ملاع  .رما  ملاع  هاگراب :

( .دیور تروص  بلاق  رد   ) .دییآ دورف  اولِزنا :

13 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هچنآ مامغ :...  نیز  .دهن ) یم  ماسجا  رد  ار  نآ  سپس  دنیرفآ ، یم  ار  حاورا  هک  ییادخ   ) .اه ینعم  زا  تراعتسا  ناتسبیس :
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.دسر یم  ماشم  هب  هتسبرس  فرظ  نورد  یبیس  زا  هک  تسا  ییوب  نوچ  میبای ، یم  رد  تسا  ماسجا  ربا  سپ  رد  هک  ینعم  ناتسبیس  زا 

.نانآ ندروآ  تهبش  كاردا و  ندوب  دودحم  رثا  رد  یضعب  ِندیدرگ  هارمگ  زا  تیانک  ندیزیهرپ : ماکز  زا 

دوش یم  دوبان  هچنآ  دـیوگ  اه  تیب  نیا  رد  .دـنوش  یم  هداـس  تروص  زا  كاـپ  ناـن  ناتـس و  ناـن  هدـنهد و  ناـن  دومرف  تیب 73  رد 
هتفر نایم  زا  هچنآ  تسا و  یقاب  دوخ  بتارم  رد  نان  و  ناتـس ، نان  هدـنهد ، ناـن  تقیقح  .دور  یمن  ناـیم  زا  ینعم  اـما  تسا ، تروص 

رد هچنآ  تسا و  یندـش  یناـف  تسا  قلخ  ناـهج  رد  هچنآ  ( 23 سی ،  ) .َنوُرَـضُْحم اْنیَدـَل  ٌعیِمَج  اََّمل  ٌّلُک  ْنِإ  َو  هک : تساـهنآ  تروص 
تسین نشور  ناگمه  رب  هقیقد  نیا  اما  ( 45 فارعا ،  ) .َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت  ُْرمَْألا  ُْقلَْخلا َو  َُهل  الَأ  هک : تسا  یقاب  تسا  رما  ناـهج 

ياج نآ  رد  ینعم  همه  هک  تسین  دادعتـسا  نآ  ار  ظفل  تخیر و  دـیاب  ظـفل  بلاـق  رد  ار  ینعم  .هن  رَّسیُم  نتفگ  نخـس  نیا  زا  شیب  و 
هب ات  تفر  نآ  یپ  رد  درک و  دیاب  افتکا  وب  نیمه  هب  دزیخ  یم  رب  نآ  زا  هک  ییوب  نوچ  ظفل  تسا و  بیس  تقیقح  نوچ  ینعم  .دریگ 

هدرـسفا فرب  نوچ  ناشاه  سفن  و  هدرم ، دامج  نوچ  دـنا  نیمک  رد  رانک  هشوگ و  رد  نانعاط  هک  صوصخب  دیـسر ، بیـس  تقیقح 
.دزاس بآ  ار  فرب  دنک و  یتّمه  نیدلا  ماسح  رگم 

یبرح بش  زور و  مّجنم  اب  وا  تسا  یبرغال  تسا و  یقرـشال  هکنآز  بارت  رب  اه  هُک  دزیر ز  اه  لیـس  باتفآ  نآ  دـنز  رجنخ  ار  فرب 
وا تسا 
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رد حَُزق  زا  نیِلفآلا  ُّبِحا  َال  هک  یُبن  رد  نیما  نآ  ِلاقم  دـیان  تشوخ  اـت  یمَع  ّیمیئل و  زا  يدرک  هلبق  يَدُـه  یب  موجن  نم  زج  ارچ  هک 
هراتـس زا  تبترم  یلعا  تسوت  شیپ  سمـش  تَرِّوُک  ٌسمَـش  هک  ار  نیا  يرکنم  رَمَقلا  َّقَشناَو  یجنر ز  یمه  نآز  رمک  یتسب  هم  شیپ 
يدیهش يونثم (  حرش  ناج  ِقرع  دّربب  هک  نان  اسب  يا  نان  هم ِز  دشابن  رتّرثؤم  دوخ  يَوَه  ُمجَّنلا  اَذا  دیآ  تشوخان  اوه  فیرصت  هدید 

14 ص : ج 7 ، (، 

نوریب وت  شوگ  رب  دنز  یم  تسود  دنپ  تسوت و  ناج  رد  نآ  رهِم  بارخ  نت  وا  درک  هک  ابآ  اسب  يا  بآ  هرهُز ز  دشابن  رتّرثؤم  دوخ 
.هدرسفا ياه  لد  زا  تراعتسا  فرب : تسوپ 

دنک و یم  مرگ  ار  هدرسفا  ياه  لد  دوخ  تیانع  اب  نیدلا  ماسح  دزاذگ ، یم  ار  فرب  باتفآ  هکنانچ  نیدلا ، ماسح  زا  تیانک  باتفآ :
.یقیقح نایامنهار  رگید  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  زین  .دروآ  یم  دیدپ  اه  لد  نآ  رد  ار  قح  قشع  روش 

.رگ هزیتس  یبرَح : ( 35 رون ،  ) .ٍهَِّیبْرَغ ٍهَِّیقْرَش َو ال  ال  هک : هَّللا ) ِرون   ) فصو رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  یقرَش : َال 

.دنربهر جاتحم  دوخ  دنراد و  يربهار  ِيوعد  هک  نانآ  زا  تسا  تیانک  دنناونت و  ندرک  ییامنهار  هک  یناگراتس  يَدُه : یب  موجن 

(. ع  ) میهاربا نیما :

.مراد یمن  تسود  ار  ناگدنوش  ورف  َنیِلفآلا : ُّبِحا  َال 

: حَُزق ( 2 تیب 1805 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) نِیِلفآلا ُّبحی  قح ال  یلفآ  نیمز  يوس  ترس  يراس  وگن  رو 

: نتـسب رمک  هام  شیپ  حزق  زا  ( 2 تیب 1592 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) رابتعا رد  حزق  سوق و  طخ  نوچ  راهبون  خـسن  داـتفا  زبس  خرس و 
تراشا
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نوچ دننک و  یم  يربارب  يوعد  قح  يایلوا  اب  دنراد  هک  یملع  كدـنا  اب  دـنراد و  یم  شوخان  ار  ناربمیپ  هتفگ  هک  یناسک  هب  تسا 
َو .ددرگ ) یم  دیدپ  اوه  تبوطور  دیـشروخ و  ساکعنا  زا  دش  هتـشون  هکنانچ  حزق   ) .دنوش یم  نیگمـشخ  دننیب  یم  ار  نانآ  تردـق 

لوسر هزجعم  هب  تسا  تراشا  ( 1 رمق ،  ) .ُرَمَْقلا َّقَْشنا  ُهَعاَّسلا َو  َِتبَرَْتقا  رمَقلا : َّقَشنا 

15 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يربخ یب  نآ  رثا  هزجعم و  زا  یناد  یم  رثؤم  ملاع  رد  ار  ناگراتس  اهنت  نوچ  هک  مجنم  هب  تسا  باطخ  و  ص )  ) مرکا

یتمایق راثآ  رکنم   ) .تسا تمایق  هب  تراشا  ( 1 ریوکت ،  ) .ددرگ غورف  یب  دیشروخ  هک  یماگنه  ْتَرِّوُک : ُسْمَّشلا  اَذِإ  تَرِوُک : ُسمش 
.ُرَبْکَأ اذه  تسا : ع )  ) میهاربا هتفگ  هب  تراشا  تبترم  یلعا  یناد و  یم  تعیبط  رد  رثؤم  ار  باتفآ  و 

اب ناگراتـس  یخرب  عامتجا  هرابرد  ناـمجنم  نخـس  هب  تسا  تراـشا  اوه » فیرـصت   » تسا و ندـنادرگرب  فیرـصت » : » اوه فیرـصت 
 ... اهداب و ندیزو  ناراب  لوزن  رد  عامتجا  نآ  رثا  رگیدکی و 

: ناج قرع  و  گر ، ناج : قرِع  دربب  ( 1 مجن ،  ) .دوش ورف  نوچ  هراتـس  هب  دـنگوس  يوَه : اذِإ  ِمْجَّنلا  زا َو  تسا  هتفرگ  يَوَه : ُمجَّنلا  اَذا 
یمن ار  قح  ياـیلوا  نخـس  هک  ار  ناـنآ  تسا  یـشنزرس  یهیبـنت و  .دـنک ) هتفخ  ار  یمدآ  دوـش و  ریگوـلگ  همقل  هاـگ   ) .تاـیح گر 

تعیبط ملاع  رد  رثؤم  ار  هام  ای  دیشروخ  ندش  ورف  ندمآرب و  ناگراتـس و  شدرگ  و  دننک ، هدنـسب  يرهاظ  ياه  شناد  هب  و  دنریذپ ،
نامدرم یناگدنز  هک  نان  بآ و  دنک  یم  هفاضا  سپـس  .دنراد  تلفغ  تسا  ملاع  همه  هدنهد  ینـشور  هک  یقیقح  باتفآ  زا  و  دنناد ،

نادب هتسب 
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يدوبان مدرم و  نتشک  رد  زیچ  ود  نیا  رثا  ایآ  .دنک  ناریو  ار  ینادابآ  هک  بآ  اسب  دوش و  یمدآ  گرم  ببس  ادخ  هدارا  هب  هاگ  تسا 
.دنریگ یمن  شوگ  رد  ار  قح  نخس  دنریذپ و  یم  ار  نامجنم  نخس  دنشیدنا ، یمن  ارچ  .تسا  هرهز  هام و  ریثأت  زا  مه  نانآ 

نیا تسوا  ِنآ  تاوَمَّسلا  ُدِیلاقَم  هک  تسود  دیآ ز  صاخ  حاتفم  رگم  زج  نادب  مه  دریگن  ام  رد  وت  دنپ  نالف  يا  دریگن  وت  رد  ام  دنپ 
هک وج  یحو  ياه  شوگ  رب  دنز  یم  وا  ریثأت  تهج  یب  هراتـس  نیا  رثا  دهدن  قح  نامرف  یب  کیل  رمق  تسا و  هراتـس  نوچمه  نخس 

تـسوا شاّفخ  تفـص  رد  ایند  سمـش  تسوا  شاپرُد  هعمل  هکنانچنآ  تام  گرگ  ار  امـش  دـناّردن  ات  تاهج  یب  اـت  تهج  زا  دـییایب 
16 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسوا  ِّقِد  رد  بت و  ردنا  هام  کیپ  تسوا  ِّقِر  رد  یقر  زا  خرچ  تفه 

تسد لحم  نآ  دنیبن  یم  ار  دوخ  کیل  لحز  وا  سوبتـسد  ياوه  رد  هدمآ  شیپ  ناج  دقن  اب  يرتشم  هدز  يو  رد  هلئـسم  گنچ  هرهز 
ناج وت  هدرک  اـهر  ياـک  گـنج  هب  مجنا  همه  نیا  مّجنم  اـب  وا  زا  تسکـشب  ملق  دـص  دراـطع  نآو  وا  زا  تسخ  نیدـنچ  خـیّرم  اـی  و 

تـسوت رهب  كاپ  تسا  رون  همه  اجنآ  وک  رکف  موجن  ناج  وا  رکف  ره  بکوک  موقُر  گنر و  همه  ام  تسا و  يو  ناج  گنر  هدیزگب 
رون دور  رد  یک  ناکم  ردـنا  زوس  ياج  اـم  مجن  دـجنگن  رد  هناـخ  چـیه  ـالُع  رد  دراد  هناـخ  هراتـس  ره  كاـنرکف  يا  رکف  ظـفل  نیا 

یک دح  ار  دودحمان 
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دنپ لیـسگ  ار  دَّمَجم  لقع  دنک  ات  لاثِم  نآ  دشاب  کیل  دوبن  لثم  دنمقـشع  یفیعـض  دبایرد  هک  ات  دننک  يریوصت  یلیثمت و  کیل  دوب 
مولع هک  دـنا  یناسک  همه  یعقاو  بطاخم  یلو  دـش  زاـغآ  تیب 95  زا  ودـب  باطخ  هک  تسا  مجنم  رهاـظ  هب  بطاـخم  وت :...  رد  اـم 
ٌِدباع انَأ  ُُدبْعَأ َو ال  ام  َنوُِدباع  ُْمْتنَأ  َو ال  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  انالوم  نخس  دنناد و  یم  تقیقح  فشک  تلیسو  اهنت  ار  يرهاظ 

ُدِیلاَقَم .تسا  هدرک  رهم  هتـسب و  ياه  لد  هدـنیاشگ  هک  قح  ترـضح  تیانع  زا  تیانک  صاـخ : حاـتفم  ( 4 ، 3 نورفاک ،  ) .ْمُّتْدَـبَع ام 
تـساروا َنوُرِـساْخلا : ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو  ُدـِیلاقَم  َُهل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  تاوَمَّسلا :

هکنانچ نوچمه :...  نخس  نیا  ( 36 رمز ،  ) .دناراکنایز نانآ  دندش ، رفاک  ادخ  ياه  تیآ  هب  هک  نانآ  نیمز و  اه و  نامسآ  ياهدیلک 
.دشاب هتشادرب  نآ  زا  ار  رهم  ادخ  هک  تسا  رگراک  یلد  رد  مه  يونثم  دوب ، دنناوتن  رثؤم  قح  رما  هب  زج  ینامسآ  ياه  مرج 

.تسا قح  مالک  زا  هتفرگرب  هک  يونثم  هدنزومآ  ياه  ینعم  زا  تراعتسا  تهج : یب  هراتس 

« گرگ  » ساـسا هخـسن  رد  یلو  .تسا  گرگ  نوچمه  هک  یگرم  .دـنا  هتفرگ  یهیبـشت  هفاـضا  ار  نآ  ناـحراش  رتـشیب  تاـم : گرُگ 
دیوش اهر  دوخ  دودحم  شناد  دیق  زا  .دییآ  تهج  یب  يوس  هب  تهج  زا   ) .دوب دهاوخ  جنرطش  حالطـصا  تام  نیاربانب  .تسا  نکاس 

( .دنکن نادرگرس  ار  امش  اه  هسوسو  اه و  ههبش  ات  دیرآ  يور  تسا  دودحمان  تهج و  یب  هکنآ  يوس  هب  و 

17 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اه و هسوسو  زا  تراعتسا  گرگ  بیترت  نیدب 
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.تسا لطاب  ياهرکف 

.تسا هدش  هتفرگ  یحو  عبنم  زا  هک  الاو  ِياه  نخس  زا  تراعتسا  شاپرُد : هعمل 

.یگدنب ّقِر :

ناج ِدـقن  يرتشم و  رد  نینچمه  .دراد  ماهیا  تسا  بسانم  هرهز  اب  هک  نآ  رگید  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  گنچ  هلئـسم :...  گنچ  هرهز 
نیا يالاب  ناکم  تبسانم  هب  وا : یسوبتسد  لَحُز و  .دنیوا ) هجوت  دنمزاین  يرتشم  هرهز و   ) .هملک ود  نیا  يوغل  ینعم  هب  تسا  یماهیا 

.دراد رارق  متفه  کلف  رد  هک  تسا  هراتس 

وا نامرف  یپ  رد  اه  تفص  نیا  نتشاد  اب  خیرم  .دنتـسناد  یم  تراسج  تعاجـش و  رهق و  هراتـس  ار  خیرم  نتـسخ : اپ  تسد و  خیرم و 
: ریظن .تسا  هدرک  هتسخ  ار  دوخ  ياپ  تسد و 

ار دراطع  نتسکش : ملق  دَراطُع و  تسین  شیب  يراذگرجنخ  ترکشل  زا  نیک  زور  دیـشک  رجنخ  کلف  مجنپ  رب  هک  شکرجنخ  كرت 
.دنتسناد یم  کلف  ریبد 

.تسا ناکم  اج و  زا  نورب  هک  زوس : ياج 

.3 تیب 1940 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لاثِم : لثِم و 

.دوش هدناوخ  لیثم »  » دیاب لاثم :

.دبایرد ار  تقیقح  دناوتن  هک  یلقع  دَّمجم :

یمن زاب  دوخ  رادـنپ  زا  نانآ  .دـنناد  یم  رثؤم  تعیبط  ملاع  رد  ار  ناگراتـس  هک  نانآ  نامجنم و  هب  تسا  یـضیرعت  اه  تیب  نومـضم 
ار نانآ  .دـیاشگب  ار  نآ  ادـخ  هکنآ  رگم  ( 7 هرقب ،  ) .ْمِِهبُوُلق یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  .تسا  هدـش  هتـسب  یهلا  ِرهُم  هب  ناـشاهلد  هکارچ  دـندرگ ،
هب تسا و  هتفرگ  رارق  دودـحم  يا  هشوگ  رد  دـیناد  یم  تعیبط  ملاع  رد  رثؤم  ار  نآ  هک  اه  مرج  نیا  زا  کیره  هک  دـهد  یم  زردـنا 

.میتسین شیب  يرثا  ام  هک  یلاح  یناد  یم  رثؤم  ار  ام  وت  دیوگ  یم  امش  هب  لاح  نابز  هب  تسین و  اناوت  تقیقح  نتفایرد 
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هزادـنا هب  صقان  ياهدرخ  رگم  تسا  یلیثمت  میتفگ  خـیرم  هرهز و  يرتشم و  زا  هچنآ  دـیوگ  یم  سپـس  .میمـسج  ام  تسوا و  ناـج 
.دنک تراشا  دعب  ياه  تیب  رد  هکنانچ  تفایرد  دنهاوخن  تسه ، هکنانچ  ار  تقیقح  اما  دریگ ، هرهب  نآ  زا  دوخ  دودحم  كرد 

18 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

كرت رد  ناشرکف  چیپ  چیپ  ایند  لقن  رد  ناشلقع  تسرد  نت  تسا و  هدش  ناریو  لد  هکنآز  تسس  ياپ  نکیل  « 6  » تسا زیت  رس  لقع 
وچمه امندوخ  اهرنه  ردنا  یِملاع  قرب  وچمه  يوقت  تقو  رد  ناشربص  قرـش  وچمه  يوعد  تقو  رد  ناشردـص  چـیه  چـیه  توهش 

دب دوش  وکین  ناشفاصوا  همه  نیا  نان  وچ  هتـشگ  مگ  « 7  » هدـعم ولگ و  رد  ناهج  رد  دـجنگن  ینیب  دوخ  تقو  افو  تقو  افو  یب  َملاع 
زا تابن  رد  ور  دنک  هک  يدامج  ره  ینشور  دبای  تسویپ  ناج  هب  نوچ  ینم  نوچمه  دوب  هدنگ  ینم  رگ  دوش  وج  وکین  هکنوچ  دنامن 

دهن ناناج  يوسور  نوچ  ناج  زاب  دروخ  ناویح  همـشچ  زا  راورـضخ  دروآ  ور  ناج  هب  نآک  یتابن  ره  تایح  دـیور  وا  تخب  تخرد 
.قیقد .نیب  کیراب  زا  تیانک  زیت : رس  دهن  نایاپ  یب  رمع  رد  ار  تخر 

هدش ناریو  لد  .ناوتان ) داعم  رما  نتفایرد  نتـسناد و  رد  تسا و  نیبزیت  شاعم  رما  ریبدت  رد  یئزج  لقع   ) .ریـس دودحم  تسـس : ياپ 
.تسا يرتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  .تسین و  رهاظ  هب  دیوج ، یم  کسمت  نادب  یئزج  لقع  هک  لالدتسا  تروص  ...: 

.هدنور وس  ره  هدنوش و  لوغشم  زا  تیانک  چیپ : چیپ 

، تسا دنسپان  ینیبدوخ  رگا   ) .ینیب دوخ  ینم : .دنا ) هرهب  یب  يوقت  زا  دنرادن و  مک  يوعد  زا   ) .هنیس ردص :
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نوچ تسا  هدنگ  وبدـب و  دـنچره  ینم  هکنانچ  دـسر ، یم  لامک  هب  دور و  یم  نایم  زا  نآ  یگدـنگ  دورب ، نایم  زا  دوش و  اهر  نوچ 
لقع دنا و  هدرک  دوخ  راک  قنور  تلیـسو  ار  يرهاظ  ملع  هک  تسا  یناملاع  تمذـم  اه  تیب  زاغآ  .ددرگ ) لدـب  ناسنا  هب  دـبای  ناج 

ادخ يایلوا  هب  ار  دوخ  دننک و  اهر  ار  ینیبدوخ  نانیا  رگا  دیوگ  سپس  هدراذگاو ، ار  داعم 

__________________________________________________

( ... .دنریترس لقع   ) .دن ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 6)

( ... .هتشگ مگ  گنت  يولگ  رد   ) .گنت يولگ  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 7)

19 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دش دهاوخ  نوگرگد  ناشتعیبط  نانآ  سفن  تکرب  زا  دنراپسب ،

دنتخاسرب اه  هشوخ  شکاخ  سپ ز  دنتخادنا  كاخ  ریز  ار  یمدنگ 

ازف ناج  دش  نان  دوزفا و  شتمیق  ایسآ  شدنتفوک ز  رگید  راب 

دنمشوه مهف  ناج و  لقع و  تشگ  دنتفوک  نادند  ریز  ار  نان  زاب 

رد هکنانچ  دشاب ، داعم  لقع  ار  وا  هک  تسا  یـسک  دنمـشزرا  تشک  دـعب  دـمآ  عاَرُّزلا  ُبِجُعی  تشگ  قشع  وحم  هکنوچ  ناج  نآ  زاب 
.داد دهاوخ  حیضوت  هدنیآ  ناتساد 

هب ار  لئاس  ظعاو  نداد  باوج  و  رت ، مَّرکم  رت و  فیرش  رتزیزع و  تسا و  رت  لضاف  وا  رس  دشاب  هتسشن  يرهش  ِضَبَر  رـس  رب  هک  یغرم  زا  لاؤس 
وا مهف  ردق 

هراشا

ظعاو نداد  باوج  و  رت ، مَّرکم  رت و  فیرش  رتزیزع و  تسا و  رت  لضاف  وا  رس  دشاب  هتسشن  يرهـش  َِضبَر  رـس  رب  هک  یغرم  زا  لاؤس 
وا مهف  ردق  هب  ار  لئاس 

رب باوج  ار  ملاؤس  سلجم  نیا  ردـنا  باُبل  وذ  يا  وگب  متـسلاؤس  کی  یلئاق  رت  ینـس  ار  ربنم  وت  ياک  یلئاس  يزور  تفگ  ار  یظعاو 
یم وا  ِّمد  زا  وا  ِيور  هد  هب  مد  رهش و  هب  شیور  رگا  تفگ  تسا  هب  شنیمادک  مُد  زا  رس و  زا  تسشن  یغرم  یکی  رواب  ِرس 
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.هعلق راوید  .رهش  هراب  َضبَر : هجب  شیور  زا  شاب و  مد  نآ  كاخ  هد  هب  شیور  مد  تسا  رهش  يوس  رو  هب  هک  ناد 

.هتبرم دنلب  هتسیاش ، ینَس :

: تسا هقیقحلا  هقیدح  زا  هتفرگ  خساپ  شسرپ و 

عالطا يارب  .تسا و  داعم  لقع  شاعم و  لقع  هسیاقم  رهش ، هد و  هسیاقم  هب  وا  رس  زا  غرم  نآ  ِمد  هد  يوس  رس  رهـش و  ِيوس  مد  غرم 
.3 تیب 517 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رهش »  » و هد »  » ینعم زا 

زاب رگن  تّمه  رد  وت  رگنم  رش  ریخ و  رش  ریخ و  رد  دش  هدولآک  یقشاع  نامدرم  يا  تسا  تّمه  مدرم  ِّرپ  نایشآ  ات  درپ  یم  رپ  اب  غرم 
هالک رد  رگنم  تسا  زاب  ِرَـس  وا  هاش  هب  وا  لیم  يدغج و  دوب  رو  ریقح  دـش  دـشاب  شوم  شدیـص  هکنوچ  ریظن  یب  دـیپس و  دـشاب  رگا 

 ) يونثم حرش  نامغ  ُرپ  ِّیمدآ  نیا  دینش  هک  نامسآ  نیا  دینش  انمَّرَک  چیه  ریثا  زا  نامسآ و  زا  دوزف  رب  ریمخ  تشط  کی  ّدق  رب  یمدآ 
21 ص : ج 7 ، يدیهش ،) 

رد تباـصا  يور و  یبوخ  نامـسآ  رب  وت  چـیه  يدرک  هوـلج  سوـه  تاراـبع و  لـقع و  یبوـخ و  سک  درک  هضرع  خرچ  نیمز و  رب 
اب يرآ  هولج  روح  وچمه  ياه  شقن  نآز  يرذـگب  دوخ  مادـنا  میـس  چـیه  يدرک  هضرع  دـلو  يا  ماّمح  ياه  تروص  شیپ  ناـمگ 
رد تسوزرآ و  هدارا و  تغل  رد  تَّمه : دوبر  دوخ  اـب  اـه  شقن  نآز  ار  وت  هک  دوبن  ار  ناـشیا  هک  تسیچ  هزوجع  رد  روک  مین  زوجع 

دوصقم هب  زج  هکنانچ  لامک ، لیصحت  يارب  قح ، يوس  هب  تهج  مامت  هب  تسا  لد  هجوت  نافراع  حالطصا 
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.دوبن هجوت 

.نآ نیا و  نتفگ  دب  کین و  ندینش  زا  تیانک  ندش : هدولآ  رش  ریخ و  رد 

.مسج يدرخ  كدنا و  مجح  زا  تراعتسا  ریمخ : تشط  کی 

: انمَّرَک

: نامسآ نیا  دینـش  انمرک  چیه  ( 2 تیب 3759 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) یهن اپ  اـیرد  هب  مه  یکـشخ  هب  مه  یهـش  مدآ  ینب  اـنمَّرَک  وت ز 
.دینش اْنمَّرَک  ْدََقل  ادخ َو  زا  درخ  هثج  هاتوک و  دق  نیا  اب  یمدآ  اما  دشن  هدناوخ  مرکم  تعفر  نیدب  نامسآ 

لیاـمت قشع و  زا  تیاـنک  سوه : ( 27 بازحا ،  ) .ِتاواـمَّسلا یَلَع  َهَناـمَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  هیآ : هب  تسا  تراـشا  نآ  رد  خرچ : نـیمز و  رب 
.یناسفن

َمَدآ ِیَنب  اـْنمَّرَک  زاـیتما  زا  نآ  نتـشاد  ِرطاـخ  هب  هک  داـعم ، لـقع  تسوا ، لـقع  تسا  ناروناـج  رگید  زا  یمدآ  زاـیتما  بجوـم  هـچنآ 
يرهاـظ رگا  سک  نینچ  .درپ  اـه  نامـسآ  هب  درگنن و  نیمز  هب  تسا  هدـش  يزور  تمعن  نیا  هک  ار  سکنآ  .تـسا  هدـش  رادروـخرب 

.تسین وا  صقن  دشاب  هتشاد  یقح 

شیوخ بولطم  رد  قشع و  ردنا  رگنب  شیوخ  بوخ  تشز و  شقن  ردنا  رگنم 

22 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فیرش  يا  دوخ  تّمه  ردنا  رگنب  فیعض  ای  يریقح  وت  هکنآ  رگنم 

رب هک  یتروص  هب  .دـنک  یمن  هضرع  تسا  دـنلب  هک  نامـسآ  رب  ار  دوخ  ییابیز  یمدآ  هکناـنچ  تسا ، ناـج  تسا  شزرا  ياراد  هچنآ 
هدنیآ ياه  تیب  رد  رتشیب  حیضوت  .ددنویپ  یم  دراد  ناج  هک  يا  هزوجع  هب  اما  .درگن  یمن  دشاب  ابیز  دنچره  تسا ، هدش  شقن  راوید 

.تسا

ار اه  هبامرگ  تروص  تسا  ینُک  شزیمآ  ناج  هزوجع  رد  ناج  تسا و  ریبدت  كرد و  سح و  لقع و  نایب  رد  میوگب  نم  ییوگن  وت 
تسین حور 
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ررض زا  نایرگ  ناسحا و  اب  داش  رـشو  ریخ  زا  ربخ  اب  دشاب ؟ هچ  ناج  دنکرب  تزوجع  زا  وا  نامز  رد  دنک  شبنج  رگ  هبامرگ  تروص 
نوچ دوب  یهّللا  شیب  نیا  ار  هکره  دوب  یهاگآ  ریثأت  ار  حور  تسا  رت  ناج  اب  رت  هاگآ  وا  هکره  تسا  رَبخَم  ناج  ِتَّیهام  رِـس و  نوچ 
ناج دش  هّللا  رهظم  دوخ  ناج  ِناج  دش  هاگرد  رهظم  لّوا  ِناج  دامج  نادیم  نآ  رد  اه  ناج  نیا  دـشاب  داهن  نیز  نوریب  تسه  اهربخ 

.تسا ترشاعم  ناهاوخ  هک  یناج  نک : شزیمآ 

.ندوب هاگآ  یهاگآ ، رَبخَم :

.داسجا ملاع  .تعیبط  داهن :

.ینعم ملاع  نادیم : نآ 

نیا بجوم  هچنآ  .يرآ  یم  هولج  زوجع  ربارب  ینک و  یمن  هولج  هباـمرگ  شقن  هب  ارچ  هدـمآ  تیب 144  رد  هک  تسا  یـشسرپ  خساپ 
.دوش یم  شوخ  لد  اهنآ  هب  دیآ ، دیدپ  ناج  مه  اه  شقن  نآ  رد  رگا  .تسا  ناج  تسا  شیارگ 

ناهج نآ  هاوخ  ناهج  نیا  قشع  هاوخ  نآ  تسین  تروص  تسا  قوشعم  هچنآ 

تسا تایح  هیام  هک  یناج  .تساه  تبترم  زین  ار  ناج  يا  هتـشه  شیارچ  ناج  دش  نورب  نوچ  يا  هتـشگ  قشاع  وت  تروص  رب  هچنآ 
تسا و ناسنا  مِّوقم  لصف  ناج  نیا  دـننک و  ریبعت  هقطان  سفن  هب  نآ  زا  هک  یناج  تسا و  كرتشم  ناویح  ناسنا و  ناـیم  ناـج  نیا  و 

.تسا یِحوُر * ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  رهظم 

هجوت اب  .دنا  هتفگ  اه  حرش  اه  تیب  نیا  هرابرد  دوخ  تفایرد  هقیلس و  هب  کی  ره  ناحراش 

23 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دش هتشون  هک  تسا  ناج  ود  نیمه  ناج  ود  نیا  زا  دوصقم  هک  دش  دهاوخ  مولعم  یبوخب  هدنیآ  ياه  تیب  هب 

لقع هلمج  کیالم  نآ 
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زا سیلب  نآ  دندش  مداخ  ار  حور  نآ  نت  وچمه  دندزرب  ناج  نآ  رب  نوچ  تداعـس  زا  دندب  نآ  مسج  هک  دـمآ  ون  ِناج  دـندب  ناج  و 
ناج دشن  ناج  عیطم  هتسکشب  تسد  دشن  نآ  يادف  نآ ، شدوبن  نوچ  دوب  هدرم  وضع  هک  ناج  اب  دشن  کی  دوب  هدرب  رس  نآ  زا  ناج 

ِّدعتـسم وک  ییطوط  رگد  شوگ  وک  تسه  رگید  ِّرـس  تسه  درک  دناوت  تسوا  تسد  هب  نآک  تسکـش  شوضع  نآ  رگ  صقان  دـشن 
ینعم تاکز  نآز  تروص  ِشیورد  دشچ  یک  فرط  هتـسب  روخ  نآ  زا  ماع  نایطوط  فرژ  تسا  يدـنق  ار  صاخ  نایطوط  رکـش  نآ 
شیپ یتخیگنا  برط  رگ  ار  رخ  دنق  دنسپ  هَک  تقلخ  هب  دمآ  رخ  کیل  دنق  تسین  شغیرد  یـسیع  رخ  زا  تالعاف  ُنلوعَف  هن  نآ  تسا 

بل دزیخرب ز  كوب  ناربمغیپ  متاـخ  هار  زاـت  مهم  ار  ورهر  تسا  نیا  سانـش  نیا  مِهِهاوفا  یَلَع  ِمتَخن  ینعم  یتـخیر  رّکـش  راـطنق  رخ 
وا دوشگرب  اَنحَتَف  اَّنا  فک  زا  دوب  هدـنام  هداشگان  ياه  لفق  دنتـشادرب  يدـمحا  نید  هب  نآ  دنتـشاذگب  اـیبناک  ییاـه  متخ  نارگ  متخ 

دـیمد و وا  رد  ییادـخ  هخفن  هک  مدآ  زا  تیانک  ون : ناج  نانج  يز  اجنآ  نید و  يز  ناـهج  نیا  ناـهج  نآ  ناـهج و  نیا  تسا  عیفش 
.دندش ودب  ندرک  هدجس  رومأم  ناگتشرف  دش و  هّللا  هفیلخ 

.نتشگ وربور  ندش ، هجاوم  ندز : رب  .ناج ) ربارب  دندوب  مسج  نچ  مدآ  دندوب  ناج  هکنآ  اب  ناگتشرف   ) .ندوب رتورف  ندوب : مسج 

وا سیدقت  زا  تفای  رگید  سدق  وا  سیردت  زا  دش  دوخ  یب  کلم  ات 

ج 7، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوبن  ناشاه  نامسآ  داشگ  رد  دومن  ور  مدآ  زک  ناشیداشگ  نآ 
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24 ص :

 ...(. دوب ناج  زا  هک  سیلبا   ) درک ینعم  سیلبا  تقیقح  ار  ناج » زا   » ناوت یم  .دیمد و  مدآ  رد  هک  یحور  زا  تیانک  ناج :

.ندرک ضارتعا  ندیشک ، رس  ندربرس :

نوچ درکن  هدجس  دومنن و  تعاطا  سیلبا  .دندرمش  مسج  نوچمه  ریقح و  وا  ربارب  ار  دوخ  ناج  دندرک و  هدجس  ار  مدآ  ناگتـشرف  )
.یهّللا ناج  نآ : .دوبن ) نیب  تقیقح 

ودـب یـصقن  درکن ، هدجـس  ار  مدآ  سیلبا  رگا   ) .تسا ناـج  وا »  » ریمـض عـجرم  وـضع و  نآ »  » ریمـض عـجرم  تسوا : تسد  هب  نآـک 
.دوش هدناوخ  دنات »  » دیاب دناوت : .دیسرن )

یم ار  سیلبا  یپ  یـضعب  ارچ  تفاـترب و  رـس  ندرک  هدجـس  زا  سیلبا  دـندرک و  هدجــس  ار  مدآ  ناگتــشرف  ارچ  هـکنیا  رگید :...  ّرِس 
.تسین توق  نآ  ار  ناگمه  دنراد و  ار  ینعم  نآ  كرد  تردق  هک  تسا  یناسک  صاخ  نآ  مهف  دنریگ ؟

هکلب ارهاظ  یلو  .تسا  هدـمآ  نآ  دـهاش  تیب  نیا  هماـن  تغل  رد  تسا و  ندرب  دوس  نتـسب » فرط   » ياـه ینعم  زا  یکی  فرط : هتـسب 
.تسا ندـیدن  ینعم  هب  نتـسب » فرط   » هدـمآ و ناوارف  ینعم  نیدـب  يوـنثم  رد  هک  تسا  مشچ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  فرط »  » اـنئمطم

.دننیب یمن  ار  دنق  نآ  ماع  نایطوط 

یمن نادـب  اـی  دـنیب  یمن  ار  ینعم  تسا و  رهاـظ  ندـید  یپ  رد  اـهنت  هکنآ  .تسین  تقیقح  زا  يا  هرهب  ار  وا  هـکنآ  تروـص : شِیورد 
.درگن

.ظفل بلاق  زا  تیانک  تالعاف : نلوعف 

: یسیع رخ  زا 

تدیامرف يرخ  رخ  ینادن  سپ  تدیآ  محر  يونشب  رخ  هلان 

: ْمِهِهاْوفَأ یلَع  ُِمتَْخن  ( 2 / 1842 تیب 1843 ، لیذ  هب : دینک  هاگن   ) نکم رورس  دوخ  لقع  رب  ار  عبط  نکم  رخ  رب  نک و  یسیع  رب  محر 
اَّنا ( 56 سی ،  ) .ْمِهِهاْوفَأ یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا 
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.تسا ع )  ) مرکا لوسر  تسد  دوصقم  انحتف » ّانا  فک   » زا و  ( 1 حتف ،  ) .ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  اَنحَتَف ،

25 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یهت ناج  زا  یمـسج  درادن  ار  هدید  نیا  هکنآ  دور و  یم  ادـخ  یلو  هار  هب  ددـنویپ و  یم  ناج  هب  تسا  نیب  تقیقح  هدـید  هک  ار  نآ 
لوسر هک  زج  تسین  یجالع  ار  وا  دوب  صقان  ناج  رگا  اما  درآ  زاـب  حالـص  هب  ار  نآ  دـناوت  ناـج  دـسر  یـصقن  ار  مسج  رگا  .تسا 

.درب زاب  شتشهب  هب  ناهج  نآ  رد  دهد و  ودب  لماک  نید  ناهج  نیا  رد  ات  دیاشگب  ار  وا  هتسب  لفق  دبایرد و  ار  وا  ص )  ) ادخ

َال مُهَّنا  یِموَق  ِدـها  نومک  رد  روهظ و  ردـنا  شا  هشیپ  اـمن  ناـشهَم  وت  هک  دـیوگ  ناـهج  نآو  اـمن  ناـشهر  وت  هک  دـیوگ  ناـهج  نیا 
هن دوب و  هن  وا  لثم  دوج  هب  هک  وا  تسا  هدـش  متاخ  نیا  رهب  باجتـسم  وا  توعد  ملاع  ود  رد  باب  ود  ره  وا  مَد  زا  هتـشگ  زاب  نوُمَلعَی 

حور ناهج  رد  یمتاخ  وت  اه  متخ  داشگ  رد  تسا ؟ وت  رب  تعنص  متخ  ییوگ  وت  هن  تسد  داتسا  درب  تعنـص  رد  هکنوچ  دوب  دنهاوخ 
روَد مودـق و  رب  وا  ناج  رب  نیرفآ  نارازه  دـص  داشگ  ردـنا  داشگ  ردـنا  داـشگ  لـک  دارُملا  دّـمحم  تاراـشا  تسه  یمتاـح  ناـشخب 

لـسن لِگ  بآ و  جازم  یب  دنا  ير  زا  ای  يره  دادغب و  رگ ز  شلد  ناج و  ِرـصنع  زا  دنا  هداز  شِلبقُم  ناگداز  هفیلخ  نآ  وا  نادـنزرف 
لُم مه  دشوج  هک  اج  ره  لُم  ِّمخ  تسا  لگ  مه  دیور  هک  اجره  لگ  خاش  دنا  يو 
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يا دوخ  ِّيراّتـس  هب  مه  راد  روک  مد  نیا  زا  ار  نانیچ  بیع  رگد  زیچ  هن  تسا  دیـشروخ  نیع  رـس  دیـشروخ  دنزرب  برغم  رگ ز  تسا 
زین سمـش  نآ  مجنا  تساک  ّمک و  شافخ  ياهرظن  زا  لاثم  یب  باـتفآ  نم ز  ما  هتـسب  لاصخدـب  شاـفخ  مشچ  قح  تفگ  راـگدرک 
نانآ تیاده  ادخ  زا  دنداد ، یم  رازآ  ار  وا  نوچ  هک  ناکرشم  قح  رد  ص )  ) لوسر ياعد  هب  تسا  تراشا  ناهج : نیا  تسافخ  ردنا 

: دومرف یم  تساوخ و  یم  ار 

َنوُمَلعَی َال  مُهَّنا  یِموَق  ِدها  َّمُهَّللا 

.تسا دوجوم  فالتخا  كدنا  اب  ثیدح  ياه  باتک  رد  هک  . 

نیا و  هّللاَذاَم )  ) دـید ناوت  سح  هدـید  هب  ار  ادـخ  زیخاتـسر  زور  رد  هک  تعاـمج  تنـس و  لـها  هدـیقع  هب  تسا  تراـشا  ندومن : هم 
ٍِذئَمْوَی ٌهوُجُو  تسا : نآرق  رهاظ  زا  هتفرگ  تدیقع 

26 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ثیدح و  ( 23 ، 22 تمایق ،  ) .ٌهَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ٌهَرِضان 

.ِهماَیِقلا َموَی  ُهَنوَرَت  مُکَّناَف 

.اراکشآ روهظ : ص 275 ) ج 2 ، دمحا ، دنسم  )

.ناهن نومک :

.ترخآ ِرد  ایند و  ِرد  بابود : ره 

کی چیه  دریگ و  بقل  ناربمغیپ  متاخ  هک  تسا  هدش  ببس  دوخ ، تما  هرابرد  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  وا  یگدنشخب  نیا :...  رهب 
.تسین تمارک  تبتر و  نیا  ار  ناربمغیپ  زا 

، فارعا  ) .ْمِْهیَلَع َْتناـک  ِیتَّلا  َلـالْغَْألا  ْمُهَرْـصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  ص :)  ) لوسر هراـبرد  میرک  نآرق  هب  تسا  تراـشا  اـه : متخ  داـشگ 
.دوصقم .لصاحلا  دارملا : ( 157

: هک .دنا  هتفرگ  شیپ  ار  ص )  ) لوسر هار  هک  نانآ  زا  تیانک  ناگداز : هفیلخ 

.هَّللا َدابِع  َنوُمِّلَُعی  ِیتَّنُس َو  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  َلاَق  ِهَّللا ؟ َلوُسَر  اَی  َكُءاَفَلُخ  نَم  اُولاَق  یئاَفَلُخ  یَلَع  ِهَّللا  ُهَمحَر 

رابخا نویع  رد  و  يورقنا ) حرش  يرصب ، نسح  )
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: تسا هدمآ  اضرلا 

.يدَعب نِم  َساَّنلا  اهَنوُمِّلَُعیَف  ِیتَّنُس  یثیداحا َو  َنوُورَی  يِدَعب َو  نِم  َنُوتأَی  َنیِذَّلا 

.درادن ینادنچ  طابترا  هک  هدش  هتشون  تیب  نیا  ذخأم  يارب  تیاور  ود  يونثم  ثیداحا  رد  ص 36 ) ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  )

: فورعم ثیدح  هب  تسا  تراشا  دادغب :...  رگ ز  دنمتلود  ِلبقُم :

دَسَجلا ِلَثَمَک  مِهِفُطاعَت  مِهِمُحاَرَت َو  مِهِّرابَت َو  ِیف  َنُونِمؤُملا 

ناج لقع و  رب  هک  ار  ییاه  لفق  ات  دـیدرگ  ثوعبم  ص )  ) ربمیپ هدـحاو  سفن  تفگ  ار  نوملـسم  هدـلاو  نوچمه  دـندرگ  ناقفـشم  . 
هیاس رد  ار  نانآ  ناهج  نآ  رد  دـهد و  ناشن  اـهنآ  هب  تسا  ترطف  هار  هک  ار  ادـخ  شتـسرپ  هار  ناـهج  نیا  رد  .دـیاشگب  تسا  مدرم 

.تساوخ یم  ار  ناشتیاده  ادخ  زا  درک و  یمن  نیرفن  ار  نانآ  دندرزآ  یم  ار  وا  هچره  هک  دـب  نیمه  يارب  .دـناشنب  راگدرورپ  تمعن 
نامز ( 110 نارمع ، لآ   ) .ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  هک : دنا  تّما  نیرتهب  دنراد و  ار  وا  يوخ  دنور ) یم  يو  هار  هب  هک   ) وا تّما 

و

27 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

مه ار  ربمغیپ  هکنانچ  دـننیب  یمن  ار  تقیقح  نایوجبیع  نادوسح و  اما  .دزاس  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  نانآ  تسوپ  گنر و  ناکم و 
باحصا .باتفآ  نانیا  دنا و  شافخ  نانآ  ( 198 فارعا ،  ) .َنوُرِْصُبی ْمُه ال  َْکَیلِإ َو  َنوُرُْظنَی  ْمُهارَت  َو  دیوگ : میرک  نآرق  .دندید  یمن 

: تسا هدیسر  هماع  قیرط  زا  هک  یثیدح  هب  تسا  یحیملت  مجنا  رد  دننیب و  یمن  زین  دنا  ناگراتس  نوچ  هک  ار  وا 

موجُّنلاَک ِیباحصأ 

موجر ار  ناطیش  عمش و  ار  ناورهر  موجن  یباحصا  هک  ربمغیپ  تفگ  . 

دنا قدص  فعض  لیلد  و  نامیا ، قوذ  عنام  هک  ار  هدیسوپ  ِياه  سمان  ندیهوکن 

، دنا قدص  فعض  لیلد  و  نامیا ، قوذ  عنام  هک  ار  هدیسوپ  ِياه  سمان  ندیهوکن 

و
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هک ناپوچ  زا  ثَّنخم  ندیـسرپ  نتـشذگ و  تسرای  یمن  و  نادنفـسوگ ، دندوب  هدش  ّثنخم  نآ  نزهار  هکنانچ  هلبا ، رازه  دص  ِنزهار 
ار وت  یکی  ره  یثَّتخم  رگا  و  دـناوت ، يادـف  همه  تسه  يدرم  گر  وت  رد  يدرم و  رگا  تفگ  دـنزگ ، بجع  ارم  وت  نادنفـسوگ  نیا 

مـسرپب رگا  هک  دـسرت  ندیـسرپ ، دراـین  ددرگ  زاـب  هار  زا  لاـح  رد  دـنیب  ار  نادنفـسوگ  نوـچ  هـک  تـسه  رگید  یثـّتخم  .تساـهدژا 
دنزگب ارم  دنتفا و  نم  رد  نادنفسوگ 

ات هد  حور  ار  وا  ِلاـثما  تروص  هد  حورـشم  ِحرـسَم  ار  يوـنثم  يدُـهلا  ُناطلـس  حور و  لاقِـص  يا  اـیب  نیدـلا  ماـسح  قـحلا  ءایـض  يا 
دندش نَقحتسُم  فرح  ماد  يوس  دندمآ  حاورا  وت ز  یعس  هب  مه  دنوش  ناّرپ  ناج  ِناتسدلُخ  يوس  دنوش  ناج  لقع و  هلمج  شفورح 

تفطل ددرگ ز  نیمز  ات  ناهج  رد  یناـم  ساـیلا  رـضخ و  نوچ  رِمتـسم  ریگتـسد و  ازف و  ناـج  رِـضَخ  نوچمه  ناـهج  رد  ترمع  داـب 
اـسرف حور  ياـه  مخز  مد  بآ  رهز  ِدـب  مشچ  زا  کـیل  دـب  مشِچ  قارُطمُط  يدوـبن  رگ  دـص  يوزج ز  وـت  فـطل  زا  یمتفگ  نامـسآ 
ردـنا لد  ياهاپ  وا  زا  هک  تسا  یلد  ناتـسد  مه ز  هناهب  نیا  نایب  رد  مراین  یم  تلاح  ِحرـش  نارگید  ِلاح  رکذ  ِزمر  هب  زج  ما  هدروخ 

يدنـسپ و دوخ  ینعم  هب  ترابع ، نیا  رد  سومان : هدـش  عنام  دـب  شوگ  ای  دـب  مشچ  هدـش  عناص  قشاـع  ناـج  لد و  دـص  تسا  یلگ 
.تسا يدنسپ  دوخ  زا  هتساخرب  هک  تسا ، یناسفن  ياه  ضرغ  زا  تیانک  هدیسوپ  ياه  سومان  تسا و  رت  بسانم  بجُع 

زا ینبم  ردصم  هدنیادز و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  تسا ، ریشمش )  ) ندودز لاقِص :
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.تسا لعاف  يارب 

29 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لد هدـید و  هک  نک  ناـنچ  ار  يونثم   ) .تسا هتفر  راـک  هب  رظنم »  » ینعم هب  ازاـجم  تیب  نیا  رد  .هاـگارچ و  راز ، هزبـس  عَـترم ، حَرـسَم :
هک تسا  ییاج  برع  رصاعم  تایبدا  رد  حرـسم  .دنرب ) تذل  نآ  رد  نتـسیرگن  ندناوخ و  زا  ات  دهد  دروس  دشخب و  الج  ار  ناگمه 

.دننک یم  هضرع  ناگدنرگن  هب  ار  دوخ  رنه  نآ  رد  نارگشیامن )  ) نادنمرنه

.دننکن هدنسب  نآ  ِرهاظ  هب  و  دنبایرد ، هدمآ  نآ  رد  هک  ار  ییاه  لثم  تقیقح  ناگدنهاوخ ، هک  نک  نانچ  لاثما :...  َتروص 

ملاع هب  دوخ  ِملاع  زا  یناعم  هک  دوب  وت  ِتساوخ   ) .ندش سوبحم  ندنام ، سوبحم  نقَح ) هدام  زا  ناقحتسا  زا  لوعفم  مسا  : ) نَقحَتسُم
اه نابایب  رد  رـضخ  اهایرد و  رد  سایلا  .دنراد  دیواج  یناگدنز  ود  ره  سایلا : رـضخ و  .تفرگ ) ياج  تاملک  رد  و  دـمآ ، رد  ظافلا 

.دنهد یم  تاجن  ار  ناگدنامرد 

.ییامن دوخ  .رف  ّرک و  .بنرط  قاط و  قارُطمُط :

.وجبیع وگدب و  زا  تیانک  مد : بآ  رهز 

زمر هب  راچان  .میوگب  اراکـشآ  ار  وت  فصو  مناونت  یمن  دـنا  بقارم  نادوسح  نوچ  قشع .) رد   ) ندوب راـتفرگ  ندـنام : لـگ  رد  ياـپ 
.مراد وت  هب  هک  تسا  یگتسبلد  زا  تسا و  وت  ِتراشا  هب  زین  نتفگ  زمر  نخس  نیا  .منک  یم  هدنسب 

یم رد  يوـنثم  ياـه  تیب  ِقـیقد  ِینعم  مهف  رد  ناـنیا  .تسا  هدـش  تراـشا  ناوارف  ناـیوجبیع  نازرو و  ضرغ  هـب  يوـنثم  ِيواـطم  رد 
هیجوت رد  تسا و  قح  وا  نانخـس  دـنیوگب  هک  دـندرک  یمن  راومه  دوخ  رب  یهاوخدوخ  زا  دنتـساخ و  یم  رب  ییوجبیع  هب  و  دـندنام ،

یم ار  هدنیآ  ناتساد  هدیسوپ  ياه  سومان  رتشیب  حیرشت  ینعم و  نیا 
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.تسا ساسا  یب  تشون  میهاوخ  هکنانچ  هک  .دیارس 

دَمتعُم نید  دـینادرگب  وا  دوخ  لـفط  زک  برع  مدـنیوگ  وچ  هک  لوُهَم  ناـبرُع  هَعنُـش  شدومن  یم  لوسر  ِّمع  نآ  بلاـطوب  یکی  دوخ 
عاَش ِنیَنثالا  َزَواَج  ٍّرِـس  ُّلُک  عامـس  زا  ددرگ  شاف  نکیل  تفگ  وت  رهب  تموصخ  قح  اب  منک  ات  وگب  وت  تداهـش  کـی  مع  يا  شتفگ 

بذـج اب  یلد  دـَب  نیا  يدـب  یک  قَبَـس  ام  فطل  شیدوب  رگ  کیل  ببـس  نیز  مدرگ  راوخ  ناشیا  شیپ  برع  نیا  نابز  رد  منامب  نم 
30 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  قح 

نم ناغف  زا  مدنامب  هک  متشگ  تام  نانچ  لد  رکم  ناتـسد و ز  نم ز  ثیبخ  تارایتخا  هخاش  ود  نیز  ثیِغَتـسُملا  ُثایغ  وت  يا  ثایِغلا 
رایتخا هخاش  ود  نیز  مناما  هد  رابدرب  میرک و  دـنوادخ  ياک  رایتخا  زا  درک  دایرف  « 8  » نیمک نیز  راب  راک و  دـص  اب  خرچ  مشاب ؟ هک 

نیا دمآ  ندنک  ناج  دوخ  کیل  ییوت  دصقم  همه  هچرگ  هر  ود  نیز  میرک  يا  دُّدرت  هار  ود  هب ز  میِقَتسُملا  ُطارـص  ههار  کی  بذَج 
نا َنقَفـشا  ِتیآ  ادـخ  زا  شناـیب  ونـشب  ِیبـُن  رد  تسین  مزب  نوـچمه  مزر  زگره  کـیل  تسین  مزع  وـت  زجب  هـچرگ  هر  ود  نـیز  يود 
ّرک رد  یهب  دیموا  فوخ و  رگدمه  رب  دـنز  یم  دُّدرت  رد  ارم  لاح  نآ ؟ هک  ای  هب  دوب  نیک  اغو  نوچ  لد  رد  تسه  دُّدرت  نیا  اَهَنلِمحَی 

.تسا ع )  ) یلع ردپ  و  ص )  ) ادخ لوسر  يومع  .فانم  دبع  رسپ  ِبلَّطملاُدبع ، رسپ  بلاطوبا : رف  و 

.اه برع  شنزرس  نابرُع : هعنُش  .شنزرس  هَعنُش :

.فوخم كانمیب ، لوُهَم :

مهد خساپ  هچ  ار  بارعا  مریذپب  ار  وت  نید  رگا  مدنیوگ :...  هچ  هک 
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.دراذگاو دوب  وا  هاگ  هیکت  هک  ار  ینید  دوخ  لفط  ءاَقلا  هب  بلاطوبا  دنیوگ  هک 

.تسا يرگیجنایم  يرواد و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  تموصخ :

تیادـه و نایرعـشا   ) .یلزا تیادـه  قَبَـس : ام  ِفطل  .دـتفا ) اـه  ناـبز  رب  دور  رتارف  سک  ود  زا  هک  زار  ره   ) .تسا یلثم  ٍّرِـس :...  ُّلُـک 
تارایتخا .دبلط ) تیاده  وا  زا  ات  دنکفا ، هارمگ  ِلد  هب  دهاوخ  ادخ  رگا  دـنیوگ  یلو  .دـنناد  یم  وا  تشرـس  رد  ار  سک  ره  تلالض 

ای کین و  هار  ود  زا  یکی  هک  دـناد  یم  راتخم  ار  یمدآ  انالوم  هدـمآ ، نایم  هب  ناوارف  يونثم  يواطم  رد  میناد و  یم  هکناـنچ  ثیبخ :
.دناهرب دب  تارایتخا  ربنچ  زا  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  اجنیا  رد  .دنیزگب  ار  دب 

.ناهن نیمک :

__________________________________________________

.رایتخا ینعی  تخیرگب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 8)

31 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندوب روبجم  .رایتخا  ندوبن  ههارکی : بذج 

.2 تیب 2360 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نا :...  نقَفشا 

هکارچ دیاب ، یلزا  تیانع  ار  نتفای  تیاده  اما  دـنور ، تسوا  يوس  هب  هک  یهار  هب  دـنهاوخ  و  دـنا ، قح  قشاع  ناج  لد و  زا  ناگمه 
هدورس بلاطوبا  هرابرد  انالوم  هچنآ   ) .ار ربمغیپ  يومع  بلاطوبا  هکنانچ  دراد ، یم  زاب  هار  نآ  زا  ار  مدرم  هدیـسوپ  ياه  سومان  هاگ 

ناهج نیا  .هدش ) هتشون  اه  باتک  وا  ندروآ  مالسا  هرابرد  دروآ و  مالسا  بلاطوبا  .تسا  یّنـس  ِنّاثدحم  ضعب  ياه  تیاور  ِساسارب 
يراوشد وا  يارب  رایتخا  نیمه  هاگ  اما  .دزرو  عانتما  نآ  نتفریذپ  زا  ای  دـشاب  نامیا  ياریذـپ  دـناوت  یم  سک  ره  تسا و  رایتخا  ملاع 

هک زور  نآ  .دومن  یم  ناسآ  نآ  ندومیپ  دوبن  شیب  هار  کی  رگا  هک  یلاح  دروآ ، یم  دیدپ 
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يرادهاگن هکارچ  دندز  زاب  رـس  نتفریذـپ  زا  دـندوب ، دازآ  نآ  نتفریذـپن  نتفریذـپ و  رد  درک ، هضرع  اه  هوک  رب  ار  تناما  یلاعت  قح 
یم نایاپ  ادخ  هب  اه  هار  همه  ماجنارـس  دنچره  دـیآ ؟ هچ  هراچ  یب  ِیمدآ  زا  دـندنامرد  اه  هوک  هک  اجنآ  سپ  .دوب  راوشد  رایـسب  نآ 

ندـش قح  بذـج  رد  تساه و  تّقـشم  راـیتخا ، هب  قح  هار  نتفر  رد  هک  ددرگ  قح  بذـج  یمدآ  دـشابن و  يراـیتخا  هک  رتهب  دـبای ،
.اه ترسم 

ناش هلمح  ناویح  ِزیمآ  دش ز  دنک  ناش  هلمج  اَهنِم  َنقَفشا  مرجال 

تاوَم قح  اب  یح ، قلخ  اب  دوب  وک  تایح  نیز  هلمج  میرازیب  تفگ 

(2 / 2360 تیب 2362 ، لیذ  هب : دینک  هاگن   ) میلس دیاب  یم  بلق  ار  قح  سنا  میتی  وا  ددرگ  قلخ  زا  دنامب  نوچ 

دندیسرت دندیهوکش و  رایتخا  بابسا  زا  رایتخا و  زا  نیِضَرا  تاوامس و  هک  رایتخا  ِبابسا  هنتف  زا  رایتخا و  هنتف  زا  قح  هب  نتسج  هانپ  تاجانم و 

دندیهوکش رایتخا  بابسا  زا  رایتخا و  زا  نیِضَرا  تاوامس و  هک  رایتخا  ِبابـسا  هنتف  زا  رایتخا و  هنتف  زا  قح  هب  نتـسج  هانپ  تاجانم و 
، دندیسرت و 

هک دهاوخ  تَّحص  دنیب ، مک  رایتخا  ار  دوخ  دشاب  رامیب  هکنانچ  شیوخ ، رایتخا  بابـسا  رایتخا و  بلط  رب  داتفا  َعلوم  یمدآ  ِتقلخ  و 
بابسا رایتخا و  طرف  هَیِـضاَم  ِمَما  رد  قح  رهق  ِطبهَم  و  دیازفیب ، شرایتخا  ات  دهاوخ  بصنم  و  دیازفیب ، شرایتخا  ات  تسا  رایتخا  ببس 

تسا هدیدن  سک  اون  یب  نوعرف  زگره  تسا ، هدوب  رایتخا 

مرک زا  مه  ارم  نک  دُّدرت  یب  میداد  دُّدرت  نیک  اـجنآ  زا  مه  دـیجم  يا  رحب  نیا  دوـب  نکاـس  هنرو  دیـسر  وـت  زا  ّدـم  رزج و  نـیا  مَّلوا 
هد شخب و  ما  یبهذم  نکم  بر  ای  التبا  نیا  یک  هب  ات  ثانا  نوچ  تاالتبا  زا  روکذ  يا  ثایغلا  هآ  ینک  یم  ماالتبا 
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هگ هواژک  نآ  نارگ  وس  يا  دوش  هگ  هواژک  نیا  شیوخ  ِلکـش  نالاپ  وچمه  ِرایتخا  شیر ز  تشپ  يرغال و  ما  يرتشا  نکم  بهذـم 
ِین ظاقیا  مرچ  یم  دوج  غاب  زا  فهک  باحـصا  نآ  وچمه  ار  راربا  هضور  منیبب  ات  ار  راومهان  لمِح  نم  زا  نکفب  ناشک  وس  نآ  دوش 

لامِّشلا تاذ  ِيوس  ای  نیِمَیلا  تاذ  ات  وت  ِبیلقت  هب  مه  رایتخا  یب  وگ  وچ  زج  مدرگن  رب  راـسی  رب  اـی  نیمی  رب  مشاـب  هتفخ  دُوقُر  مُه  لـَب 
تـسه مراگدای  لاح  تقو و  نآ  تسا  هدش  مشومارف  رگ  رایتخا  یب  اوه  ِتاّرذ  وچمه  راطَم  رد  مدوب  لاس  نارازه  دص  نید  ِّبر  يا 

زا مشچ  یم  دوخ  ِياه  یضام  ِماَّیا  نآ  ریش  خانُم  نیز  ناج  ِحرسم  رد  مهَج  یم  خاش  راچ  خیم  راچ  نیز  مهر  یم  لاحترا  باوخ  رد 
33 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوخ  تسمرس  ِرس  رد  دزیرگ  یم  دوخ  تسه  رایتخا و  ملاع ز  هلمج  دمص  يا  باوخ  هیاد 

خزود يرایتخا  ِرکذ  رکف و  تسا  خَف  یتسه  نیا  هک  هتـسناد  هلمج  دنهن  یم  دوخ  رب  رمَز  رمخ و  گنن  دـنهراو  يرایـشوه  زا  یمد  ات 
دش نامرف  یب  هکنآز  یـشک  یم  او  یتسین  نآز  ار  سفن  يدتهم  يا  لغـش  هب  ای  یتسم  هب  ای  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دنزیرگ  یم  تسا 

.دنمزآ َعلوم : یشهیب  ردنا 

.ندمآ دورف  ياج  .هاگندمآ  دورف  ِطبهَم :

.هتشذگ مدرم  هَیِضام : ِمَما 

رثا رب  نوعرف  دراد  یم  او  یـشکرس  هب  ار  ناـیغاط  راـیتخا ، هکنیا  دندیـسرت و  نآ  زا  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  راـیتخا  ناـیز  هیجوـت  )
هب .ندش  تسه  زا  تیانک  ّدم : رزج و  .دناوخ ) ادخ  ار  دوخ  تردق  رایتخا و 
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.ندوب راتخم  .نتساوخ  ار  نآ  ای  نیا  ندمآرد و  مسج  بلاق 

ندـب رد  دیـسر و  قلخ  ِملاع  هب  نوچ  دوبن ، يرایتخا  یلیم و  ار  وا  تشادـن و  يراتفرگ  دوب ، رما  ِملاع  رد  اـت  حور  رحب : ندوب  نکاـس 
.تفای هار  وا  رد  یلدود  دیدرگ ، توهش  راتفرگ  دیمرآ و 

.شیامزآ التبا :

ءای نآ  ءای  : ) یبهذـم .دـننام ) یم  نانز  نوچ  شیاـمزآ  نآ  رد  نادرم   ) .دـنا ناوتاـن  وت  شیاـمزآ  رد  نادـنمتردق  ثاـنا : نوچ  روکذ 
ِینیگنس زا  تسا  نداتفا  وس  نآ  وس و  نیا  هبش ، هجو  لکش : نالاپ  .ناهرب ) رایتخا  زا  ارم   ) .وت هب  ندیسر  هار  .هار  کی  تسا ) تدحو 

.ندش مخز  شکراب  تشپ  هجیتن  رد  راب و 

(. رایتخا  ) نیگنس راب  راومهان : لمِح 

.2 تیب 37 / لیذ  هب : دینک  هاگن  فهک : باحصا 

: راسی رب  ای  نیمی  رب  ( 18 فهک ،  ) ٌدُوقُر ْمُه  ًاظاْقیَأ َو  ْمُُهبَسْحَت  َو  فهک : باحـصا  هرابرد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .نارادیب  ظاَقیا :
، فـهک  ) .مینادرگ یم  رب  پچ  هب  هاـگ  تسار  هب  هاـگ  ار  ناـنآ  ِلاـمِّشلا : َتاذ  ِنیِمَْیلا َو  َتاذ  ْمُُهبِّلَُقن  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا 

(18

34 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.حاورا ملاع  .رما  ملاع  زا  تیانک  .ياج  ندیرپ  راطَم :

تسد و ود  خیمراچ : ( 3 / 1760  ) تیب لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .باوخ ملاع  رد  حور  ریـس  هب  تراشا  .نتفر  ییاج  هب  ییاج  زا  لاحترا :
.تسا هدوب  هجنکش  یعون  .دناوتن  ندرک  تکرح  هکنانچ  نتفوک  نیمز  رب  خیم  هب  ار  یسک  ياپ  ود 

رـصانع دنب  رد  ندنام  سوبحم  تیب  نیا  رد  خاش  راچ  خـیم و  راچ  زا  و  . ) 2 تیب 800 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  خاش : راهچ  ای  خاش  راـچ 
.شوخ زاوآ  ندینش  زا  تیانک  .ندز  يان  رمَز : .تسا ) دوصقم  تعیبط 

.ماد خَف :

لد و درد 
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قلخ ِملاع  هب  نوچ  دوب ، هدوسآ  درب  یم  رـس  هب  رما  ملاع  رد  ات  حور  .تسا  رایتخا  ناهج  هک  ناـهج  نیا  يراـتفرگ  زا  تسا  یتیاـکش 
ات ددرگزاب  دوخ  ملاع  هب  دهاوخ  یم  ادخ  زا  مد  ره  وا  .داتفا  جنر  رد  دش  هداهن  وا  رد  رایتخا  دیدرگ و  عیابط  رصانع و  راتفرگ  دمآ و 
هب یمدآ  هکنیا  .دنک  یم  رفـس  رگید  یملاع  هب  دهر و  یم  ملاع  نیا  زا  هک  باوخ  ماگنه  هکنانچ  دـشچب ، ار  شیاسآ  معط  راب  رگید 

.دهرب تسا  ماد  نوچ  هک  یتسه  نیا  زا  هک  تسا  نیا  يارب  دراد  یم  مرگرس  يراک  هب  ار  دوخ  ای  درب  یم  هانپ  یتسم 

اَّلا يَدُه  َال  یلعلا  تاوامـسلا  فیواجت  نم  يدـهلا  ناطلـسب  الا  ذوفن  یَلُعلا ال  ِتاوَمَّسلا  ِفیِواَجَت  نِم  يَدُـهلا  ِسنِإلل  َال  ِّنِجِلل َو  َسَیل 
نیا کـلف  ِجارعم  تسیچ  اـیربک  هاـگراب  رد  هر  تسین  اـنف  وا  ددرگن  اـت  ار  سک  چـیه  یِقَّتُملا  َحوُر  ِبهُّشلا  ساَرِح  نِم  یِقَی  ٍناَطلُِـسب 
دوب بوبحم  ار  هاش  دوخ  وا  هچرگ  زایا  بارحم  قشع  قیرط  رد  زاین  زا  دمآ  قراچ  نیتسوپ و  یتسین  نید  بهذم و  ار  ناقشاع  یتسین 
رود وا  دوخ  ِّیتسه  زا  هکنوچ  يا  هنییآ  شخر  ار  ناطلـس  نسُح  يا  هنیک  اـیر و  ربک و  یب  هتـشگ  دوب  بوخ  فیطل و  نطاـب  رهاـظ و 

ار و ربک  هدمآ  دوب و  هتـشگ  بَّذَهُم  وا  زارتحا  يدرک  ربک  فوخ  هک ز  زایا  ِنیکمت  دوب  رت  يوق  نآز  دب  دومحم  وا  راک  ياهتنم  دـش 
35 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هدز  ندرگ  ار  سفن 

شقرا دید  هک  ای  لَجَو  زا  رود  یتمکح  يارب  ای  لَیِح  نآ  درک  یم  میلعت  ِیپ  ای 
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لام کلم و  تعیز  شیع و  میسن  نآ  دبایب  ات  تسا  یتسین  رب  نآک  همخد  دیاشگ  ات  دنب  تسا  یتسه  یتسین  میسن  زک  دنـسپ  دش  نآز 
تـشَد ناـج ِز  یهاـچ  خاروـس  رد  دـنام  تشگ  هَّرغ  دـیدب و  نیّرز  هلـسلس  هلـسلِس  ور  کبـس  ناـج  رب  تـسه  هـلحرم  نـیا  ِسلطا  و 

رذگ اجنآ  دوب ز  رتهب  مه  کیل  ررَض  دهدن  رَقَس  ار  نمؤم  هچرگ  یخرلگ  شـشقن  رهز و  رپ  ییعفا  یخزود  ینعم  هب  تَّنَج  شتروص 
یخزود دمآ  تبحـص  هاگ  هب  هک  یخرلگ  نیز  ناصقان  يا  رذـحلا  لاح  ِّلُک  ِیفارو  هب  تَّنج  کیل  لاکَن  وز  دراد  رود  خزود  هچرگ 

.دنیآرد هب  اه  نامز  ياه  هنارک  رد  ندوب  ینادنز  زا  هک  تسین  ناوت ) نآ   ) ار یمدآ  نج و  نجلل :...  سیل 

تسین نکمم  نیرب  ِياه  نامسآ  ياه  كاواک  زا  نتشذگ  َذوُفنَال :...  .دندودحم ) دنرب  یم  رس  هب  نآ  رد  هک  دوخ  ملاع  رد  کی  ره  )
.تسا تیاده  ناطلس  وا  هک  دیامرف  اطع  ادخ  هک  یتردق  اب  زج 

.دراد زاب  اه  باهش  نانابهاگن  زا  ار  راگزیهرپ  حور  هک  یتردق  اب  زج  تسین  یتیاده  يَدُه :...  َال 

اما .تسا  هتفرگ  سِراـح »  » عمج ار  نآاـنالوم  تسناد  ناوت  یم  تراـبع  قایـس  زا  تسا و  ءاـح »  » رـسک هب  ساـسا  هخـسن  رد  سارح :
ْنِم اوُذـُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َرَـشْعَم  ای  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اـه  تیب  عومـضم  .تسین  یعمج  نینچ  ار  سراـح 

ار يدوخ  هک  دنیآرد  ترـضح  نادب  دـنناوت  یناسک  اهنت  ( 33 نمحر ،  ) .ٍناْطلُِـسب اَّلِإ  َنوُذـُْفنَت  اوُذـُْفناَف ال  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِراْطقَأ 
.دناهر یم  راطقا  سبح  زا  ار  نانآ  ادخ  تردق  هدارا و  هاگنآ  دنوش ، تسین  دنراذگب و 

ناتساد هب : دینک  هاگن  قراچ : نیتسوپ و 
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هتـشاد یمیب  هکنآ  یب   ) .میب لَـجَو : .تشاد ) مشچ  شیپ  ار  دوخ  یتسین  رقف و  دـیاب  هتـسویپ  (. ) 5 / 1857 « ) نیتسوپ قراچ و  زاـیا و  »
( .تشاد یم  هاگن  نارگید  میلعت  يارب  ار  قراچ  نیتسوپ و  دشاب ،

36 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد ار  دوخ  دودحم  ناهج  ياه  ییابیز  ندید  رطاخ  هب  درب  یم  رـس  هب  یهتنم  هب  ملاع  رد  ییاج  هک  حور  یهاچ :...  خاروس  رد  دـنام 
.درک ینادنز  مسج )  ) یهاچ خاروس 

اْوَقَّتا َو َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  ایِـضْقَم  ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اـهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  رقـس : زا  نمؤم  نتـشذگ 
هراـچ نآ  زا  هک  تسا  یمتح  وت  راـگدرورپ  مکح )  ) نیا خزود )  ) نآ رد  دوش  رد  هک  زج  امـش  زا  تسین  و  اِیثِج : اـهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذـَن 
هاگن و  ( 72 71 میرم ،  ) .میراذـگب هدـمآرد  وناز  هب  نآ  رد  ار  ناراکمتـس  میناهر و  یم  دـندوب  راگزیهرپ  هک  ار  نانآ  سپـس  .تسین 

.تسا هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  اهریسفت  رد  هک  ییاه  ثیدح  هب  دینک 

انف قح  رد  دـنراذگ و  او  ار  ینیبدوخ  يدوخ و  هک  زج  دـنناوتن ، ندـش  نوریب  نآ  زا  دـنراتفرگ و  ملاـع  نیا  نادـنز  رد  ناـیمدآ  همه 
زج نید  بهذم و  ار  ناقـشاع  تسا و  یتسین  جارعم  نیا  تلیـسو  .دنرپ  كالفا  رب  دنرذگب و  ناهج  نیا  راطقا  زا  دنناوت  هاگنآ  دنوش 

.تسین یتسین  نیا 

.دنک یم  تراشا  نیتسرگن ، قراچ  نیتسوپ و  هب  هرجح و  هب  زور  ره  وا  نتفر  زایا و  ناتساد  هب  تقیقح  نیا  ندرک  نشور  رتشیب  يارب 
دوب نارگید  شزوـمآ  يارب  دـیاش  دـنک ؟ یمن  لد  قراـچ  نیتـسوپ و  هب  نیتـسرگن  زا  هچ  يارب  سپ  دوـب  هدرک  اـهر  ار  يدوـخ  زاـیا 

: هکارچ

نوچ
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نابدرن يوج  تسج و  دشاب  درس  نامسآ  ياه  ماب  رب  يدش 

هک تسا  یماد  ياپ  رویز ، رز و  ای  هاج  ای  دشاب  لام  تسا  يوایند  هچنآ  ریخ  دـعب  زا  ریخ  هار  دـشاب  درـس  ریغ  میلعت  يرای و  يارب  زج 
یتسین دـنب  وا  يارب  تسا  یتسه  زمر  هک  لمجت  نوچ  دیدنـسپ  یم  تسا  یتسین  زمر  هک  ار  قراچ  زایا  .دراد  یم  زاب  هار  زا  ار  کلاس 

یم تسم  نآ  يوب  زا  دوشگ و  یم  ار  یتسین  همخد  ییوگ  داشگ  یم  دوب  نآ  رد  نیتسوپ  قراـچ و  هک  ار  يا  هرجح  رد  نوچ  .دوب و 
.بلطم نیا  رب  تسا  یحیضوت  هدنیآ  ناتساد  درک و  دیاب  زیهرپ  امن ، خزود  تشز و  نورد  هب  ابیز و  رهاظ  هب  يایند  نیا  زا  سپ  .دش 

دش روجنر  تفای  ربخ  مالغ  دندرک ، دقع  يا  هداز  رتهم  اب  ار  رتخد  نوچ  دوب  هدروآ  ياوه  ناهنپ  دوخ  هداز  دنوادخ  هب  هک  ودنه  مالغ  تیاکح 
هن نتفگ  هرهز  ار  وا  تفای و  یمن  رد  ار  وا  تّلع  بیبط  چیه  تخادگ و  یم  و 

هراشا

تفای ربخ  مالغ  دندرک ، دقع  يا  هداز  رتهم  اب  ار  رتخد  نوچ  دوب  هدروآ  ياوه  ناهنپ  دوخ  هداز  دـنوادخ  هب  هک  ودـنه  مالغ  تیاکح 
هن نتفگ  هرهز  ار  وا  تفای و  یمن  رد  ار  وا  ّتلع  بیبط  چیه  تخادگ و  یم  دش و  روجنر 

زا شدیرورپ  هتخورفا  رنه  عمش  شلد  رد  هتخومآ  مامت  شبادآ  ملع و  يا  هدنز  ار  وا  هدرک  هدیرورپ  يا  هدنبودنه  دوب  ار  يا  هجاوخ 
قِهارم نوچ  يرهوگ  شوخ  یشگ  یمادنا  میس  يرتخد  شوخ  ار  هجاوخ  نیا  مه  دوب  زاس  مارکا  نآ  فطل ، رانک  رد  زان  هب  تَّیلوفط 
هجاوخ تفگ  يرگ  هَزوُخ  مد  هب  مد  رتخد  رهب  يرتهم  ره  يوس  زا  شدیـسر  یم  نارگ  نیباک  دندرک  یم  لذـب  نابلاط  رتخد ، تشگ 

کی زا  درز  خر  دوش  هک  رابتعا  درادن  مه  تروص  نسح  تاهج  ردنا  دور  بش  دیآ  زور  تابث  دوبن  ار  لام 
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گنن دوخ  تشز  ِلعف  دـش ز  رـش  روش و  زک  هچب  رتهم  اسب  يا  یگراب  لام و  هب  هَّرغ  دوب  هک  یگداز  رتهم  زین  دـشاب  لهـس  راخ  مخز 
ِشقن الا  مدآ  زا  دیدن  وا  نید  ِقشع  شدوبن  نوچ  شدوب ، ملع  سیلب  زا  ریگ  یتربع  تسرپ و  مک  سیفن  دشاب  رگا  زین  ار  رنه  رپ  ردـپ 

شیب و زا  دـسرپ  فِّرعم  زا  شیر  يراتـسد و  ریغ  دـنیبن  وا  نیب  بیغ  هدـید  ود  دـیاشگن  تنآز  نیما  يا  ملع  ِتَّقد  یناد  هچرگ  نـیط 
حالف ملاع  ود  هب  دـشاب  وا  زا  هک  حالـص  نید و  دراد و  يوقت  زاک  یغِزاب  رون  هک  ینیب  یمه  دوخ  یغراف  فِّرعم  زا  وت  افراع  شیمک 

تبحص هاگ  هب  هک  یخرلگ  : » تسا تیب 248  نومضم  هتشذگ  ياه  تیب  اب  ناتساد  نیا  تبسانم 

38 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد دنـسپلد و  ابیز و  تروص  هب  .دـمآ  داوخ  تیب 302  رد  و  تساـیند ، زمر  نآ  دـندرک و  شیارآ  ار  وا  هک  يدرم  اـی  .تـسا » خزود 
یم هتسناد و  دعب ) هب   4 / 3159 « ) یلباک يوداج  هداز و  هاشداپ   » ناتساد دننامه  ار  ناتـساد  نیا  نوسلکین  .رازآ  لد  تشز و  تقیقح 

.دندننامه یتهج  زا  تفگ  ناوت 

.ندش قشاع  ندروآ : اوه 

.هدش تیبرت  .هتفای  میلعت  زا  تیانک  هدرک : هدنز 

روهظ هدـنراد  یمارگ  ینعم  رد  زاـس » مارکا   » ماـقم لاـح و  نتفگ  رظن  رد  اـب  و  مارکا ،»  » ِددـعتم ياـه  ینعم  هب  هجوـت  اـب  زاـس : مارکا 
.دراد يرتشیب 

ندرک رهوش  نس  هب  .نداد  رهوش  روخ  رد  .دـنیوگ  هقِهاُرم »  » رتخد يارب  تسا و  رـسپ  تفـص  نآ  هدـنوش و  کیدزن  غولب  هب  قِهاُرم :
.هدیسر

هب رگ  هزوخ  زین  .راتساوخ  دنوسپ ) رگ  شهاوخ + هزاوخ  زا   ) .رگ هزاوخ  رگ : هزوخ 
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.تسا هتفر  راک  هب  مه  ارآ  هلجح  دنب و  هلجح  ینعم 

یم فرـصم  ماش  دـیآ و  یم  تسد  هب  ماـب  تسین  یندـنام  اـیند  لاـم   ) .نتفر تسد  زا  .ندـش  فرـصم  نوگ  هنوگ  نتفر : تاـهج  رد 
.دشاب هتشاد  یشزرا  دنچره  دشاب :...  رگا  .دوب ) لمجت  هناشن  نتشاد  هلیوط  رس  رد  ار  بسا  هتشذگ  رد   ) .بسا یگراب : .دوش )

.3 تیب 2758 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندید : نیط  شقن  مدآ  زا  سیلبا و 

.هتفرگ ارف  ار  رهاظ  ملع  اهنت  هگنادب  تسا  تراشا  دنیبن  وا 

یناسک وا  رـضحم  رد  تخانـش  یمن  ار  ناگدننک  هعجارم  همه  نوچ  یـضاق  .دناسانـشب  ار  ناهاوگ  یـضاق  رـضحم  رد  هکنآ  فِّرعُم :
هب ار  نافراع  اما  .تسا  صقان  وا  دراد ، يروص  ملع  هک  تسا  یـسک  زمر  یـضاق  دنتـشاد ، مان  فّرعم  ای  لّدعم و  ای  یّکزم  هک  دـندوب 

يوقت حالـص و  دوش  یم  هتفریذـپ  قح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  هچنآ  .دـنا  هاگآ  اه  تقیقح  زا  نشور  لد  اب  نوچ  تسین  يزاین  فّرعم 
.دوب هدیسرن  لامک  هب  اما  دوب  ملع  ار  سیلبا  هکنانچ  دهدن  يدوس  دشابن  هارمه  يوقت  اب  رگا  زین  ملع  .لانم  لام و  هن  تسا 

لامک ار  دوخ  درب  یم  ینامگ  وک  لالجلاوذ  يوس  هب  دّرپ  یمن  نآز 

39 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لالد  وذ  يا  وت  ناج  ردنا  تسین  لامک  ِرادنپ  ّرَتب ز  یتّلع 

دوش نوریب  یبِجعُم  نیا  وت  ات ز  دور  نوخ  سب  تا  هدید  زا  لد و  زا 

(1 / 3213 تیب 3216 ، لیذ  هب  دینک  هاگن   ) تسه قولخم  ره  ِسفن  رد  ضرم  نیو  تسُدب  يربخ  اَنا  سیلبا  ِّتلع 

ار وا  دنتفگ  نانز  سپ  رابت  لیخ و  همه  ِرخف  وا  دب  هک  رایتخا  حلاص  داماد  کی  درک 
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دج هب  نوـچ  نیمز  يور  رب  تسا  یجنگ  وا  رز  یب  نید  دـندهز و  عباـت  اـهنآ  تفگ  تسین  لالقتـسا  نسح و  يرتـهم و  تـسین  لاـم 
ومه دوز  راز  فیعـض و  رامیب و  تشگ  دوب  هناخ  ردـناک  درخ  مالغ  سپ  شامق  یناشن و  ناـمیپ و  تسد  شاـف  تشگ  رتخد  جـیوزت 

تسا لطاب  لد  ِمغ  رد  نت  يوراد  تسا  لد  زا  شجنر  هک  یتفگ  یم  لقع  تخانش  مک  یبیبط  ار  وا  ّتلع  تخادگ  یم  وا  یقِد  رامیب 
زا الَخ  رد  شـسرپ  زاب  وت  هک  رهوش  یبش  ار  نوتاخ  تفگ  شین  هنیـس  رد  وا  رب  دیآ  یم  هچ  زک  شیوخ  لاح  زا  دزن  مد  کمالغ  نآ 

تفر رگید  زور  مـالک  نیا  شوگ  رد  درک  نوتاـخ  هکنوچ  دـنک  ادـیپ  وت  شیپ  دوخ  ِمغ  هک  دوـب  ار  وا  يرداـم  ياـج  هب  وـت  وا  لاـح 
دمآرد ات  شدرک  مرن  نابرهم  ِناردام  هکنانچنآ  یتشآ  لالد و  رهم و  دص  ود  اب  یتس  نآ  درک  یم  هناش  ار  شرـس  سپ  مالغ  کیدزن 

رگد ياج  دور  وک  دوبن  فیح  رگج  هتـسخ  ام  ام و  هداز  هجاوخ  دونع  هناگیب  هب  رتخد  یهد  هک  دوبن  نیا  وت  زا  دیموا  ارم  هک  نایب  رد 
هجاوخ هب  دراد  عمط  هک  يرَغ  ردام  يودـنه  دـشاب  هک  وک  شدزادـنا  ریز  ماب  زو  دـنز  هک  شدـمآک  یمـشخ  نوتاـخ ز  نآ  تساوخ 

هک هدرب  نامگ  ام  دوب  نئاخ  یکَءارگ  نینچ  نیا  تفگش  نیا  ونشب  هک  هجاوخ  اب  تفگ  تفرگ  ار  دوخ  دوب  یلوا  ربص  تفگ  يرتخد 
(. دعب هب   4 / 3112  ) دروآ دوخ  دنزرف  يارب  هاش  هک  یسورع  اب  دوش  هسیاقم  دنتفگ : نانز  دمَتعم  وا  تسه 

.ندرب رس  هب  ردپ  لفکت  رد  ندوبن : لالقتسا 
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.ندماینرب دوخ  یگدنز  هنیزه  هدهع  زا  دوخ 

40 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.لالقتسا نسح و  يرتهم و  لام و  اهنآ :

.دنا هتفگ  نامیپ  تسد  زین  ار  هیرهم  .دتسرف و  سورع  هناخ  هب  یسورع  زا  شیپ  رویز  سنج و  دقن و  زا  داماد  هچنآ  نامیپ : تسد 

.لس يرامیب  .دنک  رغال  ار  نت  هک  يرامیب  قِد :

.ندیدرگ هدرزآ  لد  ندمآ : شین  هنیس  رد 

.تولخ الخ :

.دیوگب وت  هب  ار  دوخ  یگدرسفا  بجوم  وا  تسا  نکمم  دوب :...  ار  وا 

.هجاوخ رتخد  بولغم ) هفاضا  : ) رتخد هجاوخ 

.دازآ لباقم  .هدنب  .يارگ  ارگ ) رغِصم  : ) كَءارگ

هّلک دناد ز  هک  ریما  ِرـس  روگ  ود  یـشکرب ز  هدیـسوپ  هلک  ود  رگا  تسوا  يارآ  هنیآ  رهم  فک  رد  تسوا  ياّرگ  يودنه  کلف  كرت 
يارگ

دنام ماخ  بابک  هن  دزوس  خیس  هن  هک  مرآ ، زاب  عمط  نیا  زا  رجز  یب  ار  وا  نم  نکم  رجز  ار  مالغ  هک  ار  رتخد  ِردام  هجاوخ  ندومرف  ربص 

هراشا

ماخ بابک  هن  دزوس  خیـس  هن  هک  مرآ ، زاب  عمط  نیا  زا  رجز  یب  ار  وا  نم  نکم  رجز  ار  مالغ  هک  ار  رتخد  ِرداـم  هجاوخ  ندومرف  ربص 
دنام

نوچ شعفد  هک  نک  اشامت  وت  منک  نوریب  شلد  زا  نیا  رگم  اـت  وت  هب  شمیهدـب  میربب و  وا  زا  هک  وگب  وا  اـب  نک  ربص  هجاوخ  تفگ 
وت میتسناد  هکنوچ  يرتشم  شوخ  يا  میتسنادن  ام  تسوت  تفج  ام  رتخد  تقیقح  هک  تسرد  ناد  یم  وگب  نک  شوخ  شلد  وت  منک 
دنک هبرف  ار  درم  نیریـش  رکف  دنز  يو  رب  شوخ  رکف  لایخ و  ات  ام  نونجم  وت  ام و  ِنآ  یلیل  ام  نوناک  نیا  رد  مه  ام  شتآ  يرت  یلوا 

تفگ شون  قلح و  زادوش  هبرف  روناج  شوگ  هار  زا  دوش  هبرف  یمدآ  فرش  تسا و  ّزع  هبرف ز  یمدآ  فلع  زا  کیل  دوش  هبرف  روناج 
یک مناهد  دوخ  نیهم  گنن  نیا  زا  نوتاخ  نآ 
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زا ّتلع  دور  ات  شهد  مد  سرتم و  ین  هجاوخ  تفگ  وخ  سیلبا  نئاخ  نآ  ریمب  وگ  وا  رهب  میاخ  هچ  ياژاژ  نینچ  نیا  نیا  دنا  دـبنجب 
یم نینچ  نوتاخ  ار  هتسخ  نآ  تفگب  نوچ  سیر  کیراب  نآ  دبای  تّحص  هک  له  سیون  نم  رب  اربلد  ار  وا  عفد  شوخ  فطل  نیز  وا 
يا تفگ  یم  یهگهگ  تفگ  رکـش  نارازه  خرـس و  لـگ  نوـچ  تفُکـش  خرـس و  هبرف و  تشگ و  تفز  نیمز  رب  ُرتـخبَت  زا  دـیجنگن 

.تسا یلثم  دزوس :...  خیس  هن  نف  ناتسد و  نیا  دشاب  ادابم  هک  نم  نوتاخ 

42 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  بابک  هن  دزوس  خیس  هن  نآ  زا  ات  باب  حتف  زا  دنک  هتفگ  ان  هتفگ 

رد هک  تسوت  نآ  زا  ام  رتخد   ) .نخلگ ای  لـقنم  .ناد  شآ  نوناـک : .میدرگ » یم  ناـبل  هنـشت  اـم  هزوک و  رد  بآ  : » ریظن اـم :...  شتآ 
.دیامن هبرف  ات  تسا  دنفسوگ  تسوپ  رد  ندیمد  لصا  رد  نداد » مد   » .نتخاس مرگلد  .ندیمد  نداد : مَد  .يرب ) یم  رس  هب  ام  هناخ 

.تسا هدش  رغال  هودنا  رثا  رب  هک  سیر : کیراب  راز  راز  دزیر  تنوخ  ات  دهد  مد  راو  باّصق  وت  ياپ  رب  دهن  رس 

.ندیلاب دوخ  رب  ُرتخبَت :

لاصّتا كرابم  تداب  جرف  ياک  لاگ  دنداد و  یم  هوشع  تعامج  ات  یتلصو  ار  جرف  مزاس  یمه  هک  یتوعد  درکب و  تیعمج  هجاوخ 
یِّنِح تسب  ار  يدرما  نف  هب  كدرگ  بش  ردـنا  نآ  زا  دـعب  نب  خـیب و  زا  لـک  تفر  يو  زا  ّتلع  نخـس  نآ  ار  جرف  دـش  رت  نـیقی  اـت 

هعنقم سورخ  شداد  نایکام  شدومن  سپ  سورع  نوچ  دعاس  درک  شراگن  رپ  نز  وچمه 
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دایرف كودنه  تشرد  گنک  نانچ  اب  ودنه  دنام  تشک  دوز  تولخ  ماگنه  ار  عمـش  وا  دیناشوپب  ار  درما  گنِک  وکن  ناسورع  هّلُح  و 
نآ زور  هب  ات  نز  هرعن  نآ  هرعن  ناهنپ  درک  نز  درم و  هرعن  ّفک و  ّفد و  برـض  نانز  فد  زا  سک  دینـشن  نورب  زا  ناغف  درک و  یم 
رد تفر  تفر  ماّمح  جرف  ناداماد  مسر  تفز  ِغوب  ساط و  دندروآ  زور  درآ ؟ نابنا  گس  شیپ  رد  دوب  نوچ  دراشف  یم  ار  كودـنه 

شردام سورع  نوچ  رتخد  تسشنب  وا  شیپ  سوسف  كدرگ  رد  ماّمح  زا  دمآ  ناینوت  قلد  وچمه  هدیرد  نوک  ناج  روجنر  وا  ماّمح 
ار سک  تفگ  دادب  هد  شتسد  ود  ره  اب  ناهگنآ  دانع  زا  درک  رظن  يو  رد  یتعاس  ناحتما  زور  دنک  وک  دیابن  هک  نابساپ  هتسشن  اجنآ 

هلمج نانچمه  رخ  ریک  زا  رتب  بش  تتـشز  ریک  رت  نانوتاخ  يور  تیور  زور  لاعف  دـب  سورع  شوخان  وت  وچ  اـب  لاـصّتا  اداـبم  دوخ 
43 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناحتما  زا  شیپ  رود  زا  تسا  شوخ  سب  ناهج  نیا  میعن 

نوچ دنک  هولج  ار  شیوخ  سولپاچ  سب  زا  وا و  تسا  ریپ  هدنگ  بارس  نآ  دشاب  کیدزن  يور  نوچ  بآ  رود  زا  رظن  رد  دیامن  یم 
رد جرف  نوچ  یتفین  اـت  جَرَفلا  ُحاَـتفِم  ُربَّصلاَـک  نک  ربـص  شچم  ار  وا  هدولآ  شین  ِشون  شا  هنوگلگ  نآ  رورغم  وشم  نیه  سورع  ون 

.نداد ینامهم  زا  تیانک  ندرک : تیعمج  وا  ماعنا  تلّوا  دیامن ز  شوخ  وا  ماد  ناهنپ  هناد  اراکشآ  جرح  دص 

.ودنه کمالغ  مان  جرف :

.یسورع دنویپ ، تلصو :

هتفرگ دربراک  نیا  زا  ار  ینعم  ود  نیا  اه  گنهرف  ارهاظ   ) .بیرف .دایرف  لاگ :
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.رخسمت ناونع  هب  رتشیب  تسا  نتفوک  ناهد  رب  تسد  یپ  رد  یپ  ندرک و  دایرف  اه ، هجهل  ضعب  رد  ندز » هلاگ  ( » .دنا

.هاگرخ كدرگ :

.سورع دزن  داماد  نتفر  بش  .هلجح  بش  كدرگ : بش  ایرث  نوچ  رهوگ  هب  هدروآرب  اّیهم  ورسخ  یتشاد  كدرگ  ود 

.دنتسب یم  اپ  تسد و  رب  دوب و  شیارآ  ياه  هلیسو  زا  یکی  هتشذگ  رد  هک  .انح  یِّنِح :

.نتخورف بوخ  ياج  هب  ار  دب  نداد و  ناشن  ار  بوخ  .ندرک  تلماعم  رد  ّبلقتزا  تیانک  نداد : سورخ  ندومن و  نایکام 

.هجاوخ مالغ  زا  تیانک  ودنه : ( 2 تیب 3141 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .هثج يوق  درما  گنِک :

الومعم .ندوب  هراـپ  زا  تیاـنک  ناـینوت » قلد   » دـندیباوخ و یم  ماـمح  نوت  رد  ناـینوت  .باـت  نخلگ  باـت : نوت  ینوت : عـمج  ناـینوت :
.دوب هراپ  هراپ  هدنژ و  نانآ  شوپور 

.تسا مالغ »  » زا تیانک  و  هدش ، هرخسم  هدش ، سوسف  یلوعفم ) ینعم  هب  : ) سوسف

يارب يوقلا  جـهنملا  فـلؤم  ریپ : هدـنگ  .ترـس » رب  كاـخ   » ینعم هب  .ندروآ  دورف  یـسک  يوـس  هب  هداـشگ  ار  تشگنا  هد  نداد : هَد 
يونثم ثیداحا  رد  هدروآ و  یتیاور  تیب  نیا  دنتسم 

44 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ظفاح هدورس  .درادن  یطابترا  تیب  نیا  اب  ثیدح  نآ  یلو  دنروآ ...  وم  ود  ینز  ریپ  تروص  هب  ار  ایند  تمایق  زور  هک  هدش  لقن  مه 

.تسا بسانم  تیب  نومضم  اب  تسا  داماد  رازه  سورع  هزوجع  نیا  هک  داهن  تسس  ناهج  زا  دهع  یتسرد  وجم 

دیما هب  دنوش و  ایند  رهاظ  هتفیرف  هک  تسا  یناسک  نتخاس  هاگآ  هدنزومآ ، دج و  ینعم  رد  لزه و  تروص  هب  ناتساد  نیا  زا  دوصقم 
.تسا هدمآ  يرتشیب  حیضوت  هدنیآ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  .دننیب  شین  دنور و  نآ  ِیپ  شون 
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هَّللا َمَصَع  نَم  اَّلا  هلحرم  ره  رد  تسالتبم  رورغ  نینچ  هب  ییمدآ  ره  هکلب  دوبن  ار  ودنه  نآ  اهنت  رورغ  نیا  هکنآ  نایب  رد 

ُهَّللا َمَصَع  نَم  اَّلا  هلحرم  ره  رد  تسالتبم  رورغ  نینچ  هب  ییمدآ  ره  هکلب  دوبن  ار  ودنه  نآ  اهنت  رورغ  نیا  هکنآ  نایب  رد 

هدنب یهد  ناج  درد و  گرم و  شناهن  رد  یهش  يریزو و  ّيریم و  مان  راز  راز  تمادن  رد  یلان  دنچ  راهنیز  يا  نآ  دب  یتسویپب  نوج 
هب شدنرآ  هدرم  راوس  نوچ  روفَک  دـهاوخ  دوخ  لاّمح  ار  هلمج  دـنرب  ندرگ  رب  هک  هن ، هزانج  نوچ  دنمـس  نوچ  ور  نیمز  رب  شاب و 

دندـنکف ناقلخ  ربراب  راب  تسا  قلخ  رب  توبات  نآ  هکنآز  باـکر  یلاـع  دوش  بصنم  سراـف  باوخ  هب  ینیب  ار  هکره  هزاـنج  رب  روگ 
اپ ود  ردنا  تسرقن  دـیاین  ات  اپم  ار  مدرم  قانعا  بکرم  هب  شیورد  بلط  مک  ار  يرورـس  هن  شیوخ  رب  هنم  سک  رب  دوخ  راب  رابک  نیا 

ناریو رد  تخر  دیابن  ات  دومن  ترهـش  نوچ  هک  نونکا  شهِد  هَد  یهد  ناریو  ینام و  يرهـش  هب  هک  یهد  هَد  وت  شرخآک  ار  یبکرم 
.دراد هاگن  ادخ  هک  زج  هَّللا : َمَصَع  نَم  اَّلا  تسرپ  ناریو  زجاع و  يدرگن  ات  تسه  تناتسب  دص  هک  نونکا  شهد  هد  دوشگ 

.تسا ناهنپ  ماد  ریز  هک  وا  هناد  ایند و  يابیز  رهاظ  هب  نآ : دب 

(63 ناقرف ،  ) .ًانْوَه ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  َو  هیآ : اـب  ار  نآ  نوسلکین  وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  .هدرز  بسا  دـنَمَس :
نتورف ناگدنب  فصو  رد  هیآ  نآ  تسا و  دوصقم  ایند ) زا   ) نتشذگ دوز  يوردنت و  دنمس ،»  » زا تیب  نیا  رد  یلو  .دنا  هدرک  هسیاقم 

.ساپسان روفک : .نکم ) نارگید  ِندرگ  راب  ار  دوخ  رذگ و  دوز  ایند  نیا  زا   ) .تسا مارآ  و 

يدیهش يونثم (  حرش 
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46 ص : ج 7 ، (، 

هزانج سپ  هک  نامدرم  نیدـنچ  رب  تسا  هزانج  رد  هک  نآ  هک  تسا  لیلد  دـنرب ، یم  هزانج  دـنیب  یـسک  رگا  ندـید : باوخ  هزانج  رب 
رب ار  دوخ  تمحز  تسرپ ، ایند  ناگرزب  نیا  ناقلخ :...  رب  راب  ( 127  ) ص نیرس ، نیا  هب  بوسنم  باوخ ، ریبعت   ) .دوش اورنامرف  دنیوا 

.دنهن یم  نارگید  ندرگ 

لکـش هب  هک  يراـمیب  سرقن : .يریگ ) تمدـخ  هب  ار  ناـنآ  یهن و  نارگید  رب  دوخ  راـب  هک  شاـبم  رظتنم   ) .ندرگ ُقنُع : عمج  قاـنعا :
.دنک یم  زورب  اپ  تسش  لصفم  باهتلا 

.6 تیب 313 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نَداد : هَد 

.يراوخ ینوگنرس و  شناهن  يرالاس و  تسا و  يرتهم  رهاظ  هب  نآ  ياه  بصنم  تمقن ، ناهن  رد  تسا و  تمعن  رهاظ  هب  ایند  تمعن 
تیب نیا  نومـضم  .شورفم و  یگرزب  مدرم  رب  شابم و  تمعن  رفاک  .نک  اـهر  نونکا  مه  درک  یهاوخ  كرت  ماجنارـس  ار  هچنآ  سپ 
تقو تسا و ، دازآ  ناور  تسین ، تخس  ولگ  رب  گرم  بانط  هک  ادخ  ناگدنب  نونکا  مه  دروآ : یم  رطاخ  هب  ار  ع )  ) یلع هدومرف  اه 
هدارا يارب  یلاجم  ندنام و  زا  دیراد  ینامز  كدنا  و  شـشوک - و  ندمآ - درگ  ماگنه  تسا و  شیاسآ  رد  اه  نت  تسا ، یقاب  داشرا 

نتـشاد و میب  ندرب و  رـس  هب  یتخـس  رد  یگنت و  زا  شیپ  دیـشوکب - تجاـح - ضرع  يارب  یخارف  و  تبوـت ، يارب  تـصرف  ندرک و 
هبطخ 83) هغالبلا ، جهن   ) .ندرم

ادخ رادـید  ّيِوأَملا و  َتَّنَج  ار  وت  رم  ملیفک  نم  یهاوخن  نوچ  هاوخم  يزیچ  سک  یهاوخ ز  یمه  رگ  هلا  زا  تَّنَج  هک  ربمغیپ  تفگ 
زا هنایزات  راوس  دب  هتشگ  هک  يزور  یکی  ات  رایع  دش  تلافک  نیز  یباحص  نآ 
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هب رو  دهد  یم  دوخ  یـشهاوخ  یب  دناد و  دب  چیه  دیاین  شداد  زا  هکنآ  تساوخن  ار  نآ  سک  دـمآ ز  دورف  دوخ  تسار  داتفا  شفک 
رهب زا  رفک  وچ  دش  نامیا  رفک  تسود  درک  تراشا  نوچ  دنامن  دـب  تسایبنا  قیرط  شهاوخ  نانچ  نآ  تساور  نآ  یهاوخب  قح  رما 

نارازه دص  هک  هدم  هَد  تسوپ  زین  ددرگ  هتسخ  رگ  فدص  نآز  درذگب  ملاع  ياهوکین  نآ ز  دروآ  شیپ  وا  رما  هک  يدب  ره  تسوا 
47 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  درگ  زاب  جازم  مه  هاش و  يوس  درگ  زاب  درادن  نایاپ  نخس  نیا  تسوا  رد  رُد 

«9  » دنهد یم  هد  شرخآ  تمادن  زا  دنهد  یم  هرلد  هب  نوچ  ار  یتروص  یهِد  هَد  زا  وت  ناتسد  دهرات  یهد  هد  ِّرز  وچ  ناک  رد  ور  زاب 

نوچ ار  راب  وس  نآ  تسب  دید و  رون  ار  ران  نآ  رود  هناورپ ز  وچمه  راک  يوس  ناشدشک  یم  نایسن  زاب  راو  هناورپ  مه  دنرآ  یم  هبوت 
عمـش نآ  ِشتآ  رب  دز  شیوخ  دوس  عمط  نامگ و  رب  رگید  راب  تخیر  حـِلم  داتف و  نالفط  نوچ  زاب  تخیرگ  ار  شَّرپ  تخوس  دـمایب 

عمش ودنه  وچمه  دهج  یم  او  نتخوس  زک  نامز  نآ  تسم  یسان و  لد  صرح  شدرک  زاب  تسجب  سپاو  مه  تخوس  رگید  راب  دوز 
َنَهوا هک  نینا  هبوت و  دور  شدای  زا  زاب  زوس  رورغم  بذاک و  تبحـص  هب  يو  زورف  بش  هاـم  وچ  ناـبات  تخر  ياـک  دـهد  یم  هد  ار 

رد هدمآ و  يورقنا  حرـش  يولوم و  دـمحا  نب  فسوی  حرـش  رد  هک  یثیدـح  هب  تسا  تراشا  ربمغیپ : تفگ  نیبِذاکلا  َدـیَک  نَمحَّرلا 
لقن يونثم  ثیداحا 
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زا دومرف  .نم  تفگ  نابَوث  .موش  نماض  وا  يارب  ار  تشهب  نم  ات  دریذپب  نم  زا  نخس  کی  یـسک  هچ  دومرف : ادخ  لوسر  تسا : هدش 
ار یـسک  داتفا و  یم  نیمز  رب  وا  هنایزات  دوب و  راوس  هاگ  تساوخ و  یمن  يزیچ  مدرم  زا  ناـبوث  سپ  .یلب  تفگ  .هاوخم  يزیچ  مدرم 
هب ینکم  نابوث  ( 281 ، 276 ص 275 - ج 5 ، دمحا ، دنسم   ) تشاد یم  رب  ار  نآ  دمآ و  یم  دورف  دوخ  .هدب  نم  هب  ار  نآ  تفگ  یمن 

یفاک عورف  رد  تیاور  نیا  ( 496 ص 497 - ج 2 ، لاجرلا ، سوماق   ) .تسا نمی  مدرم  زا  ادخ و  لوسر  ناگ  هدرکدازآ  زا  هللادبع  وبا 
دیـسرپ .تسا  یتجاح  ار  ام  دنتفگ  دندرک و  مالـس  وا  رب  دندمآ و  ادخ  لوسر  دزن  راصنا  زا  یهورگ  تسا : نینچ  راونالاراحب  لقن  هب 

ص)  ) ادـخ لوسر  .وش  نماض  ار  تشهب  ام  يارب  دوخ  راگدرورپ  زا  دـنتفگ  .تسا  تجاح  هچ  تفگ  .تسا  گرزب  دـنتفگ  تسیچ ؟
هاگ هک  دوب  نانچ  دنتفریذپ و  نانآ  .دیهاوخن  یسک  زا  يزیچ  هک  دیریذپب  رگا  منک  یم  ار  راک  نیا  تفگ  سپـس  دنکفا ، شیپ  هب  رس 

داتفا و یم  نیمز  هب  نانآ  زا  يراوس  هنایزات 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 9)

دهد یم  هَد  نز  وچ  ار  يدزد  قوذ  دهز  یم  یخلت  عطق  نآک  ار  دزد 

نیب تسد  هدیرب  نیز  ندادب  هَد  نیزح  تسد  زا  يدید  ندادب  هَد 

دنهد یم  هَد  ار  شیع  یخلت  تقو  دنول  ّینوخ و  باّلق و  نانچمه 

48 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم رب  ار  نآ  دمآ و  یم  ورف  دوخ  .هد  نم  هب  ار  نآ  دیوگ  یسک  هب  تشاد  یمن  شوخ 
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.دیماشآ یم  تساخ و  یم  رب  دوخ  هدب ، نم  هب  ار  هزوک  تفگ  یمن  دوب  وا  کیدزن  بآ  هزوک  هک  یسک  هب  هرفس  رـس  رب  ای  .تشاد و 
اه ینعم  نآ  زا  یکی  .تسا  هتفر  راـک  هـب  دـنچ  ياـه  ینعم  رد  ناـنابز  یـسراف  لامعتـسا  رد  راـیع : ص 129 ) ج 22 ، راونـالاراحب ، )

.تساه ینعم  رگید  زا  رت  بسانم  ینعم  نآ  تیب  نیا  رد  تسا و  هنومن » »

.دشخب یم  ّتنم  یب  هکنآ  زا  تیانک  دب : چیه  دیاین 

 ...: هک يدـب  ره  ( 103 هبوت ،  ) ًهَقَدَـص ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  تسا : ص )  ) ربمغیپ هب  باطخ  میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  نتـساوخ : قح  رما  هب 
ار وـت  يرما  رهاـظ  رگا  فدــص :...  نآز  ( 216 هرقب ،  ) .ْمَُـکل ٌْریَخ  َوُـه  ًاْئیَـش َو  اوُـهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  َو  مـیرک : نآرق  هـب  تـسا  تراـشا 

.هدم تسد  زا  ار  نآ  نآ ، يوکین  نورد  رطاخ  هب  تسا ، دنیاشوخان 

راتفرگ دیرپ و  ینزریپ  هناخ  هب  دیرب و  هاش  زا  یتخل  هک  يزاب  ناتساد  هب  تسا  یحیملت  تیب  نیا  رد  .هدنمرش  زا  تیانک  زاب : جازم  مه 
.دیدرگزاب هاشداپ  يوس  هب  هدنمرش  ماجنارس  دش  رایسب  جنر 

.6 تیب 313 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نداد : هد 

.دنوش یم  نامیشپ  ماجنارس  دندرگ  یم  رهاظ  هتفیرف  نوچ  نوچ :...  ار  یتروص 

جنر زا  وا  فارـصنا  يارب  دـیرگب  دـتفا و  نیمز  رب  دزغل و  ياپ  ار  یکدوک  نوچ  : » یلثم هب  تسا  تراشا  .نتخیر  کمن  نتخیر : حـلم 
.راکشومارف یسان : مکح ) لاثما و  « ) .تخیر کمن  دنیوگ  نداتفا 

.6 تیب 313 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ودنه : وچمه 

، لافنا  ) .َنیِِرفاْکلا ِدـْیَک  ُنِهُوم  َهَّللا  َّنَأ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  .درک  تسـس  ار  ناـیوگغورد  رکم  ادـخ  هک  نَمحَّرلا :..  َنَهوا 
هزانج نوچ  تفگ  شیپ  ياه  تیب  رد  ( 81
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دروآ یم  هاوگ  يوبن  ثیدح  زا  اه  تیب  نیا  رد  .ور  كالاچ  دـنت و  شیوخ  راک  رد  شاب و  هدـنب  يوش ، زاب  مدرم  ندرگ  رب  ات  شابم 
.دهاوخ ادخ  زا  دیاب  دهاوخ ، يزیچ  رگا  دور و  تشهب  هب  دهاوخن  يزیچ  مدرم  زا  سک  ره  هک 

49 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(60 رفاغ ،  ) .ْمَُکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  دـیامرف : هک  تساور  ینک ) اـعد   ) یهاوخب وا  زا  وا  ناـمرف  هب  رگا  دـهد و  یم  نتـساوخ  یب  ادـخ 
هقدـص مدرم  زا  یهلا  نامرف  هب  وا  دوخ  اما  دـیهاوخم  یـسک  زا  يزیچ  دومرف  راصنا  زا  هورگ  نآ  هب  ای  ناـبوث و  هب  ص )  ) مرکا لوسر 
ْمِْهیَلَع ِّلَص  َو  هک : تسا  تمحر  شینعم  تسا  لاؤس  شرهاظ  دنچره  هک  دید  شوخان  ار  لاؤس  نآ  دـیابن  لاح  نینچ  رد  .تفرگ  یم 

رب رد  ار  نانآ  شمارآ  وت  دورد  هک  تسرف ، دورد  ناـنآ  رب  يریگ  هقدـص  ناـنآ  لاـم  زا  نوچ  ( 103 هبوت ،  ) .ْمَُهل ٌنَکَس  َکَتالَـص  َّنِإ 
.دراد

بْرَحْلِل ًاران  اوُدَقْوَأ  امَّلُک  هک  تیآ  نیا  لیوأت  مومع  رد 

الد هک  هدرک  مزع  اَفَطنا  یَّتَح  مُهَراَن  هَّللا  َأَفطا  یَغَولا  َراَن  اوُدَـق  وا  مُه  اَمَّلُک  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَـقْوَأ  اـمَّلُک  هک  تیآ  نیا  لـیوأت  مومع  رد 
شتآ رب  هچرگ  هتشامگب  نآ  نایسن  وا  رب  قح  هتشاک  یقدص  مخت  شدوبن  نوچ  تسین  مزع  لها  هکنآز  یسان  هتـشگ  تسیا  هم  اجنآ 

ُهَّللا ال ًاداسَف َو  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  ُهَّللا َو  اَهَأَفْطَأ  ِبرَحِلل : اران  اوُدَـقوا  اَـمَّلَک  دـشک  یم  قح  ِفک  ار  شا  هراتـس  نآ  دـنز  یم  لد  هنز 
ادخ ندرک و  یهابت  هب  نیمز  رد  دنشوک  یم  تخاس و  شوماخ  يار  نآ  ادخ  دنتخورفا  گنج  يارب  یشتآ  هاگره  َنیِدِسْفُْملا : ُّبُِحی 

هیآ نیا  ( 64 هدئام ،  ) .دراد یمن  تسود  يار  ناراک  هبت 
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یم زاب  نانآ  دوخ  هب  دندرک  یم  زاغآ  ناناملسم  نایز  هب  هئطوت  ره  هک  تسا  ناناملسم  عامتجا  رد  نانآ  يرگ  هنتف  نایدوهی و  هرابرد 
.تشگ

( رـسارس  ) هکنیا ات  .تخاس  شوماخ  ار  نانآ  شتآ  ادـخ  دـنتخورفا  گنج  شتآ  ادـخ  دـنتخورفا  گنج  شتآ  نانآ  هچره  مُهاَـمَّلَک :
.دش شوماخ 

.نک اهر  ار  لطاب  لایخ  نآ  تسیا : هم  اجنآ 

.هبشمب هب  هبشم  هفاضا  لد : هنز  شتآ 

یم رب  ار  وا  صرح  راـب  رگید  اـما  .دوش  یم  نامیـشپ  دزوس ، یم  شرپ  دـتفا  یم  راـن  رد  دـنیب  یم  يروـن  هناورپ  تفگ  تیب 643  رد 
یمن دـنپ  دـندروخ و  یم  تسکـش  دـندمآ  یم  ادـخ  لوسر  گنج  هب  راب  ره  هک  تسا  نارفاک  تلاح  نیا  .دـتفا  شتآ  رد  اـت  دزیگنا 

هک تشذگ  یم  نانآ  لد  رب  رگا  .تسیچ و  نانآ  تسکش  بجوم  دنتـسناد  یمن  دندرک و  یم  زاغآ  ار  يراک  هابت  راب  رگید  .دنتفرگ 
هجیتن نآ  زا  هیآ  نیا  ندروآ  اب  انالوم  .تخاس  یم  شوماخ  ار  تیادـه  هقرج  نآ  ناطیـش  دـیگنج ، وا  اب  دـیابن  تسا و  قح  لوسر  وا 

صاخ تلاح  نیا  هک  دریگ  یم 

51 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک دننارذگ  یم  لد  رد  .دنا  نینچ  نامز  رصع و  ره  رد  ناطیش  تسد  ياه  تلآ  سفن و  ناراتفرگ  .تسین  ادخ  لوسر  رصع  نارفاک 
حیـضوت هدنیآ  ناتـساد  رد  و  دوش ، یم  شوماخ  هتـساخرب  لد  زا  هک  يا  هقرج  دنرادن  تسرد  تین  نوچ  اما  دنراذگ ، او  ار  لطاب  هار 

.تسا يرتشیب 

نیا ریرقت  رد  مه  يا  هّصق 

نیا ریرقت  رد  مه  يا  هّصق 

درک یم  هتخوس  نآ  تفرگ  نوچ  تسشن  ششیپ  نامز  نآ  دمآ  دزد  دنز  شتآک  هنز  شتآ  تفرگرب  دَمتعم  بش  رد  دینشب  يا  هفرَش 
ار تشگنا  ِرس  اجنآ  داهن  یم  تسپ 
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هتخوس نیا  تفگ  هجاوخ  دـشُک  یم  شدزد  هک  وا  دـید  یمن  نیا  دُرم  یم  دوخ  زک  تشادـنپ  یم  هجاوخ  اـنف  شتآ  هراتـسا  دوـش  اـت 
: هفرـش شیوخ  شیپ  ار  یـشک  شتآ  دـیدن  یم  شیپ  یکیراـت ز  دوب و  تملظ  هک  سب  دوز  شیَرَت  زا  هراتـسا  دریم  یم  دوـب  كاـنمن 

.ادص .اپ  يادص  .كافرش 

.نابهگن .دامتعا  دروم  دمتعم : ناهن  رد  فاق  سپ  تشگ  ملظ  ياقنع  وت  لدع  نیهاش  لجالج  هفرش  زا 

.نآ ندش  نشور  هتخوس : نتفرگ 

.نتخاس شوماخ  ندرک : تسپ 

.درک یم  شوماخ  نآ  رب  تشگنارس  نداهن  اب  ار  هقرج  اجنآ :...  داهن  یم 

.هقرج زا  تیانک  هراتسا :

.تخاس یم  شوماخ  ار  هقرج  هک  دزد  زا  تیانک  شک : شتآ 

نایـصع هار  هب  راب  رگید  ات  دنادرگ ، یم  زاب  هار  زا  هسوسو  اب  ار  وا  ناطیـش  اما  دناوخ  یم  دوخ  هب  ار  هدنب  هاگهگ  یلاعت  قح  تیادـه 
.تسا كانمن  هنز  شتآ  هبنپ  تشادنپ  یم  دنک  یم  شوماخ  ار  هقرج  هک  دید  یمن  ار  دزد  دمتعم  نآ  هکنانچ  دور 

53 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دیشک  تفریذپ و  هدیزوس  لد  نآ  دیهج و  نهآ  زا  شتآ  هراتس  سب 

ناگراتسا رب  تشگنا  دهن  یم  ناهن  يدزد  یکی  تملظ  رد  کیل 

نوچ شَمَع  زا  دنیبن  رفاک  هدید  شلد  دنا  یشُک  شتآ  نینچ  نیا  کلف  زا  یغارچ  دزورفن  هک  ات  کی  هب  کی  ار  ناگراتسا  دشُک  یم 
دور یک  دیآ  یک  يدنوادخ  یب  دوخ  هب  بش  زور و  هک  ییوگ  یمن  نوچ  يا ؟ هدننادرگ  هدندرگ  اب  تسه  يا  هدنناد  لد  دناد  یمن 

يا وگب  اّنب ؟ یب  هک  ای  رت  لوقعم  دوب  اّنب  اب  هناخ  نیهم  يا  دوخ  ِیلقع  یب  نینچ  نیا  نیبب  يدرگ  یم  تالوقعم  درگ 
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يا یبتاک  یب  دوب  نوچ  مف  میم  مشج و  نیع  شوگ و  میج  رـسپ  يا  شیدنیب  بتاک ؟ یب  هک  ای  رت  لوقعم  دوب  بتاک  اب  ّطخ  رنه  مک 
؟ ریـصب ییاریگ  هب  ای  یلوا ، دشاب  ریرَـض  ِّلَش  فک  زا  بوخ  تعنـص  يا  هدنناد  هدنناریگ  هب  ای  يا  هدـنناریگ  یب ز  نشور  عمـش  مَهَّتم 

اوه رد  شک  وا  يوس  گنج  هب  يدورمن  وچ  شعفد  نکب  سپ  دنز  یم  تنحم  سّوبد  ترس  رب  دنک  یم  ترهق  هک  یتسناد  وچ  سپ 
فک رد  نوچ  يور ؟ نوچ  ورب  یناوت  رگا  يو  زا  زیرگ  ای  ناج  ِعزن  عفد  زادـنا  یم  ریت  نامـسآ  رب  لـغُم  هاپـسا  وچمه  گندـخ  يریت 
نوخ شلدـع  شیپ  نتخیرگب  دوب  نتـسُج  وزرآ  شوخ  تسد  يا  یهر  نوچ  وا  فک  زا  شفک  زا  یتسرن  يدوب  مدـع  رد  ورگ  ییوا 

.ینورد هسوسو  زا  تیانک  شُک : شتآ  نتخیر  يوقت 

 ...: دناد یمن  نوچ  ییانیب  فعض  زا  مشچ  نتخیر  کشا  شَمَع 

بِّبـسُم ار  یعیبط  يرهاظ و  ياه  ّتلع  نتـشگ : تالوقعم  درگ  تسه  هدننابنج  هدنبنج  اب  هکنیا  تسه  هدـنناد  ره  لقع  رد  نیقی  سپ 
.نتسناد ثداوح  ندمآ  دیدپ 

54 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: شوگ میج 

موم وچمه  دش  نآ  قشع  زا  اه  گنس  موقُر  زا  يدرک  شقن  یفرح  دنچ 

.انیبان ریرض : ( 5 / 310 تیب 311 ، لیذ  هب : دینک  هاگن   ) شوه لقع و  دص  هنتف  یتشون  رب  شوگ  میج  مشچ و  ِداص  وربا  نون 

.هاگآ .راک  رد  ّطلسم  زا  تیانک  ازاجم  .هدنریگ  اریگ :

.دزاس یم  تروهقم  ریصب  ياریگ  دنک : یم  ترهق 

.ندنکفا جنر  هب  ندز : تنحم  سوُّبد  .نینهآ  زرگ  سوُّبَد :

هب ات  دوب  هتسب  نآ  رب  ار  اه  سکرک  هک  یتخت  رب  دورمن  نتسشن  ناتساد  هب  تسا  تراشا  دورمن :
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هاگره لغُم : هاپسا  وچمه  ( 6 تیب 4848 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دشکب ار  ادخ  دوخ  نامگ  هب  دـنکفا و  ریت  اوه  رد  وا  دـنرپ و  نامـسآ 
يارب یناوت : يورقنا ) حرـش   ) .دوش هتـشک  گرم  هتـشرف  ات  دـننکفا  یم  نامـسآ  هب  ریت  وا  ناشیوخ  دوش  رامیب  نالوغم  ناسک  زا  یکی 

.دوش هدناوخ  ینات »  » دیاب نزو  تیاعر 

.يزیرگب وا  زا  یناوت  یم  هنوگچ  هدرک  تتسه  هک  نونکا  درک  تسه  ار  وت  وا  يدوب  تسین  يدوب : مدع  رد 

.رخسم روهقم ، راتفرگ ، شوَخ : تسد  لابو  يا  قح  زا  مییابرب  هک  زا  لاحم  يا  دوخ  زا  میزیرگب  هک  زا 

ْمُکَعَم َوُه  َو  هک : تسه  هدنب  اب  اج  همه  قح  ترضح  گنز  هب  دنتسرفن  نیچ  هنیآ  نالقاع  نینچ  سفن  شوختـسد  دنکن  سک  ار  حور 
.تسا مورحم  وا  ندید  زا  درادن  نیب  قح  هدید  هکنآ  اما  ( 4 دیدح ،  ) .ُْمْتنُک ام  َْنیَأ 

55 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یسک  رب  ار  نامغ  يدوب  یک  تسد  یسخ  ره  يدیدب  رگ  لد  رد  راخ 

، تسا هدش  دیدپ  دوخ  هب  دوخ  ناهج  دیوگ  یم  يرهد  دهد و  تبسن  یعیبط  ياه  تلع  هب  ار  تادوجوم  شیادیپ  دهاوخ  یم  یفسلف 
.دیآ یمن  دیدپ  عناص  یب  عونصم  هک  دریذپب  دهاوخ  یمن  ای  دناد  یمن  و 

تسه هدننابنج  هدنبنج  اب  هکنیا  تسه  هدنناد  ره  لقع  رد  نیقی  سپ 

گنچ زا  ار  دوخ  یناوت  یم  رگا  تسا  نینچ  هک  لاـح  تفگ  وا  هب  دـیاب  رثا  راـهظا  هب  ار  نآ  نک  مهف  رظن  رد  ینیبـن  یم  ار  وا  وـت  رگ 
يدوبن وت  .تسین  نینچ  دهد  یم  یهاوگ  وت  ترطف  یلو  زیخرب ، وا  گنج  هب  هناهاگآان  لوغم  دورمن و  نوچ  ناهرب و  وا  تردق 
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زا نتخیرگ  يوزرآ  يا و  هداد  تسد  زا  ار  يوـقت  .یتـسه  وا  تردـق  هطیح  رد  هدرک  تتـسه  هک  نوـنکا  .درک و  تـسه  ار  وـت  وا  و 
.ینک یم  ار  وا  تردق 

نآ ِّدض  رد  يدش  نوچ  داشگ  دص  يدـیدب  یتفر  نینچ  نوچ  وز  رآ  يور  اه  ماد  زا  زیرگ  رد  وزرآ  شا  هناد  تسا و  ماد  ناهج  نیا 
نینچ هک  يدومزآ  شدیآ  محر  ات  راذگب  وزرآ  بوطخ  دـیوگ  نورب  ناتیتفم  هچرگ  بُولُقلا  اُوتفَتـسا  تفگ  ربمیپ  سپ  داسف  يدـید 
ینیب یم  داد  يوش  یم  بقارم  وت  نوچ  مد  هب  مد  شنشلگ  رد  وا  سبح  زا  يور  ات  شنک  تمدخ  سپ  تسَج  یناتن  نوچ  شدیاب  یم 

هب نادرگب و  يور  ناهج  نیا  زا   ) .دوز وز : باـتفآ  دراذـگ  یک  ار  دوخ  راـک  باـجتحا  ار ز  دوخ  مشچ  يدـنبب  رو  يوَغ  يا  رواد  و 
: تسا ثیدح  رد  بُولُقلا : اُوتفَتسا  .روایب ) يور  ادخ 

نُوتفُملا َكاَتفا  نا  َکَبلَق َو  ِتفَتسا 

يرگید ترابع  ترابع و  نیا  اب  ثیدح  نیا  يوقلا  جهنملا  ص 71 )  ) عمل رد  . 

جِراخلا یف  ابوطخ  مَُکل  ِیتفُملا  َناَک  َول  َبُولُقلا َو  اُوتفَتسا 

دنچره دبای ، نانیمطا  لد  هک  اجنآ  ات  سرپ  دوخ  لد  زا  هک  تسا  نیا  ثیدح  ینعم  هدش و  لقن  زین  يونثم  ثیداحا  رد  تسا و  هدمآ 
.تسین هقف  نآ  رد  حلطصم  ینعم  رد  ترابع  نیا  رد  یتفم  .دنهد و  اهروتسد  ار  وت  نورب ) زا   ) نارگید

اب دش و  ص )  ) هّللا لوسر  دزن  يدسا ، دبعم  نب  هصباو   » هک تسا  نیا  ثیدح  نیا  لیصفت 

56 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هچنآ زا  دومرف  ودب  ربمغیپ  دیسر  ربمایپ  دزن  نوچ  .مسرپب  وا  زا  هک  زج  مراذگن  يزیچ  دب  کین و  زا  تفگ  دوخ 
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.يرآ تفگ  یـسرپب ؟ دـب  کـین و  زا  اـت  يا  هدـمآ  دومرف  .هد  ربخ  ارم  تفگ  مهد ؟ ربخ  ار  وت  نم  اـی  یـسرپ  یم  يا  هدـمآ  نآ  يارب 
نآ هانگ  دوب و  نئمطم  نادب  هنیس  دشاب و  هتـشاد  نانیمطا  نادب  سفن  هک  تسا  نآ  کین  تفگ  دز و  وا  هنیـس  رب  تسد  ص )  ) لوسر

ص 118) جیارخ ، زا  ج 18 ، راونالاراحب ، « ) .دنیوگ نآ  هرابرد  ار  وت  مدرم  هک  دنچره  دور  دیآ و  هنیس  رد  درذگ و  لد  رب  هک  تسا 
هک ارچ  هتخاس  رب  تسا و  هبطخ »  » ِعمج انالوم  ریبعت  رد  یلو  تسا  کچوک  اـی  گرزب  راـک  ینعم  هب  تغل  رد  بطخ : عمج  بوطُخ :

.تسا بَطُخ »  » هبطخ عمج 

دور اهوزرآ  یپ  رگا  دبای و  اه  شیاشگ  دهرب و  دیوگ  وزرآ  كرت  رگا  دـناوخ  یم  يزیچ  هب  ار  یمدآ  مد  ره  اهوزرآ  هکنآ  لصاح 
ندید رد  ار  دوخ  هدید  ینکن و  رگا  دـیآ و  محر  وت  رب  ار  ادـخ  ینک  اهر  ار  وزرآ  رگا  نک  تروشم  دوخ  لد  اب  سپ  دـتفا ، رطخ  رد 

.درک دهاوخ  تلادع  هب  راک  قح  ترضح  هک  ارچ  دش ، یهاوخ  دنسپان  تبقاع  راتفرگ  دوخ  يدنبب ، تقیقح 

زایا تیاکح  همتت 

هراشا

[ زایا تیاکح  همتت  ]

ضارتعا تّجح و  ار  ناشیا  هک  یهجو  رب  ناشیا  رب  وا  یگماج  تبرق و  تبترم و  تلیضف و  ببس  زایا  هار  رد  نابّصعتم  ارم و  هب  هاشداپ  ندومناو 
دنامن

تّجح ار  ناشیا  هک  یهجو  رب  ناشیا  رب  وا  یگماج  تبرق و  تبترم و  تلیضف و  ببس  زایا  هار  رد  نابّصعتم  ارم و  هب  هاشداپ  ندومناو 
دنامن ضارتعا  و 

دروخ نوچ  وا  ریما  یـس  ِّیگماج  درخ  یـس  درادن  وت  زایا  نیک  دندز  هنعط  دوخ  هاش  رب  تبقاع  دندش  ناشوج  دـسح  زا  ناریما  نوچ 
کِفَتُؤم يا  ورب  ار  يریما  تفگ  کلم  نآ  رود  زا  دید  یناوراک  ریگ  دیص  ناتسهک  ارحـص و  يوس  ریما  یـس  نآ  اب  تفر  نوریب  هاش 

دنامرد اجک ؟ ات  شمزع  تفگ  ير  هک ِز  دمایب  دیـسرپ و  تفر و  دسر  یم  ردنا  رهـش  نیمادک  زک  دَـصَر  رب  ار  ناوراک  نآ  سرپب  ور 
يا ناه  تسیچ  شتخر  تفگ  نمی  يوس  ات  تفگ  دمآ  تفر و  اجک  ات  هک  ناوراک  زا  سرپ  زاب  الَعلاُوب  يا  ور  تفگ  ار  يرگید  يو 

ياـه هساـک  نآ  ِبلغا  تسه  سنج  ره  زا  تفگ  دـمآ  زاـب  رفن  نآ  تخر  سرپاو  ورب  هک  رگد  يریم  اـب  تـفگ  ناریح  دـنام  نَمَتؤـُم 
صقان يار و  تسـس  رتشیب  ریما و  یـس  ات  نینچمه  یپ  تسـس  ریما  نآ  ناریح  دنام  ير  رهـش  زا  دندش  نوریب  یک  تفگ  تسا  يزار 

نیا تفرب  وا  تساـجک  زا  اـت  ناوراـک  زا  سرپب  هک  ار  شیوخ  زاـیا  مدرک  ناـحتما  ادـج  يزور  نم  هک  ار  ناریما  تفگ  رف  ّرک و  دـنا 
ماقم یـس  ردـنا  ریم  یـس  نیز  هچره  کش  ّیبیَر و  یب  تفایرد  ناشلاح  کی  هب  کی  تراشا  یب  ّتیـصو  یب  تسار  دیـسرپاو  هلمج 

يرّرم ارچ  درادن  ار  نت  یس  لقع  هک  وا   ) .نت یس  درخ  درخ : یس  مامت  دش  مد  کی  هب  نآ  وز  دش  فشک 
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( .درادن ار  نت  یس  لقع  وا  تفگ  تسب و  غورد  زایا  رب  ریما  هک  ور  نآ  زا   ) .وگغورد کِفَتُؤم : .دناتس ) یم  ار  نت  یس 

58 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تساجک شدصقم  اجک :؟ ات  شمزع 

اه ياج  رگید  هب  اه  هساک  عاونا  ير  زا  : » درآ یـسدقم  .ير  رد  هتخاس  هساک  يزار : هساک  نالف ) يا   ) .تسا باـطخ  دّرجم  ـالَعلاُوب :
ّتیصو یب  ص 359 ) فیارط ، فـیارظ و  ص 142 ، ملاعلادودـح ، « ) .دزیخ هراضغ  ير  زا  ( » ص 395 میـساقتلا ، نسحا  « ) .دنرب یم 

لقع ناگدـنراد  يارب  تسا  یلاثم  ریما  نت  یـس  .دیـسرپ  ار  همه  دـخ  وا  نک  شـسرپ  اهزیچ  هچ  زا  هک  میوگب  ودـب  نم  هکنآ  یب  ...: 
.دراد لماک  لقع  هک  دننک  ار  نت  کی  راک  دنیآ  مهارف  نانآ  عومجم  نوچ  هک  صقان 

ار ناشیا  هاش  نداد  باوج  هنایربج و  ههبش  هب  ار  تّجح  نآ  ارما  هعفادم 

ار ناشیا  هاش  نداد  باوج  هنایربج و  ههبش  هب  ار  تّجح  نآ  ارما  هعفادم 

ار لگ  تسا  تخب  هداد  زغن  يور  ار  هم  تسا  ّقح  تمـسق  تسین  دـهج  راک  شاه  تیانع  زا  تسا  ینف  نیک  ناریما  نآ  دـنتفگب  سپ 
انـسفن انملظ  ّانإ  اّنبر  ادـخ  اب  یتفگب  یک  مدآ  هنرو  داهتجا  لخد  تسا و  ریـصقت  عیَر  داز  سفن  زا  چـنآ  هکلب  ناطلـس  تفگ  زغن  يوب 

ار ام  ماج و  یتسکـش  وت  ِینَتیَوغا  تفگ  هک  یـسیلبا  وچمه  دوس  هچ  ام  مزح  دوب  نیا  اضق  نوچ  دوب  سفن  زا  هاـنگ  نیک  یتفگب  دوخ 
یب دوب  یک  دُّدرَت  نیا  راک  ود  دنا  میا  هدنام  دُّدرَت  رد  قَلَخ  ِسیلبا  وچ  روعا  شابم  نیه  قح  هدـنب  دـهج  تسا و  ّقح  اضق  لب  ینز  یم 

چیه دوب  هتسب  وا  ياپ  تسد و  ود  هک  دَوُگ  یک  وا  منک  نآ  ای  منک  نیا  رایتخا 
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دیابب ار  دّدرت  سپ  مور  لباب  ات  رحـس  يارب  ای  مور  لـصوم  هک  تسه  دّدرت  نیا  مرپ  ـالاب  اـی  رحب  رد  مور  هک  مرـس  رب  دّدرت  نیا  دـشاب 
وا صاصق  دیز و  دنک  نوخ  نارگید  رب  یهن  نوچ  ار  دوخ  مرج  ناوج  يا  هناهب  هن  مک  اضق  رب  یتلبِـس  رب  دوب  هدنخ  نآ  هنرو  یتردـق 

دهاوخن هک  نیبم  هیاس  زا  نیب و  دوخ  زا  شبنج  نیبب  دوخ  مرج  درگ و  رب  دوخ  درگ  رمخ  ِّدـح  دـمحا  رب  ورمع و  دروخ  یَم  ورمَع  هب 
ار نآ  شـشوک  هب  وا  تسادـخ و  هداد  تسا  زایا  رد  هچنآ   ) .شناد رنه ، نَف : ریـصب  ریم  نآ  دـناد  یم  ار  مصخ  ریم  شاداپ  طـلغ  دـش 

.تسین يواسم  دارفا  رد  لوقع  هک  نایرعشا  دَقتعم  هب  تسا  تراشا  .تسا ) هدرواین  مهارف 

.ادخ هداد  شاه : تیانع  زا 

60 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دازام .ینوزف  عیَر :

: اَنمَلَظ اَّنا  .دریگ ) یم  هرهب  دشوک و  یم  ای  دیازفا و  یم  ینامرفان  رب  و  دیامن ، یم  ریصقت  هفیضو  ماجنا  رد  ای  سفن   ) .دمآرد لخد :

حرـش هب : دـینک  هاگن  ِینَتیَوغا : ( 2 تیب 19 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) ترذـعم یتـفگن  ینامیـشپ  رد  تروـشم  يدرکب  مدآ  نآ  رد  رگ 
ص 658. موس ، رتفد  يونثم ،

.دورطم راوخ ، قَلَخ :

.ندرک ازهتسا  ندیدنخ : تلبس  رب 

.يرطف ای  تسا  یبسک  ینالقع  ياه  يرترب  ایآ  تسا  هدش  حرطم  يونثم  يواطم  رد  اهراب  تبسانم  هب  هک  تسا  یبلطم 

دونش دیاب  نایّنس  قافو  رب  دوب  لصا  رد  اه  لقع  فالتخا 

« مهو هب  داتسوا  ندش  روجنر   » ناتساد هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب  لادتعا  دنراد  لصا  زا  لوقع  هک  لازتعا  لها  لوق  فالخ  رب 
يرگید ثحب  نآ  لابند  هب  و  (. 3 / 1561)
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زایا هیاپ  هب  دادعتـسا  رد  هک  تسین  ام  ریـصقت  نیا  دـنیوگ  ناریما  .راتخم  ای  تسا  روبجم  اهراک  رد  یمدآ  تسا ، هدـش  حرطم  زاـب  هک 
رگید يوس  زا  تسا و  نیعم  اه  هار  وس  کی  زا  اـما  تسین  ناـسکی  لزا  زا  اـه  تمـسق  تسا  تسرد  هک  اـنالوم  خـساپ  میـسر و  یمن 

قح اـضق  .دروآ  یمن  يور  هبوت  هب  تفگ و  یمن  اـنمَلَظ » اَّنا   » مدآ دوـبن  نکمم  هبوـت  هب  اـطخ  ندودز  رگا  .دـنا  هداد  راـیتخا  ار  یمدآ 
.تسا قح  مه  هدنب  ششوک  تسا و 

تسا يراز  يارب  يراّبج  رکذ  تسا  يراّبج  ِینعم  نیا  ربج  هن  نیا 

یب منکب  ار  راک  مادک  هکنیا  رد  دیدرت  دوب  روبجم  دوخ  راک  رد  یمدآ  رگا  رایتخا  لیلد  دـش  ام  تلجخ  رارطـضا  لیلد  دـش  ام  يراز 
هاگ چیه  دشاب و  رایتخا  رد  هک  تسا  يراک  رد  درک ، دیاب  کی  مادک  راک  ود  زا  هکنیا  رد  دیدرت  .دومن  یم  ینعم 

61 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب شهانگ  دـنز  رـس  وت  زا  یتشز  راک  رگا  سپ  .دـنک  یمن  دـیدرت  تسین  نکمم  ود  نآ  زا  کی  چـیه  ماـجنا  هک  راـک  ود  رد  یـسک 
.يرگید رب  هن  دسر  یم  ودب  نآ  رفیک  دنک  یهانگ  سک  ره  ناهج  نیمه  رد  هکنانچ  تسا  وت  ندرگ 

هک يدـیراک  هچ  وت  تشگن  وت  او  نآـک  دـهج  يدرک  هچ  رد  ریغ  هب  بش  دـماین  وت  زور  ِدُزم  ریغ  هب  بت  دـماین  يدروخ  لـسع  نوچ 
هن ار  يدزد  لعف  دننک  یم  تروص  بیغ  رد  ار  لعف  تنماد  دریگب  تدنزرف  وچمه  تنت  ناج و  زا  دیاز  هک  وت  لعف  تشک  ِعیَر  دـمآن 

کیل يدزد  هب  دنام  یک  راد  دننز ؟ یم  يراد 
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اضق لداع  یشاب و  ملاع  وت  ات  داد  ِرهب  زا  زاسب  تروص  نینچ  هک  داد  ماهلا  قح  وچ  هنحِش  لد  رد  ناد  بیغ  يادخ  ریوصت  تسه  نآ 
ریغ دیورن  وَج  يراکب  نچ  نیمکاح  نیا  ِمکحا  مکح  دنک  نوچ  نیزگ  ردنا  دنک  نیا  مکاح  هکنوچ  ازـس  داد و  دهد  نوچ  بسانمان 

هک ِهن  دوخ  رب  مرج  هد  شاداپ  نیدب  دوخ  شوگ  شوه و  هنَم  رگید  یـسک  رب  ار  دوخ  مرج  ورگ ؟ دـهاوخ  هک  يدرک ز  وت  ضرق  وج 
تخب رد  رظن  نآ  ین  تخب  زا  سانـش  دوخ  لعف  دب ز  یندرک  َدب  ببـس  دشاب  ار  جنر  یتشآ  نک  قح  ِلدـع  ازج و  اب  یتشاک  دوخ  وت 

رـس هنادرم  نک  هبوت  ار  لدع  يازج  نک  مک  مَهَّتم  یتف  يا  ار  دوخ  سفن  نک  مهّتم  دنک  لهاک  ینادهک و  ار  بلک  دـنک  لوحا  مشچ 
دیفم يا  یمسج  تاّرذ  نیا  تسه  يا  هّرذ  دشوپن  قح  باتفآک  يا  هّرغ  وش  مک  سفن  نوسف  رد  هَرَی  ٍلاقثِِمب  لَمعَی  نَمَف  هک  هر  هب  روآ 
ْنَمَف میرک : نآرق  زا  هتفرگ  وت : لعف  راکشآ  قیاقح  دیشروخ  شیپ  راکتفا  رطاوخ و  تاّرذ  تسه  دیدپ  ینامسج  دیـشروخ  نیا  شیپ 
رفیک يارب  هک  یماکحا  بیغ :...  رد  لـعف  درک  تروص  ( 8 ، 7 لازلز ،  ) .ُهَرَی ارَـش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  .ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی 

لمع اب  ندز  راد  تروص  .تسا  ندز  راد  حَلَّسُم ) ِقِراس   ) دزد رفیک  .تسا  بیغ  ملاع  زا  قح و  بناجزا  هدش  عضو  ناراک  اطخ 

62 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا نینچ  ادخ ) مکح  رد   ) بیغ ملاع  رد  تروص  نیا  اما  درادن  یتهابش  يدزد 

چیه ازج  گنر  مه  لعف  دوبن  هک  ناد 
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اطع گنر  مه  تسین  تمدخ 

ار ضارما  دنرب  رهوج  زا  کیل  ار  ضارعا  رم  درک  ناوتن  لقَن  رادیاپ  تسا و  رهوج  نیو  ضرع  نآک  راک  هب  دـنام  یمن  نارودزم  دزم 
.هدش نایب  هدئام  هروس  هیآ 33  رد  هک  تسا  حلسم  ناقراس  رفیک  نیا  و  ار :...  يدزد  لعف 

: یناذهک ( 54 دوه ،  ) .َنیِمِکاْحلا ُمَکْحَأ  َْتنَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .نارواد  رواد  نیمِکاح : َمَکحا 

اما تشگ ، دهاوخ  زاب  وت  هب  دب ، ای  کین  ینک  هک  راکره  دوب  یناطلـس  صرح  ار  وا  رم  یک  دوب  ینادهک  لصا  گس ز  نوچ  هکنآ  و 
او ار  هنحـش  ادخ  .تسین  الاک  دـننام  دور  یم  راد  رب  ددزد و  یم  الاک  دزد  هکنانچ  تسین  هدرک  نوچ  لکـش  رد  ددرگ  یم  زاب  هچنآ 
هک لاح  .داد  دهاوخن  وت  هب  بسانمان  ياز  اضق  سپ  ینک  تلادـع  ملع و  يور  زا  راک  یـسرتب و  وت  ات  دـهد  رفیک  ار  دزد  ات  دراد  یم 

.دهدن هدنب  هب  ار  رفیک  ای  ازج  گرزب  يادـخ  هنوگچ  دـهد ، یم  ار  دزد  رفیک  هنحـش  دـنام و  یمن  ضوع  یب  ایند  رد  یمدآ  ياهراک 
ار دوخ  سپ  .دب  تخب  راک  هن  تسوت  دـب  راک  رفیک  ینیب ، یجنر  ای  دـسر  وت  هب  يدـب  رگا  .دـید  یهاوخ  ار  نآ  ضوع  يدرک  هچره 

.تسا هدنیآ  ناتساد  رد  رتشیب  حیضوت  روخم و  ار  سفن  بیرف  نک و  هبوت  رامشب و  راکهانگ 

دوب هدیچیپ  هایگ  رد  ار  شیوخ  هک  يدایص  هصق 

هراشا

[ دوب هدیچیپ  هایگ  رد  ار  شیوخ  هک  يدایص  هصق  ]

هدیشک ورف  رس  هب  راو  هلُک  ار  هلال  لگ و  هتسد  دوب و  هدیچیپ  هایگ  رد  نتشیوخ  هک  يداّیص  نآ  تیاکح 

هراشا

، هدیشک ورف  رس  هب  راو  هلُک  ار  هلال  لگ و  هتسد  دوب و  هدیچیپ  هایگ  رد  نتشیوخ  هک  يداّیص  نآ  تیاکح 

مامت مه  اما  مدیدن ، هایگ  لکـش  نیا  رب  هک  تسا ، یمدآ  نیا  هک  یکدـنا ، درب  يُوب  كریز  غرم  نآ  و  دـنرادنپ ، هایگ  ار  وا  ناغرم  ات 
ُعمَّطلا ُصرحلا َو  َوُه  َو  تشاد ، یعطاق  مود  رکم  كاردا  رد  تشادن ، یعطاق  لوا  كاردا  رد  اریز  دش  رورغم  وا  نوسفا  هب  دربن ، يوب 

َمَّلَس ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  .ِرقَفلا  ِهجاحلا َو  ِطرَف  َدنِع  امَّیَسال 

ارفُک َنوُکی  نا  ُرقَفلا  َداَک 

نتـشیوخ نیمک  رد  هتـسشن  اجنآ  دایـص  نآو  نیمز  رب  هداـهن  يدـنچ  هناد  راکـش  رهب  زا  ماد  اـجنآ  دوب  رازغرم  ناـیم  رد  یغرم  تفر 
تفگ تخات  درم  شیپ  درک و  یفاوط  سپ  تخانشان  زا  وا  يوس  دمآ  کغرم  هار  هراچیب ز  دیص  دتفا  رد  ات  هایگ  گرب و  رد  هدیچیپ 

ار يوقت  دهز و  ِعنَتقُم  اجنیا  متشگ  یهایگ  اب  عِطقنُم  نم  مدهاز  درم  تفگ  شوحو  نیا  نایم  رد  نابایب  رد  شوپ  زبس  وت  یتسیک  ار  وا 
هب نوچ  هدز  مه  رب  ارم  ناکد  بسک و  هدـش  ظعاو  ارم  هیاسمه  گرم  شیوخ  شیپ  ار  لجا  مدـید  یم  هکنآز  شیک  نید و  مدـیزگ 
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ار خنز  نوچ  دحا  اب  وخ  منک  هک  دیآ  هب  نآ  دََحل  رد  رخآ  درک  مهاوخب  ور  نز  درم و  ره  اب  درک  دـیابن  وخ  ندـنام  مهاوخ  درف  رخآ 
.هایگ هن  تسا  یمدآ  هک  وا  نتسناد  دایص و  ندید  لوا : كاردا  منز  رتمک  خنز  هک  دیآ  هب  نآ  منص  يا  دنهاوخ  تسب 

.دربب نایم  زا  ار  كاردا  رثا  هچنآ  عطاق :
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.دنکن كاردا  رثا  رب  راک  هک  دوش  بجوم  هچنآ 

.دراد ار  يو  راکش  دصق  وا  هکنیا  مود : كاردا 

64 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک دوب  : » تسا هدومرف  ص )  ) لوسر هک  یـشیورد  تخـس و  يدـنمزاین  ماـگنه  صوصخب  تسا  عمط  زآ و  عطاـق  نآ  صرحلا : وه  و 
: رقفلاداک .دیماجنا » رفک  هب  یشیورد 

هک تسا  یناتساد  زا  هتفرگ  یغرم : تفر  ( 2 تیب 515 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) ریبی ارفک  یعی  نآ  رقف  داک  ریقف  دندوب و  ریصقت  نایفوص 
.داتفا نآ  رد  یکـشجنگ  درک  اپرب  یماد  نایلیئارـسا  زا  يدرم   » دوش یم  همجرت  دـیرفلادقع  زا  اجنیا  رد  هدـمآ و  اه  باـتک  یخرب  رد 

؟ تسیچ نیمشپ  هماج  نیا  تفگ  .رایسب  هزور  زا  تفگ  .تسادیپ  هچ  زا  تناوختسا  تفگ  .زامن  رایـسب  زا  تفگ  .هدیمخ  ارچ  دیـسرپ 
نیا تفگ  .مهد  ماجنا  شیوخ  راک  منک و  هیکت  نادب  ات  تفگ  .یهاوخ  هچ  يارب  ار  اصع  تفگ  .تسایند  هب  نتـسبن  لد  ناشن  تفگ 

ار نآ  تفگ  .مشیورد  نم  تفگ  .مهد  ار  وا  ادـخ  هار  رد  درذـگب  نم  هب  ییادـگ  رگا  اـت  تفگ  تسیچ ؟ يارب  يراد  تسد  رد  هـناد 
هدورس انئمطم  اما  ص 125 ) ج 3 ، دـیرفلادقع ، «. ) داتفا وا  ندرگرب  ماد  تفرگ و  راقنم  هب  ار  هناد  دـش و  کـیدزن  کـشجنگ  .رادرب 

: تسا ییانس  زا  رثأتم  انالوم 

خف ناهنپ  گیر  ریز  رد  دید  خش  رد  یکغرم  هک  يدینش  نآ 

لادبا هدوتس  متسه  تفگ  لاحدب  نینچ  یتسیک  وت  تفگ 

يراد ناهن  یمه  ینعم  هچ  هب  يراد  نایم  رب  هک  هِز  يا  تسیچ 

 ... تسا نم  رای  کین  کین  دب و  رد  تسا  نم  رادهاگن  هز  نیا  تفگ 

.یهاگآ ان  تخانشان :

.ریگ هشوگ  مدرم ،) زا   ) هدیرب عطقنم :

، هدننک تعانق  ِعنَتقُم :
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.دنسرخ

: تسا ع )  ) یلع نانخس  رد  هیاسمه : گرم 

« مُهوُُمتنَیاَع یَتوَِمب  اظِعاَو  یَفَکَف  »

هبطخ 188) هغالبلا ، جهن  . )

65 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  سب  وت  ظعاو  هیاسمه  گرم  تسا  تسوه  تنتفر  ظعو  سلجم 

.دندنب یم  لامتسد  اب  ار  گرم ) لاح  رد   ) رضتحم هناچ )  ) خنز گرم  ندیسر  ماگنه  نتسب : خنز 

.نتفگ هدوهیب  نخس  زا  تیانک  ندز : خنز 

هـسوسو نآ  هلمج  زا  صرح  هک  یناسفن  ياه  هسوسو  یناطیـش و  ياه  تلیح  نداد  ناشن  يارب  تسا  يا  همدقم  ناتـساد  نیا  ندروآ 
.ندش اه  تلیح  نینچ  راتفرگ  زا  ناهاگآان  نتشاد  رذح  رب  و  تساه ،

ّدج و میا  هتسب  نایافو  یب  رد  ارچ  لد  میا  هتسُر  يو  زک  میرآ  كاخ  هب  ور  هتخودان  هماج  تَتـس  رخآ  هتخومآ  رمک  تفبرز و  هب  يا 
وا حور  یمدآ  مسج  تشاد  رصانع  اب  یمدمه  یتبحص و  مه  اه  لاس  عمط  میتسب  تیراع  یشیوخ  هب  ام  عبط  راچ  میدق  نام  ناشیوخ 
افو یب  ياـک  ناـج  هب  دـیآ  یم  هماـن  افـص  ُرپ  ِسوفن  زا  لوقع و  زا  لوُکن  هدر  ار  شیوـخ  لوـصا  حور ، لوـقع  زا  سوـفن و  زا  دوـخ 
دش دنشک  یم  هناخ  يوس  ناشناشک  بش  دنا  شوخ  يزاب  رد  هک  هچرگ  ناکدوک  یتفات  رب  نهک  نارای  ِزوُر  یتفای  هزور  جنپ  ناکرای 
دـش دای  شتفر ز  نهریپ  هالک و  نآک  داتفرد  يزاب  هب  وا  مرگ  نانچ  نآ  درب  شفک  اـبق و  هگاـن  زا  دزد  درُخ  ِلـفط  يزاـب  تقو  هنهرب 

زا شیپ  بِعَتُرم  یتشگ  تخر و  يداد  داب  بَِعل  اَینُّدـلا  امَّنا  يدینـش  ین  دور  هناخ  يوس  وک  درادـن  ور  ددـم  یب  دـش  وا  ِّيزاب  بش و 
يوگ تفگ و  رد  نکم  عیاض  ار  زور  وجب  هماج  دوش  بش  هکنآ 
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هب هتخومآ   » .تسایند رویز  زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  .دندیـشخب و  یم  ناتـسدریز  هب  ناـهاشداپ  هک  اـه  ماـعنا  هلمج  زا  رمک : تفبرز و 
.ایند رویز  هب  هتفرگ  وخ  رمک :» تفبرز و 

.نفک زا  تیانک  هتخودان : هماج 

اهِیف ْمُکانْقَلَخ َو  اـْهنِم  تفر .) میهاوخ  میا  هدـمآ  دـیدپ  نآ  زا  هک  كاـخ  رد  درم و  میهاوخ  ماجنارـس   ) .ندرم ندروآ : كاـخ  هب  ور 
.دنام یم  ياج  رب  يرگید  دوش و  یم  هتفرگ  یکی  هک  لام  ماقم و  نایافو : یب  ( 55 هط ،  ) ْمُکُدیُِعن

66 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رصنع راهچ  ای  .يرت  و  یکشخ ، يدرس ، یمرگ ، ای  .نوخ  ارفص ، ادوس ، مغلب ، هدام : راهچ  عبط : راچ 

شوخ مه  اب  دنوب  يزور  دنچ  شکرس  فلاخم  عبط  راچ 

لام و زا  ددـنب ، یم  لد  نادـب  ناهج  رد  یمدآ  هچنآ  تیراع : شوخ  بلاق  زا  دـمآرب  نیریـش  ناج  بلاـغ  دـش  راـهچ  نیز  یکی  رگ 
.تنکم

رصانع دریمب  یمدآ  نوچ  دراد و  يریبدت  قلعت  ندب  رد  قح  مکح  هب  تسالاب و  ملاع  زا  حور  هدش ، هتشون  اهراب  هکنانچ  وا :...  حور 
.دنک یم  رفس  حاورا  ملاع  هب  حور  .ددرگ و  یم  زاب  دوخ  لصا  هب  کی  ره  وا  مسج  هدنهد  بیکرت 

.دنلسگ یم  مه  زا  يدوزب  نت  گرم  اب  هک  هناگراهچ  ياه  عبط  ینامسج و  ياهرصنع  هزور : جنپ  ناکرای 

.دنرب یم  رس  هب  رما  ملاع  رد  هک  حاورا  نهک : نارای 

: بَِعل اَینُّدلا  اَمَّنا 

.ناسرت بِعَتُرم : ( 1 / 3431  ) تیب لیذ  هب : دینک  هاگن   ) ادخ دیامرف  تسار  تیکدوک و  امش  تسا و  وهل  بعل و  ایند  تفگ 

.نتشاذگ او  ار  مسج  نداد و  شرورپ  ار  حور  ندمآ و  دوخ  هب  زا  تیانک  نتسج : هماج 

تیب رد  هک  تساه  تحیصن  ممتم  اه  تیب  نیا  نومضم 
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یم اجک  میا و  هدمآ  اجک  زا  هک  تخادرپ  دوخ  لصا  هب  تخادنا و  دـیاب  ار  ایند  ياهرویز  تسا و  گرم  ماجنارـس  .دـمآ  شیپ  ياه 
تسا لصا  هک  ار  حور  میا و  هتسب  لد  نادب  ام  تخیر و  دهاوخ  مه  رد  تسا و  یتیراع  هدمآ  دیدپ  نآ  زا  مسج  هک  اهرـصنع  .میور 

.رآ ام  يوس  هب  ور  راذگب و  ار  تقوم  یتیراع  ياه  مدمه  نیا  هک  دنناوخ  یم  الاب  ملاع  زا  هتسویپ  ار  حور  .میا  هدرب  دای  زا 

67 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  هداتفا  هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادن  ریفص  دننز  یم  شرع  هرگنک  ار ز  وت 

دازآ ناور  تسین ، تخـس  ولگ  رب  گرم  باـنط  هک  ادـخ  ناگدـنب  نونکا  مه  تسا : ناـنمؤم  ریما  هدومرف  زا  رثأـتم  رخآ  ياـه  تیب  و 
اناوت گرزب و  يادخ  مشخ  هب  ندـش  راتفرگ  دـینآ و  ندیـسر  رظتنم  هک  یبیاغ  ندـمآ  رد  زا  شیپ  تسا ...  یقاب  داشرا  تقو  تسا و 

هبطخ 83) هغالبلا ، جهن   ) .دیناوتن نآ  زا  نتخیرگ  هک 

ار هّبُج  نانمـشد  ياه  هّصغ  زا  رمع  مین  ناتـسلد  يوزرآ  زا  رمع  مین  ما  هدید  هماج  دزد  نم  ار  قلخ  ما  هدـیزگب  یتولخ  ارحـص  هب  نم 
نیه دـُعَت  کََّشب ال  بغِّللا  اَذَـه  ِّلَخ  دـش  کیدزن  لجا  هاگنابـش  کن  درُخ  ِلفط  نوچ  ام  هتـشگ  يزاـب  قرغ  دربب  نیا  ار  هلک  نآ  دُرب 

تـسپ هظحل ز  کی  هب  دزات  کلف  رب  تسا  بکرم  بیاجع  هبوت  بکرم  سپ  زاب  ناتـسب  دزد  زا  اه  هماـج  سر  دزُد  رَد  وش  هبوت  راوس 
مه زین  ار  تبکرم  ددزدن  ات  ناهن  ار  تیابق  نآ  دیدزدب  وک  نآ  زا  راد  یم  هگن  ار  بکرم  کیل 
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.غرم هب  تسا  داّیص  هتفگ  ارحص :...  هب  نم  مد  هب  مد  ار  تبکرم  نیا  راد  ساپ 

.دش هتشون  تیب 458  رد  هماج »  » ینعم هماج : دزد 

تـسا یتحیـصن  اما  تسا ، شوپزبس  دایـص  راتفگ  هلابند  نادـب .)  ) درگم زاـب  تسا  سب  ار  وت  راذـگب  ار  يزاـب  نیا  بعِّللا : اَذَـه  ِّلَـخ 
كدنا ات  سپ  هتفرگن  ماجنا  يراک  هدیسر و  نایاپ  هب  رمع  دنیب  یم  ناهگان  تسا  يوایند  ياه  هچیزاب  مرگرـس  یمدآ  هک  .ار  ناگمه 

راب رگید  ادابم  تخادرپ ، تبقارم  هب  دوب و  دـنب  ياپ  هبوت  رب  .تساوخ و  ترذـعم  هتفر  ناهانگ  زا  درک و  هبوت  دـیاب  تسا  یقاـب  یتقو 
هانگ ناطیـش : هرابرد  تسا  ع )  ) یلع هدومرف  زا  هتفرگ   466 ياه 465 ، تیب  نومضم  دراداو و  هبوت  نتـسکش  هب  درآ و  هلمح  ناطیش 

هبطخ 64) هغالبلا ، جـهن   ) .ادرف دـشن  زورما  رگا  امن و  هبوت  نآ  زا  نکب و  هک  دـیالایب ، نادـب  ار  شیوخ  ات  دـیارآ  یم  وا  هدـید  رد  ار 
.درادن او  هانگ  هب  ار  وت  رگید  راب  هک  شاب  بقارم  اما  .زاس  روهقم  ار  ناطیش  هانگ  زا  هبوت  اب  سپ 

دندیدزد مه  ار  شاه  هماج  هلیح  هب  درکن  تعانق  نآ  رب  دندیدزدب و  ار  وا  چوق  نادزد  هک  صخش  نآ  تیاکح 

دندیدزد مه  ار  شاه  هماج  هلیح  هب  درکن  تعانق  نآ  رب  دندیدزدب و  ار  وا  چوق  نادزد  هک  صخش  نآ  تیاکح 

َُچق نآک  دبایب  ات  تسار  َپچ و  دش  ناود  دـش  هگآ  هکنوچ  دـیُرب  ار  شلبَح  درب  ار  چـُق  دزد  دیـشک  یم  سپ  زا  تشاد  چـق  یکی  نآ 
مرز نایمه  تفگ  داتـسوا ؟ يا  يا  هج  زا  نالان  تفگ  اتَلیَو  اَو  ياک  درک  یم  ناغف  هک  ار  دزد  نآ  دیدب  یهاچ  رـس  رب  تساجک  هدرب 

یشوخلد اب  ار  وت  رم  مهدب  سمخ  یشک  نوریب  يوَر  رد  یناوت  رگ  داتف  هَچ  رد 
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قح دـش  یچق  رگ  داـشگ  رد  هد  دـش  هتـسب  رب  يرد  رگ  تسا  چـق  هد  ياـهب  نیا  دوخ  وا  تفگ  تسد  هب  یناتـسب  راـنید  دـص  سمخ 
، عمط دوبن  مزح  درب  هِد  ات  هر  هک  دیاب  یمِزاح  تفت  دزد  نآ  مه  درب  ار  اه  هماج  تفر  هاچ  ردنا  دـنک و  رب  اه  هماج  دادـب  رتشا  ضوع 

هراو زیرگب و  ادخ  رد  ادـخ  اَّلا  وا  ِرکم  دـنادن  سک  یتروص  مد  ره  هب  ار  وا  لایخ  نوچ  یتریـس  هنتف  تسا  دزد  یکی  وا  دروآ  نوعاط 
رب ییاتسور  : » تسا هدمآ  دنربب » مه  ار  مدوخ  مسرت  یم   » ناونع اب  راصتخا  هب  لیصفت و  هب  یسراف  ياهباتک  رد  ناتساد  نیا  اغَد  نآز 

يرگید نم ، زا  وا  ُِزب  تفگ  یکی  .دندید  ار  وا  دزد  هس  .تفر  یم  هتسب  رخ  هب  یبانط  اب  ندرگ  رب  هلوگنز  ار  يزب  دوب و  هتـسشن  يرخ 
.تسب رخ  لابند  رب  درک و  زاـب  زب  ندرگ  زا  ار  هلوگنز  مارآ  تفر و  نیتسخن  دزد  .نم  زا  وا  تخر  تفگ  یموس  نم ، زا  وا  رخ  تفگ 

ییاتـسور يا ؟ هتـسب  رخ  مد  هب  وـت  دـندنب  یم  رخ  ندرگ  هب  ار  هلوـگنز  تفگ  دـش و  کـیدزن  ییاتـسور  هب  مود  دزد  دربـب و  ار  زب  و 
.تفر هچوک  نیا  زا  و  درب ، یم  دوخ  اب  ار  يزب  هک  مدید  ار  يدرم  نونکا  مه  نم  تفگ  دزد  .دروآرب  دایرف  .دیدن  ار  زب  تشگرب و 

69 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیا یتخل  ییاتسور  .دربب  ار  رخ  تفر  ییاتسور  نوچ  تفریذپ و  دزد  .مورب  وا  یپ  نم  ات  راد  هاگن  ارم  رخ  نک  یفطل  تفگ  ییاتسور 
ار یسک  تفر  وس  نآ  وس و 
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یم ناغف  هچ  يارب  دیـسرپ  دوب  هداتـسیا  یهاچ  رـس  رب  هار  رد  هک  موس  دزد  .دروآرب  ناـغف  دـنا  هدرب  ار  شرخ  دـید  تشگزاـب ، دـیدن 
تراـنید هد  يروآ  نوریب  ار  نآ  ینک و  یفطل  رگا  داـتفا  هاـچ  نیا  رد  رز  رپ  يا  هچقودنـص  ارم  تفگ  دزد  .تـفگب  لاـح  درم  ینک ؟

دید دـمآ  نورب  هاچ  زا  نوچ  تفاین  يزیچ  درک  شواک  یتدـم  تفر و  هچ  هب  دروآ و  رب  نت  زا  تخر  داتفا  عمط  هب  ییاتـسور  .مهدـب 
ار مدوخ  مسرت  یم  تفگ  .ینک  یم  نینچ  ارچ  دندیـسرپ  .دـیدرگ  یم  دوخ  درگ  تفرگ و  فـک  رب  بوـچ  .دـنا  هدرب  مه  ار  شتخر 
ار يزیچ  نادب  هچنآ  .نامـسیر  لبَح : ص 198 ) يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذخآم  و  تایاکحلا ، عماوج  هب : دـینک  هاگن  « ) .دـنربب مه 

.دندنب

.دوجوم .دقن  هب  تسد : هب 

: ریظن دش : هتسب  رب  يرد  رگ  تسد ؟  هب  ردیا  تسیچ  یندروخ  زا  هک  تسرپ  نادزی  هب  ورسخ  تفگ  نینچ 

.رگن تبقاع  شیدنارود ، مزاح : يرگید  رد  دیاشگ  تمحر  هب  يرد  تمکح  ددنبب ز  رگ  ادخ 

.ندیسر دصقم  هب  ندرب : هد  هب  هار 

.داد عاجرا  ناوت  یم  مه  ناطیش »  » هب .عمط و  وا :

.تسا هدش  هیصوت  نآ  زا  زیهرپ  ثیدح  رد  دراد و  یم  او  گرزب  ياهاطخ  هب  ار  یمدآ  عمط 

انالوم مینیب  یم  هکنانچ  ( 6 تیب 2397 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) ناج يوس  دیآ  عمط  زا  رش  روش و  نادب  ییوگ  یم  سوکعم  نیا  تفگ 
هگن سفن ) ناطیـش   ) دـیدزد ار  تیابق  هکنآ  زا  ار  تبکرم  تفگ  تیب 465  رد  .تسا  هدرواین  اه  تیب  رد  ار  ناتـساد  زا  تمـسق  کی 

.تسا تیب  نآ  حیضوت  رد  ناتساد  نیا  .راد 

ماَلسالا یِف  َهَّیِنابهَر  اَل  هک  ار  دوخ  تّما  نآ  زا  درک  یهن  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هک  یبّهرت  ینعم  رد  بُّهَرَت و  رد  داّیص  اب  هرظانم 

هراشا

بُّهَرَت و رد  داّیص  اب  هرظانم 
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ِماَلسالا ِیف  َهَِّینابهَر  َال  هک  ار  دوخ  تّما  نآ  زا  درک  یهن  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هک  یبّهرت  ینعم  رد 

رد نوچ  یتعدـب  لوسر  نآ  تسا  هدرک  یهن  بُّهَرَت  زا  تسین  کـین  بُّهَرَت  ار  دـمحا  نید  تسیا  هم  تولخ  رد  هجاوـخ  شتفگ  غرم 
تعفنم ربص  ِریز  ندیـشک  نایوخ  دـب  جـنر  زارتحا  رکنم  فورعم و ز  رما  زامن  رد  تعامج  تسا و  طرـش  هعمج  لوضف ؟ يا  یتفرگ 

دمحا ّتنـس  شاب  موحرم  َتّما  نایم  رد  رَدَـم  اب  یفیرح  یگنـس ه  هن  رگ  ردـپ  يا  ساَّنلا  َعفنَی  نا  سان  ُریَخ  ربا  وچمه  ناقلَخ  هب  نداد 
.ندیزگ تولخ  ندش و  نورب  مدرم  عمج  زا  .ندرک  هشیپ  تینابهر  بُّهَرَت : شاب  موکحم  لِهَم 

.5 تیب 574 / ناونع  هب : دینک  هاگن  ِمالسإلا : ِیف  َهَِّینابهَر  ال 

 ...: ساَن ُریَخ  ( 9 هعمج ،  ) .ِهَّللا ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْساَف  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِهالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  تسا : طرش  هعمج 

.ِساَّنِلل مُهُعَفنا  ِساَّنلا  ُریَخ 

( يورقنا حرش  رباج ، زا  یعاضق  )

ُهلاَعَف ُفورعَملا َو  مِهَیلا  ُبَّبَُحی  نیذَّلا  .ِهِّقَِحب  مُهُمَوقا  هدابِِعل َو  مُهُعَفنا  ُُهلاَلَج  َّلَج  ِهَّللا  َیلا  ِهّللا  ِدابِع  ُّبَحا 

هب ا فورعم و  هک  ناـنآ  .وا  قـح  يراد  اـپرب  تسا و  ناگدـنب  يارب  ناـنآ  نیرتدـنمدوس  گرزب  يادـخ  دزن  ناگدـنب  نیرت  تسود  : 
ناـیمدآ زا  رگا  یگنـس : هن  رگ  و 152 ) و 90  ص 74  راونـالاراحب ، ص 53 ، لوقعلا ، فـحت   ) .تسا بوـبحم  ناـنآ  دزن  نآ  ندروآ 

.يرب یم  رس  هب  نابایب  رد  ارچ  یتسین  نوریب 

.خولک رَدَم :

: تسا يوبن  ثیدح  زا  هتفرگ  موحرم : تَّما 

هَرِخآلا ِیف  اهیَلَع  َسَیل  ٌهَموُحرَم  ٌهَّما  ِیتَّما  ّنا 

71 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.لِزالَّزلا ُِلبالَبلا َو  ُلتَقلا َو  اینُّدلا  ِیف  اُهباذَع  اَمَّنا  .ٌباذَع 

: ندوب موکحم  ص 408 ) ، 4 دمحا ، دنسم  )
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.ندرک يوریپ  تنس  زا 

دوس مدرم  هب  دـننک و  تکرـش  یعامتجا  ياـهراک  رد  دـیاب  ناناملـسم  تسا و  مومذـم  مالـسا  رد  بّهرت  دوب  مجنپ  رتفد  رد  هکناـنچ 
.دنناسرب

وا تبحـص  تسا  تَِّینما  شناـن  هکنآ  تسا  راـمح  نوچ  خولک  تسا و  گنـس  وچ  وا  لـقاع  شیپ  خوسُر  دوبن  ار  هک  ره  لـقع  تفگ 
ناوخ شا  هدُرم  دوب  وا  هلبق  مکح  مه  وا  مکح  تآ  َوهَف  ٍنیِح  َدـَعب  تآ  ُّلُـک  تاـفُر  ددرگ  همه  قح  ریغ  هکنآز  تسا  تیناـبهَر  نیع 

هر ار  سک  گنـس  خولک و  دوخ  تسا  بحاص  ار  وا  گنـس  خولک و  هک  تسا  بهار  دـشاب  موق  نیا  اـب  هکره  دوب  وج  هدُرم  هکنوچ 
.قمعت يرگن و  فرژ  لقع : خوسر  دسر  تفآ  رازه  دص  ناخولک  نیز  دزن 

.وزرآ تَِّینما :

(27 ، 26 نمحر ،  ) .ِمارْکِْإلا ِلالَْجلا َو  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  .ٍناف َو  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُـک  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .هاـبت  هدیـسوپ ، تاـفُر :
( .تسا هدنیآ  یندمآ  ره   ) .یندمآ يارب  تسا  لثم  ٍتآ :...  ُّلُک 

تیب نیا  ذـخأم  يوقلا  حـهنملا  يورقنا و  حرـش  رد  وج : هدرم  تشگ  تآ  ٍتآ  ُّلُک  ممـشچ  شیپ  تشط  مماب  زا  داتف  اـت  ار  نت  شقن 
ثیدح

یَتوَملا َهََسلاَُجم  مُکاَّیا َو 

تیب 786/ لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .درادن لماک  تبـسانم  اما  تسین  تبـسانم  یب  دنچره  .هدیدرگ  لقن  يونثم  ثیداحا  رد  هدـش و  رکذ 
تـسد هب  یپ  رد  تسین و  داعم  لقع  نانآ  رد  هک  تسا  مدرم  هنوگ  نیا  اب  نتـسیز  هدش  یهن  نآ  زا  هک  تینابهر  دیوگ  یم  دایـص  ( 5

.دنیایند ندروآ 

قرع درم  ریـش  دـیآ  نمآ  ان  هر  رب  دربن  ّيرای و  ظـفح و  يارب  زا  دوب  هر  ناـیم  نزهر  نینچ  نیک  دوب  هگنآ  داـهج  سپ  شغرم  تفگ 
يدرم
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72 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوش  ادعا  ِهرمه  رفاسم  هک  دوش  ادیپ  یهگنآ 

یسیع نید  رد  تحلصم  هوکش  گنج و  ام  نید  رد  تحلصم  لوحف  دنا و  ناردفـص  وا  ِّتّما  لوسر  نآ  تسا  هدوب  فیـس  ِِّیبَن  نوچ 
: فیَس ِِّیبَن  وک  راغ و 

.ُرعَّشلا ُفیَّسلا َو  ِِهلها  یَلَع  ُِبلاَغلا  ٍناَمَز  ِیف  ِفیَّسلا  ِنآرُقلِاب َو  ادَّمَُحم  ُهَّللا )  ) َثََعب

.درم زا  تیانک  .رن  لحف : عمج  لوحف : ع ))  ) یقنلا یلع  ماما  زا  ص 40 ، ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  )

ینعم دیوگ  دایـص  .دهرب  رطخ  زا  دوب ، تعامج  اب  هکره  هچ  دومن ، يرود  بهرت  زا  دوب و  مدرم  اب  دیاب  هک  داد  زردنا  ار  دایـص  غرم 
رد هکنآ  .دیهر  ناشرـش  زا  ات  دیرب  دیاب  دـنزارد  ياهوزرآ  ندروآرب  یپ  رد  دـنرادن و  يدرخ  هک  مدرم  نیا  زا  هک  تسا  نیا  بیهرت 

داهج هب  .دوب  نانیا  نایم  دیاب  تسا  نینچ  هک  لاح  سپ  دـیوگ  یم  غرم  .تسا  لابو  وا  رب  لام  تسا و  هدرم  تقیقح  هب  تسا  لام  یپ 
: هک تخاس  نمیا  ناشدنزگ  زا  ار  مدرم  تخادرپ و  نانآ  اب 

هّللا لِیبَس  ِیف  ُداَهِجلا  ِیتَّما  ُهَِّیناَبهَر  اَمَّنا 

تفگ هجب  نامـسآ  قاَُطی  َال  رارف  رد  هب  زیهرپ  یتَُّوق  دـشابن  نوچ  روش  ّرـش و  رب  دـنزرب  تَُّوق  هب  ات  روز  ّيراـی و  دوب  رگ  يرآ  تفگ  . 
تسا و گرگ  وید  ددم  یب  ینامب  نارای  یب  هکنآز  ددع  یب  ینیب  رای  ات  وش  رای  ار  رای  دیاین  مک  نارای  هن  رو  ار  راک  دیابب  لد  قدـص 
ای ّتنس  هکنآ  دور  اهنت  دوخ  هب  کشیش  همر  زک  دوب  اریگ  یهگنآ  بلغا  گرگ  یفص  يا  راذگم  بوقعی  نماد  یفـسوی  نوچمه  وت 

نینچ رد  درک  كرت  تعامج 
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درخ مصخ  دوب  وک  هن  یهرمه  قیضَم  رد  یتفا  رای  یب  هر و  یب  قیفر  نوچ  تعامج  هر ، ّتنـس  تسه  دروخ ؟ شیوخ  نوخ  هن  عَبـشَم 
سرت دـید  نوچ  یلد  رتشا  دوب  ای  يا  هبهن  اـجنآ  تدرک  دـناوت  هک  يا  هَبقَع  دـبای  هک  وت  اـب  دور  یم  درب  وت  هماـج  هک  دـیوج  یتصرف 

ره رد  تسا و  يزاـب  ناـج  هار  یلو  هن  ناد  ودـع  هرمه  نینچ  نیا  یلد  رتشا  دـنک ز  ناـسرت  ار  راـی  سرد  هار  زا  عوجر  رهب  وا  دـیوگ 
 ) يونثم حرـش  تسا  رهوگ  ثَّنخم  ره  هار  هن  هک  تسا  رـش  روش و  زا  رپ  ور  نآز  نید  هار  يا  هشیـش  ناج  ره  عفد  رد  یتفآ  يا  هشیَغ 

73 ص : ج 7 ، يدیهش ،) 

.دایص تفگ : سوبس  زییمت  هب  نزیورپ  وچمه  سوفن  ياه  ناحتما  سرت ، نیا  هر  رد 

.ندیگنج داسف  هنتف و  اب  ندز : روش  ّرش و  رب 

: تسا يوبن  ثیدح  زا  هتفرگ  .تسین  ناوت  رد  هچنآ  زا  زیرگ  قاُطیال : رارف 

.قاَُطی َال  اَّمِم  ُرارِفلا 

اه باتک  ضعب  رد  روهمج ) یبا  نبا  یلآئللا  یلاوغ  زا  ص 164 و  ج 47 ، راونالاراحب ، )

نِیلَسرُملا ِنَنُس  نِم 

.هدش هدوزفا  نادب 

: تسا گرگ  وید 

ِدِجسَملا ِهَّماَعلا َو  ِهَعاَمَجلِاب َو  مُکیَلَع  َباَعِّشلا َو  مُکاَّیاَف َو  هَِیناَّدلا  َهَیِصاَقلا َو  َهاَّشلا  ُذُخأَی  ِمَنَغلا  ِبئِذَک  ِناسِنلا  ُبئِذ  َناَطیَّشلا  َّنا 

يرود زا  سپ  .دیابر  یم  تسا  هدـنوش  وسکی  و  هلگ ) زا   ) هدـنوش رود  هک  ار  يدنفـسوگ  گرگ  هکنانچ  تسا ، یمدآ  گرگ  وید  : 
دیزیهرپب هقرفت  زا  تسا : ع )  ) یلع نانخس  رد  و  يورقنا ) حرش   ) .دیروآ يور  دجـسم  ندوب و  مه  اب  تعامج و  هب  دزیهرپب و  ندیزگ 

، تسا ناطیش  هرهب  دوش  وس  کی  هب  ناناملسم  عمج  زا  هکنآ  .تسا  تفآ  بجوم  هک 
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زا نوچ  فسوی  یفسوی : وچمه  وت  هبطخ 127 ) هغالبلا ، جهن   ) .تسا نابایب  گرگ  بیصن  دنام  رود  هلگ  زا  نوچ  دنفـسوگ  هکنانچ 
6 تیب 4109 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .ینامن اهن  ات  شوکب  .دروخ  گرگ  ار  وا  دنتفگ  دندنکفا و  هاچ  رد  ار  وا  ناردارب  دنام ، اهنت  ردـپ 

.ههام شش  یخرب  رد  تسا و  هلاس  کی  دنفسوگ  اه  گنهرف  رتشیب  رد  .كاشیش  کَشیِش : دعب ) هب 

.ناگدند ياج  .عابِس  لحم  عَبشَم :

.روبع راوشد  ياج  .هندرگ  هَبَقَع : هَبقَع :

.تراغ بهَن ) زا  مسا  : ) هَبُهن

.وسرت زا  تیانک  هشیش : ناج  يدیشر ) گنهرف  زا  همان ، تغل   ) .هوبنا لگنج  هشیَغ :

.درمان رهوگ : ثَّنَُخم 

رد زین  رگید  تروص  هب  يونثم  يواطم  رد  هک  دراد  رب  رد  ار  يا  هتکن  تسا ، هدـش  زاغآ  غرم  دایـص و  ناـبز  زا  هک  وگ  وگتفگ و  نیا 
دایص .ندوب  تعامج  هارمه  ای  تسا  رتهب  يریگ  هشوگ  یناطیش ، تالیوست  یناسفن و  ياه  هسوسو  زا  ییاهر  يارب  .تسا  هدمآ  نایم 

دیوگ یم 

74 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد دوش  یمن  هدـید  يرای  نینچ  نوچ  اما  تسا ، رتهب  ندوب  تعامج  اب  دـیآ  يرای  هب  اه  یتخـس  رد  هک  دـشاب  قفاوم  ِراـی  ناوت و  رگا 
نارای دشاب  يرای  توق  وت  رد  رگا  .دـش  دـیابن  نامگدـب  نارای  هب  هک  تسا  نیا  هدـش  نایب  غرم  نابز  زا  هچنآ  .رتهب  ندرب  رـس  هب  اوزنا 

اهنت رد  تسا و  تنـس  ندوب  تعامج  اب  هک  تسا  نیمه  يارب  .دوب  دهاوخ  تیور  شیپ  اهرطخ  يور  اهنت  رگا  .دید و  یهاوخ  ناوارف 
دوب لد  دب  هکنآ  ای  .دیابرب  فک  زا  ار  نید  هک  يرای  هن  دیازفیب ، ار  نید  لقع و  هک  دیزگ  ار  يرای  دیـشوک و  دیاب  نکیل  .تفآ  ندوب 

ار وت  و 
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.دراد زاب  هار  زا  دناسرتب و 

اهنت هکنآ  طاشن  نآ  یباین  تَّیعمج  یب ز  طایتحا  دـباین ز  تگرگ  نا  مریگ  اه  يار  نابدرن  دوب  هچ  رای  اه  ياپ  ناـشن  رپ  دوب ؟ هچ  هار 
زک يرخ  ره  ریذـپ  تّوق  دوش  دـیآ  طاشن  رد  ریقف  يا  نارای  رخ ز  یظیلغ  اب  دوش  وت  دـص  وا  ریـس  ناـقیفر  اـب  دور  شوخ  وا  یهر  رد 
یم ار  وت  رم  دَُرب  ار  نابایب  نآ  اهنت  هک  ات  دروخ  نوزفا  بوچ  دنچ  خیس و  دنچ  دوش  وت  دص  ببعت  زا  هار  نآ  يو  رب  دور  اهنت  ناوراک 

ره دور  رتشوخ  نامگ  یب  ناقیفر  اب  دـصر  ردـنا  دور  شوخ  اـهنت  هکنآ  ورم  اـهنت  نینچمه  رخ  يا  هن  رگ  ونـش  شوخ  رخ  نآ  دـیوگ 
رگا راوید  یکی  ره  اهرابنا  هناخ و  دـیآرب  یک  اهراوید  يرای  دـشابن  رگ  تسُجب  ناهارمه  دومنب و  هزجعم  تسرد  هار  نیا  ردـنا  یّیبن 

یم یـسک  هک  يریـصح  نیا  مقر  اهذغاک  يور  رب  دتف  یک  ملق  ربِح و  يرای  دشابن  رگ  اوه  رد  قَّلعم  دـشاب  نوچ  فقـس  ادـج  دـشاب 
زا تفگب  وا  تفگب و  وا  دیدپ  تَّیعمج  دش ز  جیاتن  سپ  دـیرفآ  نیجوَز  وچ  یـسنج  ره  قح ز  درب  شداب  مه  هب  ددـنویپن  رگ  درتسگ 

هک مالتسا  ِتَّما  تیرثکا  هار  دننیزگ ، یم  رتشیب  هک  یهار  زا  تیانک  اپ : ِناِشن  ُرپ  زارد  ینعم  نیا  ردنا  دش  ناشثحب  زازتها 

.ِهَعاَمَجلا َعَم  ِهَّللاُدَی 

دنا هتفگ  هک  دوب ، تتبحص  مه  .دشاب و  امنهار  ار  وت  هکنآ  يار : نابدرن  .تشاد ) هارمه  يرای  هار  نتفای  يارب  دوب و  تعامج  اب  دیاب  )
.اه ماب  هب  نتفر  الاب  رد  تسا  نابدرن  نوچ  هار  رد  هارمه  اب  وگ  تفگ و 
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75 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درآ یمدآ  هب  يور  ییاهنت  رد  هک  یناطیش  ياه  هسوسو  زا  تیانک  گرگ :

.قیرط هار ، دَصَر : .دور ) رتدنت  دشاب  نارخ  عمج  رد  رگا  رخ   ) .یتخس رس  يربتس ، یظیلغ :

، نارمع لآ   ) .ِهَّللا َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  تفگ : نویراوح  هب  یسیع  دوب و  هارمه  لیئارسا  ینب  اب  ع )  ) یسوم هکنانچ  هار : نیا  ردنا  ییبن  ره 
: درومرف لوسر  و  ( 52

ِموجُّنلاَک ِیباَحصا 

: ثیدح نومضم  هب  تسا  تراشا  اهراوید : يرای  دشابن  رگ  . 

.اضَعب ُهُضَعب  ُّدُشَی  ِناَیُنبلاَک  ِنِمؤُمِلل  ُنِمؤُملا 

( يوقلا جهنملا  يورقنا ، حرش  )

.اضَعب ُهُضَعب  ُّدُشَی  ِنایُنبلا  َِهلِزنَِمب  ِنِمؤُمِلل  ُنِمؤُملا 

.َنوُرَّکَذَـت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ْیَـش ٍء  ِّلُـک  ْنِم  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  ندـیرفآ : نیجوز  ص 150 ) ج 58 ، راونالاراحب ، )
نتفرگ ثحب و  ندرک  هاتوک  ددـصرد  انالوم  دـید  میهاوخ  هکناـنچ   ) .غرم شوپ و  زبس  دایـص  تفگب : وا  تفگب و  وا  ( 49 تایراذ ، )

.ثحب زا  ندرک  طاشن  زازتها : .تسا ) هجیتن 

یب میتـی  زا  تناـما  تفگ  تسیک ؟ ِنآ  مدـنگ  هک  شتفگ  نآ  زا  دـعب  نک  هاـتوک  زَجوم و  ار  ارجاـم  نک  هاوخلد  کـباچ و  ار  يونثم 
نامز نیا  رادرم  تسه  لاح  حورجم  مّرَطـضم و  نم  تفگ  نَمَتؤم  ار  ام  دنرادنپ  هکنآز  نم  شیپ  تناما  تسا  ماتیا  لام  تسا  یـصو 

رگ ترورـض  یب  يوت  مه  ترورـض  ِّیتـفم  تفگ  مرتـحم  اـسراپ و  نیما و  يا  مروـخ  مدـنگ  نیا  زا  يروتـسد  هب  نیه  لـالح  نم  رب 
شنسوت نامز  نآ  تفر  ورف  دوخ  رد  سپ  غرم  هدب  نآ  نامض  يراب  يروخ  رو  هب  زیهرپ  مه  تسه  ترورض  رو  يوش  مرجم  يروخ 
هچ سوسفا و  هچ  ندنامرد  ِدعب  دناوخ  ماعنَالا  نیسای َو  وا  دنچ  دنامب  خف  ردنا  مدنگ  نآ  دروخب  نوچ  نانِع  ِبذج  زا  دتسب  رس 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3073 

http://www.ghaemiyeh.com


زا شیپ  نامز  نآک  سر  دایرف  يا  هک  وگ  یم  نامز  نآ  سوه  دـیبنج و  صرح  هک  ناـمز  نآ  هایـس  دود  نیا  تسیاـب  نآ  زا  شیپ  هآ 
 ) يونثم حرـش  لِصوَملاَو  ِهَرـصَبلا  ِمذَه  َلبَق  ِیلِکاَث  اَی  ِییِکَاب  اَی  ِیل  ِکبا  تسکـش  نآز  مه  دهر  او  هرـصب  ِكوب  تسا  هرـصب  یبارخ 

76 ص : ج 7 ، يدیهش ،) 

هک نامز  نآ  اَُکبلا  ِّلَخ  يَوَّنلا  ِناَفوُط  َدَعب  يوَّنلا  ِیف  يرُوُبث  َلبَق  ِیل  ِکبا  ِربَطـصا  ِیتوَم َو  َدَعب  ِیل  حـُنَت  َال  زِفَتغاَو  ِیتوَم  َلبَق  َّیَلَع  حـُن 
نابـساپ يا  نزب  کبوچ  نامز  نآ  ناوراـک  ددرگ  هتـسکشا  کـنآ  زا  شیپ  ندـناوخ  نیـسای  تسیاـب  ناـمز  نآ  نزهار  دـش  یم  وید 

.ندیشخب باتش  .نداد  ماجنا  دوز  ندرک : کباچ 

هتفرگرب تسا ، يا  هنوگ  دیدهت  هلمج  نیا  رد  یصو : یب  میتی  تفگ )...  ار  دایص  غرم   ) .ددرگ یم  زاب  دایص  هب  ش »  » ریمـض شتفگ :
یم هنسرگ  يا و  هنـسرگ  دنچره  ( ) 10 ءاسن ،  ) .ًاران ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاـْملُظ  یماـتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ  میرک : نآرق  زا 
هویم ار  نآ  نوسلکین  مدنگ : .يرادـنرب ) نآ  زا  ملظ  هب  ات  رادـشه  تسا ، میتی  نآ  زا  مدـنگ  نیا  اما  دروخب ، عوج  ّدـس  دـح  رد  دـناوت 

.دوب هدیشاپ  ماد  درگادرگ  دایص  هک  تسا  یمدنگ  دوصقم  .تسین  فلکت  نیدب  يزاین  یلو  هدرک  ینعم  هعونمم 

ترورـض يور  زا  هچنآ  رادقم  رد  و  ( 173 هرقب ،  ) .ِْهیَلَع َْمثِإ  الَف  ٍداع  ٍغاب َو ال  َْریَغ  َّرُطْـضا  ِنَمَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  رَطـضُم :
.تسا فالخ  دروخ  دناوت 

.دنک رارطضا  يوعد  هک  تسا  سکنآ  هدهع  هب  رارطضا  صیخشت  ترورض : یتفم  تسا ) غرم  نخس   ) .تزاجا تصخر ، يروتـسد :
ای يراچان  میتی  لام  ندروخ  زا  هک  یهاگآ  دوخ  لاح  زا  وت  دیوگ  دایص  )
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ای دوب  دهاوخ  نآ  ياهب  ای  سنج  نآ  تخادرپ  نماض  ایآ  دراد  رب  ریغ  لام  زا  ترورض  ردق  هب  رارطضا  ماگنه  رگا  نداد : نامض  .هن )
دراد یم  رب  هدنریگ  هدـهع  زا  ار  هانگ  اهنت  ترورـض  تسا  ریغ  لام  رد  فرـصت  نوچ  دـنیوگ  ناهیقف  ضعب  .تسا  یفالخ  هلأسم  هن ،

.تسین وا  رب  ینامض  دوب ، نوذأم  نآ  ندروخ  رد  نوچ  دنیوگ  یضعب  .تسا و  ریغ  لام  فالتا  نماض  یلو 

(. سفن  ) یشکرس ندشن ، میلست  نَسوَت :

( .تفرگ وا  زا  رایتخا  نانع  درکن و  زیهرپ  دوب  مدنگ  ناهاوخ  نوچ  وا  شکرس  سفن   ) .ندرک یشکرس  ندتسرس :

77 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

درآ تشهب  بارش  زا  یتبرش  تشهب  نزاخ  ناوضر  دنناوخب ، يو  رب  ار  نآ  ای  دناوخب و  گرم  تارکـس  رد  ار  نآ  هک  رامیب  ره  سپ :
ام ُمَْلعَی  ات َو  ار  هروس  لّوا  هیآ  هس  سکره  هک  تسا  هدمآ  ماعنا  هروس  تلیضف  رد  ماعنَالا : نایبلا ) عمجم  ریسفت   ) .دناشون ودب  ار  نآ  و 

.دنارب زرگ  اب  ار  ساوسو  دـیآ  دـیدپ  وا  لد  رد  يا  هسوسو  هاگره  نینهآ  زرگ  اب  دتـسرف  متفه  نامـسآ  زا  یکلم  دـناوخب ، َنُوبِـسْکَت 
.سوسفا غیرد و  زا  تیانک  هایس : دود  ماعنا ) هروس  ِلضف  نایبلا ، عمجم  ریسفت  )

بارخ اهراب  هرـصب  .تسا ) هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  نونکا  ( ) .تسا یلثم   ) .درذـگب راـک  زا  را  هکنآ  زا  شیپ  هرـصب : یبارخ  زا  شیپ 
و  » .تسا لثم  زین  هرـصب » یبارخ  زا  دعب   » .تسا و هدوب  .ه ق  لاس 256  هب  جنزلا  بحاص  تسد  هب  نآ  یبارخ  راب  تسخن  تسا ، هدـش 

 ... ریشامرن تیالو  هرصبلا  بارخ  زا  دعب  ( » هضارعلا زا  مکح ، لاثما و  « ) .دشوک یم  سفن  يانب  بیرخت  رد  هَرصَبلا  ِبارَخ  دعب  نونکا 
« .تفرگ تسد  رد 
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( نامرک هقجالس  خیرات  زا  مکح ، لاثما و  )

نتفر تسد  زا  هراـچ  زا  تیاـنک  هرـصب  یبارخ  تیب  نیا  رد  بارخ و  تشگ  هرـصب  هکنآ  سپ  زا  باوـص  يارب  مـنک  رـس  رخ  وـچمه 
دنزرف نوچ  هک  يا  يرگب ، نم  رب  ِیل :...  ِکبا  .دش ) یم  رای  وا  فطل  دناوخ ، یم  ار  ادـخ  سوه  هاچ  رد  نداتفا  زا  شیپ  رگا   ) .تسا

نک و يراز  نم  رب  مـگرم  زا  شیپ  َیلَع :...  حـُن  .نتـشذگ ) راـک  زا  راـک   ) .لـصوم هرـصب و  یناریو  زا  شیپ  ییرگ  یم  نـم  رب  هدرم 
.شاب ابیکش  نکم و  هحون  نم  رب  مگرم  زا  سپ  .هاوخ  شزرمآ 

.راذگب ار  هیرگ  دیسر ) رد   ) ییادج نافوط  هکنآ  زا  سپ  .موش  هابت  ییادج  رد  هکنآ  زا  شیپ  نک  هیرگ  نم  رب  یل :...  کبا 

.لبط رب  بوچ  نتفوک  .ناگتفخ  ندرک  هاگآ  يارب  هتخت  رب  ار  بوچ  ندیبوک  ندز : کبوچ 

يوه بلاط و  سفن  رگا  .دراد  ناـمزاب  ناطیـش  ماد  رد  نداـتفا  رد  صرح و  یگریچ  زا  هک  دـهد  ناـنچ  یتوق  تساوخ  ادـخ  زا  دـیاب 
رد هکنانچ  .درادـن  يدوس  نتـسیرگ  ندرک و  هلان  دـش  ناریو  هرـصب  انالوم  هدومرف  هب  ای  و  تشذـگ ، راـک  زا  راـک  دـیدرگ و  بلاـغ 

.دمآ دهاوخ  هدنیآ  ناتساد 

درک یم  ینابساپ  ياهیَه و  نآ  زا  دعب  یّلکب ، دندرب  نارجات  تخر  نادزد  ات  درک  شوماخ  هک  نابساپ  تیاکح 

درک یم  ینابساپ  ياهیَه و  نآ  زا  دعب  یّلکب ، دندرب  نارجات  تخر  نادزد  ات  درک  شوماخ  هک  نابساپ  تیاکح 

نارتشا میس و  تخر و  هتفر  دید  ناوراک  نآ  دش  رادیب  دش  زور  درشف  یکاخ  ره  ریز  ار  اه  تخر  درب  بابـسا  دزد  تفخ و  ینابـساپ 
مشیپ زا  دندرب  اه  تخر  باِقن  ردنا  دندمآ  نادزد  تفگ  وک ؟ بابـسا  نیا  تخر و  نیا  دش  هچ  هک  وگب  سِراح  يا  دنتفگ  ودب  سپ 

موق باتش 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3076 

http://www.ghaemiyeh.com


اب حالـس و  اب  هورگ  ناشیا  مدـُب  سک  کی  نم  تفگ  گیر  هدرم  يا  يا ، هک  يدرک  یم  هچ  سپ  گیر  ِّلَت  نوچ  يا  هک  شدـنتفگ 
هک غیت  دندومنب و  دراک  مد  نآ  تفگ  يدهجرب  نامیرک  ياک  نز  يا  هرعن  دیما  تدوب  مک  گنج  رد  رگا  تفگ  هوکـش  اب  تعاجش 
مد هک  ممد  نآ  تسب  نامز  نآ  ناغف  دایرف و  ياهیَه و  نامز  نیا  ناهد  نم  متـسب  سرت  زا  نامز  نآ  غیرد  یب  تمیـشک  هن  رو  شمخ 

کمن یب  دـشاب  هچرگ  هَِحتاَف  ذوعا و  دـشاب  کـمن  یب  هَحِـضاف  ِوید  درب  ترمع  هکنوچ  منک  یه  یهاوخ  هک  نادـنچ  ناـمز  نیا  منز 
یب يرداـق  زیزع  يا  نک  رظن  ار  نـالیلذ  هک  زین  لاـن  یم  کـمن  یب  مه  نینچمه  نیقی  نآز  رت  کـمن  یب  تلفغ  تسه  نینَح  نونکا 

: سراح مُگ  بولطم  شتردـق  زا  دوش  یک  مُکَتاَـف  اَـم  یَلَع  اوَسأَـت  اـَل  هاـش  َهلا  يا  دـش  یک  توف  يزیچ  وت  زا  هاـگ  هب  اـی  دـشاب  هاـگ 
.ظفاحم نابهگن ،

.تسا یناهگان  ییورایور  مه  باقن »  » ياه ینعم  زا  یکی  و  هدیشوپ ، يور  باقن : رد 

.ٍداِمتعا َال  ٍداَعیِم َو  ِریَغ  نِم  ٌهَهَجاُوم  اباَِقن  ُهتیَقل 

( دراوملا برقا  )

79 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تکرح یب  نیگنس و  زا  تیانک  هدوت ، گیر  گیر : ِّلت 

: تسا هتفر  راک  هب  زین  ریخ ، یب  هیامورف ، تسپ و  ینعم  هب  نکیل  تسا ، ثاریم »  » ینعم هب  لصا  رد  گیر : هدرم 

.رد هدرپ  .یتـشز  هدـننک  راکـشآ  هَحِـضاَف : تسا  برط  رد  گـیر  هدرم  نیا  یناگدـنز  هک  درک  ناوـتچ  داـب  هب  نید  دـهد  هداـب  يارب 
ای هاگ  یب  .تسین ) اجب  يراک  ندرک  هبوت  دیسر  رد  گرم  دمآ و  رس  هب  تیصعم  رد  تیگدنز  هک  یماگنه  )
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.ینک یهاوخ  هچ  ره  تقو  ره  تسین  دودحم  صاخ  نامز  هب  وت  تردق  هاگ : هب 

(23 دیدح ،  ) .ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مُکَتاَف : اَم  یَلَع  اوَسأَت  َال 

تیب لابند  هب  ناتساد  نیا  ندروآ  ( 3 تیب 3263 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) مُکَتاَش يَدراَو  ناَحرّسلا  یَتا  نا  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسْأَت  َال  تفگ 
دزات و یم  هنرگو  دوب  بقارم  دیاب  هتـسویپ  سپ  .تسا  نیمک  رد  دزد  نوچمه  هراّما  سفن  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  يدـیکأت  شیپ  ياه 
ار ام  تساوخ  وا  زا  درب و  هانپ  ادخ  هب  دـیاب  سفن  زا  ییاهر  يارب  .دزاس  یم  هابت  ار  وا  ِترخآ  و  دزادـنا ، یم  هانگ  هطرو  رد  ار  یمدآ 

سویأم قح  فطل  زا  ادابم  دوبر ، ار  هیامرس  ناطیـش  دومن و  يور  تلفغ  باوخ  رگا  نکیل  .دراذگن  دزد  نآ  گنچ  رد  دراد و  رادیب 
دیوشم نیگهودنا  تفر  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  تسا و  گرزب  یهانگ  قح  تمحر  زا  ندوب  سویأم  هک  دوب 

.دیشابم نامداش  دیآ  یم  ناتتسد  هب  هچنآدب  و 

ار غرم  دهاز  باوج  دهاز و  ِقرز  رکم و  لفع و  هب  ماد  رد  ار  دوخ  يراتفرگ  غرم  ندرک  هلاوح 

ار غرم  دهاز  باوج  دهاز و  ِقرز  رکم و  لفع و  هب  ماد  رد  ار  دوخ  يراتفرگ  غرم  ندرک  هلاوح 

دعب فازگ  زا  نامیتی  لام  دروخ  وک  فاِشن  نآ  يازس  هن ، دهاز  تفگ  دونشب  ار  نادهاز  نوسف  هک  دوب  وا  يازـس  نیا  غرم  نآ  تفگ 
تـسد لام  یم  ایب  اناج  مرـس  رب  تسکـش  متـشپ  لد  ياه  ضقانت  زک  درد  دش ز  نازرل  داّیـص  خَف و  هک  درک  زاغآ  يرگ  هحون  نآ  زا 

هیاس تسا  یتیآ  یشخب  رکش  رد  وت  تسد  تسا  یتحار  ار  مرس  وت  تسد  ریز 
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مَِین رگ  نمـسای  ورـس و  ِکشر  يا  تمغ  رد  نم  مشچ  زا  دـش  رازیب  اـه  باوخ  رارق  یب  مرارق  یب  مرارق  یب  رادـم  رب  نم  رـس  زا  دوخ 
ِكاخ دوشگ  اهرد  نینچ  تفطل  وا  رب  هک  دوب  قاقحتـسا  هچ  دوخ  ار  مدـع  رم  یمغ  رد  یـسرپب  ار  ییازـسان  یمد  رگ  دـشاب  هچ  قیال 

یب هبوت  نآ  زا  هدرم  هفطن  دش  رشب  هک  ناهن  ِجنپ  رهاظ و  ّسِح  جنپ  درک  بیَج  رد  سح  رون  زا  رهگ  هد  درک  بیـسآ  مَرَک  ار  نیگرگ 
وت يا ز  ینـشور  هام  وت  تسا و  هیاس  هبوت  ینکرب  کـی  کـی  هبوت  ناتلبـس  دنخـشیر  هبوت  شیر  رب  زج  تسیچ  دـنلب  رون  يا  تقیفوت 
ناج تسین  هدـنب  ِدوب  تیدـنوادخ  یب  تسین  هدـنز  وت  یب  هکنآز  مزیرگ  نوچ  ملد  يراشفیب  نوچ  ملانن  نوچ  ملزنم  ناـکد و  ناریو 

: دهاز یگنازرف  یگنهرف و  زا  مریس  یگناوید  نف  رب  نم  مقشاع  لولم  ناج  زا  ما  هتشگ  وت  یب  هکنآز  لوصا  ار  ناج  يا  وت  ناتسب  نم 
.دوب هدناشوپ  گرب  رد  ار  دوخ  هک  يدایص  زا  تیانک 

81 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نونج و ینعم  هب  نون و  حـتف  اب  رگید  ياه  گنهرف  یخرب  تاغللا و  ثایغ  تاغللا ، فئاطل  نوچ  ییاه  گنهرف  رد  هملک  نیا  فاشن :
.تسا ینعم  نیمه  هب  مه  يونثم  رد  هتفر  راک  هب  طبخ 

زا لقن  هب  همان  تغل  رد  .تسا  نون  رـسک  هب  ساسا  هخـسن  رد  نکیل  فاـشن  زا  یـشناد و  یب  زا  مدرب  فازگ  زا  یماـخ  ماـغیپ  ارچ  نم 
قوذ هقیلس و  هب  ناسیون  تغل  .هدش  ینعم  تلفغ  ینادان و  زین  یگنسرگ و  تدش  زا  ناهد  یکشخ  فاِشن »  » اه گنهرف  یخرب 
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کشخ بسانت  هب  ایوگ  تسا و  تبوطر  قرع و  ندش  کشخ  برع  تغل  رد  فشن »  » .دنا هتفرگ  دربراک  نیمه  زا  ار  ینعم  نیا  دوخ 
.متفاین نآ  يارب  يرگید  دهاش  .تسا  هدرب  راک  هب  نونج  ینعم  هب  ار  فاشن »  » انالوم يزغم 

.دنز یم  مه  رب  ار  رکف  تابث  دهد و  یم  تسد  یپ  رد  یپ  هک  راوزاسان  ياه  تلاح  لد : ياه  ضقانت 

: ار مدعرم  .يا ) هدیشخب  وت  مه  ار  رکش  نآ  منک  رکش  وت  تمعن  ضوع  رد  رگا   ) .نداد رکش  يورین  یشخب : رکش 

دونش یم  ام  هتفگان  وت  فطل  دوبن  ناماضاقت  میدوبن و  ام 

ناسنا نآ  زا  دیـسر ، هریت  كاخ  هب  یهلا  مرک  نیگرگ :...  كاخ  مکـش  رد  كدوک  وچ  هتـسب  زجاع و  ملق  شاّقن و  شیپ  دشاب  شقن 
.نطاب رهاظ و  ياه  سح  ياراد  دش  هدیرفآ 

.نونمؤم هروس  هیآ 41  نومضم  هب  تسا  تراشا  ندش : رشب  هدرم  هفطن 

ياه تیب  رد  هک  ددرگ  یم  سفن  ناطیـش  هسوسو  راتفرگ  هدـش  هداـهن  تعیدو  هب  درخ  توهـش و  وا  رد  تسا و  ناـسنا  زمر  هک  غرم 
دهد یم  خساپ  ودب  دایـص  دهد و  یم  تبـسن  دایـص  هب  ار  دوخ  يراتفرگ  غرم  .تسا  هدش  ریبعت  امندهاز  دایـص  هب  نآ  زا  ثحب  دروم 

ٍناْطلُـس ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  .تسب  ار  تا  هدـید  صرح  اما  ینکن  متعاطا  یتسناوت  یم  دوبن  یتردـق  وت  رب  ارم  تسیچ  نم  هانگ  هک 
یم يور  ادـخ  هبدـنیب  یم  هتـسب  ار  هراچ  هار  نوچ  غرم  .نک  شنزرـس  ار  دوخ  نونکا  ( 22 میهاربا ،  ) .ِیل ُْمْتبَجَتْـساَف  ْمُُکتْوَعَد  ْنَأ  اَّلِإ 

، دروآ

82 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد دوش ، یم  رهاط  یتروص  هب  مد  ره  هک  ینورد  ياهاضاقت  نیا  اب  نم  هک 
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ساوـح شوـه و  نم  هب  يدرک و  تسه  تسین  زا  ارم  وـت  .دـهد  یم  تاـجن  هطرو  نیا  زا  ارم  هک  تسوـت  فـطل  .مناوـت  یمن  نداـتفا 
هلمج نیا  رب  .دشخب و  یمن  يدوس  ارم  ینامیشپ  یهدن  میرای  وت  رگا  اما  منامیـشپ ، ما  هدرک  هک  یهانگ  زا  نونکا  دنچره  .يدیـشخب 

مهاوخ یم  هدرک ، رازیب  دوخ  زا  ارم  هک  تسا  فرـصت  نیا  تسا و  وت  فرـصت  تیانع و  زا  مه  هیرگ  ینامیـشپ و  نیا  هک  دـیازفا  یم 
.مرآ نابز  هب  مراد  لد  رد  هچنآ  راو  هناوید  مردب و  ار  ییابیکش  هدرپ 

ریز نیا  زا  مهِجب  ناهگان  فاجَـس  نوچمه  مدش  ناهنپ  ایح  رد  شاعترا  ریحَز و  ربص و  نیا  زا  دنچ  شاف  زار  میوگ  مرـش  دَّردب  نوچ 
هراوخنوخ يرن  ریش  فک  رد  يا  هراچ  وک  اضر  میلست و  هک  زج  راکش  ِریـش  وا  میگنل و  ِيوهآ  رای  تسب  ار  اه  هار  ناقیفر  يا  فاحل 

یّلجت رد  ینیبب  ات  نم  يوخ  مه  ای  شاب  نم  ایب  هک  باوخ  دروخ و  یب  دـنک  یم  ار  اه  حور  باتفآ  نوچ  روَخ  باوخ و  درادـن  وا  يا 
تناج مشچ  فلع  وا  تسا  هدادـن  تیوس  یب  رگ ز  يدـش  ایحا  بلاط  يدوب  كاخ  يدـش ؟ ادیـش  نینچ  نوچ  يدـیدن  رو  نم  يور 

زک ماب  هب  ددرگ  یمه  رگید  هبرگ  ِفلَتعُم  دش  وا  خاروس  نآ  زا  هک  فِکَتعُم  دش  نآز  خاروس  رب  هبرگ  فرط  نآ  تسا  هدـنامب  نوچ 
هک ناکمال  رد  ور  راک و  یب  یکی  نآو  یگماج  يارب  سِراح  یکی  نآو  یگهالوج  دـش  هلبق  ار  یکی  نآ  ماعط  وا  دـیبای  غرم  راکش 

ار قح  هک  دراد  وا  راک  ناج  ِتوق  وت  شیداد  وس  وآ  زا 
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تَظقَی وک ز  یکانباوخ  دننک  یم  يزاب  لاحرَت  ِبش  ات  دنچ  زور  نیا  ناکدوک  نوچ  نارگید  دیرب  يراک  ره  وا ز  راک  رهب  دیرم  دـش 
ار دوخ  وت  مه  ار  وت  دـناهجب  باوخ  زا  یـسک  هک  ام  میراذـگن  هک  ناج  يا  بسخب  ور  دـهد  یم  شا  هوشع  ساوسو  هیاد  دـهج  یم 

هجرب نامسآ  زا  مسر  یم  ناراب  وچمه  ناگنشت  شوگ  هب  نم  مبآ  گناب  بآ  گناب  وا  دونـش  هک  هنـشت  وچمه  باوخ  خیب  زا  ینکرب 
83 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  باوخ  هاگنآ  هنشت و  بآ و  گناب  بارطضا  روآرب  قشاع  يا 

.ندرکن تیاعر  .نآ  ندش  هتشادرب  نایم  زا  مرش : ندیرد 

.هرهلد ساره و  زا  تیانک  ندیزرل ، شاعترا :

: تسا شوپ  يور  قلطم  ینعم  هب  رگید  .دنزود  هیشاح  رب  هک  يا  هکیراب  یکی  تسا  ینعم  دنچ  هب  فاَجِس :

ِفاجـس هکارچ  .تسا  ندوب  ناـهنپ  هبـش ، هجو  تیب  نیا  رد  فاجـس و  رد  هدیـشک  ور  هتـسبب  رـس  فاـحل  يرایـسب  هدرک ز  قرع  مه 
.تسین راکشآ  فاحل  ای  هچراپ 

نخـس هدرپ  یب  مهن و  یم  وس  کی  هب  ار  نآ  نونکا  دوب  عنام  ایح  نونک  ات   ) .نتفگ نخـس  هدرپ  یب  زا  تیانک  ندیهج : فاحل  ریز  زا 
اِیلَو ُذِخَّتَأ  ِهَّللا  َْریَغ  ُْلق َأ  زین : ( 255 هرقب ،  ) .ٌمَْون ٌهَنِـس َو ال  ُهُذُخْأَت  ال  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  روخ : باوخ و  درادـن  وا  .میوگ ) یم 
: دنا هتفگ  یسدق  ثیدح  ار  نآ  هچنادب  تسا  تراشا  شاب :...  نم  ایب  ( 14 ماعنا ،  ) .ُمَعُْطی ُمِعُْطی َو ال  َوُه  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ِرِطاف 

ِیلَثَم وا  ِیلثِم  َکَلَعجا  یَّتَح  ِینعِطا  يِدبَع 

...

ماگنه ارچ  يا  هدوبن  دنم  هرهب  ادخ  فطل  زا  رگا   ) .ندرک تضافا  ندومرف ، ماعنا  زا  تیانک  نداد : فَلَع 
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.دنم هرهب  زا  تیانک  ِفلَتعُم : ینک )؟ یم  ودب  ور  یگدنامرد 

.هنایهام يررقم ، یگماج :

.ندش راگتسر  .نتشگ  دنم  هرهب  زا  تیانک  نتشادراک :

یم چوک  نآ  زا  دـنریگ و  یم  هناخ  ار  ییاج   ) .ناهج نیا  زا  نتفر  زا  تسا  تیانک  لاحرت : ِبش  .نداتفا  هار  هب  ندرک ، چوک  لاـحرَت :
تلفغ یهاگ  رگا  .تسا و  يا  هدیرفآ  ره  هکلب  یناسنا و  ره  ریمض  رد  هّللا  تفرعم  ای  ادخ  تخانش  .دنور ) یم  رگید  ياج  هب  دننک و 

هدش بجوم  وا  هک  تسادخ  .ددرگ  امنهار  ادخ  يوس  هب  وا  يو  ترطف  دیآ ، دوخ  هب  نوچ  درب  دای  زا  ار  ادخ  دهد و  تسد  یمدآ  رب 
ياه تلیـسو  نیا  سپ  رد  هک  ناـنآ  .دـنوش  مرگرـس  يراـک  هب  دنتـسه  ناـهج  نیا  رد  هک  يزور  دـنچ  نارذـگ  يارب  ناگدـنب  تسا 

یلو .دنرب  یم  اه  تلیسو  رگید  زا  دنزاس و  یم  لوغشم  ودب  ار  دوخ  دننیب  یم  ار  قح  تردق  يرهاظ 

84 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا دـنهاوخب  دوش و  ادـیپ  نانآ  رد  يرادـیب  رگا  دـنیادخ و  زا  ربخ  یب  دـنیایند و  ياهرویز  اب  يزاب  مرگرـس  ناـکدوک  نوچ  نارگید 
هک دزاس  یم  هجوتم  ار  نانآ  قح  فطل  راب  رگید  دناشک و  یم  تلفغ  باوخ  هب  ار  نانآ  سفن  هسوسو  دندرگ ، هاگآ  یلـصا  رادراک 

.تسا ینعم  نیا  حیضوت  رد  هدنیآ  ناتساد  و  دنوش ، رادیب  تلفغ  باوخ  زا 

.دوبرب شباوخ  دنام و  رظتنم  بش  زا  یـضعب  و  دوب ، هدرک  تراشا  هک  یقاثو  نآ  دب  قوشعم ، هدعو  دیما  رب  دـمایب  بش  هک  قشاع  نآ  تیاکح 
تشگزاب تشاذگ و  هتفخ  ار  وا  دروک و  زوج  رپ  شبیج  تفای  هتفخ  ار  وا  هدعو ، ِزاجنا  رهب  دمآ  قوشعم 

دـنام و رظتنم  بش  زا  یـضعب  و  دوب ، هدرک  تراـشا  هک  یقاـثو  نآ  دـب  قوشعم ، هدـعو  دـیما  رب  دـمایب  بش  هک  قشاـع  نآ  تیاـکح 
تشگزاب تشاذگ و  هتفخ  ار  وا  دروک و  زوج  رپ  شبیج  تفای  هتفخ  ار  وا  هدعو ، ِزاجنا  رهب  دمآ  قوشعم  .دوبرب  شباوخ 

رد تسا  هدوب  یقشاع 
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دوب هدنبای  هدنیوج  تبقاع  دوخ  هاشنهاش  ِتام  تامهاش و  دوخ  هام  لصو  ِدنب  رد  اه  لاس  شیوخ  دهع  ردنا  دـهع  نابـساپ  شیپ  ماّیا 
مین میایب  ات  بش  مین  ات  نیـشن  هرجح  نالف  رد  ایبول  وت  یپ  زا  متخپب  هک  ایب  بشماک  وا  راـی  يزور  تفگ  دوب  هدـنیاز  ربص  زا  جرف  هک 

رادمرگ نآ  تسـشن  هرجح  نآ  رد  بش  درگ  ریز  زا  شهم  دمآ  دـیدپ  نوچ  درک  شخب  اه  نان  درک و  نابرق  درم  بلط  یب  نم  بش 
نیتسآ زا  یکدنا  دید  هتفخ  هداتف  ار  دوخ  قشاع  وا  رادلد  نآ  هنادعَولا  ُقِداَص  وا  رای  دمآ  لیَّللا  ُفِصن  دعب  راغ  رای  نآ  هدعو  دیما  رب 

نیتـسآ و دـیهج  رب  قشاـع  باوخ  زا  رحـس  نوـچ  درن  زاـب  یم  نیا  ریگ  یلفط  وـت  هک  درک  بیج  ردـنا  شدـنچ  یناـکدرگ  دـیرد  وا 
ص  ) دیحوتلا رارسا  رد  قشاع  ناتساد  تسامز  مه  نآ  دسر  یم  ام  رب  هچنآ  تسافو  قدص و  همه  ام  هاش  تفگ  دیدب  ار  اه  ناکدرگ 

یکی : » تسا ریخا  باتک  ساسارب  ارهاظ  انالوم  هدورـس  تسا و  هدمآ  ص 279 )  ) دـلو ءاهب  فراعم  و  ص 196 ،)  ) ریطلا قطنم  (، 59
زوج هناد  هس  .دوب  هدرب  باوخ  ار  يو  دمایب  نوچ ...  دیآ  ورف  هقوشعم  ات  دوب  یم  رظتنم  ایب و  بش  تفگ  درک ، یم  ینز  قشع  يوعد 

وت زا  دیآ  هن  یقـشاع  وت  زا  یکدوک  يدرخ و  زونه  وت  هک  تسا  هتفگ  نینچ  هک  تسناد  دـش  رادـیب  وچ  .تفرب  درک و  يو  بیج  رد 
قشع رد  .دیآ  يزاب  زوج 

86 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندرک افو  زاجنا : ملعا ) هّللاَو  « ) .یسر قوشعم  هب  ات  يریمب  یشیدنیب  نوچ  هک  تسا  نآ 

نابساپ
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.دهع هب  هدننک  افو  .رادافو  زا  تیانک  دهع :

: ربص زا  هدنیاز  جرف  ( 2 تیب 1688 / لیذ  هب : دینک  هاگن  « ) .دجَو َّدَجَو  ائیش  بَلَط  نَم   » .روهشم تسا  یلثم  دوب : هدنبای  هدنیوج  تبقاع 
: تسا فورعم  لثم  زا  هتفرگ 

ِجَرَفلا ُحاَتفِم  ُربَّصلا 

ینعم اوالقاب  ار  اـیبول  يورقنا  نتخپ : اـیبول  ( 1 تیب 96 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) .تسا هدرمـش  ثیدـح  ار  نآ  قئاـقحلا  زونک  فلؤم  . 
.تسایبول شآ  ینعم  هب  ارهاظ  اما  هدرک ،

.تسا ینعم  نیمه  هب  زین  ندرک » شخب  نان   » دوصقم و هب  ندیسر  زا  ساپس  يارب  نتشک  دنفسوگ  .نداد  هقدص  ندرک : نابرق 

.نیگهودنا فاگ ) مض  هب  ، ) هدنرادتسود فاگ ) حتف  هب  : ) رادمرگ

ِدـْعَْولا َو َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  هناَدـعَولا : ُقِداَص  راشف  رد  هداـهن  اـپ  تریـصب  یب  راد  مرگ  ّيرتشم و  ياوه  زا 
رب ار  نیتسآ  رس  دندرک و  یم  دنلب  ار  اهابق  ضعب  نیتسآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دیرد : نیتسآ  زا  یکدنا  ( 54 میرم ، اِیبَن .(  ًالوُسَر  َناک 

.ما هدید  ناوارف  ار  اهابق  نینچ  دوخ  نم  .دوب  بیج  نوچمه  نیتسآرس  نآ  دنتخود و  یم  همکت  نآ  رب  ودندنادرگ  یم 

ياه تیب  رد  ص 523 ) ققحم ، يونیم ، ورـسخ ، رـصان  ناوید  « ) .تسام رب  هک  تسام  زا  هک  میلان  هک  اتفگ ز  : » دـسر یم  ام  رب  هچنآ 
ندش نشور  يارب  ناتـساد  نیا  .دننک  یم  يزاب  لاحرَت  دنچ  يزور  ناکدوک  نوچ  نارگید  دنراد و  قح  نادیرم  ار  راک  تفگ  شیپ 

 ). ْمُکِدـْهَِعب ِفوُأ  يِدـْهَِعب  اُوفْوَأ  هک : رادافو  دـنراد  وا  هب  ور  هک  نانآ  هب  تسا و  نابرهم  دوخ  ناگدـنب  همه  اب  ادـخ  .تسا  ینعم  نآ 
.دومن زیهرپ  تلفغ  باوخ  زا  دوب و  ابیکش  دیاب  ( 40 هرقب ،

نوچ مینمیا  نیز  ام  باوخ  یب  لد  يا 
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 (، يدیهش يونثم (  حرش  تسا  كدنا  دوخ  ِمغ  زا  مییوگ  هچره  تسکش  نَحطَم  نیا  رد  ام  ناکدرگ  مینز  یم  کبوچ  ماب  رب  سرح 
87 ص : ج 7 ،

هچره دومزآ  مهاوخ  دنچ  مدومزآ  دونـش  نارجه  هوشع  مهاوخن  نم  ار  هناوید  نیا  زا  دعب  هد  مک  دنپ  ارجام  يالـص  نیا  دـنچ  الِذاع 
نآ ریغ  ار  ریبدت  هلـسلس  مدیرد  هک  ار  ریجنز  نآ  میاپ  رب  هنب  نیه  تسا  یگناگیب  يرود و  هر  نیا  ردنا  تسا  یگناوید  شروش و  ریغ 
نآ تقو  تسیا  هم  قشاع  يا  سومان  رد  رب  تسین  تسار  ردارب  يا  سومان  قشع و  ملسگب  يرآ  ریجنز  دص  ود  رگ  مِلبقُم  راگن  دعج 

باوخ هتـسبب  يا  ایح  مرـش و  هدرپ  مدیرد  هک  ایب  هشیدنا  مرـش و  ِّودع  يا  موش  ناج  رـسارس  مراذگب  شقن  موش  نایرع  نم  هک  دـمآ 
یک مزوسن  ات  راوس  يا  قشع  لد  ددرگ  کنخ  ات  راشف  یم  ریگ و  ربص  يولگ  نیه  يوت  ملاع  رد  هک  ارای  لد  تخس  يوداج  زا  ناج 

زوسب شوخ  زوُجَیَال  دـیوگب  وک  سکنآ  تسیک  زوسب  يزوس  یمه  ار  دوخ  هناخ  شلزنم  نادـناخ و  اـم  لد  يا  شلد  ددرگ  کـنخ 
.دراد زاب  قوشعم  لاصو  زا  هک  یباوخ  هب  تسا  تراشا  نیز :...  تسا  رت  یلوا  نینچ  قشاع  هناخ  تسم  ریش  يا  ار  هناخ  نیا 

دـیآرب و نآ  زا  گناب  ات  دـندز  یم  رگید  يا  هراپ  رب  بوچ  يا  هراپ  اه  هچوک  ای  اـه  ماـب  رب  میدـق  رد  نابـساپ  ضعب  .نابـساپ  سرح :
زا تراعتسا  ناکدرگ : .دنراد ) یم  زاب  شیاسآ  زا  ار  نت  دنرادیب و  .تسین  باوخ  ار  قح  ناقشاع   ) .دیابرن باوخ  ار  نانابـساپ  رگید 

.تسا ینامسج  ياه  شهاوخ  مسج و 

تسکشب اهزوج 
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تشاد زغن  كاپ  حور  نتشک  دعب  تشاد  زغم  ناک  نآ  و 

.ایسآ و .اه  هناد  رگید  مدنگ و  ندرک  درخ  ياج  نَحطَم : تسا  نتسکشب  ار  بیـس  رانا و  نوچ  تسا  نت  شقن  رب  هک  ندرم  نتـشک و 
.رگتمالم لذاع : .میبایب ) ار  ناج  ات  میا  هدرک  درخ  تضایر  اب  ار  نت  میا و  هدروخ  اه  مغ  ام   ) .تسا تضایر  زا  تیانک  تیب  نیا  رد 

يزیچ دوخ  ینید  ردارب  زا  رگا  و   » .ندناوخ ار  نارای  نداد و  رس  ارجام  گناب  ارجام : يالص 

88 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

همه ات  دـنیوگ  ارجام  يالـص  و  دـنکن ...  تالابم  نازیزع  رظن  زا  هک  دـشاب  یـسک  رگم  دـشاب ، رت  یلوا  نآ  ندـیناشوپ  دـنیب  هتـسیابان 
ینعم هب  تیب  نیا  رد  تسا ، هدمآ  ینعم  دنچ  هب  سومان : ص 254 ) بابحالا ، داروا  « ) .دندنب رب  ار  هاقناخ  ِرَد  دنوش و  عمج  باحـصا 

.تسا یهاوخ  نتشیوخ  يدنسپدوخ و 

.قوشعم زا  تیانک  هشیدنا : مرش و  ِّوُدَع 

: دیوگ نادرگ و  يور  ریبدت  زا  و  نازیرگ ، لقع  زا  تسا و  ناساره  يدنسپدوخ  يدوخ و  زا  تسا  قح  قشاع  هکنآ 

یگنازرف یگنهرف و  زا  مریس  یگناوید  نف  رب  نم  مقشاع 

ناگناوید ياپ  رب  هک  يریجنز  هن  اما  تسا  ریجنز  ناهاوخ  وا  شاـعترا  ریحز و  ربص و  نیا  زا  دـنچ  شاـف  زار  میوگ  مرـش  دّردـب  نوچ 
.دنهن

.دوش رتسکاخ  دنازوسب و  شقـشع  شتآ  هک  دبای  شمارآ  یماگنه  رای  رود  نکیل  تسا  رود  هلئـسم  رابکـشم  دـعج  موق  نیا  هلـسلس 
اه تیب  نیا  ینعم  .تسا  وت  هناخ  ملد  هکارچ  ینازوس  یم  ار  دوخ  هاگیاج  ینازوس  یمن  ارم  وت  هک  دـهد  یم  ماـیپ  ار  قوشعم  هاـگنآ 

: هتفگ رعاش  هچنادب  تسا  کیدزن 

َهجَو ِراَّنلِاب  اقِرُحم  اَی 
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هیِفطَت یعِمادَم  َّناَف  الهَم  هَّبُِحم 

هتفرگ نآ  يالاب  هک  یعمـش  هرطق   ) شتآ اب  ار  تسود  هرهچ  هک  يا   ) هِیف َکَّنَال  ِیبلَق  یَلَع  رَذحاَو  یِحِراوَج  َّلُک  يِدَسَج و  اَِهب  قِرحا 
زا اما  نازوسب  ار  ممادنا  همه  نت و  عمـش  نادـب  .دـنک  یم  شوماخ  ار  وت  عمـش  شتآ  نم  ياه  کشا  هک  نازوسم  ینازوس ، یم  يا )

( .تسا هاگیاج و  نآ  هک  نک  رذح  ملد 

یب يوک  رب  یبـش  کـی  ردـپ  يا  بشما  راذـگب  ار  باوـخ  منـشور  شزوـس  هب  نم  معمـش  هکنآز  منک  هلبق  ار  زوـس  نیا  نیا  زا  دـعب 
ییاهدژا قشع  قرغ  ناقلخ  ِّیتشک  نیا  رگنب  دنا  هتـشُک  تلـصَو  هب  هناورپ  وچمه  دنا  هتـشگ  نونجم  هک  ار  اه  نیا  رگنب  رذگ  ناباوخ 

89 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  قشع  قلح  ییوگ  تشگ 

رب وج  نیزَک  ور  وج  بآ  دنا  تخیر  ار  اه  هلبط  وا  زا  دش  هگآک  راّطع  ره  لقع  ابرهک  وا  ار  هوک  نوچمه  ِلقع  ابرلد  دیدپان  ییاهدژا 
آرب یمورحم  قرز و  يابو  زا  نیا  نآ و  منادن  یم  ییوگ  دنچ  نیبب  ياشگب و  مشچ  رِّوَُزم  يا  دَحا  اوُفُک  َُهل  اّقَح  نُکی  َمل  دـبا  ات  ياین 
نیز شاـب  شخب  یتسم  یتسم و  زا  رذـگب  دوب  مناد  یم  تاـه  منادـن  نیو  دوش  منیب  یمه  منیب  یمن  اـت  آرد  یمّویق  ّیح و  ناـهج  رد 

تسمرس دوش  رپ  ملاع  ود  رگ  تسه  تسم  نادنچ  يوک  ره  رس  رب  تسا  سب  یتسم ؟ نیدب  وت  يزان  دنچ  شاوتسا  رد  نک  لقن  نُّوَلَت 
رونز دش  رپ  ناهج  رگ  ییران  یتسرپ  نت  دوب ؟ هک  راوخ  ییراوخ  دباین  يرایـسب  نیا ز  راوخ  تسین  کی  نآ  دنـشاب و  کی  هلمج  رای 

یک باتفآ 
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رد ندـش  وحم  .نتخوس  زوس : مار  دوب و  عِساَو  هَّللا  ُضرا  هکنوچ  مارخ  رتـالاب  هلمج  نیا  اـب  کـیل  باـهتلا  شوخ  ِفت  نآ  راوخ  دوب 
.ودب ندنام  هدنز  قوشعم و 

لئان قوشعم  رادـید  هب  تفخ و  تساوخ  یم  ار  نت  شیاـسآ  ناوج  نآ   ) .ینیب نتـشیوخ  یتسرپ و  نت  شیاـسآ و  زا  تیاـنک  باوخ :
.دنرارق یب  وا  قشع  زا  دنرادن و  رس  رد  قح  قشع  زج  هدرک و  اهر  ار  يدوخ  هک  نانآ  ناباوخ : یب  .دیدرگ )

.تفرگ شیپ  تقیرط  هار  دز و  مهرب  ار  ناکد  داد و  تسد  ار  راطع »  » هک یتلاح  هب  تسا  تراشا  راطع : ره  لقع 

.دنهد نارادیرخ  هب  تقو ، هب  ات  دنداهن  یم  اهدنوآ  نآ  رد  ار  اهوراد  میدق  ناراطع  هک  نیبوچ  يدنوآ  هَلبَط :

: تسا میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اّقَح :...  نُکی  َمل  .دیدرگ ) وحم  وا  رد  تخانش  ار  یقیقح  قوشعم  هک  ره   ) .قح قشع  هاگ  هقرغ  وج : نیا 
دیدرت کش و  رد  هشیمه  وا  .دبایب  ار  تقیقح  یئزج ، لقع  اب  دـهاوخ  هکنآ  زا  تیانک  رّوزم : ( 4 صالخا ،  ) .ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 

.تسا

90 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوخ هب  مئاق  هدنز و  یلاعت ) قح  ياه  تفص  زا  تسا  تفص  ود  : ) مویق ّیَح و 

.اهدیدرت کش و  زا  تیانک  اه : منادن 

.نیولت نتشاد ، فلتخم  تالاح  نتشگ و  نوگرگد  نُّوَلَت :

دورو زا  هک  لداعت  زا  تیانک  اوتسا : ( 2 تیب 2484 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) اه نول  ریما  يا  نک  یتمحر  ام  نیولت  رب  هک  تّوق  نآ  قح 
.تسار ناکلاس  تلاح  نآ  دنام و  تباث  ددرگن و  نوگرگد  فلتخم  ياه  تلاح 

(24 هرقب ،  ) .ُهَراجِْحلا ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  .شتآ  هب  نتخوس  روخرد  .دوش  یم  هتخوس  توهش  شتآ  رد  هک  يران :
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، ءاسن  ) .اهِیف اوُرِجاُهتَف  ًهَعِـساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .تعیبط  ناـهج  يارواـم  زا  تیاـنک  عِساَو : هّللا  ُضرا 
(97

دنلب سب  ار  ایبنا  ناد  يا  هصرع  دنا  هتفگ  عساو  هّللا  ضرا  هکنآ 

تخوس یهاوخ  نآ  شتآ  رد  يدرک ، هلبق  ار  قـشع  نوـچ  خاـش  کـشخ  ددرگن  اـجنآ  رت  لـخن  خارف  هصرع  نآز  گـنت  ددرگن  لد 
توهـش یتسم  زا  هاگنآ  .دیـسر  یهاوخ  یمویق  ّیح و  ناـهج  هب  دـیهر و  یهاوخ  نُّولَت  یلدود و  زا  .دوب  یهاوخ  هدـنز  نآ  اـب  سپس 

رایـسب رگا  قح  ناتـسم  دـنا و  نارازه  توهـش  تسم  .نارگید  هب  شخب  یتـسم  تشگ و  یهاوخ  قح  تسم  دـش و  یهاوـخ  نازیرگ 
هّللا ُضرا  هب  ات  هن  رتالاب  یماگ  نکم و  تعانق  زین  نیدـب  اما  نازیزع ، قح  دزن  و  .ٍهَدِـحاَو » ٍسفَنَک  َنُونِمؤُملا   » هک دـنا  نت  کی  دنـشاب 

.یسرب عساو 

تسم و حور و  هدـنمد  رد  زاـیتما  ردـنا  وش  یلیفارـس  ور  تسه  سدـق  نیمز  رد  يو  زا  رترب  تسا  بهـشا  زاـب  وچ  یتـسم  نیا  هچرگ 
هکنآ ییوگب  ات  تسیچ  رهب  منادن  نآ  منادن و  نیا  دش  هشیپ  منادن  نآ  منادـن و  نیا  دـش  هشیدـنا  حازم  لد  نوچ  ار  تسم  زاس  تسم 
تسه نآ  هکنآ  راذگاو  نیه  نآ  تسین  نیا و  تسین  نک  زاغآ  تبث  راذگب و ز  یفن  نخس  رد  دشاب  تبث  رهب  یفن  تسیک  میناد  یم 

91 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رآ  شیپ  ار  نآ  تسا 

نادب تیب 631  رد  هک  یتسم  هب  تسا  تراشا  یتسم : نیا  تسم  كرت  نآز  ردپ  يا  زومآ  رد  نیا  تسرپ  یتسه  نامه  راذـگب و  یفن 
.درک تراشا 

رد و  دیپس ، هایس و  زاب  بهشا : زاب 
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.تسا دوصقم  ناریط  ییابیز و  تیب  نیا 

.ینامسج ملاع  يارو  ملاع  سدق : نیمز  رد 

.ندروآ وحص  هب  رکس  زا  نتخاس و  رایشه  ار  ناتسم  زا  تیانک  ندش : لیفارس 

.وگ غال  شوخرس ، هشیدنا : حازم  امَن  تسا و  تایح  ناشیا  ار ز  هدرم  ایلوا  دنا  تقو  لیفارسا  هک  نیه 

یم ناـشن  تسم  ار  دوخ  دومرف : هتـشذگ  ياـه  تیب  رد  .تسا ) رگید  يزیچ  ندرک  تاـبثا  يارب  ندرک  ار  يزیچ  یفن   ) .تاـبثا تبَث :
قح تسم  رادرب ! تسد  منادن  نآ  منادـن و  نیا  زا  راذـگب و  ار  نیغورد  ِیتسم  نیا  .يزاس  یم  دوخ  یتسم  هناشن  ار  اه  منادـن  یهد و 

.شاب شخب  یتسم  وش و 

هدنیآ ناتساد  رد  هکنانچ   ) اه ییوگ  منادن  نآ  .يزاس  یم  هدنز  ار  نارگید  يدیسر  یتسم  نانچ  هب  رگا  دیوگ  یم  ياه  تیب  نیا  رد 
نیا منادـن  نیا  ندونـش  ار  كرت  ریما  نآ  هکنانچ  .یـشاب  یم  دـیدرت  رد  يرب و  یم  رـس  هب  رکُـس  رد  زونه  هک  تسا  نآ  هناشن  تسا )

( .وگب هَّللا  اهنت  راذگب و  ار  هلاال   ) .تسرپب ار  تسه  راذگب و  ار  یفن  .دمآ  شوخان  منادن ،

ریما مه  يریسا  مه  هک  بجع  نیا  ریگ  هناخ  ّالا  يولهپ  يدش  ال 

داشَّرلاب مَلعا  ُهَّللا  سَب  تسوا  داد  هاش  يدادن  وت  يداد  هچنآ 

برطم رومخم و  كرت  ریما  تیاکح 

هراشا

[ برطم رومخم و  كرت  ریما  تیاکح  ]

حوبص تقو  هب  ار  برطم  رومخم ، كرت  ریما  ِءاعدتسا 

هراشا

حوبص تقو  هب  ار  برطم  رومخم ، كرت  ریما  ِءاعدتسا 

ِثیدحلا ِرخآ  یلا  اُوباَط  اوُرِکَس  اَذا  اوُرِکَس َو  اُوبِرَش  اَذا  هئاَیلوَال  ُهَّدَعا  اباَرَش  ِیلاَعَت  ِهَِّلل  َّنا  هک  ثیدح  نیا  ریسفت  و 

دشون یم  نآ  زا  تسا  دَّرجم  هک  ره  ات  دشوج  یم  نآ  دب  رارسا  مخ  رد  یم 

یلالح زج  میروخن  یم  ام  تسا  مارح  يروخ  یم  وت  هک  یم  نیا  َنُوبَرْشَی  َراْربَْألا  َّنِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق 
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يوش تسم  يادخ  ِبارش  زو  يوش  تسه  تسین  ات ز  نک  دهج 

دوب نآ  تسم  تَّوق  توق و  لُقن و  دوب  ناتـسم  سنوم  ناج  ِبرطم  دـش  هاوخ  برطم  رمخ  رامخ  زو  دـش  هاگآ  رحـس  یکرت  یمَجعا 
برطم نیا  زا  نت  ِبارش  نیو  دوب  برطم  نآ  دب  قح  بارش  نآ  دیـشچ  برطم  ِمد  زا  یتسم  زاب  دیـشک  یتسم  يوس  ار  ناشیا  برطم 

ات نامسآ  وک  دوخ  کیل  نایب  رد  یظفل  تسه  یهابتشا  نسح  نآ  ات  نسح  نیا  ناَّتَـش  کیل  نخـس  رد  دراد  مان  کی  رگ  ود  ره  درچ 
هزوک ره  رد  هکات  رـس  هتـسب  ِياه  هزوک  نوچ  اه  مسج  تسا  نت  رد  نمؤم  ربگ و  كارتشا  تسا  نزهر  مئاد  ظفل  كارتشا  نامـسیر 

شفرظ هب  رو  یهـش  يراد  رظن  شفورظم  هب  رگ  تاـمم  رهز  زا  رپ  نت  نیا  هزوـک  تاـیح  بآ  زا  رپ  نـت  نآ  هزوـک  رگن  نآ  دوـب  هـچ 
هک تسا  یبارـش  ار  یلاعت  يادخ  یلاعت :...  ِهَِّلل  َّنا  ناج  دننام  نورد  رد  ار  شینعم  ناد  مسج  نیا  هدـننام  ار  ظفل  یهرمگ  وت  يرگنب 

یلا دندیدرگ  شوخ  دندش  تسم  نوچ  و  دندش ، تسم  دندیشون  نوچ  .تسا  هدرک  هدامآ  دوخ  ناتسود  يارب  نآ 
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: تسا هدمآ  بولقلا  حیباصم  رد  .دنا  هدرمش  ثیدح  ار  نآ  هک  رت  ینالوط  تسا  یترابع  زا  هلمج  نیا  .رخآ 

93 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هداد هطساو  یب  ار  بابحا  هتخیر و  حرف  حدق  رد  هک  تسا  یبارش  تبحم  بارش  »

اُولـصَّتا اذا  اُولَـصَتا و  اُولَـصَفنا  اَذا  اُولَـصَفنا َو  اُولَـصَو  اَذا  اُولَـصَو َو  اوُراَط  اَذا  اوُراَط َو  اُوبِرَط  اَذا  اُوبِرَط َو  اوبَلَط  اذا  اُوبَلَط َو  اوبرَـش  اَذاَـف 
.اوصَلخا

.دنا هدوزفا  نآ  رب  ییاه  هلمج  دوخ  حرش  رد  يولوم  دمحا  نب  فسوی  يورقنا و  ص 173 ) بولقلا ، حیباصم  )

: تسا نینج  ثیدح  نتم  ص 319 )  ) هّیوبنلا ثیداحا  یف  هَِّیلَعلا  هلاسرلا  باتک  رد 

، اُوبات اوُدَجَو ، اُوبَلَط  اذا  و  اوبَلَط ، اوُرَکَش  اذا  و  اوُرَکَش ، اوُرکَس  اَذا  َو  اورکَس ، اوبرط  اذا  و  اوبرط ، اوبرش  اذا  هئایلوَال ، ابارـش  یلاعت  هَِّلل  َّنا 
اوصَلخا اُولصَّت  اَذا  َو  اُولَصَّتا ، اُولَصَفنا  اَذا  َو  واُولَصَفنا ، اُولَص  اَذا َو  َو  اُولَصَو ، اوُصَلخا  اذا  َو  اوُصَلخا ، اُوبات  اَذا  َو 

.تسا هدروآ  رامش  هب  يوبن  ثیدح  ار  نآ  یفشاک  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  باتک  مان  زا  و  . 

ع)  ) اضرلا ماـمالا  هفیحـص  زا  دـسیون : جـالح  هب  فورعم  روصنم  نب  نیـسح  همجرت  رد  ص 130 ) ج 3 ،  ) تانجلا تاـضور  فلؤم 
: دومرف وا  هک  دننک  تیاور 

هئاَیلوَِلل ابارَش  َیلاَعَت  كَراَبَت َو  ِهَِّلل  َّنا 

يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  رد  لاس 1460  هب  فجن  يودهم  دمحم  ياقآ  قیقحت  حیحصت و  اب  اضرلا  هفیحص  ... 
اه ثیدح  نآ  هلمج  رد  ثیدح  نینچ  ثیدح و  يوتحم 32  نآ  تادایز  تسا و  ثیدح  يوتحم 203  هدش و  پاچ  هحفص  رد 133 

هدومرف زا  هرقف  نیا  دناد  تسا  ییانشآ  ع )  ) ناموصعم نانخس  اب  هک  ار  سکنآ  .دوش  یمن  هدید 
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.متفاین یتیاور  نینچ  ثیدح  ياه  باتک  رد  ناوارف  ششوک  اب  .تسا  هیفوص  خیاشم  زا  یکی  هتفگ  تسین و  نانآ 

نآ انالوم  دیـسرپ و  ثیدـح  نیا  ِّرـس  زا  ناشیا  زا  یکی  دـندمآ و  انالوم  تراـیز  هب  یتعاـمج  : » هک تسا  هدـمآ  نیفراـعلا  بقاـنم  رد 
هدمآ زین  ضیف  موحرم  ص 86 )  ) هَّینـسا هفحتلا  باتک  رد  ترابع  نیا  ص 351 ) ج 1 ، نیفراعلا ، بقانم  « ) .درک یهیجوت  ار  ثیدـح 

ياهردصم رد  تسا  هدمآ  ثیدح 956  لیذ  هنـسلا  باتکلا و  یف  هبحملا  باتک  رد  یلو  تسا  هتـسناد  ثیدـح  ار  نآ  ضیف  تسا و 
«. 10  » متفاین ار  نآ  هیلوا 

.دشاب هیفوص  خیاشم  زا  یکی  هتفگ  دیاب  دش  هتشون  هکنانچ 

.تسا دازآ  دریذپ  قلعت  گنر  هچره  زا  هدرک و  اهر  ار  يویند  ياه  هقلع  هکنآ  َدَّرَُجم :

__________________________________________________

يرهش ير  ياقآ  بانج  هدنروآ  درگ  هَّنُّسلا ، باتکلا و  یف  هبحملا  ( 10)

94 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(5 ناسنا ،  ) .تسا روفاک  هزیمآ  ار  نآ  هک  يا  هساک  زا  دـنماشآ  یم  ناکین  انامه  ًارُوفاک : اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی : َراْربَأـْلا  َّنِإ 
.6 تیب 3922 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

(. ص 98 هقیقحلا ، هقیدح   ) تسا ییانس  زا  يوش : تسه  تسین  ات ز  نک  دهج 

.دهد تسد  ار  یم  هدنشون  هک  یگتسخ  ینیگنس و  رمخ : رامخ 

اَذا  » هک تسا  ناتسم  نآ  ِتَّوق  توق و  دجو  نآ  دهد و  یم  تسد  يدجو  ار  نانآ  .تسا ) قح  ناتسم  فصو  تیب  نیا  : ) ناج بِرطُم 
بارـش نآ  زا  قح  يایلوا  ار :...  ناشیا  برطم  .تفای » طاسبنا  دش و  هداشگ  نادب  نم  ناج  یـسفَن : ِهب  َباَط  : » دـنیوگ .اوباَط » اوُرِکَس 

تسد زا  ار  لقع  يرهاظ  یم  ناتسم  دننام  تسا و  ینامحر  مد  زا  نانآ  یتسم  هکارچ  دنوش ، رطاخ  هداشگ  دنروخ و 
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.دنیآ برط  هب  دنوش و  رت  رایشه  دنهد ، یمن 

ار نانآ  بارش  نیا  .اروفاَک » اهُجاَِزم  َناَک  ٍسأَک  نِم  َنُوبَرشَی  : » تسا هتخاس  هدامآ  دوخ  يایلوا  يارب  قح  هک  یبارش  تسا : بارـش  ود 
ار نآ  هک  تسا  یبارـش  ار  نارگید  اما  .دـنک  یم  ریبعت  قح » بارـش   » هب نآ  زا  انالوم  هک  تسا  یبارـش  نآ  نیا  .دـناشک و  یم  قح  هب 

ینعم دنچ  ای  ود  يارب  یظفل  هک  دوب  نآ  یظفل  كارتشا   ) .دنا كرتشم  ظفل  رد  برطم  ود  ره  بارش و  ود  ره  .دنا  هتفگ  نت » بارش  »
عـضو كرتشم  موهفم  نآ  يارب  ظفل  هک  يونعم  كارتشا  فالخ  هب  .دوشن  تفای  عماج  ردق  اه  ینعم  نآ  نایم  هک  دـشاب  هدـش  عضو 

.تساه قرف  بارش  نآ  ات  بارش  نیا  زا  اما  دنراد  مان  بارش  ود  ره  .تساه ) ینعم  نآ  همه  عماج  هک  دوش  یم 

تیب لیذ  هب : دینک  هاگن  نسح :...  نیا  .نآ » نیا و  نایم  تسا  قرف  هزادنا  هچ  َكاَذ : اَذَه َو  َنَیب  َناَّتَش  : » دنیوگ .تسا  لعف  مسا  ناَّتَش :
.4 / 1323

و نونلاوذ ) «. ) قحلا َیلا  ِبُولُقلا  ُجِـعُزم  ّقَـحلا ، ُدِراَو  ُعاـمَّسلا  : » هک ناـج  برطم  يرگید  تسا و  نت  برطم  یکی  دـنا  برطم  ود  ره 
هچنآ .تسا  یمسج  كارتشا  زین  نایمدآ  رد  تسا ، یظفل  كارتشا  ظافلا  رد  هکنانچ  .دندش  هارمگ  ظفل  كارتشا  نیا  زا  سک  رایسب 
بایح یکی  اما  دنا ، مدرم  نیمه  سنج  زا  ود  ره  يربمیپ  یعدم  ربمیپ و  .تساهنآ  ناج - نورد - دنک  یم  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ 
هدنیآ ياه  تیب  رد  رتشیب  حیضوت  .فرظ و  هب  هن  یشاب  هتـشاد  فورظم  هب  هدید  هک  تساروت  .ناتـس و  تایح  يرگید  تسا و  شخب 

هاگن رگیدکی  زا  یم  ود  نیا  نتخانش  رتهب  يارب  .تسا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3095 

http://www.ghaemiyeh.com


.دعب هب   2 تیب 3392 / لیذ  هب : دینک 

95 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یُبن رد  يونعم  يداه  تسا و  ّلاض  یتروص  يونثم  ياه  ظفل  شقن  سپ ز  دوب  نیب  نَف  ُرپ  ِناج  ناج  هدید  دوب  نیب  نت  امئاد  نت  هدید 
وت مهف  یَش  مودعم  دوب  یک  فراع  شیپ  یم  تفگ  فراع  هکنوچ  هَّللا  هَّللا  لِضُم  ار  یضعب  یـضعب و  يداه  لد  نآرق ز  نیک  دومرف 

نارامخ ُرپ  باتش  درآ  نیدب  نآ  نآدب و  نیا  بارـش  اب  برطم  دنزابناود  نیا  دوب  نامحر  ِیم  مهو  ار  وت  یک  دوب  ناطیـش  هداب  نوچ 
رس رد  تسوا  ناگوچ  رد  يوگ  نوچ  هدش  لد  تسوا  نایاپ  نیا  نادیم و  ِرـس  نآ  دنرب  هناخیم  يوس  ناشنابرطم  دنرچ  برطم  مد  زا 

دنوش کی  اجنآ  دولوم  دلاو و  دنور  یشوهیب  هب  ود  نیا  نآ  زا  دعب  دوش  ادوس  نآ  تسارفص  را  رس  رد  دور  اجنآ  شوگ  تسه  هچنآ 
كاَرا َال  نَم  اَی  َسأَکلا  ِینِلنا  هک  كانباوخ  یتیب  دـیزاغآ  برطم  درک  رادـیب  ام  كُرت  ار  نابرطم  درد  ّيداش و  یتشآ  دـندرک  هکنوچ 

َتنَج کَبَتـشُملا  ِساَِبتلالا  ِرُوفُو  نِم  كَرا  َمل  نا  بَجَعال  ِیلقَع  َتنا  هابتـشِإل  ُباَـجِح  ِبرُقلا  ُهیاَـغ  هداَرا  ـال  نا  بَجَعاـَل  یِهجَو  َتنا 
مـشچ نت : هدـید  راغا  نَّمِم  یِعَم  نَم  مِّتَکا  یَک  راَفِقلا  ِیف  يِدانا  مُهِطلاَغا  َلب  دـیعَبِلل  َءادـِن  ای  اَی ؟ ُلقا  مَک  دـیِرََولا  ِلبَح  نِم  َتنا  بَرقا 

.دید دناوت  ار  سوسحم  اهنت  هک  یمشچ  .يرهاظ 

یهلا رارسا  هدنراد  هک  یناج  نف : رپ  ناج  .لد  .نیب  تقیقح  مشچ  .دید  دناوت  ار  سوسحم  يارو  هک  یمشچ  .نطاب  هدید  ناج : هدید 
تخانش زا  راچان  دید ، دناوت  ار  سوسحم  اهنت  درادن  نشور  نورد  هکنآ   ) .تسا
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يا همدقم  اه  تیب  نیا  نومضم  .هاگآ ) نانآ  ِّرس  زا  و  تسا ، نانآ  ياسانـش  تسا  نشور  یلد  هک  ار  نآ  اما  .تسا  مورحم  قح  نادرم 
.تسا هدمآ  يونثم  رد  هک  یبلاطم  نتخاس  نشور  يارب  تسا 

ینعم رب  هدـید  هکنآ  .دوش و  هارمگ  دـباینرد و  ار  ینعم  هک  دوب  درگنب ، يونثم  ياـه  ظـفل  هب  اـهنت  هکنآ   ) .ظـفل زا  تیاـنک  یتروص :
( .دبای ار  دزودب 

96 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ُلِّزَُنن َو  زین : ( 26 هرقب ،  ) .َنیِقِـساْفلا اَّلِإ  ِِهب  ُّلُِضی  ام  ًارِیثَک َو  ِِهب  يِدـْهَی  ًارِیثَک َو  ِِهب  ُّلُِضی  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  دومرف :...  ِیُبن  رد 
مودعم فیرعت  رد  ندوبن : یـش ء  مودـعم ، ( 82 ءارـسا ،  ) .ًاراسَخ اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدـیِزَی  ـال  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ٌهَمْحَر  ٌءافِـش َو  َوُه  اـم  ِنآْرُْقلا  َنِم 

ِیم .داَُعیَال » موُدعَملا  : » دـنیوگ دـننک و  لمح  یبلـس  یمکح  قلطم  مودـعم  هرابرد  و  تسین ، دوجوم  جراخ  ملاع  رد  هچنآ  دـنا  هتفگ 
.دهاوخ یمن  ار  نآ  یم »  » ظفل زا  هاگ  چیه  فراع  دنک و  یم  هابت  ار  لقع  هک  ارچ  تسا  مودعَملاَک  يروگنا 

هکنانچ دـهد  یم  حیـضوت  تیب  نیا  رد  تسین ، يروگنا  یم  شدوصقم  دـیوگ  یم  یم »  » فراع نوچ  تفگ  الاب  تیب  رد  وت :...  مهف 
تلالض تیاده و  نآ  و  دندرگ ، یم  هارمگ  یـضعب  و  دنوش ، یم  تیاده  دنـشیدنا و  یم  تسار  یـضعب  ینآرق  ظافلا  ینعم  مهف  رد 
یناطیش هداب  انالوم  ریبعت  هب  ای  و  يروگنا ) یم   ) مودعم یم  اهنت  یم  زا  هکنآ  .تسا  نینچ  زین  يونثم  ظافلا  تساهنآ ، مهف  نازیم  هداز 

یم زا  ار  سک  نـینچ  .دراد  رطاـخ  رد  هـک  دونـش  یم  ار  ینعم  نآ  ظـفل  زا  شوـگ  هـکارچ  دور  یم  ینعم  نادـب  شمهف  دـناد  یم  ار 
ینامحر
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.تسین يا  هرهب 

ظفل رد  دزاون  یم  زاس  هک  یبرطم  يروگنا و  ِیم  اب  یناحور ، برطم  ینامحر و  یم  .تسا  کیرـش  ینعم  هب  زابنا » : » دـنزابنا ود  نیا 
یم و نادـب  دـنک  یم  مهف  ار  یناحور  ِشخب  برط  برطم ، زا  یناـمحر و  یم  یم ، زا  هکنآ  دنتـسه .) یظفل  كرتشم   ) دـنا کـیرش 
هک تسا  یمهف  عبات  كرد  نیا  .دـنکیم و  باتـش  نادـب  دـبای  یمن  رد  يرهاظ  ینعم  زج  برطم  یم و  زا  هکنآ  درآ و  یم  ور  برطم 

.دنراد ظفل  ود  نیا  موهفم  زا  ود  نیا 

هب ار  نانآ  یناحور  ناشخب  برط  اما  .دـنوش  یم  شوخ  برطم  نیا  زاوآ  زا  دـنراد  رـس  رد  ار  یم  یتسم  رامخ  هک  نانآ  نارامخ : رپ 
یم و یتسم  نادیم : رـس  نآ  .تسا ) هدـش  فصو  برطم  هنوگ  ود  بارـش و  هنوگود  مینیب  یم  هکنانچ   ) .دـنناشک یم  يونعم  هناخیم 

.راک نایاپ  حور  یتسم  تسا و  راک  زاغآ  نآ  رامخ 

هب  ) دونـش و یم  ار  نآ  تسه  هچره  هک  ره  رـس  رد  هک  تسا  يرگید  حیـضوت  نآ ، زا  سپ  تیب  تیب و  نیا  يوگ :...  نوچ  هدش  لد 
.دنسر یم  اجکی  هب  ماجنارس  و  دنک ،) یم  ریسفت  دوخ  هقیلس 

.هد نم  هب  ار  ماج  منیب  یمن  ار  وت  هک  يا  َسأَکلا :...  ِینِلنا 

97 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدش  هابتشا  باجح  یکیدزن ، تیاهن  .منیبن  ار  نآ  هک  تسین  تفگش  ینم  هرهچ  وت  یهجَو :...  َتنا 

.منیبب ار  وت  هتخیمآ ، رد  رگیدکی  هب  دننامه  اهراک  يرایسب  زا  رگا  تسین  تفگش  یتسه  نم  درخ  وت  یلقَع :...  َتنا 

ق،  ) ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .يرتکیدزن  ندرگ  گر  زا  وت  َبَرقا :...  َتنِج 
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اه نابایب  رد  منکفا  یم  رد  اطخ  هب  ار  نانآ  هن  مُهِطلاَغا :...  َلب  .تسا  رود  هک  تسا  یـسک  ندناوخ  يارب  يا »  » .میوگ يا »  » دنچ ( 16
.مناشوپب مرب  یم  کشر  وا  رب  هکنآ  زا  تسا  نم  اب  هک  ار  نآ  ات  مهد  یم  رد  ادن 

: اه تیب  نیا  ینعم  هب  تسا  کیدزن  تیب  راهچ  نیا  موهفم 

مرود يو  زا  نم  هک  لکشم  تنیو  تسا  نم  هب  نم  زا  رت  کیدزن  تسود 

يزیچ نانخس  نآ  رهاظ  تسا  هدمآ  زمر  هب  ینانخس  يونثم  يواطم  رد  مروجهم  نم  نم و  رانک  رد  وا  هک  تفگ  ناوت  هک  اب  منک  هچ 
دنک یم  ریبـعت  دراد  رطاـخ  رد  هچنادـب  ار  نآ  درادـن  یهگآ  تقیقح  زا  تسا و  رهاـظ  لـها  هکنآ  .رگید  زیچ  دوـصقم  ِینعم  تسا و 

( دشاب شیدنادب   ) دوب يوارفص  جازم  ار  یـسک  رگا  .دنادرگ  یم  زاب  دراد  دوخ  رطاخ  رد  هچنادب  ار  هدنیوگ  ِنخـس  هدنونـش ، هکارچ 
یهاگآ نانآ  نورد  زا  دنیب و  یم  ار  صاخشا  مسج  اهنت  يرهاظ  هدید  هکنانچ  دیآ .) مشخ  هب   ) ددرگ یئادوس  نانخس  نآ  ندینش  زا 

رد تسا  حور  هک  ار  ینعم  صاخشا و  .تسا  نت  ياج  هب  هک  دننیب  یم  ار  ظفل  اهنت  يونثم  ياه  تیب  ناگدنناوخ  ای  ناگدنونش  درادن 
نآ هچ  دور  یم  ناـیم  زا  دنـشون و  یم  ناروـخیم  هـک  تـسین  یم  نآ  دوـصقم  دور ، یم  نخـس  یم »  » زا يوـنثم  رد  رگا  .دـنبای  یمن 

ْمُهُّبَر ْمُهاقَس  َو  زین : ( 5 ناسنا ،  ) .ًارُوفاک اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَْألا  َّنِإ  هک : تسا  یقاب  ِیم  یم ، زا  دوصقم  تسا  مودـعم 
ناتساد دنام ، ناهنپ  دیاب  هک  ار  اه  ینعم  نآ  نتشاد  ناهنپ  تبسانم  هب  و  ( 21 ناسنا ،  ) .ًاروُهَط ًابارَش 
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.دروآ یم  ار  هدنیآ 

هشیاع نتخیرگ  مالسلا و  هیلع  یفطصم  هناخ  رد  ریرض  ندمآرد 

هراشا

[ هشیاع نتخیرگ  مالسلا و  هیلع  یفطصم  هناخ  رد  ریرض  ندمآرد  ]

يزیرگ یم  هچ  هک  مالَّسلا  ِهیَلَع  لوسر  نتفگ  ریرض و  شیپ  زا  اهنَع  َهَّللا  َیِضَر  هشیاع  نتخیرگ  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  هناخ  رد  ریرَض  ندمآرد 
مَّلَس ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ار  لوسر  اهنَع  ُهَّللا  یِضَر  هشیاع  نداد  باوج  دنیب و  یمن  ار  وت  وا 

هچ هک  مالَّسلا  ِهیَلَع  لوسر  نتفگ  ریرض و  شیپ  زا  اهنَع  َهَّللا  َیِضَر  هشیاع  نتخیرگ  مالّسلا و  هیلع  یفطـصم  هناخ  رد  ریرَـض  ندمآرد 
َمَّلَس ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ار  لوسر  اهنَع  ُهَّللا  یِضَر  هشیاع  نداد  باوج  دنیب و  یمن  ار  وت  وا  يزیرگ  یم 

دمآرد نوچ  میقاس  يا  ثاغتسُملا  ثاغتسُم  مَیِقَتسُم  نم  بآ و  ِریم  وت  يا  ریمخ  ره  رونت  ِشخباون  ياک  ریرـض  ربمغیپ  شیپ  دمآ  ردنا 
رتابیز هکره  كانکشر  لوسر  ِّيرویغ  زا  كاپ  نوتاخ  نآ  دوب  فقاو  هکنآز  باجتحا  ِرهب  تخیرگب  هشیاع  باتـش  رد  زا  ریرـض  نآ 
لامج نوچ  دنهگآ  يریپ  یتشز و  زا  هکنوچ  دنهد  اَُّمق  ار  يوش  ناریپ  هدـنگ  نُوَنب  ای  دزیخ  زان  زا  کشر  هکنآز  نوزف  شکـشر  دوب 

رد هک  دسر  ار  وت  دص  دیـشروخ  نآ  تریغ  دسر  ار  وا  وک  ود  ره  ياهزان  نوع  شینادزی  ِّرف  زا  تسُدب  یک  نوک  ود  ره  رد  يدـمحا 
زا دـیوش  اوسر  نم  رون  شیپ  هنرو  دـیوشال  مریظن  یب  عاعـش  رد  ار  يور  « 11  » مه نارتخا  يا  دیـشک  رد  ار  يوگ  ناویک  هب  مدـنکفا 

وچمه راـطم  نیا  درگ  دـیّرپ  ناـنز  رپ  راو  شاـفخ  یبش  نم  یب  امـش  اـت  مور  هک  میاـمن  ـالا  مور  یک  موش  بیاـغ  یبـش  ره  نم  مرک 
عمـش دوب  وک  قراچ  وچمه  زاس  تشز  ار  دوخ  ياپ  نآ  دـیرگنن  دـیوش  بِجعُم  شکرـس و  تسم و  زاب  دـینک  هضرع  يرپ  ناسوواط 

يزارد زا  تسا  هدرک  یهن  نخس  نآ  تسا  زارد  هک  نک  نآ  كرت  لامش  لها  نم ز  زا  دیدرگن  ات  لامشوگ  رهب  حبص  میامن  ور  زایا 
 __________________________________________________ نک رما 

هیشاح رد  ( 11)
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یه ساسا : هخسن 

99 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هملس ّما  زا  ناهبن  زا  يرهز  .تسا  هدش  لقن  هعیش  تنس و  لها  قیرط  ود  زا  تیاور  کی  ناتـساد  نیا  ذخأم  هرابرد  ریرَـض : ندمآ  رد 
: دنک تیاور 

اَبِجَتحا ِهَّللا  ُّلوُسَر  َلاَقَف  .باجِحلِاب  اَنِرما  نا  َدـَعب  َِکلَذ  ِهیَلَع َو  َلَخَد  یَّتَح  ٍمُونکَم  ِّما  ُنبا  َلَـبقَأَف  .ُهنوُمیَم  َو  ِهَّللا ص ، َلوُسَر  َدـنِع  ُتنُک 
.ِهنارِصُبت اُمتَسلا  اَُمتنا  ِناَوایمَعَفَأ  َلاَق  اَُنفِرعَی  َال  اَنوُرِصُبیَال َو  یَمعا  َسَیلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَنلُقَف  ُهنِم 

قالخالا مراـکم  رد  تیاور  نیمه  هعیـش  قیرط  زا  و  ثیدح 4112 ) ص 63 ، ج 4 ، دواد ، یبا  ننـس  ص 296 ، ج 6 ، دمحا ، دنـسم  )
وا اب  هک  ینز  تسا و  هملـس  ّما  ثیدح  هدـنیوگ  مینیب  یم  هکنانچ  تسا و  هدـمآ  ص 37 ) ج 1 ،  ) راونالا راـحب  و  ص 233 )  ) یسربط

يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  هدمآ و  رون ) هروس  هیآ 30  لیذ   ) يزار حوتفلاوبا  ریـسفت  رد  هک  یتیاور  رد  تسا و  هنومیم  دوب 
.هشیاع هن  تسا  ع )  ) همطاف دش  ناهنپ  موتکم  ما  نبا  ندمآرد  ماگنه  هکنآ  هدش ، لقن  (ص 202 )

.انیبان ریرَض :

.یناسر یم  لامک  هب  رادرک  راتفگ و  هب  ار  ناگتخپان  هک  يا  رونت :...  ِشخباون 

«. وج تیاده   » زا تیانک  .هدنهاوخ  بآ  یِقسَتسُم :

: ثیدح هب  تسا  تراشا  يرویغ :

.ُهنَم ُرَیغا  اَنََأل  ِهَّللاَوَف  ِدعَس  ِهَریَغ  نِم  َنُوبَجعَتا 

.نارسپ يا  نونب : ای  ( 1 تیب 1763 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )

ینعم نیا  و  تاغللا ،) ثایغ   ) دنریگ يدقع  َنز  رـس  رب  هک  هغیـص  نز  . 1 تسا : هدـمآ  نآ  يارب  ینعم  ود  هماـن  تغل  رد  یکرت ) : ) اَُّمق
نیمه زا  هتفرگرب  ایوگ  ینعم  نیا  دنهد و  هاب  هّوق  تیوقت  يارب  هک  ییوراد  .دوش 2 . یم  هدید  یسراف  نوتم  رد 
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دـشاب کـلام  هلوخدـم  هک  دـنمان  يزینک  اـموق : .تسا  تسخن  ینعم  ناـمه  هب  اّـمق »  » اـنالوم تـیب  رد  .تـسین  تـسرد  تـسا و  تـیب 
(. خالگنس )

نآ رد  اه  هرایـس  هک  تسا  یکـالفا  ناـیاپ  هک  دنتـسناد  یم  متفه  نامـسآ  رد  ار  نآ  تسا و  لـحز  ناویک  ندـنکفارد : ناویک  هب  وگ 
بش ره  .دوش ) تسین  بولغم و  دتفا  رد  نم  اب  هک  ره   ) .ندیدرگ بولغم  ندشال : عاعش  رد  .متفر ) رترب  اه  نامسآ  زا   ) .تسا كالفا 

نآ رد  هک  رگید  یتلاح  درب و  یم  رـس  هب  نارگید  اب  تلاح  نآ  رد  دوب و  ار  مرکا  لوسر  هک  تسا  یتلاـح  هب  تراـشا  ندـش : بیاـغ 
زا يدعس  ریبعت  دوب و  بیاغ  نانآ  زا  لاح 

100 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رگید یتخادرپن و  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دومرف  هک  نینچ  یتقو  : » ثحب دروم  تیب  رد  تساـنالوم  هدورـس  هب  کـیدزن  تلاـح  ود  نیا 
ص 90) يدعس ، ناتسلگ  « ) .یتخاس بنیز  هصفح و  اب  تقو 

هک نانآ  لاح  زا  هتسویپ  مرکا  لوسر  هکنادب  تسا  تراشا  نم :...  یب  امش  ات  وا  يراگنز  یکاخ  نت  نآ  وا و  ِيراّتس  تسا  لیّللاو  زاب 
هدـش یتراشا  هتکن  نیدـب  هبوت ، هروس  هیآ 61  رد  هکنانچ  .دروآ  یمن  نانآ  يور  هب  اما  دوب ، هاـگآ  دـندرک  یم  راـتفر  وا  اـب  قاـفن  اـب 

.تسا

ینیبدوخ زا  ییاهر  يارب  هک  دیرگنب  دوخ  صقن  هب  زایا  نوچمه  امـش  .دوخ  بیع  صقن و  هب  نتـسیرگن  زا  تیانک  ندید : تشز  ياپ 
میامن ور  .دعب ) هب   5 تیب 1857 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تفر یم  نآ  ندـید  يارب  زور  ره  دوب و  هداهن  يا  هرجح  رد  ار  نابنا  قراچ و 

: حبص

نت بش  اب  کلف  نآز  دمآرب  نوچ  شباتفآ 
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یمن ناـمز  راـگدرورپ  يوس  زا  تقلخ  هکنادـب  تسا  تراـشا  نک : رما  ( 2 تیب 298 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) کَّعَدَو اَـم  نیه  تفگ 
هک تسا  نآ  ناـشن  دریگ ، یم  تروص  يا  هظحل  رد  هک  نوکیف  نک  رما  ( ) 82 سی ،  ) .ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  دهاوخ :

( .درک زارد  دیابن  ار  نخس 

هک دیآ  دیدپ  ات  دنیب ، یمن  ار  وت  یَمعا  هک  وشم  ناهنپ  يوش ؟ یم  ناهنپ  هچ  هک  اَهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ار  هشیاع  مالّسلا  هیلع  یفطـصم  ندرک  ناحتما 
تسا رهاظ  تفگ  ِدِّلقم  دوخ  ای  تسه  فقاو  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ریمض  زا  اهنع  هّللا  یضر  هشیاع 

ات دـنیب ، یمن  ار  وت  یَمعا  هک  وشم  ناهنپ  يوش ؟ یم  ناهنپ  هچ  هک  اَـهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ار  هشیاـع  مالّـسلا  هیلع  یفطـصم  ندرک  ناـحتما 
تسا رهاظ  تفگ  ِدِّلقم  دوخ  ای  تسه  فقاو  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ریمض  زا  اهنع  هّللا  یضر  هشیاع  هک  دیآ  دیدپ 

لقع تریغ  ارو  منیب  یمه  نم  دـنیبن ، وا  اه  تسد  اب  هشیاع  تراشا  درک  ناهن  وش  مک  ار  وت  دـنیب  یمن  وا  ناـحتما  يارب  ربمغیپ  تفگ 
تـسارچ نیکـشر  نینچ  نیا  يو  رب  لقع  تسار  حور  نیک  ییناهنپ  نینچ  اب  حوُصن  نیا  لیثمت  تاهیبشت و  ُرپ ز  حور  ِّیبوخ  رب  تسا 
تـسوا روـن  طرف  باـتفآ  نیا  شوـپ  يور  یب  دور  یم  وا  يور  شروـن  تسا  هدیـشوپ  هکنآ  وـخ  کـشر  يا  ینک  یم  ناـهنپ  هـک  زا 

زک مـنت  ردـنا  تـسا  رت  نوزفا  نآ  زا  کـشر  رثا  دــنیب  یمن  يو  زا  باـتفآک  رو  کـشر  يا  ینک  یم  ناـهنپ  هـک  زا  باـقن  ار  شیور 
نینچ نوـچ  نم  گـنج  رد  دوـخ  شوـگ  مشچ و  ود  اـب  نـم  گـنهآ  نارگ  کـشر  شتآ  مـنک ز  ناـهنپ  مـه  هـک  مهاوـخ  شدوـخ 

رد باجح  دـناَردب  رگید  يوس  زا  باتفآ  نآ  منک  شماـخ  را  مسرت  لِِـهب  ار  نتفگ  دـنبرب و  ناـهد  سپ  لد  ناـج و  يا  تتـسیکشر 
رت نوزفا  لیم  نآ  عنم  هک ز  دوش  رَهظا  ام  ِتفگ  یشومخ 
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ندیشوپ نخس  راهظا  نیع  تسا  نزور  نآ  نتسب  نتفگ  فرح  دوش  فَرعا  نَِأب  ُتبَبحا  شوج  دوش  فک  شا  هَّرُغ  رحب  دَّرُغب  رگ  دوش 
ناششوه دَّرپن  لگ  يور  يوس  ناششوگ  ددرگ  لوغشم  ُلق  هب  ات  لگ  يوب  زا  ناشلوغـشم  ینک  ات  لگ  يور  رد  نز  هرعن  هنالبلب  تسا 

102 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  ینزهر  یلیلد  ره  تقیقح  رد  تسا  ینشور  سب  وک  دیشروخ  نیا  شیپ 

نآ نایب  اه  تیب  نیا  .تخیرگ  هشیاع  دمآرد  ص )  ) لوسر هناخ  هب  ریرض  نوچ  تفگ  شیپ  ياه  تیب  رد  دّلقم : دوخ  ای  تسا  فقاو 
تسا هدرک  نایب  هک  نانچ  تسناد و  یم  ار  وا  کشر  دوب و  ص )  ) لوسر نورد  زا  ندوب  هاگآ  رطاخ  هب  هشیاع  ندش  ناهنپ  هک  تسا 

.دونشن زین  ار  وا  زاوآ  انیبان  ات  درک  تراشا  اه  تسد  اب  هشیاع 

ناصاخ زج  هک  تسا  نآ  يارب  ظفل  نتخاس  راکشآ  ینعم و  نتشاد  ناهنپ  هک  يونثم ، هرابرد  تسانالوم  نخس  تسا :...  لقع  تریغ 
ِحوُّرلا ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  تفگ : ار  ص )  ) لوسر دومرفن و  راکـشآ  ار  حور  تقیقح  یلاعت  يادخ  هکنانچ  دنبایرد ، ار  تقیقح آ  دیابن 
هاـگنآ .تسا  هدرک  ریـسفت  نآ  رب  قـح  تریغ  زا  یـشان  ار  حور  تقیقح  ندرکن  ناـیب  اـنالوم  ( 85 ءارـسا ،  ) .یِّبَر ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ِلـُق 

.دنام ناهنپ  ظافلا  رد  دیاب  مه  يونثم  ياه  ینعم  ددرگ  راکشآ  دیابن  حور  تقیقح  هک  هنوگ  نامه  دیوگ  يونثم  هرابرد 

هک تسا  يونثم  هدیزگ  ياه  ینعم  حوصن ، زا  دوصقم  .زردنا و  ینعم  هب  تیب  رد  و  زیچ ، ره  زا  تسا  صلاخ  ینعم  هب  حـُصن : حوُصن :
ضحم تقیقح  هدمآ  يونثم  رد  هچنآ  .هدش  ناهنپ  اه  ظفل  ششوپ  رد  تسا  يدنپ  کیره 
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.تسا هدمآ  هیبشت  ناتساد و  بلاق  رد  ناشیدنا  جک  ضرعت  زا  ندنام  نوصم  يارب  نکیل  تسا ،

ناهنپ حور  نوچمه  تسار و  اه  ینعم  هک  یناـهنپ  نیا  اـب   ) .يونثم ياـه  ینعم  اـب  ار  ناـهنپ  حور  تسا  یهیبشت  یناـهنپ :...  نینچ  اـب 
هدـید  ) هدیـشوپ ار  شیور  شرون  هک  ار  نآ  یهاوخ  یم  هنوگچ  ینک :...  یم  ناـهنپ  هک  زا  .درب ) یم  کـشر  نآ  رب  لـقع  ارچ  تسا 

.ینک ناهنپ  درادن ) ار  شندید  ناوت 

دوصقم اما  هدش  نایب  تاهیبشت  اه و  ناتـساد  بلاق  رد  هک  يونثم  ياه  ینعم  هرابرد  تسا  شیپ  ياه  تیب  لابند  رهاظ  هب  اه  تیب  نیا 
.دنک یم  حیرصت  نادب  اه  تیب  نیا  رد  هکنانچ  تسا  نیدلا  ماسح  تسا ، هدیشوپ  ار  وا  يور  شرون  هکنآ  زا  وا  یلصا 

رویُّطلا ُّرش  زا  تسوت  نابساپ  رون  هک  نیدلا  ماسح  قحلا  ءایض  يا 

103 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  شافخ ...  زا  رَّتَسُم  دیشروخ  وت  يا  شاقترا  رون و  تسوت  نابساپ 

تسا بش  تسا و  شافخ  يو  زا  بیصن  یب  تسا  بر  رون  مه  دیشروخ  هدرپ 

شوگ اب  هک  مراد  تریغ  وا  رب  نانچنآ  شوگ :...  مشچ و  ود  اب  دنا  هدنام  هدرـسف  ای  ور  هیـس  ای  دنا  هدنام  هدرپ  دُعب و  رد  نوچ  ود  ره 
.دنونشب ار  وا  نخس  دننیبب و  ار  وا  ارچ  هک  مگنج  رد  مه  مدوخ  مشچ  و 

.دوش یم  رتدنمزآ  نادب  دنراد  زاب  يزیچ  زا  نوچ  ار  یمدآ  ندش : رت  نوزفا  لیم  زا  عنم 

تراشا ُتبَبحا : شوج  ( 3 تیب 3217 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) درم عنم  زا  یمه  ددرگ  رت  مرگ  درک  هک  شعنم  نآز  درم  دـش  رت  مرگ 
: یسدق ثیدح  نومضم  هب  تسا 

ُتنُک
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َفَرعا نا  ُتبَبحَأَف  اّیِفخَم  ازنَک 

لوغشم ُلق  هب  ( 2 1 و 362 / تیب 2862 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) درک كالفا  زا  رت  نابات  ار  كاخ  درک  كاچ  بُِّرپ  ُدب ز  یفخم  جـنگ  . 
.نتفاین رد  ار  ینعم  ندوب و  ظفل  مرگرس  ندیدرگ :

زا هشیاع  ندش  ناهنپ  ناتساد  ( 2 تیب 858 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) دوش هدـیچیپ  شوگ  رد  ُلق  هنرو  دوش  هدـید  دوب  ذـفان  نوچ  شوگ 
یناتساد دش  هتشون  هکنانچ  ص )  ) لوسر تریغ  زا  هشیاع  یهاگآ  يوش و  یم  ناهنپ  ارچ  هک  وا  زا  ربمغیپ  ندیـسرپ  موتکم و  ّما  رـسپ 

رد يونثم  ياـه  ینعم  ندوب  هدیـشوپ  دوش  مولعم  اـت  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب  نآ  يارب  ناتـساد  نیا  .رگید  يا  هّصق  زا  هدـش  قیفلت  تسا 
مه اه  ینعم  زا  ضرغ  هکنانچنآ  .دنام  ناهنپ  نامرحمان  هدـید  زا  ات  اه  ینعم  يارب  تسانالوم  تریغ  رطاخ  هب  لیثمت ، ناتـساد و  بلاق 

سپ .دراذگ  یمن  ار  وا  روهظ  ِّبُح  دناشوپب  نامرحمان  زا  ار  نآ  دـهاوخ  یم  دـنچره  وا  هک  تسا  نیدـلا  ماسح  دـش  تراشا  هکنانچ 
.دنبای یم  ار  تقیقح  نآ  دوخ  نامرحم  دنک ، مرگرس  ظافلا  اب  ار  نامرحمان  هک  رتهب 

درک زاغآ  لزغ  نیا  كرت  ریما  ِمزب  رد  هک  برطم  نآ  تیاکح 

هراشا

درک زاغآ  لزغ  نیا  كرت  ریما  ِمزب  رد  هک  برطم  نآ  تیاکح 

مناد یمن  یهاوخ  یم  هچ  لد  یب  هتفشآ  نیا  زا  مناد  یمن  یهام  ای  ورس  ای  ینسوس  ای  یلگ 

ار ریما  برطم  باوج  یناد و  یم  هک  وگب  نآ  هک  كرت  ندز  رب  گناب  و 

نم یهاوخ ز  یم  هچ  ات  منادـن  نم  نثَو  ای  یهام  وت  هک  منادـن  نم  تَسلا  رارـسا  همغن  باجح  رد  تسم  ِكرت  شیپ  دـیزاغآ  برطم 
ای منز  نت  تمرآ  تمدخ  هچ  هک  منادن  یم 
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هاگ رب  رد  هاگ  یـشک  یم  نوچ  ارم  هک  منادن  یم  اجک  وت  مااجک  نم  منادن  یم  ادـج  نم  زا  یتسین  هک  بجع  نیا  تمرآ  ترابع  رد 
ار ام  كرت  تفِگِـش  زا  منادن  یم  دش  دح  نوچ ز  درک  زاس  منادن  یم  منادن  یم  درک  زاب  منادن  رد  بل  نینچمه  یـشَک  یم  نوخ  رد 
هن تفگ  تسد  هب  یگنهرس  تفرگب  ار  زرگ  دیسر  برطم  رس  رب  اَهیَلَع  ات  دیشک  یسّوبد  كرت و  نآ  دیهجرب  تفرگ  لد  هرارَح  نیز 

نیدلا ِّیضر  زا  تیب  ای :...  یلگ  شرـس  نم  مبوکب  ار  معبط  تفوک  شَرَم  ّدح و  یب  رارکت  نیا  تفگ  تسا  دب  مد  نیا  یـشُک  برطم 
: تسا نیا  نآ  علطم  هک  نزو  نیا  رب  تسا  یلزغ  ار  انالوم  تسا و  يروباشین 

هکنادب تسا  تراشا  تَسلا : ِرارسا  مناد  یمن  یهاوخ  یم  هچ  نونجم  هتـشگرس  نیزو  مناد  یمن  یهام  ای  هرهز و  ای  يدیـشروخ و  وت 
.تسا خرچ  راودا  زا  هتفرگ  دنیارس  یم  هک  اه  همغن  دنرآرب و  نابرطم  هک  اهزاوآ 

105 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تب نثو : ( 4 تیب 733 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) قلخ هب  روبنط و  هب  شدنیارس  یم  قلخ  هک  نیا  تسا  خرچ  ياه  شدرگ  گناب 

.نینهآ زرگ  سوُّبَد : هنارت  فینصت ، هَرارَح :

( يورقنا حرش   ) .نایژ ریش  دنا : هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  بیکرت  نیا  اهیَلَع :

.ِسأَّرلا َِکلَذ  یَلَع  یَّتَح 

تراشا دمحم .) یلو  يونثم ، حرش   ) هاگان يراوزبس ) يونثم  حرـش  ( ) 30 ّرثدم ،  ) .َرَشَع َهَعِْـست  اْهیَلَع  هیآ : هب  تراشا  يوقلا ) جهنملا  )
.هنوگ نیا  زا  ییاه  ینعم  و  ( 26 نمحر ،  ) .ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  هیآ : هب 

هب اَهیَلَع  : » تسا هتفر  راک  هب  دروم  دنچ  رد  نیفراعلا  بقانم  رد  بیکرت  نیا 
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، دـلجم نامه  « ) .متفر رگید  زامن  برق  ات  نازیخ  ناتفا و  اهیَلَع  ( » ص 96 ج 1 ، « ) هتفایرد ار  گرزب  نآ  تبحـص  هدمآرد  مامت  هارکا 
ییاط هرق  هسردـم  ضوح  رد  ار  اه  جولبآ  تمامت  اهیلع  ( » ص 131 « ) .درک ماش  راید  تمیزع  دـمآ و  نوریب  یبش  اـهیلع  ( » ص 264

هب نوچ  رایسب  تامحز  زا  دعب  اهیلع  ( » ص 296 « ) .دیشوج انالوم  تقفش  هک  دیشوک  نادنچ  دلو  ترضح  اهیَلَع  ( » ص 181 « ) هدرک
نوچ اهیلع  ( » ص 368 « ) .میدروآ نوریب  ایرد  رانک  هب  نوچ  رایـسب  تامحز  زا  دـعب  اـهیلع  ( » ص 368 « ) .میدروآ نوریب  ایرد  راـنک 

، هکنیا ات  ماجنارـس ، ینعم  هب  ناوت  یم  اه  ترابع  نیا  همه  رد  ار  اهیلع » ( » 378 ص 377 - « ) .دمآرد مامت  بدا  هب  يزیربت  نیدـلاردب 
( .دیسر برطم  رس  رب  ماجنارس  ات   ) .تسا ینعم  نیمه  هب  مه  تیب  رد  درک و  ینعم  نیا ، دننام  و 

مسرپب نم  شکم  رد  منادن  یم  منادن  یم  شیناد  یم  هک  جیگ  يا  وگب  نآ  رب  دوصقم  نزب  یناد  یمه  رو  روَخم  هگ  ینادن  یم  انابتلَق 
نم وگب  دوخ  زارد  ِهار  ین  ّین و  رد  یـشکرد  زارط  هن  لصوم  هن  دادغب و  هن ز  يره  زا  هن  خلب و  هن ز  ییوگب  وت  يُرم  یه  ییاجک  زک 

يدیهش يونثم (  حرش  بابک  هن  بارـش و  هن  ییوگب  وت  باتـشان  يدروخ  هچ  مسرپب  ای  هََلب  اجنیا  طانَم  ِحیقنَت  تسه  هر  زاب  مااجک  زا 
106 ص : ج 7 ، (، 

هکنآز برطم  تفگ  تسیچ  رهب  زا  زارد  ییاـخ  نخـس  نیا  سب  اـهنت و  وـگب  نآ  يدروـخ  هچنآ  سدـع  هـن  دـیَرث و  هـن  دـیدَق و  هـن 
يرب ات  مدرک  یفن  وت  یفن  زا  شیپ  تابثا  دمر  یم  تسا  یفخ  مدوصقم 
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.نک زاغآ  تسا  دوصقم  هک  ار  ییاون  َرب : دوصقم  نزب  ار  زار  دیوگ  گرم  يریمب  نوچ  ار  زاس  نیا  یفن  هب  مرآ  اون  رد  وب  تابثا  ز 

یم ار  يُرم »  » .تسا یفتنم  هدننک  لادج  ءاِرم  يِرم  لامتحا  سپ  .تسا  هدش  طبض  ار »  » رـسک و  میم »  » مض هب  ساسا  هخـسن  رد  يُِرم :
.دنک یم  يراددوخ  تقیقح  نتفگ  زا  وگنخـس  هکارچ  تسا  یـضرف  نینچ  لمتحم  مه  ماقم  تفرگ و  راکایر  یئارم :»  » ففخم ناوت 

.كدرم يا  يرم  یه  .هدش  توف  ناسیون  گنهرف  زا  هک  دشاب  دوصقم  يرگید  ینعم  تسا  نکمم  و 

.ییوگب هن  هن : یپ  رد  یپ  ین : ّین و  رد  یشکرد  نادلبلا ) مجعم   ) .ناتسکرت ياهدحرس  زا  باجیپسا  هب  کیدزن  تسا  يرهش  زارِط :

یفصو رد  دوب و  كرتشم  یفـصو  رد  رگید  یعوضوم  اب  عوضوم  نآ  دشاب و  هتفرگ  قلعت  یعوضوم  رب  یمکح  هاگره  طانم : حیقنَت 
ضرغ دـنیوگ و  طانم  حـیقنت  ار  نآ  قراف  فصو  هن  تسا  كرتشم  فصو  رطاـخ  هب  عوضوم  نآ  رب  مکح  ّقلعت  دوش  مولعم  رگا  هن ،
مادـک زا  ینک  مولعم  ییوگب و  تحارـص  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  ریبعت  یهلبا  هب  نآ  زا  انالوم  هک  اـجنیا  رد  طاـنم  حـیقنت  زا 

.ییوگب دنا  كرتشم  رهش )  ) مان رد  دنراد و  نوگ  هنوگ  ياه  مان  هک  ار  اهرهش  هکنیا  هن  يرهش 

.لقع فعض  .ینادان  هََلب :

.اتشان باتشان :

.همروَق .هدرک  کشخ  دوس  کمن  تشوگ  دیِدَق :

.دیرت دیَرث :

.نتفگ هدوهیب  .ییاخژاژ  ییاخ : نخس 

.دور یم  نایم  زا  تابثا  دوخ  ینک ، تابثا  تسه  هک  ار  نآ  نآ ، نیا و  یفن  اب  یهاوخب  وت  ات  تابثا : دمر  یم 

ار يدوخ  درک و  اهر  دیاب  ار  اه  قلعت  هکنیا  نا  هدنیآ و  راتفگ  يارب  تسا  يا  همدقم 

يدیهش يونثم (  حرش 
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107 ص : ج 7 ، (، 

دمر یم  تابثا  دریگن ، تروص  یفن  انالوم  هدومرف  هب  ای  ندرم  نیا  ات  یناسفن و  فاـصوا  ندـیناریم  هکلب  ینامـسج  ندرم  هن  دـناریم ،
.تسا يرتشیب  یضوت  هدنیآ  ياه  تیب  رد  و  دبای .) یمن  ققحت  )

تشگ یتشهب  ندرم  نینچ  زا  سیردا  هک  یهاوخ  یگدنز  یم  رگا  گرم  زا  شیپ  تسود  يا  ریمب  اوُتوُمَت  نا  َلبَق  اوُتوُم  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُهُلوق  ریسفت 
ام زا  شیپ 

ندرم نینچ  زا  سیردا  هک  یهاوخ  یگدـنز  یم  رگا  گرم  زا  شیپ  تسود  يا  ریمب  اُوتوُمَت  نا  َلـبَق  اُوتُوم  ُمـالَّسلا  ِهیَلَع  ُُهلوـق  ریـسفت 
ام زا  شیپ  تشگ  یتشهب 

ماب هب  ییان  نابدرن  ِلامک  یب  مامت  ندنک  ناج  تسین  يریمن  ات  يا  هدروان  ُدب  لصا  ندرم  هکنآز  يا  هدرپ  ردـنا  يدـنک و  یـسب  ناج 
دور یک  هَچ  زا  ولد  ردنا  بآ  دوب  مک  زگ  دص  زگ ز  کی  نسر  نوچ  دوب  مرحمان  هدنـشوک  ار  ماب  دوب  مک  هیاپ  ود  هیاپ  دص  نوچ ز 

تـسا قراغ  ار  یَغ  ساوسو و  ِیتشک  تسا  قِراط  وک  ناد  لصا  رخآ  ِّنَم  ریخالا  ُّنَم  وا  ردنا  یهننب  ات  ریما  يا  یباین  یتشک  نیا  قرغ 
زارط عمش  يا  حبـص  رد  وش  تام  زارد  ندنک  ناج  تشگ  يدرمن  نوچ  دوش  قرغتـسم  هکنوچ  شه  یتشک  دوش  قرزا  دبنگ  باتفآ 

نت مشچ  دمآ  شوگ  هبنپ  هکنآز  نکش  مه  رد  ینم  نز  دوخ  رب  زرگ  ناهج  دیشروخ  تسا  ناهنپ  هک  ناد  ناهن  ام  ِنارتخا  دنتشگن  ات 
رب شیوخ  لاـتق  رد  يا  هدـید  نم  تروص  رد  دوخ  سکع  ینم  نیا  ملاـعف  ردـنا  تسوت  سکع  یند  يا  دوخ  ینز  یم  دوـخ  رب  زرگ 
دض ات ز  یکش  یب  دشاب  تسه  ّدض  یفن  وا  تشادنپ  دوخ  مصخ  ار  دوخ  سکع  ورف  دش  هَچ  رد  هک  يریـش  نآ  وچمه  يا  هدیـشوج 

تَأشن نیا  ردنا  تسین  مالعا  ّدض  یفن  زج  نامز  نیا  یکدنا  ینادب  ار  دض 
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گرم يور  يروگ  رد  هک  یگرم  نانچ  هن  باجح  ناّردرب  نیزگب و  ار  گرم  بابلوذ  يا  نآ  دـیاب  تباـجح  یب  تسین  ماد  یب  یمد 
109 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يور  يرون  ردهک  یلیدبت 

ص ج 66 ،  ) راونالاراحب رد  عوصرملاؤلؤللا ،) زا  لقن  هب  يونثم ، ثیداحا   ) دـنا هدرمـش  ثیدـح  ار  نآ  یـضعب  اُوتوُمَت : نا  َلبَق  اُوتُوم 
ج 66، راونالاراحب ، «. ) ِروُهـشَملا ِثیِدَحلا  ِیف  َدَرَو  دَق  َو   » زین و  تسا ، هدمآ  دش ) هتفگ  هکنانچ  « ) لیق امک   » ظفل اب  ترابع  نیا  ( 317

: مینیب یم  ع )  ) یلع نانخس  رد  ص 59 )

.ُهُظِیلَغ َفَُطل  ُُهلیلَج َو  َّقَد  یَتَح  ُهَسفَن  َتاَما  ُهَلقَع َو  یَیحا  دَق 

هبطخ 220) هغالبلا ، جهن  )

.تسا ییانس  زا  تیب  تسود : يا  ریمب  دُرب  يوب  زَر  نیا  لصا  زا  وا  ینعی  درم  گرم  زا  شیپ  هک  ار  نآ  کنخ  يا 

.درمش یم  رب  ار  دوخ  ياه  تمدخ  هک  یماگنه  .تفگ  دوخ  قوشعم  هب  قشاع  هچنادب  تسا  تراشا  .ندیشک  یتخس  ندنک : ناج 

کین بای  ردنا  نهپ و  اشگب  شوگ  کیلو  يدرک  همه  نیا  قوشعم  تفگ 

تساه عرف  يدرک  هچ  نیا  يدرکن  نآ  تسالو  تسا و  قشع  لصا  ِلصا  هچنآک 

ینامـسج ياـه  قلعت  راـتفرگ  ندوب : هدرپ  رد  تسا  یتـسین  تسا و  ندرم  شلـصا  تفگ  تسیچ  لـصا  ناـک  وگب  قشاـع  نآ  شتفگ 
دـشاب هاتوک  نابدرن  رگا  هدنـشوک :...  ار  ماب  .یناریمب ) تسا  ینیبدوخ  يدوخ و  هناشن  هچنآ  دیاب  یـسرب  قح  هب  یهاوخ  رگا   ) .ندوب

هک راب  زا  رادقم  نآ  ریخالا : ُّنَم  .دیـسر ) دهاوخن  دصقم  هب  دشاب  کلاس  رد  يوایند  قلعت  كدـنا  رگا   ) .دـسر یمن  ماب  هب  هدـنورالاب 
نیا رد  .دور و  ورف  بآ  رد  یتشک  دنهن ، نآ  رد  یتشک  تیفرظ  زا  نوزف  نوچ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3111 

http://www.ghaemiyeh.com


.يدش قرغ  قح  رد  ای  يدیسر  قح  هب  يدرک  اهر  ار  نآ  نوچ  هک  تسا  يدام  ّقلعت  نیرخآ  زا  تیانک  ریخلا » ُّنَم   » تیب

تـسا هدرک  قراط  زا  هک  یتفـص  مود و  تیب  مین  هب  هجوت  اب  .يدادـماب  هراتـس  .هدـنبوک  .بش  رد  رتشیب  هدـنیآ و  رد  ناهگان  قراـط :
نیرخآ ندرک  اهر  اه ، یکیرات  نتفر  نایم  زا  تسا و  حبـص  هناشن  يدادماب  هراتـس  ندیـشخرد  هکنانچ   ) .تسا رت  بسانم  ریخا  ینعم 

هفاضا : ) شه یتشک  .تسا ) هدـشن  دوبان  هسوسو  تسا  یقاب  قلعت  كدـنا  ات  .دزاـس  یم  دوباـن  ار  یغ  ساوسو و  ینامـسج  ّقلعت  دـنب 
.يدرگ يدیشروخ  يوش و  قرغ  قح  رد  يزاس و  اهر  ار  شاعم  لقع  نوچ  هّبشمب ) هب  هّبشم 

110 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندینادرگ تسین  قح  لامج  رد  ار  دوخ  ندش : تام  حبص  رد 

نانیبدوخ و همه  تقیقح  هب  تسا و  كرت  ریما  رهاظ  هب  بطاخم  .ندیدرگ  قح  ندونش  زا  عنام  ینیبدوخ  ندش : نت  هبنپ  شوگ  مشچ 
.تسوـت یتـشز  سکع  ینیب  یم  نم  رد  یتـشز  زا  هچنآ  .ینزب  زرگ  اـب  ارم  یهاوـخ  یم  يا و  هتفرگ  مـشخ  نـم  رب  وـت  .ناتـسرپدوخ 

.داهن راک  نیا  رس  رب  ناج  تساخرب و  نآ  نتشک  هب  دید و  هاچ  رد  ار  دوخ  سکع  ( 1 / 1304  ) ریش نآ  هکنانچ 

.تسا دض  یفن  منادـن  زا  دوصقم  هک  يو ، ییوگ  منادـن  هب  وا  داریا  خـساپ  رد  ریما و  هب  تسا  برطم  نخـس  دـشاب : تسه  دـض  یفن 
ناوتن ار  تقیقح  ینامـسج  تاـیح  نیا  هریاد  رد  ناـهج و  نیا  رد  هکارچ  .دـنرادنپ ) یم  تقیقح  ار  نآ  تسا و  تقیقح  دـض  هچنآ  )

ار یناسفن  ياه  تفص  رگا  اما  .دوش  یم  راکشآ  گرم  زا  سپ  نآ  هچ  دید 
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.دوش یم  راکشآ  تقیقح  دور و  یم  رانک  هب  تسا  لقع  يور  رب  هک  يا  هدرپ  یناریمب  دوخ  رد 

یکانمغ راخ  دـش  جرف  مغ  دـنامن  یکاخ  تأیه  دـش  رز  كاـخ  درتس  یگنز  تغبـص  دـش  ییمور  درمب  یگچب  نآ  تشگ  غلاـب  درم 
هدش شناج  هدرم و  نادکاخ  رب  ناگدنز  نوچ  دور  یم  وت  هدنز  ینیب  هک  یهاوخ  ار  هدرم  وجرارسا  ياک  تفگ  نیز  یفطصم  دنامن 

هب نیا  لقن  تسا  هدرک  وا  گرم  زا  شیپ  هکنآز  تسین  لقن  ار  وا  حور  دریمب  رگ  تسا  ینکـسم  الاب  هب  مد  نیا  ار  شناج  نامـسآ  رب 
ار يا  هدرم  نیمز  رب  دنیبب  هک  دهاوخ  هک  ره  ماقم  ات  یماقم  زا  یلقن  وچمه  ماع  ناج  لقن  وچ  هن  دشاب  لقَن  لقع  هب  هن  دیآ  مهف  ندرم 

ینک نوزفا  رشح  هب  ات  ار  قیّدص  رگن  تأشن  نیا  ردنا  نیرَـشحُملا  ریما  یقّدص  دش ز  نیبب  وگ  ار  یقت  رکبوبا  رم  نینچ  رهاظ  دور  یم 
ینعم حیـضوت  يارب  تسا  یلاثم  تشگ : غلاب  درم  دقع  ّلح و  يانف  رد  دش  لح  هکنآز  دقن  دوب  تمایق  دـص  دّـمحم  سپ  ار  قیدـصت 

یم دوبان  ار  یکاخ  تفـص  نتـشگ  رز  .دزاس  یم  دوبان  ار  یهایـس  ندـش  دـیپس  درب ، یم  نایم  زا  ار  یکدوک  ندـش ، غلاـب  تیب 739 .
نایم زا  نتشگ و  تسین  هن  تسا ، لیدبت  اهرییغت  هنوگ  نیا  .دیادز  یم  ار  مغ  نتشگ  نامداش  دنادرگ و 

111 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا لیدبت  زین  يور ) يروگ  رد  هک  یگرم  نانچ  هن   ) دش تراشا  نادب  تیب  نآ  رد  هک  ندرم  زا  دوصقم  .نتفر و 

.نیمز زا  تیانک  نادکاخ :

رد ار  نآ  يورقنا  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  دشاب : لقن 
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: هدروآ دوخ  حرش 

ٍراَد یلا  ٍراد  نِم  َنُولُقنَی  َلب  َنُوتوُمَی  َال  َنُونِمؤُملا 

.دنور یم  يا  هناخ  هب  يا  هناخ  زا  هکلب  دنریم ، یمن  نانمؤم  . 

تسد هب  وا  دریگب  اوُقُلت  َال  رما  تسا  هکلهت  شمشچ  شیپ  ندرم  هکنآ 

.ناگدشرشح ياوشیپ  نیِرَشحُملا : ُریما  باطخ  رد  ار  وا  رم  دیآ  اوعِراَس  باب  حتف  دش  وا  شیپ  ندرم  هکنآو 

، نیمز رب  هک  تسا  يا  هدرم  هدرب  نایم  زا  ار  ینیبدوخ  هتـشک و  ار  يدوخ  نوچ  هک  نیبب  ار  قیّدص  ناهج  نیا  رد  تَأشَن :...  نیا  ردنا 
تیاور هماع  قیرط  زا  هدمآ و  يِوَقلا  ُجَهنَملا  و  ( 287 ، 52 ص 14 ،  ) هاضقلا نیع  تادیهمت  رد  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  .دور  یم 

: تسا هدش 

ٍرَکب یبا  یلا  رُظنَیلَف  ِضرالا  ِهجَو  ِیف  یِشمَی  ٍتِّیَم  ِهجَو  َیلا  َرُظنَی  نا  َدارا  نَم 

ياوشیپ ص )  ) لوسر نوچ  .دزاس و  یم  هاگآ  گرم  زا  سپ  ندش  هدنز  رشح و  ینعم  زا  ار  وت  وا  نوچ  یناگتشک  سفن  وا و  ندید  . 
.دیوگ دعب  تیب  رد  هکنانچ  تسا  تمایق  دص  وا  سپ  دوب ، ینیبدوخ  يدوخ و  نتشک  رد  نانآ  ناگدنزومآ  سفن و  ناگدنشک 

: دوب تمایق  دص  دمحم 

منم کن  تمایق  هک  امنب  شیوخ  منص  يا  تمایق  هک  دیوگ  هکره 

تغل رد  دقع : لح و  ( 4 / 1479 تیب 1480 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) هدـش نوزفا  ناهج  دـص  تمایق  نیز  هدز  تنحم  لئاس  يا  رگن  رد 
سفن و نتشک  اب  وا  .تسا  داسف  نوک و  ملاع  ياهراد  ریگ و  دقع  لح و  زا  دوصقم  تیب  نیا  رد  اما  تسا ، نتـسب  ندوشگ و  ینعم  هب 

تَماَق دَقَف  َتاَم  نَم  : » هک دیسر  تمایق  هب  درک ، نینچ  نوچ  درک و  وحم  دوخ  رد  ار  يدوخ  نآ  تاقلعت 
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هک تسین ، ینامسج  گرم  اُوتوُمَت » نا  َلبَق  اُوتُوم   » رد ندرم  زا  دوصقم  داد  حیضوت  تیب 739  رد  .ُُهتَماَِیق »

112 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ضرغ ینیبدوخ و  هک  یناسک  .گرم  نآ  ینعم  يارب  تسا  يرتشیب  حیضوت  اه  تیب  نیا  .تسا  یناویح  سفن  صاوخ  زا  گرم  نینچ 
رد قلخ  ملاع  رد  ناش  نت  دـنچره  تسا ، لصتم  رما  ملاع  هب  ناـنآ  حور  دـنا ، هتـسر  مسج  هب  قلعت  زا  دـنا و  هتـشک  ار  یناـسفن  ياـه 

: دومرف رکبوبا  هرابرد  ص )  ) لوسر هکنانچ  .تسا  تکرح 

نابز اب  دنچ ؟ هار  تمایق  ات  تمایق  يا  دنا  هدیـسرپ  یمه  ار  تمایق  وز  نایع  ردنا  وا  دوب  تمایق  دص  ناهج  رد  دـمحا  تسا  یناث  هداز 
مارِک اَـی  ٍتُوم  لـبَق  اُوتُوم  زمر  ماـیپ  شوـخ  لوـسر  نآ  تفگ  نیا  رهب  یـسک ؟ دـسرپ  ار  رـشح  رـشحم  هک ز  یـسب  یتـفگ  یم  لاـح 
طرـش ار  زیچ  ره  ندـید  نیبب  ار  تمایق  وش  تمایق  سپ  توص  تیِـص و  نیا  ما  هدروآ  فرط  نآز  توَم  لبق  نم  ما  هدرم  هکناـنچمه 

یناد ار  قشع  يدرگ  قشع  لامک  یناد  ار  لقع  يدرگ  لقع  مالظ  ای  دـشاب  راونا  نآ  هاوخ  ماـمت  شا  ینادـن  وا  يدرگن  اـت  نیا  تسا 
قُنق یغرم  دـسر  رگ  راوخ  رایـسب و  فرط  نیا  ریجنا  تسه  نیا  دروخ  ردـنا  كاردا  يدـب  رگ  نیبم  يوعد  نیا  ناهرب  یمتفگ  لاـبُذ 

رد دیوگ  ردپ  هک  رمـش  اه  ّتیـصو  ار  ناشنخـس  نآ  دنا  ندرم  ردنا  عزن و  رد  مد  هب  مد  دنا  نز  درم و  رگا  ملاع  همه  رد  راوخ  ریجنا 
ّتین نآ  دب  وت  نیک  کشر و  ضُغب و  خیب  دّربب  ات  نیدب  تمحر  تربع و  دیورب  ات  رسپ  اب  مد  نآ 
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رظن نیز  اه  ضرغ  رو  ناد  دـقف  ردـنا  عزن و  رد  ار  تسود  ناد  دـقن  ار  نآ  تآ  ٍتآ  ُّلُک  ار  وت  لد  دزوسب  وا  عزن  اـت ز  اـبِرقا  رد  رگن 
تـسا يزجعم  هدـیزگ  زجاع  اب  هک  ناد  تسیا  هم  يزجع  رب  کشخ  يراـین  رو  بیج  نکفا ز  نورب  ار  اـه  ضرغ  نیا  باـجح  ددرگ 

نیا ز متـشگ  هتـسب  مدوب  زاب  تسیز  ِّيداه  يا  هک  نک  عّرـضت  سپ  داشگ  دیاب  هن  ریجنز  رد  مشچ  داهن  تریجنز  تسا  يریجنز  زجع 
رگتب يوعد و  نکش  تب  ما  هدوب  رک  وت  ياه  تحیصن  زا  مد  هب  مد  ترهق  مَرسُخ ز  یَِفل  هک  مدق  رش  رد  ما  هدرشفا  رت  تخـس  تسیچ 

113 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  گرب  لصا  وت  نازخ  دننام  گرم  گرم  دای  ای  رت  ضرف  تعنص  دای  ما  هدوب 

هاگآ دوخ  تدرک ز  نامز  نیا  گرم  هآ  ناج  زا  عزن  ردنا  دیوگ  دنک  یم  شبنج  هاگیب  وت  شوگ  دنز  یم  کلبط  گرم  نیا  اه  لاس 
ناـمز نیا  ندرم  زمر  یتفاـبرد  ار  شیوـخ  قیاـقد  رد  تفگـش  ِبرـض  زا  تفاکـشب  وا  قـبط  تفرگ  هرعن  زا  گرم  يوـلگ  نیا  گرم 

.تسا هدمآ  هیادهلا  حابصم  هلمج  زا  ینافرع  ياه  باتک  یخرب  رد  هچنادب  تسا  تراشا  دمحا : تسا  یناث  هداز  یتفایرد 

.نیَتَّرَم َدلُوی  َمل  نَم  ِءامَّسلا  َتوکلَم  َُغلبَی  َنل 

هرابود دـلوت  اما  دـعب ،) هب  موس  هیآ  موس ، باب   ) انحوی لـیجنا  رد  تسا  ع )  ) یـسیع زا  هتفگ  نیا  لـصا  و  ص 52 ) هیادهلا ، حابـصم  )
تفگ نایسیرف ) زا  یصخش   ) وا باوج  رد  یسیع  : » تسا نینچ  ع )  ) یسیع هتفگ  یـسراف  همجرت  أتـسا  هنوگچ  نآ  تقیقح  تسیچ و 

میوگ یم  وت  هب  نیمآ  .نیمآ 
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هدمآ ایند  هب  هک  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دسرپ  یم  وا  نوچ  .دید و  دناوت  یمن  ار  ادخ  توکلم  دوشن  دولوم  ون  رـس  زا  یـسک  رگا 
نکمم ددرگن  دولوم  حور  با و  زا  یسک  رگا  دهد : یم  خساپ  یسیع  دوش ؟ دلوتم  راب  رگید  دورب و  ردام  مکـش  هب  دناوت  هدش  ریپ  و 

ٍقوَف نِم  َُدلُویَال  ٌدَحا  َناَک  نا  : » هک دـشاب  رت  قیقد  هراب  نیا  رد  یبرع  همجرت  مراد  نامگ  هیآ 15 ) « ) .دوش ادخ  توکلم  لخاد  تسین 
ندـناریم ای  .یتوسان  هبنج  ندـناریم  هلیـسو  هب  تسا ، یتوهال  هبنج  ِدـلوت  قوف ، زا  دـلوت  زا  دوصقم  و  .ِهَّللا » َتوُکلَم  يَرَی  نا  ُرِدـقَی  اـَل 

رد دـنتفگ : مدرک ، وگ  تفگ و  ینفلت  تسا  پاپ  یگدـنیامن  رد  هک  اـه  فقـسا  زا  یکی  اـب  هراـب  نیا  رد  .حور  ندرک  هدـنز  مسج و 
.مسج ندناریم  زا  سپ  تسا  حور  دلوت  نامه  دوصقم  اما  هدمآ ، هرابود  دلوت  مه  ینانوی  همجرت 

نیا رد  هک  ییاه  تیاور  زین  و  ( 187 فارعا ، *. ) اهاسُْرم َناَّیَأ  ِهَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ار :...  تماـیق  وز 
، دوش یم  راکـشآ  اـه  تقیقح  تماـیق  رد  هکناـنچ  .دوب  تماـیق  دوخ  وا  هک  یلاـح  دندیـسرپ ، یم  ار  تماـیق  لوـسر  زا   ) .تسا هراـب 

ص 572. موس ، رتفد  يونثم ، حرش  هب : دینک  هاگن  اوتوم :...  .دوب ) راکشآ  وا  رب  اه  تقیقح 

یم هچنآ  سپ  .ما  هدرک  انف  قح  رد  ار  دوخ  نم  هکارچ  .نم  نانخس  هن  تسا  قح  مایپ  میوگ  یم  امـش  هب  هچنآ  ما : هدرؤآ  فرط  نآز 
تسا هاوگ  ار  ینعم  نیا  نآرق  تسوا و  هتفگ  میوگ 

114 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  .يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  هک :
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يرادیب ربارب  تسا  باوخ  نوچ  گرم  زا  سپ  ناهج  ربارب  ناهج  نیا  هدمآ  يونثم  يواطم  رد  هکانچ  .ریمب  وش : تمایق  ( 4 - 3 مجن ، )
: تسا ثیدح  رد  هکنانچ  .دریمب  دیاب  دنیبب  ار  تمایق )  ) یقیقح ناهج  دهاوخ  هکنآ  و 

.ُُهتَماَِیق تَماَق  دَقَف  َتاَم  نَم 

وا اب  تسا و  ندش  یکی  وا  اب  نتفایرد ، ار  يزیچ  تقیقح  ِطرـش  زیچ :...  ره  ندـید  ص 67 ) و ج 70 ، ص 7 ، ج 58 ، راونالاراحب ، )
.هلیتف .هلابُذ  لابوُذ : .تسناد ) یهاوخ  ار  قشع  شزوس  يدش  قشع  اپارس  رگا   ) .ندیسر نیقیلا  نیع  هب  ندش ، یکی 

: ریظن فرط :...  نیا  ریجنا  تسه 

تسین ریجنا  یکغرم  ره  همقل  تسین  زیچ  سک  ره  تسار  عامس  رب 

.ضارعا داسف  نوک و  هب  تسا  تراشا  مد : هب  مد  ندرم  عزن و  يا  هدید  یب  ییمعا  یلایخ  ُرپ  يا  هدسیوپ  يا  هدرم  یغرم  هصاخ 

دهاوخ یندـمآ  ره  تآ : ٍتآ  لک  ( 1 تیب 1144 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) اقب ردـنا  ندـش  ون  زا  ربخ  یب  ام  ایند و  دوش  یم  ون  سفن  ره 
.دمآ

.دوش هدناوخ  بیجح »  » دیاب باجح : تشگ  تآ  ٍتآ  ُّلُک  ممشچ  شیپ  تشط  ماب  زا  داتف  ات  ار  نت  شقن 

.نتسناوتن نتسراین :

.ندنام شوماخ  نداتسیا : کشخ 

 ...: زجاع اب  هک  ناد  داشَّرلِاب  مَلعا  ُهَّللا  رآ  کشخ  داشگ  بل  هنتف  دنبرب  ناهد  نیه 

115 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يا  هدننادرگ  هدندرگ  اب  تسه  يا  هدنناد  لد  دناد  یمن  نچ 

نآرق زا  هتفرگ  .ناـیز  رد  رـسُخ : یَِفل  .دروآ ) يور  دـیاب  ادـخ  هب  لکـشم  عفر  يارب   ) .هداـهن دـنب  رد  ار  وت  وا  تردـق  هکنآ  هنریجنز :
دای ( 2 رصع ،  ) .تسا نایز  رد  هنیآ  ره  ناسنا  هک  یتسرد  هب  ٍرْسُخ : یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  تسا : میرک 
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یم رظن  باجح  دـمآ و  تیب 766  رد  هک  تساـه  ضرغ  عنـص ، زا  دوصقم  دوب و  تیب 756  رد  هک  تسا  نامه  بطاـخم  تَعنُص :... 
.ددرگ

یم هاگآ  دیـسر  شگرم  نوچ  دریگ و  یمن  دـنپ  یمدآ  یلو  تسا  تربع  هک  ناشیوخ  ماوقا و  ندرم  زا  تیاـنک  گرم : ندز  کـلبط 
.یگدنز ياه  لکشم  زا  تیانک  قیاقد : ( 6 تیب 442 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دوش

.ندوب مرگرس  .نتسویپ  نتفابرد :

وت رب  تماـیق  اـت  ریمب  گرم  زا  شیپ  ناریمب و  دوـخ  رد  ار  یناـسفن  تافـص  يدرگ ، هاـگآ  نآ  یگنوـگچ  تماـیق و  زا  یهاوـخ  رگا 
ناهج نیا  رد  اه  ناسنا  هک  رگنب  هنومن  يارب  .دوش  یم  هتفگ  زمر  هب  راچان  دنناد ، یمن  ار  نخس  نیا  ینعم  ناگمه  اما  .ددرگ  راکشآ 

ره هکارچ  .تسا  نارضتحم  تیصو  نوچ  نانخس  نآ  اما  دنیوگ ، یم  نخـس  مه  اب  رهاظ  هب  .دنا  ندنک  ناج  عزن و  لاح  رد  مدهب  مد 
رد ار  تقیقح  نیا  دنا  يوایند  ياه  ضرغ  مرگرـس  نوچ  نکیل  دنوش  یم  کیدزن  گرم  هب  دنُرب و  یم  ناهج  نیا  یگدـنز  زا  هظحل 
هک دنک  عرـضت  ودب  دـهاوخب و  ادـخ  زا  دـناوتن  دوخ  رگا  دـنارب و  لد  زا  ار  اه  ضرغ  دـیاب  تسا  یهاگآ  ناهاوخ  هکنآ  .دـنبای  یمن 

تب ار  دوخ  .مدوب  هدرک  دوخ  يادـخ  اب  ار  دوخ  سفن  ياوه  اما  مدرک ، یم  یتسرپادـخ  يوعد  ما ، هدـنکفا  ناـیز  رد  ار  دوخ  ایادـخ 
هتشادزاب گرم  دای  زا  ار  وت  یناسفن  ياه  شهاوخ  يوایند و  ياه  هتـساوخ  هب  یمرگرـس  .مدوبن  تسرپ  تب  یلو  متـشادنپ  یم  نکش 

یلفاغ و نآ  زا  وت  اما  .تخیر  دهاوخ  تنیمز  رب  تخرد  گرب  نوچ  دمآ و  دهاوخ  تغارس  هب  گرم  هک  یلاح  تسا 
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.تلفغ نیا  يارب  تسا  یلاثم  هدنیآ  ناتساد  .دش و  یهاوخ  هاگآ  دریگب ، ار  تیولگ  نوچ 

رد یلاس  ره  بلح  لها  هعیش  نتـشاد  تیزعت  هب  دریگ ، ندرک  رافغتـسا  هبوت و  گنتاگنت  نآ  رد  گرم  تقو  و  دنک ، عیاض  رمع  هک  یلَّفَغُم  هیبشت 
تسا هیزعت  هچ  ویرغ  نیا  هک  ندیسرپ  رفس و  زا  رعاش  بیرغ  ندیسر  هیکاطنا و  هزاورد  هب  اروشاع  ماّیا 

هراشا

بلح لها  هعیـش  نتـشاد  تیزعت  هب  دریگ ، ندرک  رافغتـسا  هبوت و  گنتاگنت  نآ  رد  گرم  تقو  و  دنک ، عیاض  رمع  هک  یلَّفَغُم  هیبشت 
تسا هیزعت  هچ  ویرغ  نیا  هک  ندیسرپ  رفس و  زا  رعاش  بیرغ  ندیسر  هیکاطنا و  هزاورد  هب  اروشاع  ماّیا  رد  یلاس  ره 

هلان و میقم  دراد  نادـناخ  نآ  متام  میظع  یعمج  نز  درم و  دـیآ  درگ  بش  هب  ات  ردـنا ، هیکاـطنا  ِباـب  بلح  لـها  همه  اروشاـع  ِزور 
دور یم  ناشاه  هرعن  نادناخ  نآ  دید  رمش  دیزی و  زک  ناحتما  اه و  ملظ  نآ  دنرمشب  البرک  يارب  اروشاع  هعیـش  اُکب  ردنا  دننک  هحون 

ار رهـش  دینـش  ناـغفا  نآ  اروشاـع و  زور  دیـسر  هر  زا  يرعاـش  یبـیرغ  کـی  تشد  ارحـص و  همه  ددرگ  یمه  ُرپ  تـشَو  لـیو و  رد 
نیا هک  رب  مغ ؟ نیا  تسیچ  داقتفا  ردـنا  دـش  یم  ناسرپ  سرپ  درک  ياـهیَه  نآ  يوج  تسج و  دـصق  درک  يار  وس  نآ  تشاذـگب و 
لها امش  نم  مبیرغ  هک  دیهد  محرـش  وا  باقلا  وا و  مان  درخ  ِراک  دشابن  عمجم  نینچ  نیا  درُمب  هک  دشاب  تفَز  سیئر  نیا  داتف ؟ متام 

نآ مرب  گَنلال  گرب و  اجنیا  زا  ات  مرعاش  درم  هک  مزاس  هیثرم  وا  فاطلا  هِیثرَم ز  میوگب  اـت  وا  فاـصوا  هشیپ و  ماـن و  تسیچ  دـیهِد 
تـسا هب  ینرق  زا  هک  یناج  متاـم  تسه  هک  یناد  یمن  اروشاـع  زور  يا  هناـخ  ِّودـع  هعیـش  يا  هن  وت  يا  هناوید  یه  هک  شتفگ  یکی 

نآ متام  نمؤم  شیپ  راوشوگ  قشع  شوگ  قشع  ردق  راوخ  هّصغ  نیا  دوب  یک  نمؤم  شیپ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3120 

http://www.ghaemiyeh.com


117 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  حون  نافوط  دص  دشاب ز  رت  هرهش  حور  كاپ 

.تسا هدمآ  رخآ  تیب  راهچ  رد  هک  تسا  نتشگ  لوغشم  عرف  هب  ندوب و  لفاغ  لاص  زا  تسا ، ناتساد  نیا  تبسانم 

.نادان لَّفَغُم :

.بلح هب  يا  هزاورد  مان  .هَیِکاَطنالا  ُبَاب  هَیِکاَطنا : ِباب 

.اروشاع زور  نادیهش  ص .)  ) لوسر نادناخ  نادناخ : نآ 

: تسا هتفر  راک  هب  يونثم  رد  مه  زاب  هملک  نیا  تشَو :

رد اما  .دراد  روهظ  ندش  هب  ینوگرگد و  ینعم  رد  هک  تشَو  تسا  هدیدرگن  وت  تشز  يوخ  تشگ  لاح  زا  دیپس  دـش  تشیر  تفگ 
نیمه زا  هتفرگرب  ارهاظ  .دوش و  یم  هدـید  ینعم  نیمه  هب  مه  اه  گنهرف  رد  تسا و  بسانم  دایرف  هلان و  اـب  لـیو ، هنیرق  هب  تیب  نیا 

هملک لصا  .درادن  ماقم  نیا  اب  یتبـسانم  هک  هدش  ینعم  یـصاقر  صقر و  اه ، گنهرف  ضعب  عطاق و  ناهرب  رد  .تسا  لامعتـسا  دروم 
.تسا ینعم  نیمه  هب  تیب  نیا  رد  و  عطاق ،) ناهرب  هیشاح   ) تسا ندز  رود  ندیدرگ ، ندیخرچ ، نتشَو  يولهپ  رد 

.هرهب كدنا  زا  تیانک  .هرفس  هدنام  هت  گَنلَال :

: ندوب هب  نرق  زا  ص )  ) لوسر تیب  لها  نمشد  هناخ : ِّوُدع 

هراوشوگ تسا  زیزع  شوگ  هک  هزادنا  ره  شوگ :...  قشع  ردق  یلعلادبع  نآ  تسا  نرق  دص  هکلب  یلو  نآ  دوب  یک  فلالاَک  دـحاو 
وا متام  تسا  زیزع  دیهـش  نآ  هک  هزادـنا  نامه  هب  مکح ) لاـثما و  « ) .تسا زیزع  مه  شراوشوگ  تسا  زیزع  شوگ   » .تسا زیزع  مه 

.تسا گرزب  مه 

بلح هعیش  نعط  تهج  رعاش  نآ  نتفگ  هتکن 

هراشا

بلح هعیش  نعط  تهج  رعاش  نآ  نتفگ  هتکن 

نآ ناّرک  شوـگ  دـیدب  ار  تراـسخ  نآ  ناروـک  مشچ  دیـسر  اـجنیا  رید  هچ  مغ  نیا  تسدـُب  یک  دـیزی  رود  وـک  کـیل  يرآ  تفگ 
ار تیاکح 
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نیا تسا  یگرم  دب  هکنآز  ناگتفخ  يا  دینک  دوخ  رب  ازع  سپ  ازع  زا  تیدیرد  هماج  نونک  هک  امـش  نونکا  ات  دیتسدوب  هتفخ  دـینش 
يداش تقو  دنا  هدوب  نید  ورسخ  ناشیا  هکنوچ  تسد  مییاخ  نوچ  مینارد و  هچ  هماج  تسَجب  ینادنز  یناطلس ز  ِحور  نارگ  باوخ 

کی وت  رگ  یهـشنهاش  شگ و  تسا و  کلم  زور  دنتخادنا  ار  ریجنز  هدنک و  دنتخات  تلود  ناورداش  يوس  دـنب  دنتـسکشب  وچ  دـش 
یمن هک  نک  هحون  تبارخ  نید  لد و  رب  يرـشحم  لـقن و  راـکنا  رد  هکنآز  يرگ  دوـخ  رب  ورب  هگآ  يا  هن  رو  یهگآ  ناـشیا  زا  هّرذ 

رگ یخّرف  نید  یم  زا  وـک  تخر  رد  ریـس  مشچ  راپـس و  ناـج  راد و  تشپ  ریلد  دوـبن  ارچ  دـنیب  یمه  رو  نهک  كاـخ  نـیا  زج  دـنیب 
.يداش یشوخ ، یشگ : شگ : غیم  ایرد و  نآ  دید  وک  نآ  هصاخ  غیرد  دنکن  ار  بآ  دید  وج  هکنآ  یخس  ِّفک  وک  رحب  يدیدب 

دروم تیب  رد  راد  تشپ  نکیل  تسا ، ینعم  نیمه  دـهاش  تیب  نیا  همان  تغل  رد  تسا و  رگیرای  ناـبیتشپ و  ینعم  هب  رتشیب  راد : تشپ 
.دیامن یم  رت  بسانم  راوتسا  مواقم ، ِینعم  هب  ثحب 

رثا وت  راتفر  رد  ارچ  يا  هتفایرد  ار  نید  تقیقح  رگا  .ینک  یم  تقیاضم  بآ  كدنا  زا  ارچ  يا  هدیسر  ایرد  هب  رگا  رحب : يدیدب  رگ 
.دوش یمن  هدید  نآ 

رد اهنت  رگیدکی  اب  ود  نیا  يدننامه  و  لّفغم ، ناتساد  لابند  هب  ناتساد  نیا  ندروآ 

119 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دینادب یتسیاب  دیتسه  نیتسار  هعیش  رگا  دیوگ ، ار  بلح  نایعیـش  انالوم  اه  تیب  نیا  رد  .تسا  نایاپ  رد  يرگ  هحون  زاغآ و  زا  تلفغ 
هک
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دیابن نانآ  رب  هحون  .دنتسویپ  قح  ءاِقل  هب  شنارای  وا و  .دیسر  ناناملسم  رب  یتراسخ  هچ  دینادب  یتسیاب  .داد  نتـشک  هب  ار  دوخ  ارچ  وا 
ناهج هب  دنتـسر و  ناهج  نیا  نادنز  زا  دندش  دیهـش  زور  نآ  رد  هک  نانآ  هکارچ  .دینک  هحون  دیاب  دوخ  بارخ  نید  دوخ و  رب  درک 

یم غیرد  شندرم  رب  وا  نز  نوچ  هک  میدـناوخ  لالب  ناتـساد  رد  .ناـنآ  رب  هن  دـمآ ، دراو  مدرم  رب  تراـسخ  نآ  .دنتـسویپ  نادـیواج 
لالج انالوم  یناگدنز  باتک  رد  متسه  وا  نارای  دمحم و  دزن  بشما  هک  داد  یم  رـس  برَطاَو »  » لالب اما  تفگ  یم  بَرَحاَو » ، » دروخ

هتفای و فاصتا  يولع  ملاع  هب  هک  ار  وا  دنرادن و  لومعم  ازع  نیئآ  وا  هزانج  رد  دوب ، هدرک  تیصو  نیدلا  حالَـص  تسا : هدمآ  نیدلا 
نانز هراقن  تفگ  انالوم  .دنراپـس و  كاخ  هب  شکلد  عامـس  شورخ  اب  رورـس  يداش و  مسر  هب  هدـش  اـهر  ناـهج  هناـخ  تبیـصم  زا 

ص 101) نیدلا ، لالج  انالوم  یناگدنز   ) .تساخرب تمایق  ناقلخ  ریفن  زا  دنروآ و  تراشب 

دشوج و یم  دشوک و  یم  مدنگ  هناد  اب  گرزب  هاگنمرخ  رد  هک  يروم  هب  ار ، وا  تمحر  نیازخ و  ار و  قح  ِیقاّزر  هدـننیبان  ِصیرح  ِدرم  لیثمت 
دنیب یمن  ار  نمرخ  نآ  ِتَعِس  دشک و  یم  لیجعت  هب  دزرل و  یم 

یم دشوک و  یم  مدنگ  هناد  اب  گرزب  هاگنمرخ  رد  هک  يروم  هب  ار ، وا  تمحر  نیازخ و  ار و  قح  ِیقاّزر  هدننیبان  ِصیرح  ِدرم  لیثمت 
دنیب یمن  ار  نمرخ  نآ  ِتَعِس  دشک و  یم  لیجعت  هب  دزرل و  یم  دشوج و 

ِشاچ نانچ  دـنیب  یمن  هک  میبو  صرح  اـب  ار  هناد  نآ  دـشک  یم  دوب  یمعا  شوخ  ياـه  نمرخ  هک ز  دوش  نازرل  نآ  دـب  هناد  رب  روم 
هب هناد  نآ  رد  هک  يا  هدید  نآ  ام  ياه  نمرخ  وت ز  یَش  مودعم  وت  شیپ  يروک  يا ز  یَه  هک  دیوگ  یمه  نمرخ  بحاص  میرک 
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زا یهراو  يا  هدـید  نآ  وت  مسج  نیا  يا  هن  وت  نیبـب  ار  نامیلـس  ور  یگنل  روم  نیبـب  ار  ناویک  هّرذ  تروـص  هب  يا  يا  هدـیچیپ  ناـج 
دنک هقرغ  ار  هوک  تسوا  زیچ  نآ  تسا  هدـید  شمـشچ  هچره  تسوپ  تشوگ و  یقاـب  تسا  هدـید  یمدآ  يا  هدـید  ناـج  رگ  مسج 
هتفگ ُلق  ببـس  نآز  ُملتـشا  درآرب  نوحیج  اب  مخ  مُخ  ناج  زا  دش  هار  ایرد  هب  نوچ  مَی  ِيوس  دشاب  زاب  نوچ  شذـفنم  منز  مُخ  کی 

هچ دوب  ام  ّمخ  نوچ ز  ایرد  ِداد  ذوفن  ایرد  رد  دوب  ار  شلد  هک  ذوب  رحب  ّرد  هلمج  وا  هتفگ  دوب  اـیوگ  يدـمحا  قطن  هچ  ره  دوب  اـیرد 
.نمرخ .هدرک  ادج  هاک  زا  هّلَغ  شاچ : دوب  ایرد  ییهام  رد  بجع 

( .ینیب یمن  ار  نمرخ  يا و  هتشادنپ  يزیچ  ار  مدنگ  هناد  وت   ) .زیچان .كدنا  زا  تیانک  مودعم :

.6 تیب 657 / لیذ  هب : دینک  هاگن  یش : مودعم  دوب  نیب  نف  رپ  ِناج  ناج  هدید  دوب  نیب  نت  امئاد  نت  هدید 
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.دنیب یم  ار  اه  تقیقح  هک  تسا  لقع  زا  تیانک  هدید » : » هدید نآ  وت 

 ...: دنک هقرغ  ار  هوک  يا  هشیر  ناوختسا و  وت  یقبام  يا  هشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا 

: ُمُلتـشا دـنز  وناز  اه  نوحیج  وا  شیپ  دوش  یهار  وا  رد  ایرد  زا  هک  مخ  دوب  نازیم  مک  ماسجا  یکاپ  دوب  نایاپ  یب  ضوح  نیا  یکاـپ 
.يدنت .فال 

دیوگ لوسر  هب  راگدرورپ  هچنآ  .تسا  هدـش  یحو  ص )  ) لوسر هب  ادـخ  بناج  زا  ظفل  نیا  اـب  هک  تساـه  باـطخ  هب  تراـشا  لـُق :
تفگ یم  ادخ  بناج  زا  تفگ  یم  هچنآ  .تسا  قح  هتفگ  وگب ،!
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، دنک یّلجت  هدنب  رد  قح  تردق  رگا  ایرد :...  ِداد  ( 4 - 3 مجن ،  ) .یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  هک : دوخ  بناج  زا  هن 
رد انالوم  هدومرف  هب  اـی  دـنک و  ییادـخ  راـک  هدـنب  دـسرب و  ناگدـنب  هب  یهاـنَتَیال  ضیف  وا  دوجو  دودـحم  مخ  زا  هک  تسین  تفگش 

.دشاب ایرد  ییهام 

يوج هک  تسا  نآ  هناشن  دشاب  صیرح  يوایند  ایند و  هب  یـسک  رگا  سپ  .غیرد » دنکن  ار  بآ  دـید  وج  هکنآ  : » تفگ تیب 805  رد 
بحاص دوب و  هتـسب  لد  مدنگ  هناد  هب  روم  نآ  هکنانچ  .تسا  هتـسب  لد  ناه  نیا  بآ  كدنا  هب  ور  نیدب  تسا ، هدـیدن  ار  ناهج  نآ 
روانهپ ناهج  وا  دودـحم  مسج  رد  تفاـی ، هار  قح  ياـیرد  هب  وا  لد  رگا  اـما  .ینیب  یم  ار  نیمه  نمرخ  زا  وت  تفگ : یم  ودـب  نمرخ 

.دریگ ياج 

تـسا لّوا  رخآ  رخآ  لّوا  هنرو  تسا  لوحا  دـید  فاـصوا  يود  نیا  ّرقَتـسم  وا  ینیب و  یم  رمم  شُت  رَمَم  شقن  رب  درـسفا  سح  ِمشچ 
هدرم زا  ثعب  هکنآز  تسا  ندرم  لّوا  ثعب  ِزور  طرـش  ثحب  ثعب  دـنا  نک  مک  وـج ! ار  ثعب  ثـعب  ز  نـیا ؟ ددرگ  موـلعم  هـچ  یه ز 
مییوج اجک  زا  ملع  كرت  زا  ملع  مییوج  اجک  زا  هانپ  دمآ  نآ  دنـسرت و  مدع  زک  هار  دندرک  طلغ  نیز  ملاع  هلمج  تسا  ندرک  هدنز 
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ار نیب  مودـعم  هدـید  نیِعُملا  َمِعن  اـی  درک  یناـت  وت  مه  تسد  كرت  زا  بیـس  مییوج  اـجک  زا  تسه  كرت  زا  تسه  مییوـج  اـجک  زا 
دمآ مدع  زا  وک  يا  هدید  نیب  تسه 
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ینعم هب  تغل  رد  ّرَمَم  ّرَمَم : ِشقن  دوش  رونا  لدبُم و  هدید  ود  رگ  دوش  رشحم  مظتنم  ناهج  نیا  دید  مودعم  همه  ار  یتسه  تاذ  دیدپ 
ناسنا هک  دنا  هدرک  ینعم  مُخ  ار  نآ  یـضعب  و  يروص ، ملاع  ار  رمم » شقن   » ناحراش ضعب  .تسا  بآ  يارجم  و  رذگ ، ياج  رذگ ،
لوسر ینامـسج  ترو  زا  تیاـنک  رَمَم  شقن  تفگ  ناوـت  یم   816 ياـه 815 - تیب  هب  هجوت  اـب  یلو  .دـنک  یم  روبع  نآ  زا  لـماک 

نارگید نوچ  نانآ  .دندننامه  دـننک  یم  یگدـنز  ایند  نیا  رد  هک  رگید  ياه  ناسنا  اب  نآ  رد  هک  تسایلوا ، ناربمیپ و  رگید  و  (ص )
نادواج رقتـسم و  ار  نانآ  تسا ، نیب  تقیقح  هدید  هک  ار  نآ  اما  دنریم ، یم  يدنچ  زا  دـعب  و  دـننک ، یم  یگدـنز  دـنیآ ، یم  ایند  هب 
تقیقح نآ  دهاوخ  هکنآ  .تسا  ُِرئارَّسلا  یَْلُبت  هک  دش  دهاوخ  راکشآ  رـشحم  رد  تسا  هدومرف  اهراب  هکنانچ  تقیقح  نیا  .دنیب و  یم 

.ددرگ زاغآ  وا  رشح  ات  دناریمب  دوخ  رد  ار  یناویح  فاصوا  تسخن  دیاب  دنیبب  ار 

.دـش دـهاوخ  راکـشآ  اـه  هتفهن  هک  يزور  ُِرئارَّسلا : یَْلُبت  َمْوَی  زور : نآ  هراـبرد  تسا  میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  ثعب : زا  ندـش  موـلعَم 
ملع كرت  زا  ملع  .راذـگاو ) ار  ثحب  .وـش و  هدـنز  سپـس  ناریمب ، ار  دوـخ  .یباـیب  گرم  زا  سپ  یگدـنز  اـت  شوـکب  ( ) 9 قراط ، )

تـضافا یقیقح  ملع  دنهاوخ ، وا  زا  نتـسناد  دـنرآ و  يور  ادـخ  هب  دـنراذگاو و  نوچ  هک  ندراذـگاو  ار  يزاجم  ياه  ملع  نتـسج :
.دوش

.ناوت تردق و  زا  تیانک  .دنسم  تسد :

( .ینادب تردق  دقاف  ار  دوخ  هک  دیچ ، یهاوخ  ار  تیونعم  غاب  هویم  یماگنه   ) .ندرک دوخ  زا  تردق  بلس  زا  تیانک  تسد : كرت 
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.هدننک يرای  کین  نیعُملا : َمِعن 

رد وا  دوش  یم  راکـشآ  نارگید  يارب  تمایق  رد  هچنآ  دشاب ، نیب  تقیقح  یـسک  هدید  رگا  .نتـشگ  راکـشآ  تقیقح  ندـش : رـشحم 
(. 1 / 3500 « ) دیز  » ناتساد هب : دینک  هاگن  ینعم  نیا  زا  عالطا  يارب  .دید  دهاوخ  ملاع  نیمه 
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یخـس دمآ  قح  هچرگ  مَّرحم  دش  یخزود  رب  شوخ  ِتاّنج  تمعن  مارح  شمهف  دوب  ناماخ  نیا  رب  هک  مامتان  قیاقح  نیا  دـیامن  ناز 
يرتشم دوبن  وچ  دبنج  یک  تسد  يرگادوس  رد  زین  ار  امـش  رم  دلخ  دهع  رد  ِنایفاو  زا  دوبن  نوچ  دـلُخ  دهـش  دـیآ  خـلت  شناهد  رد 

زا دنخـشیر  تقو و  ریبعت  یپ  زا  دنچ  هب  نآ  دنچ و  هب  نیک  ناسرپ  سرپ  دوب  ندـیدرگ  لوگ  هراظن  نآ  دوب  ندـیرخب  لها  هراظن  یک 
وک داب  دومیپ  وا  دومیپ  یک  هماج  داد  زاب  دـید و  راب  دـص  ار  هلاـک  وج  هلاـک  ّيرتشم و  سکنآ  تسین  وت  دـهاوخ ز  یم  هلاـک  یلولم 

تراجت رد  يا  هّبج  دیوج  هچ  لگنگ  یپ  زج  يا  هّبح  دشابن  شکلم  رد  هکنوچ  يرـسرس  ِّیلگنَگ  ِحازم  وک  يرتشم  ِّرف  ّرک و  مودق و 
هکره تسا  رت  مشچ  ود  قشع و  اجنآ  هیام  تسا  رز  ایند  نیا  رازا  رد  هیام  يا  هیاس  هچ  وا  تشز  صخش  هچ  سپ  يا  هیامرس  شتسین 

اب چـیه  ندروخ ؟ رهب  یتخپ  هچ  یه  اج  چـیه  ردارب ؟ يدوب  اجک  یه  تفت  ماخ  وا  تشگزاب  تفر و  رمع  تفر  رازاـب  يا  هیاـم  یب  وا 
دراو توعد  هک  نک  نید  توعد  تسا  دِراب  تسـس و  هک  هچرگ  يرتشم  نم  ِتَسبآ  ندعم  دیاز  لعل  نم  تسد  دبنجب  ات  وش  يرتشم 

ناّرپ زاب  تسا 
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 ...: قیاقح نیا  راک  هچ  تناـقلخ  ِّدَر  لوبق و  اـب  راـگدرک  يارب  نک  یم  یتمدـخ  ریگ  حون  قیرط  توعد  ِهر  رد  ریگ  حور  ماـمَح  نک 
یم مودـعم  ار  هچنآ  رگید  ریبعت  هب  نتـسج و  تسه  كرت  زا  ار  تسه  ملع و  كرت  زا  ار  ملع   ) درک فصو  ریخا  ياه  تیب  رد  هچنآ 

(. نتسناد تسه  دیامن 

اوُضِیفَأ ْنَأ  ِهَّنَْجلا  َباحْـصَأ  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هچنادب  تسا  تراشا  ندـش : مارح  یخزود  رب  ّتنج  تمعن 
بآ زا  ام  رب  هک  دـندز  رب  گناب  يار  ناـیتشهب  ناـیخزود  َنیِِرفاـْکلا : یَلَع  اـمُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  ْوَأ  ِءاـْملا  َنِم  اـْنیَلَع 

هکنانچ ( ) 50 فارعا ،  ) .تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  يار  ود  نآ  ادـخ  انامه  دـنیوگ  تسا ، هداد  يزور  ناتادـخ  هچنآ  زا  ای  دـیزیرب 
اه ینعم  نیا  كرد  تسا ، مارح  نایخزود  رب  تشهب  تمعن 
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يدهع رب  نوچ  نانیا  .تسلا  زور  دهع  هب  تسا  تراشا  ندوبن : دـلخ  ِدـهع  ِنایفاو  .تسا ) مارح  تقیقح  قح و  هب  ناگدربن  هار  رب  زین 
.دیدرگ خلت  ناشناهد  رد  دلخ  دهش  دندنامن  رادیاپ  دندرک  هک 

.دنتسین تقیقح  نتسناد  ناهاوخ  لد ، زا  هک  دنا  یناسک  بطاخم  ار : امش  رم 

.درادن دیرخ  دصق  هکنآ  .رگاشامت  هراظن :

.ندنارذگ ریبعَت :

( .اجک رگ  هرخـسم  اجک و  بلط  تقیقح   ) .یگرخـسم حازم و  عطاق ،) ناهرب   ) یگرخـسم حازم و  تفارظ و  لزه و  لگنگ : ِیلَگنَگ :
.نتسبآ تَسبآ :

.ندومن نانمؤم  بلج  ندرک و  توعد  زا  تیانک  نتفرگ : رتوبک )  ) مامح ندرک و  ناّرپزاب 

: حون قیرط 

هدید تفگ  تـیب 826  رد  ( 6 تیب 10 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) دوزف یم  شموق  راـکنا  مد  هب  مد  دومن  یم  توعد  لاـس  دـصهن  حون 
مودعم زج  نیب  مودعم 
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.دنا مورحم  تقیقح  ندید  زا  زین  نانآ  تسا ، مارح  نایخزود  رب  تشهب  تمعن  هکنانچ  .دنا  ماخ  اه  هدـید  نیا  نادـنوادخ  .دـنیب  یمن 
رد هکنانچ  تسا ، تقیقح  نآ  نتـسناد  هیامتـسد  قح  تخانـش  .دندنامن  راوتـسا  قح  تخانـش  رب  رادیاپ و  تسلا  دـهع  رب  نوچ  ارچ ،

بیـصن يزیچ  تسین ، قشع  هک  ار  نآ  .دیراز  درک و  هضرع  دیاب  قح  هب  قشع  رازاب ، نیا  رد  دیرخ ، الاک  ات  تشاد  دیاب  رز  ایند  رازاب 
.دراد یپ  رد  ار  نتشگزاب  تسد  یهت  نتفر ، رازاب  هب  یلاخ  تسد  اب  هکنانچ  دوش ، یمن 

دنسارهب رازاب  ندوب  دساک  زا  دیابن  تسا  ییامنهار  هفیظو ، هک  ار  یناسک  اما  راتسد  يرواین  رپ  تمسرت  رازاب  رد  هتفر  تسد  یهت  يا 
«، نز يروحـس   » ناتـساد ندروآ  .هن و  ای  دـنریذپ  یم  ناگدـش  توعد  هک  تسیرگنن  نادـب  درک و  توعد  لاس  دـصهن  حون  هکنانچ 

.تساعدم نیا  رب  يدیکأت 

نیا رد  هکنآ  رگید  تسین و  رحس  تسا  بش  مین  رخآ  هک  تفگ  ار  وا  هیاسمه  دز ، یم  يروحَس  بش  مین  ییارس  ِرد  رب  هک  صخـش  نآ  ناتـساد 
ار وا  برطم  نتفگ  باوج  و  ینز ؟ یم  هک  ِرهَب  تسین  یسک  ارس 

رگید تسین و  رحس  تسا  بش  مین  رخآ  هک  تفگ  ار  وا  هیاسمه  دز ، یم  يروحَـس  بش  مین  ییارـس  ِرد  رب  هک  صخـش  نآ  ناتـساد 
ار وا  برطم  نتفگ  باوج  و  ینز ؟ یم  هک  ِرَهب  تسین  یسک  ارس  نیا  رد  هکنآ 

دِمَتسُم ياک  یلئاق  ار  وا  تفگ  دج  هب  ار  يروحـس  دز  یم  بش  مین  يرتهم  قاور  دوب و  یهگرد  يرد  رب  يروحَـس  دز  یم  یکی  نآ 
دوخ نورد ، هناـخ  نیا  رد  هک  سَوَهلاُوب  يا  نک  مهف  هکنآ  رگید  روش  ّرـش و  نیا  ِهگ  دوـبن  بشمین  روحَـس  نیا  نز  رحـس  تقو  ـالوا 

ات دیاب  شوه  وک  شوگ  فد ، ینز  یم  یشوگ  رهب  يرب  یم  هوای  هچ  دوخ  راگزور  يرپ  وید  زج  تسین  اجنیا  رد  سک  سک ؟ تسه 
یتفگ تفگ  وک ؟ شوه  دنادب ،
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ره برط  حبـص  دـش  کـیدزن  نم  دزن  بشمین  وـت  ِرب  مد  نیا  تـسه  هـچرگ  بارطـضا  ّریحت و  رد  یناـمن  اـت  باوـج  رکاـچ  زا  ونـشب 
تسا بآ  تسین  نوخ  نم  دزن  لین  دور  ِبآ  تسا  نوخ  وت  شیپ  دش  زور  ممـشچ  شیپ  اه  بش  هلمج  دش  زوریپ  نم  شیپ  یتسکش 

وا تسا  برطم  داـمج  تسا و  نارگ  سب  هُک  وت  شیپ  مار  تسا و  موم  یبـن  دواد  شیپ  ماـخُر  نآ و  تسا  نهآ  وت  قـح  رد  لـیبَن  يا 
تسا يا  هدرم  دجسم  نوتسا  وت  شیپ  تسا  تناق  حیـصف و  وا  دمحا  شیپ  تسا  تکاس  هزیر  گنـس  نآ  وت  شیپ  داتـسوا  دواد  شیپ 

تالاقم رد  صخش : نآ  ناتـساد  مار  اناد و  ادخ  شیپ  هدرم و  ماوع  شیپ  ناهج  يازجا  هلمج  تسا  يا  هدُرب  لد  یقـشاع  دمحا  شیپ 
رد تفگ  یکی  نآ  دوب ، هدش  زور  بش  ار  صخـش  نآ  يا ، هناخ  رد  رب  دز  یم  زور  هب  يروحـس  صخـش  نآ  هکنانچ  : » تسا سمش 

، تسین یسک  هناخ  نیا 
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یم يزیچ  ادخ  يارب  زین  نم  ادخ ، يارب  دننک  یم  اهارسناوراک  اه و  هاقناخ  نامدر  شوماخ ، تفگ  ینز ؟ یم  هک  يارب  يروحس  نیا 
مدرم ات  نتـشادرب  گناب  ندـیمد و  نآ  دـننام  قوب و  نوچ  یتلآ  رد  ای  ندز  لـبط  ندز : يروحَـس  ص 124 ) سمـش ، تالاقم  « ) .منز

.دنوش رادیب  يرحس  ندروخ  يارب 

.هناخ هاگشیپ  قاور :

.هدنیوج ددم  هدنهاوخ ، يرای  ّدِمَتسُم :

.ندنارذگ هدوهیب  ندرب : هوای  .ندنارذگ  ندُرب :

زج تقو و  اب  منک  یم  راک  ادـخ  يارب  تبرق و  دـصق  هب  نوچ  نم  هک  تسا  نیا  دـعب  تیب  تیب و  دافم  برط : حبـص  ندـش  کـیدزن 
مدرم نتفریذپن  نتفریذپ و  تقو و 
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.مرادن يراک 

.دنزاس نآ  زج  غارچ و  هیاپ  فرظ و  نآ  زا  هک  فافش  یگنس  ماخُر :

: دواد تسد  رد  نهآ  ندش  مرن  هب  تسا  تراشا  ندوب : مار  موم و 

: دواد شیپ  برطم  ( 2 تیب 911 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) دش مرن  شفاب  تسد  ردنا  نهآ  دش  مرگ  شعاعش  زا  دواد  ناج 

زا هزیر : گنس  ندوب  حیـصف  ( 3 تیب 1014 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) دوب یموم  فک  هب  نهآ  رهوج  دـنک  يدواد  نحل  مه  اـه  هوـک 
.تسا ص )  ) لوسر ياه  هزجعم 

.هدـنناوخ اعد  تناق : ( 4 تیب 2418 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن  ( ؟  رَد تشُم  ردـنا  يداد  یهاوگ  نوچ  رو  هدـید  يدوبن  رگ  هزیر  گـنس 
.هدنیوگ حیبست 

: دجسم نوتسا 

(1 تیب 2113 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) لوقُع ِبابرا  وچمه  دز  یم  هلان  لوسر  رجه  زا  هناّنَح  نتسا 
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رگا .نامدرم  نتفریذپن  نتفریذپ و  يارب  هن  دشاب  ادخ  يارب  دیاب  تمدخ  هک  تسا  تیب 845  هتشذگ  ياه  تیب  اب  ناتساد  نیا  تبسانم 
.دوب ایر  دشاب ، لیخد  نآ  رد  مدرم  ياضر 

ریخ و ساـسا  دـص  دـنهد  یم  اـهرز  قلخ  نیا  قح  رهب  ار  لـبط  نیا  ینز  یم  نوچ  سک  تسین  ارـس  هناـخ و  نیردـناک  یتفگ  هچنآ 
هکلب تسا  یهت  هناخ  نآک  دنیوگ  یم  چیه  تسم  ِقاّشع  نوچ  دنزاب  یمه  شوخ  تسدرود  ّجح  هار  رد  نت  لام و  دـنهن  یم  دجـسم 
مشچ شیپ  یهبنا  عمج و  رپ ز  يارس  سب  ایض  شتسَهلا  رون  زا  هکنآ  ار  تسود  يارس  دنیب  یمه  رپ  تسا  یبتخم  ناج  هناخ  بحاص 

رخاف و وک  یتروص  ور  شیپ  وا  نامز  رد  دیورب  ات  وجب  هبعک  رد  وت  یهاوخ  ار  هکره  یهت  نانیب  تبقاع 
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ییادن یب  اه  کیّبل  نیک  دنیوگ  یم  چیه  جایتحا  يارب  مدرم  یقاب  جاتِر  زا  هَّزنم  رضاح  دوب  وا  دوب  یلاخ  یک  هَّللا  ُتیب  وا ز  دوب  یلاع 
داتفا و ناج  مزب  ارـس  رـصق و  نیا  هک  مناد  وب  هب  نم  دَحا  زا  ییادن  هظحل  ره  تسه  دروآ  کیََّبل  هک  یقیفوت  هکلب  ارچ  رخآ  مینک  یم 
یناشفارد و رد  روحَـس  برـض  نینچ  نیز  دـشوجب  ات  منز  یم  شااـیمیک  رد  دـبا  اـت  مب  ریز و  قیرط  رب  ار  دوخ  ّسم  اـیمیک  شکاـخ 

.مدرم يارب  هن  تسادخ  يارب  منک  یم  هچنآ  هک  هدننک ، ضارتعا  هب  تسا  نز  يروحَس  خساپ  یتفگ : هچنآ  روُحب  شیاشخب 

.ناهنپ ناهن ، یبَتُخم :

.دید دهاوخ  ادخ  لالج  تمظع و  زا  رپ  ار  هبعک  هناخ  دراد ، نشور  یلد  هکنآ  دنیب :...  یمه  رپ 

هناخ رد  یعمج  رگا  عمج :...  رپ ز  يارـس  سب  منیب  یم  ادـخ  هناخ  نم  ینیب و  یم  هناخ  وت  هک  جاحلا  ُکلم  يا  شورفم  نم  رب  هولج 
.تسا یهت  هناخ  نآ  دشابن  نانآ  لد  رد  وا  تمظع  ادخ و  دای  دنشاب و  مهارف  يا 
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رد ار  ادـخ  نوچ  سپ  .تسوا  رـضحم  رد  هشیمه  تسا  يدـنویپ  ادـخ  اـب  ار  هکره  تسا و  هَّللا  ُتیب  هبعک  هناـخ  یهاوخ :...  ار  هکره 
.دید یهاوخ  اجنآ  رد  زین  ار  هتسویپ  ادخ  هب  ینیب ، هبعک 

تسا هّللا  ُتیب  نانآ  لد  هکارچ  تسین ، یهت  نانآ  زا  هَّللا  ُتیب  دنا و  هّللا  تیب  رد  هشیمه  دنیوا  لوبقم  هک  قح  يایلوا  وک :...  یتروص 
.تساه لد  نآ  رد  هشیمه  ادخ  و 

یلد كاپ و  یتین  هک  ار  وا  .دشاب  کچوک  يرد  نآ  رد  هک  گرزب  ِرد  جاتِر :
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.تسا هناخ  نآ  رد  هشیمه  وا  تسین ، يزاین  هبعک  رد  نتفر ، نورد  هب  رد  زا  تسا  كانبات 

اج همه  رد  ادخ  دیوگ : اه  تیب  نیا  رد  .دیاش  ار  یهلا  ضیف  زا  يرادروخرب  ات  دیاب ، قدص  مدق  ار  يرتشم  تفگ  شیپ  ياه  تیب  رد 
اـج و زا  هزنم  ادـخ  هک  دـنیب ، اـجنآ  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  يارب  هن  دور  یم  هبعک  هب  هکنآ  و  تسین ، یهت  وا  زا  اـج  چـیه  تـسه و 
ار سک  ره  هک  دـنیب  یم  اـجنآ  رد  ار  ادـخ  اـهنت  هن  وا  دـنیب ، یم  یهلا  روـن  زا  رپ  ار  هبعک  تسا  نشور  یلد  هـک  ار  نآ  تـسا ، ناـکم 
اما ینیب  تیعمج  زا  رپ  ار  نآ  هک  هناـخ  اـسب  و  ( 32 سی ،  ) .َنوُرَـضُْحم اْنیََدل  ٌعیِمَج  اََّمل  ٌّلُک  ْنِإ  َو  هک : دید  دـهاوخ  اجنآ  رد  دـهاوخب 

دیاب هدنب  .دنیب  یم  ادـخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  دـنک  ادـخ  يارب  راک  هکنآ  سپ  تسا ، یهت  هنا  نآ  تسین ، عمج  نآ  رد  ادـخ  دای  نوچ 
هک دشاب  نئمطم  تسیچ ، یک و  وا  خساپ  هک  دشیدنین  نیدب  .دـناوخب و  یپ  رد  یپ  ار  وا  دـشاب و  هتـشاد  قح  هاگرد  هب  يور  هتـسویپ 

.تسین خساپ  یب  وا  تساوخرد 

دـص راو  بوقعی  يرباص  رد  رگد  نآو  راو  بوُّیا  الب  ردـنا  یکی  نآ  راگدرک  رهب  دـنزاب  یمه  ناـج  رازراـک  لاـتق و  ِّفص  رد  قلخ 
روحـس شدـیموا  هب  رد  رب  منز  یم  روفغ  دـنوادخ  رهب  زا  مه  نم  دـننک  یم  يدـهج  عمط  زا  قح  رهب  دنمتـسم  هنـشت و  قـلخ  نارازه 

یم سجن  ینابنا  تلام  زا  درخ  یم  يرتشم  لد  يا  دشاب  یک  قح  هب ز  يرب  رز  يو  زا  هک  یهاوخ  يرتشم 
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دهد یم  کشا  يدنچ ز  هرطق  دناتـس  یم  ام  ِمهو  زا  نورب  یکلم  دـهد  یم  انف  مسج  ِخـی  نیا  دناتـس  یم  سِبَتقُم  يریمـض  رون  دـهد 
یلیلخ رم  دنار  مشچ  کشا  ِربا  هک  یهآ  داب  دوس  هاج  دص  ار  هآ  ره  دهد  یم  دود  ادوسرپ و  ِهآ  دناتس  یم  کشر  دنق  درآ  هک  رثوک 

129 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ریگ  دقن  کلم  شورفب و  اه  هنهک  ریظن  یب  مرگ  رازاب  نیا  رد  نیه  دناوخ  هاَّوا  نآ  دب  ار 

: الب بوُّیا و  ناشتخر  ندیشک  هُک  دناتن  یم  ناشتخب  هنهش  نآ  روزفا  هک  سب  دنس  نک  ار  ایبنا  نارجات  دنز  هر  یبیَر  یّکش و  ار  وت  رو 
.6 تیب 4834 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

.3 تیب 3030 / لیذ  هب : دینک  هاگن  يرباص : بوقعی و 

لالح نآ  زا  یخرب  دـشابن ، ایر  يور  زا  رگا  هک  دـننک  یم  قافنا  ادـخ  يارب  هک  ار  یلام  اسب  زین  شزرا ، یب  زا  تیاـنک  سجن : ناـبنا 
.هدنریگ ینشور  سِبَتقُم : .هَفیِج » اینُّدلا  : » هب تسا  تراشا  زین  .تسا و  مارح  هب  هتخیمآ 

.تسا حور  زا  نآ  یمرگ  تسا و  یندش  هابت  مسج  هک  ور  نآ  زا  مسج : خی 

: تسا ثیدح  رد  هکنانچ  مهو : زا  نورب  یکلم 

.تَأَر ٌنَیع  َال  اَم  َنیِحلاَّصلا  َيِدابِِعل  ُتدَدعا 

راسب میهاربا  انامه  ٌمِیلَح : ٌهاَّوََأل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .هدنـشک  هآ  رایـسب  هاَّوا : ( 3 تیب 3405 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  )
يروحس هک  يارب  تسین  یسک  هناخ  رد  هک  تفرگ  هدرخ  نز  يروحس  رب  یسک  میدید  هکنانچ  ( 114 هبوت ،  ) .دوب رابدرب  هدنشک  هآ 

هکناچ دیاب ، تبرق  دصق  تسادخ  يارب  هک  ییاهراک  رد  .منک  یم  راک  ادخ  يارب  دهد ، یم  خساپ  وا  ینز ؟ یم 
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درخ و یم  نانآ  زا  ار  یناف  هلاک  قح  ترـضح  تلماعم  نیا  رد  دـنرذگ و  یم  ناج  زا  هکلب  لام  زا  اهنت  هن  ادـخ  هار  رد  ناسک  رایـسب 
(111 هبوت ،  ) .َهَّنَْجلا ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  هک : .دزادرپ  یم  ینادواج  ياهب  ضوع  رد 

میهاربا .تشادرب  نارگ  یلـصاح  تشاک  یمخت  ادخ  يارب  هک  سکنآ  يَرَتشا  ُهَّللا  هک  الاب  دشک  یم  ارم  وا  تسا  يادـخ  نم  يرتشم 
نانآ تسا و  نادواج  ناهج  نیا  رد  یگرزب  هب  نانآ  مان  هک  دنا  نینچ  زین  ناربمیپ  رگید  .دیسر  ّتلخ  تبترم  هب  دیشک و  هآ  وا  هار  رد 

.دمآ دهاوخ  وا  ناتساد  هک  تسا  لالب  ناصلخم  نیا  هلمج  زا  و  ناحبس ، يادخ  ّزع  فنک  رد 

لالب نتفگ  دحا  دحا  تیاکح 

هراشا

[ لالب نتفگ  دحا  دحا  تیاکح  ]

اه هاگتشاچ  نآ  رد  مالّسلا ، هیلع  یفطصم  تّبحم  زا  زاجح  ِّرح  رد  لالِب  نتفگ  دحا  دحا  هّصق 

اه هاگتشاچ  نآ  رد  مالّسلا ، هیلع  یفطصم  ّتبحم  زا  زاجح  ِّرح  رد  لِالب  نتفگ  دحا  دحا  هّصق 

وا زا  دیـشوج ، یم  رب  لالب  نت  زا  نوخ  مخز  زا  و  زاـجح ، باـتفآ  شیپ  دز  یم  شراـخ  خاـش  هب  يدوهج  بّصعت  زا  شا  هجاوخ  هک 
درد عفد  مامتها  دوب ، یلتمم  قشع  درد  زا  اریز  دصق ، یب  دـهج  هلان  رگید  نادـنمدرد  زا  هکنانچ  وا ، دـصق  یب  تسج  یم  دـحا  دـحا 

یَصُحی َال  ُّدَُعیَال َو  مِه  ِریغ  سیِجرِج و  نوعرف و  هرَحَس  نوچمه  دوبن ، لخدم  ار  راخ 

دز یم  ینم  نید  رکنُم  دب  هدنب  دنک ؟ یم  دمحا  دای  وت  ارچ  هک  لامـشوگ  يارب  دز  یم  شا  هجاوخ  لِالب  نآ  درک  یم  راخ  يادـف  نت 
مشچ تفرب  وا  شوگ  هب  نتفگ  دحا  نآ  تشذگ  یم  رب  فرط  نآ  قیّدص  هکات  راختفا  رهب  تفگ  یم  دحا  وا  راخ  هب  وا  شباتفآ  ردنا 
ُملاع داقتعا  راد  یم  هیفخ  نادوهج  زک  داد  دنپ  شدیدب  تولخ  نآ  زا  دعب  انـشآ  ِيوب  تفای  یم  دـحا  نآز  انَع  ُرپ  لد  دـش  بآ  رپ  وا 

زاب تفرب  یم  يراک  رهب  زا  فرط  نآ  تفت  قیّدـص  هِگپ  زا  رگید  زور  مامه  يا  تشیپ  هبوت  مدرک  تفگ  ماـک  راد  ناـهنپ  تسا  رِّسلا 
هبوت دروخب  ار  وا  هبوت  دمآ  قشع  درک  هبوت  وا  زاب  داد  شدـنپ  زاب  رارـش  زوس و  شلد  زا  دـیزورفرب  راخ  مخز  برـض  دینـشب و  دـحا 

يو نم  نت  يا  اه  هبوت  ِّودع  يا  دّمحم  ياک  الب  رد  ار  نت  درپسا  درک  شاف  دـش  رازیب  وا  هبوت  زا  تبقاع  دـش  رایـسب  طمن  نیز  ندرک 
دشاب اجک  اجنگ  ار  هبوت   » وت رپ ز  نم  ِگر 
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مدش نیریش  رکـش  نوچ  قشع  روهقم  نم  تسا و  راّهق  قشع  منک  نوچ  هبوت  دلخ  تایح  زا  منک  نوریب  لد  سپ ز  نیز  ار  هبوت  وا  رد 
131 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  قشع  روش  زا 

رـسپ لالب : موش  یم  تباتفآ  ِّيِدَتقُم  مود  یم  ملِالب  رگ  ملالِه  رگ  داتف  مهاوخ  اجک  هک  مناد  هچ  نم  دابدنت  يا  وت  شیپ  مهاک  گرب 
.3 تیب 3516 و 172 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .حابر 

اجنیا رد  هدمآ و  هراب  نیا  رد  هوَفَّصلا  هفِـص  ءایلوالا و  هیلح  زا  یحرـش  يونثم  تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  نتفگ : دـحا  دـحا  هّصق 
يارب ار  وا  هک  یلاح  تشذگ  یم  لالب  رب  لفون  نب  هقرو  : » میروآ یم  قاحـسا ) نبا  هریـس   ) دانـسا نیرت  یمیدق  زا  ار  ناتـساد  ذـخأم 
.دننک یمن  دازآ  ار  وت  دنگوس ، ادخ  هب  لالب  دحا ، دحا  تفگ  هقرو  .تفگ  یم  دحا  دحا  وا  و  دندرک ، یم  هجنکش  شندش  ناملـسم 

وا روگ )  ) دیشکب لاح  نیدب  ار  وا  رگا  مروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  دوب  حَمُج  ینب  زا  درک و  یم  هجنکش  ار  وا  هک  یسک  هب  سپ 
نب فلخ  نب  هّیَما  هدننک  هجنکش  مان  ماشه  نبا  هریـس  رد  ص 170 ) قاحسا ، نبا  هریـس  « ) .مهد یم  رارق  تمحر ) تکرب و   ) نانح ار 

، دنهن وا  هنیس  رب  گرزب  یگنـس  داد  یم  روتـسد  دنکفا و  یم  هکم  ِياحطب  رد  تشپ  هب  ار  وا  هاگمرگ  رد  تسا  هتـشون  تسا و  بهو 
.دـحا و دـحا  تفگ  یم  وا  ینک و  تدابع  ار  يّزُع  تـال و  يوش و  رفاـک  دـمحم  هب  اـی  يریمب  اـت  دوب  ياوخ  نینچ  تفگ  یم  سپس 

رب لفون  نب  هقرو  تسا  هتشون 
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( .تسین ماشه  نیا  هریـس  رد  يَدُفت » َنل   » هلمج  ... ) لِالب اَی  ِهَّللا  دحا َو  دحا  تفگ  یم  هقرو  تفگ  یم  دحا  دحا  لالب  تشذگ  یم  وا 
ناگدنهد باذع  يو  .تفگ  یم  دحا  دحا  وا  دنداد و  یم  باذع  ار  وا  هک  یلاح  رد  تشذگ ، لالب  رب  هقرو  : » تسا هتـشون  یبعـصم 

« .مهد یم  رارق  ادخ  تمحر  هاگ  تباجتـسا  ار  شروگ  دیـشکب ، ار  وا  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ  .دـنتفریذپن  نانآ  یلو  درک  یهن  ار 
ادخ زا  ینک  یم  نیکسم  نیا  اب  هچنآ  زا  تفگ  ار  هّیما  تشذگ و  وا  رب  رکبوبا  : » تسا هتـشون  ماشه  نبا  زین  ص 208 ) شیرق ، بسن  )

رد وا و  زا  رت  کباچ  مراد  هایس  یمالغ  .مهد  یم  تفگ  رکبوبا  هدب ! تاجن  ار  وا  يا  هدرک  دساف  ار  وا  وت  تفگ  یک ؟ ات  یـسرت  یمن 
دازآ تفرگ و  ار  لـالب  داد و  ودـب  ار  دوخ  مـالغ  رکبوبا  .متفریذـپ  تفگ  هیما  .مهد  یم  وت  هب  يو  ياـج  هب  ار  وا  تسا  يوق  وت  نید 

.تفگن ناذا  رگید  تفر ، قح  راوج  هب  ادخ  لوسر  نوچ  و  دوب ، ربمغیپ  يوگ  ناذا  لالب  ص 40 ) ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  « ) .درک

132 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تفگ عادو  ار  یناگدنز  قشمد  رد  .ه ق  لاس 20  هب  يو 

رکبوبا يالوم  وا  : » تسا هتـشون  هینامثع  رد  ظحاج  .رکبوبا » هن  دوب  ادـخ  لوسر  يالوم  لـالب  : » تسا هدروآ  لاـجرلا  سوماـق  فلؤم 
لیذ لاجرلا ، سوماق  « ) .درک دازآ  ار  وا  ص )  ) ربمیپ : » تسا هتشون  تسا و  هدرک  در  ار  وا  هتفگ  هّینامثُع  ضقَن  رد  یفاکسا  یلو  .دوب »

لالب نوچ  هک : تسا  هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  یلو  لِالب ) همجرت 
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رگا تفگ  وا  و  درک ؟ دازآ  ار  وت  هک  تسا  رکبوبا  شاداپ  نیا  لالب  تفگ  تفرگ و  ار  وا  نابیرگ  رمع  دز ، زاب  رس  رکبوبا  اب  تعیب  زا 
.متسه نیا  نم  يرگید  يارب  رگا  دراذگاو و  ادخ  هب  ارم  تسا  هدرک  دازآ  ادخ  يارب  ارم 

.تسا هشقانم  ياج  زین  ناتساد  رد  هتسب ، ابیز  گرب  خاش و  ار  ناتساد  انالوم  هنارعاش  عبط  هکنآ  زا  هتشذگ 

.یمرگ ّرَح :

.دوهج هن  تسا  هدوب  كرتشم  لالب  کلام  دش  هتشون  هکنانچ  يدوهج :

ص 192. مجنپ ، رتفد  يونثم ، حرش  هب : دینک  هاگن  سیجرج :

.شرامش هب  هن  دیآ و  یم  رد  طبض  رد  هن  ّدَُعی :...  َال 

.ندرک هجنکش  تمدص و  لمحت  ندرک : راخ  يادف  نت 

.رکبوبا قیّدص :

.ندرک ناهنپ  نتشاد : هیفخ 

نم مهاک : گرب  .تسا ) هاگآ  سکره - نورد - زا  ادـخ  .روایم  ناـبز  رب  راد ، هگن  لد  رد  ار  دوخ  ناـمیا   ) .دوصقم زا  تیاـنک  ماـک :
باطخ  ) .درب یم  وس  نآ  وس و  نیا  هاک  گرب  وچ  ارم  هک  تسوت  تبحم  .مرادن  يرایتخا  دوخ  زا  هک  تمسه  وت  یتسود  هتفیش  نانچ 

.دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  لاله  ناتساد  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .کیراب و  زا  تیانک  لاله : .تسا ) ص )  ) لوسر هب 

.وریپ يدتقم :

: دریگ هجیتن  نینچ  نآ  زا  ات  هداد  يا  هولج  هنارعاش  عبط  شوارت  اب  ار  لالب  ناتساد 

133 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يزاجم قشع  .دشاب  هتـشاد  لابند  هب  ار  برـض  رجز و  دـنچره  تسا ، راوشد  نآ  نتـشاد  ناهن  دـیدرگ  بلاغ  قشاع  لد  رب  قشع  رگا 
.دنک ناهنپ  ار  نآ  دناوت  یم  هنوگچ  دشاب  لد  رد  ادخ  قشع  لالب  نوچ  هک  ار  سکنآ  سپ  .تسا  نینچ 

هیاس دیوپ  دیشروخ  ِیپ  رد  راک  هچ  يراز  یتفز و  اب  ار  هام 
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؟ راک ِمزع  یناهگنآ  يزیختسر و  رارق ؟ هگنآ  داب  شیپ  یگرب  هاک  دنُک  یم  دوخ  ِتلبـس  دنخـشیر  دهد  یم  يرارق  وک  ره  اضق  اب  راو 
َربز هن  مراد  مارآ  ریز  هب  هن  رـس  درگ  رب  مدـنادرگ  یمه  وا  قـشع  ِتسپ  مد  کـی  ـالاب و  یمد  کـی  قـشع  تسد  دـنا  مناـبنا  رد  هبرگ 
رارق یب  نالان  نادرگ و  بش  زور و  رادَم  ردنا  ایـسآ  گنـس  وچمه  دـنا  هداهنب  لد  قشع  ياضق  رب  دـنا  هداتفا  دـنت  لیـس  رد  ناقـشاع 

بالود شدرگ  نیمک  رد  ار  وج  وت  ینیب  یمن  رگ  تسا  دـک  ار  وج  نآ  هک  سک  دـیوگن  ات  تسا  دـهاش  نایوج  يوج  رب  شـشدرگ 
دنویپ اـجک  ره  دـله  یک  یتـسد  خاـش  رد  ینز  رگ  وجم  یمارآ  راورتـخا  لد  يا  وا  زا  ار  نودرگ  تسین  يرارق  نوچ  نیبـب  ینودرگ 

زا دشاب  فک  كاشاخ و  نآ  ياه  شدرگ  هکنآز  رگن  شدرگ  شـشوج و  رـصانع  رد  ردـق  ِریودَـت  وت  ینیب  یمن  رگ  دلُکـسب  يزاس 
یم درگ  سارخ  واگ  ود  هام  باتفآ و  شوج  هب  نیب  اـیرد  جوم  شرما  شیپ  شورخ  ردـنا  نیبب  نادرگرـس  داـب  فرـش  اـب  رحب  ناـیلغ 
نیو یه  دنرود  رگ  خرچ  نارتخا  دـنوش  یم  یـسحن  دعـس و  ره  بکرم  دـنود  یم  هناخ  هناخ  مه  نارتخا  ساپ  دـنراد  یم  دـندرگ و 

لاـصو و دعـس و  رد  هاـگ  اـجک  يرادـیب  هب  دـنا و  اـجک  بش  اـم  شوه  شوگ و  مشچ و  نارتـخا  یپ  تسـسو  دـنا  لـهاک  تساوح 
راهب و هگ  تسا  نشور  یناـمز  کـیرات و  هاـگ  تسا  ندـیدرگ  نیا  رد  نوچ  نودرگ  هاـم  یـشهیب  قارف و  ِسحن  رد  هاـگ  یـشوخلد 

هکنوچ ریرهمز  فرب و  ِهاگتسایس  هگ  ریش  دهش و  نوچمه  فیص 
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شمکح شیپ  یـشابن  نوچ  رازه  دص  نیز  الد  يوزج  کی  هک  وت  تسوا  هاگوچ  نک  هدجـس  هرخـس و  تسوگ  وچ  وا  شیپ  تاَیّلک 
134 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رارق  یب 

ار نآ  هک  تسا  دیـشروخ  هب  وا  یکیدزن  ای  يرود  درادن ، يرایتخا  دوخ  زا  هام  .دوش  یم  هدید  لاله  هاگ  ردب و  هاگ  هام  اب :...  ار  هام 
.تسوا رایتخا  یب  دنک  دیوگ و  هچنآ  .تسا  راگدرورپ  هدارا  رایتخا  رد  زین  قح  قشاع  .دنایامن  یم  هبرف  ای  رازن 

.دزاس یم  دنخشیر  ار  دوخ  دنک  یم  يدصق  هدارا و  یلاعت  قح  ياضق  ربارب  هکنآ  اضق :...  اب 

لاجم  ) .تسا ندرب  رد  هب  ناج  هشیدنا  رد  یـسک  ره  بوشآ  زور  رد  .تسا  ریگارف  بوشآ  لاجنج و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  زیختـسر :
ناـبنا رد  هبرگ  «، » نتـشاد ناـبنا  رد  هبرگ   » مکح لاـثما و  رد  .تـسا  یلثم  ندوـب : ناـبنا  رد  هـبرگ  .ترخآ ) رد  هـن  تساـیند  رد  راـک 

رد دنچره  .تسا  هدمآ  اهدهاش  ءزج  زین  يونثم  زا  تیب  نیا  هدش و  ینعم  سیبلت  سیلدت و  نتشاد ، راک  هب  گنرین  ینعم  هب  نتخورف »
هار ینعم  هب  انالوم  تیب  رد  اما  دـهد ، یم  گنرین  بیرف و  ینعم  نابنا » رد  هبرگ   » هدـش تبث  ناونع  نیا  لیذ  هک  ییاـه  تیب  زا  یخرب 
هب ار  وا  دنوش  هدوسآ  هبرگ  دـنزگ  زا  دنتـساوخ  نوچ  میدـق  رد  هک  تسا  نآ  لاثم  نیا  لصا  و  تسا ، ندوب  سوبحم  نتـشادن و  رارف 

قشع لاگنچ  رد   ) .دز یم  اپ  تسد و  نابنا  رد  هبرگ  نآ  دندرب و  یم  تسدرود  ياج  هب  دنداهن و  یم  نابنا  رد  دنتفرگ و  یم  یتلیسو 
عجرم نایوج : يوج  رب  ششدرگ  .مرادن ) رارف  هار  مراتفرگ و 
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.تسایسآ گنس  ش »  » ریمض

.دنیوج نتفای  یپ  هکنانآ  نایوج : يوج 

رد دنادرگ  یم  ار  ایسآ  گنس  هک  بآ  يوج   ) دننیب یمن  ار  نآ  دنتسه و  يوج  ندید  یپ  رد  هک  یناسک  يارب  گنـس  ایـسآ  شدرگ 
.تسین ناور  يوج  دنیوگن  دنوش و  هاگآ  وج  ندوب  ناور  زا  ات  تسا  یهاوگ  دوش ) یمن  هدید  تسا و  ریز 

یم مولعم  ار  بآ  يوج  ندوب  ناور  گنـسایسآ  شدرگ  هکنانچ   ) .تسا راـگدرورپ  تردـق  زا  تراعتـسا  تسا : نیمک  رد  هک  يوج 
ینعم هب  رارق  تسین :...  يرارق  .دهد ) یم  ربخ  یلـصا  كّرحم  زا  دنراد ، ینعم  یمظن  هک  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  شدرگ  دراد ،

یم یقوش  تکرح  ار  كالفا  تکرح  ناـفوسلیف  .دـنا  تکرح  رد  هتـسویپ  تسا  هدـیرفآ  كرحتم  ار  كـالفا  ادـخ  نوچ  .تسا  مارآ 
.دنناد

عون مه  دوخ و  تردق  هب  .ندرب  راک  هب  ار  يرهاظ  ياه  تلیسو  زا  تیانک  ندز : تسد  خاش  رد 

135 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتشگ لسوتم  دوخ 

کلف نایم  هک  تسا  یکچوک  کلف  تأیه ، حالطـصا  رد  تسا و  يزیچ  ندـینادرگ  يزیچ و  نتخاس  درگ  ینعم  هب  تغل  رد  ریوذَـت :
، رهزوج لئام ، لّثمُم  نوچمه  تسا ، رودـم  يازجا  دـنچ  ای  کلف  دـنچ  زا  بکرم  هناـگتفه  كـالفا  زا  یکلف  ره  هکارچ  دـشاب  رگید 
جوا و کلف  نوچمه  تسین ، نیمز  درگ  رب  درگ  درخ و  تسا  یکلف  ریودـت  کلف  : » دـسیون ناحیروبا  .لماح  زکرملا ، جراـخ  ریدـم ،

ریودت  » تیب نیا  رد  و  ص 122 ) میهفتلا ، « ) .هصاخ تسار  وا  هک  دنک  تکرح  نآ  وا  طیحم  رب  هراتـس  نوریب و  وا  نایم  زا  نیمز  نکل 
نتسناد زا  رگا   ) .یلاعت قح  تردق  هب  تسا ، هدش  نییعت  اهنآ  يارب  هچنآ  بسح  رب  تسا ، تادوجوم  رگید  كالفا و  ندیدرگ  ردق »
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تیانک سارخ : واگ  ود  .تساهنآ ) رایتخا  یب  ناسچ  تسا و  هنوگچ  هک  رگنب  ار  هناگراهچ  ياهرـصنع  تکرح  یهاگآان  ریودت  نآ 
: تیب هب  تسا  یتراشا  سارخ  واگ  ود  رد  دنرادن و  يرایتخا  دوخ  زا  هکنآ  زا 

(2 تیب 1623 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا تمایق  زور  هب  طوبرم  نآ  یلو  َهلا  ناش  ددنبب  ندرگ  رب  غوی  هایس  واگ  ود  وچ  هم  باتفآ و 
.سحن هاگ  تسا و  دعس  هاگ  هک  رگیدکی  اب  اهنآ  عامتجا  زین  اه ، جرب  رد  تساه  هرایس  نتفر  زا  تیانک  ندیود : هناخ  هناخ 

.قح ترضح  تردق  وا : شیپ 

.نامرف رد  .رایتخا  یب  رارق : یب 

وت تردـق  ربارب  نم  هک  درک  یتاجانم  تسا ، قح  ترـضح  تمظع  رد  هدـش  وحم  قشاع  هنومن  هک  لالب  نابز  زا  شیپ  ياـه  تیب  رد 
رت نشور  ار  ینعم  نیا  اه  تیب  نیا  رد  .تسین  يراـیتخا  ارم  ود  نیا  رد  موش  هبرف  رگا  کـیراب و  رگا  .مدابدـنت  ربارب  هاـک  رپ  نوچمه 

مـشیدنیب نینچ  رگا  هک  منیبب  تردـق  بحاـص  ار  دوخ  هک  دـسرن  ارم  تسوت ، تکرب  زا  مراد  یتـکرح  رگا  نم  هک  دـیامرف  یم  ناـیب 
نانیبرهاظ اما  تسوت ، زا  تکرح  ار  تادوجوم  رگید  هکنانچ  دنادرگ ، یم  ارم  هک  تسوت  تردـق  نیا  .ما  هدرک  دنخـشیر  ار  شیوخ 

.دننیب یم  دوخ  زا  ار  شدرگ  نآ 

136 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يا هدننادرگ  هدندرگ  اب  تسه  يا  هدنناد  لد  دناد  یمن  نوچ 

كـالفا ِكرحم  نتخانـش  رد  وت  مهف  رگا  دـیوگ  هاـگنآ  دور  یک  يآ  یک  يدـنوادخ  یب  دوخ  هب  بش  زور و  هک  ییوگ  یمن  نوچ 
: هک بایرد  دوخ  كاردا  زا  رگنب و  اه  سوسحم  هب  تسا ، رصاق  هدندرگ 

بش ره  حاورا  دنهد  یم 
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سک موکحم  مکاح و  هن  ناغراف  سفق  نیز 

 ... نایناطلس ربخ  یب  تلود  بش ز  ناینادنز  ربخ  یب  نادنز  بش ز 

نامرف هربنچ  رد  ملاع  يازجا  همه  ینیب  یم  تسا و  نینچ  هک  لاح  راب  ریز  رد  شدرآ  هاگارچ  زو  رازغرم  نآز  دشکاو  شزور  هک  ات 
؟ ینک روصت  نوریب  وا  مکح  زا  ار  دوخ  یناوت  یم  هنوگچ  وت  تسوا ،

هتسجرب ورب  دیاشگب  هکنوچ  شاب  هتسب  ددنبب  تخیم  رب  هکنوچ  ریسم  رد  یهاگ  سبح  رُخآ  رد  هک  ریما  مکح  رد  شاب  يروتس  نوچ 
هیـس وت  يدرگن  ات  راد  شوه  نیه  نک  زیهرپ  َبنَذ  زک  دهد  یم  « 12  » شفوسُخ ییور  هیـس  رد  دهج  یم  ژک  کلف  ردنا  باتفآ  شاب 

هک دهد  یم  شلامـشوگ  رابم  وس  نیا  رابب  يداو  نالف  رب  نینچ  هن  ور  نانچنآک  شدـننز  یم  نیـشتآ  هنایز  ات  مه  ار  ربا  راو  رگید  ور 
نآ دـیاین  ات  شیوخ  ِماگ  مه  وت  لقع  يا  هنم  ژک  تسیا  هم  دـمآ  یهن  هک  يرکف  نآ  ردـنا  تسین  شیب  یباتفآ  زا  وت  لقع  راد  شوگ 

ریدقت دوب  نیا  ار  وت  مریگ  یم  مرج  ردـق  هب  هک  بات  رون  یمین  ینیب و  فسکنم  باتفآ  مین  دوب  رتمک  هنگ  نوچ  شیپ  هب  ور  فوسخ 
قاّلخ زا  قلخ  دـش  زورون  ردـپ  يا  نک  رذـگ  نیز  ریـصب  میعیمـس و  ایـشا  همه  رب  ریتَس  شاف و  دـب  هاوخ  کـین و  هاوخ  ازج  داد و  رد 

تغارف رد  ندوب و  تدابع  رد  .ندوب و  حابم  یهنم و  بقارم  زا  تیانک  ندوب : ریسم  سبح و  رد  دش  زوفدپ  شوخ 

__________________________________________________

.شفوسک ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 12)

137 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رما وریپ   ) .ندرب رس  هب 
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رد تحاـبا  یهن و  زا  تیاـنک  نداـشگ : نتـسب و  خـیم  رب  .نکب ) تـساور  هـچنآ  نـکم و  تساوراـن  وـت  رب  هـچنآ  .شاـب  ادـخ  یهن  و 
.یناگدنز رد  شیاسآ  یتخس و  زین  .تساهراک 

.دنیوگ فوسخ  زین  ار  باتفآ  نتفرگ  هاگ  یلو  تسا  هام  نتفرگ  حالطصا  رد  فوسُخ :

.ددرگ یم  هتفرگ  دـنک  زواجت  دوخ  ریـسم  زا  باتفآ  نوچ  هاـگان  داـتفا  فوسخ  رد  ناـس  نیزک  هاـم  نآ  دیـشروخ و  ناـنچنآ  اـغیرد 
.دوش یم  هیبنت  دنک  یچیپرس  قح  نامرف  زا  رگا  هدنب  هک  تسا  نیا  زا  تیانک 

: َبنَذ

.قَرب زا  تراعتسا  شتآ : هنایزات  فوسخ  ار  يردب  عاشعَش  بنذ  نوچ  فوسک  ار  مدآ  دیشروخ  یمدنگ 

.ُهَّللاَءاَش ُثیَح  َباحَّسلا  اَِهب  ُقوسَی  ٍراَن  نَم  ُقیِراَخَم  ُهَعَم  ِباحَّسِاب  ٌلَّکَُوم  ِهّللا  ِهَِکئاَلَم  نِم  ٌکَلَم 

( يورقنا حرش  )

.َرَطَملا ِهِیف  ُهَّللا  َضَق  يِذَّلا  ِعِضوَملا  َیلا  ُُهقوُسَتَف  َباحَّسلا  ُبِرضَت  ِهَِکئالَملا  ُقیِراَخَم  َکِلت  ِیل : َلاَق  ُقرَبلا ؟ اَمَف 

.تقیقح ندش  هدیشوپ  زا  تیانک  ار : ماگ  لقع  نداهن  ژک  ص 379 ) خ 56 ، راونالاراحب ، )

هدش تراشا  اهراب  هکنانچ  تیب 930 .) نومـضم   ) تسا بآ  ندیهج  ژک  رادـقم  هب  باتفآ  یگتفرگ  رادـقم  دوب :...  رتمک  هنگ  نوچ 
یمرج هزادنا  هب  ار  ناگدنب  یلاعت  يادـخ   ) .دراد یم  نایب  تسا  رت  ناسآ  نآ  مهف  هک  یلیثمت  ياه  سایق  اب  ار  ینالقع  بلاطم  انالوم 

.ناهن ریتس : .دهد ) یم  رفیک  دنوش  بکترم  هک 

.نتشگ ماک  نیریش  ندش : زوفدپ  شوخ  .تسا  ناهد  درگادرگ  زوفتپ : ندش : زوفدپ 

سپ .دنناوتن  ندش  نوریب  وا  نامرف  زا  دنیادخ و  رما  رخسم  نادوجوم  همه  .دومرف  نایب  هتـشذگ  ياه  تیب  رد  هچنآ  رب  تسا  يدیکأت 
.شابم دوخ  یئزج  لقع  هتفیرف  ناسنا  يا  وت 

138 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یهن رما و  دودح  رآ و  ياج  هب  ار  قح  نامرف 
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(40 رفاغ ،  ) .اهَْلثِم اَّلِإ  يزُْجی  الَف  ًهَئِّیَس  َلِمَع  ْنَم  هک : يوش  یم  باقع  نآ  هزادنا  هب  ینک  یم  یهانگ  رگا  .راد  هاگن  ار  وا 

ار هبوت  دنز  یم  نتـسکش  هبوت  تبون  دشک  یم  نماد  تخب و  دمارخ  یم  ام  يوک  رد  ام  هاش  دمآ  زاب  ام  يوج  رد  ناج  بآ  دـمآ  زاب 
درک میهاوخ  ورگ  بشما  ار  تخر  دروخ  هداب  تشگ و  تسم  يرامخ  ره  درب  باوخ  ار  نابـساپ  دـمآ  تصرف  درب  بالیـس  رگد  راب 

ِناتسم هرعن  زوس  دنپسا  دب  مشچ  عفد  زیخ  زورفلد  سلجم  تشگ  مّرخ  زاب  ام  لعل  ردنا  لعل  ردنا  لعل  ازف  ناج  ِناج  لعل  بارـش  نآز 
نت راخ  مخز  رگ ز  دـش  رازلگ  لگ و  ار  وا  راخ  مخز  دـش  رای  یلالب  اب  یلاله  کن  مدـیاب  یم  نینچ  اـناج  دـبا  اـت  مدـیآ  یم  شوخ 

يوس یناج  يوب  دودَو  نآ  بارخ  تسم و  نم  ناج  دوهج  نآ  راخ  مخز  شیپ  هب  نت  دـش  لابقا  نشلگ  ممـسج  ناـج و  دـش  لاـبرغ 
تسرد مد  ِلالب  زا  قیّدص  هکنوچ  اذَّبَح  ِیل  اَذَّبَح  شلِالب  رب  یفطصم  دمآ  جارعم  يوس  زا  دسر  یم  منابرهم  رای  يوب  دسر  یم  مناج 

.قشع هبلغ  زا  نتفای  لاح  قوذ و  ندمآ و  دجو  هب  زا  تیانک  ندمآ : يوج  رد  ناج  بآ  تسش  تسد  وا  هبوت  زا  دینش  نیا 

.نتشگ لاح  لماش  قح  تیانع  ندمآ : يوک  رد  هاش 

.ندرک مالعا  زا  تیانک  .نتخاون  لبط  رب  ندز : تبون 

.تسا بسانم  تیب 940  اب  ینعم  نیا  تسا و  بآ  نتشادرب  تبون  هَصُرف »  » ياه ینعم  زا  یکی  تصرف :

.ندرک شومارف  ار  دوخ  ندش و  قشع  تسم  .نتفرگ  هدیدان  ار  دوخ  یتسه  ندرک : ورگ  تخر 

تسا و لوا  بش  هام  لالِه :
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یم زاغآ  تیب 1111  زا  وا  ناتساد  هک  لاله  املسم  تسیک ؟ هدش  رای  لالب  اب  هک  لاله  زا  دوصقم  اما  .تسا  کیراب  مینا  یم  هکنانچ 
تیب مین  رد  هک  یفـصو  اب  اریز  .تفرگ  لالب  مسج  يرغال  زا  تیانک  ار  لـاله  ناوت  یمن  دراد و  یحیملت  ودـب  دـنچره  تسین ، دوش 

رای زا  دوصقم  انئمطم  هکلب  ارهاظ  .تسین  راگزاس  هدمآ  یلاله  يارب  مود 

139 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا تسا  تیانک  ندیدرگ  رازلگ  لگ و  راخ  مخز  و  ص ،)  ) لوسر هب  ار  للاب  ناتساد  وا  نتفگ  زاب  تسا و  رکبوبا  لالب  اب  لاله  ندش 
.تسا هتکن  نیدب  تراشا  ات 946  ياه 940  تیب  .ندش و  يو  لاح  لماش  ص )  ) لوسر تیانع 

رد دمآرد  تشهب  هب  تفر و  جارعم  هب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  تسا : هدمآ  دمحا  دنـسم  رد  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  جارعم : يوس  زا 
مدرم ناـیم  هب  جارعم ) زا  ( ) ص  ) ربـمیپ نوچ  .تسوـگ  ناذا  لـالب  تفگ  تسیچ ؟ نیا  لـیئربج  تفگ  دینـش  مرن  يزاوآ  دوـخ  راـنک 
هلمج رد  تسا و  ساسا  یب  یثیدـح  ارهاظ  ص 257 ) ج 1 ، دنـسم ،  ) .مدید نینچ  نینچ و  ار  وا  دـش  راگتـسر  لالب  تفگ  تشگزاب 

زا هک  یماگنه  تسا : هدروآ  رگید  یترابع  اب  ار  ثیدح  يورقنا  .دشن  هدید  زین  لامعلازنک ) « ) هباحصلا لیاضف   » باب رد  لالب  لیاضف 
.مدینش تشهب  رد  ار  وت  نیلعن  زاوآ  نم  هک  وگب  يا  هدرک  مالسا  رد  هک  يراک  نیرت  حجار  زا  ارم  دومرف  ار  لالب  تشگزاب  جارعم 

.وگ تسار  تسرد : مد 

وا نابز  زا  تسا و  هداد  تسد  یتلاح  باتفآ ، یمرگ  راخ و  مخز  زا  ندرکن  اورپ  قح و  هب  وا  قشع  لالب و  لاح  نایب  زا  ار  انالوم 
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ندرک نادرخ  یب  تمالم  لمحت  اـی  ندروخ و  راـخ  مخز  دـجو ، نینچ  هب  ندیـسر  تلاـح و  نیا  نتفاـی  هار  رد  هک  دـیوگ  یم  نخس 
هب وا  ندرک  راداو  زا  درک  تدـهاشم  ار  لالب  قارغتـسا  تلاح  قیّدـص  نوچ  هک  دـنک  یم  تراشا  رگید  يا  هتکن  هب  زین  .تسا  ناـسآ 

.دش فرصنم  هبوت 

نادوهج و هنیک  ندش  نوزفا  وا و  نتفگ  دحا  دحا  يو و  رب  ار  نادوهج  ملظ  ُهنَع و  ُهَّللا  یِضَر  ار  لالب  هعقاو  هنع  ُهَّللا  یِضَر  قیّدص  ندینادرگزاب 
وا ندیرخ  رد  تروشم  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  شیپ  هیضق  نآ  ندرک  ّصق 

هنیک ندش  نوزفا  وا و  نتفگ  دحا  دحا  يو و  رب  ار  نادوهج  ملظ  ُهنَع و  ُهَّللا  یِضَر  ار  لالب  هعقاو  هنع  ُهَّللا  یِـضَر  قیّدص  ندینادرگزاب 
وا ندیرخ  رد  تروشم  مالّسلا و  هیلع  یفطصم  شیپ  هیضق  نآ  ندرک  ّصق  نادوهج و 

ماد ردـنا  قشع و  رد  نامز  نیا  تسُچ  لاب  نومیم  يامیپ  کلف  نآک  اـفواب  ِلـالب  نآ  لاـح  تفگ  یفطـصم  شیپ  قیّدـص  نآ  زا  دـعب 
شلاب ّرپ و  دننک  یم  متـسا  زاب  رب  اهدغج  جنگ  تفَز  نآ  تسا  هدش  نوفدم  ثَدَح  رد  جنر  هب  نادـغج  نآز  تسا  ناطلـس  ِزاب  تسوت 

دوب داز و  دـشاب  هناریو  ار  دـغج  سپ  تسیچ  فسوی  مرج  یبوخ  ریغ  سب  تسا و  زاـب  وـک  تسا  نیا  وا  مرج  دـننک  یم  یهاـنگ  یب 
هنتف ینک  یم  یلوضف  نادغج  ِهد  رد  رایرهش  نآ  دعاس  رصق و  ای ز  راید  نآز  يرآ  دای  یم  ارچ  هک  دوهج  مخز  نآز  زاب  رب  ناشتسه 

ار وت  رم  اـم  نادـغج  اـت  هک  يدروآ  دیـش  ریقح  ِماـن  یناوخ و  هبارخ  وت  ریثا  کـشر  دـش  هک  ار  اـم  نکـسم  ینکفا  یم  رد  شیوشت  و 
هک تافـص  دـب  يا  مینز  نادـنچ  ترـس  رب  ینک  یم  ناریو  سودرف  نیا  مان  ینت  یم  ناشیا  رد  ییاداـس  مهو و  اوشیپ  هاـش و  هدـنزاس 

یم شخیمراچ  قرشم  شیپ  تاهَُّرت  دیَش و  كرت  ییوگب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3147 

http://www.ghaemiyeh.com


نایب ندینادرگزاب : دهن  یم  رـس  دـیوگ و  یم  دـحا  وا  دـهج  یم  رب  نوخ  ياج  دـص  شنت  زا  دـننز  یم  شراخ  خاش  هنهرب  نت  دـننک 
ربمغیپ جارعم  هرابرد  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  امیپ : کلف  .داهن ) نایم  رد  ص )  ) لوسر اب  ار  لالب  ناتساد  قیّدص   ) .نتفگ .نتشاد 

(. 6 تیب 951 /  ) تشذگ لالب  يادص  ندینش  و 

141 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دعب هب   2 تیب 8211 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  ناطلس : ِزاب 

.نادوهج انالوم  هتفگ  هب  ای  ناکرشم و  تسد  رد  ندنام  زا  تیانک  ندش : نوفدم  ثدح  رد 

رد نانمؤم  .دراد  یم  نایب  ار  ناکرشم  نانمؤم و  زا  یلاح  فصو  دنتشاد ، یم  اور  وا  رب  ناکرـشم  هک  یمتـس  لالب و  لاح  نایب  نمض 
ار ناش  هاج  لام و  دصق  نانآ  دنرادنپ  نارفاک  دنهاوخ و  یم  ار  نارفاک  تیاده  نانمؤم  .نادغج  هقلح  رد  دنزاب  نوچ  ناکرشم  عمج 

دنتفگ یم  ناکرشم  دننک  نوریب  ناتنیمزرس  زا  ار  امـش  وداج  اب  دنهاوخ  یم  نانیا  تفگ ، یم  نوراه  یـسوم و  هرابرد  نوعرف  .دنراد 
یم نینچ  ودـب ، ِناـنمؤم  وا و  هب  يربـمیپ  ره  ناـفلاخم  نینچمه  .دـیناوخ و  یم  هفارخ  میا  هـتفرگ  نامناردـپ  زا  اـم  هـک  ار  ینید  اـمش 

ص 140) يدعس ، ناتسلگ  « ) .تسا تشحو  اناد  زا  ار  نادان  تسا ، ترفن  نادان  زا  ار  اناد  هک  نادنچ  دص  ینادب  ات   » .دنتفگ

تـسا هدش  هتـسب  وا  رب  هبوت  رد  ات  تسا  هدـمآ  تمایق  ار  وا  تسا  قشاع  نیعل  نادوهج  زا  ناشوپب  رِـس  نید  راد  ناهنپ  هک  مداد  اهدـنپ 
قلخ و فصو  هبوت  اهدژا  نوچمه  قشع  مرک و  هبوت  ربطس  سب  ناج  يا  دشاب  یلاحم  نیا  ربص  ِناکما  ای  هبوت  ّیقشاع و 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3148 

http://www.ghaemiyeh.com


رون شرهاظ  تسا  هدمآ  دودنارز  نسح  نآ  هکنآز  زاجم  دـشاب  وا  ریغ  رب  یقـشاع  زاین  یب  يادـخ  فاصوا  قشع ز  ادـخ  فصو  نآ 
مـسج دوخ  لصا  يوس  نسح  نآ  دور  او  نامز  نآ  يزاجم  قشع  درـسفب  ناخد  ادیپ  دوش  رون و  دور  نوچ  تسا  هدمآ  دود  نوردـنا 
ددرگ راگن  نآ  یب  لگ  بآ و  دنامب  سپ  هایـس  راوید  شـسکع ز  دور  او  هام  يوس  مه  دوش  عجار  هم  رون  دب  اوسر و  هدـنگ و  دـنام 

وز شو  دود  دنامب  اوسر  سم  سپ  تسشن  دوخ  ناک  هب  رز  نآ  تشگزاب  تسَجب  وا  يور  رز ز  هک  ار  بلق  راو  وید  هم  یب  راوید  نآ 
.تسا قیّدص  هدنیوگ  مداد : اهدنپ  شقشاع  دنامب  رتور  هیس 

تمایق وا  يارب  ییوگ  دـنک  یمن  هبوت  دوخ  هتفگ  زا  لالب  .نایزیخاتـسر  رب  هکنانچ  هدـش ، راکـشآ  لـالب  رب  تقیقح  تسا :...  قشاـع 
.هدش راکشآ 

142 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ندش هتسب  هبوت  ِرد 

.تخس زا  تیانک  ربطس : ( 4 تیب 2503 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) يرو رب  تمایق  ات  دشاب  زاب  يرد  برغم  بناج  زا  ار  هبوت 

.تسا يزاـجم  هدـنب  هب  وا  تبـسن  و  تقیقح ، هب  تسا  قح  تفـص  دـنا  هتفگ  تهج  نادـب  تسا  باـسح  یب  تبحم  قشع  .قشع  نآ :
: ادخ فاصوا  قشع ز  مود ) رتفد  همدقم  يونثم ، )

فوجو جرف  يالتبم  هدنب  فصو  فوخ  هک  اّما  تسا  دزیا  فصو  قشع 

یبلطم رد  نیرق  مُهوُّبُِحی  اب  یُبن  رد  يدناوخب  َنوُّبُِحی  نوچ 

.یتیراع ییابیز  دودنارز : نسح  زیزع  يا  نادزی  قشع  دوبن  فوخ  زین  قشع  ناد  قح  فصو  ّتبحم  سپ 

.امندب تشز و  راووید :

نآ زا  نامّدقتم  مالک  رد  هک  تسا  نامه  نارخأتم  مالک  رد  ادخ ، هب  تبسن  قشع 
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رد هچنآ  دوب و  هتفرگ  قشع  ینعم  هب  ار  هَنوُّبُِحی » مُهُّبُِحی َو   » هیآ اـنالوم  میدـید  مجنپ  رتـفد  رد  هکناـنچ  تسا و  هدـش  ریبـعت  تبحم  هب 
فاصوا زا  قشع  نوچ  سپ  .تسا  یظفل  ثحب  دّرجم  هدرک  تراـشا  نادـب  نوسلکین  هدـمآ و  ( 401 ص 400 -  ) بوجحملا فـشک 

هک تادوجوم  رب  تسا  باتفآ  شبات  روهظ  نوچ  وا  رد  قشع  روهظ  و  تسا ، يزاجم  دانـسا  دنیوگ  قشاع  ار  يرگید  رگا  تسا ، قح 
.دنیادنا سم  رب  هک  يرز  دننامه  .یتاذ  هن  تسا  یضرع 

هکره کِیف  َّکَشَال  رز  ناک  يا  ابحرم  کیرـش  دوبن  يرز  رد  ار  ناک  هکنآز  رتشیب  دشاب  زور  ره  مرجال  رز  ناک  رب  دوب  نایانیب  قشع 
قـشع بآ  بادرگ  نآز  هتفر  یهام  هدـنام  بارطـضا  هدرم ز  قوشعم  قشاع و  ناکمال  ِناک  هب  ات  رز  دور  او  ناک  زاـبنا  دـنک  ار  یبلق 

ار وا  تشگ  نوزفا  تبغر  تفکش  رب  شوخ  نوچ  هّصق  نیز  یفطصم  لالِظ  نوچ  ناقلخ  تسوا  رون  رما  لامک  دیشروخ  تسا  ینّابر 
143 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تفگ  هب  مه 

وا رم  هدنب  نیا  تفگ  تسیچ  هراچ  نونکا  هک  شتفگ  یفطصم  ادج  دش  ینابز  شیوم  رس  ره  یفطـصم  نوچمه  تفای  نوچ  عمتـسم 
مـشخ هرخـس  تسا  هدـمآ  ضرالا  ِیف  ِهَّللا  ُریَـسا  وک  مرگنن  رهاظ  فیح  نایز و  رد  مرخ  یم  ار  وا  دـیوگ  هک  اهب  ره  تسا  يرتشم  ار 

.دننیب یم  زیچ  ره  رد  ار  قح  رثا  هک  قح  ناقشاع  دنراد ، نیب  تقیقح  هدید  هک  نانآ  نایانیب : تسا  هدش  هَّللاَودَع 

(. تسین یکیرش  ار  وا  هک   ) یلع ّلج و  قح  ترضح  زا  تیانک  رز : ناک 

ادخ زج  ار  یسک  .ندیزرو  قشع  یقولخم  هب  ندرک : ناک  زابنا  ار  بلق 
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.نتفرگ تسود 

کیرـش وا  یتـسود  رد  ار  یـسک  دزرو و  قـشع  اـتکی  راـگدرورپ  هب  زج  هک  ره   ) .نتـشگزاب زا  تیاـنک  نتفراو :...  ناـکمال  ناـک  هب 
هک ییاج  زا  رگا  بآ  هکنانچ  ددرگ  دوباـن  دـیدرگ ، فرـصنم  يو  زا  وا  تیاـنع  نوچ  .دوش و  فرـصنم  وا  زا  قح  تیاـنع  دـنادرگ ،

.یلاعت قح  هدارا  رما : .درم ) دهاوخ  یهام  دورب ، تسا  نآ  رد  یهام 

تسا تیهام  مرط  قاط و  ار  رما  تسا  تیراع  مرط  قاط و  ار  قلخ 

، دمآ شوخ  ص )  ) لوسر رکبوبا  راتفگ  نوچ   ) .ار رکبوبا  ار : وا  دنا  شوخ  يراوخ  رد  ّزع  دیما  رب  دنـشک  يراوخ  مرط  قاط و  یپ  زا 
.تسا ینامیشپ »  » یکی .دراد و  ددعتم  ياه  ینعم  لامعتسا  بسح  رب  فیَح : .دیدرگ ) نوزفا  نتفگ  همادا  هب  رکبوبا  تبغر 

هک اهب  ره  هب   ) .تسا بسانم  ثحب  دروم  تیب  رد  ینعم  نیا  ادرف و  ِتمحر  بیصن  رب  دروخ  فیح  زورما  تمعن  ساپـس  دنادن  هکره 
( .متسین نامیشپ  مرخ و  یم  دشاب ، نارگ  مه  دنچره  دیوگب ،

اهب رد  دنهاوخ  رب  زیتس  زا  ناشیا  هنیآ  ره  يوش  یم  يرتشم  ار  لالب  نوچ  هک  ُهنَع  هَّللا  ّیِضَر  ار  قیّدص  مالّسلا  هیلع  یفطـصم  ندرک  تیـصو 
ناتسب نم  زا  اهب  ِمین  شاب و  نم  لیکو  نک ، دوخ  کیرش  تلیضف  نیا  رد  ارم  ندوزف  دنهاوخ  ار  وا  ياهب  دوزف و 

دنهاوخ رب  زیتس  زا  ناشیا  هنیآ  ره  يوش  یم  يرتشم  ار  لالب  نوچ  هک  ُهنَع  هَّللا  ّیِضَر  ار  قیّدص  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ندرک  تیـصو 
ناتسب نم  زا  اهب  ِمین  شاب و  نم  لیکو  نک ، دوخ  کیرش  تلیضف  نیا  رد  ارم  ندوزف  دنهاوخ  ار  وا  ياهب  دوزف و  اهب  رد 

نمَث نم  زا  نک ، ضبق  وش  يرتشم  نم  رهب  یمین  شاـب  ملیکو  وت  وت  ِزاـبنا  موش  یم  نم  نیا  ردـنا  وج  لاـبقا  يا  هک  شتفگ  یفطـصم 
ندیرخ ناسآ  ناوت  سپ  رهگ  نالفط  فک  زک  دوخ  اب  تفگ  ناما  یب  دوهج  نآ  هناخ  يوس  نامز  نآ  تفر  منک  تمدخ  دص  تفگ 

نامیا لقع و  ردپ  يا 
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ناـنچنآ ار  رازلگ  دـص  ود  ناـشیز  درخ  هک  ار  رادرم  دـهد  تنیز  ناـنچنآ  لوغ  ِوید  اـیند  کـلم  اـب  درخ  یم  لوگ  نـالفط  نیا  زا  ار 
لوغ وید و  دنتخورفا  نید  عمش  ناشیا  شیپ  دنتخومآ  يرجات  ناشایبنا  رحـس  هب  دیابرب  هسیک  دص  ناسخ  زک  رحـس  هب  دیامیپ  باتهم 

ار ناشاه  هدید  وش  تفج و  نایم  دتفا  قالط  ات  ودع  ییوداج  هب  دنادرگ  تشز  درک  تشز  ناشرظن  رد  ار  ایبنا  دربن  رحـس و  زا  رحاس 
(. 2 / 579 « ) .ٌهَفیِج اَینُّدلا   » .ایند لام  زا  تیانک  رادرم : دنتخورفب  سخ  هب  رهوج  نینچ  ات  دنتخود  يرحس  هب 

.یتشهب ياه  تمعن  يورخا و  ياه  تداعس  زا  تیانک  رازلگ :

: ندومیپ باتهم :

145 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  باتش  هدیشورف  هدومیپب  نآ  باتهام  هدومن  یسابرک  لکش 

تراشا ایبنا : نتخومآ  يرجاـت  ( 5 تیب 1037 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) دوس دـنریگ  رز  ناگرزاب و  شیپ  دوز  دـنیامیپ  باتهم  نارحاـس 
(111 هبوت ، ْمَُهلاْومَأ .(  ْمُهَسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  میرک : نآرق  هب  تسا 

ادخ هب  نامیا  زا  تساتیانک  رهوج : ( 2 تیب 2426 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) يرَتشا ُهَّللا  هک  الاب  دشک  یم  ارم  وا  تسا  يادخ  نم  يرتشم 
.دندوب نآ  هدننک  هضرع  ناربمایپ  هک 

نامدرم هدید  رد  ار  ایند  ناطیش  .تسا  هدمآ  دعب  هب  ياه 993  تیب  رد  هک  تسا  ینومضم  ناتـساد ، نیا  زا  اه و  تیب  نیا  زا  دوصقم 
میس ات  دنیامنب  دخ  هکرعم  رد  نارـضاح  هب  سابرک  ياج  هب  ار  باتهم  نارحاس  هکنانچ  دیابرب  ناشلاگنچ  زا  ار  ترخآ  ات  دیارآ ، یم 

.دنیابرب ار  ناش  هسیک 

رخ رخ  شیپ  تسا  رخ  وک  لهاج  لفط  نیز  رخب  نیه  تسا  رترب  ملاع  ود  ره  زا  رهگ  نیا 
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وج هیاریپ  رُد و  ناویح  دوب  یک  وا  ياهرهوگ  تسا و  رحب  رکنم  تسا  یکـش  اـیرد  رُد و  رَد  ار  کـشا  نآ  تسا  یکی  رهوگ  هرهم و 
هزبس رد  دوب  رخ  شوه  شوگ و  راوشوگ  يدید  چیه  ار  نارخ  رم  تسرپ  رُد  لعل و  دنب  رد  دوب  وک  تسا  هداهنن  ادـخ  ناویح  رـس  رد 

زا میِوقَّتلا  ُنَسحا  نوزف  وا  شرع  زا  میِوـقَّتلا  ُنَسحا  ناـج  تسود  يا  تسا  رهوـگ  یمارگ  هک  ناوـخب  نیِّتـلاَو  رد  میِوـقَّتلا  ُنَسحا  راز 
.لالب هب  تسا  تراشا  رهگ : نیا  عمتسم  دزوسب  مه  مزوسب  نم  عنتمم  نیا  تمیق  میوگب  رگ  نورب  ترکف 

.رخ یکرت ) : ) کشا

 ...: رخ شوه  شوگ و 

146 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ارچ ؟  ین ! دیوگب  یناوخ  اجکره  ارَچ  زج  هایگ و  زج  نابسا  مشچ 

َناْسنِْإلا اَنْقَلَخ  ْدََقل  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  میوقَّتلا : ُنَسحا  دـیمر  وا  عبط  اه ز  تّجح  هلمج  دینـش  رخ  نآ  راز  هزبس  يوب  گنر و 
.تسین ( 4 نیت ، ٍمیِْوقَت .(  ِنَسْحَأ  ِیف 

يادـخ دزن  هک  یـشزرا  نانآ و  نشور  نورد  زا  دـنرآ و  یم  باسح  هب  دوخ  نوچ  ار  نانمؤم  نارفاـک  هک  تسا  راـگدرورپ  عنـص  زا 
.دنا هاگآان  دنراد  ناهج 

نآ يارـس  رد  دوخیب  تفر  دوـشگرب  ار  رد  وـچ  دز  رد  هقلح  نارخ  نآ  يوـس  قیّدِـص  نیا  تفر  نارم  وـس  نیا  رخ  اـجنیا و  دـنبب  بل 
يا تسا  دقح  هچ  نیا  ینز  یم  نوچ  ار  هَّللا  ُِّیلو  نیک  تسَج  خلت  مالک  سب  شناهد  زا  تسشن  شتآ  رپ  تسمرس و  دوخیب و  دوهج 

هدام يدوهج  نید  رد  وت  يا  دهد  یم  نوچ  تلد  قداص  رب  ملظ  دوخ  نید  ردنا  تسا  یقدص  ار  وت  رگ  ینشور  ّودع 
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تـسج قیّدص  بل  زا  مد  نآ  هچنآ  دبا  نیرفن  دودرم  يا  رگنم  دوخ  زاسژک  هنییآ  همه ز  رد  يا  هداز  هش  رب  وت  يراد  نامگ  نیک  يا 
نآ تقیقح  نتسناد  هک  ریگم  یپ  ار  ثحب  نیا   ) .نتفگ نخـس  هلوقم  نیا  زا  ندنار : وس  نیا  رخ  تسد  ياپ و  وت  ینک  مگ  میوگب  رگ 

تـشاد لالب  ندرک  دازآ  رد  هک  یقوش  تدش  زا  رکبوبا  دش  زاب  رد  نوچ   ) .رایتخا یب  دوخیب :...  تفر  .تسین ) رودقم  ناگمه  يارب 
.كانمشخ تخس  شتآ : رپ  .درک ) شنزرس  ار  دوهج  دمآرد و  هناخ  هب  هنادوخیب 

.نامیا رون  زا  تیانک  ینشور :

یم نید  یب  دوـخ  نوـچ  ار  وا  ارچ  .تسا  نِّقیتـم  شنید  رد  مه  وا  هک  نادـب  يراد  نـیقی  دوـخ  نـید  رد  وـت  رگا  قداـص :...  رب  مـلظ 
.يرادنپ

.نتسناد داقتعا  یب  دوخ  نوچ  تدیقع  رد  ار  وا  نتسیرگن : يرگید  رد  دوخ  ژک  هنییآ  زا 

147 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نانچ .دوهج  هن  تسا  هدوب  تسرپ  تب  دـش  هتـشون  هکنانچ  لالب  کلام  .تساـنالوم  ضاـّیف  هداز   1014 ياه 1011 - تیب  نومـضم 
یم مکح  درب و  یم  نظ  دوخ  لیم  قفو  رب  نارگید  رب  سکره  .تسا  تسرد  هجیتن  اما  هتفرن ، لِالب  کلام  رکبوبا و  نایم  مه  ینانخس 

.دنک

نایم زا  هن  دراد  هیام  ولهپ  هن ز  ناور  دـش  یبآ  هک  یگنـس  زا  وچمه  تاهج  یب  زا  ناود  وا  ناهد  زا  تارف  نوچمه  مَکِحلا  ُعِیباـنَی  نآ 
روتفو لخب  یب  تسا  هدرک  ناور  وا  رون  وت  مشچ  همشچ  زا  کنانچمه  ار  گنرانیم  بآ  هداشگرب  ار  گنس  نآ  قح  هدرک  دوخ  رپسا 

رد تسود  داجیا  رد  درک  یشوپ  يور  تسوپ  هن ز  دراد  هیام  نآ  هیپ  هن ز 
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هّصق توص  فرح و  دریذپ  وک  ناوختـسا  درخ  نآ  ردنا  تسا  داب  هچ  نآ  شبذاک  مالک و  قدص  كِردُم  شبذاج  داب  شوگ  يالخ 
َنِم ناَنذُالا  هکنآز  باجتحا  یب  وا  لـئاق  وا  عمتـسم  سک  تسین  نادزی  ریغ  ملاـع  ود  رد  سب  تسا و  شوپور  داـب  ناوختـسا و  ناوخ 
لح َتنُؤَم  یب  تلد  دزوس  یم  وچ  رخاو  شنم  زا  وخ  مارکا  يا  شناتـسب  هدب  رز  وا  رب  دیآ  یمه  رگ  تمحر  تفگ  باثم  يا  سأَّرلا 

ضوع رد  ریگب  شتسهایس  لد  دیپس و  نت  دوهج  دیپسا و  نت  مراد  ياهدنب  دوجـس  دصناپ  منک  تمدخ  دص  تفگ  تلکـشم  ددرگن 
لد نآ  دوهج  نآ  ناریح  دـنام  هک  نانچنآ  مالغ  نآ  ابیز  تخـس  قحلا  دوب  ماـمه  نآ  درواـیب  داتـسرف و  سپ  رینم  لد  هایـس و  نت  هِد 
رب هک  دشن  یضار  هزیتسا و  درک  زاب  دوب  نیموم  یتروص  زا  ناشگنس  دوب  نیا  ناتسرپ  تروص  تلاح  دوز  تفر  اج  زا  شگنـس  نوچ 

شناد ياه  همشچ  مَکِحلا : ُعِیباَنَی  دوهج  نآ  صرح  تشگ  یضار  هکات  دوزف  يو  رب  مه  هرقن  باِصن  کی  دب  چیه  یب  هدب  نوزفا  نیا 
: ثیدح هب  تسا  تراشا  و  قیّدص ، زا  تیانک  .اه 

.ِِهناَِسل یَلَع  ِِهبلَق  نِم  ِمَکِحلا  َعِیباَنَی  ُهَّللا  َرَّجَف  اموَی  َنیَِعبرا  ِهَِّلل  َصَلخا  نَم 

( یعادلا هدع  زا  ص 249 ، ج 67 ، راونالاراحب ، )

148 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ناود وا  ناهد  زا 

.هِدبَع ِناَِسل  یَلَع  َّقَحلا  ُلوُقَی  ُهَّللا  َّنا 

.بیغ ملاع  تاهج : یب  .نوسلکین ) حرش  يورقنا و  حرش  )

 ). ًاْنیَع َهَرْـشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْـضا  اَْنلُقَف  تسا : ع )  ) یـسوم هرابرد  میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  یگنـس : زا  وچمه 
ُْهنِم ُرَّجَفَتَی  اَمل  ِهَراجِْحلا  َنِم  َّنِإ  زین َو  و  ( 60 هرقب ،
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(. 3 / 3147 « ) درک رپ  ار  وا  بآ  کشم  ص )  ) لوسر هک  یمالغ   » ناتساد هب : دینک  هاگن  و  ( 74 هرقب ، ُراْهنَْألا .( 

نتخاس ناور  ِتلیـسو  ار  گنـس  هکنانچ  دـهد ، یم  ماجنا  تلیـسو  هب  ار  اـهراک  ناـهج  نیا  رد  یلاـعت  يادـخ  قح : هدرک  دوخ  رپسا 
.دزاس یم  همشچ 

 ...: هیام نآ  همیپ  هن ز  ( 3 تیب 3149 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) لصا ِرحب  زا  وا  رما  زا  دیـسر  یم  لضف  جوم  دوب و  شوپور  دوخ  کشم 
.4 تیب 2404 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

نابداب ِناس  رب  هدـیرفآ و  تشوگ  نابداب و  ناس  رب  هدـیرفآ و  تشوگ  بصع و  فورـضغ و  زا  هک  تسا  يوضع  شوگ  : » بذاج داب 
رب درذـگب و  شوگ  خاروس  ردـنا  دـتفا و  يو  رد  دـتفا و  يو  رد  دـنک  جوم  دـبنجب و  يوگنخـس  زاوآ  زا  هک  اوه  اـت  هتـشادرب  یتشک 
هک وضو  رد  تسا  هرهچ  نتـسش  دروم  رد  یهقف و  تسا  یترابع  ِسأّرلا : َنِم  ِناـَنذُالا  ص 83 ) هیّبطلا ، ضارغالا  « ) .دیآ سح  بصع 

دنک و حسم  هدرک  سم  ار  رـس  هک  یتبوطر  نامه  اب  مه  ار  شوگ  دیاب  رـس  حسم  ماگنه  تعامج  ّتنـس و  لها  ناهیقف  هتفگ  قبط  رب 
ناَنذُالا  » هلمج زا  دوصقم  یلو  ص 77 ) ج 1 ، هعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا   ) .تسا هورکم  درادرب  هزات  یبآ  شوگ  حـسم  يارب  رگا 

.تسا قح  ترضح  هب  هتسباو  ملاع  يازجا  همه  تسا  رس  هب  هتسباو  شوگ  هکنانچ  تسا : نیا  تیب  نیا  رد  سأرلا » نم 

دزوـس و یم  وا  رب  تلد  رگا  تـسا : لـالب  کـلام  نخـس  رخاو : شنم  زا  .تـسا ) باـطخ  درجم   ) .هدـش هداد  باوـث  .روجأـم  باَـثُم :
.رخب نم  زا  ار  وا  یتسه  مرک  بحاص 

لالب ياهب  دوصقم  .جرخ و  هقفن ، تنؤم :
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.تسا

.داد هدنشورف  هب  لالب  ياج  هب  یهایس  هدنب  رکبوبا  تسا ، هتشون  هباصالا  رد  رجح  نبا  هکنانچ  دیپس : نت 

149 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .دنوش یم  لد  مرن  ابیز  تروص  ندید  ماگنه  يرهاظ ، ییابیز  هب  ناگتسبلد   ) .تسا لد  زا  تراعتسا  گنس  یتروص :...  زا  ناشگنس 
.دوب بجاو  نآ  رب  تاکز  دسر  رادقم  نیدب  میس  هنیدقن  نوچ  .مهرد  تسیود  لداعم  هرقن : باِصن 

راگدرورپ عنـص  مینیب  یم  اه  تلیـسو  زا  هچنآ  .تسا  هدـمآ  نوگانوگ  ياهریبعت  اب  يونثم  يواطم  رد  راـب  دـن  اـه  تیب  نیا  نومـضم 
اب درگن و  یم  هیپ  اب  .دیریگ  یتفگش  یمدآ  نیا  زا  تسا : هدمآ  ع )  ) یلع نانخس  رد  تسوا  تردق  زا  تسا  نآ  رد  هک  يرثا  و  تسا ،

هکنیا رگید  هتکن  ( 8 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن   ) .دروآ یم  رب  مد  یفاکش  زا  دونش و  یم  ناوختـسا  اب  دیوگ و  یم  نخـس  تشوگ 
لالب زا  ار  رکبوبا  دـیپس  هدـنب  لالب  دـنوادخ  .دـنزجاع  يونعم  ياه  ییابیز  كرد  زا  دـننیب و  یم  ار  سوسحم  ییابیز  اهنت  نانیبرهاظ 

.دوبن هاگآ  تشاد  ادخ  دزن  هک  یتبتر  لالب و  تقیقح  زا  نوچ  تسناد ، نوزفا  هرهچ  هایس 

دقع نیا  رد  تسا  نوبغم  قیِّدص  هک  نتشادنپ  دوهج و  ندیدنخ 

دقع نیا  رد  تسا  نوبغم  قیِّدص  هک  نتشادنپ  دوهج و  ندیدنخ 

وا شـسرپ ، باوج  رد  دوب  هچ  هدـنخ  نیا  هک  شقیّدـص  تفگ  لِـغ  ّشِغ و  زنط و  سوسفا و  رـس  زا  لد  گنـس  دوهج  نآ  دز  ههقهق 
شنیا رـشُع  هب  دوـخ  یمدیـشوج  یمن  هزیتـسا  نم ز  مـالغ  دوـسا  نـیا  يرادـیرخ  رد  مارَغ  يدوـبن و  تَّدِـج  رگا  تـفگ  دوزف  هدـنخ 

هب يداد  يرهوگ  یبَغ  يا  قیّدص  داد  شباوج  سپ  گناب  هب  ار  شیاهب  يدرک  نارگ  وت  گناد  مین  دزرین  نم  دزن  هب  وک  یمدیشورفب 
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يارب زا  هدمآ  بات  هیـس  وا  تسا  خرـس  ِّرز  نَول  هب  وت  متـسرظان  شناج  هب  نم  نوَک  ود  دزرا  یمه  نم  دزن  هب  وک  یبَص  نوچ  يزوج 
نم یمداد  شیب  عیب  رد  ییدرک  یـسیکِم  رگ  ار  حور  نآ  باقن  نیز  دباین  رد  اه  مسج  گنر  تفه  نیا  هدید  هدک  قمحا  نیا  ِکشر 

رُد یتفاـی  نازرا  هکنآز  يداد  لهـس  ماو  ریغ  زا  یمدرک  رز  ینماد  ماـمتها  نـم ز  ییدوزفا  ساـکِم  رو  شیوـخ  لاـم  کـلم و  هـلمج 
رد یگنز  وچمه  داب  هب  يداد  ار  لعل  رپ  هّقح  داتفوا  تنبغ  هچ  هک  ینیب  دوز  دادـب  وت  لـهج  هتـسبرس  هّقح  یتفاکـشن  ار  هّقح  يدـیدن 

تتخبدب مشچ  دیسر  هنامالغ  هماج  اب  تخب  یسک ؟ دوخ  دشورف  ار  تلود  تخب و  یسب  ییوگ  ات  رـسحاو  تبقاع  داش  وت  ییور  هیس 
يا ریگب  هناتـسرپ  تب  ار  دیپسا  نت  رارـسا  هیـس  نیا  نف  رکم و  وا  اب  درک  تتـشز  يوخ  نتـشیوخ  ِّیگدنب  تدومن  وا  دـیدن  رهاظ  زجب 

151 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوهج  يا  نیِد  ِیلَو  ّنیِد  مَُکل  نیه  دوس  میدرب  ارم  نآ  ار و  وت  نیا  اخژاژ 

.دنخشیر سوسفا :

.ریوزت ّبلقت ، ّشِغ :

.هنیک ّلِغ :

.يدنمزآ یگتفیش ، مارَغ :

.لوگ نهذ ، دنک  ِیبَغ :

.ناهج نآ  ناهج و  نیا  نوکود :

.ار وا  تسوپ  گنر  وت  مرگن و  یم  ار  وا  نامیا  نم  شناج :...  هب  نم 

.دنرب یم  رس  هب  نآ  رد  ناتسود  ایند  هک  ییاج  زا  تیانک  هدک : قمحا 

.تسا ناوتان  ناج  ندید  رد  درگن و  یم  مسج  هب  اهنت  هک  يا  هدید  گنر : تفه  نیا  هدید 

اه هرایـس  زا  یکی  هب  گنر  ره  بیترت ، هب  هک  يراگنز  دوبک ، دیفـس ، درز ، خرـس ، یکاخ ، هریت  هایـس ، زا  تسا  ترابع  گنر : تفه 
.دراد ّقلعت 
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، شـشوپ زا  تیانک  باِقن : ( 2 تیب 753 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) گنرد ربص و  دـنک  ادـیپ  يا  هدـید  گنر  تفه  ِناگدـید  زک  دوب  اـت 
.مسج

هناچ ثحب  دروم  تیب  رد  یلو  .تسا  يرتشم  بناج  زا  نآ  و  هلماـعم ، رد  ندز  هناـچ  هَسَک : اـمُم  نآ  ردـصم  ساـکِم ، لاـمُم  سیکم :
.تسا دوصقم  هدنشورف  ندز 

نامداخ هک  اهب  كدـنا  هماج  هنامالغ : هماج  سیکم  نیا  دوب  درـس  الد  یـسیکل  رهب  تسا  وج  کی  شخر  شیپ  نوک  ود  ناهن  جـنگ 
رفاک  ) .تشاد هایس  ینورد  دیفس و  یتسوپ  هک  رکبوبا  مالغ  زا  تیانک  رارسا :...  هیـس  .دمآ ) وت  تقورـس  هب  اسانـشان  تخب   ) .دنـشوپ

و نارفاک ، زمر  تسوپ ، دـیپس  هدـنب  تسا و  نانمؤم  زمر  تسوپ  هایـس  لـالب  ( 6 نورفاـک ،  ) .ِنیِد َِیل  ْمُُکنیِد َو  ْمَُکل  ٌنیِد : مَُـکل  .دوـب )
ادـخ دزن  هک  یلاح  دنرامـش  یم  راوخ  ار  نانآ  دـنرگن و  یم  تراقح  هدـید  هب  نانمؤم  هب  هک  اـیند  مدرم  رتشیب  هنومن  لـالب  دـنوادخ 

.تسا هدش  تراشا  ناوارف  هتکن  نیدب  يونثم  يواطم  رد  دنراد و  الاو  یماقم 

152 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دص « 13  » هتـسب رب  نورب  زو  راـن  دود و  رپ  نارفاـک  روگ  وچمه  دوب  نیبوچ  وا  ِبسا  سلطا  شّلُج  دوب  نیا  ناتـسرپ  تب  يازـس  دوـخ 
كاخ نورد  زو  تالص  موص و  نورب  زا  قفانم  نوچ  لابو  مولظم و  نوخ  شنورد  زو  لامج  نوریب  ناملاظ  لام  وچمه  راگن  شقن و 

لّوا اوسر و  شرخآ  غورود  راتفگ  رکم و  هدـعو  وچمه  ُرب  ِتوق  هن  نیمز  عفن  وا  رد  هن  ُرق  ّرَق و  رپ  ییلاخ  يربا  وچمه  تابن  یب  هاـیس 
.درگن رهاظ  ییابیز  هب  هکنآ  زا  تیانک  تسرپ : تب  غورف  اب 

بسا سلطا و  ّلُج 
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.اهب ینشور و  یب  نورد  ابیز و  رهاظ  زا  تیانک  نیبوچ :

: نارفاک روگ  وچمه 

یب زا  تیانک  هایـس :...  كاـخ  ( 5 تیب 417 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) لـج ّزع و  ادـخ  ِرهق  نوردـنا  لـلح  نوریب  نارفاـک  روگ  نوچمه 
.تبرق دصق  زا  یلاخ  لوبقمان ، شزرا و 

ُمُکَّنَّرُغَت الَف  هک : تسین  شیب  یلابو  دندیـشوک  نآ  يارب  هچنآ  دـید ، دـهاوخ  ماجنارـس  دـنیایند ، ياه  ییابیز  رهاـظ  هتفیرف  هک  ناـنآ 
.ادص رس و  رپ  .دنلب  زاوآ  توص ) مسا  : ) ُرق ّرَق و  ( 5 رطاف ،  ) .ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  اْینُّدلا َو ال  ُهایَْحلا 

.مدنگ ُّرب :

یم ینابز  نیریـش  بناج  تفای  هار  یناهد  رد  یلالخ  دـش  لالخ  نوچ  تنحم  سرِـض  مخز  نآ ز  لِالب  تسد  وا  تفرگب  نآ  زا  دـعب 
دمآ ز شیوخ  هب  نوچ  دـنام  شیوخ  یب  دوخیب و  يرید  هب  ات  افق  رب  وا  داف  اّیِـشغَم  َّرَخ  یفطـصم  يور  هتـسخ  نآ  دـیدب  نوچ  تفاتش 

یسلفم دز  ریسکا  رب  هک  یّسم  دوب  نوچ  دیسر  ار  وک  یششخب  دناد  هچ  سک  دیـشک  دوخ  رانک  رد  شا  یفطـصم  دنار  کشا  يداش 
 __________________________________________________ دز ریفوَت  رپ  ِنگ  رب 

.هتشپ ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 13)

153 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هبشم هب  تسا  هب  هَّبَشُم  هفاضا  تنحم : ِسرِض  .نادند  سرِض : رکبوبا  وا : داشَر  رب  دز  هدش  مگ  ناوراک  داتفوا  رحب  رد  هدرمژپ  یهام 

هجنکـش يدـشک و  تضایر  قح  قشع  هار  رد  نوچ  یلالخ :...  دـش  .دوب ) هدـش  رغال  ندـید  جـنر  رایـسب  زا   ) .کیراب لـالخ : نوچ 
کیراب نوچ  لالخ  هکنانچ  .دـش  هتفریذـپ  ص )  ) یفطـصم ناج )  ) رـضحم رد  تساک ، مسج  زا  درک و  لمحت  ار  دوخ  رفاـک  کـلام 

.دریگ یم  ياج  ناهد  رد  نادند  ندرک  هزیکاپ  يارب  تسا 

تیانک نابز : نیریش 
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(. ص  ) لوسر زا 

رد تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .شوهیب  داـتفا  اّیِـشغَم : َّرَخ  وـگ  تفگ و  زا  برع  نآ  درب  دـح  نوـچ ز  وخدـنق  يافطـصم  روـضح  رد 
« ناوارف  » ینعم هب  تیب  نیا  رد  ریفوت  رپ  و  ندوزفا ، ریفوَـت : ( 143 فارعا ،  ) .ًاقِعَص یسُوم  َّرَخ  َو  ع :)  ) یسوم يارب  قح  ترـضح  یّلجت 

.تسا

خر هچنآ  زا  وا  هنافراع  ياه  طابنتـسا  تسانالوم و  ضایف  عبط  هداز  تشذـگ  هک  ییاـه  تیب  یخرب  نوچ  زین ، اـه  تیب  نیا  نومـضم 
.وا تمدخ  ضیف  كرد  و  ص )  ) لوسر رضحم  هب  لالب  ندیسر  زا  هداد 

نآ تفگ  زاب  مناوتن  نم  حابـص  نوچ  بش  نآ  ددرگ  نشور  زور  یبش  زا  دیآرب  بش  رب  دنز  رگ  یبن  مد  نآ  تفگ  هک  یتاباطخ  نآ 
«14  » لَقَد اب  تابن و  اب  دیوگ  هچ  ات  لمح  رد  یباتفآک  یناد  وت  دوخ  حالطصا 

زا تسا  فرح  مد و  نوچ  ناهج  يازجا  هلمج  اب  قح  عنـص  لاـهن  نیحاـیر و  اـب  دـیوگ  هچ  یم  لـالز  بآ  نآ  هک  مه  یناد  وت  دوخ 
زا شریثأت  کیل  تسین  لومعم  ردق  زا  ریثأت  هک  هن  بل  فرح و  یب  ناهن  دیوگ  نخس  دص  ببـس  اهرثا و  اب  نادزی  بذج  نارگنوسفا 

لوــــــضف يا  شعورف  رد  دـــــــّلقم  ناد  لوــــــصا  ردـــــــنا  لـــــــقع  دوــــــب  دـــــــّلقم  نوـــــــچ  تــــــسین  لوـــــــقعم  وا 
__________________________________________________

.للح ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 14)

154 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ياـه لد  ص )  ) لوسر نانخـس   ) .ندـش زور  ندـمآ : رب  یبش  زا  مالَـسلاَو  ینادـن  وت  هکناـنچ  وگ  مارم  دـشاب  نوچ  لـقع  دـسرپب  رگ 
.دوش هدناوخ  مناتن »  » دیاب مناوتن : .تفات ) یم  ینشور  وا  لد  زا  هک  لالب  هب  دسر  هچ  دزاس  یم  نشور  مه  ار  کیرات 

یباتفآ
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.اه یتسر  شرورپ  تسا و  راهب  زاغآ  لمح  جرب  رد  باتفآ  ندمآ  لمح : رد 

.امرخ عون  نیرت  تسپ  لَقَد : لمح  رد  دیآ  هک  ناد  یباتفآ  لمع  درآ  اضر  رد  وا  لد  نوچ 

نادب دوش و  هدناوخ  مئازع  داروا و  زا  هچنآ  زا  تیانک  نارگنوسفا : فرح  مد و  دیهنم  لقَد  ار  هتخپ  بطر  دـینکم  اوه  ار  هتخـس  درخ 
.دنهد افش  ار  رامیب 

نآ رد  هچنآ  .تسا  للع  بابـسا و  نیا  يارو  یهلا  تردـق  اما  دـنراد ، ار  دوخ  ریثأت  کیره  اـه  تلع  اـه و  ببـس  نادزی :...  بذَـج 
.تسا راگدرورپ  تردق  رگید  ریبعت  ای ه  نادزی  بذج  هتشاذگ  يرثا  نانچ  اه ، تلع  بابسا و 

و تسا ، هدش  ردقم  لزا  زور  زا  هک  تسا  یـساسارب  ددرگ  یم  دیدپ  تعیبط  ملاع  رد  هچنآ  دنیوگ  نایرعـشا  ردـق :...  زا  ریثأت  هک  هن 
ار ریثأت  هک  دنک  یم  هفاضا  تسا ، ریدـقت  زا  لومعم  روط  هب  ریثأت  هکنیا  لوبق  ضرف و  نیا  نتفریذـپ  اب  انالوم  .دریذـپ  یمن  ینوگرگد 
اب قفاوم  هک  یتروص  ره  هب  دهاوخ  ار  هچره  هک  تسا  راگدرورپ  تردق  نآ ، يارو  هکارچ  تسناد  ریدقت  زا  ناوت  یمن  یلک  روط  هب 

.دروآ یم  دیدپ  دوب  وا  هدارا 

یم ار  اـه  هزبس  يراـهب  باـتفآ  هکناـنچ  .تفکـش  وا  نورد  هک  تفگ  ینانخـس  لـالب  اـب  ص )  ) لوسر دومرف : تسخن  ياـه  تیب  رد 
.تسر وا  لد  رد  يونعم  ياه  هزبس  اه و  لگ  .دنایور 

دـناوخ و یم  مئازع  رامیب  رب  رگنوسفا  هکناـنچ  دـهن ، یم  ریثأـت  ناـهج  يازجا  رد  یلاـعت  قح  تردـق  دـیوگ  یم  ریخا  ياـه  تیب  رد 
يونثم يواطم  رد  اهراب  هک  ار  يا  هتکن  .تسین و  راکشآ  ناگمه  رب  تسا  یناهن  نوچ  تردق  نیا  .دشخب و  یم  شدوبهب 
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: دنک یم  هفاضا  هدمآ 

155 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا راگدرورپ  تردـق  یقیقح  رثؤم  تسا و  قح  هدارا  رد  ریدـقت  اما  .تسا  ریدـقت  هزوح  زا  نورب  دـیآ  یم  دـیدپ  هچنآ  يرادـنپم 
.دنبای یمن  رد  اهنآ  رد  ار  قح  تردق  ریثأت  دنا  هتفرگ  يوخ  يرهاظ  ببس  ّتلع و  اب  نوچ  اه  لقع  دیوگ  یم  سپس 

وا رذع  يدیرخ و  اهنت  دوخ  رهب  ارچ  وت  رخب  نم  تکرش  هب  هک  مدرک  تّیصو  ار  وت  هک  ُهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  قیّدِص  اب  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هبتاعم 

يدیرخ و اهنت  دوخ  رهب  ارچ  وت  رخب  نم  تکرش  هب  هک  مدرک  ّتیصو  ار  وت  هک  ُهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  قیّدِص  اب  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هبتاعم 
وا رذع 

یم ارم  وت  وت  يور  رب  نم  دازآ  شمدرک  وت  يوک  ناگدنب  ود  ام  تفگ  تمُرکم  رد  نک  زابنا  ارم  هک  تمتفگ  رخآ  قیّدص  يا  تفگ 
ار ناهج  يا  تسا  يداد  یب  تنحم و  نم  رب  وت  یب  تسا  يدازآ  تیگدنب  زا  ارم  هک  راهنیز  مهاوخن  يدازآ  چیه  راغ  رای  هدـنب و  راد 

منیمز زا  باتفآ  صرق  درک  ممالـس  هک  بابَـش  رد  مناج  دـید  یم  اه  باوخ  ارم  هصاخ  ار  ماـع  هدرک  صاـخ  افطـصا  زا  هدرک  هدـنز 
مدید ار  وت  وچ  لاح  فصو  یلیحتـسم  ددرگ  چـیه  لاحم  دوب و  ایلوخام  يا  متفگ  اقترا  مدوب ز  هتـشگ  وا  هرمه  امـس  رب  وا  دیـشکرب 
مدید ار  وت  نوچ  دش  لالجا  قرغتـسم  نم  ناج  دش  لاح  ملاحم  مدید  ار  وت  نوچ  ار  شیک  شوخ  هنیآ  نآ  نیرفآ  ار  شیوخ  مدیدب 

رون نمچ  ردـنا  درگنن  يراوخ  هب  زج  نم  مشچ  وـن  زا  تّمه  یلاـع  تشگ  داـتف  ممـشچ  زا  دیـشروخ  نیا  رهم  دـالبلا  حور  يا  دوـخ 
رد مدیدب  یناتسفسوی  نت  میس  فیطل و  متسج  یفسوی  روح  کشر  مدیدب  دوخ  متسج  روح  رون  ِرون  مدیدب  دوخ  متسج 
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حدق وت  هب  تبسن  نیا  تسه  انث  حدم و  نم  هب  تبسن  نیا  تسه  وت  وزج  ره  زا  دومنب  یتّنج  وج  تسج و  رد  مدب  ّتنج  یپ  رد  نم  وت 
یم رت  بسانم  ندرک  هلگ  ینعم  اب  تراـبع  نیا  رد  یلو  هدـش  ینعم  ندرک  شنزرـس  نتفرگ ، مشخ  اـه ، گـنهرف  رد  هبتاـعم : اـجه  و 

.دیامن

157 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.لالب ندیرخ  .وکین  راک  تمَرکَم :

ُْمْتنُک هلمج : زا  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  زا  ییاه  هیآ  رد  دنراد و  ادخ  دزن  مالـسا  ِتَّما  هک  یماقم  هب  تسا  تراشا  ماع : ندرک  صاخ 
قح ترـضح  دزن  وـت  تـلزنم  برق و  ( ) 143 هرقب ،  ) .ًاطَـسَو ًهَّمُأ  ْمُکاـْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  نارمع 110 ) لآ   ) .ِساَّنِلل ْتــَـجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ 

لاحم نآ  قّقحت  هک  یفـصو  هب  ندـیدرگ : لاح  فصو  لیحتـسم  .نکممان  لیِحَتـسُم : .تساه ) تما  رگید  رب  وت  تما  يرترب  بجوم 
( .دوش نم  يارب  یفصو  لاحم  نیا  دنک و  مالـس  نم  رب  باتفآ  هک  مسرب  یتبتر  هب  نم  تسا  نکمم  هنوگچ   ) .نتـشگ فوصوم  تسا 

مالـس نم  هب  باتفآ  هک  دوب  نآ  دـننام  تفای  ققحت  لاحم  نآ  مدرک  كرد  ار  وت  رـضحم  نوچ   ) .نآ نتفای  ققحت  لاحم : ندـش  لاح 
رد وا  .تسا و  مرکا  لوسر  تیالو  ماقم  هب  هتسباو  ناهج  ییاپرب  هک  ور  نآ  زا  .اهرهش  ناج  دالِبلا : ُحوُر  .درب ) نامـسآ  هب  ارم  درک و 

ینانخس و  رکبوبا ، اب  ص )  ) لوسر يوگ  تفگ و  .مدیرب ) لد  باتفآ  زا  مدیدب  ار  وت  نوچ   ) .ناسنا مسج  رد  تسا  حور  نوچ  ناهج 
.تسا هتفرن  ییوگ  تفگ و  نانچ  سلجم  نآ  رد  اما  تسا ، یتقیقح  هدروآ  نابز  رب  وا  تّما  ترـضح و  نآ  ماـقم  هراـبرد  رکبوبا  هک 

هدورس انالوم  هچنآ 
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.تسا لاح  تقیقح  نایب 

وا حدق  مهن  تشیپ  نم و  مزود  تقراچ  مهد  تریش  تشپشا  میوجب  هک  میلک  ِّیسوم  شیپ  ار  ادخ  رم  میلَـس  ناپوچ  درم  حدم  وچمه 
اَهُّیا اـه  مهو  اـه و  لـقع  يارو  يا  اـه  مهف  روصق  رب  اـمرف  محر  تفگـش  دوبن  ینک  تمحر  مه  وـت  رگ  تفرگرب  یحدـم  هب  قـح  ار 

اَی اوُرِـشبا  تسوا  رد  ایند  هردان  نارازهدـص  تسوج  هراچیب  هراچ  وک  ناهج  نآز  دیـسر  رگ  ون  هنهک  ناهج  زا  دـیدج  یلابقا  قاَّشُعلا 
میب زا  یتفگ  یم  بل  ریز  لِالب  اَی  اَنحِرا  هک  اضاقت  رد  لاله  هزاـک  رد  تفر  یباـتفآ  جَرَحلا  َلاَز  دَـق  موَق  اَـی  اوُحَرفا  جَرَفلا  َءاَـجذا  موَق 

ج 7، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  ریگ  لابقا  هر  ربدـم  يا  زیخ  ریـشب  نیگمغ  ره  شوگ  رد  دـمد  یم  وگب  ور  هرانم  رب  وا  يروک  ودـع 
158 ص :

وم ره  نب  زک  نم  ِرای  يا  نونک  شماخ  ینک  نوچ  شمخ  یتسَر  دونـشن  سک  ات  هک  نیه  شپـش  دـنگ و  نیا  رد  سبح و  نیا  رد  يا 
وا ز تسا  يِرَط  هک  ناحیَر  شور  رب  دنز  یم  وک  گناب  ار  لهد  نیدنچ  نیا  دیوگ  وخ  کشر  ِّودع  دش  رک  نانچنآ  نز  لبط  دـمآرب 
رب تسیچ  شکاشک  نیا  دنک  یم  مدرد  هچ  زک  ناریح  روک  دشک  یم  شتـسد  روح  دجنکـش  یم  تسیچ  بیـسآ  نیا  دیوگ  يروک 

اهالب نآز  تسا  یپ  وکین  هم  نآک  اشگب  مشچ  تسا  يو  ییوج  یمه  شباوخ  رد  هکنآ  منک  یباوخ  ات  راذـگب  ما  هتفخ  منت  تسد و 
ار شیوخ  یهگ  دناروشب  ار  ناروک  زین  یهر  ره  رب  دنک  نابوخ  اب  غال  دوزف  نابوخ  اب  رای  شُّمجت  نآک  دوب  شیب  نازیزع  رب 
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.دعب هب   2 تیب 1710 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ناپوچ : درم  حدم  دهجرب  ناروک  يوک  زا  ویرغ  ات  دهد  نروک  نیا  رب  مد  کی 

.دعب هب   2 تیب 1740 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نتفرگرب : درم  هب  حدق 

.تسا ص )  ) لوسر بطاخم  ینک : تمحر  مه  وت  رگ 

.تسا هدیشوپ  ناگمه  رب  نآ  زاغآ  هک  یناهج  .میدق  ملاع  هنهک : ناهج 

.تسا تفگش  هزات و  کی  ره  دسر و  یم  ناگدنب  هب  نآ  زا  یتمعن  مد  ره  هک  رگون :

.دنک نامرد  دیوج و  یم  ار  دنمدرد  هک  یبوبر  ناهج  .رما  ملاع  ناهج : نآز 

.تفر يراوشد  هک  موق  يا  دیشاب  داش  .دمآ  دیدپ  شیاشگ  هک  موق  يا  ار  امش  داب  هدژم  موَق :...  اَی  اوُرِشبا 

.دنزاس ارحص  رد  ین  ای  بوچ  زا  هک  يا  هبلک  هزاک :

هب ص )  ) لوسر نتفر  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  زین  .نتساوخ  وا  زا  نتفگ  ناذا  لالب و  هب  هجوت  زا  تیانک  نتفر : لالِه  هزاک  رد  باتفآ 
.دش دهاوخ  زاغآ  رتفد  نیمه  تیب 1111  زا  وا  ناتساد  هک  تسا  يا  هدنب  لاله  .دوب  هداتفا  رامیب  نآ  رد  لاله  هک  ییاج 

ناذا تفگ  یم  ار  لالب  دش  یم  هتـسخ  يدام  ناهج  نیا  راد  ریگ و  زا  نوچ  هک  ار  لالب  لوسر  نامرف  هب  تسا  تراشا  لالب : ای  اَنحِرا 
: وگب

159 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لیحر  لبط  نزب  ور  رب  هنَذیم  لیهص  شوخ  ياون  شوخ  لالب  يا 

هک مالسا  ردص  ياهزور  هب  تسا  تراشا  یتفگ : یم  بل  ریز  مالس  دیوگ  ببس  نیز  تعجر  تقو  مایق  ردنا  ندب  تفر و  رفـس  ناج 
یم وت  هدش و  راکشآ  مالسا  نانمشد ، نآ  مشچ  يروک  هب  زورما  اما  دندناوخ ، یم  زامن  ناهنپ  ناکشم  میب  زا  ناناملسم 
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.ییوگب ناذا  یناوت 

تسا یحیملت  نآ  رد  و  دنا ، هدش  دازآ  هتسر و  كرش  دنگ  زا  مالسا  ندمآ  اب  هک  ار  نابلاط  ماع ، تسا  یباطخ  سبح :...  نیا  رد  يا 
.لبطصا رد  لاله  تقورس  هب  ص )  ) لوسر نتفر  هب 

.تفرگ ارف  ار  اج  همه  مالسا  مان  هکنآ  زا  تیانک  دمآرب : نز  لبطوم  ره  نب  زا 

.دننایامن یم  هاگآان  ار  دوخ  ای  هاگآان  مالسا  شرتسگ  زا  دنا و  تلفغ  رد  هک  ینادناعم  هب  تسا  تراشا  دش :...  رک  نانچنآ 

.هزات يرَط :

.مالسا شخب  تاجن  ياهروتسد  زا  تیانک  يرط : ِنحیَر 

.ندرک هاگآ  دصق  زا  تیانک  .نتفرگ  نوگشن  .نخان  رس  هب  يوضع  نتفرگ  ندیجنُکِش :

: نازیزع رب  الب  ندوب  شیب 

تسا رت  نوزفا  ناهج  قلخ  همه  زا  تسکش  جنر و  ایبنا  رب  ببس  نیز 

.تلزاغم شُّمَجَت : رگد  موق  الب  نآ  دندیدن  هک  رت  تفَز  دش  ناشناج  اه  ناج  ات ز 

نادب هک  تسا  ناناملـسم  همه  لاح  فصو  انالوم  نابز  زا  نکیل  ص ،)  ) لوسر هب  باطخ  تسا  قیدـص  هتفگ  تسخن  تیب  نومـضم 
هب دـنهاوخ  یم  وا  زا  اما  دـنرازگب  ار  وا  ِّقح  هک  دنتـسین  اسر  نانچ  راتفگ  رد  دـنچره  .دـنزرو  یم  صالخا  دـنراد و  نامیا  ترـضح 

يداش تفر و  یتخـس  دیـسر ، هزات  یلابقا  دیوگ  یم  هک  تسا  هدرک  تدهاشم  ار  شـشخب  نیا  ییوگ  دـشخبب و  نانآ  رب  دوخ  فطل 
هک شیوخ  رصع  راگزور  اب  ار  نآ  دنک و  یم  تراشا  دندوب  هرافک  هرـصاحم  رد  ناناملـسم  هک  مالـسا  زاغآ  هب  هاگنآ  دیدرگ  دیدپ 

ار يزوریپ  نیا  ات  دـنا  هتـسب  ار  دوخ  مشچ  هک  ینادـناعم  هب  دـنک و  یم  هسیاـقم  دوب  هتفرگ  ار  زور  نآ  ناـهج  عبر  زا  شیب  یناملـسم 
مالسا هار  دیهاوخ  یم  لابقا  هار  رگا  دیوگ  یم  دننیبن 
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.دننایامن یم  اونشان  انیبان و  ار  دوخ  دنونش و  یم  دننیب و  یم  نانآ  اما  دیریگ  شیپ  ار 

لاله هّصق 

هراشا

[ لاله هّصق  ]

تحلصم تهج  ناقولخم  یگدنب  رد  هدش  ناهنپ  دیلقت ، یب  تریصب  بحاص  ار ، يادخ  دوب  صلخم  هدنب  هک  لاله  هّصق 

هراشا

، تحلصم تهج  ناقولخم  یگدنب  رد  هدش  ناهنپ  دیلقت ، یب  تریصب  بحاص  ار ، يادخ  دوب  صلخم  هدنب  هک  لاله  هّصق 

هتسب مشچ  اما  دوب  ناملسم  ریما  نآ  ار و  يریما  دوب  سیاس  هدنب  ناشیا ، ریغ  رهاظ و  يور  زا  فسوی  نامقل و  هکنانچ  زجع ، زا  هن 

دران رد  مهو  هب  ینوچ  کیل  دراد  يردام  هک  یمعا  دناد 

هک دبای  صالخ  یمع  زا  هک  دوب  نکمم  دنک  ردام  نیا  میظعت  شناد  نیا  اب  رگا 

َبیَغلا اَمِِهب  ُهَرِّصَُبِیل  ِهبلَق  یَنیَع  َحَتَف  اریَخ  ٍدبَِعب  ُهَّللا  َداَرا  اَذا 

تسا ناویح  تفص  نت  یگدنز  نیک  نک  لصاح  لد  ِّیگدنز  هار ز  نیا 

دب هدرک  شیب  ار  دـب  يوخ  شوَر  ردـنا  دوب  شیب  وا  لالب  زا  لـاله  فعـض  هّصق  نونکا  ونـشب  لـالب  فاـصوا  یـضعب  يدینـش  نوچ 
زا هجاوخ  دیـسر  نامهم  ار  هجاوخ  نآک  ناـنچنآ  يرهوگ  زا  يور  یم  یگنـس  يوس  يرت  سپ  مد  ره  هک  ور  سپ  وت  وچ  هن  شـشُک 
هک ای  هدزناش  دوخ  ای  هدفه  هدجه  تفگ  رمش  رب  دزدم و  رَد  وگزاب و  رسپ  يا  تسا  لاس  دنچ  ترمع  تفگ  دیـسر  رب  شلاس  ماّیا و 

لاله ناونع  اب  ار  وا  رجح  نبا  لاله : ترداـم  َّسک  هب  اـت  ور  یم  زاـب  ترـس  هریخ  يا  سپاو  سپاو  تفگ  هدـناوخ  ردارب  يا  هدزناـپ 
صصق ذخآم  رد  هدمآ و  وا  هرابرد  هریره  وبا  زا  هک  ار  یتیاور  و  هباحّـصلا ،) زییمت  یف  هباصالا   ) تسا هدروآ  هبعـش  نب  هریغملا  یلوم 
تراشا نآ  دنس  فعض  تیاور و  نادب  زین  لامعلازنک  فلؤم  .تسا  هتـسناد  فیعـض  هدش  لقن  ( 203 ص 204 -  ) يونثم تالیثمت  و 

زا هک  مه  یتیاور  طبض  رد  ص 604 ،) ج 13 ، لامعلازنک ،  ) تسا هدرک 
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.2 تیب 1454 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نامقل : هباصالا ) هب : دینک  هاگن   ) .تسا ناوارف  هشقانم  ياج  تسا  ءادردوبا  قیرط 

161 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.روتس هدننک  تیبرت  سِیاس :

نایم .دش  ناملسم  هِیبیَدُح  حلـص  زا  سپ  هریغم  تسا و  هدوب  هبعـش  نب  هریغم  مالغ  دش ، هتـشون  هکنانچ  لاله ، دوب : ناملـسم  ریما  نآ 
.تسا هتشادن  دوجو  ریما  بقل  ای  تراما و  بصنم  ص )  ) لوسر ناناملسم 

(. ص 82 هقیقحلاهقیدح ،  ) تسا ییانس  زا  تیب  یمعا :...  دناد 

 ...: ِدبَِعب ُهِّللا  َدارا  اَذا 

.َبیَعلا اَمِِهب  َرَصباَف  ِِهبلَق  ِیف  ِنیَنیَعلا  َُهل  َحَتَف  اریَخ  ٍدبَِعب  َّلَج  َّزَع َو  ُهِّللا  َداَرا  اَذاَف 

.تسا هدمآ  بیع  بیغ ، ياج  هب  قودص  دیحوت  رد  مینیب  یم  هکنانچ  قودص ) دیحوت  زا  ص 113 ، ج 5 ، راونالاراحب ، )

دامج تسا ) يردـصم  نآ  ءای  : ) یگنـس .دوب ) هتـشک  دوخ  رد  ار  دـب  يوخ  رایـسب  تضایر  زا   ) .لمع رد  صـالخا  تضاـیر ، شور :
.نتشگ شزرا  یب  .ندوب 

نآ ینآاق  هلمج  زا  .دید  ناوت  دراد ، رب  رد  ار  اهزنط  اه و  هفیطل  هک  ییاه  باتک  یخرب  رد  ار  ناتـساد  نیا  هجاوخ :...  نآک  نانچ  نآ 
.هدروآرد تسا  ناتسلگ  دیلقت  هب  هک  ناشیرپ  باتک  رد  دنچ  ییاهرعش  اب  هدرک و  یناتساد  ار 

یم نایم  هب  ار  لزه  یناتساد  يدج  یبلطم  ندروآ  نمض  هاگهگ  نیرید  ناظعاو  نارکذم و  هویش  هب  انالوم  هدش  هتشون  اهراب  هکنانچ 
نانآ هب  ار  یلصا  بلطم  هاگنآ  دنک  بلج  دوخ  هب  دنراد و  رتشیب  هجوت  اه  ناتساد  نیدب  هک  ار  ناگدنونش  زا  هتسد  نآ  نهذ  ات  دشک 

.دیوگب

نخس نیمه  ریرقت  رد  تیاکح 

نخس نیمه  ریرقت  رد  تیاکح 

سپاو وا  تفگ  نوچ  تفگ  مهاوخن  نم  ار  نآ  تفگ  ریگب  ار  بَهَشا  بسا  نآ  ور  تفگ  ریما  زا  درک  بلط  یبسا  یکی  نآ 
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تسا توهش  تسفن  روتسا  نیا  ِّمُد  نک  هناخ  يوس  هب  ار  شَمُد  تفگ  نب  يوس  وا  دور  یم  سپ  سپ  تخـس  نورَح  سب  تسا و  ور 
زا ار  شتوهش  يدنبب  نوچ  نک  شیبقُع  توهش  لِّدبم  يا  ُنب  دمآ ز  مد  هک  ار  وا  توهـش  تسرپدوخ  نآ  دور  سپ  سپ  ببـس  نیز 
وا ِّمد  يدرک  هکنوچ  تخبکین  خاش  تّوق ز  دنک  رس  تخرد  زا  يّربب  هک  یخاش  وچمه  فیرش  لقع  زا  توهش  نآ  دنک  رـس  فیغَر 

ِّیسوم مسج  نوچ  ور  مرگ  ورگ  ار  ینورح  هن  ور  سپس  هن  ور  شیپ  مار  نابسا  اذَّبح  فَنَتکُم  ات  دور  سپ  سپ  دور  رگ  فرط  نآ  ار 
نیا نوچ  شنت  ریَـس  تّمه  بُح  ِناریـس  رد  مزع  وا  درکب  هک  بُقُح  نآ  ار  هلاس  دـصفه  تسه  میلگ  يانهپ  وچ  شنیرحب  هب  اـت  میلک 

یهایس هب  هک  يدیپس  .يرتسکاخ  بَهشا : دنتخادنا  هگیپ  رد  ناطبرخ  دنتخات  تقابس  رد  ناراوسهـش  دوب  نیّیّلع  هب  ات  شناج  ریـس  دوب 
.شکرس نوُرَح : دنز 

تسا و هنوگاعد  تفگ  ناوت  یم  .تسا و  سفن  بیذهت  ددص  رد  هک  دشاب  یناسنا  هب  باطخ  تسا  نکمم  .هدننک  نوگرگد  لِّدَـبُم :
هک تسوا  اریز  تسادخ ، بطاخم 

بُولُقلا ُبِّلَقُم 

.تسا فاصوالا  ُلَّدَبُم  َو 

اه شهاوخ  هدننک  لیدبت  يا   ) .نتشاد ناهج  نآ  تمعن  ياهتشا  .ییوج  ترخآ  یبقُع : توهش 
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یبقع لیم  يدرک  رد  هب  لد  زا  ار  ایند  يوزرآ  نوچ   ) .نان هدرگ  فیغَر : .نک ) لدـبم  یناهج  نآ  يورخا و  لـیم  هب  ار  يواـیند  لـیم 
.یناهج نآ  لزنم  زا  تیانک  .ریگارف  ياج  فَنَتکُم : .دیآ ) یم  دیدپ  نآ  رد 

ِْنیَرْحَْبلا َعَمْجَم  َُغْلبَأ  یَّتَح  ُحَْربَأ  ُهاتَِفل ال  یسُوم  َلاق  ْذِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نیَرَحب :
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ود هاگندـمآ  مه  هبهک  ییاج  هب  اـت  تفر  مهاوخ  هتـسویپ  نم  تفگ  دوخ  هارمه )  ) ناوج هب  یـسوم  هک  یماـگنه  و  ًاـبُقُح : َیِْـضمَأ  ْوَأ 
تسا لاس  داتشه  نآ  تدم  دنا  هتفگ  .نامز  .راگزور  بقُح : عمج  بُقُح : ( 60 فهک ، مورب .(  هار  زارد  ياه  لاس  ای  مسرب  تسایرد 

(. نایبت ریسفت   ) تسا لاس  کی  سیق  ِتغل  رد  بُقُح »  » دنا هتفگ  و  نایبلا ،) عمجم   ) تسا باقحا »  » نآ عمج  و  هیاهن ،)  ) رتشیب ای 

(. رضخ بلط  هب   ) تبحم هار  زا  یشدرگ  بُح : ناریِس 

.نتفرگ یشیپ  رگیدکی  رب  تقابس : رد  نتخات 

تیب نیا  رد  و  نادان ، هرخـسم و  ینعم  هب  زین  تسا ، زاغ  تغل  رد  طبرخ : دـندنار  رد  نوقباَّسلا  َنُقباَس  دـندنام  اـج  رب  كاـخ  نـالقثم 
.درپب کین  دناوت  یمن  مکش  یهبرف  مسج و  ینیگنس  ببس  هب  زاغ  .تسا  مسج  شرورپ  نادنب  ياپ  زا  تیانک 

هک تسا  ینامـسج  ياه  هزیرغ  یناسفن و  ياهاوه  زمر  ور  سپ  بسا  .ندـنام ) ياج  رب   ) .هاگرد .هاگیاپ  هگیاـپ  نتخادـنا : هگیاـپ  رد 
ار توهش  درآ و  راک  رـس  رب  ار  لقع  درادزاب  ناجیه  زا  دنک و  راهم  ار  توهـش  هکنآ  .دراد  یم  هاگن  ایند  هاگیاپ  رد  ار  دوخ  بحاص 

ینعم زا  انالوم  منینیب  یم  هکنانچ  .دناسر  نییّلع  هب  ار  دوخ  و  دراذگ ، رـس  تشپ  ار  هلاس  دص  تفه  دنار ، سپاو  ار  نآ  درآ و  دنب  رد 
.دناسانش یم  تقابس  راوسهش  کلاس و  فراع  ریس  زمر  ار  یسوم  ریس  دنک و  یم  لودع  همیرک  هیآ  یظفل 

لثم

لثم

گناب زور  دنچ  اجنیا  میزادنیب  ات  زوُجَعلاُدَرب  نیا  ردنا  تفگ  یکی  نآ  دید  زاب  ار  يرد  دـمآ  یهد  رد  دیـسر  یم  یناوراک  هکنانچنآ 
نکفا نورب  مه  نوردنا  وت  ردنا آ  یناهگنآو  نورب  زا  زادنیب  هن  دمآ 
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.ندرک لزنم  ندنکفا ، راب  زوُجَعلاُدَرب : تسا  ینَس  سلجم  نیا  هک  نآ  ابایم  رد  تسا  یندنکفا  چنآ  ره 

نآ تسا و  هدـش  تراشا  نادـب  مه  زاـب  يونثم  يواـطم  رد  هک  يا  هتکن  ناـیب  يارب  تسا  يا  هنوگ  همدـقم  ناوراـک  ناتـساد  ندروآ 
هدنب ندش  یهت  نافراع  حالطـصا  رد  و  ندرک ، هنهرب  نتخآ ، ریـشمش  نتـساریپ ، تسا : دنچ  ینعم  تغل  رد  ار  دیرجت  .تسا  دیرجت » »

فصتم نادب  دیاب  تسویپ  خیش  هب  نوچ  دیرم  هک  تسا  هدرمـش  ییاه  تفـص  زا  یکی  ار  دیرجت  نیدلا  مجن  .يدام  ياهدیق  زا  تسا 
ص 258) دابعلا ، داصرم  « ) .هجَولا نَسحا  هب  دنک  یبسن  یببـس و  تاقّلعت  همه  عطق  دوش و  درجم  هک  دیاب  تسا ، دـیرجت  مُّیـس  : » دوش

(. 1 / 3056 « ) تفوک ار  يرای  هناخ  ِرد  هک  يدرم   » ناتساد هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیضوت  يارب 

نآ مان  هدنب  نیطالـس  ناطلـس  کیل  مالغ  نآ  رخآ  رد  يدرک  یـسیاس  ینِمُؤم  يریما  هدنب  سِیاس و  ینـشور  ناج  لدداتـسا  لالِه  ُدب 
هن جنپ  لصا  دـید و  یم  شـش  جـنپ و  هن  جـنگ  يو  رد  دـید و  یم  لگ  بآ و  رظن  هناسیلب  زج  شدوبن  هک  ربخ  یب  هدـنب  لاح  زا  ریما 
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نآو ینف  رپ  يزاب  هاش  هرانم  رب  ین  غرم  يو  رد  دـید و  هرانم  نآ  ناهج  رد  دـب  نینچ  يا  ربمیپ  ره  ناهن  نید  رون  ادـیپ و  نیط  گـنر 
رخآ تفگ  دوب  هاگآ  وم  مه ز  غرم و  مه ز  دوب  هَّللا  ِرُوِنب  رُظنَی  وا  هکنآو  ین  غرم  ناـهد  ردـنا  يوم  کـیل  ینز  رپ  غرم  دـید  یم  مود 

رد نیشقن  دید  لگ  یکی  نآ  هرگ  دیاشگنب  وم  ینیبن  ات  هن  يوم  يوس  مشچ 
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نیب غرم  طسوا  درم  غرم  ود  ای  ریگ و  غرم  دصیـس  هاوخ  غرم  وچمه  تعاط  ملع و  هرانم  نت  لمع  ملع و  رپ  دید  لگ  رگد  نآو  لَحَو 
نآک غرم  غرم  ناـج  دـشاب  هدـنیاپ  نآدـب  هک  غرم  ِنآ  ناـهنپ  تسا  يرون  نآ  يوم  سپ  شیپ و  دـنیبن  یم  یغرم  ریغ  سب  وا و  تسا 

: نشور ناج  لد  ماو  هن  دمآ  راعتـسم  هن  وا  شیپ  مادم  دـشوج  وا  ناج  زا  وا  ملع  وا  راک  دـشابن  تَیراع  چـیه  وا  راقنم  رد  تسا  يوم 
.همه داتسا  لد  هب  هدنب و  رهاظ  هب  تسوا ، يونعم  ماقم  نداد  ناشن  يارب  داتسا »  » بقل ندروآ  .انیب و  لد  ياراد  هاگآ ، لد 

نیا رگا  دـش و  ناملـسم  هیبیدـح  حلـص  زا  سپ  لاس  کی  هریغم  دوب و  هبعـش  نب  هریغم  مالغ  لـاله  دـش  هتـشون  هکناـنچ  نمؤم : ریما 
.هتشادن یهاگتسد  نانچ  هریغم ، مه  هنیدم  رد  و  تسا ، هدوب  ناملسم  هن  نمؤم و  هن  هریغم  تقو  نآ  رد  هداد  خر  هکم  رد  ناتساد 

.منک یمن  هدجـس  تسا  كاخ  زا  هکار  نآ  نم  تفگ  دـید و  ار  مدآ  رهاظ  سیلبا  هکنانچ  .نتـسیرگن  رهاـظ  هب  نتـشاد : هناـسیلب  رظن 
و تهج ، شش  سح و  جنپ  شش : جنپ و  .دوبن ) هاگآ  وا  تقیقح  زا  تسا و  رادربنامرف  یمالغ  هک  دید  یم  ار  وا  رهاظ  لاله  يالوم  )

تسا لصا  هک  وا  نورد  رون  زا  دید و  یم  ار  وا  نورب  لاله  کلام   ) .تسا ینامـسج  داعبا  يرهاظ و  ساوح  شـش  جنپ و  زا  دوصقم 
.تسا نشور  یهلا  رون  هب  نانآ  نورد  اما  دنا ، مدرم  رگید  نوچ  رهاظ  هب  اربمیپ  ُدب : نینچ  نیا  ربمیپ  ره  .تشادن ) یهاگآ 

.نتسیرگن رهاظ  هب  ندید : هرانَم 

يدیهش يونثم (  حرش 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3173 

http://www.ghaemiyeh.com


166 ص : ج 7 ، (، 

.ندوب هاگآ  نورد  زا  ندید : غرم 

.نتشادن یهاگآ  تسا ، هدرک  رپ  ار  وا  نورد  هک  يرون  زا  ندوبن : غرم  ناهد  رد  يوم 

.2 تیب 1559 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هّللارونب : رظنی 

.هتسارآ رهاظ  ياراد  .مسج  زا  تیانک  لحو : رد  نیشقن  لگ 

.یناسنا تقیقح  ناج و  زا  تیانک  غرم : نآ 

بتارم نآ  .تسا و  هدـمآ  يونثم  رد  مه  زاب  هک  دـنک  یم  تراشا  يا  هتکن  هب  لاله  ماقم  زا  لاله  دـنوادخ  ندوبن  هاگآ  تبـسانم  هب 
.تسا هدرک  ریبعت  غرم  ناهد  رب  يوم  هرانم ، رب  غرم  هرانم ، ندید  هب  نآ  زا  اه  تیب  نیا  رد  هک  تسا  یمدآ  تخانش 

هک ار  نآ  دنیب و  یم  ار  هرانم  هک  تسا  یـسک  دننام  دـنیبب ، دـناوت  یمن  ار  ینامـسج  مسج و  زج  دراد و  نیب  کیدزن  يا  هدـید  هکنآ 
ندـید اما  تسا ،) هاگآ  قح  درم  يرترب  زا   ) دـید دـناوت  مه  ار  غرم  تسا  طسوا  درم  اـنالوم ، هدومرف  هب  اـی  تسا و  رت  يوق  يا  هدـید 

-3727 هب : دینک  هاگن   ) .تسا هَّللا  ِرُوِنب  رُظنَی  هک  تسا  یسک  نآ  .تسا و  رسیم  سک  رتمک  يارب  تسا  تقیقح  نتخانـش  هک  ار  يوم 
(4 / 3722

لاح يروجنر و  زا  مالّسلا  هیلع  یفطصم  لد  ندش  فقاو  تخانشان و  ریقحت و  زا  وا  يروجنر  زا  وا  هجاوخ  يربخ  یب  لاله و  نیا  ندش  روجنر 
ار لاله  نیا  مالّسلا  هیلع  لوسر  تدایع  داقتفا و  وا و 

زا مالّـسلا  هیلع  یفطـصم  لد  ندـش  فقاو  تخانـشان و  ریقحت و  زا  وا  يروجنر  زا  وا  هجاوخ  يربـخ  یب  لـاله و  نیا  ندـش  روجنر 
ار لاله  نیا  مالّسلا  هیلع  لوسر  تدایع  داقتفا و  وا و  لاح  يروجنر و 

یب داسک و  ُدب  وا  َِرب  هک  ربخ  یب  شا  هجاوخ  شیروجنر  ُدب ز  لاح  ِّزامغ  دش  یحو  ار  یفطـصم  لاله  دـش  شوخان  روجنر و  اضق  زا 
دوب و سک  هکنآ  ین  هاگآ  وا  لاح  زا  سکچیه  ینسُحم  رخآ  ردنا  زور  ُهن  هتفخ  رطخ 
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رهب یفطصم  دش  رامیب  وت  قاتشم  نالف  هک  دش  راوخمغ  قح  محر  دمآ  شیحو  ناسر  اج  ره  شمزلق  نوچ  دص  ِلقع  ناسک  ِهاشنهش 
دیوگ یم  هام  نارتخا  نوچ  شَیپ  رد  هباحص  نآو  ناود  هَم  نآ  یحو  ِدیشروخ  یپ  رد  فرط  نآ  تدایع  رهب  زا  تفر  فرـش  اب  لاله 

.ندرک شسرپ  ییوجلد ، داقتفا : موُجُر  یِغاَّطِلل  هَوِدق و  يَرُّسِلل  موُجن  ِیباحصا  هک 

هب هنمد ، هلیلک و  « ) .قداص حبـص  زا  رت  زاّمغ  تسا و  قشاع  هیرگ  زا  رت  هدودز  افـص  زا  شبآ   » .هدـنزاس نشور  هدـنهد ، ناشن  زاّـمَغ :
.لاله کلام  هجاوخ : .تخاس ) هاگآ  لاله ، یگنوگچ  زا  ار  یفطصم  یحو   ) .ارجام زا  هدنزاس  هاگآ  لاح : زاّمغ  همان ) تغل  زا  لقن 

لاله هک  دیـسر  ربمیپ  هب  قح  یحو  (. ) ص  ) لوسر زا  تیانک  دوب : سک  هکنآ  .لاله ) يارب  تسا  یتفـص   ) .وکین راـکوکین ، نسحم :
.تفر لاله  تقورس  هب  دیسر  ربمغیپ  هب  یحو  نوچ  یحو :...  دیشروخ  یپ  رد  .تسا ) رامیب 
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: ٌموُُجن یباحصا 

: يِرَس عمج  يَرُـس : ( 1 تیب 3656 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) موـجر ار  ناطیـش  عمـش و  ار  ناورهر  موـُجن  یباحـصا  هک  ربـمغیپ  تفگ 
.فیرش درمناوج ،

( .ناشکرس هدننکدرط  .نادرمناوج و  يادتقم  .دنا  ناگراتس  نم  نارای   ) .اوشیپ هَوِدق :

ریم نآ  رهب  ههـشنهش  نآک  تسد  ود  دز  يداش  نآ ز  ِنامگ  رب  دیهجرب  ناج  لد و  یب  يداش  وا ز  دیـسر  ناطلـس  نآک  دنتفگ  ار  ریم 
برط زا  ار  خر  درک  وا  دروآ  مالـس  سوب و  نیمز  سپ  ریـشب  ِدزماـپ  دـناشفا  یمه  ناـج  ریما  نآ  هفرغ  دـمآ ز  ورف  نوچ  تسا  هدـمآ 

نم رصق  دیازف  ات  نمجنا  نیا  دوش  یسودرف  هک  ات  نطو  نک  فرشُم  هَّللا  مِسب  تفگ  وا  درَو  نوچ 
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حور دوخ  وت  ِنآ  محور  تفگ  مدـمان  وت  ندـید  يارب  نم  مرتحم  نآ  باتع  رهب  زا  شتفگ  نامز  نارود  بطق  مدـیدب  هک  نامـسآ  رب 
«15  » یسِرغم شَتسوت  فطل  غاب  هب  هک  یسک  نآ  ياپ  كاخ  نم  موش  ات  تسیک  رهب  مُّشجت  نیک  امرفب  نیه  تسیچ 

هدمآ ایند  هب  یـسوساج  رهب  هدش  ناهنپ  یگدـنب  رد  یهـش  نآ  وک  شرف  عضاوت  زا  باتهم  وچمه  وک  شرع  لاله  نآک  شتفگب  سپ 
ردب نارازه  هک  لاله  نآ  مقـس  زا  تسا  نوچ  بجع  يا  تساه  هناریو  رد  جـنگ  هک  نادـب  نیا  تسام  ِّیج  رخآ  هدـنب و  وک  وگم  وت 

تسا و سیاس  تسا  رتسا  روتس و  اب  وا  تبحص  تسین  هاگرد  رب  دنچ  يزور  کیل  تسین  اگآ  ارم  شجنر  زا  تفگ  لام  ياپ  شتسه 
لوسر هک  یماگنه  .تسا  فیقث  مدرم  زا  هریغم  .دوب  هبعـش  رـسپ  هریغم  مالغ  لـاله  دـش  هتـشون  هکناـنچ  ریم : تسا  رُخآ  نیا  شلزنم 

.دوب ناکرشم  ءزج  هریغم  درب  یم  رس  هب  هکم  رد  (ص )

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 15)

دناوخب وا  باتع  كرت  یفطصم  دنارب  ار  توخن  وا و  تفگ  نینچ  نوچ 

169 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا يو  کلام  دوب و  نانابروتـس  ءزج  لاله  هکنیا  يو و  ندـمآ  دورف  هفرغ  زا  هریغم و  هناخ  هب  ص )  ) ربمغیپ نتفر  هرابرد  انالوم  هچنآ 
ییوگ هِّصق  دصق  اه  ناتـساد  نیا  ندورـس  زا  وا  هدش  هتـشون  اهراب  هکنانچ  .تسانالوم و  داّق  نهذ و  هتخاس  تشادـن  یهاگآ  وا  لاح 

.دراد رظن  رد  نآ  زا  هک  تسا  يا  هجیتن  وا  دوصقم  هکارچ  .درگن  یمن  ناتساد  یتسردان  یتسرد و  هب  درادن و 

ربمغیپ درک  نامگ  دش و  داش  نآ :...  نامگرب 
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.هدمآ وا  ندید  هب 

.داد ودب  ار  ص )  ) لوسر ندمآ  ربخ  هکنآ  ریَشب :

.هاگتماقا نطو :

.نداهن دوخ  رب  جنر  مُّشجت :

.تخرد سرغ  ياج  .ياج  نتسر  سِرغَم :

.ندوب فطل  دروم  نتشاد : فطل  غاب  رد  سِرغَم 

نیمز رب  عضاوت  زا  باتهام  هکنانچ  .درب  یم  رـس  هب  وت  هناـخ  لبطـصا  رد  اـما  تسا ، شرع  تبتر  زا  لـاله  هاـگیاج  شرع :...  لـالِه 
.يرامیب زا  وا  ندش  رغال  هب  تسا  تراشا  زین  .تسا  هدرتسگ 

: یسوساج رهب 

.نابروتس روخآریم ، یچرخآ : یجرخآ : بولُقلا  ُسیساوَج  ياج  ناهج  رد  بُویُغلا  ُماّلع  صاخ  ناگدنب 

.تسوا هدنب  مامت  هام  نارازه  هدش  رغال  تضایر  زا  ِنت  يرامیب و  اب  هکنآ  ردب :...  نارازه 

هنَع ُهَّللا  َیِضَر  ار  لاله  یفطصم  نتخاون  ریما و  نآ  هاگروتس  رد  لاله  تدایع  رهب  زا  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ندمآ  رد 

ُهنَع ُهَّللا  َیِضَر  ار  لاله  یفطصم  نتخاون  ریما و  نآ  هاگروتس  رد  لاله  تدایع  رهب  زا  مالّسلا  هیلع  یفطصم  ندمآ  رد 

تفلا نوچ  تساـخرب  همه  نیو  دـیلپ  تشز و  مَلظم و  رُخآ  دوب  وج  تسج و  ردـنا  دـمآو  رُخآ ، ردـنا  وا  رهب  تبغر  هب  ربـمغیپ  تفر 
تافـص بذج  دنک  ّتیـسنج  يوب  تازجعم  دشان  نامیا  بجوم  ردـپ  ار  فسوی  يوب  هکنانچمه  رن  ریـش  نآ  دربب  ربمغیپ  يوب  دیـسر 

هتـسب هب  ددرگ  یک  تسود  ین  تسود  اـّما  نمـشد  ددرگ  رهق  تسا  ندرب  لد  یپ  ّتیـسنج  يوـب  تـسا  نمـشد  رهق  رهب  زا  تازجعم 
یب لوسر  كاپ  نماد  دیدب  ناروتسا  ياپ  نایم  زا  وب ؟ هنوگ  نیز  نورد  ناد  نیگرـس  تفگ  وا  ِيوب  زا  باوخ  وا ز  دمآ  ردنا  یندرگ 

شیور مشچ و  رب  رـس و  رب  داهن  شیور  رب  يور  ربمیپ  سپ  ناولهپ  نآ  داـهن  شیاـپ  رب  يور  ناژغ  ژَغ  دـمآ  رُخآ  جـنک  سپ ز  دـیدَن 
باوخ هدیروش  نآ  دوخ  دشاب  نوچ  تفگ  يرتشوخ ؟ ینوچ ؟ شرع  بیرغ  يا  يرهوگ  ناهنپ  هچ  اَّبر  ای  تفگ  داد  هسوب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3177 

http://www.ghaemiyeh.com


.کیرات مَلظُم : درب  یم  شوخ  شدهنب  رس  رب  بآ  درچ  لِگ  وک  يا  هنشت  نآ  دوب  نوچ  باتفآ  شناهد  رد  دیآ  رد  هک 

(. ص  ) لوسر دوجو  تمعن  زا  تیانک  ینابرهم ، تفلا :

 ...: نامیا بجوم 

171 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسرپ  نادزی  دوش  ّتیسنج  مه ز  تسا  هدمآ  ّتنج  سنج  یتشهب  نوچ 

( .دش دهاوخن  تسود  اما  دروآرد  دـهاوخ  نامرف  هب  رـس  راچان  هب  ینک  ریـسا  رگا  ار  نمـشد   ) .ندـش ریـسا  زا  تیانک  یندرگ : هتـسب 
؟ اجک ناد  نیگرس  اچک و  شوخ  يوب  نیا  ناد ، نیگرس  نورد  نورد :...  نیگرس 

.ناشک ناشک  ناژغژغ :

.ار لاله  هرهچ  ربمیپ  ندیسوب  زا  هنافراع  تسا  يریبعت  ندمآرد : ناهد  رد  باتفآ 

.دنیب بآ  رهن  رد  ار  دوخ  ناهگان  دروخ ، كانمن  لگ  یبآ  یب  زا  هک  دشاب  هنوگچ  هنشت  نآ  لاح  درَچ :...  لِگ 

باداش تسود  رادید  هب  تسود  هکنیا  یکی  تساه  هتکن  نآ  رد  اما  درادن ، یخیرات  ساسا  دش ، هتشون  هکنانچ  اه  تیب  نیا  نومضم 
یم قح  یلو  ای  قح  يوس  هب  ار  نانآ  هچنآ  دنرگیدکی و  سنج  نانمؤم  هکنیا  رگید  دـتفا ، یم  جـنر  هب  دـنام  رود  وا  زا  نوچ  تسا و 

سنج نوچ  نمـشد  هکنانچ  دـهاوخ ، یمن  ناـشن  هزجعم و  ص )  ) لوسر زا  تفاـی ، یـسک  رگا  ار  تیـسنج  نیا  تسا و  تیـسنج  درب 
ود وا  نیتسار  تّما  وسر و  نایم  یتسود  هکنیا  رگید  .تفر  دـهاوخن  نایم  زا  وا  ینورد  ینمـشد  دوش ، روهقم  دـنچره  تسا ، فلاخم 

.تشاد هقالع  ودب  زین  ص )  ) لوسر دوب ، ص )  ) لوسر هتفیش  لاله  هکنانچ  تسا ، هبناج 

ءاوَهلا یَلَع  یَشَمَل  ُهُنیِقَی  َداَدزا  ِوَل  دومرف  تفر  بآ  يور  رب  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  دینش  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هکنآ  نایب  رد 

ِءاوَهلا یَلَع  یَشََمل  ُُهنیِقَی  َداَدزا  َِول  دومرف  تفر  بآ  يور  رب  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  دینش  مالّسلا  هیلع  یفطصم  هکنآ  نایب  رد 

دریگ شرس  رب  یسیع  وچمه 
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رب هک  نم  وچمه  يدب  نارومأم  بکرم و  شیاوه  دوخ  يدـب  نوزفا  شنیقی  رگ  دـمحا  دـیوگ  تایح  بآ  رد  هقرغ  زا  ینمیاک  تارف 
.تفر یم  اوه  رب  دش  یم  نوزفا  وا  نیقی  رگا  ُهنیقَی :...  َداَدزا  َِول  مدش  بِحصتسُم  جارعم  بش  رد  مدش  بکار  اوه 

جارـس و نبا  عمل  هعیرـشلا ، حابـصم  فرعت ، حرـش  نیدـلا ، مولع  ءایحا  رد  ظافلا ، ضعب  رد  فالتخا  كدـنا  اب  هراب  نیا  رد  یثیدـح 
: تسا نینچ  ءایحا  ترابع  .دوش  یم  هدید  اه  باتک  رگید 

.ِءاوَهلا یلَع  یَشََمل  ُُهنیِقَی  َداَدزا  َِول  ص )  ) لاَقَف ِءاَملا  یَلَع  یَشَم  ُهَّنا  ُلاُقی  ُمالَّسلا  هیَلَع  یَسیع  َّنا  ص )  ) َِّیبَّنِلل لِیق 

: تسا هدمآ  فرعت  حرش  رد  و  ص 84 ) ج 4 ، نیدلا ، مولع  ءایحا  )

.ءاوَهلا یَلَع  یَشََمل  انیِقَی  َداَدزا  َول  َلاَقَف  ِءاَملا  یَلَع  یَشَم  ِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یسیِع  َّنا  هللا  لوسر  ای  لیق 

: تسا نینچ  عُمل  رد  و  ص 35 ) مود ، عبر  فرعت ، حرش  )

.ءاوَهلا ِیف  یَشََمل  انیِقَی  َداَدزا  َول  یسیِع  یِخا  ُهَّللا  َمِحَر 

: تسا نیا  هعیرشلا  حابصم  ترابع  و  ص 102 ) عمل ، )

.ءاوهلا ِیف  یَشََمل  ُُهنیِقَی  َداَدزا  َِول  لاَقَف  ِءاَملا  یَلَع  یِشمَی  َناَک  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َمَیرَم  ِنب  یَسیِع  ّنا  ُهَدنِع  َرِکُذ 

تمدق و اب  .مالسا  ربمغیپ  رظن  رد  تسا  ع )  ) یسیع نیقی  ندوب  صقان  باتک  هس  ره  رد  تیاور  نومضم  ص 471 ) هعیرشلا ، حابصم  )
ناوت یم  هدمآ  نیدلا  مولع  ءایحا  و  فرعت ، حرـش  عمل ، رد  هچنآ  اب  نآ  هلباقم  ثیدح و  ترابع  رد  تقد  هعیرـشلا و  حابـصم  ترهش 

.تسا هعیرشلا  حابصم  زا  هتفرگرب  هدمآ ، نیدلا  مولع  ءایحا  فرعت و  حرش  رد  هچنآ  هک  دش  نئمطم 

هک رابخالا  نم  ءایحالا  یف  ام  جیرخت  یف  رافسالا  یف  رافسالا  لمح  نع  ینغملا  باتک  رد  میحرلادبع  نیدلا  نیز 
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تسین و هتخانش  تروص  نیدب  رکنم و  تسا  یثیدح  : » تسا هتشون  نینچ  ثیدح  نیا  هرابرد  دش  پاچ  نیدلا  مولع  ءایحا  هیشاح  رد 
نآ همجرت  .تسا » هدروآ  ینزم  هللادـبع  نب  رکب  هتفگ  زا  نیقیلا  باـتک  رد  ایندـلا  یبا  نبا  هـک  تـسا  یثیدـح  تـسا ، هتخانـش  هـچنآ 
هب نوچ  .دنداتفا  هار  هب  يو  نتفای  یپ  رد  نانآ  .داهن  ایرد  هب  ور  وا  دنتفگ  نانآ  هب  .دندیدن  ار  دوخ  ربمیپ  نویراوح  تسا : نیا  ثیدح 
هب مدآ  دنزرف  رگا  تفگ  یـسیع  هک : تسا  هدروآ  ار  یثیدح  .دیآ و  یم  نانآ  يوس  هب  بآ  يور  رب  هک  دـندید  ار  وا  دندیـسر ، ایرد 
نب ذاـعم  ثیدـح  زا  فیعـض  يدنـس  هب  سودرفلا  دنـسم  رد  یملید  روصنم  وبا  .تفر و  یم  بآ  يور  رب  تشاد  نیقی  یثوـم  هزادـنا 

.دش یم  هدنک  اج  زا  اه  هوک  امش  ياعد  هب  دیتفر و  یم  اهایرد  رب  دیتخانش  یم  دیاب  هکنانچ  ار  ادخ  رگا  هک : تسا  هدروآ  لبج 

نیدلا یضر  دیـس  .تسا  باب  دص  رد  قالخا و  ملع  رد  تسا  یباتک  هعیرـشلا  حابـصم  .تسیک  زا  هعیرـشلا  حابـصم  دید  دیاب  نونکا 
يدامتعا باتک  نیا  رب  ار  یلماع  ّرح  خیـش  یـسلجم و  اـما  .تسا  هتـسناد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ار  نآ  .ه ق )  664 تافو :  ) سواـط نبا 

هدروآ درگ  هعیرـشلا  حابـصم  هک  تسا  هدروآ  یـسلجم  زا  وا  تیاور  هب  يزُوحام و  ِنامیلـس  ِطخ  زا  لـقن  هب  هعیرذـلا  فلؤم  .تسین 
ناراوگرزب نیا  دنناد  یم  دنیانـشآ ، ع )  ) ناماما و  ص )  ) لوسر نانخـس  اب  هک  نانآ  ص 110 ) ج 21 ، هعیرذـلا ،  ) .تسا یخلب  قیقش 

تسا هدرک  تراشا  هتکن  نیدب  اهراب  يونثم  يواطم  رد  دوخ  زین  انالوم  .دنا  هدرکن  هئطخت  ار  نیشیپ  ناربمیپ  هاگ  چیه 
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یم ناشن  هعیرشلا  حابصم  ياه  ترابع  تیاور و  نومضم  رد  تقد  .دنتسه  یکی  ناج  حور و  رد  دنا ، قرفتم  نت  هب  دنچره  نانآ  هک 
هب ات  تسا  رتدننامه  هیفوص  ناگرزب  نانخس  اب  نآ  ياه  ترابع  یخرب  تسا و  نافراع  زا  یکی  ای  یخلب  قیقش  نآ  هدنروآ  درگ  دهد 
یم لامتحا  هک  تسا  هدـمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  یفاک  لوصا  رد  ثحب ، دروم  ثیدـح  هرابرد  اّما  ع .)  ) قداص ماـما  ناـنخس 

زا یکی  رد  .دیدرگ  یم  اهرهش  رد  ع )  ) میرم نب  یسیع  تسا : تیاور  نیا  ساسا  رب  هدمآ  هراب  نیا  رد  هعیرشلا  حابصم  رد  هچنآ  دور 
ِهَّحِِـصب ِهَّللا  ِمِسب  تفگ  دیـسر  ایرد  هب  نوچ  .تفر  یم  دوب  وا  مزالم  رایـسب  دـق و  هاتوک  هک  شنارای  زا  يدرم  اب  دوخ  ياـه  تحاـیس 

تفر بآ  رب  .ٍنیِقَی و  ِهَّحِِصب  ِهّللا  ِمِسب  تفگ  تشذگ  بآ  زا  هک  تسیرگن  ودب  نوچ  دق  هاتوک  درم  .دش  ناور  بآ  رب  سپ  .ُهنِم  ٍنیِقَی 
رب نم  دور و  یم  بآ  رب  تسا  هّللا  ُحور  یسیع  نیا  تفگ  دوخ  اب  تفرگ و  ارف  ار  وا  بجُع  سپ  .دیسر  یسیع  هب  و 

174 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دروآرد و بآ  زا  ار  وا  یـسیع  .تساوـخ  يراـی  ع )  ) یـسیع زا  تفر و  ورف  بآ  رد  سپ  تسیچ ؟ زا  نـم  رب  وا  يرترب  مور ، یم  بآ 
، دـش دـیدپ  ینیبدوـخ  نم  رد  و  مه ، نم  دور و  یم  بآ  رب  تسا  هّللا  حور  نیا  متفگ  تفگ  یتـفگ ؟ هچ  ـالاب  هاـتوک  يا  تفگ  ودـب 

یتفگ هچنآ  زا  دمآ  مشخ  وت  رب  ار  ادخ  يداهنن ، هداهن  نآ  رد  ار  وت  ادخ  هک  ییاج  رد  ار  دوخ  تفگ  یسیع 
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: تسا  6 تیب 1185 / ناتساد  نیا  تبسانم  و  ( 307 ص 306 - ج 2 ، یفاک ، لوصا   ) .نک هبوت  ادخ  هب 

.ندرکن هقرغ  نتفرگ : رس  رب  نداهن و  رس  رب  درب  یم  شوخ  شدهنب  رس  رب  بآ  درچ  لگ  وک  يا  هنشت  نآ  دوب  نوچ 

رای لیئربج  اب  جارعم  هب  نتفر  رد  درک : ینعم  نینچ  ناوت  یم  و  قح .) ترـضح  اب   ) هدننک وگ  تفگ و  .هدـنراد  تبحـص  بِحـصَتسُم :
.مدش

غیت و شمیب  لب ز  دنز  شریت  سک  هک  يریـش  نانچ  هن  دید  ریـش  ار  دوخ  باوخ  زا  وا  تسَج  دـیلپ  يروک  یگـس  دـشاب  نوچ  تفگ 
ناتستایح رد  دیهر  ینوچ  زا  هک  نوچ  نآ  دوب  نوچ  راهب  غاب و  رد  داشگب  اه  مشچ  رام  وچمه  هدنور  مکـشا  رب  ِروک  دنکـشب  ناکیپ 

رد ناوختسا  ناشدهد  ینوچ  یب  وا ز  ناگـس  نوچ  اه  نوچ  هلمج  شناوخ  درگ  ناکمال  ردنا  شخب  ینوچ  تشگ  دیـسر  ینوچ  یب 
يا مفیظن  رو  مدـیلپ  رگ  مالغ  يا  فک  هنم  فحـصم  نیا  رب  وت  مامت  وت  يراـن  لـسغ  ینوچ  اـت ز  ناوخم  هروس  نیا  نز  نت  تباـنج ،
ریغ ضوح  نورب  زا  بآ  ِضوح  رد  ورم  هدرکاـن  لـسغ  باوث  رهب  زا  هک  ییوگ  ارم  وت  ناـهج  رد  مناوخ  هچ  سپ  مناوخن  نیا  ناـهش 

قاتـشم و رب  ياو  مد  هب  مد  ار  ثبخ  رم  دریذپ  وک  مرک  نیا  ار  اه  بآ  دشابن  رگ  تسین  كاپ  دـیان  ضوح  رد  وا  هکره  تسین  كاخ 
.لاله تفگ :...  مالَّسلاَو  دریذپ  ار  نادیلپ  هک  ماشتحا  دص  مرک  دص  دراد  بآ  وا  دیواج  ترسح  رب  اترسح  وا  دیموا  رب 

175 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا تیانک  نوچ »  ...: » نوچ نآ  دوب  نوچ 
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.مسج ياراد  دوصقم  تسا و  تیفیک 

.ندوب نآ  همزال  یمسج و  داعبا  رد 

ار دوخ  هک  یسک  لاح  تسا  هنوگچ   ) .ندش لصتم  قح  هب  .ندش  ناج  نتشه و  ار  مسج  .ندیدرگ  اهر  يدوخ  زا  ندیهر : ینوچ  زا 
ناشن مان و  یب  هک  ییاـج  هب   ) .بیغ ملاـع  زا  تیاـنک  ینوچ : یب  .دـنیبب ) تسا  ناـهج  شخب  تاـیح  هکادـخ  ص )  ) لوسر راـنک  رد 

.ندرک ییادخ  راک  زا  تیانک  ندش : شخب  ینوچ  .دیسر ) تسا ،

یب ینعم  سک  نینچ  .تسا  ندوب  ینیبدوخ  یناطیـش و  هسوسو  راـتفرگ  یـصلاخان و  زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  تباـنج  تباـنج :...  رد 
.دشابن ینعم  نآ  نتسناد  یپ  رد  دیاب  تسا  نینچ  نوچ  دناد و  یمن  ار  نآ  َملاع  ینوچ و 

یمن تسا و  دوجوم  وت  رد  ینوچ  یمـسج ، راتفرگ  ات   ) .نتخاس كاپ  ینامـسج  يواـیند و  تاـقلعت  زا  ار  دوخ  ندروآ : ماـمت  لـسغ 
مزال تراهط  وضو و  ار  نآرق  ندـناوخ  هکنانچ  دـهاوخ  یم  كاپ  ینورد  شناد  نآ  .ینادـب  دـش  هتفگ  لاله  هرابرد  ار  هچنآ  یناوت 
رگید ياج  رد  هکنانچ  دیوگ  یم  نخس  دنا  لامک  هب  ندیـسر  ناهاوخ  هک  یناصقان  نابز  زا  اه  تیب  نیا  رد  انالوم  مدیلپ : رگ  .تسا )

: تسا هدمآ 

نم شیپ  وت  ینم  ُرپ  یتسشن  هچ  نتشیوخ  ِّینم  زا  نم  مزجاع 

انالوم ریبعت  هب  ای  و  درادـن ، نشور  نورد  هکنآ  ای  صقان  ناجلـص  شوخ  نآ  يوگ  نم  موش  اـت  ناـج  هب  میوج  یمه  یئاـم  نم و  یب 
وا رگا  و  درک ؟ دـناوت  هچ  وا  هانپ  رد  نداد  همادا  كولـس  ریـس و  هب  ادـخ و  یلو  هب  لسوت  زج  تسوا  رد  هچنآ  زا  ییاهر  يارب  بنج ،

.دروآ ور  اجک  هب  شدریذپن 

.هدرکن رود  دوخ  زا  ار  يدوخ  هدرکان : لسغ 

ضوح رد 
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.تفر دیاب  ینیبدوخ  يدوخ و  زا  یلاخ  ینورد  اب  رضحم  نانچ  رد  .نتفایرد  ار  ایلو  زا  ییلو  ای  لوسر  رضحم  زا  تیانک  نتفر : بآ 

اب دیاب  مه  ندرک  لسغ  انالوم  ریبعت  هب  ای  ندش ، اهر  يدوخ  مسج و  زا  ار :...  اه  بآ  دشابن  رگ 

176 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تفای یهاوخن  یشخب  یکاپ  يرذگب  نانآ  زا  نوچ  هکارچ  دشاب  ایلوا  فطل  تیانع و 

یـسک لاح  تسا  نینچ  .دش  نارامیب  شخبافـش  هکلب  دیهر  يرامیب  زا  اهنت  هن  وا  لاح  زا  يو  شـسرپ  و  ص )  ) لوسر ندید  اب  لاله 
زا هک  یـسک  يارب  هـقیقد  نـیا  مـهف  اـما  ددرگ ، لـصتم  نوـچ  یب  هـب  دـهرب و  ینوـچ  زا  .دـسر  ادـخ  هـب  دراذـگاو و  ار  يدوـخ  هـک 

ینعم دنکن  لسغ  تبانج  نیا  زا  ات  تسین و  رودقم  دشاب  هدـیهرن  تبانج  زا  انالوم  هدومرف  هب  ای  یناطیـش  ياه  هسوسو  یتسرپدوخ و 
.دنادن ار  نتسویپ  نوچ  یب  هب 

شافخ زا  رَّتَسُم  دیشروخ  وت  يا  شاقترا  رون و  تسوت  نابساپ  رویُّطلا  ترـش  زا  تسوت  نابـساپ  رون  هک  نیدلا  ماسح  قحلا  ءایـض  يا 
تسا و شافخ  يو  زا  بیصن  یب  تسا  بر  رون  مه  دیـشروخ  هدرپ  بات  ِّيزیت  هعـشعش و  ینوزف  زج  باتفآ  ِيور  شیپ  هدرپ  تسیچ 
رآ ردب  ناتـساد  لاله  هّصق  زا  یـضعب  یتشبن  نوچ  دنا  هدنام  هدرـسف  ای  ور  هیـس  ای  دنا  هدنام  هدرپ  دـُعب و  رد  نوچ  ود  ره  تسا  بش 

رهاظ هب  نآ  تسا  يرب  نطاب  رد  صقن  زا  لاله  نآ  داـسف  صقن و  زا  دـنرود و  یئود  زا  داـّحتا  دـنراد  ردـب  لـاله و  نآ  لاـقم  ردـنا 
رد ار  جیردت  بش  هب  بش  دیوگ  سرد  تسا  يروآ  جیردت  صقن 
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هیلَق دیان  راک  شوج  هناداتـسا  جیردت و  ار  گید  ماب  هب  نتفر  ناوت  رب  هیاپ  هیاپ  ماخ  لوُّجَع  يا  دیوگ  ّینات  رد  ار  جیرفت  دهد  رب  ّینات 
ِموَی ُّلُک  دیـشک  رد  ار  نآ  زور  شـش  ارچ  سپ  کـش  چـیه  یب  نُک  هب  هظحل  یکی  رد  کـلف  قلخ  رب  دوب  رداـق  هن  قح  شوج  هناوید 
ردنا دوب  حبص  لچ  ارچ  مدآ  تقلخ  تسا  هش  نآ  راعـش  زا  جیردت  هکنآز  تسا  هم  ُهن  ردنا  هچ  زا  لفط  تقلخ  دیفتـسم  يا  ماع  فلا 
قوف ودک  نوچ  يدـیود  رب  یتخاس  یخیـش  وت  ار  دوخ  یلفط و  یتخات  نونکاک  ماخ  يا  وت  وچ  هن  دوزف  یم  كدـنا  كدـنا  لگ  نآ 
یهس ورس  تبکرم  دُش  را  لوا  راو  عرَق  مه  کعَرفا  يا  يدش  رب  رادج  ناتخرد و  رب  يدرک  هیکت  همَحلَم  داهج و  ياپ  ار  وت  وک  همه 

 (، يدیهش يونثم (  حرش  دوبن  یلصا  دوب  هنوگلگ  زا  هکنآز  دوز  عرَق  يا  دش  درز  تزبس  گنز  یهت  يزغم  یب  کشخ و  رخآ  کیل 
177 ص : ج 7 ،

یلو .هتفرگ  بقل  رُویُّطلا » ُّرَش   » دراد یم  نمشد  ار  رون  شافخ  نوچ  دیوگ  تسا و  هتسناد  شافخ  زا  تیانک  ار  يورقنا آ  رُویُّطلا : ُّرَش 
رد هک  یهلا  رون  دـنک ، هاگن  دـناوت  مین  باتفآ  هب  شافخ  هکنانچ   ) .دـنا هتـسناد  تاخوسم  زا  ار  شافخ  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  اـیوگ 

.ندش الاب  نتفر ، ارف  اقترا : .دراد ) یم  هاگن  تریس  شافخ  نانمشد  دنزگ  زا  ار  وا  هدرک  یلجت  نیدلا  ماسح 

.نانمشد هدید  زا  هدیشوپ  زا  تیانک  شافخ : زا  رَّتَسُم  .هدیشوپ  رَّتَسُم :

.بش شافخ و  ود : ره 

ندید عنام  هک  بش  یکیرات  شافخ و  يروکزا  تیانک  ود : ره  ندنام  دُعب  رد  .يرود  دُعب :
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.تسا باتفآ 

.ندوب بوجحم  دید  زا  هدرپ :

.تسا بش »  » فصو ور : هیس 

.تسا شافخ »  » فصو هدرسف :

ماسح بطاخم  رگا  ندروآ  نهذ  هب  .ندرک  الما  نتـشبن : .دنراد ) کیرات  ینورد  ای  دنروک و  ای  دید  دـناوت  یمن  ار  وت  رون  هک  نانآ  )
مود تیب  مین  تسا و  ندروآرد  مظن  هب  ینعم  هب  نتـشبن  تروص  نیا  رد  درک ، ضرف  وا  دوخ  ار  بطاخم  تسا  نکمم  دشاب و  نیدـلا 

: رَدب .ییوگب ) نخس  نیدلا  ماسح  زا  نونکا  يدروآ ، نایم  رد  ار  لاله  ناتساد  نوچ   ) .دراد روهظ  دوخ  صخش  هب  انالوم  باطخ  رد 
.تسا نیدلا  ماسح  زا  تیانک 

.دنتسه یکی  ود  ره  دنرود : یئود  زا 

 ...: صقن زا  لاله  نآ  ( 2 تیب 3697 / لیذ  ثیدح  هب : دینک  هاگن   ) هدحاو ٌسفن  تفگ  ار  نوملـسم  هدلاو  نوچمه  دندرگ  ناقفـشم 
يوغل ینعم  رد  لاله  ارهاظ  یلو  .هدیسرن  لامک  هب  کلاس  ره  هب  یضعب  دنا و  هتسناد  هریغم  مالغ  هب  تراشا  ار  لاله  ناحراش  ضعب 

رد دـیامن  یم  صقان  رهاظ  هب  لوا  بش  رد  هک  لاله  .دراد  راکـشآ  یحیملت  مه  لاله  نادـب  دـنچره  هتفر  راک  هب  هبـشکی ) هاـم   ) نآ
الاب هلپ  هلپ  جیردت :  ) .دور یم  نایم  زا  جیرت  هب  صقن  نآ  تسا و  لماک  نطاب 

178 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

كدنا دنا و  صقان  زاغآ  رد  دـنراذگ  كولـس  لماکت و  هار  رد  مدـق  صالخا  قدـص و  اب  هک  یناسک  لاح  تسا  نینچ  .تسا ) نتفر 
.دنسر یم  لامک  هب  كدنا 

.دوش یم  رت  نوزف  نآ  رون  كدنا  كدنا  بش  هب  بش  بش :...  هب  بش  دیوگ  سرد 

هب هک  لوَّجِع  .ناباتـش َو  ینعم  هب  تسا ، لوُجَع  تسا ، لوادتم  هچنآ  لوُّجَع : .دوش ) یم  هداشگ  هتـسهآ  هتـسهآ   ) .یگداشگ جـیرفت :
هدمآ ینعم  دنچ 
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ماقم بسانم  اه  ینعم  نیا  یلو  .رگید  ياه  ینعم  .هلاسوگ و  .دنروخ  اذغ  زا  شیپ  هچنآ  ای  .نغور  هب  هتشغآ  يامرخ  زا  یتشم  تسا :
.هدرک لیدبت  لوُّجَع ، هب  ار  لوُجَع  رعش  ترورض  هب  انالوم  دسر  یم  رظن  هب  .تسین 

.ناشوجب تسا : رما  لع  شوج :

هب تسا  تراشا  نُک : .دوش ) یم  هتخوس  هیلق  راـخب و  بآ  دـننک ، نینچ  رگا  هک   ) .دنـشاب هدـناشوج  ار  نآ  تخـس  هک  شوج : هناوید 
« نک  » رما اب  هظحل  کـی  رد  ار  كـالفا  دوب  رداـق  یلاـعت  يادـخ  ( ) 82 سی ،  ) .ُنوُـکَیَف ْنُک  ُهـَل  َلوـُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  مـیرک : نآرق 
،38 ق : ، 4 هدجس : ، 59 ناقرف : ، 7 دوه : ، 3 سنوی : ، 54 فارعا :  ) میرک نآرق  ياـه  هیآ  هب  تسا  تراـشا  زور : شـش  دـنیرفایب )... 

.تسا هدش  تراشا  زور  شش  تدم  رد  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  هب  نآ  رد  هک  ( 4 دیدح :

هب تسا  تراشا  حبص : لچ  ( 47 جح ،  ) .َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍهَنَس  ِْفلَأَک  َکِّبَر  َْدنِع  ًامْوَی  َّنِإ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  فلا :...  موَی  ّلُک 
زا یخرب  زا  ص 198 ، يونثم ، ثیداحا   ) تشرس زور  لچ  رد  ار  مدآ  لگ  ادخ  تسا ، هدش  لقن  اه  باتک  زا  يرایـسب  رد  هک  یثیدح 

: درآ سواط  نبا  دوعسلا  دعس  زا  یسلجم  هلمج  زا  .تسا  زور  تسیب  دص و  تدم  نیا  ثیدح  رد  یلو  ینافرع ،) ياه  باتک 

 ... هَنَس نیَعبرا  انُونسَم  اهلعَج  َُّمث  ابِزال  اهلَعَج  َُّمث  هَنَس  َنیَعبرا  مدآ ) هنیط   ) اَهرَّمَخ َُّمث 

: اه تیب  نیا  اب  تسا  بسانم  ودک :...  نوچ  يدیود  رب  ص 102 ) ج 54 ، ص 121 ، ج 11 ، راونالاراحب ، )

يدیهش يونثم (  حرش  تسیب  زور  هب  َرب  ورب  دیود  َرب  تسُر و  رب  ینب  ودک  يرانچ  ریز  هک  يا  هدینشن 
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179 ص : ج 7 ، (، 

تسا یتدایز  نونکا  دشاب و  تسیود  اتفگ  يا  هلاس  دنچ  وت  هک  رانچ  نآ  زا  دیسرپ 

؟ تسیچ یلهاک ز  نیا  هک  يوگب  مدش  رترب  زور  تسیب  هب  وت  زا  نم  هک  ودک  وا  زا  دیدنخ 

تسا يرواد  ماگنه  هن  زونه  ارم  وت  اب  ودک  يا  زورما  هک  تفگ  رانچ  ار  وا 

رد اه  ظفل  ضعب  رد  فالتخا  كدنا  اب  اه  تیب  نیا  تسیک  درم  ود  ام  زا  هک  دـیدپ  دوش  هگنآ  ناگرهم  داب  دزو  وت  نم و  رب  هک  ادرف 
نآ مان  هب  ص 565 ) يوضر ، سردم  حیحـصت  هب   ) يرونا ناوید  رد  .تسا و  هدمآ  زین  ص 500 ) يوقت ، پاچ   ) ورسخ رـصان  ناوید 
هک تفگ  تحارـص  هب  ناوـت  یمن  تسا  لاس 736  هتـشون  دوب  يونیم  موحرم  رایتخا  رد  هک  هخـسن  نیرتمیدـق  نوچ  هدـش  تبث  رعاش 

.تسا رعاش  ود  نآ  زا  کی  مادک  زا  اه  تیب 

.گرزب گنج  همَحلَم :

.کلچک ریغصت :)  ) ك لچک + لک : عرقا : کعَرقا :

.ودک عرق :

، دنتسه یکی  ینعم  رد  لاله  وا و  هک  دناشک  یم  نیدلا  ماسح  هب  ار  نخس  وا ، ماقم  اه و  تلیضف  زا  یخرب  نتفگ  لاله و  تبسانم  هب 
كدـنا كدـنا  ار  لامک  اما  تسا  صقن  یب  ینعم  رد  دـنچره  لاله  تسا و  ماـمت  یهاـم  هدومیپ و  ار  لاـمک  لـحارم  نیدـلا  ماـسح 

يارب تسا  یسرد  لامک ، ندش  راکـشآ  جیردت  هب  ّینأت و  نیا  ددرگ  یم  ردب  درذگ و  یم  ندوب  لاله  زا  مه  وا  .دزاس  یم  راکـشآ 
نیا تفر و  شیپ  كدـنا  كدـنا  تدـهاجم  رّکفت و  ّینأت و  اب  دومیپ و  یپ  رد  یپ  کیاکی و  ار  اه  هلحرم  یتسیاب  دـننادب  ات  ناملعتم 

ره رب  هک  راگدرورپ  .یهلا  تسا  یتنس 
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لهچ رد  ار  مدآ  شنیرفآ  دیرفآ و  جـیردت  هب  ار  اهنآ  یلو  دـنیرفایب  هظحل  کی  رد  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  تسناوت  یم  تساناوت  راک 
.دناسر نایاپ  هب  زور 

یخیش و يوعد  سپس  هدیشک ، تضایر  ار  ود  يزور  هتفرگ و  ارف  دنچ  یسرد  هک  نانآ 

180 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناملاع ربارب  دـننک  یم  ییامندوخ  نادـب  دـنا و  هتفرگ  ارف  دـنچ  یظافلا  رگا  دـنرانچ ، رب  هتفر  يودـک  نوچمه  دـننک  یم  ییاـمنهار 
.دمآ دهاوخ  وا  ناتساد  هک  تسا  ینزریپ  هنوگلگ  نوچ  نانآ  شناد  دنیآ ، یم  رد  اپ  زا  دنرادن و  تمواقم  بات  یقیقح 

هزوجع نآ  تیاکح 

هراشا

[ هزوجع نآ  تیاکح  ]

دمآ یمن  اریذپ  دش و  یمن  هتخاس  تخاس و  یم  هنوگلگ  هردنَج و  ار  نتشیوخ  تشز  يور  هک  هزوجع  نآ  ناتساد 

هراشا

دمآ یمن  اریذپ  دش و  یمن  هتخاس  تخاس و  یم  هنوگلگ  هردنَج و  ار  نتشیوخ  تشز  يور  هک  هزوجع  نآ  ناتساد 

يوش قشع  هدنام  دوب  يو  رد  کیل  يوت  يوت  وا  خر  هرفس  رس  نوچ  نارفعز  شگنر  يور و  جُّنـشَت  ُرپ  نالک  هلاس  دون  يریپمک  دوب 
هراپ دیص و  قشع  مامت  شصرح  توهش و  يوش و  قشع  دش  رییغت  شـسح  ره  نامک و  دق  دش  ریـش  نوچ  وم  شاه و  نادند  تخیر 

يانرس بل و  رمز و  قشاع  ین  ياپ  بساو و  نادیم  قشاع  یهت  گید  نب  رد  ُرپ  یشتآ  یهر  یب  هار  ماگنه و  یب  غرم  ماد  هتشگ  هراپ 
درک مدرم  كرت  دش  ریپ  نوچ  گس  ياه  نادند  تخیر  داد  صرح  نیا  شادخ  هک  یّیقـش  يا  دابم  ار  نادوهج  يریپ  رد  صرح  ین 
ریپ ناگس  نیا  نیتسوپ  زا  مشپ  تخیر  ار  گسریپ  رتزیت  ناشگس  نادند  یمد  ره  رگن  ار  هلاس  تصش  ِناگس  نیا  دش  ریگ  نیگرـس  و 

تـسا خزود  هیام  هک  يرمع  نینچ  نیا  رتشیب  نیب  گس  لـسن  نوچ  مد  هب  مد  رز  جرف و  رد  ناشـصرح  ناشقـشع و  نیب  شوپ  سلطا 
اعد نیرفن  نینچ  نیا  زاـب  هدـنخ  زا  ناـهد  شوخلد  دوـش  یم  زارد  وـت  رمع  هک  شدـنیوگب  نوـچ  تسا  خَلـسَم  ار  بضغ  ناـباصقرم 

رد ناتـساد  نومـضم  داب  وت  رمع  نینچ  نیا  یتفگ  شوا  داعم  زا  يوم  رـس  کی  يدیدب  رگ  وا  درانرب  يرـس  دیاشگن  مشچ  وا  درادنپ 
وا يوش  دـیرخ  یم  نان  ربارب  ار  رطع  هک  تشاد  ریپ  ینز  برع  زا  يدرم   » .دوش یم  هدـید  رابخالا  نویع  هلمج  زا  اه  باـتک  زا  یخرب 

دیما ینز  ریپ  تفگ : يو  هرابرد 
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راطع هب  یناهن  ار  رهوش )  ) دوخ مدرم  يالاک  « » 16 «. » تسا هدش  مخ  تشپ  هتفر و  ورف  يدوگ  هب  نامشچ  هک  یلاح  دوش  ناوج  دراد 
هب یسراف  رد  هَرَدنَج : ص 44 ) ج 4 ، رابخالا ، نویع  « ) 17  » .دروآ دناوتن  حالص  هب  هدرک  هابت  راگزور  ار  هچنآ  راطع  نکیل  دهد ، یم 

، دوش راومه  ات  دـننک  جنکـش  ار  هماج  نادـب  هچنآ  تخر ، ندرک  راومه  يارب  بوچ  ود  هدیـشارتان ، هدـنُگ  بوچ  تسا : ینعم  دـنچ 
خن ار  نآ  يورقنا  .درادـن  تقباطم  انالوم  دوصقم  اب  اه  ینعم  نیا  زا  کی  چـیه  یلو  عطاـق ) ناـهرب   ) .کـپ کـل و  هدیـشارتان ، مدرم 

دهاش ار   6 تیب 1268 / تسا و  هتفگ  نیچ  يوـم  ار  نآ  نوـسلکین  .دـننک  یم  نآ  اـب  ار  هرهچ  يوـم  هـک  تـسا  هدرک  ینعم  مـشیربا 
َداَعا َبوَّثلا : َرَدـنَج  : » هتـشاد هجوت  هملک  یبرع  ینعم  هب  انالوم  مراد  ناـمگ  .دوش  یمن  هدـید  اـه  گـنهرف  رد  ینعم  نیا  یلو  هدروآ ،

.یگدیجنرت یگدیشک و  رد  جُّنَشَت : دراوملا ) برقا  « ) .ٌبَّرَعُم َوُه  ِهب َو  اَهِذَدَعب  ُهَیشَو 

، دنا هدرک  ینعم  ناوخ » راتسد   » ار نآ  ناحراش  ضعب  هرفس : رس  راک  اه ز  نادند  معط و  قطن و  هتفر  رامسوس  تشپ  وچ  ور  جُّنَشَت  زا 
یضراع نکش  نیچ و  درادن و  ینکش  نیچ و  دوخ ) هب  دوخ   ) هرفس رس  ناوخ و  راتسد  مینیب  یم  هکنانچ  اما  هرفس .» هشوگ   » یضعب و 

تیب نیا  رد  هرفس  رـس  دور  یم  نامگ  .دریگ  رارق  هب  هبـشم  ات  درادن  هرفـس  هب  صاصتخا  دوش و  دیدپ  يا  هچراپ  ره  رد  تسا  نکمم 
: دشاب هتشاد  يرگید  ینعم 

قرزا لقم  دهاوخ و  رتش  ناهوک  قش  ددرگ  سُک  هرفس  رس  هک  هگره 

زور ره 
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دوصقم نکـش  نیچ و  يوت  يوت  تیب  نیا  رد  هرفـس  رـس  ارهاـظ  قـح  زا  ندوـمن  بلط  نآ  زا  سپ  تحـص  ندرک  مهرم  درز  موـم  هب 
.تسا

.دیدرگ فیعض  شا  هناگجنپ  ياه  سح  دش :...  رییغت  شسح  ره 

.ماقم زا  جراخ  گنهآ  هر : یب  هار  .تسیرگن ) یمن  ودب  یسک   ) .هتفر وا  زا  يوش  بذج  تردق  هتشگ :...  هراپ  ماد 

__________________________________________________

(16)

رهَّظلا َبَدوَدحا  ِنانیَعلا َو  ِتَراَغ  دَق  هِّیتَف َو  َنوُکَت  نا  یِّجَُرت  ٌزوُجَع 

(17)

رهَّدلا دَسفا  اَم  ُراَّطَعلا  َِحلُصی  َنل  اهلَها َو  هَعلِس  ِراَّطَعلا  َیلا  ُّسُدَت 

183 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندز يان  رمَز :

.تسوا رد  صرح  نیا  هکنآ  تسا  تخبدب  هچ  یّیقش :...  يا 

.خزود رب  لَّکَوم  ناگتشرف  .دادش  ظالغ و  هکئالم  بضغ : ناباّصَق 

رمع داد  یم  خساپ  داب ، زارد  ترمع  تفگ  یم  ودب  یـسک  نوچ  دوب ، یهگآ  داعم  زا  ار  هتفر  داب  رب  رمع  ریپ  نآ  رگا  یتفگ :...  شوا 
.دروآ یم  ار  ینالیگ  درم  ناتساد  بلطم  نیا  دییأت  رد  و  رت ، تخس  ترخآ  باذع  ددرگ و  رتشیب  تهانگ  ات  داب ، زارد  نینچ  نیا  وت 

هکارچ تسا ، رتهب  ار  نانآ  دـنریمب  رتدوز  هچره  دـندرک ، فرـص  نآ  رویز  و  ایند ، لاـم  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  ار  رمع  هک  یناـسک 
.تشاد دهاوخ  یپ  رد  رت  ناوارف  هنگ  رتشیب ، رمع 

داناسر زاب  نام  ناخ و  هب  تمالس  هب  ار  وت  ادخ  هک  درک  اعد  ار  ینالیگ  نآ  هک  شیورد  نآ  ناتساد 

داناسر زاب  نام  ناخ و  هب  تمالس  هب  ار  وت  ادخ  هک  درک  اعد  ار  ینالیگ  نآ  هک  شیورد  نآ  ناتساد 

دوخ نام  ناخ و  هب  شوخ  ناعتـسم  يا  تفگب  ناـن  وز  دتـس  نوچ  ییلیبنز  ادـگ  رن  یتسرپ  ناـن  ییلیگ  هجاوخ  هب  يزور  کـی  تفگ 
اجنآ ار  وت  قح  ما  هدید  نم  هک  تسنآ  را  ناخ  تفگ  ناسر  شزاب 
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يزرد دُرب  هجاوخ  دق  رب  ابَن  دیآ  عمتـسم  ردق  هکنآز  دننک  لزان  دوب  یلاع  را  شفرح  دننک  لِذاب  ناسخ  ار  تِّدحم  ره  مژد  يا  دناسر 
رد ادگ  .دادـن  ار  يو  تساوخ ، يزیچ  یـسک  زا  ییادـگ  .هماع  لوادـت  رد  تسا  یلثم  ناتـساد  نیا  ریظن  شیورد :...  نآ  ناتـساد  ابق 

.مرادن اجنادب  نتفر  هب  یلد  مه  دوخ  ییوگن  ای  ییوگب  تفگ  یسرن ، تا  هناخ  هب  تفگ  وا  نیرفن 

.هناخ مدرم  هناخ و  نامناخ ، نام : ناخ و 

.ادگ .تسا  نان  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  تسد  هب  لیبنز  هک  تسرپ : نان 

.ظعاو .دیوگ  ثیدح  هکنآ  .رِّکَذُم  ثِّدَُحم :

هتخاس یفـصو  تسا  یخوش  فیطل و  نخـس  ینعم  هب  هک  هلذـب  زا  اـنالوم  مراد  ناـمگ  یلو  تسا ، هدنـشخب  ینعم  هب  تغل  رد  لذاـب :
بکرم ار  لذاب  یضعب  .دنزاس ) لزان  دوخ  مهف  دح  رد  ار  وا  یلاع  نخس  دنـشوک  یم   ) .تسا سدح  نیا  دیؤم  مود  تیب  مین  دشاب و 

.تسا هنافلکتم  هک  دنا  هتفرگ  لذ  اب + زا 

َنیِظِعَولا ِناَِسل  یَلَع  َهَمکِحلا  ُنِّقَُلی  َهَّللا  َّنا  : » تسا هدـمآ  ترابع  نیا  تیب  نیا  همجرت  نمـض  يوقلا  جـهنملا  رد  .راتفرگ  ربخ ، أبن : ابَن :
تسا و خـیاشم  راتفگ  ارهاظ  یلو  .دـنکفا » یم  ناـظعاو  ناـبز  رب  ناعمتـسم  مهف  هزادـنا  هب  ار  تمکح  ادـخ  َنیِعِمَتـسُملا : ِمهَف  ِردَِـقب 

.تسین ثیدح 

زوجع نآ  تفص 

هراشا

زوجع نآ  تفص 

زاب هزوجع  هناسفا  يوس  ورگ  زا  ار  نخس  نیا  نیه  ناتساو  تسین  هراچ  لزان  ِتسپ  ثیدح  زا  تسین  هراغیپ  نینچ  یب  سلجم  هکنوچ 
هیام لوبق  ياریذـپ  هن  يا  هیاپ  لام و  ِسأر  ار  وا  رم  هن  دروخ  لاس  زوجع  شمان  هنب  وت  درم  تسین  هر  نیا  رد  تشگ و  نِسُم  نوچ  ور 

ّینعم وا  رد  هن  یشوخ  هدنریذپ  ین  هدنهد  هن  يا 
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دننام هدنگ  شیوت  هب  وت  زان  رهب  یلامج  هن  زاین و  هن  رکف  هن  ّیشهیب و  هن  شه و  هن  رصب  لقع و  هن  شوگ  هن  نابز  هن  یشک  ینعم  هن  و 
و مهف » دـنک   » دوصقم تیب  نیا  رد  .شنزرـس و  هنعط ، هراـغیپ : هآ  زوس و  هن  ار  هبحق  نآ  شِبت  هن  هار  ياـپ  هن  وا  هدـیربب  یهر  هن  زاـیپ 

دنب دیق و  زا  نتخاس ، دازآ  ندتـساو : ورگ  زا  .تفگ ) دیاب  نخـس  نانآ  مهف  ربارب  دندنـسپ  یم  نینچ  هماع  نوچ   ) .تسا بلط » حازم  »
.ندناهر

.دوش هدیمان  زوجع  هک  رتهب  دربن ، قح  هب  یهار  دنارذگ و  ار  يرمع  هک  سکنآ  تشگ :...  نِسُم 

.دزومآ سرد  نارگید  زا  هک  ملعتم  زا  تیانک  شک : ینعم 

هن هدیـشخب و  هن  ادـخ  هار  رد  یلام  هتخوماین و  یملع  دوخ  هکلب  هدـنازوماین ، یملع  هدرک و  زارد  يرمع  هک  تسا  یناسک  لاح  ناـیب 
.ًهَوْسَق ُّدَشَأ  ْوَأ  ِهَراجِْحلاَک  َیِهَف  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  دـیوگ : نانیا  هرابرد  نآرق  .تسا  هتفر  ورف  ناشـشوگ  رد  یقح  نخس 

.تسا هدروآرد  مظن  هب  ار  لزه  رهاظ  هب  یناتساد  تبسانم  نیدب  تسا و  شنزرس  ياج  ار  سک  نینچ  ( 74 هرقب ، )

تسین « 18  » تفگ یم  تساوخ  یم  هچره  هناخ  نآ  زا  هک  شیورد  هّصق 

تسین « 18  » تفگ یم  تساوخ  یم  هچره  هناخ  نآ  زا  هک  شیورد  هّصق 

ناکد نیا  یک  يا ؟ هریخ  تساجک  اجنیا  نان  هناخ  بحاص  تفگ  يا  هنان  رَت  ای  تساوخ  هنان  کشخ  يا  هناـخ  يوس  هب  دـمآ  یلئاـس 
تـسه هک  يرادـنپ  تفگ  ادـخدک  يا  رد  درآ  هراپ  تفگ  باصق  ناّکد  تسین  رخآ  تفگ  بایب  مهیپ  یکدـنا  يراب  تفگ  تسابنان 

یکبرچ سوبس  ای  نان  زا  تساوخرد  وا  هچره  هعرشم  ای  وُج  تسین  رخآ  تفگ  هَعرکم  زا  هِد  بآ  يراب  تفگ  ایسآ  نیا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3193 

http://www.ghaemiyeh.com


نت تفگ  یه  یه  تفگ  دیر  تساوخ  تبسح  هب  هناخ  نآ  ردنا  دیشک  رب  نماد  تفر و  رد  ادگ  نآ  سوسف  شدرک  یم  تفگ و  یم 
هک يزاب  يا  هن  نوچ  نتـسیر  دـیابب  هناخ  نینچ  رب  نتـسیز  هجو  تسین  اجنیا  رد  نوچ  منک  غراـف  دوخ  هناریو  نیا  رد  اـت  مژد  يا  نز 
هک یطوط  يا  هن  مه  دننک  نشور  اه  مشچ  تشقن  هب  هک  دنب  شقن  دص  اب  سواط  یتسین  رایرهش  راکش  زومآ  تسد  راکش  وت  يریگ 
يا هن  مه  راز  هلال  ای  نمچ  رد  یلانب  شوخ  راز  راو  قشاع  هک  لبلب  يا  هن  مه  دـنهن  تنیریـش  تفگ  يوس  شوگ  دـنهد  تدـنق  نوچ 

دنروخ هچ  اب  ار  وت  یغرم و  هچ  وت  دنرخ  تچ  رهب  وت و  يراک  هچ  رد  ینک  الاب  نطو  هک  کل  کل  وچ  هن  ینک  اه  یکیپ  هک  دـهده 
چیه دیرخ  ار  نآ  میرک  نآ  تقالخ  زا  دیرگنن  شقلخ  چیه  هک  يا  هلاک  يرَتشا  ُهَّللا  هک  لضف  ِناکد  ات  رترب آ  ناساکم  اب  ناکد  نیز 

تـــــــــــــسین دوــــــــــــس  ندـــــــــــــیرخ  زا  شدـــــــــــــصق  هــــــــــــکنآز  تــــــــــــسین  دودرم  وا  شیپ  یبـــــــــــــلق 
__________________________________________________

.دنتفگ ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 18)

187 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يا هراپ  .دیسر  يا  هناخ  رد  هب  یشیورد  : » تسا هدروآ  اشگلد  هلاسر  رد  یناکاز  دیبع  هچنادب  تسا  کیدزن  هّصق  نیا  شیورد : هّصق 
تفگ .تسین  تفگ  .کمن  يا  هراپ  تفگ  .تسین  تفگ  .يا  همیه  یبوچ  تفگ  .تسین  تفگ  دوب  هناخ  رد  یکرتخد  .تساوخب  نان 

امـش هناخ  لاح  نم  هک  نینچ  تفگ  .تسا  هتفر  نادـنواشیوخ  تیزعت  هب  تفگ  .تساـجک  ترداـم  تفگ  .تسین  تفگ  .بآ  هزوک 
امش تیزعت  هب  هک  دیاب  یم  رگید  دنواشیوخ  هد  مینیب  یم 
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رد اون  گنهرف  رد  همان ) تغل  لقن  هب  يریگناهج ، گنهرف   ) .مادا .شروخنان  هنانرَت : ص 210 ) یناکاز ، دیبع  اشگلد ، هلاسر  « ) .دنیآ
.هدش ینعم  هزات  رت و  نان  ریز  تیب  ود  رد  ناسیون ، گنهرف  رظن  در  نمض  ریبک  ناوید  تاریبعت  تاغل و 

نوچ وا  ضوح  درگ  تشگ  یم  يا  هناـن  رت  يرتـشم  زا  دوش  وا  هناـن  کـشخ  اـت  دَـک  رهب  بسک و  رهب  زا  دود  یم  ددرگ  زور  نوـچ 
شروخنان ای  مادا  ینعم  رد  هنانرت  تیب 25641  رد  یلو  دش  هنان  رت  ام  ضوح  رد  ناهگان  هنان  کشخ  نوچ  وج  تسج و  رد  ناگنـشت 

درک و رت  شروخ  نان  هب  ار  کشخ  نان  ناوت  یم  یلو  دوش ، یمن  لدـبم  هزات  نان  هب  يرتشم  هلیـسو  هب  کشخ  ناـن  اریز  دراد ، روهظ 
هزات نان  ینعم  هب  ثحب  دروم  تیب  رد  تسا و  ندیـسر  لامک  هب  ینعم  هب  ازاجم  یلو  تسا  نامه  نآ  يرهاـظ  ینعم  مه  دـعب  تیب  رد 

.درک ینعم  شروخ  نان  ار  هنانرت  ناوت  یم  دنچره  دراد ، روهظ  نان  لباقم 

ینعم کشم »  » جاردننآ تاغللا و  ثایغ  رد  .باوَّدلا » ُعَرکَم  اَذَه  : » دنیوگ دنشون و  بآ  نآ  زا  هک  دنیوگ  ار  ییاج  تغل  رد  هَعَرکَم :
.دنا هدرک  جارختسا  نآ  دننام  تیب و  نیمه  زا  ار  ینعم  هک  تسادیپ  تسا و  ینعم  نیا  دهاش  تیب  نیا  همان  تغل  رد  هدش و 

.دنشون بآ  نآ  زا  هک  یفرظ  ینعم  هب  اعسوت  دنرادرب و  ای  دنروخ و  بآ  نآ  زا  هک  ییاج  هعَرشَم :

.یگرخسم زنط ، کبرُچ :

زا تسین  قبطنم  دنا  هتشون  هملک  نیا  يارب  تغل  باتک  رد  هک  اه  ینعم  زا  کی  چیه  اب  تَبسِح :

188 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب تفگ  ناوت  یم  ترابع 
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تیب 1259 زا  هک  تسا  يا  هچیتن  لزه ، رهاظ  هب  ِناتساد  نیا  ندروآ  زا  دوصقم  هناخ )...  نآ  رد  دوخ  لیم  هب  ات   ) .تسا هاوخلد  ینعم 
يوعد نیا  رد  هک  دـنک  ییامنهار  يوعد  رگا  هصاخ  دـشاب  هتـسارآ  یناسنا  ياه  تفـص  زا  یتفـص  هب  تسیاب  یمدآ  .دوش  یم  زاغآ 

ُهَّللا رازاب  رد  ار  نتـشیوخ  درادـن ، ار  اه  تفـص  نیا  زا  کـی  چـیه  رگا  دـشاب و  هدرک  مهارف  دوخ  رد  ار  کـین  ياـه  فصو  یتسیاـب 
.دنادرگ یمن  رب  مورحم  هاگرد  زا  ار  سکچیه  وا  هک  درخ  زاب  شیادخ  ات  دزاس  راوخ  نایوجادخ )  ) يرَتشا

ریپمک نآ  ناتساد  هب  عوجر 

ریپمک نآ  ناتساد  هب  عوجر 

خر و دـیارایب  اـت  زوجع  نآ  تفرگب  هنییآ  ور  شیپ  فیِخَتـسُم  نآ  درک  كاـپ  وربا  يوم  فـیرخ  نآ  نتفر  تساوـخ  یـسورع  نوـچ 
نآ ور  رب  دیناسفچب  یم  دیرب  یم  اج  زا  فحصم  ياهرشَع  رت  هدیـشوپ  دشن  شیور  هرفـس  رََطب  زا  دیلامب  هنوگلگ  دنچ  زوپ  راسخر و 
داتف یم  رداچ ، تسب  یم  رب  هکنوچ  داهن  یم  اجره  يور  رب  اهرـشَع  دوش  نابوخ  هقلح  ِنیگن  ات  دوش  ناهنپ  وا  يور  هرفـس  هک  ات  دیلپ 
یسب نوچ  نیمز  رب  ور  زا  يداتفا  اهرشع  نیکت  نآ  يدرک  تسار  رداچ  زاب  ور  فارطا  رب  دیناسفچب  یم  ودَخ  هب  ار  اهرشع  نآ  وا  زاب 

نم دورو  یب  دـیدَق  هبحق  يا  تفگ  دوز  سیلبا  نامز  نآ  رَّوصم  دـش  داب  سیلبا  نآ  رب  تنعل  دـص  تفگ  داتف  یم  نآ  نف و  درک  یم 
یتشاذـگن یفحـصم  وـت  ناـهج  رد  یتشاـک  تحیـضف  رد  رداـن  مخت  ما  هدـید  نیا  يا  هبحق  وـت  زج  هن ز  ما  هدیـشیدنین  نیا  رمع  همه 

هک نزریپ  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  .زییاپ و  فیرَخ :
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.هداد تسد  زا  ار  یناوج  راثآ  اه و  ناشن  همه 

.تسا و هتفرن  راک  هب  فوخ  هدام  زا  لاعفتـسا  باب  ارهاـظ  و  تسا ، هتفر  راـک  هب  فیخم »  » ینعم هب  .روآ  سرت  كاـنلوه ، فیِخَتـسُم :
هدرب راک  هب  ناوارف  ار  هملک  نیا  ریظن  انالوم  .تسین  یساسا  رب  هتفرگ  فالغ  فیخ  زا  ار  نآ  هتـشون و  هملک  هیجوت  رد  يورقنا  هچنآ 

.هتخاس دوخ  هقیلس  قفو  رب  ار  نآ  قتشم  هتفرگ و  ار  هدام  .تسا 

.ّربکت ینیبدوخ ، رََطب :

190 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد .تنیز و  يارب  مه  هد و  ددع  نداد  ناشن  يارب  دننابسچ  یم  نآرق  هیشاح  رد  میرک  نآرق  زا  هیآ  هد  ره  رس  رب  هک  اه  کلوپ  رشَع :
یم يرتشم  دیرم و  بذج  تلیسو  ار  نآو  دنریگ  یم  ارف  ار  ربمغیپ  زا  یثیدح  ای  نآرق  زا  ییاه  هیآ  هک  یناسک  هب  تسا  یحیملت  نآ 

.دنزاس

.ندیدرگ نانآ  يامن  تشگنا  ندش : نابوخ  هقلح  نیگن 

.ناهد بآ  ودخ :

.تسا زنط  تیب  نیا  رد  .ابیز  بیکرت ، شوخ  یکرت ) : ) نیکت

نیا رد  هکناـنچ  دـهد ، یم  هدوسرف  ینعم  تیب  نیا  رد  یلو  تسا  همروق )  ) زوس کـمن  هدرک  کـشخ  تشوگ  ینعم  هب  رتشیب  دـیدَق :
: دراد روهظ  ینعم  نیمه  رد  هدمآ  ریبک  ناوید  رد  هک  تیب 

تـشز يونثم ، تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  دورو : یب  يدیدق  ای  ینهک و  دریگ  راگزور  هن ز  دریذـپ  یمک  من  هن ز  دریمب  اهداب  هن ز 
رت بسانم  تسا ،) دوجوم  مه  اه  هجهل  ضعب  رد  هک   ) نادان هاـگآان ، ینعم  هب  یلو  هدـش  ینعم  تخبدـب  هدروخ و  تسکـش  هیرک ، و 

: تساجبان ینعم  هب  ریز  تیب  رد  دیامن و  یم 

رتهب نیا  زا  سوسحم  رد  کیل  دورو  یب  کیکر و  دمآ  لاثم  نیا 
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ار وت  يدرب و  راک  هب  دوب  شیارآ  تلیـسو  هچره   ) .دوب هدـمآ  تیب 1273  رد  هک  اهرـشع  هب  تسا  تراشا  یتشاذگن : یفَحـصُم  دوبن 
اه یتشز  هداهن و  تعیدو  هب  ار  درخ  یمدآ  رد  ادخ  .تسا  هدمآ  دعب  ياه  تیب  رد  هک  یبلاطم  يارب  تسا  يا  همدقم  .درادن ) يدوس 

تسا و هارمگ  دوخ  .دـنک  یم  ینامرفان  هناهاگآ  وا  .هداد  ناشن  يو  هب  ار  یناـمرفان  تداـبع و  هار  هدناسانـش و  ودـب  ار  اـه  ییاـبیز  و 
دنانـشک و یم  یهارمگ  هب  زین  ار  نارگید  تسا و  هارمگ  دوخ  .دـنک  یم  ینامرفان  هناهاگآ  وا  .هداد  ناشن  یهارمگ  هب  زین  ار  نارگید 

.دهن یم  ناطیش  ندرگ  هب  ار  شیوخ  راک  هانگ 

وچمه نوَُّلم  تیور  دوش  ات  باتِک  مع  زا  رـشَع  يدزد  دنچ  سیبدرد  هزوجع  يا  يوگ  نم  كرت  سیمَخ  دنا  سیمَخ  وت  یـسیلب  دص 
درکن نوُجرُع  نف  هتـسبرب  خاش  درکن  نوگلگ  ار  وت  هتـسبرب  ِگنر  ابحرم  یناتـس  ّیـشورف و  ات  ادـخ  نادرم  فرح  يدزد  دـنچ  بیس 

191 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دتف  ردنا  اهرشَع  نیا  تخر  زا  دسر  تگرم  رداچ  نوچ  تبقاع 

شیـسنا نورد  رد  هکنآ  ياو  تسیب  شیپ  دـیآ  یـشوماخ  ملاع  لیق  لاـق و  نونف  سپ  نآز  دوش  مگ  لـیحَر  ِنازیخزیخ  دـیآ  هکنوچ 
رـس زا  زوجع  ياخیلز  دـش  نارق  بحاص  فسوی  هیاس  هک ز  ار  هنییآ  نآ  زاس  دوخ  رتفد  ار  هنیـس  يزور  ود  کی  نک  یلقیـص  تسین 

یمّرخ یلخن  هب  یکشخ  بل  خاش  یمیرم  زوس  هب  لَدبم  دوش  یم  زوُجَعلا  ُدَرب  ِدراب  ِجازم  نآ  زومت  دیشروخ  هب  لَدبُم  دوش  یم  ناوج 
نوچ یَضَم  اَم  نک  اهر  نونکا  وج  دقن  اضق  اب  یشوک  دنچ  هزوجع  يا 
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: دراد نکر  جنپ  هک  تسا  رکـشل  سیمخ » : » سیمَخ ردـنا  سیمَخ  دادـم  یهاوخ  هن و  هنوگلگ  هاوخ  دـیما  یبوخ  رد  تسین  ار  تخر 
یم هورگ  رد  هورگ  يرایسب و  ینعم  تسا  تیب  نیا  رد  هک  سیمخ  ردنا  سیمخ  ساَّنلا و  ُسیِمَخ  .هقاس  هرسیم ، هنمیم ، بلق ، همدقم ،

.دهد

«. نزریپ  » بطاخم تسا و  سیلبا »  » هدنیوگ يوگ : یم  كرت 

.تشز ریپ ، هدنگ  یتخس ، الب ، سِیبَدرَد :

: ندیدزد باتک  ملع  زا  رـشع  .دـناوخ  بیتک »  » دـیاب ار  باتک  باتک : ملع  ُسیبَطلَعلا  حاقُّنلا و  اخَّطلاَو َو  ُسیب  َدرّدـلا  ُنوبَزیَحلا َو  اَمَّنا 
ار نآ  ندرک و  ملع  يوعد  ندرپس و  رطاخ  رد  ینعم  كرد  نودب  ار  یظافلا  زا  تسا  تیانک  دش ، هتـشون  هک  رـشع  ینعم  زا  هتـشذگ 

.ندیشک مدرم  خر  هب 

.ابیز گنراگنر ، نَّوَُلم :

شکدنا هک  هدروا  مهارف  رایـسب  ار  يزیچ  .تسا  نانچ  هن  وا  دنا و  هدـیمان  اناد  ار  وا  نایامن  یمدآ   » .ندینـش شیاتـس  ندناتـس : ابحرم 
یم هدـیمخ  ساد  لکـش  هب  هک  اـمرخ  هشوخ  بوچ  اـمرخ ، هشوخ  ُنب  نوُجرُع : هبطخ 17 ) هغـالبلا ، جـهن  « ) .تسا نآ  رایـسب  زا  رتهب 
خاش هکنانچ  دادـن  یناوج  ییافوکـش  ار  وت  یتیراع  ییابیز  ( ) 39 سی ،  ) .ِمیِدَْـقلا ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَـق  َرَمَْقلا  .دـشاب َو 

( .دهد یمن  امرخ  دنک و  یمن  نوجرع  راک  دندنب  امرخ  تخرد  رب  رگا  ار  کشخ 

192 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتساخرب گرم ) ندمآ   ) ندرک چوک  گناب  لیحر : نازیخزیخ 

نتفگ نخـس  هب  هکنآ  ات  درآ ، يور  ناش  نت  ِنورد  هب  رتشیب  گرم  سپ   » .ندش شوماخ  كدـنا  كدـنا  لیق : لاق و  نونف  ندـش  مک 
رد سنا  هبطخ 109 ) هغالبلا ، جهن  « ) .دونـش یم  شـشوگ  هب  دـنیب و  یم  شمـشچ  هب  شوماخ - شناسک - نایم  وا  و  دراذـگن ، ناش 

سفن نانیمطا  ندوبن : نورد 
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.ندوبن هنئمطم  سفن  ِياراد  .نتشادن 

: نتخاس رتفد 

منک اور  هاوخ  تجاـح  فسوی )  ) تفگ : » اـخیلز ندـش  ناوج  تسین  فرب  نوچمه  دـیپسا  لد  زج  تسین  فرح  داوـس  یفوـص  رتـفد 
زج ییانیب  یناوج و  هکنآ  رد  دنام  ورف  نآ  رد  فسوی  .ییانیب  یناوج و  ّزِع و  ییاناوت و  تسا : تجاح  راهچ  وت  هب  ارم  اخیلز )  ) تفگ
يو تجاـح  ارچ  نوـنکا  هاوـخ  تجاـح  هک  يداد  دـیموا  ار  هفیعـض  نآ  فـسوی  اـی  تفگ ، دـمآ  لـیئربج  .داد  دـناوتن  سک  يادـخ 
هدـب یناوت  هچنآ  تفگ  لیئربج  .ییاـنیب  یناوج و  نوچ  تسین  نم  رودـقم  هک  دـهاوخ  یم  يزیچ  وا  لـیئربج  اـی  تفگ  يدرواـینرب ؟
تفگ لیئربج  .داد  دیاب  ار  يادـخ  ییانیب  یناوج و  اما  .ددرگ  زیزع  ات  منک  ینز  هب  ددرگ و  رگناوت  ات  مهد  لام  ار  وا  هک  مناوت  تفگ 

: نتـشگ لدـبم  مّرخ  لخن  هب  خاش  ( 701 ص 169 - يداـبآروس ، نآرق  صـصق  « ) .هاوخب ادـخ  زا  یناوـتن  هچنآ  نکب و  یناوـت  هچنآ 
.دوش هدناوخ  دیدم »  » دیاب دادم : ( 25 میرم ،  ) .اِینَج ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِْکَیلِإ  يِّزُه  هیآ َو  هب  تسا  تراشا 

دیآ راک  هب  هک  دنا  هتخودنین  يزیچ  دید  دهاوخ  دسررد  گرم  نوچ  ماجنارس  هک  ار  نورد  یهت  نایارآ  رهاظ  تسا  يزادنا  خیبوت و 
يامنهار هیاس  دـنهن ، یلاعت  قح  هاگرد  هب  يور  دـنزاس و  كاپ  شِغ  ّلِغ و  زا  ار  هنیـس  دـنهن و  وس  کی  هب  ار  ییارآ  رهاـظ  رگا  اـما 

هک یتیراع  ییابیز  ره  دنوشن  نانچ  ات  و  دشخب ، یم  یگزات  ار  ناش  هدرمژپ  لد  دوش و  یم  ناشرگیتسد  دتفا و  یم  ناشرـس  رب  لماک 
.هایس هاوخ  نوگلگ و  هاوخ  دهدن  دوس  دنهن  دوخ  رب 

دیدن تّحص  دیموا  وا  رد  بیبط  هک  روجنر  نآ  تیاکح 

هراشا

تّحص دیموا  وا  رد  بیبط  هک  روجنر  نآ  تیاکح 
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دیدن

لد اـب  تسا  تسد  گر  هک  لد  لاـح  رب  يوش  هگا  ضبن  هک ز  بیبل  يا  نیب  ورف  ار  مضبن  تفگ  بیبـط  يوس  دـش  روجنر  یکی  نآ 
شبنج رابغ و  رد  نیما  يا  مشچ  زا  تسا  ناهنپ  داب  لاصّتا  شتـسلد  اـب  هک  وجب  وز  لاـثم  وز  یهاوخ  تسا  بیغ  لد  هکنوچ  لـصّتم 

زا وا  فصو  وک  هک  یناد  یمن  ار  زا  لد  یتسم  لاح  فصو  دـیوگب  تگرب  شبنج  لامـش  زا  ای  نازَو  وا  تسا  نیمی  زک  نیبب  شگرب 
لد ز رب  دنز  رب  یفخ  یتامارک  ّیتازجعم و  تازجعم  لوسر و  زا  یناد  زاب  تاذ  فصو  يدیعب  قح  تاذ  نوچ ز  وج  رومخم  سگرن 
هب وک  تخبکین  نا  تشگ  هَّللا  ُسیلَج  سپ  تسم  هیاـسمه  دوش  هکنآ  نیرتـمک  تسه  دـقن  تماـیق  دـص  ناـشنورد  هک  یفـص  ناریپ 

ددرگ لصّتم  هطساو  یب  دنز  ناج  رب  ار  وت  رگ  رمَقلا  ُّقَش  ای  رحب  ای  اصع  ای  رثا  دز  يدامج  رب  نآک  هزجعم  تخر  درب  يدیعـس  يولهپ 
یب نان  اذَّبح  ریمـض  دریگ  رثا  دـماج  نآ  زا  اـت  تسا  هَیِراوتُم  شوخ  حور  یپ  زا  تسا  هیراـع  اـهرثا  نآ  تاداـمج  رب  هطبار  ناـهنپ  هب 

هدـشلا دـعب  جرفلا  باتک  رد  .ه ق )  384 تافو :  ) یخونت یلعوبا  هک  تسا  یناتـساد  نآ  ذـخأم  روجنر : نآ  تیاـکح  ریمخ  ِيـالویَه 
: دوش یم  لـقن  همجرت  زا  نآ  هصـالخ  دوش و  یم  هدـید  ص 374 )  ) باتک نیا  همجرت  رد  فـالتخا  كدـنا  اـب  هدروآ و  (ص 327 )

هچره تفگ  ودـب  دـیدن  یگدـنز  ءاقب  راثآ  وا  رد  کشزپ  .دـندرب  کشزپ  دزن  دوب  هدـش  راـچد  اقـستسا  يراـمیب  هب  هک  ار  يروجنر  »
ار يدرم  دوب ، هتسشن  هناخ  رد  رب  يزور  يو  .روخب  یهاوخ 
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خلم هک  دید 

194 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وا زا  تسد  دصیس  زور  نابـش  هکنانچ  داتفا  راک  هب  وا  جازم  ندروخ ، زا  سپ  دروخ  تفرگ و  نم  جنپ  خلم  نآ  زا  تخورف  یم  نایرب 
تفگ .دیسرپ  ببس  دید و  ار  يو  دوب  دیمون  وا  یناگدنز  زا  هک  یکشزپ  تفر  رازاب  هب  تفای ، دوبهب  سپ  .دیدرگ  فیعض  دش و  عفد 

اجنادب دیـسرپ و  ار  خـلم  دیـس  ياج  وا  زا  تفای و  ار  شورف  خـلم  .تسا  هدوبن  وا  تیفاع  بجوم  خـلم  تسناد  کشزپ  .مدروخ  خـلم 
رد دندوب  هدروخ  ار  نآ  ناخلم  نوچ  اما  .دوش  كاله  بجوم  هکنادنچ  لهـسم  تسا  ییاود  نویرزام  .دوب  نویرزام  اجنآ  رد  .تفر 
رد هک  لد  هقطان ، سفن  .دنا  هتفگ  نخس  نوگ  هنوگ  لد  ریسفت  رد  ناحراش  تسا :...  بیغ  لد  هکنوچ  .دوب » هتفای  لادتعا  اهنآ  جازم 

تراشا نادب  تیب ژ 61299  رد  هک  تسا  يرگید  ینعم  ار  لد  نیا  و  لد ، نیا  يارب  تسا  لاثم  لد  نآ  اـما  .تفر  نآ  رکذ  شیپ  تیب 
یلع ّلج و  قح  ترضح  فطل  هولج  نآ  تسا و  نآ  ییاسانـش  يارب  همدقم   6 / 1318 ياه 1319 - تیب  اه و  تیب  نیا  تسا و  هدش 

.تسا ّیفص  قح و  ّیلو  وا  ییوجب و  تسا  لصتم  ودب  هک  یسک  زا  دیاب  یهاوخ  وا  ناشن  رگا  تسا و  ناهن  هک  تسا 

هک هزجعم  تداع و  قرخ  ندید  ناربمیپ و  زا  ندیسرپ  قیرط  زا  دنا ، ناوتان  قح  تخانش  رد  هک  ناصقان  يدیعب :...  قح  تاذ  نوچ ز 
.دنراذگ یم  رثا  اه  لد  رد  راتفگ  اب  دنا  قح  يایلوا  هک  هدیزگ  ناریپ  یلو  دنوش  یم  انشآ  قح  اب  دننیب  یم  نانآ  زا 

هک
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: تسه تمایق  دص  ناشنورد 

دقع ّلح و  يانف  رد  دش  لح  هکنآز  دقن  دوب  تمایق  دص  دّمحم  سپ 

 ... نایع دنا  وا  دوب  تمایق  دص  ناهج  رد  دمحا  تسا  یناث  هداز 

.تسا قح  یلو  روضح  رد  هک  نآ  هِّللا : ُسِیلَج  نیا  تسا  طرش  ار  زیچ  ره  ندید  نیبب  ار  تمایق  وش  تمایق  سپ 

.ندش نیشنمه  ندرب : تخر  ( 2 تیب 2152 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) ایلوا روضح  رد  دنیشن  ات  ادخ  ینیشنمه  دهاوخ  هکره 

195 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دـنهن یم  رثا  تادامج  رد  ودـب ، ناشندروآ  نامیا  ادـخ و  اـب  ناـصقان  نتخاـس  انـشآ  يارب  ناربمیپ  رثا : دز  يداـمج  رب  نآـک  هزجعم 
.درک قش  ار  هام  تراشا  هب  ص )  ) لوسر تشذگ و  ایرد  زا  ع )  ) یسوم هکنانچ 

: رمَقلا ُّقَش 

، ناهنپ يراوتم ) ثنؤم  : ) هَیِراوتُم ( 2 تیب 1598 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) رمَقلا َّقشنا  يو  زا  دندیدن  نوچ  رـشب  ار  دمحا  دـندید  نارفاک 
.هدیشوپ

هکارچ .تسین  دوـجوم  روـصت ، رد  زج  و  دریگ ، یم  قـلعت  نآ  رب  تروـص  هک  تسا  يزیچ  نآ  یناـنوی و  تـسا  یحالطـصا  یلوـیه :
هکنانچ .اهِّمُِکب » اَهَهجَو  ُُرتسَت  ِهَمیِمَّذـلا  ِهَأرَملاَک  َیلُویَهلا  : » دـنا هتفگ  نآ  فیرعت  رد  هکنانچ  تسا  یتروص  دـنمزاین  ققحت  رد  یلویه 

.دید ناوتن  یتروص  اب  زج  ار  الویه  دوشن  هدید  ات  دناشوپ  یم  نیتسآ  اب  ار  دوخ  هرهچ  تشز  نز 

ریمخ تسا و  نان  دروآ  یم  يریـس  تساذغ و  هچنآ  دیامرف  یم  ماجنارـس  رجـش و  اب  دمآ  هدـننام  یک  هناد  رثا  اب  الویه  ادـننام  تسین 
.تسا تروص  يارب  یلویه  نوچ  نان  نآ  يارب 

دنز یم  لد  رب  اه  هزجعم  نآ  هک  درک  تراشا  نادب  تیب 1300  رد  هک  تساه  هزجعم  زا  تیانک  ریمخ : يالویه  یب  نان 
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نان يورین  دـیآ و  یم  تسد  هب  ریمخ  زا  هک  نان  يورین  هب  ار  هزجعم  ود  نیا  انالوم  .ددرگ  یم  دـیدپ  تاداـمج  هطـساو  یب  نآ  رثا  و 
یم تسد  هب  ریمخ  نودـب  هک  نان  يورین  تسا و  يداـم  ددرگ ، یم  دـیدپ  ریمخ  زا  هک  یناـن  يورین  .تسا  هدرک  هیبشت  ریمخ  نودـب 

، دـننک بلج  دوخ  هب  هاگآ و  ار  نایوج  تقیقح  لد  هک  تسا  نآ  يارب  دـنهن ، یم  تادامج  رد  ناربمیپ  هک  يرثا  .تسا  يونعم  دـیآ 
.دزاس یم  ناشراتفگ  تسم  ار  وا  دیآ و  یم  دیدپ  هدنیوج  لد  رد  نآ  رثا  هک  تسا  یتمارک  دنا ، قح  هدیزگ  هک  ار  یناریپ  اما 

حرـش تایح  نوچ  بلاط  ناج  ریمـض  رب  تازجعم  لاـمک  ناـج  زا  دـنز  رب  یمیرم  هویم  غاـب  یب  اذَّبح  یمک  یب  یحیـسم  ناوخ  اذَّبح 
196 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

یمدمه ناج  شخب  تردق  کیل  یمرحمان  ره  ناج  شخبزجع  كاله  زا  نمآ  يو  رد  یبا  غرم  كاخ  غرم  صقان  تسا  رحب  هزجعم 
تـسا ربخم  ّرثؤم  زا  اهرثا  نیو  تسا  رهاظ  رعاشم  رب  اهرثا  هک  ریگ  لالدتـسا  مد  ره  رهاش  سپ ز  ریمـض  رد  تداعـس  نیا  یباین  نوچ 

ینک شراهظا  تسا  ناهنپ  هچرگ  ینک  شراثآ  لعف و  رد  رظن  نوچ  يوداج  ره  تعنص  رحس و  وچمه  يوراد  ره  ینعم  ناهنپ  تسه 
ریثأت ادیپ ز  دشن  نوچ  تدـش  ادـیپ  همه  نیا  راثآ  هب  نوچ  تسا  رهظم  نایع و  دـیا  لعف  هب  نوچ  تسا  رمـضم  شنوردـنا  نآک  یتّوق 

یـشخب راثآ  ارچ ز  سپ  رثا  زا  ار  ازیچ  يریگ  تسود  تسوا  راثآ  یگلمج  ییوجب  نوچ  تسوپ  زغم و  اهرثا  اـه و  ببـس  هن  تدزیا ؟
تسود یلایخ  زا  ربخ  یب 
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: حیـسم ناوخ  دابم  نایاپ  نیا  ردـنا  ار  ام  صرح  دابق  يا  درادـن  ناـیاپ  نخـس  نیا  ار  قرـش  برغ و  هاـش  يریگن  نوچ  ار  قلخ  يریگ 
رد میرک  نآرق  دش و  لزان  ع )  ) حیـسم يارب  هک  يا  هدـئام  هب  تسا  تراشا  .دـسر و  یم  هدـنب  هب  قح  بناج  زا  هک  یتمعن  زا  تیانک 

.دنک یم  تیاکح  نآ  زا  دعب  هب  هدئام  هروس  هیآ 112 

.لماک صقن ، یب  یمک : یب 

: میرم هویم 

بلاط هک  ار  نآ  دـنز :...  رب  ( 2 تیب 97 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) دیـشک ُنب  امرخ  هب  ار  میرم  درد ، دیـسر  وت  يوک  هب  هدـنب  بلط  نیز 
.دزاس یم  ناش  هدنز  هک  دسر  یم  لد  رب  یضیف  یفص  ناریپ  نآ  زا  تسا  داشرا 

، تداـع قرخ  اـی  هزجعم  .دنیـشن  یم  ناـصقان  لد  رب  نـالماک  زا  هک  تسا  يرثا  تـیب  نـیا  رد  هزجعم  زا  دوـصقم  تـسا : رحب  هزجعم 
، دندید هزجعم  نوچ  دنا ، تیاده  بلاط  يا  هتـسد  دـنا ، هتـسد  ود  ناصقان  نیا  اما  .تسا  ناصقان  نتخاس  عناق  يارب  میناد  یم  هکنانچ 

نامیا دنریذپ و  یم 
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زا دنرادن و  هزجعم  هب  يزاین  تسا  نشور  یلد  هک  ار  نانآ  اما  .دنزرو  یم  رارـصا  رتشیب  جاجل  رد  نآ  ندید  اب  یـضعب  دـنروآ و  یم 
غرم انالوم  هتفگ  هب  ای  دـنا و  ناما  رد  یهارمگ  رد  نداتفا  زا  نالماک  .دـنبای  یم  رد  ار  ناـنآ  ییوگتـسار  ناگدـیزگ  ناربمیپ و  نخس 

نایانـشآ و نالماک  دنا و  مرحمان  ناصقان  .تسه  ندش  قرغ  رطخ  ار  ناصقان  اما  دناسر ، یمن  یتمدص  نانآ  هب  ایرد  هک  دنتـسه  یبآ 
.دنا نامدمه 

تداعس نیا  یباین  نوچ  تافص  بذج  دنک  ّتیسنج  يوب  تازجعم  دشابن  نامیا  بجوم 
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ار ناشتقیقح  ناـنآ  يرهاـظ  راـثآ  زا  دـیاب  دسانـشب  ار  اـیلوا  دـناوت  یمن  ینعم  كرد  ریمـض و  هار  زا  تسا و  مرحماـن  هک  یـسک  ...: 
.دبایرد

: تَُّوق لعف و  .نِطاَبلا » ُنونُع  ُرِهاَّظلا  : » هک دـهد  یم  ربخ  تساهنآ  نورد  هچنآ  زا  نانآ ، رادرک  راتفگ و  ندوب : رهاظ  رعاـشم  رب  اـهرثا 
: دنا ضارعا  زا  هلوقم  ود 

هک یتّوق  زا  دامج  رد  ناربمیپ  فرصت  ( 2 تیب 1097 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) قافن لها  اب  وید  نارق  نوچ  قافّتا  دیآ ز  لعف  ردـنا  تّوق 
تـسا یلیلد  ود  ره  نیا  .تسادـخ و  اب  نانآ  هطبار  هناشن  اه  لد  رد  ایلوا  فّرـصت  و  دـهد ، یم  ربخ  هدرک  تیانع  نانآ  هب  یلاـعت  قح 
راـمیب ندیـشخب  دوـبهب  هار  زا  تسا و  ناـهن  نآرد  وراد  رثا  هکناـنچ  .تسا  هداـهن  وا  رد  ار  تردـق  نیا  هـک  سک  نآ  نتخانـش  يارب 

اهنآ نورد  و  دـهد ، یم  ربخ  تسا  نانآ  نورد  هچنآ  زا  مینیب  یم  ایلوا  نیا  رد  هچنآ  دـیآ  یم  رد  لعف  هب  توق  زا  دوش و  یم  راکـشآ 
شخبرثا زا  هنوگچ  يریذـپ  یم  ار  رثؤم  رثا  زا  هک  وت  دـیوگ  یم  ماجنارـس  .تسا و  هداهن  ناـنآ  رد  ار  ریخأـت  نیا  هک  یلـصا  رثؤم  زا 

.یلفاغ

روجنر هّصق  هب  عوجر 

روجنر هّصق  هب  عوجر 

تچ ره  تفگ  لاُحم  دب  وا  ِتّحص  دیما  هک  لاح  دش ز  فقاو  تفرگب و  وا  ضبن  وخ  راّتَس  هگآ  ِبیبط  اب  وگ  روجنر  هّصق  درگ و  زاب 
زیهرپ ربص و  ریحَز  تزیهرپ  ربص و  ددرگن  ات  ریگماو  وت  رطاخ  دهاوخ  هچره  نهک  جنر  نیا  تمسج  زا  دور  ات  نکب  نآ  دهاوخب  لد 

روجنر نینچ  نیا  نایم  رد  شرآ  رد  لد  دهاوخ  هچره  نایز  ناد  ار  ضرم  نیا 
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.تسا رامیب  زار  نتشاد  ناهنپ  وا  تداع  هک  وخ : راتس  ُمتئِش  اَم  اُولَمعا  یلاعت  قح  ومع  يا  تفگ  ار 

ًانِمآ ِیتْأَی  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ِراَّنلا  ِیف  یْقُلی  ْنَمَف  اْنیَلَع َأ  َنْوَفْخَی  اِنتایآ ال  ِیف  َنوُدِْحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ُُمتئِش : ام  اُولَمعا 
شتآ رد  هکنآ  ایآ  دنتـسین  ناهنپ  ام  رب  دـننک  یم  داحلا  اـم  تاـیآ  رد  هک  ناـنآ  ٌریَِـصب : َنُولَمْعَت  اـِمب  ُهَّنِإ  ُْمْتئِـش  اـم  اُولَمْعا  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی 

، تلـصف تسانیب .(  دینک  یم  هچنادب  وا  هک  دینکب  دیهاوخ  هچنآ  .دـیآ  یم  نمیا  زیخاتـسر  زور  هکنآ  ای  تسا  رتهب  دوش  یم  هدـنکفا 
، روخب یهاوخ  هچره  تفگ  دـیدن  ریذـپ  نامرد  ار  وا  يرامیب  نوچ  بیبط  هکنانچ  تسا ، روجنر  درم  ناتـساد  هجیتن  تیب 1326  ( 40

.دینکب دیهاوخ  هچره  دیوگ  ار  نانآ  راگدرورپ  دریذپ ، یمن  دوبهب  نوچ  زین  نادحلم  نورد  يرامیب 

باب حـتف  دـبایب  ار  تّحـص  هکات  بآ  رب  وا  تشگ  یمه  لد  دارم  رب  مور  یم  وج  بل  ياشامت  نم  مع  ِناج  تداب  ریخ  نیه  ور  تفگ 
ییلیـس يوزرآ  ار  وا  درک  ییلییخت  نوچ  دـید ، شااـفق  وا  دوزف  یم  یکاـپ  تسـش و  یم  ور  تسد و  دوب  هتـسشنب  ییفوص  وج  بل  رب 

199 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوش ّتلع  نآـک  تفگ  مبیبـط  نآ  دور  اـت  منارن  رگ  ار  وزرآـک  تسد  عفَـص  يارب  زا  درک  یم  تسار  تسرپ  هزمح  یفوـص  ِياـفق  رب 
نوچ نزم  نت  شبوکب  شوـخ  نـالف  يا  زیهرپ  ربـص و  نیا  تسا  هکلهت  هَکَلهَت  يِدـیِاب  اوـُقُلت  ـال  هکنآز  هکرعم  رد  مرب  ردـنا  شیلیس 

هس ود  ات  یفوص  تساوخ  قاع  ِداّوَق  يا  یه  یه  یفوص  تفگ  قارط  کی  دمآ  رب  یلیس  شدز  نوچ  نارگید 
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.رامیب تفگ : دنکرب  کیاکی  ششیر  تلبس و  دنز  شتشم 

: هب دینک  هاگن  باب » حتف   » یحالطـصا ینعم  يارب  و  .دیوجب ) یتسردنت  نتفای  يارب  یـشیاشگ   ) .رطاخ یگدوسآ  شیاشگ ، باب : حتف 
.2 تیب 3117 / لیذ 

شتآ رد  هک  تسا  كزیترت  هزمح  .راوـخ  هز  .ح  تسرپ : هَزمَح  .دوـش ) هریچ  وا  رب  لاـیخ  هـک   ) .دـشاب لاـیخ  راـتفرگ  هـکنآ  یلییخت :
: تسا هدوب  یلوطانا )  ) ناشیورد كاروخ  دننک و  یم  تسرد  روغلب 

یندرگ سپ  عفَـص : ( 4 تیب 1126 / لـیذ  هبدـینک : هاـگن   ) نینهآ فص  نیا  رد  دـیاب  يا  هزمح  نیب  غیت  اـجنیا ، ندروخ  هزمح  تسین 
.ندز

.دنام دهاوخ  یقاب  نانچمه  يرامیب  مهدن ، ماجنا  ما  هدرک  وزرآ  هچنآ  رگا  منارن :...  رگ  ار  وزرآک 

.ندز نتخاون ، ندرب : ردنا 

 ...: اوُقُلت َال 

یم یلیـس  ار  وا  مریمب ، منکفین و  هکلهم  رد  ار  دوخ  هکنیا  يارب   ) تسارم مک  دیاب  اوُقُلت  َال  یهن  تساوه  قشع و  لجا  يوس  ارم  نوچ 
.دوخ هب  تسا  رامیب  باطخ  نالف : يا  .منز )

200 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنا  هراب  یلیس  وید  عادِخ  زو  دنا  هراچیب  قد و  ِروجنر  قلخ 

يا ازج  ینیب  یمن  دوخ  يافق  رد  افق  ار  ناهانگ  یب  هدـننز  يا  صیقَن  نایوج  رگدـمه  يافق  رد  صیرح  ناـمرج  یب  ياذـیا  رد  هلمج 
تسامنهر مدنگ  هب  ار  مدآک  تسوا  تساود  نیا  تتفگ  هکنآ  دیدنخ  وت  رب  هتشامگب  ار  عفَص  نافیعـض  رب  هتـشادنپ  دوخ  ِّبط  ار  اوه 

ازج ار  نیا  تشگ  تشگاو و  افق  نآ  افق  دز  ار  وا  دـینازغل و  شوا  نیِدـِلاَخ  اـَنوکَت  اـت  وراد  رهب  نیِعتـسم  ود  يا  هناد  نیا  دـیروخ  هک 
تسا قایرَت  ناک  دش  رام  رپ  رگا  مدآ  دوب  هوک  قح  دوب  شریگتسد  تشپ و  کیل  َقلَز  ردنا  تخس  دینازغل  شوا 
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نوچ تمارک  نآو  ار ؟ وت  هنالیلخ  وک  لّـکوت  نآ  يا  هّرغ  یئارچ  دوخ  صـالخ  زا  يا  هّرذ  يرادـن  یقاـیرت  هک  وت  دـش  رارـضا  یب  و 
نوچ دیهر  داتفا و  هماج  ردنا  شداب  دیتفوا  هرانم  زا  يدیعس  رگ  ار  لینرعق  هار  هش  ینک  ات  ار  لیعمـسا  تغیت  دربن  ات  اجک ؟ زا  تمیلک 

داد داب  رِـس  رَـس و  دـنداتفرد و  داع  وچمه  نارازه  دـص  هراـنم  نیز  نتـشیوخ  يداد  داـب  رب  ارچ  وت  نسح  يا  تخب  نآ  تسین  تنیقی 
نیمز رب  ور  یم  يوگ و  اهاپ  رکـش  نیقی  یناد  یمن  يزاب  نسر  وت  رازه  ردـنا  رازه  دـص  وت  رگن  یم  رانم  نیز  ار  ناگداتفا  نوگنرس 

، رگیدکی رازآ  یپ  رد  دنا و  سفن  ياوه  رَّخسم  مدرم   ) .دنک نارگید  رب  ندز  یلیس  لیم  هک  .تسا  ندز  یلیس  وا  راک  هک  هراب : یلیس 
(: يَوَه  ) اوه .يرادن  ربخ  تسا  وت  لابند  هب  هک  يرفیک  زا  يرازآ  یم  ار  ناهانگ  یب  هک  يا  دوخ :...  يافق  رد  .نتفگ ) ار  مه  بیع  و 

.لیم وزرآ ،

مدـنگ ندروـخ  هب  ار  مدآ  هک  تسا  ناـمه  وا  .نک  رازآ  ار  مدرم  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  سوـسف  وـت  رب  هک  تسا  ناطیـش  تسوا :... 
.درک نوریب  تشهب  زا  تشاداو و 

.اوح مدآ و  هب  تسا  تراشا  نیعتسم : ود  .هاوخ  يرای  نیِعَتسُم :

: َنیِدـِلاْخلا َنِم  اـنوُکَت  ْوَأ  ِْنیَکَلَم  اـنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ِهَرَجَّشلا  ِهِذـه  ْنَع  اـمُکُّبَر  اـمُکاهَن  اـم  تـسا : مـیرک  نآرق  زا  هـتفرگ  نیدـِلاَخ : اـَنوُکَت 
ود ادابم ]  ] هک زج  درکن  عنم  تخرد  نیا  زا  يار  امش  راگدرورپ 

201 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندیدرگ زاب  نتشگاو : ( 20 فارعا ،  ) .دیشاب تشهب ] رد   ] نانادواج زا  ای  دیوش و  هتشرف 

ار مدآ  ناطیش  دینازغل :...  شوا 
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.دش راتفرگ  قح  تنعل  هب  تشگزاب و  وا  دوخ  هب  ندنازغل  نیا  اما  دینازغل ،

.ندیزغل َقلَز :

: تسا ییانس  زا  رثأتم  مدآ :...  دوب  هوک 

راز قایرت  نورد  ردنا  دوب  وک  رادم  یک  اب  دـش  رام  ُرپ  رگا  هوک  هوک  زا  مه  تسه  كایرت  گنـس و  هوکـشم  دـش  رام  رپ ز  رگا  هوک 
.لیعامسا لیعمسا : ( 2 تیب 3451 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )

زا ع )  ) یـسوم نتـشذگ  هب  تسا  تراشا  ندرک : هار  هش  ار  لین  رعق  راک  درک  دراـین  شقلح  رب  دراـک  راو  لیعامـسا  دروآ  شیپ  قلح 
.لین

، دراد یم  هاگن  شیادخ  .دنکفا و  یم  رطخ  هب  ار  دوخ  تسا  رادروخرب  قح  تیانع  زا  یسک  رگا   ) .تخبشوخ دیعس : يدیعس :...  رگ 
.ناطیش تلیح  زا  تراعتسا  هرانَم : نیز  .دننز ) راک  نینچ  هب  تسد  ناگمه  هک  تسین  لیلد 

تیب نیا  موهفم  همدـقم  نآ  هجیتن  تسا و  يا  همدـقم  دوخ ، يراـمیب  ندرب  ناـیم  زا  يارب  یفوص  هب  راـمیب  ندز  یندرگ  سپ  ناتـساد 
ياوه ياضرا  لد و  شمارآ  يارب  هک  تسا  نانچ  مدرم  یـضعب  يوخ  .دوش  یم  زاغآ  تیب 1483  زا  یفوص  ناتـساد  هدنام  تساه و 
نیقلت زا  يوخ  نیا  .ناناوتان  رب  تردـق  نادـنوادخ  رازآ  هصاخ  دـنا ، هدـیدن  يرازآ  ناـنآ  زا  هک  یلاـح  دـنرازایب ، ار  نارگید  سفن ،

وا ییوگب  يرآ و  باسح  هب  مدآ  نوچ  ار  دوخ  ادابم  .دروخ  تخرد  زا  ات  تفیرف  ار  مدآ  وا  هکنانچ  .دیآ  یم  دـیدپ  نانآ  رد  ناطیش 
نوچ ار  دوخ  هک  دسرن  ار  سک  ره  .دیشخب  وا  رب  یلاعت  قح  دیلان و  ادخ  هب  درک  هچنآ  زا  دوب ، هَّللا  هفیلخ  مدآ  .دش  اطخ  بکترم  زین 

ای دور و  شتآ  رد  ع )  ) میهاربا نوچ  ای  و  درآ ، باسح  هب  مدآ 
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نوچ

202 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دندوب صالخا  لکوت و  نادـنوادخ  نانآ  هک  دـنک ، هضرع  دراک  هب  ار  قلح  ع )  ) لیعامـسا نوچ  ای  دـهن و  لین  رد  مدـق  ع )  ) یـسوم
.تسین لکوت  صالخا و  نینچ  ار  نارگید 

تبقاـع رب  وا  کـیل  مشخ  دـش ز  شتآ  رپ  یفوـص  نآ  هچرگ  رـس  تسا  هتفر  یب  ادوـس  نآ  رد  هـک  رپـم  هُـک  زا  ذـغاک و  زا  زاـسم  رَپ 
زا ار  نت  دنراد  هگن  هک  دار  نیب  نایاپ  مشچ  ود  اذَّبح  ماد  ِدـنب  دـنیب  هناد  دریگن  وک  ماک  هب  دـنام  یـسک  رب  فَص  ِلّوا  مشچ  تخادـنا 

ار تالفغ  هدرپ  وا  دیرد  ات  ار  تاّنج  یـسرک و  شرع و  دید  وم  هب  وم  اج  نیمه  ار  خزود  دید  وک  دوب  دـمحا  ِدـید  نایاپ  نآ ز  داسف 
سوسحم يرگنب  ار  اه  تسه  تسه  هلمج  ینیبب  ار  اه  مدـع  ات  رگن  ار  نایاپ  دـنب و  لّوا  مشچ ز  ررـض  زا  تمالـس  یهاوخ  یمه  رگ 

رب تسین  هک  يدوج  بلاـط  ییادـگ  رد  تسا  تسین  يوج  تسج و  رد  بش  زور و  تسه  لـقع  شک  ره  هک  يراـب  نیبـب  نیا  تسپ 
هک یملع  بلاط  سرادم  رد  تسین  هک  یلخن  بلاط  سراغم  رد  تسین  هک  یلخد  بلاط  عرازم  رد  تسین  هک  يدوس  بلاط  اه  ناکد 

نزخم ناک و  هکنآز  دنا  هدنب  دنا و  بلاط  ار  اه  تسین  دنا  هدنکفا  سپ  يوس  ار  اه  تسه  تسین  هک  یملح  بلاط  عماوص  رد  تسین 
ناتساد هب  تراشا  ار  نآ  ارهاظ ) دیق  اب   ) يونثم تالیثمت  صصق و  ذخآم  رد  ذغاک : زا  زاسم  رَپ  الِجنا  رد  یتسین  ریغ  تسین  ادخ  ِعنص 

ذغاک زا  يرهوج  اما  .دنا  هتسناد  يرهوج 
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.دیرپ نیمز  هب  عماج  دجسم  زا  يدنلب  ياج  زا  تسب و  دوخ  يولهپ  ود  هب  ار  هرجح  ِرد  هگنل  ود  وا  دیرپن  هوک  زا  تخاسن و  رپ 

وا تشذگرد  .ه ق  لاس 274  هب  تسا و  هبطرق  مدرم  زا  سانرف  نب  سابع  .تسا  ساـنرف  نبا  ناتـساد  هب  تراـشا  تفگ  تسا  نکمم 
مالعالا  ) .دـش حورجم  داتفا و  نیمز  هب  یلو  دومیپ  مه  ار  یتفاسم  دـیرپ و  اوه  هب  تخاس و  ییاهلاب  ییاهرپ و  نامـسآ  هب  زاورپ  يارب 

.دز یندرگ  سپ  ودب  رامیب  هک  یفوص  یفوص :...  نآ  هچرگ  یلکرز )

( .دوشن هناد  هتفیرف  دنیبب و  ار  ماد  دشاب ، نیبرود  هک  تساوشیپ  مدقم و  یسک   ) .ندوب مدقم  زا  تیانک  فص : لّوا 

203 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا هدمآ  دمحا  دنسم  رد  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  ار : خزود  ص )  ) دمحا ندید 

.ِِطئاَحلا َنوُد  اَمُُهتیَأَر  یَّتَح  ُراَّنلاَو  ُهَّنَجلا  تَرِّوُص  ُهَّنا  ُّطَق  موَیلاَک  ِرَّشلا  ِریَخلا َو  ِیف  ُتیأَر  اَم 

ات دندیـسرپ ، یم  اوارف  ادـخ  لوسر  زا  هکنیا  نآ  تسا و  یناتـساد  ار  تیاور  نیا  اما  رگید ) ياـه  هحفـص  و  ص 177 ، ج 3 ، دنسم ، )
هکنآ زج  دیـسرپ  یمن  يزیچ  نم  زا  اجنیا  رد  دنگوس  ادخ  هب  دیـسرپب ! نم  زا  تفگ : دناوخ و  هبطخ  ربنم  رب  دـش و  نیگمـشخ  يزور 

تساخرب و دندز ، یم  نعط  وا  بسن  رد  دنتفگ و  یم  هقاذح  نب  هّللادبع  ار  وا  هک  مهیهـس  ینب  زا  يدرم  مهد ، یم  ربخ  نادـب  ار  امش 
رد ای  دوب  مهاوخ  تشهب  رد  نم  دیسرپ  تساخرب و  يرگید  تسا ...  دعس  وت  ردپ  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  تسیک ؟ نم  ردپ  دیـسرپ 

ات دینش  خساپ  نامه  دیسرپ و  يرگید  .تشهب  رد  تفگ  .خزود 
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ام تفگ  تساخرب و  دوب  رضاح  رمع  تشگ  راسمرش  درم  .دوب  یهاوخ  خزود  رد  تفگ  لوسر  .دیـسرپ  نامه  تساخرب و  نیمراهچ 
نیا لیذ  رد  یسلجم  و  ص 245 ) ج 3 ، رارـسالا ، فشک  زا  صیخلت  همجرت و   ) .شخبب ام  رب  میا  هدـمآرد  تیلهاج  تکرـش  زا  هزات 

: تسا هدروآ  تیاور 

ِطئاَحلا اَذَه  ِضرَع  ِیف  افنآ  ُراَّنلا  ُهَّنَجلا َو  َِیل  تَرِّوُص  دََقل  ِهِدَِیب  یِسفَن  يِذَّلاَو  اَما  تفگ : تسشن و  ورف  لوسر  مشخ  رمع  هتفگ  زا  سپ 
.ِرَّشلا ِریَخلا َو  ِیف  ِموَیلاَکَرا  مَلَف 

هدنسب ثیدح  ظفل  رهاظ  هب  دراوم  زا  يرایسب  دننام  انالوم  مینیب  یم  هکنانچ  هداتق ) زا  يرهز  قیرط  زا  ص 31 ، ج 22 ، راونالا ، راحب  )
نتـسیرگنن زاغآ  هب  اما  .تسا  تحار  جنر و  زا  تیانک  ثیدح ، نیا  رد  خزود  تشهب و  ندید  هدومرفن ، هجوت  نآ  تیفیک  هب  هدرک و 

.تسا هدش  تراشا  نادب  اهراب  يونثم  يواطم  رد  هک  تسا  یبلطم  ندید  ار  نایاپ  و 

دش هاگآ  تسخن  زو  تیاهن  زا  دش  هَّللا  رونب  رُظنَی  وک  خیش 

(2 / 1559 تیب 1560 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) قَبَس ردنا  داشگ  نیبرِخآ  مشچ  قح  رهب  زا  تسبب  نیبرُخآ  ِمشچ 

یتسینّابر ّیبر و  بلاط  یتسین  يوس  تسه  زا  درگزاب 

204 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مک  شیب و  دوجو  نیا  تسا  جرخ  ياج  مرم  يو  زا  مدع  نیا  تسا  لخد  ياج 

(2 / 685 تیب 687 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) تسیک تسه  ناهج  رد  لّطعم  زج  تسا  یتسین  نوچ  قح  عنص  هاگراک 

هاـگیاج تعانـص  رد  تسُر  هک  رگتعانـص  ره  هک  دـش  هتفگ  نیبم  ود  نیب  یکی  وت  ار  نآ  نیا و  نیا  زا  میتستفگب  يزمر  نیا  زا  شیپ 
اّنب تسج  تسُج  تسین 
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تـسین باب  شک  يا  هناخ  رگورد  نآو  تسین  بآ  شک  يا  هزوک  اّقـس  تسج  هتخادـنا  اه  فقـس  ناریو  هتـشگ  هتخاسان  یعـضوم 
دوخ عمط  سینا  اب  تسیچ  زیهرپ  وز  تسال  تدـیما  نوچ  ناش  هلمج  نازیرگ  هگنآ  مدـع  زا  ناـش  هلمح  دـب  مدـع  ردـنا  دیـص  تقو 

نیمک رد  رـس  هب  ناـج ، يا  يا  هنـال  سینا  رگ  تسیچ  زیهرپ  نیا  تسین  اـنف و  زا  تسا  یتسین  نآ  وت  عمط  سینا  نوچ  تسیچ  زیتـسا 
هب هک  دارم  رحب  نیز  تسیچ  زا  زیرگ  سپ  يا  هدـنکفا  ـال  رحب  رد  لد  ِتسـش  يا  هدـنک  رب  لد  هلمج  يراد  هکنآز  رظتنم ؟ یئارچـال 

رحس تسب  تمشچ  ود  ره  گرب  گرم  تدومن  هک  نیب  يوداج  گرم  وت  يدرک  ار  گرب  مان  هچ  زا  داد  دیص  نارازه  دص  تتـسش 
یهانپ ار  هَچ  مرجال  رام  تسا و  رهز  هَچ  قوف  ارحـص  هلمج  راگدرک  رکم  وا ز  لایخ  رد  شتبغر  دمآ  هَچ  رد  ار  ناج  هک  ات  شتعنص 

نیا زا  شیپ  زین  راّطع  ِمَد  ونـشب  نیا  رب  مه  زیزع  يا  تاه  طلغ  زا  متفگ  هچنیا  تسا  هتخادـنا  هاچ  هب  ار  وا  گرم  هک  اـت  تسا  هتخاـس 
: تساه تیب  نیدب  تراشا  يزمر :... 

دوش نوچ  يزرد  گنهرف  رهظم  دوب  هدیزود  تسُچ و  هماج  هکنوچ 

عورف ای  دزاس  لصا  رگورد  ات  عوذج  دیاب  یمه  هدیشارتان 

دوب هتسکشا  ياپ  اجنآ  ردناک  دور  اجنآ  دنب  هتسکشا  هجاوخ 

راکشآ بط  تعنص  لامج  نآ  رازن  روجنر  تسین  نوچ  دوش  یک 

ایمیک دیامن  یک  دشابن  رگ  الم  رب  اه  سم  ِّینود  يراوخ و 

205 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لالج  ّزع و  هنیآ  تراقح  نآ  لامک و  فصو  هنییآ  اه  صقن 

دض هکنآز 
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.نتخادرپ راک  هب  ندمآ ، دیدپ  نتسُر : نیبگنا  تسا  دیدپ  هکرس  اب  هکنآز  نیقی  ادیپ  دنک  دض  ار 

ار يزیچ  نآ  دـننام  هک  داد  دـناوت  ناشن  ار  دوخ  رنه  یماگنه  رگتعنـص   ) .تسین یـشقن  ای  ییانب  نآ  رب  هچنآ  ای  اجنآ  تسین : هاـگیاج 
رد ار  دوخ  رنه  دندروآ - دیدپ  دوبن  دوجوم  هک  ار  يزیچ  رنه  نداد  ناشن  ماگنه  نادنمرنه  نیا  دیص :...  تقو  .دنـشاب ) هدرکن  عادبا 

.دنا نازیرگ  ارچ  تسا  لامک  أشنم  هک  مدع  زا  تسا  نینچ  هک  لاح  دنداد - ناشن  مدع 

.دیآ یم  دیدپ  اجنآ  زا  یتسه  ره  هک  بیغ ،) ملاع   ) تسا یلاخ  ضارعا  زا  هک  يرهوج  زا  تیانک  ال »  ...: » تسال تدیما  نوچ 

یمن يور  وا  يوس  هب  ارچ  یهاوخ  یم  اـجنآ  زا  یهاوخ  هچره  تسین و  اـه  هّساـح  نیا  سوسحم  هک  يا  هتـسب  ییاـج  هب  عمط  نوچ  )
.يا هتسب  دیما  نادب  هچنآ  عمط : سینا  .يروآ )

هک یماگنه  يراد :...  هکنآز  .دـسرب ) وت  هب  يدوس  بیغ  زا  هک  يرظتنم  ارچ  یتسین  سونأم  یتسین  اب  یناـهن  رگا   ) .ناـهن رد  رـس : هب 
.يرب یم  هانپ  بیغ  نآ  هب  ینک و  یم  يراد  هک  اه  هقالع  همه  زا  لد  يروآ  یم  يور  ودب 

.تساه یتسه  أشنم  هکنادـب  ندروآ  يور  تساـه و  قلعت  همه  نتفرگ  هدـیدان  دـش  هتفگ  هکناـنچ  گرم  ندرک : ماـن  گرم  ار  گرب 
وت گرب  تسین ، گرم  نیا  سپ  داد ، دـهاوخ  ار  وـت  یهاوـخب  وا  زا  هچره  دوـش و  یم  قـح  هب  تندیـسر  بجوـم  گرم  نـیا  نوـچ 

.دوب دهاوخ 

رذگ ایند  زا  درک  هکنآ  ره  هک  رشب  رادهپس  نآ  تسا  هتفگ  تسار 

توف رهب  زا  غیرد  دص  شتسه  هکلب  توم  ِنبغ  غیرد و  درد و  شتسین 

گرم مدرکن  هلبق  ارچ  هک 
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نیا رد  هچنآ  ندراذـگ  زا  دـنا و  هتـسب  لد  امن  تسه  تسین  ناهج  هب  هک  ار  ینالفاغ  تسا  یهیبنت  ار  گرب  ره  تلود و  ره  نزخم  ار 
زا رپ  ار  بیغ  ناهج  هرتسگ  يارحص  انالاوم  هدومرف  هب  ای  دنساره و  یم  تسا  ناهج 

206 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد نانآ  شیاسآ  تسناد  دـهاوخ  دـسر  رد  گرم  نوچ  دـنور و  یم  ورف  اـیند  هاـچ  هب  نآ  زا  ییاـهر  يارب  دـننیب و  یم  راـم  مدژک و 
.دمآ دهاوخ  دومحم » ناطلس  ودنه و  مالغ   » ناتساد رد  هکنانچ  دندیسرت  یم  نآ  زا  هک  دوب  يزیچ 

نمجنا رد  دنک  یمرک  ُرپ  نحص  نف  هب  ار  یجنرب  نحص  يرحاس 

دوبن مدزک  نآ  دوخ  رحس و  مد  زا  دومن  اه  مدزک  رپ ز  وا  ار  هناخ 

نیرفآ وداج  ناتسد  دوب  نوچ  نینچ  دص  دیامن  یم  وداج  هک  نوچ 

ودنه مالغ  دومحم و  ناطلس  هّصق 

هراشا

ودنه مالغ  دومحم و  ناطلس  هّصق 

سپ مالغ  کی  شداتفوا  تمینغ  رد  ماـمُه  نآ  شیپ  دـنه  يازغ  زک  تسا  هتفُـس  يزاـغ  دومحم  هش  رکذ  تسا  هتفگ  ِهیلع  ِهّللا  ُهمحر 
نید گرزب  نآ  مالک  رد  وت  هب  وت  هّصق  فصو  ضرع و  لوط و  دناوخ  دنزرف  شدیزگب و  هپس  رب  دناشن  شتخت  رب  درک و  شا  هفیلخ 

هک ار  وا  هش  تفگ  زوس  هب  يدـنار  یم  کشا  يدرک  هیرگ  رایرهـش  دابق  يولهپ  هتـسِش  راُضن  تخت  نیا  رب  كدوک  نآ  لـصاح  وجب 
هدز فص  تتخت  شیپ  هاپس  ناریزو و  تخت و  نیا  رب  وت  رایرهـش  نیرق  یکالما  قوف  راوگان  دش  تتلود  ییرگ  هچ  زا  زور  زوریپ  يا 

رهش نآ  رد  ردام  ارم  هک  راز  تسا  نآز  ما  هیرگ  كدوک  تفگ  هام  مجن و  نوچ 
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هچ نیک  يدرک  گنج  باوج  رد  ار  مردام  رم  ردـپ  سپ  نالـسرا  دومحم  تسد  رد  تمنیب  ناـمز  ره  يدرک  دـیدهت  ماوت  زا  راـید  و 
هب هک  یلد  نیگنـس  سب  یمحر و  یب  تخـس  رت  لهَـس  کلهم  نیرفن  نینچ  نیز  رگد  ینیرفن  چـیه  یباـین  یم  باذـع  تسا و  مشخ 

بجع يا  دومحم  تسوخ  خزود  هچ  ات  یمغ  میب و  ارم  يداتفا  لد  رد  یمتـشگ  ناریح  ود  ره  تفگ  نم ز  یلتاق  ار  وا  ریـشمش  دـص 
ارم رم  نامز  نیا  دنیبب  ات  وک  مردام  وت  میظعت  زا  مارکا و  زا  لفاغ  وت  میب  زا  یمدیزرل  یمه  نم  بَرُک  لیَو و  رد  تسا  هتـشگ  لثم  هک 

: همان تبیصم  رد  تسا  راطع  هدورس  نآ  ذخأم  ودنه : مالغ  دومحم و  ناطلس  هّصق  ناهج  هاش  يا  تخت  رب 

208 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنتفای  ودنه  لفط  کی  رفظ  رد  دنتفای  ورین  دومحم  رکشل 

هاپس دش  وا  هنتف  تحالم  زا  هایس  لفط  نآ  تشاد  یلکش  هفرط 

رادمان هاش  تشگ  وا  قشاع  رایرهش  شیپ  دندرب  شرخآ 

وا رادید  زا  تفیکشن  سفن  کی  وا  راک  رد  دش  مرگ  شتآ  وچمه 

دناشن شتخت  رب  شیوخ  اب  مرجال  دناشن  شتخب  زا  ون  یخاش  نامز  ره 

یسب ششیوخ  زا  داد  شوخ  هدعو  یسب  ششیپ  رد  تخیر  رهوج  ّرد و 

زاس هیرگ  يراهب  ربا  نوچ  درک  زان  ّزع و  نایم  رد  ودنه  لفط 

مردام هگ  هگ  هک  میرگ  نآ  زا  تفگ  مرب  ییرگ  یم  هچ  زا  شتفگ  هاش 

میقم وت  يزاس  دهدب  وا  یتفگ  میب  هنوگدص  مدومحم  زا  يدرک 

نم هاگآ  یب  دومحم  زا  مدوب  نم  هاگ  نیدنچ  هک  میرگ  یمه  ناز 

ات وک  مردام 
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رز ِتخت  رب  ارم  دنیب  هش  شیپ  رظن  دزادنارب 

.میس رز و  زا  هتخاس  تخت  راُضن : تخت  .میس  رز و  راُضن : یسک  دنام  نوچ  دومحم  یب  هدنز  یسب  مدوب  ربخ  یب  اغیرد  يا 

.هاش ِکلم : ِعمج  كالما : دشاب  راضن  ییوگ  شعاعش  ندیشخر  دشاب  رام  دننام  شرارق  ندیّمچ و 

.منیب دومحم  ریسا  ار  وت  یهلا  نیرفن )  ...: ) تمنیب

نادـب ای  هدـیدن  ار  نآ  هک  يزیچ  زا  هاگ  یمدآ  .تسا  هدـنیآ  ياـه  تیب  رد  هک  يا  هجیتن  يارب  تسا  يا  همدـقم  ناتـساد  نیا  ندروآ 
یم رقف  زا  يرایـسب  هکنانچ  هدوب  اجیب  وا  سرت  دنیب  دیـسر  نادب  نوچ  اما  درادنپ ، یم  يّرـش  دوخ  يارب  ار  نآ  و  دـسرت ، یم  هدیـسرن 

.تسا تلود  نانآ  يارب  رقف  دنسرت و 

دومحم تبقاع  ییوگب  شوخ  دار  دومحم  نیا  محر  ینادب  رگ  تدناسرت  یمه  مئاد  وا  زا  عبط  تَعَـس  یب  يا  تسوت  دومحم  نآ  رقف 
يراب کشا  كدوک  وچمه  نیقی  وت  يدرگ  رقف  راکـش  نوچ  ّلِضُم  عبط  رداـم  نیز  ونـش  مک  لد  میب  يا  تسوت  دومحم  نآ  رقف  داـب 

209 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  رت  نمتشد  تنمشد  دص  زا  کیل  تسا  ردام  نت  شرورپ  ردنا  هچرگ  نید  ِموَی 

فیَـص هن  دیاش و  ار  اتِـش  ین  ار  فیح  رپ  نت  نیا  ناد  هرِز  وچ  درک  توغاط  ار  وت  رم  دش  يوق  رو  درک  توجوراد  رامیب  دش  وچ  نت 
ربص شدراد  رَفذا  راخ  اب  لگ  ربص  شدراد  رّونم  بش  اـب  هَم  ِربص  ار  ردـص  ندرک  ربص  دـیاشگ  هک  ار  ربص  رهب  تسوکین  دـب  راـی  ار 

ناشدرک نارکنم  اب  ایبنا  هلمج  ربص  نُوبَّللا  ُنبا  شِعان  ار  وا  هدرک  نوخ  ثرَف و  نایم  ردنا  ریش 
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یب هنهرب و  يدـید  ار  هکره  تسج  بسک  ربص و  هب  ار  نآ  وا  هک  ناد  تسُرُد  هماج  یکی  ینیب  ار  هکره  نارق  بحاص  قح و  صاـخ 
افو اب  فلا  يدرک و  رگا  ربص  نارتقا  ییاغَد  اب  دـشاب  هدرک  ناج  هّصغ  رپ  دوب  شِحوَتـسم  هکره  اوگ  نآ  وا  يربص و  یب  رب  تسه  اون 

، دـنا هدرک  فیرعت  نوگ  هنوگ  ار  نآ  رقَف : نیُلفآلا  ُّبِحا  َال  هک  نبل  اب  نیبگنا  نوچ  یتخاس  قح  اب  يوخ  اـفق  نیا  يدروخن  وا  ِقارف  زا 
.دشاب یضار  دهاوخ  وا  هرابرد  یلاعت  قح  هچنادب  دنیبن و  راتخم  زیچ  چیه  رد  ار  دوخ  ریقف  هکنیا : فیرعت  عماج 

.تسا هلصوح  گنت  تقاط و  یب  ینعم  هب  تیب  رد  تعس » یب   » و یگداشگ ، یخارف و  هعس : تعس  تَعَس : یب 

.وسرت لد : میب 

.دناسرت یم  رقف  زا  دناوخ و  یم  يزودنا  لام  تذل و  هب  ار  وا  تسا  هتشرس  نآ  زا  یمدآ  هک  اه  تعیبط  .هدننک  هارمگ  ّلُضُم :

.تخیر یهاوخ  کشا  قوش  زا  تمایق  رد  يریمب  رقف  اب  يریگ و  هشیپ  ار  رقف  دنیزگب و  ار  وت  رقف  رگا  نتشگ : رقف  راکش 

هب ار  وت  دشاب  تسرد  رگا  ینک و  شنامرد  دیاب  دشاب  رامیب  رگا  .تسوت  رازآ  بجوم  تسرد ، ای  دشاب  رامیب  نت  ندرک :...  وج  وراد 
.ینک یم  نایغط  یشاب  ریس  رگا  یتسه و  مکش  ندرک  ریس  یپ  یشاب  هنسرگ  رگا  هکنیا  رت  قیقد  دراد و  یم  او  يراکمتس 

.روج متس ، فیَح :

.ناتسبات ناتسمز و  فیص : اتش و 

یکیرات هام  هم :...  ربص  .جَرَفلا » ُحاَتفِم  ُربَّصلا  : » هک یـشاب  ابیکـش  وا  ندرک  يدب  رد  ات  درب  رـس  هب  دیاب  دـب  تسود  اب  ار :...  ربص  رهب 
ات .دنک  یم  لمحت  ار  اه  بش 
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.دسر لامک  هب  شَِینش  ور  كدنا  كدنا 

.وب زیت  .رایسب  يوب  ياراد  رَفذا :

: تسا ع )  ) رفعج نب  یسوم  ياعد  رد  .تسا  هبنکش  رد  هک  نیگرس  ثرَف :

ٍمَد ٍثرَف َو  ِنَیب  نِم  نَبَّللا  َصِّلَُخم  اَی 

.هدنهد ورین  شِعان : . 

.تسا دوصقم  راوخ  ریش  قلطم  تیب  نیا  رد  یلو  هدمآرد ، یگلاس  هس  هب  ای  هلاس و  ود  رن  رتش  نوبَّلا : ُنبا 

.4 تیب 2131 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نارق : بحاص 

.رگ هلیح  تساران ، اغد :

قح اب  يوخ  .دـش ) یمن  درزآ  تشگرب  وا  زا  ایند  هک  یماگنه  دوب ، ابیکـش  رگا   ) .ندـید جـنر  .ندـش  هدرزآ  زا  تیانک  ندروخ : افق 
دهاوخ یپ  رد  ار  ییاهن  يزوریپ  اه  یتخـس  رد  ییابیکـش  ( 4 دیدح ،  ) .تسا ناگدنب  اب  هشیمه  ادـخ  هچ  ندروآ  ودـب  يور  نتخاس :

متـس ناربمیپ  .دـنام  هنهرب  انالوم  هتفگ  بای ه  دـسرن  تمعن  هب  دـشابن ، ابیکـش  درم  رگا  زین  ایند  زا  يرادروخرب  يارب  هکنانچ  تشاد ،
« نیلفآلا ُّبِحا  َال   » ار وا  زج  تسب و  مشچ  راـگدرورپ  زج  ِیتسود  زا  دـیاب  سپ  .دـنتفای  قح  برق  دـندرک و  راومه  دوخ  رب  ار  نارکنم 

.تسویپ قح  هب  تفگ و 

دـش ریخ  یب  مغ و  رپ  شقارف  رد  دـش  ریغ  نیرق  يربص  یب  نوچ ز  ناوراـک  زا  هار  هب  ردـنا  یـشتآک  ناـنچمه  يدـنامن  اـهنت  مرجـال 
وتُع زا  لوفا و  زا  دـیآ  نمآ  وت  ياـه  تناـماک  نک  وا  اـب  يوخ  یهن  یم  تنناـما  نوچ  نئاـخ  شیپ  یهد  هد  ِّرَز  تسه  نوچ  تتبحص 
هّرب دوب  بر  دوخ  تفـص  ره  هدـنرورپ  دـهد  تزاب  همر  یهدـب  يا  هّرب  دـیرورپ  ار  ایبنا  ياه  يوخ  دـیرفآ  ار  وخ  هک  نک  وا  اـب  يوخ 

یَهبور دیامن  وت  اب  رگا  گرگ  یهرمه  امرفم  ار  فسوی  گرگ و  یهن  یم  تناما  گرگ  شیپ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3220 

http://www.ghaemiyeh.com


211 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یِهبوز  دیان  هک  رواب  نکم  نیه 

ار رکذ  وا  دوش  ادیپ  نامگ  یب  ود  ره  لعف  دوب  یَثنُخ  دراد و  تلآ  ود  وا  یلهاج  زا  دنز  تمخز  تبقاع  یلدمه  دیامن  وت  اب  زا  لهاج 
تفگ دـنک  نادرم  نآ  سنج  ار  دوخ  هکات  دـنک  ناهنپ  فک  هب  نادرم  زا  هَّلُـش  دـنک  ناشیا  ِرهاوخ  ار  دوخ  هکات  دـنک  ناهنپ  ناـنز  زا 

هک .ناگتفر  زا  هدنامزاب  كدنا  ِیناشن  زا  تیانک  ندـنام : ناوراک  زا  شتآ  وا  موطرخ  رب  میزاس  يا  هّلـش  وا  موتکم  سک  نآز  نادزی 
.تسا رطاخ  جنر  بجوم  نآ  ندید 

تکرح یب  رثا و  یب  يارب  ار  لـثم  نیا  هاـگ  و  « 19  » لزنم هب  یـشتآ  زج  دـنام  هچ  ناوراک  زا  لد  رب  هدـنام  هچ  ار  اـم  وت  نتفر  یناد ز 
.دنروآ ندوب 

.دراد يرتشیب  روهظ  ینعم  نیا  رد  ثحب  دروم  تیب  رد  دبنجن و  ناوراک  شتآ  نوچ  رهم  لعشم  وت  يربهر  یب 

ییاهب ار  وت  نوچ   ) .دراد روهظ  ینیشنمه  ینعم  رد  تیب 1417  هب  هجوت  اب  یلو  دنا  هدرک  ینعم  نخس  ار  نآ  ناحراش  ضعب  تبحص :
تراشا یهدب : يا  هََّرب  .دوشن ) هابت  ینکادـخ  يارب  راک  ره   ) .اه هدرک  زا  تیانک  اه : تناما  .شابم ) نیـشنمه  نالها  ان  ا  تسا ، رایـسب 

ُرْـشَع ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  هلمج : زا  تسا  هدـش  تراشا  قافنا  کین و  راک  شاداپ  هب  اهنآ  رد  هک  میرک  نآرق  زا  ییاـه  هیآ  هب  تسا 
(261 هرقب ،  ) .ٍهَّبَح ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  و  ( 160 ماعنا ،  ) .اِهلاْثمَأ

ان اب  ندرک : هارمه  فسوی  اب  ار  گرگ  رگید  ياه  هیآ  و 
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.نتخیمآ رد  نالها 

__________________________________________________

: تسا نینچ  تیب  طبض  یهّللا  ناما  هقیدح  رد  .دوب  نوتاخ  ناهج  نسح  وا  مان  .تسا  هاش ، یلعحتف  رتخد  هیلاو ، زا  تیب  ( 19)

لزنم هب  یشتآ  زج  هدنام  هچ  ناوراک  زا  لد  رد  هدنام  هچ  یقاب  وت  نتفر  یناد ز 

.يداجس نیدلا  ءایض  هدنروآ : درگ  ص 307 ، فورعم ، راعشا  هب : دینک  هاگن  و 

212 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رپ نورد  امن و  شوخ  رهاظ  هابور  هب  هیبشت  رد  نداد و  ناشن  رازآ  یب  ار  دوخ  .ندـنایامن  لها  ار  دوخ  لها  اـن  ندومن : یهبور  گرگ 
.تسا دوصقم  رکم 

تنایز راچد  نکیل  دناسر  دوس  ار  وت  هک  دـهاوخ  وا  هچ  زیهزپب  نادان  ِیتسود  زا  تسا : ع )  ) یلع هدومرف  زا  هتفرگ  وت :...  اب  را  لهاج 
.رش ریخ و  زا  تیانک  تلآ : ود  ( 38 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن   ) .دنادرگ

.یگدام تلآ  هَّلُش :

نآرق هب  تسا  تراـشا  نادزی :...  تفگ  هّلِچ  روخرد  هلـش  تسا و  هولج  روخرد  هَّرُه  هک  اریز  ار  هَّلُـش  مه  وُِکن  هوـلج  ار  هّرُه  نم  منک 
راکـشآ راکم  يامن  تسود  نآ  هلیح  ماجنارـس  ( ) 16 ملق ،  ) .داـهن میهاوـخ  غاد  وا  ینیب  رب  هک  ادوز  ِموُـطْرُْخلا : یَلَع  ُهُمِـسَنَس  مـیرک :

هنوگ تسا  هدرک  لیثمت  ودـب  تیب  نیا  رد  انالوم  دـش و  دـهاوخ  هدز  يو  ینیب  رب  غاد  هک  یـسک  هرابرد  اهریـسفت  رد  .دـش ) دـهاوخ 
نآ زا  شیپ  ياـه  هیآ  هیآ و  نیا  دـنا  هتفگ  یـضعب  .ناـهج  نآ  اـی  تسا  ناـهج  نیا  رد  غاد  اـیآ  هکنیا  زین  دـنا و  هدرک  تیاور  نوـگ 

سابع نبا  زا  يربط ) ریـسفت   ) نایبلا عماج  رد  یلو  تسا  هریغُم  نب  دـیلو  هراـبرد  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسا و  قیرَـش  نب  سَنخا  هراـبرد 
تسا هدش  تیاور 
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هام هس  يو  هکارچ  تسین  هریغم  نب  دـیلو  دوصقم  دـشاب  نینچ  رگا  دـمآ  وا  ینیب  رب  ردـب  گنج  رد  هک  تسا  ریـشمش  ياج  ناشن  نآ 
.تسوا یناهن  تلآ  زا  تیانک  موتکم  .تسا و ...  هدوبن  رضاح  ردب  گنج  رد  درم و  ترجه  زا  سپ 

يرو شناد  رگا  سرت  لهاج  نیه ز  يرن  دـیان  رکذ  ره  زا  کنآ  لصاح  لاوج  رد  وا  نف  زا  دـنیاین  رد  لالد  وذ  نآز  ام  نایانیب  هکاـت 
نآ زا  ترـسح  مغ و  زج  تدـیوگ  نشور  مشچ  رداـم  ناـج  نهک  ِّمس  نوـچ  تسه  نآـک  ونـش  مک  نخـس  نیریـش  لـهاج  ِّیتـسود 
افج روج و  نیا  يو  رب  ییدروآ  شرگ  رگید  نز  زا  رازن  سب  دـش  ما  هچب  بتکم  هک ز  راهِج  ردام  نآ  دـیوگ  ار  ردـپ  رم  تدـیوزفن 

وا ياولح  زا  هب  اباب  یلیـس  وا  يابیت  ردام و  نیز  هجب  نیه  مه  زین  یتفگب  نز  نآ  راشف  نیا  ما  هّچب  نیا  يدب  رگ  وت  ِزج  زا  ییدرک  مک 
213 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

سک چـیه  دـهاوخن  وت  یهاوخن  ات  سر  دایرف  اه  لقع  هدـنهد  يا  داشگ  دـص  رخآ  ّیگنت و  شلّوا  دار  لقع  اباب  سفن و  ردام  تسه 
شارت نیدـنج  اب  میـشال  همه  ام  شاب  وت  مه  ونـشب  مه  وت  وگب  مه  يوت  رخآ  يوت  لّوا  مییک  ام  يوکین  نآ  مه  تسوت و  زا  بلط  مه 
وچمه نالهاک  دـنب  نادـنز و  مه  ربج  نالماک  لاب  ّرپ و  دـشاب  ربج  دومخ  تسرفم و  ربج  ِّیلهاـک  دوجـس  رد  ازفا  تبغر  هلاوح  نیز 

درب ناطلس  يوس  ار  نازاب  لاب  ار  ربگ  رم  نوخ  ار و  نمؤم  بآ  ار  ربج  نیا  ناد  لین  بآ 
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يا نیه  هّچبودـنه  وچمه  مس  شیرادـنپ  تسا و  رهزاـپ  وچ  هک  مدـع  حرـش  رد  وت  نونکا  درگزاـب  درب  ناتـسروگ  هب  ار  ناـغاز  لاـب 
یـشال رب  ییـشال  ییَـشال  وت  یـشال و  تلایخ  نآ  ییَو  رد  نونکاک  سرت  يدوجو  زا  شابم  ناسرت  مدـع  دومحم  ز  ور ، شات  هجاوخ 

: نایانیب نایع  وت  رب  وت  لوقعمان  تشگ  نایم  زا  تالایخ  نیا  دـش  نورب  نوچ  تسا  هدز  هر  ار  ین  چـیه  رم  ین  چـیه  تسا  هدـش  قشاع 
.تسین یتسد  نانا  رب  ار  ناطیش  هک  یناصلخم  .ناسانشادخ 

.دراد زاب  ادخ  زا  هچره  هکره و  یناطیش و  ياه  لایخ  .زان  ياراد  لالدوذ :

.بیرف نف :

مـشچ ردام  ناج  .دـنروخن ) ار  وا  بیرف  دـننیبب و  ار  نآ  ناسانـشادخ  ات  میهن  یم  یناـشن  وا  رب   ) .ندروخ بیرف  ندـمآ : رد  لاوج  رد 
.نداد ناشن  یتسود  ندرک و  ییوجلد  زا  تیانک  نشور :

جنر نینچ  ار  وا  دوب  يرگید  ردام  زا  دنزرف  نیا  رگا  یهد  یم  جـنر  ار  وا  هناخ  بتکم  هب  مدـنزرف  نداتـسرف  اب  ارچ   ) .اراکـشآ راهج :
.كدوک ردام  هب  تسا  ردپ  خساپ  .دوب ) وا  ردام  يرگید  رگا   ) .وت ریغ  زا  وت : ِزج  زا  .يداد ) یمن 

يارب نادان  ردام  يزوسلد  نوچمه  نادان  تسود  ییوجلد   ) .تفگ یم  يا  هدوهیب  نینچ  وت  دننام  مه  وا  دوب  وا  ردام  يرگید  نز  رگا 
.رکم بیرف ، ابِیت : .تسا ) دنزرف 

214 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: شارت ( 1 تیب 1467 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .تسا دـیدرت  ياـج  یلو  .تسا  یبرع  ییـشَال ء »  » زا دـنا  هتفگ  .شزرا  یب  چـیه ، شـال :
.تساوخرد عقوت ،

ادـخ هب  تهج  ره  زا  ار  راـک   ) .ادـخ هب  راـک  ندراذـگاو  .ندراذـگاو  هلاوح : دنـشاب  وت  راداوه  همقل  ِیپ  دنـشارت  رهب  زا  وـت  ِراـی  همه 
اب اما  راذگاو ،
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: ربَج .مرادـن ) يرایتخا  دوخ  زانم  تسوا  اب  راک  نوچ  وگم  شاب و  اشوک  تدابع  هدجـس و  رد  .نکم  یلهاک  تدابع  رد  ندراذـگاو ،
اب اهراک  همه  دـیوگب  دـنیبب و  رایتخا  هنوگره  دـقاف  ار  دوخ  هدـنب  هکنیا  یکی  تسا : هنوگ  ود  ربج  هدـمآ  يونثم  يواطم  رد  هکناـنچ 

تـسخن ربج  .دریگ  هدـیدان  ار  دوخ  لعف  ماقم  رد  دـهن و  ادـخ  راـیتخا  رد  ار  دوخ  راـیتخا  تردـق و  هکنیا  رگید  .تسادـخ  تساوخ 
.تسا حودمم  مود  ربج  مومذم و 

زا هک  یلاح  دیـسرت  یم  دومحم  زا  كدوک  .دش  زاغآ   6 تیب 1383 / زا  هک  یناتـساد  هب  تسا  تراشا  .هدیدنـسپ  مدع  مدع : دومحم 
تیب 1400/ لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دنناد یمن  ار  نآ  یبوخ  دـنناسرت و  وا  زا  نیرتشیب  تسا  نینچ  زین  مدـع  ای  رقف  .دـیدن  یبوخ  زج  وا 

ارف شوگ  نانآ  هنازوسلد  نانخـس  هب  دـنروخن و  ار  نایامن  ناطیـش  بیرف  هک  دـهد  یم  دـنپ  دزاس و  یم  هاگآ  ار  نـالفاغ  تسخن  ( 6
هکنانچ دنراد ، زاب  تسا  لامک  بجوم  هک  ادخ  هب  ندروآ  يور  زا  ار  هدـنب  نانخـس  نیا  اب  دـنهاوخ  تسا و  رکم  رـسارس  هک  دـنهدن 
نایامن ناطیش  نیا  اب  هلباقم  تردق  ار  نایمدآ  رتشیب  نوچ  .درادنپ و  یم  وا  رازآ  بجوم  هناخ  بتکم  هب  ار  شدنزرف  نتفر  نادان  ردام 
.دنـشک تسد  قح  هضیرف  يادا  زا  هک  دوشن  بجوم  يراذگاو  نیا  اما  دنراذگاو  ودب  ار  اهراک  دنروآ و  ادـخ  هب  ور  هک  رتهب  تسین ،

ار يدوخ  .یتـفارد  یهارمگ  هب  اـت  راذـگماو  دوخ  هب  ار  دوخ  .دـناشک و  تسار  هار  هب  ار  وت  هاوخب  ادـخ  زا  .دـننیب  روـبجم  ار  دوـخ  و 
ار وت  هچنآ  هک  سرتم  یتسین  نیا  زا  راگنا و  تسین 
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یمن ندرم  زا  يدـنکفا ، رود  هب  ار  ینیبدوـخ  يدوـخ و  رگا  .تسا  ندروآ  باـسح  هـب  يزیچ  ندـید و  تـسه  ار  دوـخ  دراد ، ناـیز 
.تسا هدمآ  دعب  ياه  تیب  رد  هکنانچ  .یساره 

توَفلا ُهَرسَح  مُهَل  اَمَّنا  ِتوَملا  ُّمَه  َنیِضاَملِل  َسیَل 

ِتوَفلا ُهَرسَح  مَُهل  اَمَّنا  ِتوَملا  ُّمَه  َنیِضاَمِلل  َسَیل 

رهب زا  غیرد  دص  شتسه  هکلب  توم  ِنبغ  غیرد و  درد و  شتسین  رذگ  ایند  زا  درک  هکنآ  ره  هک  رشب  رادهپـس  نآ  تسا  هتفگ  تسار 
رد دـش  مگ  هک  یتـالایخ  نآ  لَوَـح  زا  رمع  همه  نم  مدرک  هلبق  ار  گرب  ره  تلود و  ره  نزخم  ار  گرم  مدرکن  هلبق  ارچ  هـک  توـف 

فک ز فک  تسا و  شقن  نآ  هک  نیا  میدیدن  ام  تسیا  میدرک  اه  شقن  ردناک  تسنآز  تسین  گرم  زا  ناگدرم  نآ  ترسح  لجا 
ناتنالوج شبنج و  وک  وگب  سپ  رگن  اه  فک  نآ  ور  ناتـسروگ  هب  وت  رب  هب  ار  اه  فک  دنکفا  رحب  هکنوچ  فلع  دـبای  دـبنج و  ایرد 

یب دبنجب  یک  فک  نوچ  ِشقن  لاؤس  نیا  ام  زا  هن  نک  ایرد  هک ز  لاح  هب  لب  ین  بل  هب  تدنیوگب  ات  ناتنارُحب  رد  تسا  هدنکفا  رحب 
دیآ رظن  وت  زک  نیبب  نیه  نیب  داجنیا  مزلق  يدید  وچ  فک  نیب  داب  يدید  شقن  رابغ  نوچ  جوا  رب  دـیآ  اجک  يداب  یب  كاخ  جوم  ز 

ار نت  هلمج  نیا  زادگ  رد  دبابک  دمآن  ار  رومخم  وت  محل  بات  دوزفن  اه  عمش  رد  وت  محش  رات  دوپ و  یمحل  ّیمحـش و  تیقاب  راک  هب 
نداد تسد  زا  غـیرد  ار  ناـنآ  اـهنت  تسین ، گرم  مـغ  ار  ناگتـشذگ  رد  نیِـضاَمِلل :...  َسَیل  رظن  رد  ور  رظن  رد  ور  رظن  رد  رََـصب  رد 

.تسا تصرف 

هتگ تسار 
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 ...: تسا

216 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لوزن  نت  زا  درک  درم و  هکنآ  ره  هک  لوسر  هگآ  نآ  تسا  هدومرفب  نیز 

.مدرکن یگدنب  رتشیب  ارچ  هک  ندروخ  ترسح  توف : رهب  زا  غیرد  ( 5 تیب 604 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ثیدح ، حرش  ینعم و  يارب  )

گرم تقیقح  تسا  هدـمآ  يوـنثم  يواـطم  رد  اـهراب  هکناـنچ  .نتفر  نآ  لابقتـسا  هب  و  نـتخود ، نادـب  مـشچ  ندرک : هـلبق  ار  گرم 
.تسا نتفای  دیواج  یناگدنز 

.ندوب لوحا  ندیدن ، تسرد  ینیب ، ود  لَوَح : گرب  گرم  تدومن  هک  نیب  يوداج  گرم  وت  يدرک  ار  گرب  مان  هچ  زا 

هب ندرک : تسیا  شقن  رد  .تفر ) ناـیم  زا  مندرم  اـب  متـسب و  لد  يواـیند  یند و  هب   ) .نـتفر ناـیم  زا  گرم  اـب  ندـش : مـگ  لـجا  رد 
حور و یب  تسا  راوید  شقن  نوچ  دـیآ  یم  مشچ  هب  ناـهج  نیا  زا  هچنآ  تسا  هدـش  تراـشا  يونثم  رد  اـهراب  .نتـسب  لد  تروـص 
( .میدرکن يراک  ترخآ  يارب  میدروخ و  دوبن ، شیب  یتروص  هک  ار  ایند  بیرف  ارچ  دـنروخ ، یم  غیرد  ناگدرم   ) .تقیقح زا  یلاـخ 

.ندش هوبنا  .نتفرگ  ورین  نتفای : فلع 

هب تسا  یحیملت  نآ  رد  اـما  تسا ، هتفر  راـک  هب  نآ  يوـغل  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  رحب  فـک و  دـنچره  ار : فـک  رحب  ندـنکفا  رب  هـب 
زا زین  نامدرم  شبنج  دورب ، نایم  زا  دوش و  مارآ  دـتفا  ایرد  رانک  هب  نوچ  تسایرد و  زا  فک  شبنج  هکنانچ  ناـیمدآ .» ياـه  مسج  »

.داتفا دهاوخ  یشوماخ  ناتسروگ  رد  نت  ددرگزاب  ناناج  هب  ناج  نآ  نوچ  .تسا  رگید  ناهج  زاهک  تسا  یناج 

دنیایرد فک  نوچ  هک  ناتسروگ  رد  هداتفا  ياه  نت  زا   ) .تسا رامیب  تلاح  ِندش  نوگرگد  نارحب  دنکفا : نارُحب  رد 
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رسدرد راچد  تسم ، هدروخ ، رمخ  رومخم : .سرپب ) ناج - ایرد - زا  دنهد  یم  خساپ  لاح  هتخاس ؟ شوماخ  نینچ  ار  امـش  هچ  سرپب 
.يرامخ

.دیآ یمن  راک  چیه  هب  تشوگ  تسوپ و  تفر ، تنت  زا  ناج  نوچ   ) .ندیـشخب تذل  .ندـناسر  دوس  زا  تیانک  ندـش : رومخم  ِبابک 
زا تیانک  رظن : .دنرب ) هرهب  ناشتـسوپ  تشوگ و  زا  ناراوخ  بارـش  دندش  هتـشک  نوچ  هک  يرادـن  مه  ار  اه  ناویح  یخرب  تیـصاخ 

دعب ياه  تیب  رد  تفایرد و  ار  تقیقح  ناوت  یم  نادب  هچنآ  هشیدنا  رکف و 

217 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا يرتشیب  حیضوت 

رارِّسلاب مَلعا  ُهَّللاَو  وج  همرـس  رامـش  یب  یقرف  ود  نیا  نایم  رد  هاش  يور  دـید و  نوَک  ود  رظن  کی  هار  دـنیب ز  یمه  زگ  ود  رظن  کی 
تسا و ناشن  یب  الخ و  هک  تسا  یتسین  نآ  هاگراک  لصا  هکنوچ  یتسیا  رحب  نیا  رب  ات  مئاد  شوک  یتسین  رحب  حرـش  يدینـش  نوچ 

دوب ّیتسین و ال  شهاگراک  دمَـص  ناداتـسا  داتـسا  مرجال  راـسکنا  ياـج  دـنیوج و  یتسین  راـک  راـهظا  یپ  ناداتـسا  هلمج  تسا  یهت 
قبس ناشیورد  دندرب  همه  رب  قبط  نییالاب  تسه  نوچ  یتسین  تسا  رس  نآ  شهاگراک  ّقح و  راک  تسا  رت  نوزفا  یتسین  نیا  اجکره 

مـسج هک  دشاب  نآ  عناق  تخادگ  وا  لام  هک  دشاب  نآ  لئاس  لاؤس  هن  دراد  مسج  ِرقف  راک  لام  مسج و  یب  دـش  هک  یـشیورد  هصاخ 
تیب لیذ  هب : دینک  هاگن  زگ :...  ود  رظن  کی  راوهار  یبسا  تسین  يوس  تسوک  رادـم  رب  تیاکـش  نونکا  درد  سپ ز  تخاب  شیوخ 

.دعب هب   6 / 1140

هکنانچ تساعد  رکذ و  نآ  ددرگ و  لد  هدید  ینشور  بجوم  هچنآ  زا  تیانک  همرس :
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.دنهن یم  کلاس  هدهع  رب  هک  یتضایر  نداد  ماجنا  ناشیا و  زا  سرد  نتفرگارف  ایلوا و  تبحص  ای  و  تسا ، هتفگ  تیب 1476  رد 

لعف زیتسا  شُک  تملظ  يوراد  لعف  زیت  يایربک  يایتوت 

، تسا هام  زا  بش  نیرخآ  حالطـصا ، رد  رارـس » : » رارِّسلِاب مَلعا  ُهَّللاَو  دنکرب  وز  ار  هلاس  دص  تملظ  دـنز  رب  یمعا  مشچ  رب  رگ  هکنآ 
: تسا هدروآ  راهج »  » لباقم ار  هملک  نیا  انالوم  یلو 

: یتسین رحب  رادم  رب  رد  نیز  هدرپ  نک  سب  کیل  راهج  زا  رارِس و  زا  تسا  ناشن  دص 

218 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یتسینّابر  ّیبر و  بلاط  یتسین  يوس  تسه  زا  درگ  زاب 

مک شیب و  دوجو  نیا  تسا  جرخ  ياج  مرم  يو  زا  مدع  نیا  تسا  لخد  ياج 

 ...: ناداتسا هلمج  تسیک  تسه  ِناهج  رد  لّطعم  زج  تسا  یتسین  نوچ  قح  عنص  هاگراک 

یسرغم ردنا  دراک  هلاهن  ای  یسک  دسیونب  چیه  هتشون  رب 

نت کلام  ار  دوخ  نآ  رد  شیورد  هک  يرقف  مسج : ِرقف  تسین  هتـشک  هک  یعـضوم  دراک  مخت  تسین  هتـشونب  نآ  هک  دیوج  يذغاک 
نآ زا  ار  دوخ  ییاراد  دوخ و  هَالوَِمل » َناَک  ِهِدَی  ِیف  اَم  ُدبَعلا َو   » مکح هب  یلو  تسین ، یتسدیهت  اب  مزالم  رقف  نیا  .دنادن و  مه  شیوخ 

.دسرت یمن  مه  ندرم  زا  دوش و  یمن  كانهودنا  دورب  شتسد  زا  لام  رگا  درادن و  یگتسبلد  نادب  دناد و  یم  ادخ 

یم هدـیدان  ار  يدوخ  دوخ و  هکنآ  .ریقف  هن  تسا  هدـنهاوخ  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  هتفر و  تسد  زا  شلاـم  هکنآ  دـشاب :...  نآ  لـئاس 
.تسا ریقف  دریگ 

لوسر هک  شاب  ابیکش  دسر  یم  وت  رب  ییالب  رگا  درد :...  سپ ز 
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: تسا هدومرف  (ص )

ُهاَفَطصا َیِضَر  نا  ُهاَبَتجا َو  َرَبَص  ناَف  ُهاَلَتبا  ادبَع  ُهَّللا  َّبَحا  اَذا 

یم صوصخم  ار  وا  دوب  یـضار  نوچ  دنیزگ و  یم  رب  ار  وا  دوب  ابیکـش  نوچ  دنک و  التبم  ار  وا  دراد  تسود  ار  يا  هدنب  ادخ  نوچ  : 
دیآ یم  راک  هب  هچنآ  تفگ :  6 / 1416 ياه 1463 - تیب  رد  یناث ) دیهش  داوفلا ، نکسم  زا  ص 142 ، ج 79 ، راونالاراحب ،  ) .دنادرگ

: تسا هتفگ  رگید  ياج  رد  هکنانچ  تسا  ینالقع  شنیب  ای  رظن 

درک و ادف  هشیدنا  راک  رد  دـیاب  ار  محل  محـش و  ای  هشیر  ناوختـسا و  يا  هشیر  ناوختـسا و  وت  یقبام  يا  هشیدـنا  نامه  وت  ردارب  يا 
نآ ندروآ  تسد  هب  طرش  .دروآ  تسد  هب  همرس  دیاب  تسا ، زگ  ود  انالوم  هدومرف  هب  ای  هاتوک و  ییانیب  عاعش  رگا  .درک  انیب  ار  هدید 

.ندیجنرن نتخاس و  هشیپ  ار  رقف  تسا و  نتسناد  تسین  ار  دوخ  همرس 

حرش زاس  هدرـسفا  نیا  دیـشروخ  ار  رکذ  زازتها  رد  ار  رکف  درآ  رکذ  نک  رکِذ  وَر  دوب  دماج  رگا  رکف  نک  رکف  یقاب  میتفگ  ردق  نیا 
219 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

رد یَک  زان  دوب  يزان  نوچ  راـک  كرت  هکنآز  شاـبم  هبذـج  نآ  فوقوم  نک  راـک  شاـت  هجاوخ  يا  کـیل  تسا  هبذـج  دوخ  لـصا 
يدـیدب نوچ  شُع  دَرپ ز  ناـهگان  هبذـج  غرم  مادـم  نیب  یم  ار  یهن  ار و  رما  مـالغ  يا  در  هن  شیدـنا  لوبق  هن  دوب  يزاـبناج  دروـخ 

دنیب اقب  دیـشروخ  هّرذ  ردنا  دنیب  تسوپ  نیع  رد  وا  دنیب  یم  اهزغم  تسوا  ِرون  هراذـگ  دـش  نوچ  اه  مشچ  شکب  هگنآ  عمـش  حـبص ،
ردق نیا  ار  رحب  ّلک  هرطق  ردنا 
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.دش هتفگ  نآ  تقیقح  رقف و  هرابرد  هچنآ  میتفگ :... 

َنیِذَّلا َو  هک : دنک  تیانع  توق  تساوخ  وا  زا  دروآ و  ور  ادخ  هب  دیاب  لاح  نینچ  رد  .نتشادن  تقیقح  كرد  ِتّوق  رکف : ندوب  دماج 
نانیمطا تلاح  هب  ندرک و  نشور  ار  کیرات  رکف  ادخ  دای  اب  نتخاس : دیشروخ  ار  رکذ  ( 69 توبکنع ،  ) .انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج 

هدـنب بّرقت  نافراع  حالطـصا  رد  تسا و  شـشک  ینعم  هب  تغل  رذ  هبذَـج : ( 28 دعر ،  ) .ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  الَأ  هک : ندیـسر 
.دزاس هدامآ  يو  يارب  دوب  زاین  نادب  كولس  ياه  لزنم  ِّیط  رد  هچنآ  ات  یهلا  تیانع  ياضتقم  هب  یلاعت  قح  هب  تسا 

.دنکفا وترپ  هدنیوج  لد  رب  قح  فطل  دوش ، نیب  تقیقح  درذگب و  تاسوسحم  زا  هدید  نوچ  هراذگ : دش  نوچ  اه  مشچ 

(. ناگدنرپ  ) هنال ّشُع :

وا قح  تیانع  ات  دشابن  ندش  هتفریذپ  هشیدنا  رد  و  ددنب ، راک  ار  یهلا  یهن  رما و  .دشوکب  كولس  رد  تضایر ، لّمحت  اب  دیاب  کلاس 
یم راکـشآ  وا  رب  تقیقح  دید  ار  قح  هبذج  دیـسر و  هلحرم  نادب  نوچ  .دتـسیان  زاب  راک  زا  هدیـسرن  هلحرم  نادب  ات  دنک و  بذج  ار 

.دوش

یضاق یفوص و  تیاکح 

هراشا

[ یضاق یفوص و  تیاکح  ]

یضاق یفوص و  هّصق  هب  ندرک  عوجر  رگید  راب 

یضاق یفوص و  هّصق  هب  ندرک  عوجر  رگید  راب 

دید مندروخ  یلیـس  درک  ناسآ  نم  رب  مندرگ  ردـنا  میلـست  هقرخ  یّمَع  زا  نداد  داب  دـیاشن  رـس  اـفق  کـی  صاـصق  رد  یفوص  تفگ 
رجز و ارم  دیامرف  هاش  صاصز  وچ  دزیرب  متـشم  کی  هب  وا  راو  مصخ  نم  منز  شتـشم  رگا  تفگ  راز  تخـس  ار  دوخ  مصخ  یفوص 

غیت ریز  ردنا  دتفا  مصاصق  هک  غیرد  دیآ  غیرد  هدُرم  نیا  رهب  دتف  رد  ات  دَوُج  یم  هناهب  وا  دَـتَو  هتـسکشب  تسا و  ناریو  همیخ  صاصق 
زا تسا  صلخم  شا  هلیَک  تسا و  قح  يوزارت  هک  درب  یـضاق  يوس  شک  دـش  نآ  شمزع  دز  مصخ  رب  فـک  تسناوـت  یمن  نوـچ 
اه هنتف  وا  نوسفا  دـنک  هشیـش  رد  وید  لاـق  لـیق و  مصخ و  ود  گـنج  عطاـق  لادـج  داـقحا و  ضارقم  وا  تسه  شا  هلیح  وید و  رکم 

یضار مِسق  زا  شیهد  نوزفا  رگ  تسین  وزارت  رو  عَبَت  ددرگ  دراذگب و  یشکرس  عمط  رپ  ِمصخ  دید  وزارت  نوچ  وا  نوناق  دنک  نکاس 
خیش هب  ار  دوخ  تسا  دیرم  ندرپس  نافراع  حالطصا  رد  میلـست  اما  .تسا  نتفریذپ  نداهن و  ندرگ  تغل  رد  میلـسَت : شیهگآ  ددرگن 

.نایهتنم لزانم  زا  تسا  مود  نکر  دنا  هتفگ  تسا و  كولس  ناکرا  زا  یکی  نآ  ندرک و  وحم  دوخ  زا  تافرصت  نطاب و  رهاظ و  رد 

.برس صاصَر :
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.ناوتان فیعض و  زا  تیانک  ناریو : همیخ 

.دوش هدناوخ  تسنات »  » دیاب نزو  تیاعر  يارب  تسناوت : .داتسیا ) دناوتن  تشم  ربارب   ) .مواقمان زا  تیانک  دتو : هتسکشب  .خیم  دَتَو :
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.ندرک صاقت  .ندز  یندرگ  زا  تیانک  ندز : مصخ  رب  فک 

نادب هک  هنامیپ ، هَلیَک :
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.تسا مکح » هدنراد  نایب   » زا تیانک  تیب  نیا  رد  دنیامیپ و  رگید  ياهزیچ  درآ و  مدنگ و 

: دـقح عمج  داقحا : .تسین ) یفرـصت  نآ  رد  ار  ناطیـش  تسا و  تلادـع  نیع  یـضاق  يرواد   ) .ییاهر ياج  ياج ، صـالخ  صلخَم :
.هنیک

: ندرک هشیش  رد  وید 

.هرهب بیصن ، تمسق : عمج  مَِسق : دور  رد  لباب  هب  یتوراه  هکلب  دوش  هشیش  رد  وید  ّيرپ و  ات 

نیرتهب هکنیا  رگید  دیاین ، شیپ  يرطخ  ات  دشاب  هدامآ  بابـسا  همه  دیاب  قح  نتفرگ  يارب  هکنیا  یکی  تسا : هتکن  ود  اه  تیب  نیا  رد 
.دش دهاوخن  یضار  یعدم  دشابن ، تلادع  رگا  تسا و  تلادع  هب  نداهن  ندرگ  اه ، يوعد  لصف  يارب  هار 

زا دوب  ادـیپ  وا  زا  رحب  بآ  فطل  دوب  اپ  هتوک  درُخ و  هچرگ  هرطق  زیختـسر  لدـع  رحب  زا  يا  هرطق  زیتس  عفد  تمحر و  یـضاق  تسه 
نآ تسا  هدمآ  دیشروخ  زاّمَغ  قفـش  ات  تسا  دهاش  اه  لک  ِلاح  رب  اهوزج  ار  هلجد  ینیبب  هرطق  کی  وت ز  ار  هّلِک  يراد  كاپ  را  رابغ 

يدـب ناد  نمرخ  هناد  کـی  نآ  زا  رگ  يدـب  نازرل  ارچ  هناد  رب  روم  قَفَّشلاَو  اِّلَک  تسا  هدومرف  هچنآ  قـح  دـنار  دـمحا  مسج  رب  مَسَق 
درخ يا  هنومن  یـضاق  ( 47 ءاـیبنا ، ِهَماـیِْقلا .(  ِمْوَِیل  َطْـسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  لدـع :...  رحب  زا  يا  هرطق 

.تسا راگدرورپ  تلادع  نداد  ناشن  يارب 

.دورب نایم  زا  دوز  هک ، دنامن  رید  هک  اپ : هتوک 

.تسا نیب  تقیقح  مشچ  هدرپ  تیب  نیا  رد  و  تسا ، كزان  هدرپ  یبرع  رد  هَّلِک :

.دهد یم  ناشن  ار  باتفآ  ندیشخرد  قفش  ندوب : دیشروخ  زاّمغ  قفش 

میروخ یم  دنگوس  سپ  ِقَفَّشلِاب : ُمِْسقُأ  الَف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  قَفَّشلاَو : اِّلَک 

حرش
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دنا هاگآان  ترخآ  ملاـع  تعـسو  زا  هک  دـنا ، هدرک  هدنـسب  اـیند  هب  ور  نآ  زا  ناـنیب  هتوک  هناد :...  رب  روم  ( 16 قاقشنا ، قَفَـش ...(  هب 
.تسین هاگآ  نمرخ  زا  هک  تسا  نازرل  هناد  نداد  تسد  زا  هب  ور  نآ  زا  روم  هکنانچ 

زا تسا و  یمالسا  تلادع  هنومن  تسا و  لداع  یـضاق  .درک  عوجر  یـضاق  هب  دیاب  اه  يوعد  لصف  يارب  تفگ  رتشیپ ، ياه  تیب  رد 
هروس هیآ 16  زا  هدافتـسا  اب  هاگنآ  .دهد  یم  ناشن  ار  ایرد  تفاطل  بآ ، هرطق  تفاطل  هکنانچ  دید ، ناوت  ار  تلادع  نآ  وا  ياه  مکح 

، دراد تلـالد  دیـشروخ  رب  قفـش  هکناـنچ  تسا و  لوسر  هب  دـنگوس  قفـش ،»  » هب هدـنگوس  هک  دزادرپ  یم  فیطل  يریبعت  هب  قاقـشنا 
.دهد یم  ناشن  ار  قح  ترضح  ینعی  تقیقح  دیشروخ  یفطصم 

یفطصم ریمض  رون  یحُّضلاَو  یَحُّضلاَو  نادزی  دومرف  ببس  نآز 

رد تسا  لد  یب  یفوـص  هک  فرح آ  رـس  رب  تسوا  سکع  مه  نـیا  هـکنآ  يارب  مـه  تـسود  تساوـخ  ار  یحـض  نـیک  رگید  لوـق 
هدرک زا  تسا  هدـش  تشومارف  ای  یلفاغ  یفاکُم  ياـضاقت  زا  یلد ؟ شوخ  نوچ  اـه  ملظ  هدرک  وت  يا  تسا  لجعتـسم  اـفج  تاـفاکم 

یـسوبحم کیل  تافَـص  رب  يدرب  کشر  نودرگ  مرِج  تافق  ردـنا  یتساه  یمـصخ  هنرگ  تاـه  هدرپ  تلفغ  تخیوآ  ورف  هک  تاـه 
رس رب  بُِحم  اب  نونکا  نک  نشور  دوخ  بآ  بستحم  دریگن  تراب  کی  هب  ات  قوقُع  زا  هاوخ  یم  رذع  كدنا  كدنا  قوقح  نآ  يارب 

.نتفرگ یپ  ار  ناتساد  ندمآ : فرح 

.رطاخ هدرزآ  لد : یب 

.تسا راگدرورپ  تلادع  زا  تیانک  نآ  .هدنهد و  ازس  ِیفاکُم :

دنا هدیشک  تا  هدید  رب  تلفغ  هدرپ  ایوگ  تشومارف :...  ای 
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.يا هدرک  شومارف  ار  دوخ  ياجب  ان  ياه  هدرک  هک 

.مدرم ادخ و  قوقح  ندرک  عیاض  زا  تیانک  اه : یمصخ 
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.هام دیشروخ و  زا  تیانک  نودرگ : مرج 

.ندیدرگ یهلا  رفیک  راچد  بستحم : نتفرگ 

.ندرک هیوست  ادخ  اب  ار  دوخ  باسح  .ندرک  كاپ  ناهانگ  زا  هبوت  اب  ار  نورد  ندرک : نشور  بآ 

رانکرب اطخ  زا  هک  لاح  .درب  کشر  وا  رب  تسا  ناهج  رد  هچره  هاـم و  دیـشروخ و  هکلب  دور  رترب  هتـشرف  زا  دـنکن  اـطخ  یمدآ  رگا 
.دنک ادا  دراد  ندرگ  رب  هک  ار  یقوقح  دهاوخ و  ششخب  ادخ  زا  هک  رتهب  تسین 

ناشن رخ  رب  ار  رابدا  ِرخ  نیک  ناشک  یـضاق  رب  شدروآ  ردنا  شنماد  رد  یعدم  نوچ  دز  تسد  شنز  یلیـس  نآ  يوس  یفوص  تفر 
دح و رد  رابُج  دشاب  نآ  تسین  ناوات  وت  رب  رامد  رد  دریم  وت  رجز  زا  هکنآک  ازـس  دنیب  وت  يار  هکنانچنآ  ازج  هد  ار  وا  هَّرِد  مخز  هب  ای 

وک قَحتـسم  قِحتـسم و  ره  هنیآ  قح  لدـع  هیاس  تسا و  ّقح  بیان  درخ  تسین  وک  نامـض  یـضاق  رب  تسین  درم  هکره  یـضاق  ِریزعت 
هلقاـع رب  تَیِد  دـش  ییاـطخ  رگ  تسا  هلجآ  زور  قح و  يارب  نوچ  دوخ  لـخد  مشخ و  ضرع و  يارب  هن  دـنک  یموـلظم  رهب  زا  بدا 

دیاب اهب  نوخ  ار  ردپ  نآ  درمب  ار و  رـسپ  رم  دز  ردپ  رگ  تسا  نمآ  وا  دنز  قح  رهب  هکنآو  تسا  نماض  وا  دـنز  دوخ  رهب  هکنآ  تسا 
َال يزیچ  تسین  مّلعم  رب  فلت  دش  ار  یبص  دز  مّلعم  نوچ  دلو  رب  بجاو  تسه  وا  تمدخ  دز  شیوخ  راک  رهب  ار  وا  هکنآز  درمش 
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شرجز هب  اتـسا  دوبن  سپ  وا  رب  اتـسا  تمدخ  بجاو  تسین  نینچمه  شمکح  تسه  ار  نیما  ره  نیما  داتفا و  بیان  ملعم  نآک  فَخَت 
.تخبدب ربدم ، رابدا : تسرن  نداد  اهب  نوخ  زا  مرجال  تسا  هدز  دوخ  يارب  وا  دز  ردپ  رو  وجراک 

224 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  رابدا  نیا  رم  هدجس  نکم  نیه  ار  ریز  رس  نیا  رم  رس  نآ  هنم  هک 

دـنوش و هاگآ  وا  مرج  زا  مدرم  اـت  دـندنادرگ  یم  رازاـب  رود  هب  دـندناشن  یم  رخ  رب  ار  فلختم  هک  تسا  هدوب  مسر  ندـناشن : رخ  رب 
.دراد مان  ریهشت »  » یهقف حالطصا  رد  راک  نینچ  دندرگن و  مرج  نانچ  بکترم 

.هنایزات هّرِد :

.باذع رفیک ، رامَد :

هدش نیعم  عرـش  رد  نآ  رادقم  عون و  هک  تسا  يرفیک  دح : .تفر » رده  هب  وا  نوخ  اراَبُج : ُهُمَد  َبَهَذ  : » دنیوگ .ناگیار  رده ، رابُج :
.راکانز ندز  هنایزات  دزد و  تسد  ندیرب  نوچ  تسا ،

.تسا عرش  مکاح  رظن  هب  هتسب  نآ  رادقم  هک  تسا  يرفیک  ریزعت :

تید لوئـسم  یـضاق  ایآ  دریمب ، نآ  رثا  رب  سک  نآ  دـنک و  ریزعت  ای  دـنز  دـح  ار  يراـکهانگ  یـضاق  رگا  ندوبن : یـضاق  رب  ناـمض 
رب نامـض  دـنا  هتفگ  لوق و  کی  ربانب  نایفنح )  ) دوش یم  تخادرپ  لاـملا  تیب  زا  وا  هید  دـنا  هتفگ  و  ناـیکلام )  ) هن دـنا  هتفگ  تسا ؟

یبصنم تواـضق   ) .تسا یـضاق  فصو  درخ : تسین  ص 77 ) ج 5 ، هعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  (. ) نایعفاش  ) تسا یـضاق  هدـهع 
.دـنراد لد  رد  هیلع  یعدـم  یعدـم و  هک  تسا  يزیچ  هدـنزاس  رادومن  قحتـسم : ره  هنیآ  .تسا ) قـح  بیاـن  یـضاق  تسا و  گرزب 

.دزاس یم  راکشآ  ار  ود  نآ  يوعد  تقیقح  هک  تسوا 

.تمایق هلِجآ :

لیذ هب : دینک  هاگن  هلقاع : رب  تید 
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.دوش یم  تخادرپ  لاملا  تیب  زا  تید  هک  تسا  یفنح  هقف  ساسارب  انالوم  هتفگ  . 3 تیب 2469 /

يارب وا  هکارچ  تسین  یضاق  رب  تید  دریمب  یضاق  ریزعت  ای  دح و  رثا  رب  یسک  رگا  تفگ  ياه 1513 1514  تیب  رد  دز :...  ردپ  رگ 
رسپ دنزب و  يراک  ماجنا  رد  روصق  رطاخ  هب  ار  دنزرف  ردپ  رگا  اما  .سفن  ياضرا  يارب  هن  تسا  هدرک  مکح  يارجا  تلادع ، يرارقرب 
رگا .تسا و  هدز  ار  وا  یناسفن  ضرغ  ياضرا  رطاخ  هب  ردپ  ندرب و  ردپ  نامرف  تسا  بجاو  ار  رسپ  هکارچ  .تسا  لوئسم  ردپ  دریمب 

تـسا یتناما  نوچ  ملعتم  تسا و  مّلعتم  ردپ  نیما  ملعم  هکارچ  .تسین  تید  ملعم  رب  دوش  فلت  درگاش  نآ  دنزب و  ار  يدرگاش  ملعم 
.وا دزن 

رد دوش ، فلت  تعیدو  نآ  دهن و  تناما  هب  يرگید  دزن  ار  يزیچ  یسک  رگا  نیما :...  ره 
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.تسین نماض  دشاب ، هدرکن  يروصق  نآ  يرادهگن  رد  هدنریگ  هعیدو  هک  یتروص 

ینمآ ِیتیَمَر  ذا  َتیَمَر  اَـم  ینک  وت  هچنآره  دوخیب  يدـش  نوچ  راو  شیورد  ییناـف  وش  يدوخیب  راـقَفلاوذ  يا  ُرِبب  رـس  ار  يدوخ  سپ 
رسپ يا  تسا  رقف  ناّکد  يونثم  رگد  ییادوس  تسار  یناکد  ره  نیبم  ردنا  هقف  هب  شلیـصفت  تسه  نیما  رب  هن  دوب  قح  رب  نامـض  نآ 
دوب نهآ  رگا  دـشاب  زگ  رهب  دوب  نکدا  زق و  نازاّزب  شیپ  بوچ  وت  ینیب  رگا  تسا  شفک  بلاق  بوخ  تسا  مرچ  رگـشفک  ناکد  رد 

یَلُعلا ُقِیناَرَغلاَـک  ناد  ناـنچمه  ار  هماـع  ماد  رهب  ندوتـس  تب  تسا  تب  نآ  ینیب  هچره  دـحاو  ریغ  تـسا  تدـحو  ناـکد  اـم  يوـنثم 
دوز مجَّنلا  هروس َو  رد  شدناوخ 
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اچیپ تسا  یفرح  نیا  زا  دعب  دندز  رد  رب  رس  هکنآ  دوب  يرِـس  مه  دندش  دجاس  نامز  نآ  راّفک  هلمج  دوبن  هروس  زا  دب  هنتف  نآ  کیل 
تسا ملع  راقفلاوذ »  » زین .تسا  تشپ  هرهم  هَراِقف : عمج  راِقف : .اه  هرقف  ياراد  راقفلاوذ : روشم  ار  ناوید  شاب و  نامیلس  اب  رود  چیپ و 

رد ار  یناطیـش  ياه  هسوسو  عطاق  هدارا  اب  دیاب  .تسا  هدش  دننامه  راقفلاوذ  هب  هدارا  بحاص  تیب  نیا  رد  و  ع ،)  ) یلع ریـشمش  يارب 
.يزیر مه 

.هدرک یناف  قح  رد  ار  دوخ  هک  .تسا  راگدرورپ  رما  رد  وا  هدارا  هک  دوخیب :

.2 تیب 2516 / لیذ  هب : دینک  هاگن  تیمَر :...  اَم 

يرگید دزن  ار  یلام  یسک  رگا  دش  هتـشون   6 تیب 1519 / صوصخب  دـعب و  هب   6 ياه 1517 / تیب  حرش  رد  هکنانچ  نامـض :...  نآ 
هدارا مکح و  رد  ار  دوخ  تردق  هکنآ  تسین ، یناوات  وا  رب  دوش  فلت  لام  نآ  دـنکب و  لام  نآ  هرابرد  ار  مزال  تیاعر  وا  دراذـگب و 

.نآ يرادهاگن  يارب  تسا  ینیما  نوچمه  وا  تسین و  وا  ِنآ  زا  رگید  تردق  نآ  دهن ، راگدرورپ 

یبلطم دـنک و  یم  اهر  ار  رامیب  یفوص و  ناتـساد  دـعب  ياـه  تیب  تیب و  نیا  رد  يدوخیب ، زا  نخـس  تبـسانم  هب  تسار : یناـکد  ره 
.دنک یم  زاغآ  ار  رگید 

.تسا نیمشیربا  هچراپ  تیب  نیا  رد  زق  زا  دوصقم  و  مشیربا ، یعون  مشیربا ، ژک ، زق :

.تسا فورعم  نَکدا  ِزَخ  یلین و  گنر  هب  تسا  يا  هچراپ  دوصقم  .نوگلین و  نَکدا :

226 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، قینارغ زین  .دیپس  تسا  یغرم  دنا  هتفگ  یـضعب  و  ندرگ ، زارد  هایـس ، تسا  یغرم  نآ  تسا و  قونارُغ  عمج  قینارغ : یَلُعلا : ُقِینارَغلا 
ناناوج
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رد هک  یماگنه  ص )  ) لوسر هکنیا  نآ  و  نیرید ، يا  هناـسفا  هب  تسا  تراـشا  تیب  نیا  رد  یلُعلا  ُقِینارَغلا  .دـنا  مادـنا  اـبیز  يوراـبیز 
نیدب نوچ  دناوخ  یم  نانآ  رب  ار  مجن  هروس  تایآ  زا  یخرب  هک  يزور  دوب ، نوزفا  زور  وا  اب  ناکرشم  ینمشد  درب و  یم  رس  هب  هکم 

: دناوخرب (، 20 - 19 مجن ،  ) .يرْخُْألا َهَِثلاَّثلا  َهانَم  يَّزُْعلا َو  َتاَّللا َو  ُُمْتیَأَرَف  َأ  دیسر : اه  هیآ 

یَجَتُرت ُهَعاَفَّشلا  نُهنِم  .یَلُعلا  ُقِینارَغلا  َنُهَّنا 

هریغم نب  دیلو  .دنداتفا  هدجـس  هب  دندینـش  ار  ترابع  نیا  شیرق  ناگرزب  نوچ  .تسا  هدـش  تبث  زین  رگید  ياهریبعت  اب  هلمج  نیا  و  . 
ناهج قلاخ  ناتب  نیا  میناد  یم  ین  ام  دـنتفگ  ناگمه  وداهن  نآ  رب  یناشیپ  تشادرب و  كاـخ  یتشم  تشادـن  ندرک  هدجـس  ییاـناوت 

.دندیشک تسد  ناناملسم  رازآ  زا  سپس  دنیادخ  دزن  ام  عیفش  نانآ  دنتسین ،

درک و یـسررب  رگید  ياه  هنیرق  و  دنـس ، تلالد ، تهج  زا  ار  نآ  شیپ  لاس  هاجنپ  رد  هدـنراگن  .تسا  غورد  نامگ  یب  ناتـساد  نیا 
.دناسر پاچ  هب  خیرات  تایانج  موس  دلجم  رد  قینارق » هناسفا   » ناونع اب  ار  نآ  ندوب  غورد 

.شیامزآ هنتف :

.ندرک هدجس  .ندومن  تعاطا  زا  تیانک  ندز : رد  رب  رس 

نتخاس قفاوم  يارب  هکارچ  دشاب  روآ  تهبش  یلُعلا » ُقِینارَغلا   » هلمج دیاش  هک  تسا  هدش  هجوتم  دوخ  انالوم  تسا : یفرح  نیا  زا  دعب 
غورد نب  زا  ناتساد  دش  هتـشون  هکنانچ  .راذگب  دوخ  لاح  هب  ار  ناکرـشم )  ) ناوید ریذپب و  دیوگ  .دنوش  یم  هدوتـس  ناتب  ناکرـشم ،

.تسا

.نک لکوت  ادخ  هب  راذگاو و  ار  یناطیش  ياه  هتفگ  شاب : نامیلس  اب 

، دیوگ یم  انالوم  یهاوخرذـع  نیا  رد  .يونثم  يواطم  رد  اه  ناتـساد  یخرب  ندـمآ  زا  تسا  یهاوخرذـع  دـعب ، هب  ياه 1525  تیب 
رد هکنانچ 
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هب اه  ناتـساد  نینچ  مه  يونثم  رد  تسین ، ناس  مه  نانآ  هشیپ  ساسا  اب  هک  دوش  یم  هدید  مه  اهالاک  یخرب  نارو  هشیپ  ضعب  ناکد 
.دور یم  راک  هب  تلیسو  زا  یئزج  ناونع  هب  عبت و 

یهاگ یلو  تسا  مدرم  نتخاس  دحوم  تلیسو  نآرق  هکنانچ  تسا  يرورض  رگید  ینانخـس  ندروآ  هاگ  یلو  تسا  رقف  ناکد  يونثم 
زا تسوا  هویش  هکنانچ  انالوم  و  تسا ) ساسا  یب  ناتساد  نآ  دش  هتشون  هکنانچ   ) .دوش یم  هدوتس  زین  تب  نآ  رد  ترورض  هب 

227 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسا هدش  تراشا  اه  ناتساد  نآ  زا  هرقف  دنچ  هب  حرش  نیا  يواطم  رد  دریگ و  یم  بولطم  هجیتن  ساسا  یب  ياه  ناتـسادنیا  ندروآ 
(. دعب هب   1 / 3228 « ) یحو بتاک   » ناتساد هلمج  زا 

رش ریخ و  زا  منک  یشقن  وا  رب  ات  رسپ  يا  شرَعلا  ِتِّبَث  یضاق  تفگ  راز  راز  فیعض  راکمتـس  نآو  رایب  یـضاق  یفوص و  ثیدح  نیه 
نآ تساجک  ناتسروگ  باحصا  رب  عرش  تساینغا  ناگدنز و  رهب  عرش  ماقَس  ردنا  تسا  هتشگ  یلایخ  نیا  ماقتنا  ّلحم  وک  هدننز  وک 

یناف تهج  دص  زا  نایفوص  دنزگ  رد  یناف  تسور  کی  زا  هدرم  دـنرت  یناف  ناگدرم  نآز  تهج  دـص  دنرـس  یب  يریقف  زک  یهورگ 
رهب تخیر  اهراب  قح  ار  موق  نیا  تشک  هچرگ  رامـش  یب  ییاهب  نوخ  ار  یکی  ره  رازه  دصیـس  نیا  تسا و  لتق  کـی  گرم  دـندش 

دزوسب یم  رگداد  نانس  قوذ  زا  هتشک  راب  تصش  هتشگ  هدنز  هتـشگ  هتـشک  رارِـس  رد  کی  ره  دنا  سیجرج  وچمه  اهرابنا  اهب  نوخ 
ِتِّبَث تسا  رت  قشاع  مود  لتق  رب  هتشک  تسرپ  ناج  نوجو  قشع  زا  هّللاَو  رگد  یمخز  نزب  هک 
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«. شُقنا َُّمث  َشرَعلا  ِتِّبَث   » .تسا تخت »  » نآ روهـشم  ینعم  تـسا و  ناـبیاس  زین  و  هناـخ ، فقـس  شرع »  » ياـه ینعم  زا  یکی  شرَعلا :
یلیس میدید  یم  هکنانچ  .دریگ  قلعت  نآ  رب  مکح  ات  دشاب  ققحم  یعوضوم  دیاب  هک  تسا  نآ  لّثمت  نیا  زا  ضرغ  و  مکح ) لاثما و  )

ات درب  یـضاق  دزن  ار  وا  دریمب  دشاب و  هتـشادن  ندروخ  یلیـس  ناوت  يو  ادابم  هکنآ  میب  زا  یفوص  دوب و  مادـنا  فیعـض  يدرم  هدـننز 
.تسین شیب  يا  هدرم  يا  هدروآ  وت  هکنیا  تسا و  هدنز  رب  صاصق  دیوگ  یم  یضاق  .دنک  صاصق  يو  زا  یضاق 

.نتشگ رازن  رغال و  تخس  ندش : لایخ  ماقس  زا  .يرامیب  ماقَس :

.يرواد .مکح  يارجا  زا  تیانک  عرَش :

.تسا نانآ  زا  یکی  یضاق ) هتفگ  هب   ) هدننز یلیس  هک  .ناگدرم  ناتسروگ : باحصا 

نایناف سفن و  ناگدنناریم  هب  ار  نخس  درک ، ریبعت  لایخ »  » هب هدننز  یلیس  زا  هکنآ  تبسانم  هب  انالوم  دعب  هب  تیب  نیا  زا  یهورگ : نآ 
.تسا هورگ  نیا  فصو  دعب  ياه  تیب  دناشک و  یم  قح  رد 

.ندرک یناف  قح  رد  ار  دوخ  ندوب : رس  یب 

228 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنوش یم  انف  ادخ ) رد   ) راب دص  نایفوص  دریم و  یم  راب  کی  یمدآ  تسور : کی  زا  هدرم 

: تسا لتق  کی  گرم 

نوسف ردنا  ناهد  یب  تحاصف  اب  نورد  زا  مد  نآ  دروآ  گناب  سفن 

یشک یم  ناربگ  ناج  نوچ  نم  ناج  یشک  یم  اجنیا  زور  ره  ارم  هک 

روخ باوخ و  یب  یشک  یم  وت  ارم  هک  ربخ  ملاح  زا  تسین  ار  سک  چیه 

،5 / 3793 تیب 3796 - لیذ  هب : دینک  هاگن  نم  راثیا  يدرم و  دنیب  قلخ  ندب  مخز  کی  هب  مَهِجبازغ  رد 
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(. 5 / 3780 « ) یضایع  » ناتساد و 

: اه رابنا  ( 3 تیب 3405 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  « ) .تَعِمَـس ٌنذا  َال  تَأَر َو  ٌنیَع  َال  اَم  َنیِحلاَّصلا  َيِداَبُِعل  ُتدَدـعا  : » رامـش یب  ياهب  نوخ 
.ناهج نآ  رامش  یب  ياه  تمعن  زا  تراعتسا 

دیهش ماجنارس  دیدرگ و  هدنز  دش و  هتـشک  دید و  هجنکـش  اهراب  .دوب  مور ، روتارپما  سونایتیلق ، وید  دهعرد  هک  يربمغیپ  سیجرج :
حالطصا رد  تسا و  ناهنپ  نآ  رد  هام  صرق  هک  يرمق  هام  زا  بش  نیرخآ  رارِـس : دعب ) هب   5 تیب 1242 / ناونع  هب : دینک  هاگن   ) .دش

: تسا هتفر  راک  هب  هدیشوپ  ناهن و  ینعم  هب  هاگ  يونثم  رد  و  قح ، رد  تسا  کلاس  ِقاُحم  نافراع 

.دناد یم  ینامسج  تایح  رد  ار  یگدنز  هکنآ  تسرپ : ناج  رارِّسلِاب  مَلعا  ُهَّللاَو  وج  همرس  رامش  یب  یقرف  ود  نیا  نایم  رد 

ناـج هک  تسا  یقـشع  زا  شیب  ودـب  نتـسویپ  ادـخ و  هار  رد  ندـش  هتـشک  راـب  رگید  هب  شقاـیتشا  دوش  یم  هتـشک  قح  هار  رد  هکنآ 
تسا و روگ  نوچمه  ننآ  يارب  سابل  مادنا و  نآ  اما  دنا ، هدنز  تروص  ره  هب  مسج  ناگدـنزاسانف  .دـنراد  ندـنام  هدـنز  هب  ناتـسرپ 

.دنا هدیسر  قح  رد  يانف  هبترم  هب  هکارچ  نفک ،

دنا و هتشگ  هتـشک  قح  قشع  هار  رد  هدش و  شیامزآ  اهراب  نانیا   » ٌروبق ِبایِّثلا  َتحَت  مَُهل  ٌلاجِر  يرَّثلاَو  ِفِراطَملا  َتحَت  يَرَولا  ُرُوُبق 
( يورقنا حرش  « ) .ُُهتَیِد اَناَف  ُُهتلَتَق  نَم  ُُهتلَتَق َو  ِینَّبَحا  نم  هک  تسا  هدرمش  مزال  دوخ  رب  ار  نانآ  تید  ادخ 

229 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هانپ ار  هش  نآ  ریغ  مهاوخن  نم  هاش  مخز  زج  یتمحر  مهاوخن  نم 

هش يوس  هب  هک  ما  هدرک  نآ ال  رهب  ار  هش  ریغ 
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ما هدرک  ّالوت 

مرگید ناج  تصش  دشخب  هاش  مرس  دوخ  رهق  هب  وا  دّربب  رگ 

ناتسروگ باحـصا  ِمکاح  مَیَح  راداضق  نم  یـضاق  تفگ  تسا  یـشخبرس  نم  هاشنهاش  راک  تسا  یـشیوخ  یب  يزابرـس و  نم  راک 
هدرم رد  ار  روگ  وت  روگ  ردـنا  هدرم  يدـیدب  سب  تسا  هدـمآ  شنامدود  رد  اـهروگ  تسپ  تسا  روگ  رد  هنرگ  تروص  هب  نیا  مَیِک 
شقن اب  نکم  نیه  درگم  هدرم  هنیک  مشخ و  درگ  داد  دـنهاوخ  یک  روگ  زا  نالقاع  داتفوا  وت  رب  تشخ  يروگ  رگ ز  وت  روک  يا  نیب 

قح هب  هک  تسوا  مخز  ّقح و  مشخ  ایحا  ِمشخ  در  درک  قح  دـنک ، در  هدـنز  هکنآک  دزن  وت  رب  يا  هدـنز  هک  نک  رکـش  دربن  هباـمرگ 
ات دـمآ  یقاب  يو  رد  خـفن  دیـشک  يو  زا  تسوپ  هناباّصق  دوز  دـیمد  شا  هچاپ  رد  ار و  وا  تشکب  قح  تسوپ  هزیکاپ  نآ  تسا  هدـنز 
يو زا  تایح  نیا  نیَش  هلمج  رـس  نآ  تسا و  نیَز  همه  نیا  نیَتَخفَّنلا  َنیب  تسا  رایـسب  قرف  باصق  نآ  هخفن  وچ  دوبن  قح  خفن  بآم 

حرَـص يالاب  هَچ  رعق  نیزآ  رب  نیه  حرـش  هب  نآ  دـیآک  تسین  مد  نآ  مد  نیا  رمتـسم  دـش  قح  ِخـفن  زاـتایح  نآو  رِـضُم  دـش  دـیرب و 
هچ ملظ  دزس  رت  یلوا  شیتوبات  تشپ  دزس  رخ  تشپ  هن  وا  تسشن  رب  دهن ؟ رخ  رب  یسک  ار  مزیه  شقن  دهتجم  ندناشن  رخ  رب  شتسین 

تاید و دودح و  رد  یضاق  ماکحا   ) .هدنز رب  هدننک  مکح  یح : راد  اضق  شعیاض  عضوم  ریغ  رد  نکم  نیه  شعضوم  ریغ  عضو  دوب 
رضاح وا  دزن  هیلع  یعّدم  دیاب  هکارچ  دریگ ، یم  قلعت  ناگدنز  رب  نآ  زج 
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هتفگ هب  ای  دومن ، یم  هدرم  دوب ، وا  قح  رد  مکح  يارجا  ناهاوخ  یفوص  هکنآ  دش  هداد  حیضوت  شیپ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  دنشاب و 
تیب رد  يدیقعت  دنچره  نداد و  ناشن  هدرم  رد  تسا  یتغلابم  تسا : هدمآ  شنامدود  رد  اهروگ  .دوب ) ناتسروگ  باحصا  زا  انالوم 

230 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنهن یم  روگ  رد  ار  هدرم  هک  تسا  تسرد  تسین  يدنه  ناحراش  ضعب  يزادرپ  ملق  هب  يزاین  نآ  ینعم  مهف  رد  اما  دوش ، یم  هدـید 
ییوگ هک  هدیرب  نانچ  ایند  زا  هتـشک و  ار  سفن  وا  .تسا ) هدرم  تسا  لاس  نارازه   ) .دـنا هداهن  یم  هدرم  نیا  رد  ار  روگ  ییوگ  یلو 

.تسین ناگدنز  رامش  رد 

زا تیانک  .دتفا  یسک  رب  يروگ  زا  هک  تسا  هدش  دننامه  یتشخ  هب  دز  یفوص  هب  درم  هک  یلیـس  تیب  نیا  رد  نداتفا : روگ  زا  تشخ 
: هبامرگ شقن  .هداتفا ) تندرگ  رب  راوید  زا  هک  تسا  یتشخ  دـننامه  وت  يافق  رب  وا  یلیـس   ) .تسا هدرم  نوچ  تسین  یتید  وا  رب  هکنآ 

.درادن حور  هک  یمسج  زا  تیانک 

ار ادخ   ) .تسا هدرک  ادـخ  دـنک  هچره  هدـنام و  هدـنز  قح  هب  هدـناریم و  دوخ  رد  ار  يدوخ  هکنآ  تسا و  قح  یلو  زا  تیانک  هدـنز :
یـسک ار :...  وا  تشکب  قح  .يدوب ) قح  هاگرد  هدـنار  تروص  نآ  رد  هک  تفرگن  مشخ  وت  رب  ادـخ  يایلوا  زا  یکی  هک  وگ  ساـپس 

.تسا هتشک  ار  سفن  هک 

نم هب  درآ  ور  هک  دشاب  نم  ناج  نت  هدرم  نیا  دوش  هدنز  نم  هب  نوچ 

مششخب دنیبب  مشخب  نم  هک  ناج  مشتحم  ناج  نیا  زا  ار  وا  منک  نم 

نامه زج  تسود  يور  دنیبن  مرحمان  ناج 
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تسوا يوک  زا  وا  لصأک  ناج 

ار وا  ینامـسج  ياـه  قلعت  مسج و  ندیـشک : تسوپ  هناـباصق  ار  تسوـپ  شزغن  زغم  نآ  دـله  اـت  ار  تسود  نیا  راو  باـصق  ممَد  رد 
.ندودز

.تمایق زا  تیانک  .هاگنتشگزاب  بآم :

.یلاعت قح  مد  دمد و  باصق  هک  یمد  نیتَخفَن :

.تفر یهاوخ  ینابر  توکلم  هب  یناویح  ملاع  زا  یتشک  ار  نآ  نوچ  شکب ، ار  سفن  نتفر : حرَص  يالاب 

.6 تیب 1508 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندناشن : رخ  رب 

.ندش راوس  .ندرک  راوس  تسشنرب :

دیوگ یم  دناشک و  سفن  ناگدنشک  قح و  هار  رد  ناگدرم  هب  دراد ، فیحن  یمادنا  هک  نز  یلیـس  درم  زا  ار  نخـس  انالوم  رگید  راب 
.تسا نانآ  زا  یکی  وت  مصخ  نیا 

231 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وسَت  یب  صاصق و  یب  دز  میلیس  وا  هک  يراد  اور  سپ  یفوص  تفگ 

نم ناهج  رد  مراد  تفگ  مک  شیب و  يراد  هچ  وت  یضاق  تفگ  شِالب  دزادنا  عفَـص  ار  نایفوص  شالَق  یـسرخرخ  هک  دشاب  اور  نیا 
مرد هس  فیعض  شیورد و  تسا و  روجنر  راز و  نخـس  یب  هد  وا  هب  ار  رگید  هس  نآ  نک  جرخ  وت  مرد  هس  یـضاق  تفگ  مرد  شش 

هک تسد  شیلیـس  یپ  زا  درک  یم  تسار  رت  بوخ  دـُب  نآ  یفوـص  ياـفق  زا  رظن  شداـتفا  یـضاق  ياـفق  رب  فـیغَر  هّرت و  شدـیابرد 
مصخ ود  يا  دیریگب  ار  شش  ره  تفگ  رارف  ار  یضاق  دروآ  یلیس  زار  رهب  دمآ  یضاق  شوگ  يوس  تسا  هدش  نازرا  میلیس  صاصق 

.تسا كدنا  یتید  دوصقم  تیب  نیا  رد  .وج و  راهچ  لداعم  ینزو  وست : مصَو  شاخرَخ و  یب  دازآ  موش  نم 

.تسدیهت سلفم ، شاَّلق ، یکرت ) : ) شالَق

.یندرگ سپ  عفَص :

عطاق ناهرب  رد  شِالب :
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« شال  » یـضعب هک  .تسا  تراغ »  » ینعم هب  و  شال »  » مود ءزج  تسا  هدمآ  همان  تغل  رد  .هدش  ینعم  ببـس » یب   » اه گنهرف  ضعب  و 
یم رظن  هب  رت  بسانم  یش ء  هن + ال  زا ب + ندوب  بکرم  یـسراف ، رعـش  رد  شال »  » هنیرید هقباس  اب  .دنا  هتـسناد  یـشال ء »  » ففخم ار 

.دسر

.تسا هداس  یکاروخ  زا  تیانک  فیغر : هرت و  و  کنت ، نان  فیغر : فیغَر : هّرَت و 

: تسا هدمآ  اهراب  یسراف  رعش  رد  هملک  نیا  .لادج  شاغراق ، هشخرخ ، یئاتغج ) یکرت  : ) شاخرخ

نوچ ملد  دصق  دنک  شمـشچ  رگا  ناناملـسم  يا  يراز  هشخرخ  تدـب  يوخ  دوب  هک  انام  يراک  هشخرخ  زجب  تسین  ار  وت  يوخ  ژد 
.بیع مصَو : هشخرخ  رفاک  كرت  ود  نآ  هب  ندرک  ناوت 

232 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ریسفت نیا  مهوم  تیب 1567  دنچره  دنا و  هتشون  روجنر  يراد » هچ  وت   » ار یضاق  بطاخم  يولوم  فسوی  وا  زا  يوریپ  هب  و  يورقنا ،
تیب 1563: رهاظ  زا  یلو  تسا ،

تیب 1574: رهاظ  زا  زین  فیغر  هّرت و  شدیاب  رد  مرد  هس  فیعض  شیورد و  تسا و  روجنر  راز و 

يورقنا هک  دوب  ناـنچ  رگا  .تسا و  یفوـص  بطاـخم  هک  تسا  راکـشآ  مرد  هس  تداـب  هقفن  يارب  هک  مرک  زا  يرآ  محر  ار  یملاـظ 
نیا ریظن  .دوب و  هدیسر  یقح  هب  یفوص  دوب و  هدش  صاقت  وا  زا  هدب ، یفوص  هب  مرد  هس  تفگ  یم  نز  یلیس  درم  هب  یضاق  هتـشون و 

: تسا ریز  ناتساد  يرواد  هنوگ 

، روایب نم  دزن  ار  وا  تفگ  ار  یعمـصا  نوراه  .دش  ادیپ  نابایب  زا  یبرع  .دوب  وا  تمدـخ  رد  یعمـصا  تفر و  راکـش  هب  نوراه  يزور 
وت نینمؤملاریما  تفگ  تفر و  وا  دزن  یعمصا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3246 

http://www.ghaemiyeh.com


هیناّزلا نب  اـی  تفگ  ار  وا  یعمـصا  .مرادـن  ناـمیا  ودـب  يراـب  نم  تفگ  .يرآ  تـفگ  تـسا ؟ يریما  ار  ناـنمؤم  تـفگ  .دـبلط  یم  ار 
درم نیا  نامگ  هب  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  ار  نوراه  برع  .دمآ  نوراه  دزن  هب  ات  دیـشک  تفرگ و  ار  وا  نابیرگ  یبارعا  .شاب  شوماخ 

مهرد ود  ییوگ  یم  وت  هداد  مانشد  ارم  وا  تفگ  برع  .هدب  يو  هب  مهرد  ود  تفگ  نوراه  .تسا  هداد  مانـشد  ارم  وا  نم ، معز  هب  هن 
فئاطل  ) .هدـب نم  هب  مهرد  راهچ  دوخ  ریما  مکح  هب  نیتینازلا ! نب  ای  تفگ  ار  یعمـصا  برع  .تسا  نینچ  ام  مکح  تفگ  .هدـب  ودـب 
.دنک یم  دییأت  ار  يولوم  فسوی  يورقنا و  رظن  هک  تسا  هدمآ  یناتساد  يزوج  نبا  ءایکذالا  رد  یلو  ص 143 144 ) فیاوطلا ،

هب وا  اب  یسیع  .دندید  ار  حیصف  یبرع  هار  رد  .دندوب  هتفر  ارحـص  هب  راکـش  يارب  عیبر  لضف  روصنم و  نب  رفعج  نب  یـسیع  نوراه و 
ود نیا  .يریذپب  ار  نآ  ضوع  ای  یهاوخ  رذع  دیاب  یتفگ  ینخس  تشر  تفگ  برع  .هدازانز  يا  تفگ  ودب  هکنیا  ات  تخادرپ  نخس 
هک یمانـشد  ضوع  گناد  ود  دنتفگ  ار  برع  ود ، نآ  .متفریذپ  تفگ  یـسیع  .ریذـپب  ام  نایم  يرواد  هب  ار  لضف ) نوراه و   ) نیکمن

تسا و راک  انز  ناـت  همه  ِرداـم  دـیریگب و  مهرد  کـی  نیا  تفگ  برع  .يرآ  دـنتفگ  تسا  نیا  امـش  مکح  تفگ  .ریگب  هداد  وت  هب 
ص 93) ءایکذالا ،  ) .مداد امش  هب  متشاد  ندرگ  رب  هچنآ  زا  رتشیب 

ار یضاق  یفوص  ندرک  شنزرس  شیورد و  یلیس  زا  یضاق  ندش  هریط 

ار یضاق  یفوص  ندرک  شنزرس  شیورد و  یلیس  زا  یضاق  ندش  هریط 

یغ تسین  کش  تسا ال  لدع  وت  مکح  یه  تفگ  یفوص  هریط  یضاق  تشگ 
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دوخ تبقاـع  هچ  نآ  رد  مه  ینک  هَچ  نم  یپ  هک  ینادـن  نیا  نیما  يا  ردارب  رب  يدنـسپ  نوچ  نید  خیـش  يا  دوـخ  هب  يدنـسپن  هچنآ 
یلیـس دروآ  ار  وت  هک  اضق  رد  ُدب  نینچ  تمکح  یکی  نیا  ردپ  ناج  لمع  نک  يدناوخ  هچنآ  ربخ  زا  يدـناوخن  ارِئب  رَفَح  نَم  ینکفا 
تـسد مرد  هس  تداب  هقفن  يارب  هک  مرک  زا  يرآ  محر  ار  یملاظ  وت  ياپ  رب  رـس و  رب  درآ  هچ  ات  وت  ياهرگید  ماکحا  رب  ياو  اـفق  رب 

هریط داد  ریـش  وا  ار  گرگ  داژن  هک  داد  لوهجم  يا  ینام  زب  نآ  دـب  وت  نانع  مکح و  یهن  وا  تسد  هب  هک  نآ  ياـج  هچ  ربب  ار  ملاـظ 
.ندش نیگمشخ  نتشگ :

.ناهارمگ یهارمگ ، ّیَغ :

: دیامرف ع )  ) یلع يدنسپن : هچنآ 

.رادب تسود  دوخ  زج  يارب  يراد  تسود  دوخ  يارب  هچنآ  سپ  َکِسفَِنل : ُّبُِحت  اَم  َكِریَِغل  ِببحَأَف 

.تسا هدـش  تیاور  ظفل  رد  فـالتخا  كدـنا  اـب  ص )  ) لوسر زا  نآ  ریظن  و  ص 95 ) ج 1 ، یـسوط ، یلاما  همان 31 ، هغالبلا ، جـهن  )
ص 89) ج 1 ، دمحا ، دنسم  )

اهِیف َطَقَس  ارِئب  ِهیِخِال  َرَفَح  نَم  ارِئب : رَفَح  نَم 

ءایلوالا و هیلح  زا  لقن  هب  ص 88 ، يدیهش ، رفعج  دیس  ع ،)  ) قداص ماما  یناگدنز   ) .یسوم شدنزرف  هب  ع )  ) قداص ماما  تیصو  زا  . 
.هنازور ههنیزه  هقفن : هوفصلا ) هفص 

234 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

راـمث  ) .تـشک ار  نآ  درب و  هـلمح  شیم  رب  دـش  گرزب  نوـچ  .درورپ  یـشیم  ریــش  اـب  ار  یگرگ  هـچب  یبرع  هـک  دـنا  هدروآ  زب :... 
ص 125) يواسملا ، نساحملا و  لثم 613 . ص 390 ، بولقالا ،

: داد لوهجم  دیردرب  ار  هجاوخ  دش  هدرورپ  وچ  دیرورپ  یم  گرگ  هّچب  یکی 
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.دنک هنالداع  ان  يرواد  هک  .دشابن  مولعم  وا  يرواد  ساسا  هک 

.ددرگ یم  زاب  ناشدوخ  هب  نآ  نایز  دنروآ و  یم  تمحر  ناسکان  رب  دنور و  یم  نوریب  عرش  هار  زا  هک  ار  یناسک  تسا  يداشرا 

ار یفوص  یضاق  نداد  باوج 

ار یفوص  یضاق  نداد  باوج 

ُرم ُّقَحلاَک  شرت  میور  دش  هچرگ  ُربُز  مکح  زا  نطاب  رد  ملد  شوخ  اضق  درآک  افج  ره  افق و  ره  اضر  نامدـیآ  بجاو  یـضاق  تفگ 
ندنک ناج  گرم و  رد  اه  غاب  دنخ  هریخ  باتفآ  زا  طحق  لاس  شوخ  داش و  ددنخ  غاب  دیرگ  ربا  شَوربا  ممشچ  تسا و  غاب  ملد  نیا 

وت یـشاپ  ورف  رگ  عمـش  وچمه  یـشاب  هناخ  ِّینـشور  يا  هدئام  نادنخ  هچ  نایرب  رـس  نوچ  يا  هدناوخ  ارِیثَک  اوُکباَو  قح  رما  دنـسر ز 
هک نیب  هیرگ  قوذ  دنخ  هریخ  يا  يا  هدید  هدنخ  قوذ  ررض  ره  زا  دش  دنزرف  ظفاح  ردپ  ای  ردام  ییور  شرت  نآ  عمَد  عمـش  نوچمه 
رد جـنگ  مِیتَک  دـمآ  اه  هیرگ  رد  اه  هدـنخ  ناـنج  زا  دـیآ  رت  شوخ  منهج  سپ  نآ  داـی  درآ  هیرگ  مّنهج  نوچ  دـنق  ِناـک  نآ  تسه 

مـشچ طابِر  ات  هر  رد  لعن  هنوگ  زاب  دنا  هدرب  تملظ  هب  ار  ناویح  بآ  دـنا  هدرک  مگ  یپ  تساه  مغ  رد  قوذ  میلـس  يا  وج  اه  هناریو 
.یندرگ سپ  .عفص  ندز : افق  افق : طایتحا  رد  نک  راچ  ار  اه 

نآ رد  هک  یباتک  ره  روبز : ( 184 نارمع ، لآ   ) .ِرِینُْملا ِباتِْکلا  ُِربُّزلا َو  ِتانِّیَْبلِاب َو  ُؤاج  .نیـشیپ  ناربمیپ  ياه  باـتک  روبز : عمج  ُربُز :
.دوب یتمکح 

( جیار تسا  یلثم   ) .تسا خلت  قح  ُرم : ُّقَحلا 

هلمج دوب  تسار  نخس  رگ  یتساک  رد  یخلت  هب  ددنبب  یتسار  اب  تسا  خلت  راتفگ  هک 
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236 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رم  قحلا  هک  خلت  دوب  خلت  رد 

 ...: دیوگ ربا 

.هدنشخرد .نابات  زا  تیانک  دنخ : هریخ  نبل  دشوج  یک  لفط  دیرگن  ات  نمچ  ددنخ  یک  ربا  دیرگن  ات 

(82 هبوت ،  ) .ًارِیثَک اوُْکبَْیل  اًلِیلَق َو  اوُکَحْضَْیلَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ارِیثَک :...  اوُکباَو 

ناقفانم هب  باطخ  هیآ  نآ  دـش  هتـشون  تیب  نآ  لیذ  رد  هکناـنچ  یلو  راـگدرک  لـضف  ریـش  دزیرب  اـت  راد  شوگ  ارِیثَک  اوُکبَیلَف  تفگ 
.تسا نانآ  ندوب  نامداشان  رایسب  دوصقم  تسا و 

رد .تسا و  نادنخ  هک  دیامن  یم  نانچ  دوش و  یم  راکشآ  اه  نادند  هدیجنرت و  اه  بل  دننک  نایرب  نوچ  ار  دنفسوگ  رـس  نایرب : رس 
.ار نانآ  تسا  یباذع  تقیقح  رد  تسا و  هدنخ  رهاظ  هب  ناتسرپ  ایند  هدنخ  هک  تسا  یتراشا  نآ 

.نتخیر کشا  ندیشاپورف : عمَد 

تـشهب دای  زا  رتشوخ  نآ  دای  ددر ، یم  هبوت  بجوم  و  دروآ ، یم  دیدپ  یمدآ  رطاخ  رد  ار  ناهانگ  مّنهج ، دای  نوچ  منهج :...  نوچ 
.ددرگ یم  تلفغ  بجوم  یضعب  رد  هک  تسا 

.هدیشوپ مِیتَک :

.5 تیب 2751 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لعن : هنوگزاب 

یم یضاق  .هدوب  تسرد  وا  مکح  هک  دنایامن  یم  احیولت  دوخ  راتفگ  نمض  اما  دنز  زاب م  رس  یفوص  شسرپ  هب  نداد  خساپ  زا  یضاق 
یضاق نابز  زا  انالوم  هاگنآ  دوب  هتفر  نینچ  نم  رب  یهلا  ياضق  هکارچ  هدروآ ، درد  ارم  دنچره  مداش  نم  دز و  یلیس  نم  رب  وا  دیوگ 

راگدرورپ تیانع  بذج  تلیسو  يا  هتکن  اه  هیرگ  .دوب  هدرک  هراشا  نادب  زین  مجنپ  رتفد  رد  هک  دروآ  یم  نایم  رد  ار  رگید  يا  هتکن 
هیرگ ار  اه  هدنخ  تشاد و  دهاوخ  یپ  رد  اه  هدنخ  سپ  تسا 
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.تسا ندرب  رس  هب  كانمغ  رد  لاح  قوذ و  تسا  یکیرات  رد  ناویح  بآ  هکنانچ  .دوب  دهاوخ  لابند  هب  اه  یتخس  اه و 

زان زا  شوگم  شاب و  ار  رای  فحُـص  ردـنا  ناوخب  يَروُش  مهُرما  رای  مشچ  ود  دوخ  مشچ  اب  نک  رای  رابتعا  رد  نک  راـچ  ار  اـه  مشچ 
237 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  فا 

ار دوخ  نکم  هقلح  نآ  ردـنا  نیـشن  شماخ  یـسر  نارای  رد  هکنوچ  هار  تسا  رای  يرگنب  وکین  هکنوچ  هانپ  تشپ و  ار  هار  دـشاب  رای 
ناشن نوچ  ناشک  یـشوماخ  يوس  ار  اه  تخر  شومخ  هشیدـنا و  کی  دـنا و  عمج  هلمج  شوهب  شوخ  رگنب  هعمج  ِزاـمن  رد  نیگن 

قطن وجب  هر  هن  ناگراتـسا  رد  مشچ  موُجن  ار  ناراـی  وت  ناد  تلـالد  رد  مومُه  رحب  رد  هک  ربـمغیپ  تفگ  ناـشن  ار  دوخ  نکم  ییوـج 
ِیف ماهَتـسُم  يا  ماَلَکلاَک  دـیناوخن  نیا  ناور  ددرگ  عَبَت  رد  هریت  ِتفگ  نالف  يا  ییوگ  قدـص  فرح  ود  رگ  وگم  دـشاب  رظن  شیوشت 

يداشگب وچ  تطبـض  رد  تسین  دـشک  یم  ار  نخـس  رم  وز  نخـس  هک  دـشر  فرح  نآ  رد  عراش  وشم  نیه  مـالکلا  َّرِج  ُهُّرَح  ٍنوجُش 
لوُسَر قِطنَی  اَم  هکنآز  تساور  دیاشگب  تسا  فاص  همه  نوچ  تسادـخ  یحو  هر  موصعم  هکنآ  ناور  هریت  دوش  یفاص  یپ  زا  ناهد 

: ندرک راچ  ار  اه  مشچ  لاثم  هرخـس  نم  وچمه  يدرگن  ات  لاح  یقیطنم ز  زاـس  ار  نتـشیوخ  ادـخ  موصعم  دـیاز ز  اوه  یک  يوَهلاـِب 
.دنک یم  تراشا  دعب  تیب  مین  رد  هکنانچ  نتساوخ ، يرای  زین  يرگید  زا  تقیقح  نتفای  يارب 

مُهُرما ردپ  يا  نک  تروشم  شاب و  رای  رگد  لقع  اب  تسه  تلقع  هچرو 
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نابز رب  یتوص  ای  يا  هملک  .ندرزآ  زا  تیانک  نتفگ : فا  ( 38 يروش ،  ) .ْمُهَْنَیب يروُش  ْمُهُْرمَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  يَروُش :
: ردام ردـپ و  هرابرد  تسا  میرک  نآرق  رد  هچنادـب  تسا  تراشا  .وگم ) مه  فا  یتح  دوخ  رای  هب   ) .دوش شجنر  بجوم  هک  ندروآ 
ام ياقآ  يا  تفگ  ار ) عوسی   ) ار وا  امُوت  تسا : ع )  ) یـسیع نانخـس  زا  ندوب : هار  راـی  ( 23 ءارـسا ،  ) .امُهْرَْهنَت ٍّفُأ َو ال  امَُهل  ْلُقَت  الَف 
هب سکچیه  متـسه  یگدنز  و  قح ، هار و  نآ  نم  تفگ  ار  وا  عوسی  میبایب ؟ هار  میناوت  یم  هنوگچ  سپ  يور  یم  اجک  وت  میناد  یمن 

(6 هیآ 5 - باب 41 ، انحوی ، لیجنا   ) .نم تلیسو  هب  زج  دیآ  یمن  ردپ  يوس 
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.ندش نیشن  ردص  .ندرک  بلج  دوخ  هب  ار  نارضاح  هجوت  .نداد  ناشن  ار  شیوخ  زا  تیانک  ندرک : نیگن  هقلح  رد  دوخ 

نیا رد  زین  اه  تیاور  .تسا  نخس  هنوگ  ود  نآ  رد  ار  نافراع  توکـس ، یـشوماخ : .نتفگن  نخـس  ندناشک : یـشوماخ  يوس  تخر 
دادغب خرک  رد  یلبـش  هکنانچ   » .دیآ راک  رد  يوغل  نتفگ  اب  هک  دـیاب  اجنآ  توکـس  هکنآ  یخرب  لصاح  .دراد  تلالد  هنوگ  ود  هراب 

هچنآ زا  وت ، راتفگ  زا  رتهب  وت  یـشوماخ  تفگ  یلبـش  .ِمالَکلا » َنِم  ٌریَخ  ُتوُکُّسلا  : » تفگ یم  هک  نایعدم  زا  دـید  ار  یکی  تفر  یم 
فشک « ) .ملع نم  مالک  تسا و  ملح  نم  توکس  هچنآ  زا  نم  یشوماخ  زا  رتهب  نم  راتفگ  .لزه  وت  یـشوماخ  تسا و  وغل  وت  راتفگ 

: هدومرف ص )  ) لوسر هک  .دوب  دیابن  شوماخ  دوب  مزال  نتفگ  نخس  هک  اجنآ  و  ص 465 ) بوجحملا ،

رِخآلا ِموَیلاَو  ِهَّللِاب  ُنِمُؤی  َناَک  نَم 
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.تُمصَِیلوا اریَخ  لُقَیلَف 

دصق رضحم  نآ  زا  ار  هدنیوج  هک  تسا  تقیرط  ناوخا  رضحم  دنک  یم  رما  یشوماخ  هب  انالوم  هک  اجنآ  و  ص 62 ) هیریشق ، هلاسر  )
.دیوج ناشن  انالوم  هدومرف  هب  ای  دشاب ، هدافتسا 

.ملعتم بلاط ، وج : ناشن 

: تلالد موُجن 

.نایامنهار زا  تیانک  ناگراتسا : موجر  ار  ناطیش  عمش و  ار  ناورهر  موجن  یباحصا  هک  ربمغیپ  تفگ 

دهاوخ تناهد  رب  لطاب  نخـس  نآ  لابند  هب  ییوگب ، تسرد  هملک  دنچ  ییاشگ و  نخـس  هب  بل  نوچ   ) .باوصان نخـس  هریت : ِتفگ 
.ناریح ماهَتسُم : .دمآ )

زاغآ عراش  .َماَلَکلا » ُّرُجَی  ُماَـلَکلا   » و .تساـه » هخاـش  ار  راـتفگ  ٍنوجُـشوُذ : ُثیِدَـحلا  : » تسا فورعم  لـثم  زا  هتفرگ  ٍنوجُـش :...  ِیف 
.ندرک زاغآ  تسرد  نخس  دشَر : ِفرح  رد  ندش  عراش  نخس .)  ) هدننک

.عیرس دوز ، وز :

یپ رد  یتسردان  نخس  ییوگ و  یم  یتسرد  نخس  .تسین  ترایتخا  رد  نخس  رگید  يدرک  نخس  زاغآ  نوچ  تطبـض :...  رد  تسین 
.دمآ دهاوخ  نآ 
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: قیطنِم ( 4 - 3 مجن ،  ) .یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  َو  ص :)  ) لوسر فصو  رد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  قِـطنَی : اَـم 
.ایوگ

نوچمه ات  امن  هار  ار  مدرم  رادرک  اب  وگم و  نخـس   ) .ندومن زیهرپ  لاق  لیق و  زا  ندرک و  داشرا  لاح  قوذ و  اب  لاح : زا  ندوب  قیطنم 
( .یشابم مدروخ  یلیس  وا  زا  مدش و  درم  نآ  هرخس  دوخ  ياه  تواضق  اب  هک  نم 

ار یضاق  یفوص  نآ  ندرک  لاؤس 

ار یضاق  یفوص  نآ  ندرک  لاؤس 

ارچ نیا  تسا  هدـمآ  تسد  یکی  زا  هلمج  هکنوچ  ررـض  رگید  نآ  تسا و  عفن  ارچ  نیا  رز  تسا  ناـک  کـی  نوـچ ز  یفوـص  تفگ 
ناور اهوج  نیا  تسایرد  کی  نوچ ز  تسا  هدمآ  تسم  نآ  رایشه و 
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همرس کی  نوچ ز  تساخ  هچ  زا  بذاک  حبص  قداص  حبص  تساقب  سمش  زا  راونا  همه  نوچ  ناهد  ِرهز  نآ  تسا و  شون  ارچ  نیا 
تساوران بوخ و  ِبرـض  نوچ  ار  دقن  تسادخ  ناطلـس  ار  برَّضلا  ُراد  هکنوچ  لَوَح  ّینیب و  تسار  دمآ  هچ  زا  لَحَک  ار  رظان  تسا 

َدلَولا دش  نیقی  نوچ  هیفـس  ّرُح و  دـسر  نوچ  مکـشا  کی  زا  نزهار  کی  نآ  تسیچ و  زا  ریفَخ  نیا  نم  هار  ار  هر  دومرف  ادـخ  نوچ 
مـشچ هژم  هاگ  ندییور  ِندوب  نوگ  همرـس  تغل  رد  لَحَک : رارق  نیع  زا  شبنج  نارازه  دص  رازه  نیدنچ  اب  دید  هک  یتدـحو  هیبا  ُّرِس 

.تسا هدرب  راک  هب  رایسب  ار  اه  حماست  نیا  ریظن  انالوم  یلو  تسا ، لحَک  تسا  ندیشک  همرس  ینعم  هب  هچنآ  و  تقلخ ، رد  تسا 

.ینیبود لَوَح :

ْمُکَقَلَخ يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  هک : تسا ، شنیرفآ  ِردصم  تیب  نیا  رد  برضلاراد  زا  دوصقم  دننز و  هکـس  نآ  رد  هک  اجنآ  برَّضلا : ُراَد 
: ریفَخ ( 108 فسوی ،  ) .ٍهَریَِصب یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  نم : هار  ( 1 ءاسن ،  ) .ٍهَدِحاو ٍسْفَن  ْنِم 

(. هار رد   ) نابهگن ظفاحم ،

یم دلوتم  يوخ  ود  اب  رـسپ  هنوگ  ود  يردـپ  زا  ارچ  دراد ) دوخ  رد  ار  وا  ياه  يوخ   ) تسا ردـپ  زمر  دـنزرف  رگا  مکـشا :...  کی  زا 
.دوش

241 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.4 تیب 3115 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هیبا : ُّرِس  َُدلَولا 

ناهج رد  هچره  رگا  هک  دراد  یم  او  شـسرپ  هب  ار  یفوص  داد ، اضر  هتـساوخ  اضق  هچنآ  هب  تسیاـب  هک  تیب 1577  رد  یضاق  هتفگ 
رب ریدقت ، رد  ارچ  تسوا  هدارا  هب  ادخ و  تساوخ  دهد  یم  خر 
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رد یضاق  دیآ و  شیپ  ارجام  نیا  دنز و  یلیس  ارم  وا  هک  تسا  هدش  ردقم  ارچ  دب ؟ ملق  یضعب  رب  تسا و  هتفر  کین  ملق  اهراک  ضعب 
.دهد یم  خساپ  دعب  ياه  تیب 

ار یفوص  یضاق  نآ  نتفگ  باوج 

ار یفوص  یضاق  نآ  نتفگ  باوج 

رد هُک  وچ  وا  ناتسلد  رارق  زا  دمآ  لصاح  ناقشاع  يرارق  یب  هکنانچمه  ونش  نیا  نایب  رد  یلاثم  کی  وشم  هریخ  ایفوص  یضاق  تفگ 
هنوگچ نوچ و  همه  نیا  هتخیر  اهور  بآ  شیور  بآ  هتخیگنا  اه  هیرگ  وا  هدنخ  هدش  نازرل  اه  گرب  نوچ  ناقشاع  هدمآ  تباث  زان 

دوب و ار  دض  دـض ، لَلُح  اه  یتسه  دندیـشوپب  نآز  لمع  تاذ  رد  تسین  شَّدـِن  ّدـض و  دـپط  یم  نوچ  یب  يایرد  رـس  رب  دـَبَز  نوچ 
لثم ود  هکنوچ  دنک  یک  ار  نتـشیوخ  ِلثم  لثم  دب  کین و  لثم  لثم  دَوب  هچ  ّدـِن  دـهج  نوریب  دزیرگب و  وا  زا  کلب  دـهد  یک  یتسه 
یب دـن  تسا و  ّدـض  یب  رحب  رب  یفک  نوـچ  دـض  ّدـن و  ناتـسب  گرب  رامـش  رب  یقلاـخ  رد  نآ  زا  رت  یلوا  هچ  نـیا  یقّتم  يا  دـندمآ 
یک ناـج  نوچ  هنوگچ و  نیا  تسوت  ناـج  وا  تبعل  ِنیرتمک  رحب  تاذ  ردـنا  دـجنگ  هنوگچ  نوچ ، رحب  ِتاـم  درب و  وت  نیب  هنوگچ 

.ندرک یخاتسگ  ندش : هریخ  تسرد  دش 

قولخم ءایشا  همه  هک  هَّزِعلا  ُّبَر  تردق  یلزا و  تاذ  ندوب  ریغتیال  توبث و  تادوجوم و  رییغت  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  ناتـسلد : رارق 
رگید ناسنا و   ) .ملاع رد  تاّریَغتم  راثآ و  ناقـشاع : .رییغت ) لیدـبت و  رد  تاـقولخم  تسا و  ریغتی  ـال  هزعلا  بر   ) .دنتـسه وا  قشاـع  و 

ناهج تادوجوم  زا  تیانک  هنوگچ : نوچ و  .اه ) هدیرفآ 
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.شوج رد  ایرد  يور  رب  فک )  ) َدبَز نوچمه  دنا  تکرح  رد  دنیوا و  رثا  یگمه  .دنا  فلاختم  مه  اب  رهاظ  هب  هک 
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.دننام لثم ، ِّدن :

دهد یم  يرتشیب  حیـضوت  دعب  تیب  رد  دیـشخب و  یتسهار  تادوجوم  تسین ، يدننامه  ای  يدض و  ار  ادخ  نوچ  دندیـشوپب :...  نآز 
؟ دروآ یم  دوجو  هب  ار  نانآ  هنوگچ  دندوب  ادخ  ِّدن  ای  دض و  ملاع  تادوجوم  رگا  هک 

زا یکی  دـندوب ، رگیدـکی  اب  يواستم  قلاخ ، ود  ناهج  رد  رگا  هک  دـننک  یم  هماقا  ناـملکتم  هک  یلیلد  هب  تسا  تراـشا  لـثم :...  ود 
ناحجر یکی  رگا  تسا و  حِـجرم  الب  حـیجرت  ود  نآ  زا  یکی  هب  تاقولخم  ِقلخ  تبـسن  زین  دـنک ، قلخ  ار  يرگید  دـناوت  یمن  اـهنآ 

.تسا یتسه  قلاخ  وا  دراد 

.فصو یب  هنوگچ : یب 

هتـشاد و نایب  دوخ  وا  هچنآ  زج  تسا  ناهن  قولخم  زا  تقلخ  ّرـس  .ناهج  رد  یلاعت  قح  تردـق  ياه  فرـصت  زا  تیانک  تام : دُرب و 
یمدآ هرابرد  وا  ناـسحا  نیرتمک  تبعل : نیرتمک  ( 23 ءایبنا ، .َنُولَئُْـسی  ْمُه  ُلَعْفَی َو  اَّمَع  ُلَئُْـسی  ال  هک : دیآ  یمن  رد  وا  راک  رد  ینوچ 

.تسا ناهن  ناگمه  زا  نآ  تقیقح  هدیشخب و  ودب  هک  تسا  یناج 

تادوجوم رد  هک  اهداضت  نیا  تساـتکی ، يادـخ  قولخم  تسا  ناـهج  رد  هچنآ  رگا  دیـسرپ ، یـضاق  زا  یفوص  شیپ  ياـه  تیب  رد 
ِتابث اب  تادوجوم  قلاخ  اب  ار  نانآ  تبسن  رگیدکی و  اب  ار  تادوجوم  داضت  ینوگرگد و  تسخن  یضاق  .تساجک  زا  دوش  یم  هدید 
بـسح رب  اه  قشاع  تسا و  راوتـسا  تباث و  هوک  نوچ  قوشعم  هکنانچ  دیوگ  یم  .دنک و  یم  هسیاقم  ناقـشاع  يرارق  یب  قوشعم و 

لزلزتم دوخ  تعیبط 
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.تسایرد رب  اه  فک  ششوج  نوچ  تساه و  تلاح  نآ  نوچمه  اهداضت  نیا  .دنا  نینچ  راگدرورپ  هب  تبسن  زین  قولخم  رارق ، یب  و 
.رییغت لدبت و  رد  فک  تسا و  تباث  ایرد 

ای وا و  دـض  اه  هدـیرفآ  رگا  هک  تسا  نیا  درادـن  تافانم  وا  لعف  تاذ و  تدـحو  اب  اه  ینوگرگد  نیا  هکنیا  ناشن  دـیوگ  یم  سپس 
نآ ام  هچنآ  .دروآ  یمن  دوجو  هب  ار  دوخ  ِلثم  لثم  دنک و  یمن  دیدپ  ار  دوخ  ِّدض  دض  هک  ارچ  دندمآ  یمن  دوجو  هب  دندوب  وا  دننام 

يایرد نآ  تسا و  هتـساخرب  شبنج  کی  زا  همه  هک  تساـیرد  جوم  نوچمه  اـهداضت  .تسین  داـضت  تقیقح  رد  مینیب  یم  داـضت  ار 
ناوت یمن  ار  نآ  تقیقح  تسا ، نوچ  هچ و  زا  نورب  یتسه 
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ناوت یم  اـیآ  .تسا  قح  ترـضح  ياـه  تقلخ  زا  يرثا  نیرتـکچوک  هک  دـنز  یم  لـثم  حور  هب  تفاـیرد ؟ ناوت  یمن  ارچ  .تفاـیرد 
(85 ءارسا ،  ) .یِّبَر ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  هک : هن ، تسناد ؟ ار  حور  ینوچ  یگنوگچ و 

َال زا  تساجنآ  لک  لقع  نوچ  دنچ و  قیضم  رد  دجنگب  یک  ناج  لقع و  دمآ  رت  یـشان  ندب  زا  نآ  رطَق  ره  رد  هک  يرحب  نانچ  سپ 
هک هیاس  زا  يرای  ماوت  هیاس  نیقی  نم  دـیوگ  مسج  داعم  رحب  نآ  زا  چـیه  يدرب  يوب  داـمج  ياـک  ار  دـسج  رم  دـیوگ  لـقع  نوُمَلعَی 
دنک هّرذ  تمدخ  يرونا  باتفآ  اجنیا  ردنا  تسازسان  زا  رت  خاتسگ  ازـس  هک  تسارـس  تریح  نآ  هن  نیک  دیوگ  لقع  مع  ناج  دیوج 

دزن اجنیا  زاب  دهن  رس  وهآ  شیپ  وس  نیا  ریش  يرکاچ  نوچ 
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ور هچ  زا  لیهجَت  نیع  دوب  میلعت  یپ  زا  ییوگب  رگ  اعد  دـیوج  یمه  نانیکـسم  نوچ ز  یفطـصم  دـیاین  رواـب  ار  وت  نیا  دـهن  رپ  وهیت 
شیوزج ره  هچرگ  تسا  يو  سوکعم  لعن  ینامگدـب  رایرهـش  نآ  دـهن  اـه  یبارخ  رد  راوهاـش  جـنگ  هک  دـناد  یم  هکلب  دوب  میهفت 

ایفوص ناه  تفگ  مهاوخ  تیـشاملَق  وت  اب  دش  هقرف  دـص  لب  داتفه  ببـس  نیز  دـش  هقرغ  تقیقح  رد  تقیقح  لب  تسا  يو  سوساج 
«20  » نآ ِدعب  تعلخ  شاب  یم  رظتنم  نامسآ  دیآک ز  مخز  ره  ار  وت  رم  ناج  شوگ  اشگب  نهپ  شوخ 

تندرگ اهتنم  یب  توشر  ار  ییلیـس  اهب  هّشپ  رپ  ار  ایند  هلمج  دنتـسم  ِتخت  جات و  دـشخبن  سپ  دـنز  یلیـس  تک  تسا  هاش  نآ  هن  وک 
رضاح کیل  دنتشارفا  دوخ  ياهرس  الب  نآز  دنتـشادرب  ایبناک  اهافق  نآ  ناتـس  یلیـس  قح  دزد و ز  رد  تسُچ  ناهج  نیّرز  قوط  نیز 

سک چــیه  هناــخ  هـب  مدــیباین  هـک  سپ  زاــب  وا  درب  ار  تـعلخ  هــنرو  ار  وــت  رم  دــبایب  وا  هناــخ  هــب  اــت  یَتـَـف  يا  دوــخ  رد  شاــب 
__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 20)

نیما يا  دمآ  ندرگ  اب  نارد  رگ  نیبب  مه  ار  افص  يدید  افق  نآ 
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.قح تردق  زا  تراعتسا  رحب :

.هدیرفآ زا  تراعتسا  رطَق :

.راک هزات  يدتبم ، یشان ء : یشان :

.ندربن ودب  هار  لیلد  اب  ندیجنگن : نوچ  دنچ و  قیضم  رد  یشارت  نخس  یناقاخ  رب  یشان  دنچ  مغر  هب  تسا  متخ 

نادان و تندب  نوچمه  نآ  مهف  رد  تناج  لقع و  یـسانش و  یمن  تسا  نارکیب  يایرد  نآ  ياه  هدـیرفآ  زا  يا  هرطق  هک  ار  تناج  وت 
سپ دنا  ناوتان 
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.دنک یم  رارقا  ینادان  هب  نآ  تخانش  رد  لقع  هک  يرآ  رد  دوخ  شناد  هدودحم  رد  ار  ییایرد  تسا  نکمم  هنوگچ 

ام مهو  رگا  دشاب : هتفرگ  ماهلا  نآ  زا  انالوم  هک  تسین  رود  دوش و  هدروآ  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع یلوم  نخـس  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
بیغ ياـفرژ  هب  ترکف  دنمـس  اـت  دـشوکب  هسوسو  زا  اّربم  هشیدـنا  و  دـناسر ، وا  تردـق  ّدـح  رـس  هب  ار  دوخ  اـت  دوش  ناّرپ  ریت  نوچ 
تافص هب  ات  دهاوخ  درخ  یشیدنا  کیراب  دنادرگ و  ادیش  هتـشگرس و  وا  تافـص  تخانـش  هار  رد  ار  دوخ  اه  لد  و  دنارب ، شتوکلم 

رد هتسنادن  هکنآ  تسازسان : زا  رت  خاتسگ  ازـس  هبطخ 91 ) هغالبلا ، جهن   ) .دنادرگ زاب  شتردق  تسد  دـناد  ار  يو  تاذ  هدیـسرن ، وا 
.دش دهاوخ  هقرغ  دهن  اپ  دشاب و  هاگآ  هلمجلا  یف  نآ  قمع  تعسو و  زا  هکنآ  اما  تسا  روذعم  دهن  ماگ  ایرد  نیا 

دهد یم  ترورض  نیا  متفگ  هکنیا  دهن  ّتیفیک  هک  ار  نوچ  یب  راک 

هک دشک  یم  اجنادب  راک  هاگ  قح  ترـضح  هب  قشع  یگتفیـش و  رد  نید  ِراک  دشابن  یناریح  هک  زج  نیا  ّدض  هگ  دیامنب و  نینچ  هگ 
(. دعب هب   2 / 1710 « ) نابش یسوم و   » ناتساد هب : دینک  هاگن  هنومن  يارب  .دنتفا  یم  شیپ  نالماک  زا  ناصقان 

: دنک تیاور  هّللادبع  نب  هیما  زا  لقن  هب  تیب  نیا  حرش  رد  يورقنا  دیاین : رواب  ار  وت  نیا 

َنیِملسُملا ِکِیلاَعَِصب  ُرِصنَتسَی  ُِحتفَتسَی َو  ص )  ) ُِّیبَّنلا َناَک 

هدـش و دراو  يونثم  ثیداـحا  رد  باـتک  نآ  زا  هدرک و  لـقن  وا  زا  ار  تیاور  نیمه  يوقلا  جـهنملا  رد  يولوم  دـمحا  نب  فسوی  و  . 
قئاقحلا زونک  ریغصلا و  عماجلا  ار  نآ  ذخأم 
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: تسا هدمآ  ریثا  نبا  هیاهن  رد  .تسا  هتشون 
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.مِِهب ُرِصنَتسَی  َنیِرِجاَهُملا َو  ِککِیلاَعَِصب  ُِحتفَتسَی  َناَک 

: تسا رارسالا  فشک  رد  و  حتف ) هملک  لیذ  هیاهن ، )

نیرجاهملا کیلاَعَص  َنیِرِجاَهُملا و  ِکِیلاعَِصب  ُِحتفَتسَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک 

دراد رظن  رد  انالوم  هچنآ  ِدنتسم  تیاور  نیا  یلو  ص 274 ) ج 1 ، رارسالا ، فشک   ) .هدرک فص  ار  ناشیا  ادخ  لوسر  هک  دنا  ناشیا 
ینعم .تسین 

برَعلا ِکِیلاَعَِصب  ُِحتفَتسَی 

: دیوگ هک  تسا  هدمآ  گرم  ماگنه  بلاطوبا  ّتیصو  رد  هکنانچ  .درب  شیپ  نانآ  هلیسو  هب  ار  مالسا  راک  هک  تسا  نیا 

.هَتَوعَد اوباَجا  دَق  ِساَّنا  َنِم  َنیِفَعضَتسُملا  ِفارطلا َو  ِیف  ِّزِعلا  ِلها  ِبَرَعلا َو  ِکِیلاَعَص  َیلا  ُرُظنا  یِّنَال 

تـسین نیا  نآ  ینعم  درب و  شیپ  نانآ  اب  ار  مالـسا  راک  هک  تسا  نیا  رِـصنَتسَی » حتفَتـسَی و   » ینعم سپ  ص 140 ) نیظعاولا ، هضور  )
.تساعد تساوخرد  ینعم  هب  هاگ  حاتفتسا  دنچره  .درک  یم  دوخ  قح  رد  اعد  تساوخرد  نانآ  زا  هک 

هب يزاـین  دوخ  دوب و  مدرم  میلعت  يارب  کیلاعـص  زا  ص )  ) لوسر نتـساوخ  اـعد  ییوـگب  رگا  هک : تسا  نیا  ـالوم  هدوـمرف  هصـالخ 
اب ار  امـش  منک و  یم  نم  هکنانچ  دینک  اعد  بلط  نانیکـسم  زا  دیوگب  دیاب  دوب  نینچ  رگا  اریز  تسین ، هتفریذـپ  تشادـن  نانآ  ياعد 

دندنام و یم  تلاهج  رد  کیلاعص  نآ  هک  دوب  نآ  هجیتن  درکن و  هاگآ  هتکن  نیا  زا  ار  نانآ  هدومرفن و  نینچ  وا  اما  .منازومآ  یم  نآ 
یتیانع هفیاط  نیا  هب  ار  ادـخ  هک  تسناد  یم  وا  تسین  نینچ  اما  .دـهاوخ  یم  اعد  دوخ  يارب  نانآ  زا  ص )  ) لوسر هک  دنتـشادنپ  یم 

.تسا یبارخ  رد  جنگ  انالوم  ریبعت  هب  تسا و 

: تسا ثیدح  رد  هکنانچ  راوهاش : جنگ 

َدبِع اَنا 
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.ِیلجَال مِِهبُوُلق  ِهَرِسَکنُملا 

.دنرامشب راوخ  ار  نانآ  هماع  ات  دوخ  ناتسود  ِنتشاد  یفخم  زا  تیانک  ینامگدب : ( 2 تیب 1750 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )

: هتفگ .نیدب  تسا  تراشا  تسا : يو  سوساج  شیوزج  ره 

ار ناگدـنب  نیا  یلاـعت  قح  ( 2 تیب 1470 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) بولقلا سیـساوج  ناـج  ناـهج  رد  بویغلا  ماـّلع  صاـخ  ناگدـنب 
نارگید رارسا  زا  نانآ  هک  یلاح  تسا  هتشاد  هاگن  هدیشوپ 
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.دنا هاگآ 

و قح ، ترضح  تقیقح  هکنانچ  هدنام  اسانشان  هماع  رب  نانآ  تقیقح  دندرک  انف  قح  رد  ار  دوخ  قح  ِناقـشاع  نیا  نوچ  تقیقح : لب 
.دمآ دیدپ  اه  هقرف  تفایرد و  ار  نآ  دوخ  نظ  زا  سکره  هک  تسا  نیمه  يارب 

دنامن يزیچ  رگد  بجاو  زجب  دناشف  رب  ناکما  درگ  نکمم  وچ 

.4 تیب 3810 / لیذ  هب : دینک  هاگن  یشاملق : تسا  لاوز  نیع  اقب  تقو  رد  هک  تسا  لایخ  نوچ  ملاع  ود  ره  دوجو 

 ...: مخز ره  ار  وت  رم 

يزیشپ یـشاب  هتـشادار  ایند  تمعن  همه  رگا  ار :...  ایند  هلمج  تسا  يا  هدنب  كرابم  نیبرِخآ  درم  تسا  يا  هدنخ  رخآ  هیرگ  ره  رخآ 
زا  ) .تفای یهاوخ  ناوارف  ياـه  جـنگ  نآ  یپ  رد  دـسر  وت  هب  یجنر  وا  زا  رگا  و  ( 77 ءاسن ،  ) .ٌلِیلَق اْینُّدلا  ُعاتَم  ُْلق  هک : درادـن  شزرا 

تفایرد يارب  دیاب  اما  .دشخب  باسح  یب  دزم  تیادـخ  ات  زاس ، راومه  دوخ  رب  ادـخ  هار  رد  ار  اه  جـنر  دـنبرب و  مشچ  ایند  ياهرویز 
: ثیدح هب  تراشا  ار  تیب  نیا  يونثم  ثیداحا  .دش ) دهاوخ  هتشاد  زاب  وت  زا  هنرگو  یشاب  هتشاد  یگدامآ  دزم  نیا 

ءام ََهبرَش  اهنم  اِرفاَک  یَقَساَم  ٍهَضوَُعب  َحانَج  ِهَّللا  َدنِع  ُلِدعَت  اینُّدلا  َِتناَک  َول 

تسا هتسناد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3261 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین طابترا  یب  و 

یضاق نآ  زا  یفوص  ندرک  لاؤس  زاب 

یضاق نآ  زا  یفوص  ندرک  لاؤس  زاب 

نیولت يدرواـین ز  رب  شیپ  هب  يدرواـین  يروش  یمد  ره  نادواـج  يداـشگ  تمحر  ِيوربا  ناـهج  نیک  يدوـب  هچ  هک  یفوـص  تفگ 
يدروان فوخ  ار  ینمآ  بت  گنـس  يدوبن  ار  تّحـص  ماج  ار  زومآ  شیع  غاب  يدربن  يَد  ار  زور  غارچ  يدـیدزدن  بش  شین  شاـه 

: نیولت شتمعن  رد  هشَخرَخ  يدوبن  رگ  شتمحر  دوج و  یتشگ ز  مک  هچ  دوخ  برُک 

( هّبشمب هب  هبشم  هفاضا  : ) تّحص ماج  ( 2 تیب 2484 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) اه نول  ریما  يا  نک  یتمحر  ام  نیولت  رب  هک  تّوق  نآ  ّقح 
.شیوشت هن  دوب  يرطاخ  هدوسآ  هشیمه  يرامیب  هن  دوب  یتسردنت  هشیمه 

یم مدرم  رس  رب  الب  مد  ره  ارچ  تساه ؟ متـس  اه و  یبارخ  اه و  یتشز  ناهج  رد  ارچ  .تسا  هدوب  نایم  رد  هتـسویپ  هک  تسا  یـشسرپ 
.تسا دعب  هب  تیب 1720  زا  خساپ  دوش و  یم  زاغآ  تیب 1710  زا  یفوص  هب  خساپ  همدقم  .يدوب  شیاسآ  همه  رگا  يدوب  هچ  دیآ ؟

ندروآ لثم  ار  يزرد  كرت و  هّصق  ار و  یفوص  لاؤس  یضاق  باوج 

هراشا

ندروآ لثم  ار  يزرد  كرت و  هّصق  ار و  یفوص  لاؤس  یضاق  باوج 

هب یتفگ  یمه  ناطاّیخ  ِردـغ  بل  دـنفرپ  نآ  هک  يدینـشنب  وت  ییفوک  ِفاـک  وچ  تنِطف  زا  یلاـخ  ییفوص  وَر  یُهت  سب  یـضاق  تفگ 
رمـس رد  نیا  نآ و  اب  وا  درک  تیاکح  یم  نیُرب  رد  ییابُر  هراپ  هّصق  هَِفلاس  ياه  هناـسفا  دومن  یم  هفیاـط  نآ  يدزد  رد  ار  قلخ  بش 

دوب هتـشگ  تیاکح  شاازجا  هلمج  دوفُو  نآز  بذاج  تفای  نوچ  عمتـسم  يا  هماگنه  هدمآ  عمج  وا  درگ  يا  همان  يدزد  دـناوخ  یم 
(. رفس  ) تلیسو یب  .هیام  یب  ور : یهت 

زا هن  یجاب  تسه  ور  یهت  درم  رب  هن 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3262 

http://www.ghaemiyeh.com


.رکف هاتوک  .تسا  رکفت  زا  هیام  كدنا  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  یجارخ و  دهاوخ  سک  هناریو 

زا یتروص  دنا  هتشون  طقف  یقامخج  رد  اما  یفوک ،) لیذ  همان ، تغل   ) یقامخچ فاک  لباقم  تسا : هدمآ  همان  تغل  رد  یفوک : ِفاک 
ك» : » دیوگب دـیاب  دیـسر  یم  ك »  » فرح هب  نوچ  ابفلا  ندـناوخ  ماگنه  كدوک  میدـق  ياه  هناخ  بتکم  رد  فاک ، فرح  نتـشون 

نیریش بل : دنق  رپ  یشناد ) یب   ) .درادن شکرس  هک  یفاک  تسا ، گ »  » لباقم یفوک  ك »  » لیصفت نیدب  گ .»  » شکرس .یفوک ك 
.وگ هّصق  زا  تیانک  .راتفگ 

.هتشذگ هَِفلاس :

( .دیدزد یم  نآ  زا  يا  هراپ  دندرب ، یم  طایخ  دزن  تخود  يارب  ار  هچراپ  هک  یماگنه   ) .شرب نیُرب :
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ساسا هخـسن  هلمج  زا  اه و  هخـسن  همه  رد  دـنچره   ) .دوب نآ  رد  ناطایخ  هلمج  زا  نادزد ، يدزد  هک  یباتک  زا  تیانک  هماـن : يدزد 
.تسا تیب 1655  ینعم  حیضوت  هدنیآ  ياه  تیب  و  .تسا ) هدوب  همان  يزرد  لصا  رد  تفگ  ناوت  یم  تسا ، تروص  نیدب 

نیِعِمَتسُملا ِمَمِهِردَقِب  َنیظِعاَولا  ِناَسِل  یَلَع  َهَمکِحلا  ُنِّقَلُی  یَلاَعَت  َهَّللا  َّنا  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ُّیِبَّنلا  َلاَق 

َنیِعِمَتسُملا ِمَمِهِردَِقب  َنیظِعاَولا  ِناَِسل  یَلَع  َهَمکِحلا  ُنِّقَُلی  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنا  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ُِّیبَّنلا  َلاَق 

دباـین نوچ  راـچ  تسیب و  دزاون  وک  ار  ینیگنچ  تسا  یبص  زا  مّلعم  ِّدِـج  یمرگ و  تسا  یبل  شوخ  ار  یـسک  را  تسا  عمـس  بذـج 
یحو ریگ  بیغ  ِياـه  شوگ  يدوـبن  رگ  لـمع  رد  دـبنجب  شتـشگنا  هد  هن  لزغ  هن  دـیآ  شداـی  هرارح  هن  راـب  گـنچ  ددرگ  شوـگ 

زا راک  هک  دشاب  نیا  كالَول  مد  نآ  نیمز  يدیدنخ  هن  یتشگ  کلف  هن  نیب  عنص  ياه  هدید  يدوبن  رو  ریـشب  کی  نودرگ  يدروان ز 
قبط هباوخمه و  قشع  زا  ار  هماع  راظن  تسا و  زیت  مشچ  يارب 
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شاب شیدنوادخ  فهک  گس  ور  راوخ  همعط  دشابن  يدـنچ  یگـس  ات  راغت  رد  يزیرن  یجامُتت  بآ  قح  عنـص  ِقشع  ياورپ  دوب  یک 
 ...: یَلَع َهَمکِحلا  ُنِّقَُلی  یلاعت  َهَّللا  َّنا  شافطصا  تراغت  نیز  دناهر  ات 

يا هدنیوگ  رگا  تسا : عمـس  ِبذج  ( 6 تیب 1241 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) ابَق يزرد  دَُرب  هجاوخ  ِدـق  رب  ابَن  دـیآ  عمتـسم  ردـق  هکنآز 
.تسا هدادارف  وا  نخس  هب  شوگ  هدنونش  هک  تسا  نآ  زا  دیوگ  یم  نخس  کین  ای  دیوگ  یم  کین  نخس 

( مکح لاثما و  « ) .دروآ راک  رس  رب  ار  نخس  بحاص  عمتسم   » تسرد دیان  رادیرخ  یب  رهگ  تسخن  دیاب  هدیشوین  ار  نخس 

252 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: راهچ تسیب و 

لیذ هب : دینک  هاگن  هرارَح : ( 1 تیب 2194 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) راهن دش  هگیب  تشذـگب و  ناوراک  راهچ  تسیب و  نیا  ِزاوآ  زک  ياو 
.2 تیب 534 /

.یقیسوم بابسا  تالآ و  نتخاون  زا  تیانک  لمع :

.یهلا یحو  هدنریگارف  ریگ : بیغ 

.2 تیب 970 / لیذ  هب : دینک  هاگن  كالَول :

.دنزپ کشک  ای  غود  اب  هک  تسا  یشآ  جامتت : جامُتت : ِبآ 

.دنشاب نآ  ناهاوخ  هک  تسا  یناسک  لاح  لماش  یهلا  ضیف  ار  داز  شوخ  شوخ  ِزاب  نآ  دید  ار  دالوا  دزپ  یجامُتت  هک  ات 

.هاگرد مزالم  زا  تیانک  فهک : گس 

ایند يا  كدنا  تمعن  زا  دنیزگب و  ار  وت  ات  هن  يور  ادخ  هاگرد  رب  ار  بلق  یفهک  ِبلک  یتسُجب  یک  ار  بلک  يدوبن  یقشع  گر  رگ 
.دناهرب

.يوایند ياه  تمعن  زا  تراعتسا  راغت :

فـشک دش ز  هریط  تخـس  اطخ  زا  یکرت  هماگنه  نآ  ردنا  تفهن  ردنا  نایزرد  نآ  دـننک  هک  تفگ  هنامحر  یب  ياه  يدزد  هکنوچ 
زیختسر زور  وچ  بش  اطِغ  نآ 
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رـشحَم ار  نامز  نآ  زار  فشک  رد  ودـع  ود  اجنآ  ینیب  زارف  یگنج  رد  وت  ییآ  اجک  ره  یُهن  لـها  یپ  زا  درک  یم  فشک  اـهزار  نآ 
هک سب  تسا  هتخادنا  يوک  هب  ار  حیاضف  نآو  تسا  هتخاس  یمـشخ  بابـسا  ادـخ  هک  ناد  روص  ار  وگزار  يولگ  نآو  ناد  روکذـم 
اغد رکم و  نیا  رد  رتاتـسا  تسیک  امـش  رهـش  رد  صاّصق  يا  تفگ  درد  مشخ و  ار و  كرت  دـمآ  فیح  درک  رکذ  ار  ناـیزرد  ردـغ 
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.دناوخ یم  همان  يدزد  ناتساد  هک  وگ  هصق  تفگ :

.نیچ یلامش  نیمزرس  اتخ : اطخ :

وا يارب  ات  تفر  ناکرت  زا  یکی  دزن  یطایخ  : » تسا هدروآ  ءایکذَالا  باتک  رد  يزوج  نبا  هک  تسا  یتیاکح  زا  هتفرگرب  ناتـساد  نیا 
هدنخ كرت  داد  يزیت  سپ  ددزدب ، هچراپ  زا  دوبن  نکمم  ار  طایخ  تسیرگن و  یم  ودب  كرت  درک  زاغآ  ار  ندـیرب  نوچ  .دربب  ییابق 
رگید يا  هطرـض  تفگ  ار  طایخ  تسـشن و  كرت  سپ  .تفرگرب  هچراپ  زا  تساوخ  یم  هچنآ  طایخ  داـتفا  تشپ  هب  هکناـنچ  تفرگ 
هدروآ ص 135 )  ) اشگلد هلاـسر  رد  دـیبع  ار  ناتـساد  نیا  و  ص 145 ) ءایکذالا ، « ) .دوش گنت  اـبق  هک  دوبن  اور  تفگ  طاـیخ  هدـب ،

.تسا

ناتساد لصاح  .دراد  یکیدزن  كدنا  ناتساد  نیا  اب  هدمآ  زین  مکح  لاثما و  رد  تسا و  فورعم  هماع  نایم  هک  ملع » داتسا   » ناتساد و 
هدش اپرب  تمایق  دـید  باوخ  رد  یبش  .تشاد  یم  رب  یکدـنا  دـندروآ  یم  وا  دزن  نتخود  يارب  هک  تخر  ره  زا  دوب و  یطایخ  هکنیا 

.تسا نازیوآ  نآ  رب  دوب  هدیدزد  مدرم  ياه  تخر  زا  هچره  هک  درب  یم  یملع  وا  شیپاشیپ  يا  هتشرف 
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درگاش .ملع  داتـسا  وگب  مرادرب  يرتشم  تخر  زا  متـساوخ  نم  هاـگره  تفگ  ار  درگاـش  نادادـماب  تساـخرب و  باوخ  زا  همیـسارس 
نوچ طایخ  .درب  وا  دزن  بایمک  ياهبنارگ  يا  هچراپ  یکی  يزور  هکنیا  اـت  تشاد  یم  رب  تسد  ندـیدزد  زا  داتـسا  درک و  یم  نینچ 
نیا زا  مرَو  درد و  تفگ  درادنرب  تخر  نآ  زا  داد  یمن  لد  ار  داتـسا  .ملع  اتـسا  تفگ  درگاش  تشادرب  یکدنا  دـش  لوغـشم  راک  هب 

.ملع يوت  دوبن 

.تسا نایز  رد  یناهن  ياه  يدزد  ندش  راکشآ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .شوپرس و  نتشادرب  اطغ : فشَک 

هک زیخاتـسر  زور  نوچمه  تفگ ، یم  درم  يارب  نایز  رد  يدزد  زا  ماگنه  بش  هک  ییاه  ناتـساد  اـب  وگناتـساد  درک :...  یم  فشک 
.نادنمدرخ یُهن : لها  تیب 1651 )  ) .درک یم  المرب  ار  نانآ  یتشز  دوش ، یم  راکشآ  اه  یناهن 

یتشز نآ  .دـنیوگ و  یم  ار  رگیدـکی  ياه  یتشز  ود ، نآ  دـید  یهاوخ  ینیب ، سک  ود  نایم  یگنج  هاگره  زار : فشک  رد  ودـع  ود 
یَْلُبت َمْوَی  تسا : رشحم  زور  نوچ  نتفگ 

254 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.روص خفن  نوچ  ود  نآ  ِگناب  و  ( 9 قراط ،  ) .ُِرئارَّسلا

.ندرک اوسر  حیاضف : نتخادنا  يوک  هب  .نتخاس  راکشآ  نتخادنا : يوک  هب 

.غیرد فیح :

.وگ هّصق  ارس ، ناتساد  صاّصق :

.ار ناراکهانگ  هانگ  تسا  رشحم  زور  نتخاس  اراکشآ  زا  يا  هنومن  ار ، نایز  رد  ِيدزد  ارس ، ناتساد  نتخاس  راکشآ 

ندرب دناوتن  يزیچ  نم  زا  يزرد  هک  وا  نتسب  ورگ  كرت و  ندرک  يوعد 

ندرب دناوتن  يزیچ  نم  زا  يزرد  هک  وا  نتسب  ورگ  كرت و  ندرک  يوعد 

مشیپ درب  دراین  وا  بارطـضا  دص  اب  هک  نماض  نم  تفگ  شُک  قلخ  يدزد  یتسچ و  نیا  ردنا  شُـش  ِروپ  شمان  تسا  یطاّیخ  تفگ 
تام رت  تسُچ  وت  زا  هک  شدنتفگب  سپ  بات  هتشر 
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ورگ اجنآ  تسب  كرت و  دـش  رت  مرگ  شاهریوزت  رد  وت  هوای  يوش  هک  شاـبم  هّرغ  نینچ  دوخ  لـقع  هب  ور  رپم  يوعد  رد  دنتـشگ  وا 
مهدب نم  يزات  بکرم  نیا  ورگ  هک  دوشگرب  ار  ناهر  تسب و  ورگ  وا  دوز  دـندرک  رت  مرگ  شناعمطم  ون  ین  هنهک  ین  درب  دراین  هک 

یم دـشاب  هکره  زا  هک  مدرم  هدـننک  رهق  شُک : قلخ  ادـتبُم  نهر  رهب  مناتـساو  امـش  زا  یبسا  درب  دـناوتن  رو  نف  هب  وا  مشامق  ددزد  را 
.داتفارد دناوتن  وا  اب  یسک  ددزد و 

ینعم نیمه  رد  عسوت  كدنا  اب  ار  هملک  نیا  انالوم  دور  یم  نامگ  و  تسا ، ندرک » بسک   » بارطضا ياه  ینعم  زا  یکی  بارطـضا :
نیا رد  .درب ) دناوت  یمن  نآ  زا  هتشر  دشاب ، هتشاد  هچراپ  زا  یـشخب  ندروآ  تسد  هب  رد  وا  هک  یـششوک  همه  اب   ) .تسا هدرب  راک  هب 
هتشر مارد ، هک  یـشیوشت  همه  اب   ) .تفرگ كرت  تلاح  دیق  ار  نآ  تسا  نکمم  .تسا و  يزرد  تلاح  دیق  بارطـضا » دص   » تروص

.خن کی  زا  تیانک  .هدیبات  خن  بات : هتشر  .درب ) دناوتن  نم  زا  يا 

.هدننکفا عمط  هب  عِمطُم : عمج  ناعمطم : داد  رد  نت  شتنحم  بات  هب  هتشر  نوچ  داژن  روح  هچب  يزرد  مغ  رد  لد 

.نتسب ورگ  ناهر :
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.دوش هدناوخ  دناتن »  » دیاب دناوتن : .تسب ) ورگ  دوخ  بسا  رس  رب   ) .ندرک نّیعم  ار  طرش  نازیم  ندوشگ : رب  ناهر 

.ما هدرک  شیپ  زا  هک  یطرش  ادتبم : نهر 

لغد نآ  ناکد  رازاب و  هب  دـش  لغب  رد  دز  یـسلطا  نادادـماب  بارِح  وا  درک  یم  دزد  لایخ  اب  باوخ  هّصغ  زا  دربن  بش  نآ  ار  كرت 
مرگ درک  شمالس  سپ 
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يو زا  دیدب  نوچ  شیوخ  رهم  وا  لد  ردنا  دنکف  ات  شیب  كرت  ِّدـح  شدیـسرپ ز  مرگ  داشگ  شبیحرَت  هب  بلاج  زا  تسج  داتـسوا  و 
ار يارآ  مسج  رهب  الاب  گنت  گنت  شالاب  عساو و  مفان  ریز  گنج  زور  يابق  ار  نیا  ربب  هک  یلبنَتسا  سلطا  دنکفا  شـشیپ  یلبلب  ياون 

دعب راک  يور  وا  دیدب  دومیپب و  سپ  داهن  هدید  رب  تسد  شلوبق  رد  دادَو  وذ  يا  منک  تمدخ  دص  تفگ  ار  ياپ  دریگن  ات  عساو  ریز 
هدـنخ يارب  زا  ناِشتاریـشحَت  نالیخب و ز  زو  رفن  نآ  ياطع  اه و  مرک  زو  رگد  نازیم  ياه  تیاکح  زا  راُشف  رد  ار  بل  داـشگب  نآ  زا 
.ابحرم .نتفگ  ابحرم  بیحرَت : گنج  باَرِح : نوسف  هناـسفا و  رپ  بل  دـیرب و  یم  نورب  یـضارقم  درک  شتآ  وچمه  ناـشن  وا  داد  مه 

.دنیوگ رادید  ماگنه  اه  برع  هک  تسا  يدماشوخ 

.داهن تمرح  ودب  دوب ، وا  روخ  رد  هچنآ  زا  شیب  طایخ  شیب : كرت  ّدح  ز 

.ینابز برچ  زا  تیانک  یلبلب : ياون 

مهم ياهرهش  زا  یکی  .ینامثع و  تلود  تختیاپ  هینطنطـسق : رهـش :) يوس  هب   ) نیلوب نتـسیا  لوبناتـسا  لبنتـسا : هب  بوسنم  یلبنتـسا :
.هیکرت روشک 

.ددرگ یم  عنام  ار  ریشمش  مخز  مشیربا ، دوش و  یم  هتفاب  صلاخ  مشیربا  زا  میناد  یم  هکنانچ  سلطا  گنج : زور  يابق 

.داشگ عساو :

.تبحم اب  داداَو : وذ 

257 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ییوگ هدوهیب  راشف : .دیابرب ) نآ  زا  دیاب  هنوگچ  هک   ) .ندرک زادنارو  .ندرک  ار  راک  باسح  نتفرگ و  هزادنا  ندید : راک  يور 

نیا لامعتـسا  زا  ار  ینعم  نیا  هک  تسادـیپ  هدـش و  ینعم  لایع  رب  هقفن  نتـشاد  گنت  تاغللا  ثایغ  زا  لـقن  هب  هماـن  تغل  رد  ریـشحَت :
تیب و نیا  رد  هملک 
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/2791  ) يونثم رد  مه  زاب  هملک  نیا  یلو  دشن  هدید  یبرع  ربتعم  ياه  گنهرف  رد  رـشح »  » هدام زا  لیعفت  باب  .دنا  هدروآرب  نآ  ریظن 
هدـمآ تاـغللا  ثاـیغ  هماـن و  تغل  رد  هچنآ  اـب  يزور  درگ  ینعم  اـجنیا  رد  و  تسا ، مک »  » لـباقم اـجنآ  رد  تسا و  هتفر  راـک  هـب  ( 5

.تسا بسانم 

.ندرب مان  نداد : ناشن 

يزرد نتفای  تصرف  وا و  گنت  مشچ  ود  ندش  هتسب  هدنخ  تّوق  زا  ار  كرت  يزرد و  نتفگ  کحاضم 

يزرد نتفای  تصرف  وا و  گنت  مشچ  ود  ندش  هتسب  هدنخ  تّوق  زا  ار  كرت  يزرد و  نتفگ  کحاضم 

ایحا همه  زا  قح  ِزج  زا  نار  ریز  شدرک  دـیدزد و  يا  هراـپ  ناـمز  نآ  هتـسب  تشگ  شگنت  مشچ  ناتـساد  زا  تفرگ  ندـیدنخ  كرت 
يوعد لد  زا  تفر  شا  هناسفا  تّذـل  زا  ار  كرت  تسوا  زاّمغ  يرب  دـح  زا  نوچ  کـیل  تسوخ  راّتـس  یلو  نآ  دـید  یمه  قح  ناـهن 

هک وگ  یم  غال  ادـخ  رهب  زک  كرت  شدرک  هبال  یچا  غال  رد  تسا  تسم  رـس  كرت  هچ  نهر  هچ ؟ يوعد  هچ ؟ سلـصا  شا  هناـشیپ 
شوـخ لـفاغ  كرت  دز  هفین  رب  کبـس  سلطا  يا  هراـپ  اـفق  رب  وا  ههقهق  زا  داـتف  هک  اـغد  نآ  ینیمدـنخ  یغـال  تفگ  اذـتغُم  دـش  ارم 

نیا وا  درک  راب  ود  نآز  رت  نیمدـنخ  یغال  تفگ  ادـخ  رهب  زا  يوگ  یغـال  تفگ  اـطخ  كرت  موس  راـب  نینچمه  دزم  یم  کـحاضم 
شا هدنخ  هک ز  خاش  دـیدزد  ابق  زا  راب  موس  سپ  ههقهق  زا  یعّدـم  كرت  تسم  هَهلُوم  هتـسج  لقع  هتـسب  مشچ  راکـش  یّلک  ار  كرت 

نف یقاب  رد  درک  ار  داتـسا  نآ  يو  رب  دمآ  محر  اضتقا  درک  یمه  اتـسا  نآ  زا  غال  اطخ  كرت  نآ  راب  مراهچ  نوچ  خارف  نادیم  تفای 
تشگ َعلُوم  تفگ  ار  دادیب  و 
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: کـحاضم وگ  هناـسفا  ادـخ  رهب  نم  هب  هک  وا  داتـسا  رب  درک  ناـشفا  هسوب  نیبغ  تسا و  راـسخ  هچ  نیک  ربـخ  یب  نیا  رد  نوتفم  نیا 
.روآ هدنخ  نانخس 

نانچ اب  دومن  ناهنپ  دوخ  نار  ریز  دیدزد و  ار  هچراپ  زا  يا  هراپ   ) .قح زا  زج  قح :...  زج  زا 

259 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یلاعت قح  رب  زیچ  ره   ) .ندرک تیـصعم  یپ  رد  یپ  .نتـشذگ  هزادنا  زا  ندرب : دـح  زا  .دـیدن ) ار  وا  راک  یـسک  ادـخ  زج  هک  یکباچ 
: نتفر لد  زا  .دـنادرگ ) اوسر  ار  وا  دـنارذگب  دـح  زا  هدـنب  نوچ  نکیل  تسا ، بویعلاراّتـس  هک  دـناشوپ  یم  هدـنب  رب  تسا و  راکـشآ 

.ندرک شومارف 

.6 تیب 1680 1679 / هب : دینک  هاگن  هناشیپ : يوعد 

.روآ هدنخ  راتفگ  غال 

.تسا طایخ  یچا »  » زا دوصقم  و  كرتلا ) تاغل  ناوید   ) .نالک ردارب  یچا : یچا :

.روآ هدنخ  نیمدنخ : .تسا ) نم  عبط  دنیاشوخ  وت  نتفگ  غال   ) .بولطم ياذغ  اذتغم :

.راولش رد  تسا  ندرک  ناهنپ  زا  تیانک  ندز » هفین  رب   » تیب نیا  رد  دننارذگ و  نآ  زا  دنب  هک  راولش  رد  تسا  ییاج  هفِین :

.هدش هتفیش  هََهلُوم :

.هکت هراپ ، خاش :

« .دـنداهن یقاب  رد  نورزاک  تراجت  ابَرُغ  تفرگ و  ناصقن  یناوید  لام  نوچ   » .نداهن رانک  .نداد  نایاپ  .ندرک  مامت  ندرک : یقاـب  رد 
.صیرح دنمزآ ، َعلوم : همان ) تغل  زا  لقن  هب  ص 14 ، یخلب ، نبا  همانسراف  )

.نبغ نایز ، نیبَغ :

ددزد و یم  ار  رمع  تخر  هدرک  مرگرـس  دوـخ  هب  ار  همه  هک  تسا  ناـهج  هناـسفا  ناربـخ و  یب  زمر  وا  نتفگ  غـال  يزرد و  كرت و 
.دنیوا بیرف  مرگرس  نانآ 

بارخ روگ  بل  رب  تسین  هناسفا  چیه  وت  زا  رت  نیمدنخ  دومزآ  یهاوخب  هناسفا  دنچ  دوجو  زا  وحم  هتشگ و  هناسف  يا 
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تلقع هن  هک  ناهج  نیا  هوشع  وت  یشون  یک  هب  ات  کلف  ناتـسد  غال و  ییوج  دنچ  کش  لهج و  روگ  هب  هتفر  ورف  يا  تسیا  شیوخ 
هماج ماع  ِّيزرد  نیا  دزود  یم  درد  یم  درب  وت  نوچ  نارازه  دـص  يور  بآ  درم  درک و  میدـن  خرچ  نیا  غال  ناج  هن  نوناق  رب  دـنام 

260 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ماخ  لفط  ناگلاس 

دنک یغال  وا  سحن  دعـس و  هب  ات  دَک  رهب  شـشیپ  هتـسِش  نالفط  هریپ  داد  داب  رب  ار  هداد  دـمآ  يَد  نوچ  داد  داد  ار  اه  غاب  رگ  وا  غال 
دوجو تقیقح  هک  ار  نآ  انالوم  .هدـنام  اج  هب  نآ  زا  ای  وا  زا  یناتـساد  اهنت  هدرم و  هک  تسا  يزیچ  ای  یـسک  دروم  رد  هتـشگ : هناـسف 

.تسا هدرک  دننامه  هدرم  هب  هتشگ  نارگید  ياه  ناتساد  مرگرس  هتفرگ و  هدیدان  ار  شیوخ 

.هدنام هاگآان  زیچ  ره  ِتقیقح  زا  هتفاین ، هار  تقیقح  هب  هتفرورف : کش  لهج و  روگ  هب 

ار نآ  يونثم  ناحراش  اما  .تسا  هدمآ  دهاش  تیب  نیمه  هدـش و  ینعم  زیچان  درخ و  هیامورف ، تسپ و  ینعم  گنهرف  رد  دُرم : درک و 
رد مه  زاب  بیکرت  نیا  .رگمتس  عاجـش ، ریلد ، درما ، ندرک ، ریمعت  ندز و  هلـصو  ندرک ، هراپ  نتخود و  دنا : هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ 

: تسا هدمآ  يونثم 

: زین ریبک  ناوید  رد  دُرم و  درِک و  ار  لک  دروخ  یگنهن  ای  درب  بالیس  ار  هلمج  وگ  یلب  وک 

رداون گنهرف   ) .تسا بساـنم  زین  گـنرد  یب  لاـحلا ، یف  ینعم  درم  درِک و  یلک  درب  منینچمه  ریرپ  یلول  کـی  تشگ  یم  نم  درِگ 
راهب زا  لقن  هب  جاردننآ  ریبک ) ناوید  تاریبعت  تاغل و 
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« .دوش دیاع  ررض  یلعف  باکترا  درجم  هب  هک  دنیوگ  ییاج  رد  ترابع  نیا  : » دسیون يدرم » يدرک و   » لیذ مجع 

وت يور  زا  نم  يور  هبتار  دش  يدرم  يدرک و  نآ ، هنشت  زا  نم  یسرپ ز  یم  هچ  یشوهیب  يوراد  ات  تخیر  شمشچ  ماج  رد  شطخ 
درک و  » اهدربراک نیا  عومجم  زا  .هدش  طبض  فاگاب  يدرم » يدرک و   » تیب نیا  رد  يدرم و  يدرگ و  یلثم  هّجوم  تساجنیا  يدرگ 

.دیامن یم  رت  بسانم  ماود ، یب  هدنور ، تسد  زا  دوز  هدنیآ و  تسد  هب  دوز  ینعم  رد  درم »

261 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ایند زا  تراعتسا  ماع : يزرد 

.دنا ناکدوک  نوچ  درِخ  رد  هک  یناریپ  ناگلاس :...  دص 

دیـسر رـس  هب  شیناگدـنز  نوچ  دـهد ، ناشن  شوخ  يور  یـسک  هب  يزور  ود  ایند  رگا   ) .ندیـشخب تمعن  زا  تیانک  نداد : غاـب  داد 
رابدا لابقا و  هب  لد  هک  ناگتفرگن  تربع  .ناگتخوماین  دنپ  زا  تیانک  نالفط : هریپ  .هدنامن ) تسد  رد  يزیچ  هتفر و  رمع  دید  دهاوخ 

.دنا هدرک  شوخ  ایند 

دیآ گنت  تابق  میوگ  رگد  کحاضُم  رگا  هک  شوماخ  یهار  كرت  يزرد  نتفگ 

هراشا

دیآ گنت  تابق  میوگ  رگد  کحاضُم  رگا  هک  شوماخ  یهار  كرت  يزرد  نتفگ 

چیه دوخ  نتـشیوخ  اب  دـنک  نیا  سپ  زاب  دـیآ  گنت  تیاـبق  سپ  رگد  یغـال  منک  رگ  وت  رب  ياو  رذـگ  رب  یـشاوَط  يا  يزرد  تفگ 
يزیربت هجاوخ  نوچ   » .مالغ ارس ، هجاوخ  هتخا ، یشاوَط : ییتسرگب  نوخ  هدنخ  ياج  هب  « 21  » وت ییتسناد  را  يزمر  هچ  هدنخ  سک ؟

ص 96) ج 1 ، نیفراعلا ، بقانم  « ) .یشاوط باَّوب و  باّجُح و  و  دید ، نامالغ  دهاش و  مشح و  مدخ و  اسب  دیسر ، خیش  رد  رب 

__________________________________________________

.وا ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 21)

نیا نتفگ  کحاضم  « 22  » نابز تاوهـش و  و  يزرد ، نآ  وچمه  راّدغ  ِراّرغ  مَلاع  دـنا و  كرت  نآ  لثم  نایوج  هناسفا  ناراک و  یب  هکنآ  نایب 
نتخاس يوقت  سابل  اقب و  ِيابق  تهج  يزرد ، نیا  شیپ  سلطا  نآ  نوچمه  رمع  تسایند و 

کحاضم « 22  » نابز تاوهـش و  و  يزرد ، نآ  وچمه  راّدـغ  ِراّرغ  َملاع  دـنا و  كرت  نآ  لثم  نایوج  هناسفا  ناراـک و  یب  هکنآ  ناـیب 
نتخاس يوقت  سابل  اقب و  ِيابق  تهج  يزرد ، نیا  شیپ  سلطا  نآ  نوچمه  رمع  تسایند و  نیا  نتفگ 

یم تخس  ماود  رب  يدوب  دعـس  يدرک  غال  مادم  رتخاک  يرب  یم  اّنمت  وت  رورغ  طاّیخ  هراپ  هراپ  درب  روهـش  ضارقم  هب  ترمع  سلطا 
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هرهز ارچ  هک  وا  یشوک  نیک  ضبق و  سوحن و  زو  وا  ّیشوماخ  یجنر ز  یم  تخـس  وا  تافآ  هنیک و  لالد و  زو  وا  تاعیبرت  یلوت ز 
وت منک  نوبغم  تا  یّلک  سپ  ار  غـال  منک  نوزفا  رگ  هک  دـیوگ  ترتـخا  تسیا  هم  وا  دعـس  صقر  دوعـس و  رب  تسین  صقر  رد  برط 

.هّبشمب هب  هبشم  هفاضا  رورغ : طاّیخ  رمع و  سلطا  ناهُم  يا  نیب  نز  بلق  رب  دوخ  قشع  نارتخا  نیا  یباّلَق  نیبم 

.دبیرفب تنانچمه  راگزور  هک  ینآ  يوزرآ  رد  يرب :...  یم  اّنمت  وت 

.نتشاد ترفن  ندیلُوت :

نآ رگیدکی و  هب  تسا  بکاوک  نتسیرگن  هناخ  نیمراهچ  زا  عیبرت : تاعیبرت :
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.تسا ینمشد  ناشن 

نیا رد  و  نـتفرگ ، ضبق : ( 3 تیب 472 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) تخیرن یعیبرَت  چـیه  ار  وا  نوخ  تخیرگ  ردـنا  اضق  ردـناک  یـسک  زج 
.تسا ندوب  قفاومان  زا  تیانک  تیب 

__________________________________________________

.نانز نوسلکین : هخسن  ( 22)

264 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندیدرگن ماک  هب  راگزور  ندوبن : صقر  رد  برط  هرهز 

وت عبط  هب  ار  ناـنآ  تکرح  هک  تساـیند  هب  وت  قشع  .شاـبم  نیگهودـنا  ناگراتـس  يراوزاـسان  زا   ) .تساـیند زا  تراعتـسا  نز : بلق 
.راوخ ناهُم : .دنایامن ) یم  راگزاسان 

هب شرمع  راگزور  دـناد  یمن  تسایند و  ياه  یـشوخ  رورغم  یمدآ  دوبر  یم  وا  هچراپ  زا  طایخ  دوب و  غال  مرگرـس  كرت  هکناـنچ 
.تسانف

كاخ هرم  زبس و  هّقح  نیز  كالفا  ناگراظن  میئام 

، دبیرفب شنانچمه  دشاب و  يو  ماک  هب  راگزور  هتـسویپ  دراد  وزرآ  یمدآ  دنیاشگ  یم  رمع  هسیکرـس  دـنیاج  هب  ات  هرهم  هّقح و  نیک 
راگزور هب  يو  قشع  دـناد  یمن  تسا و  دونـشخان  راگزور  شدرگ  يراوزاسان  زا  وا  .تسوا  ناـیز  هب  نتفیرف  نیا  هک  دـناد  یمن  اـما 

.تساه يدونشخان  نیا  بجوم 

لثم

لثم

وچمه نانز  قوج  زا  هتـسب  هار  لیجعت و  زا  تخوس  یم  وا  ياپ  نانز  زا  وا  دید  هتـسب  ار  هر  شیپ  ناکد  يوس  هرهب  دـش  یم  یکی  نآ 
ام يرایسب  چیه  نیما  يا  تفگ  نز و  نآ  درک  ودب  ور  ناگچرتخد  يا  دیرایسب  هج  یه  ناهَتسُم  يا  تفگ  درک و  نز  کی  هب  ور  هام 

نمز ياوسر  لوعفم  لعاف و  نز  طحق  زا  دیتف  یم  هطاول  رد  طاسبنا  ار  امش  دیآ  یم  گنت  طاسب  رب  ام  يرایـسب  اب  هک  نیب  نیبم  رَکنُم 
وت راوگان  اجنیا  ددرگ  یم  کلف  زک  راگزور  تاعقاو  نیا  نیبم  وت 
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وا ياورپان  دـییوا و  هدرم  وا  ياـه  یخلت  هلمج  نیا  اـب  هک  نیب  شاـعترا  فوخ و  طـحق و  نیا  نیبم  وت  شاـعم  ّيزور و  ریـشحت  نیبم 
تخیرگب و فرـش  زا  میهارب  نیا  دـنام  تخیرگن و  فلت  زا  میهارب  نآ  ار  خـلب  ورم و  کلم  ناد  یتمقن  ار  خـلت  ناحتما  ناد  یتمحر 
هب هانپ  تفگ  درم  تشگ ، يدرم  محازم  هار  رد  يرهـش  ینز  بلط  هار  رد  تسا  سوکعم  لعن  بجع  يا  دزوسب  نیو  دزوسن  نآ  دنار 

.دـیدرک یم  هچ  میدوب  كدـنا  رگا  متـسناد  یم  شاک  دـیهاوخ  یم  نیا  زج  امـش  يرایـسب و  نیا  اب  اـم  تفگ  نز  دیرایـسب  هچ  ادـخ 
.ندید جنر  .ندش  هدنامرد  زا  تیانک  لیجعت : زا  نتخوس  ياپ  يونثم ) تالیثمت  صصق و  ذخآم  لقن  هب  راربالا ، عیبر  زا  همجرت  )

.لاسدرخ كرتخد ، هچرتخد :

.6 تیب 1691 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ریِشخَت :

.يوایند تمعن  .لانم  لام و  زا  يانک  خلب : ورم و  کلم 
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.تفر شتآ  رد  هک  ع )  ) میهاربا میهارب : نآ 

هاگن  ) .مهدا میهاربا  میهارب : نیا  ( 2 تیب 909 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) تفر ران  ياه  هلعـش  رد  رذح  یب  تفز  ِراونا  نآ  زا  میهاربا  ناج 
مدرم رتشیب  هک  ییاه  یتخس  .دومرف  نیشیپ  ياه  تیب  رد  هچنآ  رب  تسا  یحیضوت  ناتـساد  نیا  ندروآ  ( 2 تیب 3196 / لیذ  هب : دینک 
ناسآ ناشیا  رب  دنناد  یشیامزآ  ار  نآ  دنشاب و  ابیکش  اه  یتخس  رد  رگا  دننک  یمن  لد  نآ  زا  هک  تسا  ییاین  زا  دنرب  یم  جنر  نآ  زا 

نابایب هب  ور  تخیرگ و  ماقم  هاج و  شتآ  زا  مهدا  میهاربا  .مهدا  رسپ  نتشذگ  کلم  زا  و  ع )  ) میهاربا نتفر  شتآ  رد  هکنانچ  دوش 
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.تخوسن تفر و  شتآ  رد  تساوخ و  ار  ندش  هتخوس  ع )  ) میهاربا .داهن 

ار لاؤس  یفوص  ندرک  رّرکم  زاب 

ار لاؤس  یفوص  ندرک  رّرکم  زاب 

ررض یب  ار  نیا  درک  دناوت  مه  رجَش  درَو و  دنک  ار  شتآ  هکنآ  نایز  یب  ار  ام  يادوس  دنک  هک  ناعتسُم  نآ  تسا  رداق  یفوص  تفگ 
دنک يداش  ار  هّصغ  را  تسا  رداق  دـنک  يدازآ  ورـس  ره  وز  هکنآ  راهب  ار  يد  نیا  درک  دـناوت  مه  راخ  نیع  زا  نورب  درآ  لـگ  هکنآ 
دوش یک  شنایز  دناریمن  رگ  دوش  یَح  ات  دـهد  ناج  ار  نت  هکنآ  مک  هچ  ار  وا  شیقاب  درادـب  رگ  مدـع  ره  يو  زا  دوجوم  دـش  هکنآ 
نیعل وید  هنتف  سفن و  رکم  نیمک  رد  نافیعـض  زا  دراد  رود  داـهتجا  یب  ناـج  دوصقم  ار  هدـنب  داوج  نآ  دـشخبب  رگ  دـشاب  هج  دوخ 

.تخورف دیرخ و  .تلماعم  ادوس :

.ندرکن راتفرگ  جنر  درد و  هب  .ندیشخب  ینامداش  یشوخ و  رسارس  زا  تیانک  ندرک : نایز  یب  يداوس 

زا گرم  هودنا و  دوب و  یمرخ  یشوخ و  همه  رگا  دش  یم  هچ  (.( ) ع  ) میهاربا ناتساد  هب  تسا  تراشا   ) .تخرد لگ و  رجَش : درَو و 
.ندیدرگ هتسراو  ندوب ، زارفرس  ندرک : يدازآ  .تفر ) یم  نایم 

.ندیدرگ هدنز  ندش : یح  دینک  يدازآ  نسوس  ورس و  وچمه  دینک  يداش  نانمؤم  هورگ  يا 

.يراگتسر تداعس و  زا  تیانک  .تسوا  ناهاوخ  ناج  هچنآ  ناج : دوصقم 

ار یفوص  یضاق  نداد  باوج 

ار یفوص  یضاق  نداد  باوج 

شیلاچ مخز و  يدوبن  رو  اوه  ناطیش و  سفن و  يدوبن  رو  رد  گنس و  تشز و  بوخ و  يدوبن  رو  ُرم  رما  يدوبن  رگ  یـضاق  تفگ 
يا یتفگب  نوچ  میلح  يا  روبـص و  يا  یتفگب  نوچ  ِکتَهنُم  يا  ار  شیوخ  ناگدـنب  کـلم  يدـناوخ  بقل  ماـن و  هچ  هب  سپ  اـغو  و 

نیرباص و میکح  يا  عاجش و 
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ملع و يدب  كَدنُم  لطاب و  تمکح  ملع و  يدـب  کی  ّثنخم  هزمح و  متـسر و  نیعل  وید  نزهر و  یب  يدـب  نوچ  نیقفنم  نیقداص و 
اور ار  ملاـع  ود  ره  بآ  هروـش  عـبط  ناّـکد  نیا  رهب  تسا  یهت  تمکح  نآ  دـشاب  هر  همه  نوـچ  تـسا  یهر  یب  هار و  رهب  تـمکح 
زا رت  لهـس  تسه  هک  یجنر  نآ  ره  نارود و  روج  ماوع  رهب  زا  تسه  تلاؤس  نیو  ماخ  هن  یکاپ  وت  هک  مناد  یمه  نم  بارخ  يراد 

ماجنا هک  ییاه  فیلکت  زا  تیانک  ُّرم : ِرما  درب  هگآ  ناج  هک  درادنآ  تلود  درذگن  نآ  دنرذگب  اهنیا  هکنآز  تسا  تلفغ  قح و  ِدـُعب 
.تسا راوشد  فّلکم  رب  نآ 

.دزاس راکشآ  هدیشوپ  ادخ  ار  هچنآ  دهاوخ  هکنآ  زا  تیانک  .رد  هدرپ  ِکتَهنُم :

و قفنم ، قداص ، رباص ، نوچ  .دـنا  نآ  روخ  رد  هک  ییاه  ظفل  اب  ناگدـنب  هب  ینآرق  ياه  باطخ  هب  تسا  تراـشا  تیب  نیا  نومـضم 
َنِم ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  تسا : هرقب  هروـس  هیآ 551  هراب  نیا  رد  نآرق  ياه  هیآ  رت  عماـج  .نآ و  دـننام 
اجک دوبن  شیامزآ  رگا  تسا و  شیاـمزآ  دزاـس  یم  راکـشآ  ار  یمدآ  رهوگ  هچنآ  .َنیِِرباَّصلا  ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو 

.وسرت ای  تسا  دهاجم  .وگغورد  ای  تسوگتسار  .هدز  باتش  ای  تسابیکش  هدنب  هک  دش  یم  راکشآ 
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.ناریو ّكَدنُم : كَدنُم : ندش  رهاظ  ناج  ِدقن  رهب  هلمج  ندب  لاوما و  صقن  عوج و  فوخ و 

.دنام یم  یفخم  نانچمه  تسا  لاح  تقیقح  ندش  راکـشآ  هک  تقلخ  زا  ضرغ  دـندومن و  یم  ناسکی  یگمه  دوبن  یـشیامزآ  رگا 
ُهَّللا َناک  ام 
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یـضاق خساپ  یفوص و  شـسرپ  زا  انالوم  هچنآ  ( 179 نارمع ، لآ   ) .ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَـح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اـم  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِـیل 
دنا و هداد  خساپ  نادب  يوحن  هب  کیره  ناملکتم  هدمآ و  نایم  هب  یملع  ياه  هزوح  رد  اه  نرق  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  هدرک  ناونع 

.تساه شسرپ  نیا  لابند  زین  هدنیآ  ناتساد 

دوبر ای  قارف  رد  ربص  زا  رت  لهس  راک ، ِجنر  رد  ربص  هکنآ  ریرقت  رد  تیاکح 

هراشا

دوبر ای  قارف  رد  ربص  زا  رت  لهس  راک ، ِجنر  رد  ربص  هکنآ  ریرقت  رد  تیاکح 

نیا رد  مشاـب  یک  هـب  اـت  ارِچ  يراد  یمن  مراـمین  چـیه  یط  هدرک  هر  کـی  هـب  ار  تّورم  يا  یه  تـفگ  ار  دوـخ  يوـش  نز  یکی  نآ 
نیا تنم  زا  منـص  يا  بجاو  تسا  هوشِک  هقفَن و  منز  یم  ییاپ  تسد و  مروع  هچرگ  منک  یم  هراچ  هقفن  نم  وش  تفگ  ارچ  يراوخ 
یسک سک  دروخ  یم  ار  منت  یتخـس  زا  تفگ  نهریپ  دب  خَسَو  ُرپ  تشرد و  سب  نز  دومنب  نهریپ  نیتسآ  مک  تسین  تسه و  ود  ره 

دنـسپان ظـیلغ و  تسا و  تشرد  نیا  منف  دـمآ  نیمه  مشیورد  درم  منک  یم  تلاؤس  کـی  نز  يا  تفگ  دروآ ؟ ناـس  نیز  هوـسِک  ار 
عینـشت هجاوخ  يا  نانچمه  قارف  دوخ  ای  رت  هورکم  ار  وت  نیا  قالط  دوخ  ای  رت  تشز  تشرد و  نیا  دنم  هشیدنا  نز  يا  شیدنب  کیل 
تخـس موصو  داهج  رگ  تسا  هب  قح  ِدـُعب  ِّیخلت  زا  کیل  تسا  هد  یخلت  اوه  كرت  نیا  کـشال  نحم  جـنر و  زا  رقف و  ـالب و  زا  نز 

هن تک  دیوگن  رو  نم  روجنر  يا  وت  ینوچ  تدـیوگ  نَنِملاوُذ  هک  یمد  دـنام  یک  جـنر  نحتمم  دـُعب  رتهب ز  نیا  کیل  نشخ  تسا و 
مهف و نآ 
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گنن زا  رذح  رو  دنا  لیام  شسرپ  هب  ناروجنر  يوس  دنا  لد  نابیبط  هک  ناحیلم  نآ  تسا  ندرک  شسرپ  وت  قوذ  نآ  کیل  تسا  نف 
يایوج وت  يا  ربخ  یب  قشاـع  یقوشعم ز  تسین  رَکتفم  نآ  دوب  ناـشلد  رد  هنرو  دـننک  یماـغیپ  دـنزاس و  يا  هراـچ  دـننک  یماـن  زا  و 

يا هدـید  دـیدَق  يا  یتشگن  مه  یـشوج  كُرت  دـیدم  دـهع  نیا  رد  يدیـشوجب  سب  ناوخب  ار  نازاـب  قشع  هناـسف  مه  ناتـساد  رداون 
271 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يرت  یشان  ناگدیدان  زا  هگنآو  يرواد  داد و  وت  يرمع 

راهن لیل و  زا  تربع  تدوبن  مه  رابتخا  تنیَدـِلاو  زا  دوبن  دوخ  دـُل  روک  يا  يا  هتفر  رت  سپـس  وت  دـش  داتـسا  درک  شیدرگاش  هکره 
.دناشوپ شیوخ  نز  نت  رب  يا  هماج  یندم  دـیزم  تسا : هدـمآ  ص 254 )  ) بادآلارهز لیذ  رد  هک  تسا  یتیاور  ناتـساد  نیا  ذـخأم 

.ار قالط  ای  ینیب  یم  رت  تشرد  ار  نآ  تفگ  دیزم  درک  تیاکش  هماج  یتشرُد  زا  نز 

ارهاظ .ساسا و  هخـسن  طبظ  تسا  نینچ  ارَچ : يراوخ  .يا ) هدراذـگ  رـس  تشپ  ار  يدرمناوج  هراـبکی  هک  يا   ) .هراـبکی هر : کـی  هب 
هدـناوخ يراوخ »  » زا ادـج  ارچ »  » رگا تسا و  يراوخ  هاـگیاج  ینعم  هب  ارچ » يراوخ   » دـشاب نینچ  رگا  .تسا  ارچ » يراوخ   » بیکرت

يارب .تسا و  زیمآ  فّلکت  تروـص  ود  ره  و  .منک ) ارچ  يراوـخ  نیا  رد  یک  اـت   ) .تسا هتفر  راـک  هب  منک »  » ینعم هب  مشاـب » ، » دوـش
.دشاب ارِچ »  » رد یظفلت  ارَچ ،»  » تسا نکمم  .دنا و  هدناوخ  ارِچ »  » ار ارَچ »  » ناحراش هک  تسا  فّلکت  نیمه 

ششوپ تسا و  كاروخ  نآ  و  نآ ، ندرک  هدامآ  تسا  بجاو  يوش  رب  هچنآ  هَوسِک : هَقفَن و 
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.تسا ررقم  هقف  رد  هکنانچ  شاب  ياج  و 

.كرچ خَسَو :

(. تیب 1645  ) دراد اهالب  اه و  یتخس  زا  تیاکش  هک  یسک  زا  تیانک  .نک  شنزرس  نَز : عینشت 

.ندرک لمحت  ار  تضایر  تدابع و  یتخس  ندرکن و  راتفر  سفن  شهاوخ  هب  اوه : كرت 

.ادخ زا  يرود  نحتمم : ِدُعب  .هدنیامزآ  نِحَتمُم :

: تسا ثیدح  رد  هکنانچ  وت : ینوچ 

یلجَال مِهبُوُلق  ِهَرِسَکنُملا  َدنِع  اَنا 

وا شـسرپ  زا  هک  تسین  هشیدـنا  مهف و  نا  ار  وت  رگا  و  دـیوگن :...  رو  دور  عضاخان  ظـفل  تفگ  هچرگ  دوب  عشاـخ  رگا  میبلق  رظاـن  . 
.تسوا شسرپ  ناشن  وت  قوذ  نامه  يوش ، هاگآ 

يارب یمایپ  دننکن ، یـشسرپ  وا  زا  دوخ  رگا  .ندوبن  ندیدرگ  اسانـش  ندش و  اراکـشآ  ناهاوخ  زا  تیانک  ندرک : گنن  مان و  زا  رَذَح 
.دنتسرف وا 

.دشیدنا یم  ودب  هکنآ  رکتفم :
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: شوج كُرت 

.جوجل َّدلا : عمج  ُدل : ( 3 تیب 3748 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) مامت ونشب  يونزغ  میکح  زا  ماخ  مین  مدرک  حرش  شَشوج  كُرت 

رد ای  ادـخ و  اب  ندوب  زا  يرادروخرب  اب  ایند  یتخـس  لـمحت  هسیاـقم  يارب  تسا  یلثم  ار  وا  يوش  نداد  خـساپ  نز و  هوکـش  ناتـساد 
دنربن دای  زا  ار  ادخ  دنشاب و  ابیکش  نآ  رب  رگا  دنا ، جنر  یتخس و  راتفرگ  ایند  رد  هک  نانآ  .نتشگ  رود  ادخ  زا  ندرب و  رـس  هب  تمعن 

.دوش ناشلاح  لماش  قح  تیانع 

هلغلغ نودرگ  تفه  ردنا  دتفا  هلگ  رکش و  یب  راز  دلانب  نوچ 

هکنانچ تسا  قح  يایلوا  ای  ناربمیپ  هلیسو  هب  دقفت  نیا  هاگ  ادخ و  زا  کیََّبل  تصش  وز  یبر  ای  ادخ  زا  کیپ  دص  همان  دص  شمد  ره 
وا ندید  هب  لوسر  دش  رامیب  نوچ  هک  لاله ، ناتساد  رد 
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هقیقد نیا  زا  سک  رتمک  اما  .دننک  یم  وا  يادف  ار  دوخ  هک  دنکفا  یم  دنزرف  هب  تبسن  ردام  ردپ و  لد  رد  ادخ  هک  یتبحم  ای  .تفر و 
ردام ردپ و  زا  یتح  ناگتـشذگ ، زا  .دوش و  یمن  نانآ  یهاگآ  تربع و  بجوم  نامز  تشذگ  دـنبای و  یمن  رد  رتشیب  .تسا و  هاگآ 

هب تسا و  ّرِمتـسم  شناگدیرفآ  هرابرد  ادخ  فطل  هک  دننیب  یمن  .دنتفر و  دندرک و  یگدـنز  ناسچ  هک  دـنریگ  یمن  تربع  زین  دوخ 
.دنک یم  هولج  نوگانوگ  ياه  تروص 

لثم

لثم

ناهج سب  یشیر  یب ز  ما  هدییاز  وا  زا  شیپ  نم  هن  تفگ  شیر  هک  ای  رت  نِسُم  هجاوخ  يوت  هک  شیـشک  شیپ  نآ  زا  دیـسرپ  یفراع 
نینچ وت  دیرذگب  وت  زا  داز و  وت  زا  سپ  وا  تشَو  تسا  هدیدرگن  وت  تشز  يوخ  تشگ  لاح  زا  دیپس  دش  تشیر  تفگ  ما  هدـید  ار 

دوخ ینِدعم  رد  شرت  یغود  نانچمه  يا  هداهنن  رت  شیپ  نآز  مدـق  کی  يا  هداز  لّوا  هک  یگنر  نآ  رب  وت  دـیرث  يادوس  یکـشخ ز 
زا هچرگ  يا  هتشپ  رب  لگ  هب  اپ  یشیشح  نوچ  يرذآ  رونت  رد  يرمع  هچرگ  يرد  هنیِط  رَّمَخ  يریمخ  مه  ینغور  صَّلخم  وز  يدرگن 
هلَو رَه  بش  اـت  زور  ره  يور  یم  هیفـس  يا  لاـس  لـچ  ياـج  رب  يا  هدـنام  هیت  ِّرَح  ردـنا  یـسوم  موق  وچمه  يا  هتـشگرس  سوه  داـب 

تفرن ناشناج  زا  لجع  لایخ  ات  وت  هلاسوگ  نآ  قشع  يراد  هک  ات  وت  هلاس  دصیـس  دُعب  نیز  يرذگن  هلحرم  لّوا  رد  ینیب  یم  شیوخ 
فطل و تیاهن  یب  يا  هدیبای  وزک  یلجع  نیا  ریغ  تفز  بادرگ  نوچ  هیت  ناشیا  رب  دب 
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دـص سرپب  توزج  ره  وت ز  نونکا  يراب  تفر  هلاـسوگ  نیا  قشع  رد  تلد  زا  تفز  ياـه  ییوکن  نآز  یعبط ، واـگ  يا  هدـید  تمعن 
تـسچ وت  ینایوج  هناسفا  بش  زور و  نامز  قاروا  رد  نآ  دش  ناهن  هک  ناهج  ِقاّزر  ياه  تمعن  رکذ  سرُخ  يازجا  نیا  دـنراد  نابز 

يوس هب  مارک  باحـصا  اب  مارم  دجـسم  زا  انالوم  ترـضح  يزور  هک  تسا  لوقنم  ناـنچمه  لـثم : تسوت  يوگ  هناـسف  وت  وزج  وزج 
انالوم .تفرگ  نداهن  رس  هداتفا  لباقم  ریپ  یبهار  هاگان  زا  .دومرف  یم  تمیزع  رهش 
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يا دومرف  .تسا  هدـمآ  رترخآ  وا  مرتـگرزب ، دوخ  شیر  زا  هلاـس  تسیب  نم  تفگ  بهار  وت ؟ شیر  اـی  یـشاب  رت  نسم  وت  هک  دوـمرف 
رگا .وت  رب  ياو  ياو  يا  .يور  یم  یماخ  یهابت و  یهایـس و  رد  يدوب  هک  نانچمه  وت  دـش و  هتخپ  دیـسر و  وت  زا  دـعب  هکنآ  هراچیب 

ص ج 1 ، نیفراعلا ، بقانم   ) .دش ملسم  ِناناملسم  زا  هدروآ  نامیا  دیرب و  رّانز  لاحلا  یف  نیکـسم  نابهر  .يوشن  هتخپ  یباین و  لیدبت 
.بوخ تشَو : ( 139

.يدام ياه  تذل  زا  تراعتسا  .دیرت  دیرث :

.يا هدرکن  هزیکاپ  شغ  لغ و  زا  ار  دوخ  ندعم :...  رد  شرت  غوذ 

غود معط  ردنا  نغور  معط  وچمه  غورد  رد  دش  یفخ  تقدص  ره  وچ 

يا و هدنام  یقاب  ماخ  نت  لگ  رد  زونه   ) .تسا مسج  زا  تیانک  هَنیِط : ِرَّمَخ  دوب  ینّابر  ناج  نآ  تتسار  دوب  یناف  نت  نیا  تغورد  نآ 
ثیدح هب  تراشا  تسین  رود  دنا  هداد  لامتحا  ناحراش  ضعب  هکنانچ  .يا ) هدشن  هتخپ 

مدآ َهَنیِط  ُترَّمَخ 

.دشاب

، دوش یم  هدید  وت  رد  یشبنج  رگا  یمسج و  راتفرگ  نانچمه  یشیشح : نوچ 
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.ینالقع ياه  تکرح  زا  هن  تسا  یناسفن  ياهاوه  زا 

.هیوپ .ندیود  نتفر و  هتسها  نایم  يراتفر  هلَورَه : ( 2 تیب 2472 2471 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .نابایب یمرگ  هیتِّرَح :

.نایلیئارسا يارب  هلاسوگ  نتخاس  يرماس و  ناتساد  هب  تسا  یتراشا  هلاسوگ  رد  .سفن و  یتسود  یتسرپ ، دوخ  هلاسوگ : قشع 

.دندیهرن هیت  زا  دندرکن  هبوت  دنداتسیان و  زاب  یتسرپ  هلاسوگ  زا  ات  لجِع : لایخ  ات 

وت هب  ادخ  زا  يرایسب  ياه  تمعن  هتفای ، شرورپ  وا  فطل  زا  هک  وت  مسج  زج   ) .ینامـسج ياه  تذل  مسج و  زا  تیانک  هدیبای : ِلجع 
ياه تذـل  مسج و   ) هلاسوگ نیدـب  هک  یقـشع  زا  ور  نادـب  دـنام  یم  ار  واـگ  عبط  وت  عبط   ) .تهج نآ  زا  .ور  نادـب  نآز : .هدیـسر )

.گنگ سرُخ : .يدرب ) دای  زا  ار  اه  ییوکین  نآ  همه  يراد  ینامسج )
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يوایند ياه  تذـل  هب  يو  ندـش  مرگرـس  وا و  ياه  تمعن  ندرک  شومارف  ادـخ و  دای  زا  یمدآ  تلفغ  نداد  ناشن  يارب  تسا  یلاثم 
.دراد ادخ  زا  زین  ار  ورین  نآ  هک 

چیپ ره  زا  ددرگ  رغال  هکلب  وزج  چیه  دیورن  تّذل  یب  هکنآز  مغ  دنچ  دنا و  هدید  يداش  دـنچ  مدـع  زا  تسا  هتـسُرب  ات  توزج  وزج 
تفر هبنپ  دنام  داز  هبنپ  يو  زا  هک  ناتـسبات  وچمه  تفه  جنپ و  زا  دش  هیفخ  نآ  تفرن  لب  تفر  دای  زا  یـشوخ  نآ  دـنام و  وزج  وزج 

يَد رد  فیَص  راگدای  راگدای  تبوعس  نآز  خی  نآ  تسه  ام  شیپ  خی  نآ  ناهنپ و  اتش  دش  اتِش  زا  دیاز  هک  خی  لاثم  ای  دای  ناتسبات ز 
نوچ یتمعن  يوگ  هناسفا  تنت  رد  ِیتَف  يا  توزج  وزج  ره  نانچمه  رامث  نیا 
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غاـب هدـنیاز  دوش  یک  يراـهب  یب  غـال  ّیتـسم و ز  یب ز  دوبن  لـمح  دوب  شوخ  لاـح  یکاـح  یکی  ره  دوب  شدـنزرف  تسیب  هک  ینز 
هچرگ ناهن  یهاش  زا  لماح  میرم  وچمه  ناکدوک  عاضر  رد  یتخرد  ره  راهب  اب  يزاب  قشع  لیلد  دـش  رانک  رب  ناشناگّچب  نالماح و 

یم تراشا  تشگنا  هد  هب  فک  دنت  یم  ناهنپ  تخس  شتآ  هچرگ  دش  هدیشوج  وا  رب  فک  نارازه  دص  دش  هدیشوپ  یـشتآ  بآ  رد 
.یمارآان .درد  زا  تیانک  چیپ : دنک 

.نتشگ ناهنپ  ندش : هیفخ 

.هناگجنپ ياه  سح  جنپ :

و هرهز ، شـش ، زرپس ، رگج ، لد ، غامد ، نآ ، ینورد و  تساپ و  ود  تسد و  ود  تشپ ، هنیـس ، رـس ، نآ  و  ینورب ، مادنا  تفه  تفه :
.هدش طبض  رگید  يا  هنوگ  هب  اه  مادنا  مان  اه  گنهرف  ضعب  رد  .تسا و  هدرگ 

.ندش رد  اضعا  نورد  ندماینرد و  سح  هب  تفه : جنپ و  زا  ندش  هیفخ 

: خی لاثم  ای 

276 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنک  یم  ناتسمز  هناسفا  مد  ره  دجتسم  زومت  ردناک  خی  وچمه 

درکراک هناشن  تسا  یقاب  ناتـسمز  رد  هک  اه  هویم  فیـص : راگدای  .تسا ) ناتـسمز  يامرـس  هدنام  اج  هب  رثا  خـی   ) .یتخـس تبوعص :
.تسا ناتسبات  یمرگ 

شتآ درکراک  هناشن  تسا  بآ  يور  رب  هک  فک  نآ  اـما  دوش ، یمن  هدـید  یـشتآ  دـشوج  یم  هک  یبآ  رد  دـنچره  بآ : رد  هچرگ 
.تسا

وا شوه  ياه  لیدبت  نک  مهف  وا  شوج  بارطضا و  ایرد ز  لاح 

.شوج نایلغ و  زا  تیانک  تشگنا : هد  تسوا  نادنزرف  ِلاح  نوچ  وا  ِلاح  تسوج  تسُج و  ردنا  هک  نادرگرس  خرچ 

ناصقان وا  بطاخم  و   ) درک تراشا  شیشک  اب  فراع  يوگ  تفگ و  نایب  نمض  هتشذگ  ياه  تیب  رد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3284 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتفرگ هدیدان  ار  ادخ  ياه  تمعن  ع )  ) یسوم موق  هکنانچ  تسا ، هتشادن  يرثا  امـش  رد  نامز  تشذگ  هک  دندوب ) ناگتفایان  میلعت  و 
نز وا ، لماکت  دشر و  یمدآ و  ندمآ  دیدپ  .رّکذـت  نآ  رب  تسا  يرگید  حیـضوت  اه  تیب  نیا  .دـندروآ  يور  هلاسوگ  شتـسرپ  هب  و 

نایم زا  جنر  تّذل و  نامز  تشذـگ  اب  .یپ  رد  یجنر  تسا و  هدوب  یتّذـل  ار  اه  تلاح  نیا  زا  کیره  ندروآ ، دـیدپ  دـنزرف  نتفرگ ،
اه لاثم  اب  ار  بلطم  نیا  تسوا  هویـش  هکناـنچ  .نآ و  زج  رکف و  دـشر  مسج و  تماخـض  زا  هدـنام ، اـج  هب  نآ  رثا  نکیل  تساـهتفر ،
زا خی  و  لسن ) ندروآ  دـیدپ  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و   ) دـنام یم  هبنپ  دور و  یم  دـنایور  یم  ار  هبنپ  هک  ناتـسبات  .دزاس  یم  نشور 

.دنام یم  هدروآ  دیدپ  هچنآ  اما  دور  یم  نایم  زا  امرس  نآ  .دیآ  یم  دیدپ  امرس 

هویم هخاش و  تخرد و  نینچمه  هتفر و  وا  رب  هک  تسا  ییاه  تلاح  زا  يراگدای  کیره  هک  تسا  ینز  رایـسب  نادنزرف  رگید  لاثم  و 
دوش یمن  هدید  سح  مشچ  اب  تردق  نآ  دنچره  تسا ، هدروآ  دیدپ  ار  نآ  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  يرداق  تردـق  اه  رثا  نیا  .شیاه 

.تسا دعب  ياه  تیب  رد  نخس  هلابند  دید و  دناوت  یم  ار  نآ  درخ  مشچ  اما 

نآ ناهج  شقن  زا  هتـشگ  بیاغ  مشچ  ناهد  هدناماو  لاح  لامج  رد  لاق  لاح و  ياه  لاثمت  زا  لماح  لاصو  ناتـسم  يازجا  نینچمه 
 ) يونثم حرش  دنا  هداس  هدرپ  روتسم  مرجال  دنا  هداز  یّلجت  زا  دیلاوم  نا  تسین  راصبا  نیا  ِروظنم  مرجال  تسین  راچ  نیا  هَز  زا  دیلاوم 

 (، يدیهش
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سنج نیا  اب  شورفم  یلبلب  ُلق  هاـش  دـیوگب  اـت  نک  شمخ  نیه  تسین  داـشرا  یپ  زج  تراـبع  نیو  تسین  داز  تیقح  میتفگ و  هداز 
ّرـس رب  دنا  لدع  دـهاش  لاثم  هزیکاپ  لاثمت  نوگود  ره  شوگ  شاب  نک  نابز  كرت  البلب  شورخ  شوج و  رپ  تسایوگ  لگ  نیا  لگ 
یم ناتـسمز  هناسفا  مد  ره  دَجتـسم  زومت  ردناک  خی  وچمه  یـضمام  ِرـشَح  لابحا و  دـهاش  یـضترم  فیطل  نسح  نوگود  ره  لاصو 

هّـصق ادخ  فطل  هناسفا  دنک  یم  اتـش  تقو  رد  هک  هویم  نآ  وچمه  ریـسَع  ماّیا  نامزا و  نآ  ردنا  ریرهمز  درـس و  حایرا  نآ  رکذ  دـنک 
.دنا هدیسر  قح  لصو  هب  هک  ینافراع  لصو : ناتسم  سمَط  سمل و  ار  نمچ  ناسورع  نآو  سمش  ياه  مّسبت  رود 

نآ دـنک و  بلج  ار  نآ  دـهاوخب  فراـع  هکنآ  نودـب  دـیآ  یم  رد  لد  هبهک  تسا  يزیچ  ناـفراع  حالطـصا  رد  لاـح  لاـق : لاـح و 
نآ هک  ینورب  راتفگ  لاق  تسا و  ینورد  تلاح  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، لاق  لباقم  لاـح  هاـگ  اـما  .هدـنب  هب  تسا  راـگدرورپ  تبهوم 

.دنک یم  ریبعت  ار  تلاح 

هکنانچ و  تسا ، يدـّلوت  عامتجا و  ار  ینامـسج  يازجا  زا  کیره  هکنانچ  ار  لاح  میرگنب و  ار  ناور  ام  ار  لاق  میرگنن و  ار  نابز  اـم 
دنا و لاح  قوذ و  رد  هاگ  تساه  تلاح  زین  ار  قح  لاصو  ناتسم  دننایور ، یم  هویم  ای  لگ و  دنوش و  یم  لماح  راهب  داب  زا  ناتخرد 
هب دنا  لاق  رد  هک  هاگنآ  دنا و  قح  لامج  وحم  دنا و  هتسب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  هدید  دنا  لاح  رد  هک  هاگنآ  .لاق  مرگرس  هاگ 

رکذ
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.دنام یم  یقاب  ناشرثا  نکیل  دور  یم  نایم  زا  نانآ  رد  لاق  لاح و  نآ  .دنا  لاعتم  راگدرورپ 

لاصو ناتسم  رد  هچنآ  اما  .دیآ  یم  دیدپ  ملاع  نیا  رد  رصانع  بیکرت  زا  هچنآ  زا  تسا  ترابع  حالطـصا  رد  و  دولوم ، عمج  دیلاوم :
قح ترـضح  یّلجت  زا  نآ  شیادیپ  هکارچ  دید  ناوت  یمن  سح  مشچ  اب  ار  اهنآ  ور  نیدب  .تسین  رـصانع  نیا  هدیئاز  دیآ  یم  دـیدپ 

.اهنآ رب  تسا 
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.سح مشچ  زا  تیانک  هداس : هدرپ 

رثا رب  دش  هتفگ  هکنانچ  تسین و  هملک  يوغل  ینعم  هب  اهنآ  رد  نداز  اما  دـنا  هدـش  هداز  لاصو  ناتـسم  يازجا  میتفگ  میتفگ :...  هداز 
.تسا يدام  یتلع  لولعم  اهنآ  زا  کیره  هک  تسا  تعیبط  ملاع  رد  هک  یئازجا  فالخ  هب  .تلع  یب  تسا  قح  یلجت 

هناشن کی  ره  هک   1814 ياه 1797 - تیب  موهفم  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  و  تسا ، راگدرورپ  هاش »  » زا دوصقم  لق :...  هاـش  دـیوگب 
.تسا یلاعت  قح  تردق  زا  يا 

.لاصو ناتسم  زا  تیانک  لگ : سنج  نیا 

دیلاوم هنوگ  ود  هب  ار  نآ  ناوت  یم  یلو  دیامن  یم  نینچ  ارهاظ  دنا و  هدرک  ریـسفت  لاق  لاح و  هب  ار  نآ  امومع  ناحراش  نوگود : ره 
هاوگ ود  دیلاوم  هنوگ  ود  نیا  .تسا  قح  ترـضح  یّلجت  هجیتن  هک  يدیلاوم  دوش و  یم  دـیدپ  تعیبط  رد  هک  يدـیلاوم  درک ، ریـسفت 

ار رظن  نیا  تسا  عمتسم  هب  باطخ  هک  تیب 1823  .دمآ و  دهاوخن  دیدپ  دسرن  هنوگ  ود  نیدب  تضافا  نآ  ات  دنیادخ  تردـق  هضافا 
.دیآ یمن  دیدپ  یتوافت  نادنچ  ینعم  رد  لاح  ره  هب  دنک و  یم  دییأت 

.هدیزگ یَضَتُرم :

.هدمآ دیدپ  هزات  دَجَتسُم :

.راوشد ریسَع :

ناحراش رتشیب  سمَط :
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یم رت  بسانم  تسا  سمط  ياه  ینعم  زا  یکی  هک  ندنانـشوپ  نتفرگ و  ورف  یلو  دـنا  هدرک  ینعم  نتخاس  هنهک  ندرک و  وحم  ار  نآ 
( .دنک یم  تیاکح  هدروآ  دیدپ  ار  هویم  نآ  و  تسا ، هدیبات  ناتخرد  رب  هک  ناتسبات  یمرگ  زا  دنرآ ، ناتسمز  رد  هک  يا  هویم   ) .دیامن

یِیتسُجاو نک  دـیمون  مد  نآز  یِیتسُچ  رگ  تمغ  دریگ  ورف  نوچ  رآ  دای  دوخ  ای  سرپاو  وا  زا  اـی  راـگدای  توزج  دـنام  تفر و  لاـح 
رابنا تنت  لـگ  شاـچ  وچمه  تسا  یمّرخ  راـهب و  ِتن  مد  ره  هب  رگ  لاـمک  نآز  ار  اـه  ماـعنا  هبتار  لاـح  هب  رکنم  هّصغ  يا  شییتفگ 
نایوخ یبَن  رب  غیرد  هَک  نارفک  نایوخ  یپَک  زا  باجع  تَنیا  بالگ  دـش  لگ  رکنم  بـالگ  نوچمه  وت  رکف  نت  لـگ  شاـچ  تسیچ 
279 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  یبن  جاهنم  رکش  ساپس و  نآو  تسا  یپک  نوناق  رفک  جاجل  نآ  غیم  رهِم و  راثن 

ّزِع و جنگ  تساه  یبارخ  رد  روقَع  دـنا و  ناگـس  اه  ترامع  رد  درک  هچ  اه  کُّسَنَت  نایور  یبن  اب  درک  هچ  اه  کُّتَهَت  نایوخ  یپک  اب 
یهلبا ِغاد  موطرخ  رب  هدـید  یهرمگ  زا  نالقاع  ناکریز و  فوسلیف  نیدـنچ  هار  يدرکن  مُگ  فوسخ  ردـنا  غوُزب  نیا  يدوبن  رگ  رون 
.تسا یـشوخ  اب  مأوت  یلاح  ای  يوزج  ره  شیادیپ   ) .دـش هتفگ   1799 ياه 1797 - تیب  رد  هچنادـب  تسا  تراشا  لاح  تفر : لاـح 

هب دـیما  زا  ار  یمدآ  هاگ  هک  تمعن  لاوز  فوخ  ای  يدونـشخان و  تلاح  نک : دـیمون  مد  .دـنام ) یم  رثا  دور و  یم  نایم  زا  لاـح  نآ 
هک تلاح  نآ  رد   ) .دراد یم  زاب  قح  تمحر 
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زا هنوگچ  وت  دوبن  اـه  فطل  نآ  رگا  تسا و  هدیـسر  وت  هب  یپ  رد  یپ  هک  شاـب  ادـخ  فطل  روآداـی  دـهد ، یم  تسد  وت  هب  يدـیمون 
یپک .هنیزوب  یپک : ناـیوخ : یپک  .دـیدرگ ) یم  دـنمورین  وت  حور  مسج و  یتفاـی و  یم  لاـمک  یپ  رد  یپ  يدـش و  یم  تسه  تسین 

.ناتمعن رفاک  زا  تیانک  نایوخ :

.نارازگرکش زا  تیانک  نایوخ : یبَن 

.يرد هدرپ  کُّتَهَت :

.ییاسراپ .ندیزرو  دهز  کُّسَنَت :

.لاح یشوخ  شیاسآ و  زا  تسا  تراعتسا  ترامع :

.هدنزگ .هدنریگ  زاگ  روقَع :

بجوم هچنآ  .تقشم  الب و  رد  نایوگ  ساپس  و  تمعن ، زا  رادروخرب  دنا  هدنزگ  ناگس  نوچ  ناساپسان  .اه  جنر  اه و  یتخس  یبارخ :
.تسا نیمه  دننادب  ار  تقیقح  لاح ، رهاظ  اب  ییانشآ  هار  زا  دنهاوخ  یم  هک  تسا  هدش  یناسک  یهارمگ 

.عولط غوُزب :

.دنبایرد ار  ناهج  ياه  تقیقح  یفسلف  لالدتسا  یئزج و  لقع  اب  دنهاوخ  یم  هک  نانآ  زا  تیانک  نالقاع : ناکریز و 

(16 ملق ،  ) .ِموُطْرُْخلا یَلَع  ُهُمِـسَنَس  هیآ : هب  تسا  تراشا  نآ  رد  .ندـنام و  ناداـن  .ندربن  تقیقح  هب  هار  ندـید : یهلبا  غاد  موطرخ  رب 
دنیوگ یمن  دنشیدنا و  یمن  هتشذگ  ياه  تمعن  هب  دنوش  یجنر  راتفرگ  نوچ  ناتروص  یمدآ 

280 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یپک هب  مدرم  هتسد  نیا  زا  انالوم  .دوش  نوزفا  دنام و  هتـسویپ  تمعن  نآ  ات  دنراد  یمن  ار  نآ  ساپـس  .تسا و  هداد  ادخ  ار  تمعن  نآ 
نایوخ یبن  انالوم  ریبعت  هب  ای  ناکریز و  نانیا  دنراذگـساپس ، اه  تلاح  همه  رد  هک  دنتـسه  مه  یناسک  اما  .تسا  هدرک  ریبعت  ناـیوخ 

.دندش راگتسر  و  دندیزرو ، دهز  نایوخ  یبن  دندش و  باذع  راتفرگ  دنتفرگ  شیپ  یساپسان  دندرک و  يرد  هدرپ  نایوخ  یپک  .دنا 

بسک هطساو  یب  بلط  يزور  ریقف  تیاکح 

هراشا

بلط يزور  ریقف  تیاکح  ]
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[ بسک هطساو  یب 

بسک هطساو  یب  بلط  يزور  ریقف  هّصق  یقاب 

بسک هطساو  یب  بلط  يزور  ریقف  هّصق  یقاب 

یب ز اعِر  نابهگن  دـنوادخ و  ياک  اعد  رد  زامن و  رد  يدرک  هبال  دروخ  رهز  نارازه  يزیچ  یب  هک ز  درد  سلفم ز  هراچیب  یکی  نآ 
داد و نیا  دعی  رَتَتسُم ال  مه  يرگید  ِّسح  جنپ  رس  جرُد  رد  میداد  رهوگ  جنپ  ارـس  نیز  هد  میزور  نم  ِنف  یب  ارم  رم  يدیرفآ  يدهج 

هّصق زا  عالطا  يارب  هّصق : یقاب  يوَتسُم  نک  وت  میقاّزَر  راک  يوت  اهنت  مَِیقاّلَخ  رد  هکنوچ  ور  مرش  شنایب  زا  ملیلک  نم  وت  یصحی ز  ال 
.3 تیب 1449 / هب : دینک  هاگن  هباشم 

.ندید رایسب  رازآ  زا  تیانک  ندروخ : رهز 

.تسا هدرب  راک  هب  نادنفسوگ  ینعم  هب  ار  نآ  انالوم  یلو  .نابش  تسرپرس ، یلاو ، یعار : عمج  ءاعر : اعِر :

دهعت و رد  هک  تسا  ناگدـنب  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  اعر  دیـشک و  یم  طخ  اعر  رب  هعمج  تقو  دـینع  گرگ  زا  یعار  نابیـش  وچمه 
.دنیوا لفکت 

.يرهاظ هناگجنپ  ياه  سح  رهوگ : جنپ 

: رَتَتسِم ِّسح  جنپ 

هب دوشن و  هدرمش  هک  .رامش  یب  یَصُحی : ّدَُعی و ال  سم ال  وچ  اه  سح  نیا  خرس و  ّرز  وچ  نآ  سح  جنپ  نیا  زج  تسه  یّـسح  جنپ 
(. يرایسب زا   ) دیاین باسح 

( .هد میزور  مه  دوخ  تردق  هب  يا  هدیرفآ  دوخ  تردق  هب  ارم  وت  نوچ   ) .نابز دنک  لیلک :

282 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

بسک و یب  تساوخ  یم  ادخ  زا  لالح  ِّيزور  هک  یـصخش  نآ  وچمه  دـش  راک  رب  وا  ِّيراز  تبقاع  دـش  رایـسب  اعد  نیا  وز  اه  لاس 
مه ز دومن  اه  يراز  زین  مَّیَتُم  نیا  تلدعَم  یِّنَُدل  دواد  دهع  تبقاع  تداعس  شدروآ  واگ  لالَک 
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ّیتشگ و راَّشب  شلد  رد  میرک  دنوادخ  ِءاجرا  زاب  ازج  شاداپ و  ریخأت  یپ  زا  اعد  ردنا  يدش  یم  نظَدب  هاگ  دوبر  وگ  تباجا  نادـیم 
ود نیا  زا  یب  راگدرک  نیا  تسا  عفار  تسا و  ضفاخ  لاعَت  هک  يدینـش  قح  بانج  زا  لـالک  زا  دـهج  رد  دـیمون  يدـش  نوچ  میعز 
مین رگد  یعون  نیمز  نیا  عفر  ضفخ و  نالف  يا  شنارود  تسین  ود  نیا  زا  یب  نامـسآ  عفَر  نیب و  یـضرا  ضفَخ  راک  چیه  دـیاینرب 
هاـگ جِرَتـمُم  جازم  نیا  عفر  ضفخ و  بش  مین  زور و  مین  رگید  عوـن  بَرُکاـب  راـگزور  عـفر  ضفخ و  رت  زبـس و  یمین  هروـش  یلاـس 

.نداتفا رثؤم  ندش : راک  رب  جِضُم  يروجنر  هاگ  تَّحص 

: یصخش نآ  وچمه 

یبَغ ره  شیپ  اناد و  ره  دزن  یبن  دواد  دهع  رد  یکی  نآ 

زا ندنامرد  .یگتسخ  لالَک : ( 3 تیب 1449 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) ارم نک  يزور  جـنر  یب  یتورث  ادـخ  ياک  مئاد  درک  یم  اعد  نیا 
.یگتسخ

.یبسک هن  دوب  ادخ  بناج  زا  یتاذ و  وا  تلادع  َتلَدعَم : یِّنَُدل 

.یسک ای  يزیچ  قشع  رد  لیلذ  راوخ و  مَّیَتُم :

(. تسا هدمآ  ناتساد  نایاپ  رد  هکنانچ   ) اعد ندش  هتفریذپ  زا  تیانک  ندوبر : تباجا  نادیم  زا  وگ 

(6 حتف ،  ) .ِءْوَّسلا َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  .دیمون  نامگدب ، نظدب :

283 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اطخ  نیع  دوب  رس  مّربن  رگ  ار  ءوَّسلا  َّنَظ  هَّللاب  نّیناَظ 

.هدنهد هدژم  راَّشب : ( 87 فسوی ،  ) .ِهَّللا ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  ال  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  دنوادخ » ءاجرا   » .نتخاس راودیما  ءاجرا :

.لیفک میعَز :

.هدنرآ دورف  ِضفاخ :

: دناد ثیدح  نیدب  تراشا  ار  عفار  ضفاخ و  يورقنا  .هدنربالاب  ِعفار :

مانَی نا  َُهل  یِغَبنَی  َال  ُماّنَیَال َو  َهَّللا  َّنا 
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لیَّللا ِلَمَع  َلبَق  ِراهَّنلا  ُلَمَع  ِراهَّنلا َو  ِلَمَع  َلبَق  ِلیَّللا  ُلمَع  ِهیلا  ُعَفُری  ُهُعَفرَی َو  َطسِقلا َو  ُضِفخَی 

.دش دهاوخ  هتشون  هکنانچ  تسا ، يرگید  ینعم  هب  انالوم ، تیب  رد  عفر  ضفخ و  اما  . 

عفر لاح  رد  دـشاب  لداعتم  رگا  .رامیب  هاگ  تسا ، ملاـس  هاـگ  نوگاـنوگ  ياـه  طـلخ  زا  هدـش  بیکرت  جازم   ) .هتخیمآ مهرد  جِرتمُم :
.هدنروآ درد  هب  .هدنهدرازآ  ّجِضُم : .ضفخ ) لاح  رد  دشاب  رامیب  رگا  تسا و 

ود نیا  نایم  ار  هدـنب  یلاعت  قح  هک  هدـنک  یم  تراـشا  هتکن  نیدـب  داد ، یم  تسد  درم  نآ  رب  هک  اـجر  فوخ و  تلاـح  تبـسانم  هب 
ودب هک  یتلاح  دیمون و  تسا و  رود  قح  زا  هدنب  هک  یتلاح  دـنک  یم  ریبعت  عفر  ضفخ و  هب  تلاح  ود  نیا  زا  دراد و  یم  هاگن  تلاح 

نامـسآ تسا ، عفر  ضفخ و  تلاح  رد  يا  هدیرفآ  ره  هکنیا  نآ  دنک و  یم  تراشا  يرگید  هتکن  هب  اگنآ  .راودـیما  تسا و  کیدزن 
.سکعلاب ای  ددرگ و  یم  نیریز  دوش و  یم  ضفاـخ  هاـگنآ  نیَربَز  ءزج  تسا  شدرگ  رد  نامـسآ  نآ ، زج  ناـسنا و  نیمز ، اـی  دـشاب 

تسا و ملاس  هاگ  یمدآ  جازم  .تسا  کشخ  هاگ  دـهد و  یم  اه  ینتـسر  تسا و  هزات  رت و  هاگ  تسا  عفر  ضفخ و  تلاـح  رد  نیمز 
 ... نینچمه ضفخ و  لاح  رد  تسا و  رامیب  هاگ  عفر و  لاح  رد 

اه ناج  ود  نیز  تساوه  ردـنا  رپ  ود  نیا  اب  ناهج  نیا  ناتتفا  زا  گنج  حلـص و  بذـج و  طـحق و  ناـهج  لاوحا  هلمج  ناد  نینچمه 
مُخ ات  گرم  ثعب و  مومس  رد  لامش و  رد  گرب  دننام  دوب  نازرل  ناهج  ات  تساجر  فوخ و  نطوم 
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هدـش نیولت  یب  تفر  اجنآ  هچره  تسا  هدـمآ  راسکمن  نوچمه  ناهج  نآک  ار  گنر  دـص  مخ  خرن  دنکـشب  اـم  ِّیـسیع  ِیگنر  کـی 
284 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اهروگ  ردنا  گنر  کی  دنک  یم  ار  گنراگنر  قلخ  نیب  ار  كاخ  تسا 

تـسا يون  ردنا  دـبا  ات  نآ  لزا  زا  تسا  يونعم  یناعم  ِراسکمن  نآ  تسا  رگید  یناعم  راسکمن  دوخ  تسا  رهاظ  ِموسُج  راسکمن  نیا 
ایض دش  تملظ  عون  نارازه  دص  یفطصم  رون  ِلقَص  زا  کنانچنآ  ددع  ِّدن و  یب  دض و  یب  يون  نآ  دوب  شّدض  یگنهک  ار  يون  نیا 
نآ رون  رد  یکی  دـش  زارد  هاـتوک و  هیاـس  نارازه  دـص  ُغلا  پلا  نآز  دـش  گـنر  کـی  یگلمج  غُم  اـسرت و  كرـشم و  دوـهج و  زا 

.يزیچ ندشن  تفای  ندوبن ، .یبایان  طحق : نهر  دیشروخ  رد  هیاس  هنوگ  هنوگ  نهپ  هن  هتوک  هن  دنام  يزارد  هن  زار  دیشروخ 

.عفر ضفَخ و  رپ : ود  نیا  ندومزآ )  ) .ندنکفا هنتف  رد  ناتتفا : .ناراب ) ندیرابن   ) .یلاس کشخ  بدَج :

لاجّرلا یجُری  نیِمَیلا  َتاَذ  ِتّذل  لامّشلا  ُتاَذ  زا  دیآ  تفوخ  هک  ات 

دیدپ ار  هقرفت  ّتتـشَت و  هک  یـضارعا  نتفر  نایم  زا  یگنر : کی  مخ  هرـس  يا  ندیرپ  زا  دیآ  زجاع  هرپ  کی  غرم  هک  یـشاب  رپ  ود  ات 
.دروآ یم 

.ضارعا ماسجا و  ناهج  زا  تیانک  گنر : دص  مخ 

.رازکمن راسکمن :

داهن وس  کی  یگدرم  يرخ و  نآ  داتف  هدُرم  رخ  نوچ  نالکمن  رد 

.یگنرکی تدحو و  ناهج  زا  تیانک  وا  ردنا  ددرگ  گنر  کی  اه  هسیپ  وه  گنر  ِّمُخ  تسه  هَّللا  ُهَغبِص 

.دیامن یم  هزات  رت و  يدام  ناهج  نیا  رد  هچنآ  يُون : نیا 

.تسا یگنرکی  ملاع  رد  هچنآ  يون : نآ 

( یکرت : ) ُغلا پلا 
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.گرزب عاجش 

اج همه  .دور و  یم  نایم  زا  هیاس  دبات  ییاج  رب  دیشروخ  نوچ  هکنانچ  نهر : دیشروخ  رد 

285 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دندش یکی  یگمه  ناناملسم  درب و  نایم  زا  ار  ناکم  گنر و  يداژن و  یموق و  فالتخا  هّللا  لوسر  دیشروخ  تسا ، نشور 

.تساپرب و اه  گنج  اه و  یتشآ  اه ، یطحق  اه ، میب  اهدـیما ، دـنرب ، یم  رـس  هب  نآ  رد  نارادـناج  نایمدآ و  تسا و  یقاـب  ناـهج  اـت 
ُهْجَو یْقبَی  ٍناف َو  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  هک : دـنام  یمن  یگنر  کـی  زج  تفر  یتسین  مخ  رد  اـه  گـنر  نیا  همه  دـمآ و  رـس  هب  تدـم  نوچ 

یگنر کـی  هک  تسا  نتفخ  كاـخ  رد  ناـهج ، نیا  رد  يّداـم  یگنر  کـی  هنومن  ( 27 - 26 نمحر ،  ) .ِمارْکِإـْلا ِلـالَْجلا َو  وُذ  َکِّبَر 
.تسین یگنهک  ار  ناهج  نآ  اما  دیارگ ، یم  یگنهک  هب  تسا و  ون  ناهج  نیا  .تسا  يونعم  یگنر  کی  ناهج  نآ  اما  تساه ، مسج 

نآرق هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .دمآ و  دیدپ  ص )  ) لوسر تکرب  زا  هک  تسا  یتدحو  ناهج  نیا  رد  يونعم  ناهج  یگنر  کی  هنومن 
ْنِم ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  ًاْئیَـش َو ال  ِِهب  َكِرُْـشن  َهَّللا َو ال  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  میرک :

هاگآ نآ  زا  هک  تسا  ناهج  نآ  رد  دـید و  دـنناوت  یمن  ناگمه  ناهج  نیا  رد  ار  يونعم  یگنر  کی  اما  ( 64 نارمع ، لآ   ) .ِهَّللا ِنوُد 
.تسا هدمآ  هدنیآ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  دش ، دهاوخ 

شقن دوش  تروص  ناهج  نآ  یناعم  هک  تسا  رهاظ  فشک و  کین  رب  دب و  رب  تسا  رشحم  ردنا  هک  یگنر  کی  کیل 
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كود سیپ  واگ  لاثم  اهرِـس  نامز  نیا  اه  هماج  راک  ِيور  هناَِطب  نیا  اـه  هماـن  شقن  رکف  هگنآ  ددرگ  دوش  تلـصخ  روخ  رد  ناـماه 
دـش یمور  تسا  گنز  تبون  یلَج  ددرگ  یک  گنر  کی  ملاع  یلد  دص  تسا و  یگنردص  تبون  سیر  گنر  دص  للم  ردـنا  قطن 
یب قزر  ات ز  هاش  تسا  نوعرف  تسا و  طبق  تبون  هاچ  ریز  فسوی  تسا و  گرگ  تبون  ناهِر  ردـنا  باـتفآ  تسا و  بش  نیا  ناـهن 

هن تسا  تیعقاو  تقیقح و  ندـش  راکـشآ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  یگنر : کی  دـنچ  زور  دـشاب  هّصح  ار  ناگـس  نیا  دـنخ  هریخ  غیرد 
نـشور ار  بلطم  نیا  مود  تیب  دناهتـشون و  ناحراش  رگید  يورقنا و  هکنانچ  قلطم ، تدحو  روهظ  راگدرورپ و  سدـقا  تاذ  یّلجت 

دید و دنهاوخ  ار  صخش  ره  هک و  ره  تقیقح  ناگمه  دوش ، یم  لدبم  تروص  هب  تساهرطاخ  رد  هچنآ  نوچ  رـشحم ، رد  دنک  یم 
دیدرت نآ  نتخانش  رد 

286 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .دوش یم  راکشآ  همه  رب  دب  کین و   ) .درک دنهاوخن 

: ندش تروص  یناعم  تسا  بجاو  ترشح  ریوصت  نآ  رب  مه  تسا  بلاغ  تدوجو  رب  نآک  یتریس 

نارگ باوخ  نیا  زا  يزیخرب  گرگ  نافسوی  نیتسوپ  هدیرد  يا 

همان تروص  هب  اه  هشیدـنا  ندـیدرگ : اه  همان  شقن  رکف  وت  ياضعا  بضغ  زا  دـننارد  یم  وت  ناهوخ  کـی  هب  کـی  ناـگرگ  هتـشگ 
زور نآ  رد   ) .رتسآ هناَِطب : .تسا ) روطـسم  دنهد  یم  ودـب  هک  يا  همان  رد  تسا  هدوب  یمدآ  هشیدـنا  رد  هچنآ   ) .ندـش مسجم  لامعا 

.دیفس هایس و  واگ  هسیپ : واگ  سیپواگ : .ددرگ ) یم  مسجم  ناهنپ  ياه  هشیدنا  دوش و  یم  راکشآ  تسا  ناهن  هچنآ 
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ناهج نیا  یگنردـص : تبون  .درادـنپ ) یم  تسرد  ار  دوخ  تدـیقع  سک  ره  گنراگنر و  نآ  رهاظ  تسا و  ناهن  تقیقح  اـیند  رد  )
انالوم هتفگ  هب  ای  دیوگ  یم  زاب  هتـسناد  تقیقح  ار  نآ  تسا و  دنـسرخ  دراد  لد  رد  هچنادب  کیره  تساه و  ترثک  ضارعا و  ملاع 

نآ دنریگ ، هرهب  یلاعت  قح  غیرد  یب  ِيزور  زا  دنشاب و  مرگرـس  يدنچ  تسا  نآ  تحلـصم  نوچ  .تسا  ندیـسیر  رد  وا  قطن  كود 
بلطم نیا  .دورب  نایم  زا  گرگ  دیآرب و  هاچ  زا  فسوی  انالوم  هدومرف  هب  ای  ددرگ و  راکشآ  دوش و  زیخاتسر  ات  تسا  ناهنپ  تقیقح 

.تسا هدمآ  يونثم  يواطم  رد  مه  زاب 

.4 تیب 3430 / لیذ  هب : دینک  هاگن  طِبق :

رهوج جرخ  لخد و  دیامن  قح  یباجح  یب  جرَم  ناریـش ز  نآ  دنیآ  نورب  سپ  رـشتنم  اَولاَعَت  رما  دوش  ات  رظتنم  ناریـش  هشیب  نورد  رد 
هلمج كاله  ار  ناواـگ  دـیع و  ار  ناـنمؤم  كانمهـس  زیختـسر  رحن  زور  رَحن  زور  نآ  نالمـسب  ناواـگ  هسیپ  رحب  ّرب و  دریگب  ناـسنا 
حرـش هَنَقیَتسا  اََجن َو  نَم  وُجنَی  هک  ات  هَنَِّیب  نَع  کَلَه  نَم  ِکلهَی  هک  اـت  رَحب  يور  رب  ناور  اـه  یتشک  وچمه  رَحن  زور  نآ  بآ  ِناـغرم 

287 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

تسا هدمآ  ناغاز  لُقن  نان  وچمه  نیگرس  ءازجا  ناوختـساک و  دنور  ناتـسروگ  يوس  ناغاز  هک  ات  دنور  ناطلـس  بناج  نازاب  هک  ات 
دوع و قیال  تسین  رَغ  درم  سفَن و  ِوزغ  قیال  تسین  اجک  زا  غاب  اجک  زا  نیگرـس  مرِک  اجک  زا  غاز  اجک  زا  تمکح  ِدـنق  ناهج  ردـنا 

داهج هکنآ  دهد  یک  تسد  چیه  ار  نانز  دهدن  ازغ  نوچ  رخ  نوک  کشم و 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3296 

http://www.ghaemiyeh.com


فعض زا  هدام  دنا و  هیفخ  نانز  نادرم  نت  رد  هکنانچنآ  یمیرم  نوچمه  هیفُخ  دشاب  هتشگ  یمتسر  نز  نت  رد  ردان  هب  زج  تسا  ربکا 
.حلاص ياه  حور  هاگیاج  حاورا و  ملاع  هشیب : نورد  نانَج 

.تسا ناشخرد  ناشلامعا  هفیحص  هک  قح  نادرم  ناریش :

(133 نارمع ، لآ   ) .ُضْرَْألا ُتاوامَّسلا َو  اَهُـضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  اولاَـعَت :...  ِرما 
(51 سی ،  ) .َنُولِْـسنَی ْمِهِّبَر  یلِإ  ِثادْـجَْألا  َنِم  ْمُه  اذِإَـف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  ناریـش :...  نآ  دـنیآ  نورد 
هب تراشا  ارهاظ  یلو  دنا  هدرک  ینعم  يویند  فورـصم  يورخا و  لوصحم  ار  نآ  ناحراش  ضعب  .ندیـسر  باسح  هب  جرخ : لخد و 

اُهباْوبَأ َو ْتَِحُتف  اهُؤاج  اذِإ  یَّتَح  ًارَمُز  َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  دـیوگ : میرک  نآرق  هکنانچ  .تسا  نانمؤم  نارفاک و  هورگ  ود 
شیاهرد دنـسر  نادـب  هکنوچ  دـنوش  یم  هدـنار  خزود  هب  هورگ  هورگ  دـندش  رفاک  هک  نانآ  و  ٌلُسُر : ْمُِکتْأَـی  َْمل  اـُهتَنَزَخ َأ  ْمَُهل  َلاـق 

ًارَمُز ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  زین : و  ( 71 رمز ، دماین .(  یناربمایپ  يار  امـش  ایآ  دنیوگ  يار  نانآ  نآ  نانزاخ  دوب  هدوشگ 
زا هک  نارفاـک  اواـگ : هسیپ  ( 73 رمز ،  ) .َنیِدـِلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  اـُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاـق  اـُهباْوبَأ َو  ْتَِحُتف  اـهُؤاج َو  اذِإ  یَّتَح 

: بآ ناغرم  ( 179 فارعا ،  ) .ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  دنرت : تسپ  نایاپراچ 

(3 تیب 3486 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) دنشک یناویح  ِبآ  رد  ار  وت  ات  دنچ  زور  ور  نایباغرم  نآ  يوس 

288 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تمایق زا  تیانک  رَحن : زور 

.دنرادن باذع  زا  یمیب  ناور : ياه  یتشک  وچمه 

: کَلَه نَم  ِکلهَی 
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( .دنتفا یم  خزود  هب  دوش و  یم  هدومن  ناشیدـب  نانآ  ياه  مرج  ( ) 42 لافنا ،  ) .ٍهَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  ٍهَنَِّیب َو  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َکـِلْهَِیل 
(. ار تمایق  زور   ) ار نآ  درک  نیقی  تفای و  تاجن  هکنآ  دبای  تاجن  یََجن :...  نَم  وُجنَی 

.تسا ربکا  داهج  هک  یناسفن  شهاوخ  اب  هزرابم  سفَن : ِوزَغ 

رب سفن  اب  داهج  هدهع  زا  نانآ  هک  دنا ، هدش  دـننامه  درمان  ای  رغ  درم  هب  نانمؤمان  نآ ، زا  شیپ  تیب  تیب و  نیا  رد  دـهدن : ازغ  نوچ 
داهج هدهع  زا  هکنآ  دـیوگ  سپـس  .تسین  داهج  وا  رب  هک  تسا  هدـش  هیبشت  نز  هب  ندرکان - ناهج  نانآ - فعـض  نیا  دـنیآ و  یمن 

.داد دهاوخ  تسد  ودب  سفن ) اب  تدهاجم   ) ربکا داهج  هنوگچ  دیآ  یمن  رب  دربن ) نادیم   ) رغصا

: تسا ثیدح  رد  هکنانچ  تسادخ ) هدیزگ  هک  دیآ  دیدپ  میرم  نوچمه  ینز  دید  ناوت  تردن  هب   ) .لد فعض  نانَج : فعض 

.هَمِطاَف َهجیدخ َو  هیسآ َو  َمَیرَم َو  اعبرا  ءاَسِّنلا  َنِم  َراَتخا  ِّلَج  َّزَع َو  هَّللا  َّنا 

عماـجلا زا  ص 202 ، يوـنثم ، ثیداـحا   ) دوـش یم  هدـید  هیـسآ  میرم و  اـهنت  هماـع  ياـه  تیاور  رد  و  ص 249 ) قودـص ، لاصخ  )
.دنا ناهنپ  نادرم  نت  رد  هک  دنا  نانز  ِيوخ  ناگدنراد  نیرتشیب ، هکنانچ  ریغصلا ،)

تیب ینعم  مّمتم  اه  تیب  نیا  .یگنر  کی  ملاع  ترخا  ناهج  تسا و  یگنردـص  ملاع  ناهج  نیا  هک  دوب  هدـمآ  شیپ ، ياـه  تیب  رد 
ياج خزود  رد  دنراد  کبـس  ینازیم  هک  نانآ  تسا و  نیگنـس  ناشرادرک  هّفک  هک  دنزوریپ  یناسک  زیخاتـسر  زور  .تسا  شیپ  ياه 
.دوش وا  یگدنز  ای  تکاله و  لیلد  ددرگ و  مسجم  کیره  رادرک  .ناواگ  ندش  ینابرق  تسا و  ناریـش  هاگ  هصرع  زور  نآ  .دـنریگ 

وکین
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.ناوختـسا نیگرـس و  شکاروخ  ناتـسروگ و  غاز  ياج  غاز و  نوچ  ناراکدب  تسا و  ناطلـس  تسد  زاب  ياج  دـنزاب و  نوچ  ناراک 
نآ رد  ندمآرد  يارای  ار  سکره  دـندش و  زارفرـس  ربکا  داهج  نادـیم  رد  دـنداتفارد و  یناسفن  ياه  شهاوخ  اب  ایند  رد  قح  ناریش 

.تسین نادیم 

رـس ِنآ  هالک  اپ  ِنآ  شفک  تسا  روخ  رد  ِداد  لدع  لدع و  زور  یگدامآ  دیدن  يدرم  رد  هکره  یگدام  نآ  دوش  تروص  ناهج  نآ 
ِتفج سمـش و  ِشبات  ِتفج  غیرد  بلاط  زا  بولطم  ره  سین  یبراغ  ره  دور  دوخ  برغ  هب  ات  یبلاط  ره  دـسر  رد  بلطم  هب  ات  تسا 

289 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  غیم  بآ 

ّرپ و رب  رحب و  ردـنا  هدـنکفا  رهق  غیت  رگن  ناروهقم  يوم  ناوختـسا و  رایتخا  يدرک  رهق  نوچ  نیب  رهق  راگدرک  هناخ  رهق  اـیند  تسه 
یسکره دنامن  هتشپ  مه  تشگ  هنهک  هکناو  دناشن  هتشپرخ  ياج  رب  وا  دُرم  مالک  یب  هدننک  قح  رهق  حرـش  ماد  ِدرگ  رب  نیب  غرم  ياپ 

هبعک رامِخلاوُذ  هبتُع و  لهجوب  سنوم  رای  راچ  سلجم  هب  دـمحا  سنوم  قب  سنج  ار  َقب  لـیپ و  اـب  ار  لـیپ  قح  لدـع  هدرک  تفج  ار 
دوب دـهاز  هلبق  لایخ  دـش  فِسلَفُم  لقع  هلبق  لاصو  رون  دوب  فراع  هلبق  يا  هرفـس  دـش  نوُطبلادـبَع  هلبق  يا  هردـس  اه  ناج  لیربج و 
هلبق نَنِملاوُذ  نانیشن  نطاب  هلبق  گنـس  شقن  ناتـسرپ  تروص  هلبق  گنرد  ربص و  نارو  ینعم  هلبق  رز  نایمه  دوب  عِمطُم  هلبق  َّرب  نادزی 

دش نیّرز  ساک  رد  ام  قزر  نک  شیوخ  راک  وت  ور  یلولم  رو  نهک  هزات و  رمش  یم  رب  نینچمه  نز  يور  ناتسرپ  رهاظ 
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میا هدرک  نان  قشاع  ار  نآ  يوخ  میا  هداتسرفب  قزر  نآ  روخرد  میا  هداد  وخ  ودب  هکنآ  قیال  راغت  جامُتت و  با  ار  ناگـس  نآو  راقُع 
شوخ یگداـم  یمر  یم  تیوخ  دروخرد  زا  هچ  سپ  یمرخ  ّیـشوخ و  دوـخ  يوـخ  هب  نوـچ  میا  هدرک  ناـناج  تسم  ار  نیا  يوـخ 
تروص ریقع  یشیورد  مخز  زا  تسا  هتشگ  ریقف  نآ  درادن و  نایاپ  نخس  نیا  ریگب  رجنخ  تدمآ  شوخ  یمتسر  ریگب  رداچ  تدمآ 

.ندیدرگ مسجم  ندش :

.يوایند تشز  لامعا  یگدام :

.َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ًاْئیَـش َو ال  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  َمْوَْیلاَف ال  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  .ازـس  هب  نداد  شاداپ  روخرد :...  ِداد  لدع 
.رادرک دب  ندیسر  ازس  هب  زا  تیانک  .ددرگ  ناهن  تسا  هدنوش  ناهن  هکنآ  بِراَغ :...  نتفر  برغ  هب  ( 54 سی ، )

 ...: يوم ناوختسا و 

290 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناهم  يا  دیریگ  دنپ  دیرگنب و  نایع  ناگرگ  نآ  مشپ  ناوختسا و 

رب هدـش  كاله  ناتـسرپ  ایند  زا  هک  يراثآ  زا  تراعتـسا  غرم : ياپ  رپ و  ( 111 فسوی ،  ) .ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌهَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناک  ْدََـقل 
.تسا هدنام  ياج 

.هشپ َقب :

.وا زا  سپ  هفیلخ  راهچ  رای : راچ 

دورب نادیم  هب  تساوخ  .دوب  ناکرشم  اب  ردب  گنج  رد  .تسا  موزخم  ینب  زا  دیلولاوبا و  وا  هینک  .سمش  دبع  نب  هعیبَر  نب  ِهَبتُع  هَبتُع :
هزمح و  ع )  ) یلع تسد  هب  گـنج  نآ  رد  يو  .تسب  رـس  رب  یلامتـسد  .دـش  یمن  تفاـی  نآ  هزادـنا  هب  دوـخ  تشاد و  گرزب  يرس 

.دش هتشک 

هب ار  يرایـسب  ناسک  دیـشوپ و  ار  دوخ  نز  دقراچ )  ) رامخ لمج  گنج  رد  هک  عیبر  نب  فوع  یکی  .تسا  نت  دنچ  بقل  رامِخلاوُذ :
عیبس يرگید  دز و  هزین 
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ع)  ) یلع تسد  هب  قدـنخ  گـنج  رد  هک  دودـبع  نب  ورمع  يرگید  .دوب و  رـضاح  نینُح  گـنج  رد  هک  نزاوـه  مدرم  زا  ثراـح  نب 
يارب دیوگ  هبتع  لهجوبا و  سنوم  ار  رامخلاوذ  انالوم  هکنیا  دـنا و  هدوبن  رـشاعم  هبتع  لهج و  وبا  اب  نانیا  زا  کی  چـیه  .دـش  هتـشک 

.يو اب  تسا  كرش  رد  نانآ  كارتشا 

.ناتسرپ مکش  .اه  مکش  هدنب  نوُُطبلا : ُدبَع 

.دوش یم  تضافا  وا  لد  رب  اه  تقیقح  زا  هچنآ  لاصو : رون 

.یفسلف ياه  لالدتسا  زا  تیانک  لایخ :

.هدننک ییوکین  َّرب :

.دنمزآ عِمطُم :

.نافراع .ناسانش  تقیقح  نارَو : ینعَم 

.درگن یمن  رهاظ  هب  هکنآ  .دراد  ینعم  هب  رظن  هک  یسک  نیشن : نطاب 

.یم راَقُع :

.ٍتاـجَرَد ٍضَْعب  َقْوَـف  ْمُهَـضَْعب  اـنْعَفَر  اْینُّدـلا َو  ِهاـیَْحلا  ِیف  ْمُهَتَـشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَـسَق  ُنَْحن  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ار :...  نآ  يوـخ 
.ندماینرب تضایر  هدهع  زا  .نتشادن  سفن  اب  داهج  يورین  زا  تیانک  .ندوبن  درم  یگدم : ( 32 فرخز ، )

.ناوتان .حورجم  هتسخ و  ریقَع :

: تمایق زور  .تسا  هدمآ  يونثم  يواطم  رد  مه  زاب  اه  تیب  نیا  نومضم 

291 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیا رد  هچنآ  ربارب  سک  ره  تـسا و  ناـنآ  هدـید  شیپ  صاخـشا  رادرک  زور  نآ  رد  دوـش  یم  هداـهن  ( 47 ءایبنا ،  ) .َطْـسِْقلا َنیِزاوَْملا 
هدنسب جامتت  بآ  راغت و  هب  انالوم  ریبعت  هب  ای  يرهاظ و  ياهرویز  هب  ناهج  نیا  رد  ناتسرپ  ایند  .دنیب  یم  رفیک  ای  شاداپ  هدرک  ناهج 

ٍنُویُع ٍتاَّنَج َو  ْنِم  اوُکَرَت  ْمَک  .دنامن  نارگید  تربع  يارب  يراثآ  زج  نانآ  زا  دنتفر و  و  .بالِک » اَهُوِبلاَط  ٌهَفیِج َو  اَینُّدلا   » هک دـندرک :
تدهاجم سفن  اب  دندرک و  نشور  یهلا  رون  هب  ار  لد  قح  ناگدیزگ  ناتسرپ و  ادخ  ( 26 - 25 ناخد ،  ) .ٍمیِرَک ٍماقَم  ٍعوُرُز َو  َو 
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.دنتسشن ردص  رب  اهج  نآ  رد  .دنتفرگ و  رجنخ  دندوب و  متسر  انالوم  ریبعت  هب  دندرک و 

تسا جنگ  دتفا  هک  اجنآ  زادنیب ، هن ، نامک  رد  ریت  نک و  هلبق  هب  يور  يا  هّبق  يولهپ  هک  همان  جنگ  نآ  هّصق 

تسا جنگ  دتفا  هک  اجنآ  زادنیب ، هن ، نامک  رد  ریت  نک و  هلبق  هب  يور  يا  هّبق  يولهپ  هک  همان  جنگ  نآ  هّصق 

ناقاَّرَو ِقشم  رد  يا  هعقر  بعَت  هدید  يا  هک  شتفگ  یفتاه  وخ  تسار  یفوص  باوخ  یب  هعقاو  وک  باوخ  ّیبش و  وا  باوخ  رد  دـید 
ناوخب سپ  نینچ  شگنر  نینچ  شلکـش  يا  هعقر  تسد  وت  روآ  شاه  هراپ  ذـغاک  يوس  تسا  هیاـسمه  تِک  قاّرو  نآز  هیفُخ  بلط 
یتولخ رد  دوخ  هب  ار  نآ  ناوخب  وت  رش  روش و  ّیُهبنا و  ور ز  نورب  سپ  رسپ  يا  قاّروز  نآ  يدزدب  نوچ  نیزح  يا  تولخ  هب  ار  نآ 

وت راهنز  ناه  رید ، نآ  دشک  رو  وج  مین  نآز  وت  ریغ  دباین  هک  وشم  نیگمغ  مه  شاف  نآ  دوش  رو  یتکرش  نآ  ندناوخ  رد  وجم  نیه 
دـمآ ز شیوـخ  هب  نوـچ  ربـب  تمحز  ور  هک  دز  وا  لد  رب  رو  هدژم  نآ  دوـخ  تسد  تفگب و  نیا  اوُطَنقَتاـَل  مد  هب  مد  نک  دوـخ  ِدرِو 
زک نآ  حرف  کی  قح  ِفطل  ظفح و  قفر و  يدوبن  رگ  قَلَق  زا  يدـیرد  رب  وا  هرهَز  ناهج  ردـنا  حرف  زا  دـیجنگن  یم  ناوج  نآ  تبیغ 

نودرگ زارفارـس و ز  دـش  تشذـگرد  شعمـس  ِّسح  نوـچ  بُـجُح  زا  باوـج  ترـضح  زا  دینــشب  وا  شوـگ  باـجح  دّصــش  سپ 
یپایپ سپ  باجح  زا  شـساوح  دش  هراذگ  نوچ  راذگ  دبای  مه  بیغ  باجح  نآز  رابتعا  شمـشچ ز  ّسح  نآک  دوب  هک  تشذگرب 

شقشم هب  وا  درب  یم  تسد  وا  دمآ  قاّرو  ناّکُد  بناج  باطخ  دید و  شددرگ 
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یم او  نامز  نیا  داب  ریخ  هجاوخ  تفگ  دز  لغب  رد  دوب  هتفگ  فتاه  هک  یتامالع  اب  دوز  بوتکم  نآ  دـمآ  شمـشچ  شیپ  وس  هب  وس 
293 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنامب  ناریح  هلاو و  رُّیحَت  زو  دناوخب  ار  نآو  یتولخ  جنک  تفر  داتسوا  يا  مسر 

تـسا ظفاح  نادزی  زیچ  ره  یپ  زک  تسَج  رکف  نیا  شرطاخ  ردنا  زاب  اه  قشم  ردنا  دنام  هداتف  نوچ  اهب  یب  همان  جنگ  ناس  نیدـب  هک 
رو دوبر  ناوتن  يوج  قح  ياضر  یب  دوقن  ّرز و  دوش  ُرپ  نابایب  رگ  فازگ  زا  دیابر  يزیچ  یـسک  هک  فانتکا  ردنا  ظفاح  دراذگ  یک 

بیج یبای ز  هردان  ياه  ملع  باتک  کی  یناوخن  تمدخ  ینک  رو  يا  هتکن  دنامن  تدای  ردق  یب  يا  هتکَس  یب  فحـص  دص  یناوخب 
یسوم يا  تتسدروآرب  رس  بیهن  اب  خرچ  یتسُج ز  یم  هکنآک  نامسآ  هام  دمآ ز  نوزف  نآک  ناشفوَض  یسوم  ِّفَک  نآ  بیج  دش ز 

لقع رت  شیپ  ملاع  ود  زا  دـیجم  نآ  ِدرب  تسد  لّوا  هک  ین  یمدآ  تاکِردـم  سکع  تسه  یمَـس  ياـه  نامـسآک  ینادـب  اـت  بیج  ز 
رـس هب  روآ  ریقف  جنگ و  هّصق  رـسپ  يا  زاب آ  هّصق  يوس  زاب  سگم  اقنَع  مرحم  دـشابن  هک  سب  تسا  ناهنپ  ادـیپ و  نخـس  نیا  دـیرفآ 

تشپ تسا  يا  هّبق  يور ، نوریب  هزاورد  نالف  هب  هک  تفای  يا  همان  جنگ  هکنآ  هّصق  تسا : سمـش  تالاقم  نآ  ذخأم  همان : جنگ  هّصق 
تفای و یمن  دش  زجاع  هکنادنچ  تخادنا  تفر و  .تسا  یجنگ  دـتفیب  ریت  اج  ره  .يزادـنیب  ریت  ینک و  هلبق  هب  يور  ینک و  هّبق  نادـب 

ِنازادناریت .دیسر  هاشداپ  هب  ربخ  نیا 
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هب ریت  دمآ  .شکب  ار  نامک  هک  مدومرفن  هک  داد  شماهلا  درک ، عوجر  ترـضح  هب  نوچ  .دشن  رهاظ  يرثا  هّتبلا  .دـنتخادنا  زادـنارود 
هب رتشیب  هعقاو : ( 76 ص 75 - ج 1 ، سمش ، تالاقم   ) .لَصَو دَق  ِناَتَوطُخ َو  دیـسر  رد  تیانع  نوچ  داتفا  وا  شیپ  اجنامه  داهن  نامک 

.تسا باوخ  ینعم 

لها دـنا : هدرک  رگید  ِینعم  نآ  زا  نافراع  اـما  تیادـعا  نخـس  ره  نکم  شوگ  ایدعـس  تفگ  یم  يراـگن  هک  مدـید  عقاو  رد  شود 
یبیغ روما  ِقیاقح  زا  یـضعب  دـنوش و  بیاغ  تاسوسحم  زا  هک  دـتفا  یتلاح  نآ ، رد  قارغتـسا  رکذ و  ياـنثا  رد  هاـگ  هاـگ  ار  تولخ 

تـیب 1917 و  ص 171 ) هیادـهلا ، حابـصم   ) .دـنناوخ هعقاو  ار  نآ  هفّوصتم  مون و  تلاـح  رد  ار  مئاـن  هکناـنچ  .دوش  فشک  ناـشیارب 
.تسا تلاح  نیدب  تراشا 

294 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اه هراپ  ذغاک  تسا و  فاّحص  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  قاّرو  یلو  هدش  ینعم  هدنـسیون  ای  شورف و  ذغاک  اه  گنهرف  یـضعب  رد  قاّرَو :
تهج زا  مه  دنهن  اه  باتک  دلج  يال  رد  ات  دنرآ  یم  درگ  ار  هلطاب  ياهذغاک  نافاّحـص  .دنک  یم  نشور  ار  ینعم  نیا  دـعب  تیب  رد 

.ماکحتسا يارب  مه  تماخض و 

.دنا هتشون  قشم  نآ  رب  هک  هلطاب  ياهذغاک  قاّرو : ِقشَم 

.دنیبن ار  وت  یسک  هکنانچ  .یناهنپ  هیفخ :

میرک نآرق  زا  هتفرگ  دـیوشم  دـیمون  اوُطَنقَت : اـَل  .ناوخب ) ار  هعقر  نآ  توـلخ  رد  اـهنت  دوـخ  ریگ و  هراـنک  مدرم  زا   ) .تیعمج یُهبنا :
هب قلخ  هدهاشم  زا  تسا  لد  ندش  ناهن  تبیغ : ( 53 رمز ،  ) .ِهَّللا ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  تسا :

قلخ دوهش  لباقم  رگا  تبیغ  .قح  هدهاشم  روضح و 
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.بارطضا قَلَق : ص 142 ) هیادهلا ، حابصم   ) .مومذم دشاب  قح  دوهش  لباقم  رگا  تسا و  حودمم  دشاب 

: باجح دصشش  .دصشش  دَّصش :

نانچ وا  دید  رگا  دُوب :...  هک  ( 2 تیب 818 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) قبط نیدـنچ  ناد  رون  ياه  هدرپ  قح  رون  دراد  هدرپ  دـصفه  هکنآز 
.تفای دهاوخ  رارمتسا  وا  باطخ  رادید و  دید ، زین  ار  باجح  يوس  نآ  هک  تفای  توق 

.ریدقت رَدَق : .درادرب ) ار  يرگید  بیصن  یسک  دراذگ  هنوگچ  تسا  طیحم  زیچ  همه  رب  هکنآ   ) .يزیچ هب  نتشاد  هطاحا  فاِنتکا :

.ینک یفاص  ار  لد  رگا  تمدخ : ینک  رو 

تسا لباق  ار  یهتنم  یب  تروص  تسا  لد  فصو  هنیآ  يافص  نآ 

295 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  بیج  یسوم ز  رب  تفات  لد  هنیآ  بیغ ز  ّدح  یب  تروص  یب  تروص 

.دش هتشون   1 تیب 3154 / لیذ  هک  تسا  هدش  هتسناد  یثیدح  اب  قبطنم  تیب  نومضم  يونثم  ثیداحا  رد 

.دنلب یلاع ، یماس : یمَس :

.هدارا .تردق  زا  تیانک  درب : سد 

: ثیدح هب  تسا  تراشا  ندیرفآ : لقع 

.َلقَعلا ُهَّللا  َقَلَخ  ازم  ُلَّوا 

صالخا نادـب  نتفای  تسد  طرـش  هدـنب و  هب  تسا  یلاعت  قح  تیانع  زمر  همان  جـنگ  یلائللا ) یلاوغ  زا  ص 97 ، ج 1 ، راونالاراحب ، )
ندناوخ میلعت و  نودب  دورب و  تشا  هدید  شیپ  زا  اه  باجح  دوش و  نشور  شلد  مشچ و  دیـسر  ماقم  نینچ  هب  رگا  .لمع  رد  تسا 

.ددرگ راکشآ  يو  رب  اه  تقیقح  باتک 

جنگ نآ  ياج  ناشن  ریقف و  نآ  هّصق  یمامت 

جنگ نآ  ياج  ناشن  ریقف و  نآ  هّصق  یمامت 

دَفدَف رد  رد  رهش و  رد  وا  تشپ  تسا  دهشم  يو  رد  هک  هَّبق  نالف  نآ  نیفَد  ناد  یجنگ  رهـش  ِنورب  هک  نیا  دوب  هتـشبن  هعقر  نآ  ردنا 
ور وت  نک  يو  اب  تشپ  تسا 
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نامک سپ  داتفوا  تریت  هک  عضوم  نآ  نَکرب  داعُس  يا  سوق  زا  ریت  يدنکف  نوچ  راذگ  « 23  » رب يریت  سوق  زا  ناهگنآو  رآ  هلبق  رد 
وا و مه  دش  دـنُک  داتفوا  شریت  هک  عضوم  نآ  دـنک  داش  داش  وا  لیب  دروآ و  ربت  وز  اضف  نحـص  رد  دـیناّرپ  ریت  یَتَف  نآ  دروآ  تخس 
رب وا  درک  هشیپ  ار  نیا  هکنوچ  یتخانشن  ار  جنگ  ياج  کیل  یتخادنا  ریت  زور  ره  نینمه  رثا  یناهنپ  ِجنگ  زا  دیدن  دوخ  ربت  لیب و  مه 
نآ رد  مدرم  هک  ییاج  .تسا  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  يدیهـش  هک  ییاج  .ياج  ترایز  دَهـشَم : ماوع  داتفا و  رهـش  رد  یجُفُجف  ماود 

.دنیآ مهارف 

.راومه نیمز  دَفدَف :

.تخبکین يا  دیعس ، يا  تسا : باطخ  درجم  تیب  نیا  رد  یلو  ار ، نانز  تسا  صاخ  مان  داعُس :

__________________________________________________

.رد ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 23)

هاشداپ شوگ  هب  ندیسر  جنگ و  نیا  ربخ  ندش  شاف 

هاشداپ شوگ  هب  ندیسر  جنگ و  نیا  ربخ  ندش  شاف 

هتفای همان  جنگ  ینالف  هک  تسدریز  ار  نخس  نآ  دندرک  هضرع  نیمک  ردنا  دنُدب  هک  یهورگ  نآ  نیا  زا  ار  ناطلـس  دندرک  ربخ  سپ 
نا ار  هعقر  داُبق  نآز  دنیب  هجنکشا  کنآ  زا  شیپ  دیدن  هراچ  اضر  میلست و  هک  زج  دیـسر  هش  اب  نیک  صخـش  نیا  دینـش  نوچ  تسا 

کیل راکـشآ  جـنگ  زا  هّبح  کی  دـشن  دوخ  ما  هدـید  دـح  یب  جـنر  هن و  جـنگ  ما  هدـیبای  ار  هعقر  نیا  ات  تفگ  داـهن  وا  شیپ  صخش 
يا اطِغ  ناک  نیز  دنک  رب  تتخب  كوب  مارح  نم  رب  نیا  دوس  نایز و  هک  ماک  خـلت  منینچ  یهام  ِتّدـم  رام  وچمه  نم  یـسب  مدـیچیپ 

ریت هاشداپ  نوزفا  هام و  شش  تدم  اشگزد  گنج و  زوریپ  هش 
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مغ و شیوشت و  ریغ  تسج  جـنگ  وس  ره  تخادـنا و  داد  ریت  تسُچ  دوـب  یناـمک  هتخـس  اـجک  ره  هاـچ  دـنک  یم  رب  تخادـنا و  یم 
.هنامرحم یناهن ، تسدریز : ین  تاذ  شاف و  مان  اقنع  وچمه  ین  تاماط 

.دوب هتفای  ار  همان  جنگ  هکنآ  صخش : نیا  تسا  رگاوسر  ار  درم  رم  نیقی  یم  تسدریز  یم  نیا  ندیشون  ناوت  یک 

.ندرب جنر  زا  تیانک  ندیچیپ :

.ششوپ ءاطغ : اطِغ :

.دنمورین زا  تیانک  .ریگ  هعلق  اشگزد :

.تقشم یتخس ، هماط : ِعمج  تاماط :

نآ بلط  زا  وا  ندش  لولم  جنگ و  نآ  نتفای  زا  هاشداپ  نآ  ندش  دیمون 

نآ بلط  زا  وا  ندش  لولم  جنگ و  نآ  نتفای  زا  هاشداپ  نآ  ندش  دیمون 

مـشخ زا  ار  هعقر  دنک  هاچ  هش  نآ  زگزگ  ار  اه  تشد  لولم  ریـس و  لد  جنگ  نآز  دـش  هاش  لوط  ضوع و  ردـنا  دـمآ  قیوعَت  هکنوچ 
هک راک  تسه  شک  یسک  راک  نیا  تسین  تسین  راک  تِک  يرت  یلوا  نیدب  وت  تسین  راثآ  شک  هعقر  نیا  ریگ  تفگ  دنکف  وا  شیپ 
وت وت  وچ  ار  نف  نیا  دـیاب  یناـج  تخـس  اـیگ  نهآ  زا  دـیور  هک  رظتنم  اـیلوخام  نیا  لـها  دـتفا  رداـن  راـخ  درِگ  ددرگب  لُـگ  دزوـسب 

اـنهپ و ینعم  هب  لوط : ضرع و  لـالح  مدرک  وت  هب  نآ  یباـیب  رو  لـالم  زگره  تدوبن  ییاـین  رگ  وجب  ار  نیا  تخـس  ناـج  يرادـهک 
نآ نتفای  مامت  يوج  تسج و  اـب  نوچ   ) .تسا راـک  ندیـشک  زارد  هب  لـماک و  يوج  تسج و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  یلو  تسازارد ،

ار عرف  دنک و  عیاض  ار  لصا  لگ :...  ندنازوس  .ندـنازوس  هتفر ) راک  هب  يدـعتم  : ) دزوس .دـیدرگ ) دـیمون  هاش  داتفا  قیوعت  هب  جـنگ 
هاگن  ) .ایلوخیلام ایلوخام : .هدوهیب ) راک  هب  نتخادرپ  يروشک و  مهم  ياهراک  ندرک  اهر  زا  تراعتسا   ) .دریگب
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راک ندش  یلمع  راظتنا  هب  ناگناوید  اهنت   ) .ندش رـسیم  نکممان  راک  زا  تیانک  ندـیئور : ایگ  نهآ و  زا  ( 2 تیب 220 / لیذ  هب : دینک 
( .دنتسه نکممان 

كُرت درب  يدوس  نآ  زک  دیوج  نآ  لقع  درخ  ین  دشاب  قشع  ِیلاباال  دود  رـس  رب  فرط  نآک  دشاب  قشع  دور  یک  يدیماان  هار  لقع 
حرش تشک  شیوخ  نورد  ار  ییوج  هرهب  تشپ  چیه  درادن  هک  ییور  تخس  ایسآ  ریز  گنس  نوچ  الب  رد  ایح  یب  زادگ و  نت  زات و 

299 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

تّوُتف هک  یتف  ّتلع  یب  زاب  دراپـس  یم  یتّلع  یب  شیتسه  قح  دهد  یم  وه  دریگ ز  یم  كاپ  هکنانچنآ  وجدُزم  دشابن  دزاب  یم  كاپ 
ار ادخ  ین  صاخ  نانابرق  دنا  نازاب  كاپ  صالخ  ای  دـیوج  لضف  ّتلم  هکنآز  تسا  ّتلم  ره  جراخ  يزاب  كاپ  تسا  ّتلع  یب  نداد 

يدام دوس  یپ  رد  هتسویپ  لقع  نیا   ) .تسا شاعم  لقع  دوصقم  تیب ، نیا  رد  لقع : دننز  یم  ینایز  دوس و  ِرد  ین  دننک  یم  یناحتما 
.اه تضایر  اه و  تقشم  ربارب  رادیاپ  .مواقم  ور : تخس  .تسا )

ینعم هب  ار  نتـشادن  اـنالوم  ارهاـظ  یلو  ندوـب ،) هاـنپ  تشپ و  یب   ) دـنا هتفرگ  نآ  لوادـتم  ینعم  هب  ار  نآ  ناـحراش  نتـشادن : تـشپ 
نوچ .دنک  یم  لمحت  ار  تضایر  دور و  یم  الب  ره  رد  وا   ) .دـنک یمن  تشپ  الب  یتخـس و  هب  هک  يرادـیاپ  .هدروآ  ندومنن  ندرکن ،

رب تسا  يرگید  نتـشاد  مدـقم  نآ  تسا و  راثیا »  » ناـفراع حالطـصا  رد  .یگدنـشخب و  يدرمناوج ، تَّوتف : .تسین ) يداـم  دوس  یپ 
.نارای هب  تمدخ  هار  رد  تسا  نتخاب  ناج  راثیا  هجرد  نیرتالاب  .دوخ و 

یتح زیچ  ره  زا  نتشذگ  يزاب : كاپ 
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.ناج

هیام ناج  زا  هک  تسا  یقـشاع  زمر  شیورد  .دنـسرب و  تفرعم  جـنگ  هب  لقع  نتفرگ  راک  هب  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  زمر  هاش 
دور یم  اجنآ  ات  دسرب و  بولطم  هب  ات  دتسیا  یمن  زاب  ششوک  زا  قشاع  تسا و  قشع  تفرعم  ِجنگ  هب  ندیـسر  تلیـسو  .دراذگ  یم 

« .َهَرِهاَط یِّنِم  اهَتِلبَق  اَمَک  هرِهاَط  ََّیلا  َکَسفَن  َّدُرَت  نا  ُهَُّوتُفلا  : » هک دراپسب  قح  هب  مه  ار  هدیشخب  ناج  هک 

دش هدنهاوخ  يا  هدنب  ار  وا  مکح  دش  هدنب  ياضر  قح  ياضق  نوچ 

باطتسم دش  نینج  وا  عبط  هکلب  باوث  دزم و  ِیپ  هن  فلکت  یب 

دیما هب  ار  ادخ  یمدرم  دیامرف : ع )  ) یلع .دنا  ناگدازآ  ناقـشاع  جنر  فوخ  زا  هن  درم  یم  نادزی  رهب  جنگ  رهب  هن  دیز  یم  نادزی  رهب 
تسا و ناـگدرب  تداـبع  نیا  دـندرک و  تداـبع  سرت  يور  زا  ار  وا  یهورگ  تسا و  ناـناگرزاب  شتـسرپ  نـیا  .دـندیتسرپ  شـشخب 

(237 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن   ) .تسا ناگدازآ  شتسرپ  نیا  دندیتسرپ و  ساپس  يارب  ار  يو  یهورگ 

میتساخرب نیا  رس  زا  ام  ریگب  هک  ریقف  نآ  هب  ار  همان  جنگ  هاش  ندادزاب 

هراشا

میتساخرب نیا  رس  زا  ام  ریگب  هک  ریقف  نآ  هب  ار  همان  جنگ  هاش  ندادزاب 

يادوس رد  دیچیپ  یم  تفر و  شین  نامصخ و ز  وا ز  نمآ  تشگ  ار  بورکم  نآ  تشاد  مّلـسم  هش  ار  بوشآ  رپ  جنگ  هعقر  هکنوچ 
هد رد  شمرحم  تسین  راـی  دوخ  ِشچیپ  رد  ار  قشع  ار  شیوخ  شیر  شیوخ  دـسیل  بلک  ار  شیدـنادرد  قشع  وا  درک  راـی  شیوخ 

داشرا ار  ّبط  تسین  ماع  ِّیگناوید  نیا  هکنآز  رک  تسا و  روک  وا  يادوس  زا  لقع  رت  هناوید  یسک  قشاع  زا  تسین  تسین  راّید  یکی 
نوگ نیز  دسر  ار  یبیبط  رگ  تسین  ماکحا  نیا 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3309 

http://www.ghaemiyeh.com


رآ دوخ  يور  رد  يور  تسوا  شوپور  ناربلد  هلمج  يور  تسوا  شوقنم  اه  لقع  هلمج  ِّبط  نوخ  هب  دیوش  ورف  ار  بط  رتفد  نونج 
وک نآ  زا  شیپ  یَعَس  اَم  اَّلا  ِناَسنِاِلل  َسَیل  اعد  رد  دمآ  تخاس  لد  زا  هلبق  شیوخ  شیوخ  زج  ار  وت  نوتفم  يا  تسین  شیک  قشع  يا 

صقر فد  یب  هکنوچ  دینش  یم  ناهنپ  کیََّبل  مرک  زا  دینت  یم  اهاعد  رب  تباجا  یب  دوب  هدیچیپ  اعد  ردنا  اه  لاس  دوب  هدینشب  یخساپ 
تفگ یم  نابز  یب  دوب  کیََّبل  زا  رپ  شدـیموا  شوگ  دوب  کیپ  هن  فتاه و  هن  وا  يوس  لیلج  ِقاّلخ  ِدوج  دامتعا  لیلع ز  نآ  درک  یم 
تـسا هتخود  رپ  نآک  شنار  یم  ناوخم  وت  تسا  هتخومآ  ماب  هک  ار  رتوبک  نآ  لالم  توعد  نآ  تفور  یم  شلد  زا  لاـعَت  شدـیموا 

.ندینادرگ وا  صاخ  .نداد  سپ  زاب  نتشاد : مّلسُم 

.كانهودنا هدیسر ، برک  نیگمغ ، بوُرکَم :

.مدرم رازآ  ای  شنزرس و  زا  تیانک  شین :

301 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درادن ینامرد  قشع  درد  زج  زین  قشاع  دزاس ، یم  مهرم  ناهد  باعل  زا  دوخ  مخز  نامرد  يارب  گس  هکنانچ  دسیل :...  بلک 

يا هدرپ  نابابیز  ییابیز  .تسوا  زا  یبوخ  ره  تسا و  قح  ترـضح  هدیـشخب  تسا  نادـنمدرخ  رد  درخ  زا  هچنآ  اه : لقع  هلمج  بط 
.هتخاس شوپ  يور  ار  نآ  هتفات و  نآ  رب  قح  هولج  هک  تسا 

.هدیرفآ شوقنم :

.یبایب دوخ  لد  رد  ار  ادخ  ات  رآ  دوخ  لد  هب  يور  راذگاو و  ار  قولخم  رآ : دوخ  يور  رد  يور 

يدـنواشیوخ وت  زج  ار  وـت  يا  هتفیرف  قـشع  رد  هک  يا   ) .هتفیرف نوـتفم : .تسا ) ندوـب  قشاـع  وا  بهذـم  هک   ) .قشاـع شیک : قـشع 
دیاب دوخ  .تسین 
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.دروآ ادخ  هب  يور  لد  زا  تخاس : لد  زا  هلبق  .یناسر ) نایاپ  هب  ار  دوخ  راک 

(39 مجن ،  ) .تسا هدیـشوک  نآ ] رد   ] هکنآ زج  تسین  ار  یمدآ  هکنیا  و  یعَـس : ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  یعَـس : ام  اَّلِإ  ِناـْسنِْإِلل  َْسَیل 
.6 تیب 1834 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نآ :...  زا  شیپ 

( .دوب هدروآ  يور  ادخ  هب  تلیسو  یب  هدش و  قشع  اپارس   ) .نتخادرپ يراک  تلیسو  یب  لوادت ) رد  : ) ندرک صقر  فد  یب 

هلغلغ نودرگ  تفه  ردنا  دتفا  هلگ  رکش و  یب  راز  دلانب  نوچ 

هتـسُر رب  وت  تاقالم  زک  شنارب  نیدلا  ماسح  قحلا  ءایـض  يا  ادخ  زا  کیََّبل  تصـش  وز  یبَر  ای  ادخ  زا  کیپ  دص  همان  دص  شمد  ره 
ِتـسم جوا  رب  نانزرپ  تسوت  ماب  رب  همه  شلقن  هنیچ و  فاوط  درآ  وت  ماب  درگ  هب  مه  فازگ  زا  شناج  غرم  ینارب  رگ  شناـج  تسا 

رب دهن  یم  شتآ  تشط  شا  هنیک  رّرکم  قشع  هنحـش  حوتف  حتف و  يا  ترکـش  يادا  رد  حور  هنادزد  دوش  رکنم  یمد  رگ  تسوت  ماد 
302 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  درگزاب  رتوز  دناوخ  تقشع  هاش  درگ  رذگب ز  هم و  يوس  ایب  هک  شا  هنیس 

شوج يوت  میرم  ِیسیع  ممیقَـس  نم  يوت  ما  هردس  مقـشع و  لیئربج  نم  هناتـسم  منز  رپ  رتوبک  نوچ  نم  هناخ  رتوبک  ماب و  نیا  درگ 
تـسوا نارُحب  تبون  مد  نیا  هچرگ  تسوا  نآ  رحب  يدـش  وا  ِنآ  وت  نوچ  ار  رامیب  نیا  زورما  سرپب  شوخ  ار  راـب  رهوگ  رحب  نآ  هد 

یم زاب  انالوم  هب  یلوعفم  ریمض  شنارب : راهنیز  بر  ای  تسا  ناهنپ  هچنآ  راکشآ  درک  وک  تسا  هلان  نآ  دوخ  نیا 
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.ناوارف رایسب ، فازگ : زا  .دیآ ) یم  وت  وس  مه  زاب  ینارب  ار  وا  رگا  .دریگ  یم  ورین  وت  رادید  زا  وا  ناج   ) .ددرگ

.دوهش فشک و  ببس  هب  لد  شیاشگ  حوتف :

رس رب  یتشط  یتفگ  متشگ  فقاو  نآ  رب  نوچ   » .ندرزآ تخس  .ندش  هتخیر  رـس  رب  شتآ  تشط  ریظن : نداهن : هنیـس  رب  شتآ  تشط 
رب دنک و  یم  زاب  همان  جـنگ  ِبحاص  ندرگ  زا  ار  نخـس  هتـشر  ص 136 ) یقهیب ، خیرات  « ) .مدیـسرتب گنـس ، شتآ و  زا  دنتخیر  نم 

قـشع هتخودرپ  هکارچ  .دنیـشن  یمن  نیدـلا  ماـسح  ماـب  رب  زج  هک  دـناد  یم  يا  هتخومآ  ماـب  رتوبک  ار  دوخ  .دـنکفا  یم  دوـخ  ندرگ 
.راد هاگن  بدا  هک  دهد  یم  شرفیک  دهد ، تسد  ودب  تلفغ  يا  هظحل  رگا  تسوا و 

رادیاپ ِّبر  يوه  نآز  دش  تسه  رارق  یب  فیعض  يوه  نیا  هکنآز 

بل رد  تسناهنپ  ناهد  کی  ین  وچمه  اـیوگ  میراد  ناـهد  ود  درمن  زگره  مئاد و  یقاـب  تشگ  درپس  وا  اـف  دوخ  هکنوچ  یناـف  يوه 
مه يرَـس  نیا  ناغف  هک  تسا  رظنم  ار  وا  هک  ره  دناد  کیل  اوه  رد  هدنکف  رد  ییوه  ياه  امـش  يوس  هدش  نالان  ناهد  کی  يو  ياه 
رپ ار  ناهج  ین  رمَـس  ار  ین  شبل  اب  يدوبن  رگ  تسوا  ياهیه  زا  حور  يوه  ياه  تسوا  ياه  مد  زا  ياـن  نیا  همدـمد  تسا  رَـس  نآز 

يایرد لد  رد  يدـناوخ  یِّبَر  َدـنِع  ُتِیبا  اـی  یتساـیرد  نوچ  شوج  رپ  نینچ  هک  یتساـخ  ولهپ  هچ  زو  یتفخ  هک  اـب  رکـش  زا  يدرکن 
303 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يدنار  شتآ 

.ناتساد تاغّللا ) ثایغ   ) .نخس رَمَس : ادتقم  يا  تشگ  وت  ناج  تمصع  اَدِرَاب  ِینوُک  ُراَن  اَی  هرعن 
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تیب هب : دینک  هاگن  ( ) .هتخاس ریذـپلد  اه  شوگ  رد  ار  ِین  زاوآ  هک  تسوا  .تسا  نز  ین  بل  اب  لاصتا  ینیریـش  زا  ین  زاوآ  ینیریـش  )
: یتفخ هکاب  ( 1 / 27 11 و 28 - ياه 13 -

: ُتیبا اَی  يا  هتفخ  ولهپ  هچ  رب  ناج  يا  شود  يا  هتفشآ  دوخ و  یب  تسم و  تخس 

: ینوک راَن  ای  دش  شتآز  تیانک  یِقُسی  مِعُطی و  دش  شاف  یِّبَر  َدنِع  ُتِیبا  نوچ 

رگید ناهد  تسا و  هدـنزاون  ناهد  رد  ناهد  کی  دراد  ناهد  ود  ین  هکنانچ  ادراش  اَّرَح  ُراّنلا  َنوکت  ادراـب ال  ینوک  ُراـن  اـی  تمـصع 
زا ییادص  دمدن  نم  رد  وا  رگا  دمآ ، دهاوخن  نورب  ین  زا  ییادص  دشابن  هدنزاون  ناهد  رگا  دهد و  یم  رـس  ار  زاوآ  هک  اه ) خاروس  )

.دمآ دهاوخن  نورب  نم 

اب تسا  هدـنب  لاصتا  فصو  تقیقح  هب  اما  دراد  رـس  رد  وا  زا  انالوم  هک  یقـشع  روش و  تسا و  نیدـلا  ماسح  فصو  اه  تیب  موهفم 
.دوب دهاوخن  ناهج  رد  یتکرح  دشابن  وا  هدارا  تردق و  رگا  و  تسوا ، تیانع  زا  تسا  هدنب  رد  هچره  هک  راگدرورپ 

رد ار  وت  دیشروخ  دشوپب  هک  اه  هراپ  لگ  نیا  دنتـسدرک  دصق  لگ  هب  يدیـشروخ  دودنا  ناوت  یک  لد  نید و  ماسح  قحلا  ءایـض  يا 
نوچ یمتفگ  وَح  یکی  نمرخ  دـص  ات ز  یمتـسروک ؟ ار  تیدرَم  مرحم  تسوت  لامالام  هدـنخ  زا  اه  غاب  تسوت  لّالد  اه  لعل  هُک  لد 
تسا رت  یلوا  هَچ  رعق  ار  مفسوی  تسا  رَو  هنیک  لد  ار  ناوخا  هکنوچ  منک  یهاچ  ورف  ار  رس  یلع  نوچ  منک  یهآ  ترِـس  زک  مهاوخب 

304 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اغوغ رب  شیوخ  متشگ  تسم 
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ریقف نآ  جنگ  یب  شاب  وگ  رظتنم  نیب  هناتسم  رف  ّرک و  نآ  هگنآو  نیشتآ  بارش  هن  نم  فک  رب  منز  ارحص  رب  همیخ  دشاب  هِچ  هَچ  منز 
تسین دانـسا  نآ  ياورپ  ارم  هک  هاوخم  يرای  هدش  هقرغ  نم  زا  هانپ  مد  نیا  ریقف  يا  هاوخ  ادخ  زا  ریـصَع  رد  مد  نیا  میقرغ  ام  ههکنآز 
نانمشد زا  تراعتسا  هراپ : لگ  وم  رات  دجنگن  هک  یبارش  رد  ور  بآ  دجنگب و  یک  تلبـس  داب  تسین  دای  مشیوخ  شیر  زا  دوخ و  زا 

اب تفلاخم  هب  نانخـس  نآ  ندینـش  اب  دنبایرد و  ار  وا  هنافراع  نانخـس  ینعم  ات  دنرادن  نشور  یلد  هک  نانآ  .نیدـلا  ماسح  نافلاخم  و 
.دنزیخ یم  رب  يو 

.4 تیب 2231 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندرک : ورف  هاچ  رد  رس  یلع  نوچ 

نادوسح نوچ   ) .تسا هنافراع  دنلب  یناعم  زا  تراعتسا  فسوی  .وا  اب  فسوی  ناردارب  ینمشد  هب  تسا  تراشا  رو : هنیک  لد  ناوخا و 
، شاب وا  اغوغ : .منکن ) راکشآ  ار  مزار  مراد و  هاگن  هنیـس  رد  ار  نآ  هک  رتهب  مرادن  رارـسا  نتفگ  يارب  یمرحم  دنا و  هتفرگ  ارم  درگ 

.تسا ینعم  نیمه  دوصقم  تیب  نیا  رد  تفگ  ناوت  یم  .دایرف و  گناب ، رگبوشآ ،

.تسا ینعم  نیا  دیؤم  دعب  تیب  .ندروآرب و  گناب  ندز : اغوغ  رب 

( .منیدـلا ماسح  قشع  باش  تسم  نونکا  نم  هک  تسا  نآ  زا  دـتفا  یم  ریخأت  هب  هماـن  جـنگ  ناتـساد  رگا  (. ) بارـش  ) هدرـشف ریـصَع :
ناتـساد هدـنام  نتفگ  ياورپ  ارم  .ینک  هیکت  نم  هب  یناوت  یمن  هک  ما  هدـش  دوخیب  دوـخ  زا  ناـنچ  نم   ) .نداد یـسک  هب  تشپ  دانـسا :

یم کشر  نیدلا  ماسح  رب  نادوسح  .تسا  هدش  ناونع  يونثم  رد  اهراب  هک  تسا  یتیاکش  .تسین )
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ماسح زا  اما  دراد  یم  هاگن  هنیـس  رد  ار  دوخ  زار  راچان  دیوگب  دیاب  هکنانچ  ار  وا  ياه  تلیـضف  هک  تسین  لاجم  نآ  ار  انالوم  دنرب و 
.درک دهاوخ  راکشآ  ار  رارسا  نآ  هناتسم  هاگنآ  دهن  شفک  رب  نیشتآ  بارش  يو  ریبعت  هب  ای  دنکفا و  ودب  يرظن  ات  دهاوخ  یم  نیدلا 

رب ام  کشر  زا  شیر  کیل  دـنز  یم  یلابِـس  ام  رب  شتوخن  ناهراو  تلبـس  شیر و  زا  ار  هجاوخ  نارگ  یلطر  یکی  یقاـس  يا  هِد  رد 
305 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنک  یم 

هچ هنییآ  ردـنا  وم  هب  وم  نَّیعم  دـنیب  یم  ریپ  وا  زا  دـیآ  چـنآ  لاس  دـص  سپ  زا  وا  تاریوزت  میناد  یمه  هک  وا  تام  وا  تام  وا و  تام 
هک ییایرد  هب  وَر  دیدپ  نآ  کیاکی  هسوک  رب  تسه  دیدن  دوخ  هناخ  هب  ِینایِخل  هچنآ  ماخ ؟ تشخ  ردنا  ریپ  دنیبین  هک  ماع  ِدرم  دـنیب 

رحب يرت  یلوا  رحب  جوـم و  ناـیم  رد  يرهوـگ  کـشر  وـت  زا  يا  هن  سخ  يا ؟ هداـتفا  نوـچ  شیر  رد  سخ  وـچمه  يا  هداز  یهاـم 
كاپ جوم  ایرد و  نآ  از  رود  وا  كارـشا  لاحم  يا  لاحم و  يا  تسین  جوم  ریغ  شیهام  رهوگ و  تسین  جوز  تفج و  تسا  نادحو 

مد هناکرـشم  دیآ  مزال  نَمَـش  يا  مینالوحا  تفج  هکنوچ  چیه  چیه  میوگ  هچ  لوحا  اب  کیل  چیپ  چیپ  كرـش و  رحب  ردـنا  تسین  وا 
.انالوم نیدلا و  ماسح  نارکنم  نادوسح و  زا  تیانک  هجاوخ : ندز 

راوخ ناـحراش  ندز : لابـس  .دـهرب ) ینیبدوخ  زا  دـیاش  نک  یتضاـفا  ودـب   ) .اـه ینیبدوـخ  اـه و  قـّلعت  زا  تراعتـسا  تلبـس : شیر و 
.دنا هدرک  ینعم  نآ  دننام  و  رورغ ، ندز ، فال  ندرمش ،
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.دیامن یم  رت  بسانم  ندرک  هرخسم  ندز و  هنعط  تیب  نومضم  هب  هجوت  اب  اما 

تام .درب ) یم  جنر  دـشورخ و  یم  لد  رد  ددـنخ و  یم  ام  رب  رهاظ  هب   ) .ندوب جـنر  رد  و  ندروخ ، غیرد  از  تیانک  ندـنک : رب  شیر 
.تسا هدروخ  تسکش  هدننیب و  نایز  وا  لادج  نیا  رد  وا :

 ...: هنییآ ردنا 

.زارد شیر  ینایِحل : دنیب  نآ  ماخ  تشخ  رد  ریپ  دنیب  ناوج  هنیآ  رد  هچنآ 

(3 تیب 3563 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) نآ دناد  یک  شدوخ  هناخ  زا  هملب  ناسک  هناخ  زا  دناد  هسوک  هچنآ 

306 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ینعم ناهج  ایرد :

زا دوش  دنب  شیر  يوم  رد  نوچ  سخ  هکنانچ   ) .نادب ندرک  شوخ  لد  يزیچ و  هب  ندیبسچ  زا  تیانک  نداتفا : شیر  هب  سخ  نوچ 
نیا .یشاب  جوم  ایرد و  نایم  رد  هک  تسازـس  ار  وت  تفگ  شیپ  تیب  رد  نادحَو : ِرحب  .ینک ) یمن  لد  رهاوظ  نیا  زاوت  .دتفا  یمن  نآ 

هدـیدان ار  اه  مسج  رگا  .درادـن  دوجو  یئود  زین  ینعم  ملاع  رد  تسین  زیچ  ود  اـیرد  جوم و  هکناـنچ  .تسا  بلطم  نآ  حیـضوت  تیب 
ماسح زا  .دـنیب  یم  ود  ار  نآ  لوحا  ياه  مشچ  اما  .دنتـسه  وا  ریاغم  هکنآ  هن  دـنا  طیـسب  تاذ  نآ  زا  ییاه  هولج  اـه  هدـیرفآ  میریگب 

ات دناهرب  ناش  یئارآ  رهاظ  نیا  دیق  زا  دنکفیب و  يرظن  اهنادب  دهاوخ  یم  تسا ، هاگآ  نادـساح  نادـناعم و  نیا  نورد  زا  هک  نیدـلا 
تسا راوازس  .دیدنبب  لد  يوایند  ياهرهاظ  هب  دزسن  ار  امش  هک  دهد  یم  زردنا  ار  نادناعم  سپس  .دنربن  کشر  ودب  و  دنوش ، هدوسآ 

وا تیانع  رحب  رد  دینک و  لصتم  ادخ  هب  ار  دوخ 
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.دشاب ایرد  رد  هک  دزس  ار  رهوگ  تسا و  مسج  يارو  يزیچ  امش  رهوگ  هکارچ  دینز  هطوغ 

ياه هولج  یقاب  تسا و  قح  تسه  هچنآ  ناهج  رد  .تسا  هدوب  روآ  دای  ار  نآ  اـهراب  هک  دـنک  یم  تراـشا  رگید  يا  هتکن  هب  هاـگنآ 
دیوگ یم  دـناوخ و  یم  تسرپ  تب  ار  نانآ  .دـننیب  یم  ادـج  هدـننیرفآ  زا  ار  هدـیرفآ  هک  تسا  یناسک  هب  باـطخ  رخا  تیب  .دـنیوا و 

.دیوگ هدنیآ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  تفگ  نخس  هناکرشم  دیاب  دنا  هاگآان  تدحو  نآ  كرد  زا  نانآ  نوچ 

زود و رب  ناـهد  اـی  نک  شون  ار  يود  نیا  لوحا  وچ  اـی  لاـقم  نادـیم  هب  دـیان  يود  زج  لاـح  تسا و  فصو  ِيوـس  نآز  یّیکی  نآ 
ینیبب لگ  ناج  ِّرـس  وگ  یمرحم  ینیب  نوچ  مالَّسلاَو  نز  یم  لبط  هنالوحا  مالک  هگ  توکـس و  هگ  تبون  هب  اـی  نک  شوماـخ  شوخ 

هنرو بنُجم  وا  شیپ  تسا  بآ  نمـشد  زاس  بنخ  ار  نتـشیوخ  دـنبب و  بل  زاجم  رکم و  رپ  کشَم  ینیبب  نوچ  نـالبلب  نوچ  نز  هرعن 
تسالج ار  نالها  لهاان  اب  ربص  نَُدل  نم  لقع  هب  نک  ارادم  شوخ  نک  ربص  لهاج  ياه  تسایـس  اب  بنخ  تسکـشب  وا  لهج  گنس 

دش ار  حون  حون  ِربص  نایحون و  رفک  روج  الج  رد  دمآ  هنییآ  تَوفَص  ار  میهاربا  دورمن  شتآ  تسا  یلد  اج  ره  دنک  یم  یفاص  ربص 
307 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  حور  تآرم  لقیص 

، دـیمهف ناوت  كاردا  اب  اهنت  ار  تدـحو  .دوب  دـهاوخ  یئود  دـیآ ، ناـبز  هب  رگا  ادـخ  نتـسناد  دـحاو   ) .تدـحو .ندوب  یکی  یّیکی :
یگناگی هب  ار  ادخدهاوخ  یسک  دیآ و  نایم  هب  دیحوت  ثحب  نوچ  هکارچ 
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دیحوت دنا  هتفگ  .تدحو  موهفم  زا  ریبعت  يرگید  ادخ و  زا  ریبعت  یکی  .دمآ  دهاوخ  دیدپ  یئود  تسا ، یکی  ادخ  دیوگ  دـناسانش و 
یتسارب رگا  يا و  هدـش  نیبود  .ینک  فصو  ار  دـیحوت  یهاوخ  رگا  لوحا :...  وچ  ای  .دـیحوت ) تلیـسو  هب  تسا  هّللا  يوساـم  نایـسن 

: هک درادرب  رد  ار  ینعم  نیمه  ع )  ) یلع هدومرف  .يزادرپب  ودب  لد  هب  يزاس و  اهر  ار  راتفگ  دیاب  يدحوم 

هَفَّیَک نَم  ُهَّدَحَو  اَم 

هک اجنآ  تفرگ  شیپ  هار  هنوگود  دیاب  راچان  دـنبایرد  ار  ینعم  نیا  هک  تسین  هیاپ  نادـب  ات  مهف  تّوق  ار  ناگمه  نوچ  تبون : هب  ای  . 
.تسا هدمآ  دعب  تیب  رد  هکنانچ  .دوب  شوماخ  دنا  هماع  هک  اجنآ  تشاد و  نایب  ار  رارسا  دنا  صاوخ 

نک روگ  دیص  سکعرب  ار  ریش  نک  روگ  ار  بلقنم  ثیدح  نیا 

اب ار  بنخ  ناهد  هکنانچ  ندوب ، شوماخ  نتخاس : بنُخ  ار  نتـشیوخ  ار  تیـشاملق  نابنا  نکماو  ار  تیـشاش  تخـس  کـشَم  نک  دـنب 
ینیبـب ار  هتـسارآ  رهاـظ  نورد  یهت  داـب  زا  رپ  نایعدـم  نوـچ   ) .دـیاین نورب  تسا  نآ  نورد  هچنآ  هک  دـندنب  یم  رگید  زیچ  اـی  لـگ 

ضارتعا زا  تیانک  نتسکش : مخ  .دوب ) شوماخ  دیاب  وا  شیپ   ) درادن ار  ینعم  نیا  كرد  ناوت  هکنآ  بآ :...  نمشد  .شاب ) شوماخ 
ناتساد رد  نآ  حیضوت  لهاان : اب  ربص  .دزاس ) یم  مهتم  تا  ینیدیب  هب  تسا  زجاع  وت  نخـس  كرد  زا  نوچ   ) .ندومن ریفکت  ندرک و 

.تسا هدنیآ 

.دناوخ یلج »  » ار نآ  دیاب  الَج :

، تسا نورد  يافص  بجوم  نانآ  ضرعت  ربارب  ییابیکش  نالهاان و  يازسان  ندینش  . 2 تیب 1549 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دورمن : شتآ 
.دش ناتسلگ  میهاربا  رب  دورمن  شتآ  هکنانچ 

حون نز  هب  تسا  تراشا  نایحون :
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ص 161) ج 10 ، رارسالا ، فشک   ) .دنشکب ار  نانآ  ات  دناسانـش  یم  رباج  نامکاح  هب  ار  ودب  نانمؤم  دناوخ و  یم  هناوید  ار  حون  هک 
.دوب نانآ  تیاده  رومأم  حون  هک  یمدرم  زین  و 

هِّرِس ُهَّللا  َسَّدَق  یناقرخ  نسح  خیش  دیرم  تیاکح 

هراشا

ُهِّرِس ُهَّللا  َسَّدَق  یناقرخ  نسح  خیش  دیرم  تیاکح 

هر رد  هچنآ  زاین  قدص و  اب  خیش  دید  رهب  زارد  ِّيداو  دیربب و  اه  هوک  ناقراخ  نیـسحلاوب  تیِـص  رهب  ناقلاط  رهـش  یـشیورد ز  تفر 
نوچ ناشن  وا  تسج  ار  هاش  نآ  هناخ  ناوج  نآ  هر  زا  دمآ  دصقم  هب  نوچ  منک  یم  هتوک  تسا  دروخرد  هچرگ  متـس  جنر و  زا  دید 
مدمآ ترایز  دصق  رب  تفگ  مرَکلاوُذ  يا  وگب  یهاوخ  یم  هچ  هک  شرـس  هناخ  رد  زا  درک  نورب  نز  شرد  هقلح  دزب  تمرُح  دص  هب 

نیا ینُک  هدوهیب  هب  هک  هاگیاج  نآ  دوبن  يراک  ار  وت  دوخ  نیب  شیوشت  نیا  يریگرفس و  نیا  نیب  شیر  هَخ  هَخ  هک  نز  دز  يا  هدنخ 
داشگ رد  ار  رفـس  ساوسو  وت  رب  داهن  رب  هخاش  ود  توید  رگم  ای  تدش  بلاغ  نطو  ِّیلولم  ای  تدـمآ  يدرگ  لوگ  ياهتـشا  هار  مزع 

بیـشن رد  مغ  زا  داتفا  دـیرم  نآ  باسح  یب  ِدـنخ  شیر  زو  لـثم  زا  همه  نآ  نتفگزاـب  مناوتن  نم  همدـمد  شُحف و  ماـجرفان و  تفگ 
هکنانچ و  ص 667 ،) ءایلوالا ، هرکذت   ) تسا هداد  تبـسن  یناقرخ  نسحلاوبا  انیـس و  نبا  هب  ار  ناتـساد  نیا  راطع  نسح : خیـش  دـیرم 

رد دـنچره  .تسین  يراک  نآ  یتسردان  یتسرد و  اب  ار  وا  دوش  مولعم  اـت  دوش  یم  زاـغآ  تسا » لـقن   » هلمج اـب  ناتـساد  تسوا  هویش 
هب انیس  نبا  نتفر  اما  دنا ، هدوب  رصاعم  یناقرخ  انیس و  نبا  ینایلاس 
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.ملاَعلا ُهَّللاَو  .دیامن  یم  رود  رایسب  يا  هثداح  نینچ  نداد  خر  خیش و  ندید  يارب  ناقرخ 

ییوگدب نز  تساجک ؟ خیش  دیسرپ  وا  نز  زا  تفر و  وا  هناخ  هب  یناقرخ  نسحلاوبا  خیش  ندید  يارب  انیس  نبا  هکنیا  ناتساد  هصالخ 
هب وا  بلط  رد  انیس  نبا  .درک  زاغآ  ار  خیش  هب 

309 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ات يرآ  تفگ : یناقرخ  .دنام  تفگـش  رد  يو  نز  هتفگ  وا و  راک  زا  دیآ  یم  هداهن  ریـش  رب  مزیه  يراب  هک  دید  ار  خیـش  تفر  ارحص 
.دشکن ار  ام  راب  نینچ  يریش  نز - ینعی  میشکن - یگرگ  نانچ  راب  ام 

تیب ناونع  لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) .تسا هدـش  بجوم  رعـش  نزو  ترورـض  ار  تروص  نیا  ارهاـظ  و  یناـقرخ ، نسحلاوبا  نسحلاوب :
.رفس رد  نتشاذگ  رس  تشپ  نتشذگ ، ندرک ، یط  ندیرب : ( 4 / 1810

(. نتفگ  ) هتسیاش دروخر :

.یهلبا هچ  .رگنب  ار  وا  كدنا  درخ  زارد و  شیر  نیب : شیر  دنخشیر ) هنعط و  هب   ) .بوخ بوخ ، هَخ : هَخ 

جنر يریگرفس : ( 2 تیب 542 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) تساخب یگنج  نیب  شیر  مداخ  تفگ  تساجک  رخ  یفوص  تفگ  دـمآ  مداـخ 
.ندومیپ زارد  هار  .ندیشک  رفس 

.نتشگ هدوهیب  يدرگ : لوگ 

.2 تیب 800 / لیذ  هب : دینک  هاگن  خاش » ود   » ینعم يارب  .ندرک  رخسم  نداهن : خاش  ود 

.دوش هدناوخ  مناتن »  » دیاب مناوتن :

.دوش هدناوخ  بیسح »  » دیاب باسح :

تخانش ساسارب  نارگید  قح  رد  نامدرم  يرواد  هک  دوب  هدمآ  هتـشذگ  ياه  تیب  رد  هچنآ  يارب  تسا  يدییأت  ناتـساد  نیا  ندروآ 
لمحت ات  دـنا  نانعاط  رجز  راتفرگ  نورد  نورب و  رد  ادـخ  يایلوا  مینادـب  هکنآ  يارب  زین  .تقیقح  عقاو و  رثا  رب  هن  تسا  نانآ  صقاـن 

.دنرب رتشیب  رجا  دننک و 

خیش مرح  نتفگ  ماجرفان  باوج  و  مییوج ؟ اجک  تساجک  خیش  هک  خیش  مرح  زا  دراو  نآ  ندیسرپ 

خیش مرح  زا  دراو  نآ  ندیسرپ 
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خیش مرح  نتفگ  ماجرفان  باوج  و  مییوج ؟ اجک  تساجک  خیش  هک 

دص یهرمگ  دنمک  نالوگ و  ِماد  یهت  قاّرَز  سولاس  نآ  تفگ  وک ؟ مان  نیریش  هاش  نآ  همه  اب  وا  تفگ  تسَجب و  هدید  زا  شکـشا 
یشیک فال  يوغ  وز  يدرگن  دشاب  وت  ریخ  يوراو  تمالس  شینیبن و  رگ  ُوتُع  دص  ردنا  يو  زا  هداتفوا  وت  وچمه  ناشیر  ماخ  نارازه 
تـسد دنلام  یم  هچ  يواگ  نینچ  رد  تسرپ  هلاسوگ  موق و  نیا  دـنا  یطبـس  راید  فارطا  هتفر  شلبط  گناب  راوخ  لبط  یـسیل  هساک 
تسنیک هتفرگ  يریوزت  رکم و  لامک  ملع و  دص  موق  نیا  دنا  هتـشه  راوخ  لبط  نیا  هِّرِغ  دش  وا  هکره  راهَّنلا  ُلاََّطب  تسا و  لیَّللا  ُهَفیِج 

«24  » یفورعم ِرما  وک  رمع  وک  تشپ  يوس  هدنکف  ار  يوقت  عرـش و  نوخ  دنزیر  ار  لجِع  نادـباع  نونکات  اغیرد  وک  یـسوم  لآ  لاح 
بادآ هحبُـس و  زامن و  وک  وا  باحـصا  يربمغیپ و  هر  وک  دش  شاِّلَق  دسفم  ره  تصخر  دش  شاف  تعامج  نیز  تحابا  نیک  تشرد 

.وا نز  زا  تیانک  خیش : مرح  وا 

.راکبیرف راکم ، قاّرز :

.تقیقح زا  يراع  یهت :

.ترهش .هزاوآ  زا  تیانک  لبط : گناب 

میدق مدرم  نایرصم ، یطِبق : لباقم  .بوقعی  دالوا  هدازدنزرف ) طبس : هب  بوسنم  : ) یطبس

__________________________________________________

.فورعم ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 24)

311 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.رفاک نورد  رد  تسا و  نمؤم  رهاظ  هب  هکنآ  زا  تسا  تیانک  تسرپ » هلاسوگ  ِیطبس   » .رصم و

ار هلاسوگ  نانآ  ندرک  هدجـس  ار و  ع )  ) یـسوم موق  وا  نتفیرف  يرماس و  نتخاس  هلاسوگ  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  تسرپ : هلاـسوگ 
.تسا میرک  نآرق  رد  هکنانچ 

.تسا هتفخ  .تسین  راد  هدنز  بش  هکنآ  زا  تیانک  .بش  رادرم  لیَّللا : ُهَفیج 

زور راهَّنلا : ُلاََّطب 
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مکـش راوخ : لبط  .تسا ) هدنارذگ  لطاب  هب  ار  دوخ  زور  بش و  دوش  سک  نینچ  هتفیرف  هکره   ) .درب یم  رـس  هب  يراک  هدوهیب  هب  ار 
.روخرپ هراب ،

: لاح

.نتشاد اور  تَحابا : ( 2 تیب 300 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) تسا یتلآ  ترابع  تسد و  نوچ  لاح  تسا  یتلاح  ناـشن  دوخ  تراـبع  ره 
يارب تدابع  تسا و  رهاظ  ظفح  يارب  عرـش  مارح  لالح و  دنتفگ  یم  هک  دندوب  نایامن  یفوص  زا  یهورگ  نایتحابا  .ندرمـش  لالح 

«. تاَفاَضالا ُطاَقسا  ُدیِحوَّتلا   » هک تسین  اه  فیلکت  نینچ  نیا  وا  رب  دیسر  یقیقح  دیحوت  هب  دیـسر  لامک  هب  هکنآ  .لامک  هب  ندیـسر 
هب هدـننک  تدابع  هک  تسا  ییاج  ات  تداـبع  هک  دـندرک ، یم  ریـسفت  نینچ  ار  ( 99 رجح ،  ) ُنیِقَْیلا َکَِـیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ْدـُبْعا  هیآ َو  و 

.تسا هتساخرب  وا  زا  تدابع  فیلکت  دیسر  نیقی  هب  نوچ  هدیسرن و  نیقی  هلحرم 

دنچره اه  شهوکن  نیا  ( 2 تیب 3344 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دراد حیملت  نآ  یحالطـصا  ینعم  هب  يوغل  ینعم  زا  هتـشذگ  تصخر :
.دنرامش یم  یتحابا  نید و  یب  ار  نایفوص  هک  یناسک  زا  تسا  یتیانک  اما  تسوا  يوش  هرابرد  خیش  نز  نابز  زا 

نتفگ هدوهیب  رفک و  زا  ار  هناَّعَط  نآ  دیرم  ندرک  رجز  دیرم و  نتفگ  باوج 

نتفگ هدوهیب  رفک و  زا  ار  هناَّعَط  نآ  دیرم  ندرک  رجز  دیرم و  نتفگ  باوج 

دندرک هدجس  اه  نامسآ  تفرگ  برغم  قرـشم و  نادرم  رون  سـسع ؟ دمآ  اجک  زا  نشور  ِزور  سب  تفگ  ناوج و  يو  رب  دز  گناب 
ارس نیا  كاخ  دنادرگب ز  یک  ارم  یسیلبا  وت  نوچ  ِتاهَُّرت  لَجَخ  زا  دیشروخ  تفر  رداچ  ریز  لَمَح  زا  دمآرب  قح  باتفآ  تفگش  زا 

هلبق دش  رون  نآ  اب  لجع  بانج  نیز  مدرگزاب  يدرَگ  هب  ات  باحس  نوچمه  مدمآن  يداب  هب  نم 
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تشگ و نامیا  رفک  لامک ؟ دمآ  ادخ  زک  تحابا  تسه  لالـض  دمآ  ياوه  زک  تحابا  تسه  منـص  رفک و  دش  رون  نآ  یب  هلبق  مرک 
ِنایب ار  مدآ  هدجس  قبس  هدرب  نایبوّرک  همه  زا  قحب  بوبحم  تسا و  ّزع  رهظم  تفات  هزادنا  یب  ِرون  نآک  فرط  نآ  تفای  مالـسا  وید 
دوش یک  زوپ  هدنگ  يا  ترس  مه  يزوس  وت  مه  زوجع  يا  وت  ینک  ُفپ  ار  قح  عمش  تسوپ  تسویپ  ار  زغم  درآ  هدجس  تسوا  ِقبس 

ینـشور نیز  وگب  رت  رهاـظ  تسیچ  ینک  یم  مه  رگا  رهاـظ  رب  مکح  سِمَطنُم  فپ  زا  دیـشروخ  دوش  یک  سجن  گـس  زوپ  اـیرد ز 
وا زوپ  دزوسب  دریم  یک  عمـش  وا  ُفپ  درآ  ادـخ  عمـش  رب  هکره  روُصق  صقن و  ِتیاغ  ردـنا  دـشاب  روهظ  نیا  شیپ  هب  اـهرهاظ  هلمج 

هنعط مدرم  رب  رایسب  هک  یسک  .وگبیع  رایسب  ناّعَط : ثنؤم  هناَّعَط : باتفآ  زا  میتی  دنام  ناهج  نیک  باوخ  دننیب  یسب  ناشاّفخ  وت  نوچ 
وت ندز  هنعط  هک  تسا  راکشآ  نانچ  خیش  یکاپ  نشور : زور  سـسع و  دراوملا ) برقا  « ) .ِساَّنلا ِضاَرعا  ِیف  ٌناَّعَط  َوُه  : » دنیوگ .دنز 

تسا هدوهیب  وا  رد 

313 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

لمح جرب  میناد  یم  هکنانچ  ندـمآرب : لمح  زا  باـتفآ  .تسا ) ندوب  هدوهیب  هبـش  هجو   ) .زور رد  سـسع  ندوب  دزد  یپ  رد  هکناـنچ 
تمظع و  ) .ندش ناهنپ  زا  تیانک  دیشروخ :...  نتفر  رداچ  ریز  .تسا ) خیـش  باتفآ  زا  دوصقم  تیب  نیا  رد  و   ) .تسا باتفآ  فرش 

نوچ ارچ  .دنادرگ  یمن  زاب  وا  هاگرد  زا  ارم  خیش  زا  وت  ییوگ  هوای  وت :...  نوچ  تاهُّرت  .درک ) یم  وحم  ار  یتمظع  ره  خیـش  یگرزب 
وت ندز  هنعط 
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.مدآ رب  تسا  سیلبا  ندز  هنعط  دننامه  وا  رب 

هکنانچ رون : نآ  اب  لجُع  .دـنادرگزاب ) ارم  دـناوت  یمن  وت  هسوسو  ما  هتفریذـپ  ار  خیـش  تدارا  تریـصب  يور  زا  نم   ) .هاگرد باـنَج :
ینب دوجـسم  تشادرب و  گناب  نآ  تکرب  زا  هلاسوگ  تخیر و  هلاسوگ  ناهد  رد  ار  لیئربج  بسا  مس  ریز  كاخ  زا  یکدـنا  يرماس 

نومـضم .دیدرگ  دهاوخ  تب  نوچ  هلبق  دشابن  وا  رون  رگا  دنک و  یم  لدبم  نامیا  هب  ار  رفک  دـباتب  وا  تیالو  رون  رگا  دـش ، لیئارـسا 
(6 4 و 2064 / تیب 3333 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .تسا یهارمگ  زمر  لجع  تسا و  تدابع  لصا  هک  تسا  تیـالو  زمر  اـه  تیب  نیا 
زا رگا  تسا و  یهارمگ  دـشاب  سفن  ياوه  يور  زا  رگا  تحاـبا  دـنا : هدرک  ینعم  نینچ  ار  تیب  نیا  ناـحراش  ضعب  تحاـبا : تسه 

ار خیش  نز ، نداد  تبـسن  نایتحابا و  هرابرد  خیـش  نز  هتفگ  نادرگزاب  تسا و  دیرم  هتفگ  تیب  نیا  اما  .تسا  لامک  دشاب  ادخ  هتفگ 
.هورگ نادب 

یهارمگ دیوگب  یسک  رگا   ) .تسا يراکنا  ماهفتسا  دیرم  نخس  دش و  شاّلق  دسفم  ره  تصخر  دش  شاف  تعامج  نیز  تحابا  نیک 
دیرم نخـس  هلابند  تشگ : نامیا  رفک  دوب )؟ دـهاوخ  یحابا  دـیوگب - قح  نخـس  تسادـخ - بناج  زا  لامک  تسا و  سفن  ياوه  زا 

.برقم ناگتشرف  نایبوّرَک : .تفرگ ) توق  نید  دیبات ، وا  رون  اج  ره   ) .تسا

تسا و زغم  وا  .دـنوش  وا  هدجـس  رومأـم  ناگتـشرف  دـش  بجوـم  وا  ِیـشیپ  دوـب و  یهللا  هفیلخ  هـبترم  ياراد  مدآ  ار :...  مدآ  هدـجس 
نآ رطاخ  هب  اه  هدیرفآ  همه  تسا ، زغم  هب  هتـسویپ  انالوم  ریبعت  هب  ای  دوش  یم  دیدپ  زغم  رطاخ  هب  تسوپ  هکنانچ  تسوپ و  ناگتـشرف 

تعیدو
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هب یهلا 

314 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنیآ یم  دوجو 

.شوماخ دیدپان ، سِمَطنُم :

، یهد یم  صیخـشت  ار  يزیچ  سح  مشچ  اب  اهنت  یـشاب و  هاـگآ  خیـش  نورد  زا  هک  يرادـن  یتریـصب  ناـنچ  رگا  رهاـظ :...  رب  مکح 
.تسین هدیشوپ  یسک  رب  هک  تسا  راکشآ  نانچ  وا  نامیا 

زا هک  دنتسه  یناگدننز  هنعط  یقیقح  بطاخم  اما  حیش ، نز  نآ  بطاخم  تسا و  یناقرخ  خیـش  دیرم  نابز  زا  تیب  نومـضم  دنچره 
دوجو زا  ایند  دنهاوخ  یم  و  دننک ، یمن  غیرد  اهنادـب  تشز  تبـسن  ره  نداد  زا  دـننیب و  دـنناوت  یمن  ار  قح  نادرم  نافراع و  دـسح ،

.ددرگ یم  زاب  ناتدوخ  هب  نعط  دور و  یمن  ناهج  زا  باتفآ  .دنا  باتفآ  نوچ  اهنآ  دیوگ  یم  اهنادب  انالوم  .دشاب  یلاخ  نانآ 

تشهب و ار  یتشک  حون و  تسُر  يوم  ناعنک  مشچ  ردنا  کیل  حون  نافوط  دـُب  هک  نادـنچ  دـص  تسه  حور  ياهایرد  زیت  ياه  جوم 
یک هام  رون  گس ز  دـنک  عو  عو  گس  رون و  دـناشف  هم  ناِهتما  رعق  هب  ات  یجوم  مین  نامز  نآ  درب  ورف  ار  ناـعنک  هوک و  تسج  هوک 

زا فقو  دنک  یک  ریت  دننام  ناود  لک  يوس  وزُج  گس  ِگناب  زا  دـننک  یک  نتفر  ِكرت  گت  هب  هم  ناهرمه  ناور و  بش  دـنک  عَترَم 
تفرعم تسا  ندیشوک  نتشاک  ردنا  دهز  تسا  فلاس  دهز  لوصحم  تفرعم  تسا  فراع  يوقت  ناج  عرش و  ناج  ریپ  هدنگ  ره  یپ 
فورعم مه  وا و  فورعم  ِرما  داصح  تسا و  تابن  نتـشک  نیا  ِناج  داـقتعا  داـهج و  دـشاب  نت  وچ  سپ  تسا  ندـییور  ار  تشک  نآ 

تسوپ تسام  يادرف  هنیزورما و  هاش  تسوا  فوشکم  مه  رارسا و  فشاک  تسوا 
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دوجو زا  دش  هدـنب ا  ِيانا  نوچ  درـشف  ار  ناروک  هلمج  يولگ  سپ  درب  شیپ  خیـش و  تفگ  قحلاانا  نوچ  تسامئاد  شزغن  زغم  هدـنب 
ياهایرد زیت  ياه  جوم  رگد  دـنام  یم  هچ  رخآ  دـعب ال  رگن  رد  اشگب  تسا  یمـشچ  ار  وت  رگ  دوحج  يا  شیدـنیب  وت  دـنام  هچ  سپ 

تقیقح هدید  نارکنم  اما  دنز  یم  همدـص  نارکنم  رب  ع )  ) حون نافوط  زا  رتشیب  دزیخ ، یم  رب  قح  يایلوا  لد  زا  هک  یمـشخ  حور :... 
.دنرادن نیب 

315 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ار تقیقح  وا  ندیدن  تسرد  ناعنک : مشچ  رد  نتسُر  يوم 

ماتِخ تسا و  يادخ  رهُم  وا  رب  هک  مالک  نیا  دریذپ  یک  ناعنک  شوگ  ودع  حون  ِیتشک  مهوخن  هک  وا  درک  یم  انـشآک  ناعنک  وچمه 
ِینُمِـصْعَی ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَس  تفگ : حون  خساپ  رد  هکنانچ  نتـسج :...  هوک  ناعنک و  ( 4 3 و 3365 / تیب 1307 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  )

.يراوخ ناِهتما : ( 34 دوه ،  ) .دراد هاگن  بآ  رد ] ندش  قرغ   ] زا ارم  هک  مدرگزاب  یهوک  هب  هک  ادوز  ِءاْملا : َنِم 

.تسا هتفر  راک  هب  نآ  دننام  نتسج و  هرهب  ینعم  هب  ندرک » عترم   » تیب نیا  رد  یلو  تسا ، راز  هزبس  هاگارچ و  عَترَم :

یپ رد  هـک  نادـیرم  رگید  و  دیــسرپ ، یم  ار  يو  لاـح  نز  زا  دوـب و  هدـمآ  وا  یپ  رد  هـک  خیــش  دـیرم  از  تیاـنک  لـک : يوـس  وزج 
.دنور یم  نایامنهار 

یـسک دیاشگ و  ناج  لد و  رب  تفرعم  هچیرد  ات  دیاب ، ندیزرو  دهز  ندرک و  تضایر  اه  لاس  تسا : فلاس  دـهز  لوصحم  تفرعم 
.دیدرگ هاگآ  يوقت  عرش و  تقیقح  زا  دیسر ، ماقم  نیدب  هک 

تسد هب  تفرعم  ات  دیزرو  دهز  دیاب  .ندنایور  ندییور :
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.دیآ

لصاح تفرعم  نوچ  .نتشادرب  تشک  ندیشوک و  تبـسن  ای  تسا  ناج  نت و  تبـسن  تفرعم ، تضایر و  بسن  دشاب :...  نت  وچ  سپ 
.دیسر دوصقم  هب  هدنراک  رگید  ریبعت  هب  ای  شک و  تضایر  دیدرگ ،

.ندورد داصَح :

، درک انف  ار  يدوخ  هدنب  نوچ  ندش : هدنب ال  يانا  نوچ  ( 2 تیب 2509 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا روصنم  نب  نیـسح  دوصقم  خیش :
.تسا هللا »  » دنام یم  هچنآ  هلا » ال   » زا دعب  هکارچ  .ددرگ  اقب  رسارس  دوش و  لصتم  ادخ  هب 

وجم یتسه  وا  هجو  رد  يا  هن  نوچ  وا  هجو  زج  کلاه  یش ٍء  ّلک 

316 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ازج  دوبن  ٌِکلاَه  یَش ٍء  ُّلُک  انف  دشاب  ام  هجو  ردنا  هکره 

ای هم  يوس  فت  دـنک  هک  ناهد  قلح و  بل و  نآ  هدـیرب  يا  تشگن  یناـف  وا  تساـّلا  رد  هکره  تشذـگ  ـال  زا  وا  تساـّلا  رد  هکنآز 
ناور رب  تَّبَت  وچمه  ّبر  دراـب ز  وا  رب  فت  تماـیق  اـت  یکلم  دـباین  نودرگ  يوس  فت  یکـش  یب  ددرگزاـب  شیور  هب  فـت  نامـسآ 
هلمج برغم  قرش و  دنا  يو  هام  هدنب  اه  نامسآ  راوخ  لبط  ار  وا  دناوخ  هک  یـسک  گس  رایرهـش  کُلم  تسه  تیار  لبط و  بهلوب 

رون و شدرگ و  کـلف  يدـیباین  وا  يدوبن  رگ  وا  عـیزوت  رد  ماـعنا و  رد  هلمج  وا  عـیقوت  رب  تسا  كـالول  هکنآز  دـنا  يو  هاوـخ  ناـن 
نیمـسای نوریب  جنگ و  هنورد  رد  نیمز  يدیباین  وا  يدوبن  رگ  راوهاش  ِّرد  یهام و  تبیه و  راحب  يدـیباین  وا  يدوبن  رگ  کلم  ِّیناکم 

رد تسا  سوکعم  هک  نیه  دنا  يو  ناراب  کشخ  بل  اه  هویم  دنا  يو  ناراوخ  قزر  مه  اه  قزر 
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تفج یگنن  وت  نوچ  رقف  يا  یتاکز  هد  ار  ینغ  نیه  ریرح  ّرز و  همه  تتسا  ریقف  زا  هدب  هَقدَص  ار  شیوخ  شخب  هقدص  هرِگ  نیا  رما 
زا ار  حون  نآ  یمداد  ار  وت  مد  نیا  یمدرک  هراپ  هراپ  ارس  نیز  وت  تبـسن  يدوبن  رگ  حون  دقع  ردنا  رفاک  لایع  نوچ  حور  لوبقم  نآ 

نیا ِگس  هک  نک  اعد  ور  نم  دیان ز  ییخاتسگ  نینچ  نیا  نمز  هاشنهش  هناخ  اب  کیل  صاصق  رد  نم  یمتشگ  فَّرـشم  ات  صالخ  وت 
هدرک راکـشآ  ار  دوخ  بیع  دـنک ، بیع  ار  ادـخ  يایلوا  یکی ا  هکنآ  ندـیدرگ :...  زاب  ُفت  یندرک  نم  یمدرک  نونکا  هنرو  ینطوم 

.دزاس یم  راکشآ  درگن  ودب  هک  ار  سک  نآ  نورد  تسامن و  بیغ  هنیا  یلو  هکارچ  تسا 

.هار کلسم :

.بهلوبا تسد  ود  داب  راب  نایز  ٍبََهل : ِیبَأ  ادَی  ْتَّبَت  دَسَم : هروس  تسخن  هیآ  هب  تسا  تراشا  تَّبَت :

.ینارمکح یگرزب و  ياه  هناشن  زا  تیانک  تیار : لبط و 

317 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.قح ّیلو  رایرهش :

.هرابمکش راوخ : لبط 

.تسوا ریمض  رد  هک  یهلا  رون  زا  تیانک  هام :

.2 تیب 970 / لیذ  هب : دینک  هاگن  كالَول : .دنیوج ) یم  يرای  وا  زا  همه   ) .بلط يزور  .ادگ  هاوخ : نان 

.ندش ناگتشرف  ياج  کلم : ّیناکم  .شاب  ياج  .ندوب  هاگیاج  یناکم :

: نداد هقدص  ار  شخب  هقدص 

نان يات  دیوجب  یم  ناج  قلاخ  نانز  هَِّلل  یَش  لیبنز و  شفک  رد 

دوخ هدنب  زا  رهاظ  هب  تسا  ناگدنب  هدنهد  يزور  هک  یلاعت  يادخ  رس  هریخ  مه  دنک  ار  یّلک  لقع  رسپ  يا  تسا  هنواگزاب  ياه  لعن 
: دیامرف یم  ار  دوخ  لوسر  هکنانچ  ای  ( 245 هرقب ، *. ) ًانَسَح ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  هک : دهاوخ  یم  ماو 
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.6 تیب 2043 / لیذ  هب : دینک  هاگن  حون : رفاک  لایع  ( 103 هبوت ،  ) .ریگب هقدص  نانآ  ياه  ییاراد  زا  ًهَقَدَص : ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ 

.متشک یم  ار  وت  لاح  رد  يدوبن  خیش ) نز   ) هناخ نیا  مدرم  رگا  يدوبن :...  رگ 

.مرح يوناب  .نز  زا  تیانک  هاشنهش :...  هناخ  اب 

( .مداد یم  ماجنا  يدوب  نآ  راوازس  هچنآ  يدرب  یمن  رس  هب  هناخ  نیا  رد  رگا   ) .نداد ماجنا  تسیاب  هچنآ  یندرک :

تسا هتفر  هشیب  نالف  هب  خیش  هک  ناشیا  نداد  ناشن  مدرم و  زا  ندیسرپ  خیش و  قاثُو  زا  دیرم  نتشگاو 

تسا هتفر  هشیب  نالف  هب  خیش  هک  ناشیا  نداد  ناشن  مدرم و  زا  ندیسرپ  خیش و  قاثُو  زا  دیرم  نتشگاو 

دشک مزیه  ات  تفر  راید  ِبُطق  نآ  هک  شتفگ  یسک  سپ  یـسب  وس  ره  زا  تسُج  یم  ار  خیـش  یـسک  ره  زا  وا  دش  ناسرپ  نآ  زا  دعب 
ددرگ هیفخ  ات  هسوسو  درم  شوه  شیپ  دروآ  یم  وید  تفر  هشیب  يوس  خیـش  ياوه  رد  تفت  شیدنا  راقفلاوُذ  دـیرم  نآ  راسهوک  زا 

زا سانسَن  ساَّنلا  ُماما  اب  اجک  زا  سانیا  دض  اب  ار  دض  نیـشنمه  رای و  هناخ  ردنا  دراد  نید  خیـش  نیا  ارچ  ار  نز  نینچ  نیک  درگز  هم 
نم سفن  درآرب  هک  قح  ياه  فّرـصت  اـب  مشاـب  هک  نم  نیک  تسا و  رفک  وا  ربنم  ضارتعاـک  نیـشتآ  درک  یم  لوحـال  وا  زاـب  اـجک 

هب وا  اب  دوب  هک  لیئربج  اب  ار  وید  تبـسن  هچ  هک  دود  هاک  نوچ  شلد  رد  فّرعت  نیز  دوز  دروآ  یم  هلمح  شـسفن  زاب  قَد  لاکـشا و 
ینیب تقیقح  اب  هک   ) رکف زیت  شیدنا : راقفلاوُذ  لیلد  نزهر  اب  تخاس  دناوت  نوچ  لیلخ  رزآ  اب  تخاس  دناوت  نوچ  لیقَم  مه  تبحص 

(. دراد یم  رب  دوخ  لد  زا  ار  اه  هسوسو 

هدیشوپ تقیقح  درگ :..  هم ز  ددرگ  هیفخ 
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وخ سانیا : .تسا ) هدرک  رایتخا  ار  ینز  نینچ  ارچ  هک  دریگ  هدرخ  خیـش  راـک  رب  اـت  تخیگنا  یم  رب  ار  وا  هسوسو  اـب  ناطیـش   ) .دوش
.نتفرگ سنا  نتفرگ ،

وا يالاب  : » تسا هدمآ  ( 15 ص 14 -  ) یـضورع یماظن  هلاقم  راهچ  رد  .دنا  هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  نآ  ناسیون  گنهرف  سانـسَن :
لیروگ مان  هب  زورما  هچنآ  اب  سانسن  تفگ  ناوت  یم  اه  فیرعت  نآ  عومجم  زا  .تسا » يوم  ار  وا  رس  نهپ و  وا  نخان  تسا و  تسار 

319 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، هلاقم رهچ  هب : دـینک  هاگن  دـنراد  سانـسن  زا  ناملـسم  نابیدا  ضعب  هک  يروصت  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب   ) .دراد قابطنا  تسا  هتخانش 
.كانمشخ دیق ) : ) نیشتآ نیعم ) رتکد  حیحصت 

.تسا نتفرگ  شتآ  یگریت و  دود ، هاک  فرعت و  رد  هبش  هجو  .قیقحت  تسجزاب ، فُّرعَت :

.هباوخمه لیقم : مه  .هاگباوخ  لیقَم :

یم هک  تسا  ناطیـش  هسوسو  هناشن  دیدرت  نیا  .دنک  یم  دیدرت  دراد  داقتعا  نادـب  هچنآ  رد  هاگ  هدیـسرن ، نیقیلا  ُقَح  هلحرم  هب  هکنآ 
.ِساَّنلا ِهَّنِْجلا َو  َنِم  ِساَّنلا  ِروُدُص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنَْخلا  تسا : میرک  نآرق  رد  هکنانچ  .دنادرگب  تسار  هار  زا  ار  نانمؤم  دشوک 

.درب هانپ  ادخ  هب  دیاب  هسوسو  نیا  زا  ییاهر  يارب  ( 6 - 4 سان ، )

هشیب نآ  کیدزن  خیش  اب  وا  تاقالم  ار و  دارم  دیرم  نتفای 

هراشا

هشیب نآ  کیدزن  خیش  اب  وا  تاقالم  ار و  دارم  دیرم  نتفای 

هنیزات دیعس  نآ  هتسشن  مزیه  رس  رب  دیشک  یم  ار  شمزیه  ناّرغ  ریش  راوس  يریش  رب  داتفا  شیپ  دوز  رادمان  خیـش  هک  وا  دوب  نیا  ردنا 
ریش رب  دنک  یم  يراوس  مه  تسه  هک  یخیش  ره  هک  ناد  یم  نیقی  وت  فک  هب  نز  رخ  نوچ  هتفرگب  ار  رام  فرـش  زا  دوب  رن  رام  شا 

نآ هچرگ  تسم 
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مزیه ناد ، بیغ  هدـید  شیپ  ناشن  ار  ریز  ریـش  نارازه  دـص  تسین  سوبلم  ناج  مشچ  رب  نآ  کـیل  تسین  سوسحم  نیا  سوسحم و 
ار نآ  تفگ  ویدـخ  نآ  دـیدنخب  رود و  زا  شدـید  درم  تسین  هک  وا  زین  دـنیب  هک  ات  درک  سوسحم  ادـخ  ار  کی  کی  کـیل  ناـشک 
هر رد  هچنآ  نونفوذ  نآ  کی  هب  کی  يو  رب  دناوخ  لِیلَّدلا  َِمن  یلب  لد  رون  مه ز  لیلج  نآ  تسنادب  وا  ریمض  زا  وید  ِنوتفم  يا  ونشم 

لایخ نآ  تسین  سفن  ياوه  زا  لُّمحت  نآک  نهد  هدنیارـس  شوخ  نآ  داشگرب  نز  راکنا  لکـشم  رد  نآ  زا  دعب  نونکات  يو  رب  تفر 
.ندش ادیپ  نداتفا : شیپ  نم  راگیب  رن  ریش  يدیشک  یک  نز  راب  يدیشک  یم  مربص  هنرگ  تسیا  هم  اجنآ  تسوت  سفن 

دنا هتفرگ  تیب  نیمه  زا  ار  ینعم  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  جاردـننآ ) ارآ ، نـمجنا  هماـن ، تـغل   ) .دـننز ار  رخ  نادـب  هـک  هناـیزات  نَزرَخ :
.متفاین نآ  يارب  رگید  يدهاش 

.نتخاس دوخ  رخسم  ار  سفن  ياوه  زا  تیانک  ندرک : تسم  ریش  رب  يراوس 

نوردنا رد  رتب  وز  یمصخ  دنام  نورب  مصخ  ام  میتشک  ناهش  يا 

321 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسین  شوگرخ  هرخس  نطاب  ریش  تسین  شوه  لقع و  ِراک  نیا  ِنتشک 

سح دید  اب  ریش  رب  ار  یناقرخ  ِيراوس  سوسحم : نآ  تساک  مک و  ددرگن  اهایرد  هب  وک  تساهدژا  خزود  سفن و  نیا  تسا  خزود 
.دوش یم  هدید  درخ  هدید  اب  سفن  يراوس ر  اما  دید  ناوت  یم 

.هبتشم سُوبلَم :

.تسا نانآ  رخسم  هک  نوگانوگ  ياهاوه  زا  تراعتسا  ریش : نارازه  دص 

.دزاس یم  راکشآ  نانآ  زا  یکی  هاگهگ  کی :...  کی 

یسک زا  تیانک  درم : تسین 
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یـسح هدید  اهنت  هک  نانآ  ات  دزاس  یم  راکـشآ  ایلوا  زا  یکی  رد  ار  تمارک  زا  يا  هنومن  دـنوادخ  هاگ   ) .درادـن نیب  نورد  هدـید  هک 
.نز نآ  نانخس  زا  هداتفا  کش  رد  .ناطیش  هتفیرف  وید : نوتفم  .خیش  نز  زا  تیانک  وید : .دنروآ ) نامیا  دننیبب و  دنراد 

: ثیدح هب  تسا  یتراشا  .تسامنهار  رتهب  لد  رون  لیلَّدلا : َمِعن 

 ... نِمؤُملا َهَساَِرف  اوُقّتا 

.ندش دیدرت  راچد  ندنامرد و  نداتسیا : ( 2 تیب 1559 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )

ام و ماع  ماع  عینشت  زا  نم  مشیدنیب  ات  ماخ  مین  نامرف  رما و  رد  مین  نم  قح  ياه  لمحم  ریز  دوخیب  تسم و  قبس  ردنا  مییتخب  نارتشا 
تـسادخ تسد  رد  هرهُم  نوچ  ام  ناج  تساوه  زا  هن  ام  یتفج  ام  يدرف  تسوا  نایوج  ناود  ور  رب  ام  ناج  تسوا  ناـمرف  اـم  صاـخ 

ات اـم  همحلم  ّرف  ّرک و  تساـم  نادرگاـش  سرد  دوخ  ردـق  نیا  وب  يادوـس  هن  گـنر و  قـشع  هن ز  وا  وـچ  دـص  میـشک و  هلبا  نآ  زاـن 
رهب رون  ِرون  ِرون  ِرون  ِرون  ِرون  رود  تاریوصت  ماهوا و  همه  زا  تسین  هَّللا  هم  قربانَـس  زج  تسین  هار  ار  اج  هک  اجنآ  اجک  اـت  تساـجک 
نوچ جَرَفلا  ُحاَـتفِم  ُربَّصلا  یپ  زا  جَرَح  راـب  شوخ  نادـنخ و  یـشک  اـت  وخ  تشز  قیفر  اـب  يزاـسب  اـت  وگ  تفگ و  مدرک  تسپ  را  وت 
نوچ دنا  هدیچیپ  یسب  نارام  نینچ  زا  دنا  هدید  سب  ناسخ  جنر  ایبناک  ناسر  اه  ّتنـس  رون  ردنا  يدرگ  ناسخ  نیا  ِّیـسخ  اب  يزاسب 

322 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  روهظ  یّلجت و  تَمِدق  رد  دوب  روفغ  نادزی  مکح  دارم و 

دومن ناوتن  ار  دض  يّدض  یب ز 
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رَّصَن تخب  هب  دشاب و  یمجع  یبرع و  رتش  ود  لسن  زا  هک  ندرگزارد  رتش  یتخب ، رتشا  یتخب : نارتشا  دوبن  يّدض  ار  لثم  یب  هش  نآو 
.داد ار  يریگتفج  نینچ  روتسد  هک  دوب  وا  دنیوگ  برالا ) یهتنم   ) .تسا بوسنم 

نایرعـشا هدـیقع  اب  لیوأت  نیا  .میـشاب ) قح  نامرف  عیطم  اـم  هک  تسا  هتفر  یهلا  ریدـقت   ) .تسا هدرک  ینعم  لزا  ار  نآ  يورقنا  قَبَس :
.میتفا یم  شیپ  قح  هار  ندومیپ  رد  ام  .تسا  ندرک  تقباسم  ینعم  هب  تیب  رد  قبس  اما  .تسا  راگزاس  تواقش  تداعس و  هرابرد 

.تسا رتراگزاس  دعب  ياه  تیب  اب  ینعم  نیا  دندنار و  رد  نوُقباَّسلا  نوقباس  دندنام  اج  رب  كاخ  نالقثم 

.تسا نوگانوگ  لاوحا  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  و  تسا ، درن  يزاب  حالطصا  یتفج : يدرف و 

نایدتبم تضایر  ندرک  لّمحت  ار  راگزور  ياه  میالمان  ردـق :...  نیا  بر  بیلقت  هجنپ  رد  ملق  نوچ  بش  زور و  ایند  لاوحا  زا  هتفخ 
.دبای یمن  هار  نادب  هشیدنا  هک  اجنآ  ات  دراد ، گترود  ییاه  هلحرم  سفن  اب  داهج  اما  تسا ،

.یهلا رون  شبات  هَّللا : ِهَم  ( 43 رون ،  ) .ِراْصبَْألِاب ُبَهْذَی  ِِهقَْرب  انَس  ُداکَی  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  .ینشور  یگدنشخرد ، قرب : انس 

.3 تیب 1840 / هب : دینک  هاگن  جرَفلا : ُحاتفِم  ربَّصلا 

هب یلعاف  تفـص  ناسر  هک  تسا  نیا  رت  قیقد  یلو  دیامن  یم  نینچ  مه  رهاظ  دنا و  هدرک  ینعم  هدیـسر  ار  نآ  ناحراش  ضعب  ناسَر :
.دوب ياوخ  یهلا  توعد  هدننک  غالبا  تنـس و  رون  هدـنناسر  ینک  لمحت  ار  تسپ  مدرم  روج  زین  وت  رگا   ) .دوش ینعم  هدـنناسر  ینعم 

مکح ادرم و  نوچ  .دنا ) هدرک  یتخس  لمحت  قح  توعد  ندناسر  رد  نانآ  هکنانچ  .درک  یهاوخ  ادا  ار  ناربمیپ  هفیظو  زین  وت 
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ار ادخ  و  دوش ) یم  هتخانـش  دض  هب  دض  تسا  هدش  هتفگ  هکنانچ  و   ) دناسانـشب ار  دوخ  دنک و  یلجت  تساوخ  ادخ  مدق  زا  نوچ  ...: 
.تسا هدمآ  نآ  حیضوت  هدنیآ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  داهن ، داضتم  تفص  ود  مدآ  رد  دیرفآ و  ار  مدآ  .تسین  يدض 

هَفیِلَخ ِضرالا  یِف  ٌلِعاَج  یّنا  رد  تمکح 

هَفِیلَخ ِضرالا  ِیف  ٌلِعاَج  ّینا  رد  تمکح 

وا داهنب  شدِض  تملظ  زا  هگنآو  وا  داد  شدودُح  یب  يافـص  سپ  يا  هنییآ  ار  شیهاش  دوب  ات  يا  هنیـس  بحاص  تخاس  هفیلخ  سپ 
تفر تفر  هچنآ  راکیپ  شلاـچ و  تفز  ِهاگرکـشل  ود  نآ  ناـیم  رد  هار  ِسیلبا  رگد  مدآ  یکی  نآ  هایـس  دـیپسا و  تخاـس  رب  ملع  ود 

ِّدـض روَد  روَد  ردنا  دمآ  دورمن  هب  ان  روج  لدع و  زا  ملع  ود  نیا  نانچمه  دش  لیباق  وا  كاپ  رون  ِّدـض  دـش  لیباه  مود  رود  نانچمه 
ششتآ دمآ  ود  ره  نآ  لصیف  ششوخان  دمآ  گنج  يزارد  نوچ  وج  گنج  رازگ و  نیک  رکشل  ود  نآو  وا  مصخ  تشگ و  میهاربا 

ّینا قیفش  ِّیسوم  هب  نوعرف و  هب  ات  قیرف  ود  نیا  نرق  نرق  روَد و  روَد  رفن  ود  نآ  لکشم  لح  دوش  ات  رَُکنو  ار  یشتآ  درک  مَکَح  سپ 
زا مدآ  هکنادب  تسا  تراشا  داد :...  شدودح  یب  يافـص  سپ  ( 30 هرقب ،  ) .ار یتفیلخ  نیمز  رد  ما  هدـنهد  رارق  نم  انامه  ٌلِعاَج :... 
هک توهش  زا  تراعتسا  تملظ : دعب ) هب   5 تیب 1556 / هب : دینک  هاگن   ) .دش هدیمد  يو  رد  یهلا  ِحور  سپس  دش ، هدیرفآ  هریت  كاخ 

.سیلبا هب  تراشا  زین  .تسا و  لهج  یکیرات  زا  هتساخرب 

عونمم تخرد  زا  ندروخ  رد  ار ، مدآ  تسا  ناطیش  هسوسو  نآ  هنومن  راکیپ : شلاچ و 
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.تشهب زا  وا  ندش  نورب  و 

هدش تراشا  نانآ ) مان  رکذ  نودب   ) مدآ رسپ  ود  ناونع  اب  ار ، لیباق  وا  نتشک  لیباه و  ناتـساد  هب  ( 27 هدئام ،  ) میرک نآرق  رد  لیباه :
.تسا لیباق  لیاق و  ود  نآ  مان  قیتع  دهع  رد  .تسا  هدمآ  رتشیب  لیصفت  اب  ینآرق  ياه  ناتساد  اه و  ثیدح  رد  و 

324 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.2 تیب 1549 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ار : ع )  ) میهاربا وا  ندنکفا  شتآ  دورمن و 

.درک تراشا   6 تیب 2155 / رد  هکنانچ  توهش  ناعیطم  لقع و  ناوریپ  ای  سیلبا  ناوریپ  مدآ و  ناوریپ  رکشل : ود 

مولعم تقد  كدنا  اب  اما  .دنایامن  یم  رتهب  ینعم  نیا  ندمآ ، شوخان  زا  ریبعت  هدنادرگزاب و  دورمن  هب  ار  ریمـض  ناحراش  شـشوخان :
میهاربا و رفن - ود  نآ  لکـشم  اـت  درک  مکح  ار  یـشتآ   ) تیب 2161 ددرگ و  یم  زاب  ادـخ  هب  اـه  تیب  نیا  ماـمت  رد  ریمـض  دوش  یم 

.تسا ینعم  نیا  دیؤم  دوش ) لح  دورمن -

ینعم رد  .تسا  هدمآ  دهاش  تیب  نیمه  هدش و  ینعم  نَّیعم  نیعم ، گنهرف  رد  كانمهس و  يونثم  تاریبعت  تاغل و  گنهرف  رد  رَُکن :
.دراد يرتشیب  روهظ  هتشامگ  هدرامگ ،

اهنادـب مدآ  نادـنزرف  ات  دـنامب  ناهج  نیا  رد  ناطیـش  نامحر و  رکـشل  ود  ای  لهج  لقع و  هاپـس  ود  درک  اضتقا  یلاعت  يراب  تمکح 
.دوب دهاوخ  رارقرب  ناهج  نایاپ  ات  شیامزآ  نیا  .تسا  هدش  تراشا  شیامزآ  نیدب  میرک  نآرق  رد  .دنوش  شیامزآ 

ود نیز  درب  هک  دـنام ؟ هک  ات  قح  دـیزاس  مکح  ار  ایرد  بآ  دوزف  یم  یلولم  تفر و  دـح  نوچ ز  دوب  برح  ناشنایم  ردـنا  اه  لاـس 
رادهپس نآ  لهجوبا  اب  یفطصم  روط  رود و  ات  نانچمه  قَبَس ؟
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مه داب  هک  ینعی  ورزیت  يزیخ  دوز  داع  ِموق  رهب  دیزاس  رَُکن  مه  دوبر  رد  ار  ناشناج  هک  يا  هحیـص  دومَث  رهب  زا  دـیزاس  رَُکن  مه  افج 
همقل رعق  هب  ار  شجنگ  ار و  نوراق  درب  رهق  هلمج  دش  نیمز  ِّیمیلح  ات  نیک  دیـشوپ  نیمز  نیا  یمیلح  رد  نیکز  نوراق  رب  دیزاس  رَُکن 
دریگب نان  نآ  قانخ  نوچ  وت  ِناـن  رد  دـهن  يرهق  قح  هکنوچ  تسا  نشوج  نوچ  ناـن  عوج ، غیت  عفد  تسا  نت  نیا  نوتـس  هک  ار  يا 
هدنزگ خی  نوچمه  درـس  فرَگِـش  هّبُج  نیا  تنت  رب  دوش  ات  ریرهمز  جازم  ار  وا  دـهد  قح  ریُجم  دـش  امرـس  هک ز  یـسابل  نیا  ولگ  رد 

.نوعرف و  ع )  ) یسوم نایم  ناشنایم : ردنا  ریرهمز  يوس  هب  يرآ  هانپوز  ریرح  زا  مه  قَشَو  زا  يزیرگ  ات  فرب  وچمه 

325 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندنام یقاب  زا  تیانک  ندرب : قبس 

.2 تیب 805 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لهجوبا :

[ ینامسآ  ] گناب دندرک  متس  هک  ار  نانآ  و  َنیِِمثاج : ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُهَْحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َذَخَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  دومَث :
زاجح و نایم  ینیمزرـس  رد  دندوب  برع  زا  یمدرم  نانآ  ( 67 دوه ، (. ) دـندرم  ) دـنداتفا رد  ور  هب  دوخ  ياه  هناخ  رد  سپ  تفرگ  ارف 

.دندرک یپ  ار  رتش  دنتفریذپن و  .داد  ناشن  نانآ  هب  دوب  رتش  هک  ار  قح  تیآ  دش و  هداتـسرف  يربمیپ  هب  مدرم  نآ  دزن  ع )  ) حلاص .ماش 
.دندش كاله  دش و  لزان  نانا  رب  نامسآ  زا  يا  هحیص 

(2 تیب 2648 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دش هداتـسرف  نانآ  تیاده  يارب  ع )  ) دوه .دندوب  ناتـسبرع  بونج  ردهک  برع  زا  یمدرم  داع :
لیذ هب : دینک  هاگن  نوراق :

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3336 

http://www.ghaemiyeh.com


.2 تیب 2356 /

اما .نیقی  هب  کیدزن  ناـمگ  تسا ، سّرفَت  ینعم  هب  نکَز  .دـنا  هتفرگ  نکز »  » زا هتخاـس  تفـص  و  ز »  » حـتف هب  ار  نآ  ناـحراش  نیکز :
نیا رد  ار  نیکز »  » داعبتـسا نیا  رب  هوالع  .دشاب  هتفر  راک  هب  ردصم  نیا  زا  دنا  هتـشادنپ  ناحراش  هک  نزو  نادـب  یتفـص  تسین  مولعم 

.تسین نینچ  نیکز » نوراق   » رد .دوش و  هفاضا  نادب  فوصوم  دیآ و  فوصوم  زا  دعب  تفص  هکارچ  تفرگ  تفص  ناوت  یمن  هلمج 
مـشخ اـب  روصت  نیا  يرو و  هنیک  يور  زا  دـشاب  دـیق  نیکز »  » تسا نکمم  .دـیامن  یم  رود  رایـسب  هک  دـناوخ  لدـب  ار  نآ  ناوـت  یم 

زا هدـنرادهاگن  ینعم  هب  تسا  نک »  » لامم مود  تیب  مین  رد  نک »  » لامم مود  تیب  مین  رد  نیک »  » اما .تسا  بسانم  وا  رب  ع )  ) یـسوم
.گنج زور  ششوپ  .يزیچ  ره 

.دش دربن  هدامآ  نیک : دیشوپ 

( ... دراد یم  زاب  ار  یگنسرگ   ) دیامن یم  نشوج  نوچ  یگنسرگ  عفد  يارب  هک  يا  همقل  ار : يا  همقل 

.هبشمب هب  هبشم  هفاضا  عوج : غیت 

.دش دهاوخ  ریگولگ  تسا  نت  شخبورین  هک  همقل  نآ  دهاوخ ، ادخ  نوچ  دهن :...  قح  يرهق  هکنوچ 

.عنام هدنهد ، هانپ  ریُجم :

326 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنزاس یم  سابل  نآ  تسوپ  زا  هک  تساه  شوگ  هایس  هنوگ  زا  قَشَو :

ناراب عنام  هدـم  هیاس  ار  راوید  هناـخ و  هد  ناتـسرهش و  هب  دـمآ  قح  رما  يا  هّلُظ  باذـع  هّصق  زا  لـفاغ  يا  هُّلق  کـی  یتسین  هُّلق  ود  وت 
درک رام  ار  اصع  نوچ  ناوخ  ریسفت  رتفد  زا  شیقاب  ناما  رتهم  يا  بلغا  میدرمب  هک  باتش  تّما  دندش  لَسُرم  نادب  ات  باتفآ  شابم و 

نآ تسا  یلقع  ار  وت  رگ  تسد  تسُچ  نآ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3337 

http://www.ghaemiyeh.com


نکب هک  رَِکف  هدنراگن  دیوگ  یمه  نیز  تسیا  هدرک  تسا و  هدرـسفا  همـشچ  تسین  شناعما  کیل  يراد و  يرظن  وت  تسا  سب  هتکن 
تدرُُـسف لد  نار  لیفارـسا  يوس  تدرمب  نت  درگ  دواد  رب  دالوپ  يا  کیل  درـس  بوک  نهآ  هک  دهاوخ  یمن  نآ  رظن  ِناعما  هدـنب  يا 

دش ز دوب  لوزعم  درخ  ُِّبل  زا  دوخ  وا  یـسر  نظدـب  ِیئاطـسفوس  هب  کن  یِـسَتکُم  یتشگ  هک  سب  زا  لایخ  رد  ناور  دیـشروخ  هب  ور 
ار همـشچ  ناعما ؟ تسیچ  تسا  ییاوسر  ار  قلخ  ییوگب  رگ  تسا  ییاخ  بل  تبون  اـخ  نخـس  نیه  دوجو  زا  لوزعم  مورحم و  سح 
ار بقل  ود  نمچ  ردنا  ناور  دش  تسر و  زاب  نت  دنب  زا  ناج  هک  ار  یمیکح  نآ  ناور  شدنیوگ  تسر  ناج  نت  نوچ ز  ناور  ندرک 
: ندوبن هّلق  ود  دوش  نآ  دـهاوخ  راخ  ار  یلگ  رگ  دور  نامرف  رب  هکنآ  نایب  رد  داب  شناج  رب  نیرفآ  يا  قرف  رهب  داهن  ود  ره  نیا  رب  وا 
هب دوب  هلق  ود  هزادـنا  هب  بآ  هاگره   » هکنادـب تسا  تراـشا  يوه و  ناطیـش و  ماد  رد  نداـتفین  و  هاـنگ ، زا  ندوبن  راـنکرب  زا  تیاـنک 

عارذ و کی  ای  .دنا  هتـسناد  لطر  متفه  هس  لطر و  راهچ  تصـش و  دصراهچ و  ار  هلق  ود  رادـقم  .دوش  یمن  سجن  تساجن  تاقالم 
بهذـم رباـنب  تسا  لـطر  دـصناپ  نآ  رادـقم  فـالِخ ، ردو  هعبرـالا ،) بهاذـملا  یلع  هقفلا  « ) .قمع ضرع و  لوط و  رد  عارذ ، عـبر 

ص 48) ج 1 ، فالخ ،  ) .یعفاش

: تساهدمآ ع )  ) بیعش موق  هرابرد  ءارعـش  هروس  رد  هَّلُظ : باذَع  درب  راک  زا  شیا  هرطق  دناوت  هک  درخ  ضوح  نیتَّلقلا و  نود  تسین 
ُباذَع ْمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف 

حرش
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327 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

يزور باذع  نآ  انامه  هیاس ، ِزور  باذـع  ار  نانآ  تفرگ  سپ  .ار  وا  دـندناوخ  وگغورد  سپ  ٍمیِظَع : ٍمْوَی  َباذَـع  َناک  ُهَّنِإ  ِهَّلُّظلا  ِمْوَی 
رب امرگ  و  تشادزاب ، نانآ  زا  داب  زور  تفه  یلاـعت  يادـخ  .دیـسر  بیعـش  موق  رب  هک  دوب  یباذـع  نآ  و  ( 189 ءارعـش ،  ) .دوب گرزب 

، دـنیاسایب یتعاس  ات  دـندش  ربا  نآ  هیاس  هب  دـمآرب  يربا  .دـنتفر  ارحـص  هب  سپ  تفرگ ، یم  ناـنآ  سفن  هکناـنچ  درک  طلـسم  ناـشیا 
.دندش رضاح  هیاس  نآ  رد  همه  ات  ار  رگیدکی  دنداد  زاوآ  دیمدب ، یمیسن 

زا ص 149 ) ج 7 ، رارسالا ، فشک  ص 352 ، ج 14 ، نانجلا ، ضور  زا   ) .دنتخوس همه  دیرابب  ناشیا  رب  یـشتآ  ربا  زا  یلاعت  يادـخ 
.تسا دوصقم  یهلا  باذع  قلطم  هَّلُظ  باذع  زا  تیب  رد  .نتشادن و  اورپ  ادخ  باذع  زا  ندوب : لفاغ  هّلَّظلا  ُموَی  باذع 

(. ع  ) بیعش .هداتسرف  ربمیپ ، لَسُرم :

فرژ ناعما : ( 1 تیب 3835 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .نوعرف توعد  ماگنه  ع )  ) یـسوم ناتـساد  هب  تسا  تراشا  ندرک : راـم  ار  اـصع 
.نتسیرگن

 ). َرَـصَْبلا ِعِجْرا  َُّمث  ٍروُُطف  ْنِم  يرَت  ْلَه  َرَـصَْبلا  ِعِجْراَف  ندرک : نآرق  هب  تسا  یتراشا  نا  رد  و  ندرک ، هاگن  تقد  هب  ندرک : رظن  ِناـعما 
.تقیقح ندیدن  زا  تیانک  .ندوبن  ناور  ندرک : تسیا  ( 4 - 3 کلم ،

.یلاعت يراب  رَِکف : هدنراگن 

يا هدید  نانچ  وت  هکارچ  يرگنب  دوخ  وت  دهاوخ  هکنآ  هن  رگنب ! دیوگ  ادخ  هکنیا   ) .ندرک هدوهیب  راک  زا  تیانک  نتفوک : درس  نهآ 
.تسا هدرم  تنت  هکارچ  .دبوک  ار  یتخـس  هدرـسف و  دالوپ  هک  تسا  یـسک  دننام  تقیقح  نتفای  نتـسیرگن و  رد  وت  شـشوک  يرادن 

یپ زا  تیانک  نتشگ : دواد  رب  .دهدب ) تنیب  فرژ  هدید  هک  بایب  ار  یسک  سپ 
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لیفارسا يوس  ( 3 تیب 1014 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) .دواد تسد  رد  نهآ  ندـش  مرن  هب  تسا  تراـشا  نآ  رد  .نـتفرگ و  ار  اـمنهار 
.نتساوخ يرای  قح  يایلوا  زا  نتفر :

328 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  امَن  تسا و  تسایح  ناشیز  ار  هدرم  ایلوا  دنا  تقو  لیفارسا  هک  نیه 

.یلاعت قح  تیانع  ناور : دیشروخ 

.تفرگ قح  یلو  زا  تیانک  ار  نآ  ناوت  یم  مرش و  هن  ار  وا  میب  هن  دشاب  ور  تخس  مرگ  تشپ  دشاب  دیشروخ  زا  هکره 

.هدنشوپ سابل  یِسَتکُم :

.ندوب ینیب  تقیقح  یپ  صقان  هشیدنا  اب  .نتفر  ورف  هشیدنا  رد  ندش : یستکم  لایخ  رد 

یم دالیم  زا  شیپ  مجنپ  هدـس  رد  هک  دـندوب  ناـنوی  نارکفتم  زا  یتعاـمج  نایئاطـسفوس »  » .دـنمدرخ دنمـشناد ، داتـسا ، یئاطـسفوس :
هک دنتفر  اجنادب  ات  دننک و  بولغم  ثحب  رد  ار  دوخ  مصخ  تروص  ره  هب  هک  دندنارورپ  یم  نانچ  ار  دوخ  نادرگاش  نانآ  .دنتـسیز 

« ندش لوزعم  سح  زا   » انالوم ریبعت  .درادن و  دوجو  یتقیقح  دـنتفگ  یم  دـندش و  تاسوسحم  رکنم  لدـج  ماگنه  نانآ  زا  يا  هتـسد 
.تسا هتسد  نیدب  تراشا 

.درگن ینعم  هب  رتمک  دیوگ و  نخس  رایسب  هک  .راتفگ  رد  خاتسگ  اخ : نخس 

.ندش نیگمرش  .نتشگ  نامیشپ  .ندیزگ  بل  ییاخ : بل 

دـمحم و یلو  لضفا ، دـمحم  مولعلارحب ، نوچ  يدـنه  ناـحراش  ضعب  دـنا ، هتـشون  نوگ  هنوگ  نآ  ریـسفت  رد  ناـحراش  میکح : نآ 
نبا انالوم  هک  تسا  دیعب  دسیون : نوسلکین  ناویح ، سفن  ناج  تسا و  هقطان  سفن  ناور  .تسانیـس  نبا  دوصقم  دنا  هتفگ  حاتفلادبع 

نامیکح دزن  انیس  نبا  زا  شیپ  ناور  ناج و  نوسلکین ، داعبتسا  زا  هتـشذگ  .دیوگب  نیرفآ  شناج  رب  دناوخب و  یقیقح  یفراع  ار  انیس 
رد هک  یخلب  روکش  وبا  هکنانچ  تسا  هدوب  هتخانش 
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: دیوگ هتسیز  یم  مراهچ  هدس  مود  همین 

ناور دهنرب  رب  هچ  زاب  تسسک  ناج  رو  لاح  تسا  یکی  نم  يذ  سکره و  تفگ  ود  ار  ناج 

، میکح زا  اـنالوم  دوـصقم  دور  یم  لاـمتحا  ناـج  ناور و  دـمآ  ود  ماـن  هار  هچرو ز  فوـسلیف  کـیدزن  هب  تسا  یکی  ناور  ناـج و 
.تسا هدراذگ  قرف  ینالقع  حور  یناویح و  ناج  نایم  هک  تسا  وطسرا 

داب لوزن  تقو  هب  تّما  ِنانمؤم  صّلخت  رد  مالّسلا  هیلع  دوه  هزجعم 

داب لوزن  تقو  هب  تّما  ِنانمؤم  صّلخت  رد  مالّسلا  هیلع  دوه  هزجعم 

وا دراد  ناـفوط  ّیتـشک و  نینچ  سب  وه  ِفـطل  یتـشک  دوـب و  ناـفوط  داـب  هریاد  ردـنا  دنتـسشنب  هلمج  هَِریاـض  داـب  تسد  زا  ناـنمؤم 
ددرگ کلم  هکنآ  شدصق  دنوش  نِمآ  قلخ  هک  هن  نآ  هش  دصق  دنز  اه  فص  رب  شیوخ  صرح  هب  ات  دـنک  یتشک  ادـخ  ار  یهاشداپ 

نآ دب  ار  دجنک  هک  ای  دشکرب  یبآ  هک  هن  نآ  وا  دصق  صانَم  مدنآ  مخز  وا ز  دبایب  ات  صالخ  شدصق  دود  یم  یسارَخ  نآ  دنب  ياپ 
لـصاح حـلاصم  ات  عَجَو  ِفوخ  نینچ  قح  شداد  کیل  تخر  نودرگ و  ندرب  يارب  هن  تخـس  ِمخز  میب  دباتـشب ز  واگ  دـنک  نغور 

، نیز هدش  مئاق  عَبَت  رد  یمهرم  دیوج  درَد  رب  یکی  ره  ناهج  حالصا  هن  دشوک  دوخ  رهب  ناکد  ردنا  یبساک  ره  نانچمه  عَبَت  رد  دیآ 
رامعم وا  درک  نینچ  ار  یـسرت  هک  ار  دزیا  دمح  تخاب  راک  رد  ناج  سرت  زا  یکی  ره  تخاس  سرت  زا  ناهج  نیا  نوتـس  قح  یملاع 

هک تسا  یـسک  مکاح  همه  رب  تقیقح  سپ  دوخ  دوخ ز  دسرتن  هدنـسرت  چیه  دـب  کین و  زا  دـنا  هدنـسرت  همه  نیا  نیمز  حالـصا  و 
تسین سوسحم  رگا  وا  تسا  بیرق 
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.دوه مدرم  نانمؤم :

دیسر یم  اجنآک  راب  دش  یم  مرن  دیشک  یّطخ  نانمؤم  درگ  دوه 

.هدنناسر نایز  هریاض : اوه  ردنا  تسسُگ  یم  هراپ  هراپ  ار  هلمج  طخ  نآز  دوب  نوریب  هکره 

330 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک يداب  زا  تراعتـسا  نافوط »  » .دندش نمیا  داب  نایز  زا  دنتـسشن و  نآ  رد  نانمؤم  دیـشک و  دوه  هک  يا  هریاد  زا  تراعتـسا  یتشک :
.دندیدرگ قرغ  نارفاک  دندش و  نمیا  دنتسشن و  یتشک  رد  نانموم  زین  حون  نافوط  رد  هکنانچ  درب  نایم  زا  ار  ناراک 

هب شیاسآ  نما و  رد  روشک  مدرم  دـندرگ و  دوبان  نایغاط  دوش  یم  تلیـسو  يریگ  روشک  رد  هاـشداپ  صرح  هاـشداپ : ندرک  یتشک 
لاثم رد  هکنانچ  دوش  یم  تینما  ببـس  اما  تسا ، يریگ  کُلم  هکلب  تسین  تینما  داجیا  یـشکرکشل  رد  وا  دصق  دنچره  .دنرب و  رس 

.رارقرب تباث ، دنب : ياپ  .تسا  هدمآ  دعب 

.دنادرگ یم  ار  سارخ  هک  ییاپراچ  یسارخ : .ددرگ  اپراچ  اب  هک  ایسآ  سارخ  هب  بوسنم  یسارخ :

.زیرگ صاَنَم :

.هباّرا .هنودرگ  نودرگ :

.درد عَجَو :

.ندنام رارقرب  ندش : مئاق 

هک تسا  يدوس  اما  دـنوش ، یم  هابت  یعمج  تسا و  باذـع  تروص  هب  دـنچره  دتـسرف ، یم  یباذـع  یهورگ  رب  هاـگ  یلاـعت  يادـخ 
بیـصن ینغور  ات  دراد ، یم  او  شدرگ  هب  ار  سارخ  واگ  مخز ، زا  سرت  هکناـنچ  .دراد  یم  نمیا  ناـهارمگ  نآ  ناـیز  زا  ار  نارگید 

زا میب  .دندرگ  یم  دنزیرگ و  یم  میب  زا  هکلب  تسین ، رظن  رد  یتحلـصم  زیرگ  شدرگ و  نآ  رد  ار  رخ  واگ و  .دوش  هاگراک  دـنوادخ 
باذع زا  سرت  هکنآ  هجیتن  .دننزن  يراکدب  هب  تسد  دننیـشنب و  دوخ  ياج  رب  ناراک  اطخ  دوش  یم  بجوم  زین  نامکاح  ناهاشداپ و 

تعاطا هب  ار  ناگدنب  یهلا 
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.دنام رارقرب  ناهج  ماظن  دوش  یم  بجوم  تعاطا  نیا  دراد و  یماو  وا  زا 

نیا ّسح  تسین  تسا  رَهظُم  سح  نآ  رب  قح  هک  یـسح  نآ  ین  هناـخ  نیا  ِسح  سوـسحم  کـیل  ینَمکَم  ردـنا  سوـسحم  وا  تسه 
هکناو درک  حور  ره  رهظم  ار  نت  هکنآ  رخ  واـگ و  يدوـب  تقو  دـیزیاب  رَوُـص  نآ  يدـیدب  رگ  ناوـیح  ِّسح  تـسا  رگید  نآ  ناـهج 

مغ و اب  لِقُم  يا  یتشک  نافوط و  تمد  ره  وُجرون  يا  وت  ِنافوط  دـنک  وا  وخ  هب  ار  یتشک  نیع  دـهاوخب  رگ  درک  حون  قاُرب  ار  یتشک 
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هنوگ لایخ  زا  دراد  سرت  نویُع  ار  شـسرت  ِلـصا  دـنیبن  نوچ  شیوخ  يازجا  همه  رد  نیب  اـه  هزرل  شیپ  هب  اـیرد  یتشک و  ینیبن  رگ 
شوگ ار  روک  دینـش  یم  رتشا  گـناب  مد  نآ  هکنآز  تسا  رتـشا  نزدـگل  درادـنپ  روک  تسم  فلج  کـی  دـنز  یمعا  رب  تشم  نوگ 
دیرفآ سرت  وا  هکنآ  دوبن  نآ  دوبن و  وا  دوبن و  نیا  دوب  گنَط  رپ  هُّبق  زا  رگم  ای  دوب  گنـس  نیا  هن  روک  دیوگ  زاب  دـید  هن  هنییآ  تسا 

هدرک ژک  مه  ار  سرت  دـَناوخ  مهو  کمیکح  نآ  نیزح  يا  دـسرتن  دوخ  زا  سکچیه  نیقی  يریغ  زا  دـشاب  هزرل  سرت و  دوبن  اه  نیا 
ود رد  تسار  یب ِز  درآ  تمیق  یغورد  یک  دور  یک  یحیحص  یب  یبلق  چیه  دوب  یک  تقیقح  یب  یمهو  چیه  ار  سرد  نیا  وا  تسا 

تقدص هک ز  یغورد  يا  غورد  وا  درک  ناور  نآ  دیما  رب  غورف  ّیجاور و  وا  دید  ار  تسار  تساخ  تسار  زا  غورد  ره  ملاع 
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يرهاظ ساوح  سوسحم  تسا و  همه  رب  مکاح  هدروآ و  دیدپ  ار  تلیسو  هکنآ  وا : تسار  راکنا  نکم  وگ  تمعن  رکـش  تساون  نیا 
َال یِـضرا َو  ِینُعَـسَی  َال  : » هک لد  زا  تیانک  .ندش  ناهن  ياج  نَمکَم : یلاعت ) قح  تردق   ) .درک تراشا  ودـب  تیب 2204  رد  تسین و 

( .تفایرد ناوت  یمن  اه  سح  نیا  اب  ار  وا   ) .يرهاظ ياه  سح  زا  تیاـنک  هناـخ : نیا  سح  .نِمؤُملا » َيِدـبَع  ُبلَق  ِینُعَـسَی  ِیئاَـمَس َو 
همه هکنادب  تسا  تراشا  دهاوخب :...  رگ  .یناهج ) نیا  ياه  سح  اب  هن  تخانـش  ناوت  ینارون  لد  اب  ار  یلاعت  قح   ) .راکـشآ رَهظُم :

هک تیـصاخ  ره  و  دروآرد ، دـهاوخ  هک  تروص  ره  هب  دـنک و  اهنآ  اب  دـهاوخ  هچره  تسا و  قح  ترـضح  فرـصت  رد  تادوجوم 
.دهن اهنآ  رد  دهاوخ ،

.شناد كدنا  زا  تیانک  .شیورد  لِقُم :

.دمآ دهاوخ  نآ  هشیر  مهو و  هرابرد  هک  یبلطم  نایب  يارب  تسا  يا  همدقم  دعب  تیب  ود  تیب و  نیا 

یلاعت قح  ترضح  فرصت  زا  اه  يداش  اه و  میب  لصا  هکنادب  تسا  تراشا  دراد :...  سرت 
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یم نآ  بجوم  ار  يرهاظ  ياه  تلیسو  تسا ، ناوتان  تردق  نآ  تخانش  رد  یمدآ  نیب  هاتوک  درخ  نوچ  و  ناسنا ، هشیدنا  رد  تسا 
.ینعم نیا  حیضوت  يارب  تسا  ییاه  لاثم  دعب  ياه  تیب  .درادنپ و 

يرگید دـهاش  دـنا  هتفرگ  دربراک  نیمه  زا  ار  ینعم  نیا  هک  تسادـیپ  جاردـننآ ) تاغللا ، ثایغ   ) .زاوآ ادـص ، توص ) مسا  : ) گنَط
.متفاین نآ  يارب 

یکیرات رد  یحبـش  هکنانچ  تسا  مهو  هاگ  سرت  أـشنم  .تسا  سوسحماـن  یئزج  روما  رب  مکح  ( 2 / 101  ) دش هتـشون  هکنانچ  مهَو :
سرت بجوم  درادنپ و  هدنرد  ار  نآ  هدننیب  و  دوش ، هدید 
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هک تسا  نیا  یمهو  سرت  يارب  رت ، نشور  لاثم  .دـنیب  دوخ  يور  شیپ  ار  يریـش  هکنانچ  تسا  یعقاو  سوسحم  رما  هاگ  ددرگ و  وا 
فصن و رد  دوبن ، يدنلب  نآ  رگا  هک  یلاح  دسرت  یم  نداتفا  زا  تسا  زگ  مین  نآ  يانهپ  هک  دور  هار  يدنلب  راوید  رس  رب  یسک  نوچ 

.دور هار  سرت  نودب  تسناوت  یم  مه  انهپ  نآ  رتمک  ای 

يوش یم  ژک  دوب  شضرع  زگ  ود  رگ  يور  رگ  یلاع  راوید  رس  رب 

ار یمهو  سرت  ناـمه  تسا و  یعقاو  سوسحم  رما  زا  سرت  أـشنم  مهفب  رگنب  وـکن  ار  یمهو  سرت  مهو  هب  لد  هزرل  یتـفا ز  یم  هکلب 
هکس هکنآ  دننام  .ددرگ  سرت  بجوم  زین  موهوم  ریـش  تسا  هدش  بجوم  نآ  زا  سرت  یقیقح و  ریـش  ندید  هکنانچ  دروآ  یم  دیدپ 

.تسا هدش  بلق  هکس  نتخادنا  راک  بجوم ب  تسرد 

ناوت یک  ندرک  جرخار  اه  بلق  ناور  يدقن  ناهج  رد  يدوبن  رگ 

أـشنم ار  مهو  هک  تسا  کـمیکح  هب  باـطخ  : ) یغورد يا  غورف  ددرگ  یم  تسار  زا  غورد  نآ  غورد  دـشاب  یک  تـسار  دـشابن  اـت 
نیدب ندیسر  هنارکش  يا  هدیسر  ییاون  هب  قح ) درم   ) وگتسار هب  دوخ  نتخاس  دننامه  تکرب  زا  هک  ییوگغورد  يا  .دناد ) یم  سرت 

.شابم قح  رکنم  ینایامن  یم  قح  ار  دوخ  هک  یلطاب  يا  .شاب  رکنم  ار  تسار  اون ،

، تسا ییاه  لاثم  دتفا ، يا  هبق  زا  تقو  نآ  رد  مه  هک  گنس  ای  رتش و  هب  ار  تشم  نآ  وا  نداد  تبسن  تسم و  زا  روک  ندروخ  تشم 
يارب هک  یناسک  تفایرد  ندوب  صقان  يارب 
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ياه سایق  هب  ملاع  تقیقح  تخانش 
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تخانـش رد  دـید و  یم  ار  تشم  هدـننز  تشاد  مشچ  روک  نآ  رگا  .دـنور  یم  نوگ  هنوگ  ياه  هار  هب  دـنوش و  یم  لـسوتم  یفـسلف 
ار یعیبط  ياه  لماع  تخانـش و  یم  ار  بابلالا  ببـسم  تشاد  نیب  تقیقح  هدـید  رگا  زین  کمیکح  .داتف  یمن  اطخ  هب  یلـصا  لماع 

.تسناد یمن  یلصا  تلع 

لخاد لک  رد  وزج  لُک ، میوگ ز  تسا  لد  دـنپ  نآک  شاه  یتشک  لب ز  وا  ياهایرد  اه و  یتشک  ای ز  وا  يادوس  میوگ و  فِسلَفُم  زا 
ناشیوخ نایانشآ و ز  رن ز  ياهردژا  ریش و  زا  زیرگ  مک  سانش  نافوط  ار  قلخ  نیا  تبحص  سانـش  نابیتشک  حون و  ار  یلو  ره  تسا 

تبرـش ار  رکف  نت  ِِفق  زا  یکی  ره  لایخ  هنـشت  رخ  نوچ  دـنرچ  یم  تا  یبیاغ  ناشاهدای  دـنرب  یم  تراگزور  یقالت  رد  رذـح  نک 
دنبجن یم  نآک  دوب  نآ  نوُصُغ  ردـنا  بآ  ِفشَن  ناشن  سپ  تایَحلاُرَحب  زا  يراد  هک  یمنبـش  هاَشُو  نآ  لاـیخ  وت  زا  درک  فشَن  یکَم 

ربنچ درک  یناوت  مه  شندرک  یناوت  یهاوخ  دبـس  رگ  دوش  یم  هدیـشک  وس  ره  یـشک  یم  دوب  هزات  رت و  ِخاـش  ّرُح ، وضع  نوُکُر  رد 
سح زا  هتفرگرب  ياه  سایق  هار  زا  ار  زیچ  ره  تقیقح  دهاوخ  هکنآ  .ناد  هفـسلف  هفـسلف ) زا  هتخاس  رب  لعاف  مسا  : ) فِسلَفُم شندرگ 

.دنک راکشآ 

زاب فسلفم  هب  لوا  تیب  مین  رد  ریمـض  ( 6 تیب 2192 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .یلاعت قح  تردـق  زا  تیانک  وا : ياهایرد  اه و  یتشک 
.قح ترضح  هب  مود  تیب  مین  رد  ددرگ و  یم 

.تسا یهاگآ  لد  بجوم  وا  بضغ  ای  تمحر و  زا  کیره  لد : دنپ 

ار تقو  .نتشاد  لوغشم  ندرب : راگزور 
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.نتفرگ

هدیدنـسپ و هک  یتبیغ  هب  تسا  تراشا  یبیاـغ » : » یبیاـغ ندـیرچ  دـنمدوس  ِراـگزور  درادـن  دوخ  دـنرب  یم  مراـگزور  هک  وا  دـیوگ 
دزن رگا  .دـنراد  یم  زاب  قح  دای  زا  ار  وت  هک  سرتب  یمدرم  زا  سرتم  ناگدـنرد  زا   ) .تسا قلخ  دوهـش  هلباقم  رد  نآ  تسا و  بولطم 

نآ نانآ  دای  دنشاب  بیاغ  رگا  و  دنراد ، یم  لوغشم  تیادخ  زا  هدوهیب  نانخس  اب  دنشاب  وت 
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تسا و خارف  الاب  زا  نآ  هناهد  هک  هشیـش  ای  زلف و  زا  یتلآ  فیق : ِفق : .دریگ ) یم  زاب  وت  زا  تسا  قلخ  رادـید  زا  تغارف  هک  ار  یتبیغ 
.دنزیر یم  دراد  گنت  هناهد  هک  ییاه  فرظ  رد  نآ  هلیسو  ار ب  اه  عیام  گنت و  نیاپ  زا 

.ار تبوطر  ندیـشک  دوخ  هب  ندرک : فشَن  .دراد ) یم  زاـب  وا  رکذ  قح و  داـی  زا  ار  وت  ناـنآ  لاـیخ   ) .تبوـطر هدـنکم  کـم : تبرش 
.ندرک بذج  زا  تیانک 

.زرو ضرغ  نیچ ، نخس  یشاو : عمج  هاَشُو :

ضیف ياـیرد  زا  هک  ار  يا  هداـم  دـنا  هتفرگ  ار  وـت  درگ  هک  یناتـسود  اـیند و   ) .قـح ترـضح  هب  لد  هجوـت  كدـنا  زا  تیاـنک  منبَش :
دوش کشخ  هک  خاش  نوچ  دنک ، یمن  رثا  وت  رد  ایلوا  نخس  هک  تسا  نیا  نآ  ناشن  .دنناکشخ  یم  هدش  تضافا  وت  رب  قح  ترـضح 

.ییوس هب  ندش  لیام  نوکُر : .دیشک ) ییوس  هب  ای  درک و  مخ  ار  نآ  ناوتن  و 

.دنتخاس یم  نآ  دننام  دیب و  رت  خاش  زا  ار  دبس  هتشذگ  رد  دبس :

زا خاش  دباین  نوچ  ِیُبن  زا  یلاَسُک  اُوماَق  ناوخب  سپ  دشک  یم  شرما  هک  ییوس  نآ  دیان  دوَخ  خیب  ِفشَن  فشان ز  نآ  دش  نوچ 
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وزک نیب  ناج  شتآ  لاهن  ره  دزوس  هک  يدید  یشتآ  منز  شلاوحا  جنگ و  ریقف و  رب  منک  هتوک  ناشن  نیا  تسا  نیـشتآ  یبِط  شخیب 
ِکلاَه یَش ٍء  ُّلُک  وا  هبور  ره  دمآ و  ریش  ره  مصخ  ناج  دز ز  هلعـش  هک  شتآ  نینچ  نیز  ناما  ار  تقیقح  هن  لایخ و  هن  لایخ  دزوس 

مسب و رد  وا  تسه  تسیا  درک  ناهنپ  مسب  رد  فلا  نآ  وش  جرد  وَر  رد  مِسب  رد  فل  نوچ  وش  جرخ  ور  وا  هجو  هوجو  رد  ُهَهجَو  اـّلا 
تفای لصو  وز  نیس  یب و  تسا و  هلص  وا  تالص  رهب  زا  فرح  فذح  تقو  تام  هتـشگ  فورح  هلمج  نینچمه  تسین  مسب  رد  مه 

نیس و قارف  یفرح  یکی  نوچ  لاقم  هتوک  منک  هک  دیآ  بجاو  لاصو  نیا  دباتنرب  یفرح  هکنوچ  تفاتن  رب  ار  فلا  نیـس  یب و  لصو 
 ) يونثم حرـش  فلا  دنیوگ  یمه  وا  یب  نیـس  یب و  ِفنَتکُم  دش  انف  دوخ  زا  فلا  نوچ  تسا  یبجاو  رت  مهم  اجنیا  یـشماخ  تسا  یب 
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رد دـشاب  رت  خاش  هاگره  تفگ  شیپ  تیب  رد  .کـشخ  ینعم  هب  تیب  رد  تسا و  تبوطر  هدـنریگرب  فشاـن ، فِشاـن : نآ  دـش  نوچ 
تخرد خـیب  رگا  دـیوگ  تیب  نیا  رد  .درک  یناوت  ربـنچ  اـی  دبـس  نآ  زا  دروآرد و  یناوت  یهاوخ  هک  شلکـش  ره  هب  تسا  وت  ناـمرف 

ناـنآ تفرعم  همـشچ  هک  تسا  یناـقفانم  ناـنآ  لاـثم  .دوب  دـهاوخن  وت  ناـمرف  رد  رگید  دوش و  یم  کـشخ  زین  خاـش  دـش ، کـشخ 
: هک دهد  یم  ربخ  نانآ  زا  میرک  نآرق  .دنداد  تسد  زا  ار  تیاده  تیلباق  تسا و  هدیکشخ 

َهَّللا َو َنوُعِداُخی  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  یلاَسُک : اُوماَق 
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یم يراک  بیرف  ادـخ  اب  ناقفانم  انامق  اًلِیلَق : اَّلِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َساَّنلا َو ال  َنُؤاُری  یلاسُک  اُوماـق  ِهـالَّصلا  َیلِإ  اُوماـق  اذِإ  ْمُهُعِداـخ َو  َوُه 
تسـس و دنزیخرب  زامن  يارب  نوچ  .دنک  یم  يراکبیرف  نانآ  اب  ادخ )  ) وا و  دنزاس ) یم  راکـشآ  يار  نامیا  ناهنپ و  يار  رفک   ) دننک
« ءای  » و وراد ، بط :» : » یبِط ( 142 ءاسن ،  ) .دنروآ یمن  دای  هب  كدنا  زج  يار  ادخ  و  ایر )  ) دـننایامن یم  مدرم  هب  .دـنزیخ  یم  رب  لبنت 
تسا و جالع  وراد و  بط  ياه  ینعم  زا  یکی  بط .»  » هب تسا  بوسنم  یّبِط »  » ارهاظ یلو  نوسلکین .) حرـش   ) تسا تدـحو  تمالع 
، دعب ياه  تیب  هنیرق  هب  ناج : شتآ  .دـبای ) یمن  یجالع  نآ  زا  هخاش  دـش  کشخ  خـیب  نوچ   ) .هدرب راک  هب  فیفخت  هب  ار  نا  انالوم 
ار لاهن  سوسحم  شتآ  هکنانچ   ) درب یم  نایم  زا  دـنازوس و  یم  ار  كرـش  قافن و  لایخ  هک  تسا  نامیا  نیقی و  هلعـش  زا  تراعتـسا 

(. دزاس یم  دوبان  ار  لایخ  نیقی ، شتآ  دنازوس  یم 

.ورین مک  ای  دنمورین و  ياه  لایخ  زا  تراعتسا  هابور : ریش و 

ییادخ تسین  ناوخم  رگید  ییادخ  ادخ  اب  ُهَهْجَو : اَّلِإ  ٌِکلاه  ْیَش ٍء  ُّلُک  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَت  َو ال  ٌِکلاه : ْیَـش ٍء  ُّلُک 
تردـق ره  دـقاف  وا  ربارب  ار  دوخ  .وا  رد  ندـش  انف  نتفر : ادـخ  هجو  رد  ( 88 صـصق ،  ) .وا تاذ  زج  تسا  هدـنوش  هاـبت  زیچ  ره  وا  زج 

.نتسناد وا  زا  ار  زیچ  همه  .ندید 

نک وحم  هّللا  هجو  رد  ار  دوخ   ) .دنـسیون یمن  یمن  ار  فلا  نتـشون  ماـگنه  یلو  مسا ،»  » و ب »  » زا تسا  بکرم  مسب » : » مسب رد  فلا 
( .تسا هدش  جرد  مسب  رد  فلا  هکنانچ 
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دننام دوش  یمن  ظفلت  رگید  هملک  هب  لصو  ماگنه  هک  ییاه  فرح  هتشگ : تام  فورح 
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ردقم ياه  فرح  يورقنا  .دنوش  یم  ماغدا  رگیدکی  رد  هک  ییاه  فرح  ای  دتفا و  یم  مال »  » و فلا »  » و ي »  » ظفلت رد  هک  رادلا » یف  »
، تسا فوذـحم  هیبشت  فاک  نآ  رد  هک  ِدـیرَبلا » َریَـس  ُریِـسا   » هلمج رد  الثم  .تسا  هدرک  ضرف  اه  فرح  عون  نیا  زا  يا  هنومن  مه  ار 

.دوش یمن  لماش  ار  ریدقت  رد  فرح  انالوم  ریبعت  رد  هتشگ  تام  فورح  ارهاظ  یلو 

اب لاـصتا ب و س ، اـما  دـهد  یم  لـصو  مه  هب  ار  فرح  ود  نیا  تـسا و  س »  » و ب »  » ناـیم هلـصاف  مـسب »  » رد فـلا  تـسا : هلـصوا 
.دنک یمن  لّمحت  دریذپ و  یمن  ار  وا  رگیدکی 

.تسا نایم ب و س  هدنکفا  ییادج  هک  فلا »  ...: » یفرح یکی  نوچ 

.هدنیوج هانپ  فنَتکُم :

هدنب نوچ  دهد ، ناشن  ات  تسا  یلاثم  .دوش  یم  دیدپ  ینعم  رد  هدش  ناهنپ  هک  مه  فلا  دوش  ظفلت  مسب »  » یتقو وا :...  یب  نیـس  یب و 
هب دـتفا  اـیرد  هب  نوچ  هرطق  هکناـنچ  دـنام ، دـهاوخ  یقاـب  وا  هب  دـش  وا  همه  تخاـس و  یناـف  قح  رد  ار  دوخ  هک  دیـسر  تبتر  نادـب 

: هک تسا  یقاب  ایرد  اب  یلو  هتفر  نایم  زا  تروص 

شتمَص زا  هَّللا  َلاَق  نینچمه  تسا  يو  یب  َتیَمَر  ذا  َتیَمَر  اَم  نم  وت  تدحو  رد  وت  نم  يا  مّاوت  نم  نظ  تالیوست  دشاب ز  یئود  نیا 
دیما یناـیاپ  تسین  ار  يونثم  دادـم  اـیرد  ملق  هشیب  دوش  رگ  لَـلِع  عـفد  دـنک  ینف  دـش  هکنوـچ  لـمع  وا  درادـن  وراد  دوـب  اـت  تسَجب 

ات نز  تشخ  بوچراچ 
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نوچ دنک  فک  نوچ  وا  رحب  دزاس  كاخ  دـنک  فج  شدوب  كاخ و  دـنامن  نوچ  تسد  زین  شرعـش  عیطقت  دـهد  یم  تسه  كاخ 
زا درگزاب  جَرَح  َال  ذا  اَنِرَحب  نَع  اُوثِّدَح  جرف  دـنوادخ  نآ  تفگ  نیا  رهب  دشکرـس  ایرد  نیع  زا  اه  هشیب  دـشک  رد  رـس  هشیب و  دـنامن 

لقع انشآ  لقع  ِمَی  اب  ددرگ  شناج  ابـص  رد  كدنا  كدنا  تبعل  ات ز  هب  تسار  كدوک  هک  وگ  تبعل  مه ز  هن  کشخ  رد  وُر  رحب و 
حرش دنک  یَف  ار  لک  هک  ات  دیاب  وزج  دنک  یک  يزاب  هناوید  كدوک  ِیبا  رهاظ  رد  تسا  لقع  اب  هچرگ  ِیبَص  دبای  یمه  يزاب  نآ  زا 

337 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

: َتیَمَر اَم 

لوسر صخـش  .يدوخ  يو : ( 6 تیب 1523 / لـیذ  هب : دـنیک  هاـگن   ) ینِمآ ِیتیَمَر  ذا  َتیَمَر  ازم  ینک  وت  هچنآ  ره  دوخیب  يدـش  نوچ 
يو هک  يدرک  وت  هن  يدرک  هچنآ  تسا : هتـشون  نینچ  هراـب  نیا  رد  یلازغ  .دـنکفا ) هک  تسادـخ  يدـبن  وت  دـنکفا  ریت  هکنآ  (. ) (ص
َلاَق ص 280 ) ج 2 ، تداعـس ، يایمیک   ) .يدرک وت  هک  یتشادـنپ  دـیرفآ  تدارا  تردـق و  ملع و  زا  سپ  تکرح  نوچ  نکیلو  درک 

هک اجنآ  دیشخب و  یم  ورین  ار  وا  دوب ك  ادخ  دنکفا  یم  كاخ  هب  ار  نارفاک  هک  اجنآ  .تسا  یشوماخ  تمَص  نتسَج : تمص  زا  هَّللا 
.وگب داهن  یم  شنابز  رب  ادخ  دوب  شوماخ 

رثا دوـشن  لـح  مس  در  اـت  وراد  .تسا  بترتـم  نآ  رب  هک  يرثا  قـح و  رد  اـنف  تبتر  نداد  ناـشن  يارب  تـسا  یلاـثم  وراد :...  دوـب  اـت 
.دشخب یم  نامرد  دش ، یناف  مسج  رد  نوچ  دهد و  یمن  ار  بولطم 

دوش رگ 
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ُتاِملَک ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلا  ٌمْالقَأ َو  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ملق : هشیب 
(27 نامقل ، « ) .ِهَّللا

مک چیه  ددرگن  زگره  نخس  نیز  ملق  رسکی  دوب  رگ  هشیب  غاب و 

هّللا تاملک  هکناـنچ  ( 2 / 3531 تیب 3532 - لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) دوب یقاـب  ددـع  یب  ثیدـح  نیو  دوش  یناـف  ملق  ربح و  همه  نآ 
.تشاد دهاوخن  ینایاپ  تسا  تاملک  نآ  رگنایب  هک  يونثم  درادن ، ینایاپ 

.دوش هدناوخ  دیدم »  » دیاب دادم :

اب زین ، يونثم  .دزاس  یم  تشخ  بلاق  هزادنا  هب  و  دزیر ، یم  نآ  رد  ار  لگ  تسوا  بلاق  نز ، تشخ  بوچراچ  نز : تشخ  بوچراچ 
وا زا  يوریپ  هب  يورقنا و  .تسا ) رعـش  ناریا  ياه  هجهل  رد  تشخ  ياه  ینعم  زا  یکی  هک  تشاد  هجوت  دیاب   ) .دوش یم  هدورـس  نزو 

يریسفت دنچره  .نایمدآ و  دبلاک  ار  بوچراچ  دنا و  هتفرگ  ادخ  زا  تیانک  ار  نز  تشخ  ناحراش  ضعب 

338 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هنافلکتم  اما  تسا  فیطل 

ار دوخ  تیب  نیا  زا  انالوم  یلو  دنا  هتـسناد  عناص  ار  دزاس » كاخ   » و دـنک » فج   » لعاف ناحراش  ضعب  .ندـش  کشخ  ندرک : فَج 
یم اه  ظفل  بلاق  رد  ار  اه  ینعم  انالوم )  ) وا دزیر  بلاق  رد  دنک و  هدامآ  لگ  نآ  زا  ات  دـیاب  كاخ  ار  نز  تشخ  هکنان   ) .دراد دـصق 

لعاف ناوت  یم  یلو  .دسر ) یم  ددم  ودب  عبط  ششوج  زا  دیسرن  وا  رطاخ  هب  ینعم  رگا  دروآ و  یم  دیدپ  نوزوم  رعـش  نآ  زا  دزیر و 
.تفرگ ادخ  فطل  ار  دزاس 

لاثم و نایم  تیب  نیا  رد  انالوم  .دییوگب  نخس  ام  يایرد  زا  انِرَحب : نَع  اُوثِّدَح 
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و بدالا ،) ُدئارف   ) تسا یلثم  َجَرَح » َال  ِرحَبلا َو  ِنَع  ثِّدَح   » .تسا هدرک  طلخ  ثیدح 

َجرَح َال  َلِیئارسا َو  ِیَنب  نَع  ُوثِّدَح 

: هلمج زا  .دوش  یم  هدید  ینس  هعیش و  ياه  باتک  رد  و  تسا ، ثیدح 

.َجرَح َلِیئارسا َو ال  ِیَنب  نَع  اُوثَّدَحَت  مَعَن  َلاق  َلِیئارسا  ِیَنب  نَع  ُثَّدحَتَنا 

رد .تسا  هدش  لقن  قئاقحلا  زونک  و  ریثا ، نبا  هیاهن  ریغـصلا ، عماجلا  زا  يونثم  ثیداحا  رد  ثیدح  نیا  ص 13 ) ج 3 ، دمحا ، دنسم  )
زا مدرم  دوش  تیادف  متفگ  ار  ع )  ) قداص ماما  هک  دـنک  تیاور  نیعا  نب  یلعالادـبع  زا  دوخ  دانـسا  هب  یـسلجم  هعیـش  ياه  ثیدـح 
رب مینک و  ثیدح  میدینش  لیئارسا  ینب  زا  هچره  سپ  متفگ  يرآ  دومرف  َجَرَح  َال  َلِیئاَرسا َو  ِیَنب  نَع  ثِّدَح  دننک  تیاور  ادخ  لوسر 

تفگ تسا  هنوگچ  نآ  سپ  متفگ  .دـیوگب  هدینـش  هچره  هک  سب  نآ  درم  ییوگغورد  رد  هک  يا  هدینـشن  دومرف  تسین ؟ یجرح  ام 
نآ زا  یهاوخ  هچره  تساـیرد  نوچ  يوـنثم  ( ) ص 495 ج 14 ، راونـالاراحب ،  ) .وگ ثیدـح  هدـمآ  لیئارـسا  ینب  زا  نآرق  رد  هچنآ 

(. وگ ثیدح 

نک و اهر  ار  قیاقح  .تسا  يونثم  رد  هک  تسا  ییاه  تقیقح  زا  تیانک  رحب  دـنایامن ، یم  اـه  تیب  رهاـظ  هکناـنچ  رحب : زا  درگ  زاـب 
یف ءانف   ) ملاع هب  ار  رحب  اما  .دیآ  رتشوخ  ار  نانآ  نتفگ  جنگ  زا  دنا و  كدوک  مدرم  رتشیب  هک  رآ  نایم  رد  ار  جنگ )  ) هچیزاب ثیدح 

.تسا رهاظ  فالخ  دیامن  یم  فیطل  دنچره  دنا  هتشون  ناحراش  ضعب  هکنانچ  نتفرگ   5 تیب 802 / هب  تراشا  ندرک و  ریسفت  هّللا )

ناوت یم  اما  دنراد ، یمن  شوخ  ار  ینعم  رپ  نانخس  تسا و  هتفرگ  وخ  هناسفا  ناتساد و  اب  مدرم  رتشیب  تعیبط 
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نآ تخیر و  اه  ناتساد  نیا  بلاق  رد  ار  یناعم  نآ  كدنا  كدنا 
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.دروآ لقع  رس  رب  ار  ناکدوک 

.دسر یم  لقع  هب  هچیزاب  زا  وا  یلو  درادن ، يا  هنایم  لقع  اب  كدوک  رهاظ  هب  دنچره  .هدننز  زاب  رس  هدنچیپرس ، ِیبا :

ییوب هکنآ  .دسر  یمن  ییاج  هب  تسا  هناوید  هکنآ  اما  درب  دهاوخ  هار  مامت  لقع  هب  ماجنارـس  دراد  لقع  زا  يا  هرهب  هکنآ  دیاب : وزج 
.دنام دهاوخ  مورحم  دناد  یم  ایند  ار  دوخ  تمه  مامت  هکنآ  اما  دسر  یم  لزنم  هب  هدرب  تقیقح  زا 

.ندش وریپ  .ندمآ  لابند  هب  ندرک : ِیف ء  ندرک  یف 

جنگ هَّبُق و  هّصق  هب  ندرک  عوجر 

جنگ هَُّبق و  هّصق  هب  ندرک  عوجر 

شجنگ بلاط  مَیو  زارمه  رارـسا  رد  هکنآز  مونـشب  نم  يونـشن  وت  وا  گناب  ایب  زا  ایب و  زا  دروآ  زجاع  ایر  یب  مریقف  نآ  لاـیخ  کـن 
ِرهب زا  تسا  هنیآ  شیپ  هدجـس  وا  هظجل  ره  دنک  یم  ار  دوخ  هدجـس  تسود  ِریغ  ینعم  هب  دشاب  یک  تسود  تسوا  جـنگ  دوخ  نیبم 
يدش ینادان  وحم  وا  شناد  يدـش  یناف  وا  مه  شتالایخ  مه  زیچ  چـیه  يدـنامن  وز  یلایخ  یب  زیـشپ  کی  وا  هنیآ  يدـیدب ز  رگ  ور 

زا یلوحا  یمد  شدـینیب  شیوخ  دـیمدآک و  یمه  دـمآ  ادـن  مَدآل  اوُدُجـسا  اَنا  ّینا  هک  نایع  يدروآرب  رـس  ام  ِّینادان  رگید ز  یـشناد 
بیبح و نآ  تفکـش  تدـحو  هَّللا و  ّالا  َال  تشگ  تفگ  هَّللا  ّالا  تفگ و  َهلا  َال  دروژال  خرچ  نیع  دـش  نیمز  ات  درک  رود  ناشیا  مشچ 

رو وگم  ناقلخ  زا  میدیشوپ  هچنآ  وشب  اهنیز  ناهد  هک  همشچ  يوس  دشک  ام  شوگ  هک  هک  دمآ  نآ  تقو  دَشَر  اب  لیلخ  نآ 
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یب منم  مه  نیا  ِعماس  نیا  ِلئاق  منت  یم  ناشیا  رب  کـنیا  نم  کـیل  راد  مرج  يدرگ  فشک  دـصق  هب  وت  راکـشآ  ددرگن  دوخ  ییوگب 
.هناصلخم هناقداص ، ایر :

ناج شوگ  هب  ار  زاوآ  نآ  اما  دهاوخ  یم  ار  دوخ  ناتساد  نتفرگ  یپ  دهد و  یم  زاوآ  ارم  ریقف  نآ   ) .ندناوخ دوخ  يوس  هب  ایب : ایب و 
رد زونه   ) ار هنیآ  هن  دنیب  یم  ار  دوخ  درگن  یم  هنیآ  رد  هکنآ  هنیآ :...  شیپ  هدجـس  .تسین ) شوگ  نانچ  ار  سک  ره  .دینـش و  دـیاب 

قح تافص  ءامسا و  رهظم  ینم  هب  ار  ندرک » هدجس  دوخ   » ینعم يورقنا  تسا .) هدنام  يدوخ  وا 
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.هدرک ضرف  ندوب  یلاعت 

يزیچ تفر و  یم  نایم  زا  هرـسکی  وا  يدوخ  تسیرگن  یم  قح  لامج  هنیآ  رد  یکدـنا  شیوشت  مهو و  یب  رگا  هنیآ : يدـیدب ز  رگ 
.دنام یمن  وا  زا 

ترـضح رد  ار  دوخ  شناد  دوخ و  دـهن و  وس  کی  هب  ار  يروص  شناد  نک و  اـهر  ماـمت  هب  ار  يدوخ  یمدآ  رگا  رگید :...  یـشناد 
وا دومرف  ار  ناگتـشرف  درک  دوخ  رهظم  هفیلخ و  ار  مدآ  نوچ  یلاعت  قح  هکنانچ  .دوش  یم  تضافا  وا  رب  رگید  یملع  دنک ، وحم  قح 

.دینک هدجس  ار 

هدیرفآ نآ  زا  امـش  هک  تسا  نامه  دش  هدیمد  وا  رد  هک  یمد  هدش ، هدیرفآ  كاخ  زا  مدآ  دنچره  یمد : شدینیب  شیوخ  دـیمدآک و 
.دـید دـیناوت  وا  رد  ار  دوخ  تسا و  توـکلم  ملاـع  زا  ناگتـشرف  امـش  نوـچ  مه  وا  یهلا ) حور  هخفن   ) تهج نآ  زا  سپ  .دـیا  هدـش 

فلکت تسین  تفاطل  زا  یلاخ  دنچره  هک  دنا  هتشون  یحرش  تیب  نیا  حیضوت  رد  يورقنا 
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.تسا زیمآ 

.دندید یکالفا  ار  وا  حور  یکاخ و  ار  وا  مسج  دنتسیرگن  مدآ  رد  نیب  تقیقح  هدید  هب  نوچ  مشچ :...  زا  یلوحا 

یهاوخ یکی  فالتخا  همه  اب  ار  ءایـشا  همه  يرگنب  ناهج  هب  درادـن  ینیبود  يرامیب  هک  يا  هدـید  اب  نوچ  خرچ :...  نیع  دـش  نیمز 
.دید یهاوخ  نامسآ  دننام  مه  ار  نیمز  .دید 

.تسا نیدلا  ماسح  هب  تراشا  ارهاظ  بیبح : نآ 

یم ار  رهاظ  اهنت  دوخ  زا  وا  تسوا  دوخ  تقیقح  ای  تسوا  رد  تقیقح  دناد  یمن  هک  تسا  تقیقح  هدنیوج  زمر  جـنگ  هدـنیوج  ریقف 
هک دندش  رومأم  مدآ  هدجس  هب  ور  نآ  زا  ناگتـشرف  .دید  یم  ار  هنیآ  همه  دیرب و  یم  دوخ  زا  رابکی  هب  دید ، یم  ار  نطاب  رگا  دنیب و 

هدـیرفآ زا  ار  ادـخ  هکنآ  .دـنیب  یم  قح  رهظم  اـی  مدآ  ار  زیچ  همه  دـشاب  نیب  قح  هدـید  ار  یـسک  رگا  دوب و  قح  تردـق  رهظم  مدآ 
: دیوگ هراب  نیا  رد  ضراف  نبا  .تسا  نیبود  دنیب  یم  ادج  شیاه 

نم هب  تسا  قح  ترـضح  هدنهد  ادن  هک  ینورد  يادن  دیوگ  ماجنارـس  ٍهَدجَـس  ِّلُک  ِیف  ِعمَجلِاب  ِِهتَقیِقَح  یلا  ٌدُجاَس  ٌدِحاو  ٍّلَصُم  اَناَلِک 
تساوخ زاب  تقیقح  راهظا  مرج  هب  وت  تسناد و  دنهاوخن  ار  قیاقح  نیا  نانیا  هک  دنبورف  بل  نخس  نیا  زا  دیوگ  یم 
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.مونش یم  دوخ  میوگ و  یم  دوخ  نم  اما  دش  یهاوخ 

لتاق ِرهز  زا  دنروخ  یم  مارح  دش  ناشیا  رب  تحار  همـشچ  وگ  جنر  زا  هورگ  نیا  دنا  شیک  جنر  وگ  جـنگ  شقن  شیورد و  تروص 
دنب کشخ  ار  اه  همشچ  نیا  دننکات  دنشک  یم  نماد  هدرک  رپ  اه  كاخ  ماج  ماج 
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ما هتسویپ  دبا  ات  نم  امـش  یب  ما  هتـسب  نم  امـش  اب  دیوگ  کیل  دب  کین و  كاخ  تشم  نیز  سَنَتکُم  ددم  ایرد  همـشچ  نیا  دوش  یک 
متخ دنب  مشچ  قلخ  دنراد  اَکَّتُم  ار  اهدژا  قلخ  دـنراد  ایبنا  عبط  ِّدـض  اهر  هدرک  ار  بآ  راوخ و  كاخ  اَهَتـشُم  ردـنا  دـنا  سوکعم  موق 

تروص ار  وت  نآ  ناد  لَدَبلا  َسِئب  کی  هب  کی  اه  هدید  نیا  لََدب  يداشگب  هچ  رب  يا  هتـسب  هدید  هچ  زا  یناد  چـیه  يا  هتـسناد  نوج 
.وگب ار  وا  ناتساد  درگ و  زاب  شیورد  ناتساد  رهاظ  هب  شیورد :... 

جنر هورگ  .نآ  تقیقح  هن  تسا  شیورد  تروص  زا  نخـس  هک  دنا  هدوبن  هجوتم  دـنا و  هدرک  ینعم  ناشیورد  ار  نآ  ناحراش  هورگ :
.تسا رظن  نیا  دیؤم  دعب  ياه  تیب  دنشون و  یم  ار  ایند  رهز  هک  دنا  ناتسرپ  ایند  شیک ،

زا يریگ  هرهب  تقایل  ناتـسرپ  ایند  .دریگ  یم  ددـم  قح  زا  هک  قح  يایلوا  تضافا  نینچمه  یهلا ، تیاـنع  زا  تیاـنک  تحار : همـشچ 
.دنا مورحم  نآ  زا  دنرادن و  ار  تمعن  نینچ 

هدرک رپ  اه  كاخ  ( 2 تیب 2930 / لیذ  هب : دینک  هاگن  « ) .ُهنِم ُّرَضا  ُهاَجلاَو  ٌهَّیَح  ُلاملا  : » هک يوایند  ياه  تمعن  زا  تراعتسا  لتاق : رهز 
.دنراد زاب  تیاده  غیلبت و  زا  ار  قح  يایلوا  ینز  هنعط  اب  ات  دنشوک  یم  ...: 

يارب تـسا و  هتــسب  ناـفلاخم  يارب  دـمآ ، دـهاوخن  دـنب  اـیلوا  ضیف  همــشچ   ) .هدـمآ دـنب  .هتفاـی  ناـیاپ  زا  تیاـنک  .هـتفور  سَنَتکُم :
.هتساوخ وزرآ ، یهتشم : اهتشم : .ناشوج ) هتسویپ  ناگدنهاوخ 

.وج ایند  راوخ : كاخ 

.تسا یناهج  نآ  ياه  تمعن  زا  تراشا  بآ »  » يوایند و ياه  تذل  زا  تراعتسا  كاخ :

هناوتشپ تسا  رام  نوچ  هک  ار  ایند  لام  نتشاد : اَکَّتُم  ار  اهدژا 
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.نتفرگ دوخ 
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هچ رب  ( 7 هرقب ،  ) .ٌهَواـشِغ ْمِهِراـْصبَأ  یلَع  ْمِهِعْمَـس َو  یلَع  ْمِِهبوـُُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  میرک : نآرق  هـب  تـسا  تراـشا  مـتخ : دـنب  مـشچ 
سئب تسا و  تقیقح  لدب  ییاشگ  هدـید  هچره  رب  ینیب  یمن  ار  تقیقح  هدرک و  رهم  ار  تا  هدـید  وت  رب  ادـخ  مشخ  نوچ  يداشگب :

.تسا لدبلا 

هرهب نا  زا  اهنت  هن  ناتسرپ  ایند  نیا  هک  رآ  يور  نتفگ  ناتـساد  هب  راذگب و  ار  قیاقح  هک  تسا   6 تیب 2252 / هلابند  اه  تیب  نومضم 
دریگ یم  ددم  یهلا  ضیف  يایرد  زا  هک  يا  همشچ  اما  .دننام  هرهب  یب  مه  نارگید  ات  دندنبب  ار  نآ  همشچ  دنهاوخ  هکلب  دنریگ ، یمن 

.دوش یمن  هتسب 

زا مه  هتخاس  َتباَنا  ار  نارفک  نیع  هتخاب  تمحر  ردان ز  سب  درن  تسا  هتفایرد  مرک  زا  ار  ناسیآ  تسا  هتفات  تیانع  دیـشروخ  کـیل 
بش داوس  زا  دهد  هیاریپ  رام  زا  ار  هرهم  دهد  هیامرس  راخ  زا  ار  هچنغ  دادَو  همـشچ  دص  ود  هدرک  رجَفنُم  داوج  نآ  قلخ  یتخبدب  نیا 

ربا نآ  رد  تشحو  اب  ِهوک  لیِـسَر  مه  ددرگ  دواد  اب  هوک  لیلخ  رهب  ار  گیر  دزاس  درآ  راسَی  دـنایورب  رِـسغُم  فک  زو  راهَن  درا  نورب 
زا تیانک  تیانع : دیـشروخ  ریگب  ام  زا  ضوع  يدرک  نآ  ِكرت  ریفن  ناقلخ  زا  ِدواد  يا  زیخ  مب  ریز و  گنچ و  گناب  دیاشگرب  مَلُظ 

.دنراد یمن  زاب  ار  تمحر  نآ  تضافا  ناش  یساپسان  تسا و  هتسویپ  ناگدنب  رب  هک  راگدرورپ  ضیف 

راکهانگ هدـنب  دوش و  یم  لماش  راگدرورپ  فطل  .ندروآ  باسح  هب  کین  ار  هانگ  .نداد  ازج  تمعن  هب  ار  نارفک  نتخاـب : رداـن  درن 
قیفوت ار 
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(70 ناقرف ،  ) .ٍتانَـسَح ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلْوُأَف  تسا : میرک  نآرق  رد  هکنانچ  دشخب  یم  وا  رب  راگدرورپ  دهد و  یم  تسد  هبوت 
: رِسعُم ( 16 جـح ،  ) .ِلـْیَّللا ِیف  َراـهَّنلا  ُجـِلُوی  ِراـهَّنلا َو  ِیف  َلـْیَّللا  ُجـِلُوی  َهَّللا  َّنَأـِب  َکـِلذ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  بـش : داوـس  زا 

.تسدگنت
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: ار گیر  دزاس  درآ 

.زاوآ مه  لیسر : مه  ( 2 تیب 377 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) درآ گیر  زا  لیلخ  رهب  قح  درک  درازگ  یم  اج  ره  قح ز  ار  وا  ماو 

 ...: تشحو اب  ِهوک 

.نازیرگ ریفن : ( 3 تیب 4267 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) یهش قشع  رد  تسم  برطم  ود  ره  یهرمه  هتشگ  دواد  اب  هوک 

تـضافا هدـنب  هب  رظتنمان  فراعتم و  ریغ  یقیرط  زا  فطل ، نیا  هک  تسا  نانچ  هاـگ  .تسا و  یمئاد  ناگدـنب  رب  قح ، ترـضح  ِفطل 
يور مدرم و  زا  ندیرب  نآ  طرـش  اما  .دـهد  یم  ناشن  رام  زا  هرهم  راخ و  زا  هچنغ  و  بش ، زا  زور  ندـمآ  دـیدپ  اب  ار  هتکن  نیا  .دوش 

.دوب ع )  ) دواد و  ع )  ) میهاربا يارب  هکنانچ  تسادخ  هب  ندروآ 

راکشآ ار  ناهنپ  نیا  نک  وت  راَهظالا  ُّیِلَو  يا  هک  رارطضا  زجع و  رایسب و  بلط  زا  دعب  یلاعت  قح  هب  جنگ  بلاط  نآ  تبانا 

راکشآ ار  ناهنپ  نیا  نک  وت  راَهظالا  ُِّیلَو  يا  هک  رارطضا  زجع و  رایسب و  بلط  زا  دعب  یلاعت  قح  هب  جنگ  بلاط  نآ  تبانا 

یگتـسهآ ین  تسُج و  ّیناَت  ین  یگت  لجعتـسم  زآ و  صرح و  وید  زات  هوای  مدرک  جنگ  نیا  یپ  زا  زار  ياناد  يا  شیورد  نا  تفگ 
لح ار  هرگ  نیا  نز  هرگ  نآز  مَِنقُومان  نیا  رد  نوچ  متفگن  دوخ  متخوس  ار  ناـهد  مدرک  هیـس  فک  متخودـنن  يا  همقل  یگید  نم ز 

وج ریسفت  قح  مه ز  ار  قح  لوق  منک 
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نآ دومن  تناـسآ  هچرگ  شدـیابرب  وا  تخادـنا  وک  هرهُم  شدـیاشگب  وا  مه  دز  وک  هرگ  نآ  ور  تخـس  يا  ناـمگ  زا  ژاژ  وگم  نیه 
هقرخ رـس  رب  باب  حتف  مه  نک  وت  یتسب  رد  وت  نوچ  باتـش  نیز  مدرک  هبوت  بر  ای  تفگ  نَُدل  نِم  زومر  ناسآ  دوب  یک  نخـس  ناس 
ُِّیلَو يوت  دوخ  تسا و  وت  سکع  همه  نیا  يوتـسم ؟ لد  اـجک  نم ؟ وـک  رنه ؟ وـک  رنه  یب  مه  مدـب  ندرک  اـعد  رد  رگد  راـب  ندـش 

(. اه یناهن   ) نتخاس اراکشآ  راد  هدهع  راهِظلا :

.نتفر وس  نآ  وس و  نیا  هدوهیب  .يزات  هوای  زاتهوای :

.ناباتش .هدز  باتش  گت : لِجعَتسُم 

.ندربن دوخ  ششوک  زا  يا  هرهب  كدنا  نتخودنین : گید  زا  همقل 

« .هتخوس ناهد  هدروخن و  شآ  : » تسا لثم  رد  هکنانچ  ندیدن ، دوس  ندرب و  رایسب  جنر  زا  تیانک  نتخوس : ناهد  ندرک و  هیس  فک 
رد هکنانچ  .مهاوخ ) يرای  ادـخ  زا  متفگن ، دوخ  اـب  متـشادن  ناـنیمطا  جـنگ  نتفاـی  رد  هکنآ  اـب   ) .تسا هتـسب  ار  راـک  هکنآ  نز : هرگ 

: تسا ثیدح 

ِیباب ٌهَقَلغُم َو  َیِه  ِباوبالا َو  ُحِیتاَفَم  يِدَِیب 
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.ِیناعَد نَِمل  ٌحُوتفَم 

دوخ هقیلس  هب  تسا  لزنم  یحو  هک  ار  ص )  ) لوسر نانخس  نآرق و  هکنادب  تسا  تراشا  ار : قح  لوق  ص 66 ) ج 2 ، یفاک ، لوصا  )
«. اضَعب ُهُضَعب  ُرِّسَُفی  َنآرُقلا  َّنا   » هک درک  ریسفت  ای  لیوأت و  ناوت  یم  هن 

.ندرک ریسفت  يأر  هب  .نتفگ  هدرکان  قیقحت  نتفگ : ژاژ  نامگ  زا 

.دراد روهظ  ور  هزیتس  خاتسگ و  ینعم  رد  تیب  نیا  رد  یلو  هدش  ینعم  راومهان  تشرد و  اه  گنهرف  رد  ور : تخس 

درن يزاب  رد  ندیچرب ، هرهم  ندنکفا و  هرهم  ای  ندوبر  هرهم  حالطصا  تخادنا : وک  هرهم 
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.دشخب نایاپ  دیاب  وا  مه  درک  زاغآ  وا  هک  ار  يراک  تسین ) وا  فیرح  يزاب  رد  یسک   ) تسا

.نتخادرپ اعد  هب  نتخاس و  هشیپ  ار  تعانق  ندش : هقرخ  رس  رب 

نتـساوخ رد  وا  باتـش  تسوا و  حالـص  هب  دـهاوخ  یم  هدـنب  يارب  ادـخ  هچنآ  هک  دـبای  یم  رد  دـیآ و  یم  دوخ  هب  بلط  جـنگ  ریقف 
یم وا  يارب  ادـخ  هچنادـب  دنیـشنب و  تعانق  هرفـس  رـس  رب  دـیاب  راـب  رگید  سپ  تسا  هدوبن  تمحز  لـمحت  زج  جـنر  یب  ِخارف  ِيزور 

.دشاب دنسرخ  دهاوخ 

یب هداتف  يرادرم  وچ  نت  رنه  نآ  هن  منام و  یم  نم  هن  دوخ  بآ  ددرگ ز  یم  هقرغ  یتشک  وچمه  باوخ  هب  مگنهرف  ریبدت و  یبش  ره 
درِک ار  لک  دروخ  یگنهن  ای  درب  بالیـس  ار  هلمج  وگ  یََلب  وک  یلب  ِّیتَسلا و  دیوگ  یمه  دوخ  یلُع  هاش  نآ  بش  هلمج  رحـس  ات  ربخ 
یق ار  اه  هدروخ  نآ  گنهن  نیا  دنک  یط  ار  بش  قرـش  باتفآ  دـنکرب  بش  تملظ  ماین  زا  دوخ  رادرهوگ  غیت  نوچ  مدحبـص  دُرم  و 

رپ تاملظ  نآ  ردناک  دـندمآ  حِّبـسُم  سنوی  نوچ  قلخ  گنر  وب و  ردـنا  میدرگ  رـشتنم  گنهن  نآ  هدـعم  سنوی ز  نوچ  هتـسَر  دـنک 
تمحر جنگ  شِحَو  لیل  نآ  رد  هک  یمیرک  ياک  رد  هب  دیآ  بش  توح  نطب  نوچ ز  رحـس  ماگنه  هب  دیوگ  یکی  ره  دـندش  تحار 

چیه سپس  نیز  ور  شِحَو  تاماقم  زا  ُکبُحلاوُذ  گنهن  نوچمه  ِبش  زا  کبس  نت  هزات  شوگ  زیت و  مشچ  شـشَچ  نیدنچ  یِهِنب و 
347 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  سک  وت  نوچ  اب  ام  میزیرگن 

تیب و نیا  نومضم  گنهرف :...  ریبدت و  یبش  ره 
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اَْهیَلَع یـضَق  ِیتَّلا  ُکِـسُْمیَف  اـهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  اـِهتْوَم َو  َنیِح  َسُْفنَأـْلا  یَّفَوَـتَی  ُهَّللا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دـعب  ياـه  تیب 
هاگن سپ  .هدرمن  شباوخ  رد  هک  ار  نآ  اهنآ و  گرم  ماگنه  ار  اه  ناج  دـناریم  یم  ادـخ  یمَـسُم : ٍلَجَأ  یلِإ  يرْخُْألا  ُلِسُْری  َتْوَْملا َو 
یتّوق هدارا و  زا  تیاـنک  رنه : ( 42 رمز ،  ) .نیعم تقو  رـس  ات  ار  يرگید  دتـسرف  یم  تسا و  هدیـسر  نآ  گرم  هک  ار  یناج  دراد  یم 

.دنریگ یم  هرهب  نآ  زا  يرادیب  رد  هک 

یم قح  ترـضح  لالج  وحم  نآ  رد  هک  دـنور  یم  یملاع  هب  دـندرک  اهر  ار  نت  بلاق  نوچ  حاورا  هکنادـب  تسا  تراشا  یَلُع : هاـش 
.تسا یکی  هدنهد  خساپ  هدنسرپ و  تسین  راک  رد  يدوخ  هکلب  دنرادن  يربخ  دوخ  زا  دندرگ و 

.6 تیب 1713 / لیذ  هب : دینک  هاگن  درم : درک و 

.دیشروخ زا  تیانک  رادرهوگ : غیت 

.دوب هدمآ  نآ  رکذ  همیرک  هیآ  رد  هک  هدش  یفوتم  حاورا  بش و  زا  تیانک  اه : هدروخ  گنهن و 

.2 تیب 3126 / لیذ  هب : دینک  هاگن  گنهن : هدعم  سنوی و 

.كانسرت شِحَو :

.دهد تسد  مدرم  يارب  باوخ  رد  ماگنه و  بش  هک  یشیاسآ  زا  تیانک  ششَچ : تمحر و  جنگ 

.نامسآ رد  ای  هوک و  رد  تساه  هار  کبح : ( 7 تایراذ ،  ) .ُِکبُْحلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ُکبُحلاوذ :

هدوسآ ملاع  نآ  ریس و  نآ  رد  هک  ماسجا ، ملاع  يارو  یملاع  رد  ندرک  ریس  اه و  حور  ندرک  رفس  باوخ و  ملاع  زا  تسا  يریوصت 
.درادن میب  يزیچ  زا  تسادخ  اب  سکره  هکنآ  نایب  .هدش و  تراشا  نادب  يونثم  رد  اهراب  هکنانچ  دندوب 

ار بش  میدید  ییگنز  دوب  رون  دید و  ران  ار  نآ  یسوم 
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نانز فک  یمع  زا  تسَر  نوچ  مشچ  ار  نارحاس  سخو  كاشاخ  ار  رحب  دشوپن  ات  سب  وت  زا  میهاوخ  هدید  ام  نیا  زا  دـعب  دوب  روح 
رد ار  باحصا  اَنباحصا  قح  کیل  تسین  باحصا  ببس ز  رب  دزر  هک  ره  تسین  بابـسا  زج  قلخ  دنب  مشچ  اپ  تسد و  نیا  یب  دندوب 

348 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ارس  ِردص  ات  درب  داشگ و 

میدز شناد  نیا  رب  ناج و  نیا  رب  هک  میدب  یک  ناقحتـسم  ام  مدع  رد  ّقِر  دنب  زا  دـنا  تمحر  ناَقتغُم  قِحَتـسُم  ّقِحتـسُمان و  شفک  اب 
رما وت  اعد  نیا  نک  زیچ  رگید  راب  ار  ین  چـیه  نک  زیلاپ  ایناث  ار  ام  كاخ  ار  راخ  لـگ  ِتعلخ  هدادـب  يو  ار  راـیغا  ره  راـی  هدرکب  يا 
بـش باجتـسم  نک  ار  شیوخ  ياعد  نیا  باـجُع  يا  يدرک  رما  ناـماعد  نوچ  يدـُب  نیا  هرهَز  هچ  ار  یکاـخ  هنرو  ادـتبا  يدرک ز 

نآ مدتـسرفب  دنک  ُرپ  نف  هچ  ات ز  مدزیا  تمحر  يایرد  رد  هدرب  سای  هن  فوخ و  هن  هدـنام  يدـیما  هن  ساوح  مهف و  ِیتشک  هتـسکش 
هک شحو  تاماقم  نداد  ناشن  يارب  تسا  یلاثم  ار :...  نآ  یـسوم  لاـیخ  مهو و  رپ  هدرک  ار  رگد  نآو  لـالج  ِرون  رپ  هدرک  ار  یکی 

.راگدرورپ یّلجت  دوب و  رون  و  دومن ، شتآ  ع )  ) یسوم هدید  رد  رون  هکنانچ  .دیسرت  دیابن  نآ  زا 

.تسا بابسالا  ُبِّبَسُم  تردق  ندید  زا  عنام  هک  يرهاظ  ياه  ببس  زا  تیانک  كاشاخ :

.3 تیب 1720 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نارحاس :

ِباحصا  » اه هخسن  ضعب  رد  تسادن و  فرح  فذح  هب  يدانم  انباحـصا »  » تروص نیا  رد  ساسا  هخـسن  طبظ  تسا  نینچ  اَنباحـصا :
« باحصاان
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قح ام  نارای  تسا : نینچ  تیب  ینعم  دوش  هدناوخ  انباحـصا »  » رگا .دـیامن  یم  رت  بسانم  قحتـسمان  قحتـسم و  هنیرق  اب  هدـش و  طبض 
هدناوخ باحـصاان » باحـصا   » رگا اما  .درب  ارـس  ردص  ات  دندوب ) قح  درم  هک  نانآ   ) ار باحـصا  دوشگ و  ار  دوخ  تمحر  ِرد  یلاعت 

نیا دـش  هتـشون  هکناـنچ  .داد و  هار  ار  باحـصاان  باحـصا و  دوشگ و  رد  یلاـعت  قح  عصاو  تمحر  هک : تسا  نیا  تیب  ینعم  دوش 
.دیامن یم  رت  بسانم  نآ  زا  سپ  تیب  دعب و  تیب  اب  هیجوت 

.درک هضافا  شناد  لقع و  دیشخب و  ناج  ار  ام  هک  دوب ، وت  فطل  دوب  هدشن  هضافا  ام  رب  دوجو  هک  هاگنآ  ام :...  مدع  رد 

تـسد زا  ار  یکاپ  ناهج ، نیا  ياه  یگدولآ  هب  مسج  رد  نتفرگ  ياج  اب  میدوب و  كاـپ  حور  تسخن   ) .غاـب ناتـسوب ، زیلاـج ، زیلاـپ :
( .شخب نیتسخن  توارط  افص و  نامه  ار  ام  هرابود  دوخ  فطل  هب  میداد 

349 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نادناخ دشاب  هدولآ  دسح  زک  نادب  دما  دسح  هناخ  دسج  نیا 

رما وت  اـعد  نیا  ( 1 / 432 تیب 433 - لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) کین هّللا  درک  كاـپ  ار  دـسح  نآ  کـیلو  دـشاب  دـسح  هناـخ  دـسج  رگ 
و: ( 60 رفاغ ،  ) .ْمَُکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  هلمج : زا  هدش  رما  اعد  هب  اهنآ  رد  هک  میرک  نآرق  ياه  هیآ  زا  یخرب  هب  تسا  تراشا  يدرک :

.دوش هدناوخ  يدتبا »  » دیاب ادتبا : ( 55 فارعا ،  ) .ًهَیْفُخ ًاعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعْدا 

.بذاک ای  قداص و  نوگ  هنوگ  ياهایؤر  تسا و  باوخ  ملاع  نایب  ار : یکی  نآ 

یسوم هکنانچ  دنام ، هدیشوپ  زین  نالوسر  رب  لاح  تقیقح  هک  دک  یم  اضتقا  نانچ  یلاعت  قح  تمکح  هاگ 
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ار نارحاس  نوعرف  هکنانچ  .دنیبب  ار  تقیقح  ات  دـهد  یم  يا  هدـید  هدـنب  هب  دـهاوخ  رگا  اما  .دـید  بوچ  ار  اصع  شتآ و  ار  رون  (ع )
اب .میور  یم  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  ام  تسین  یک  اب  دـنتفگ  مزیوآ ، یم  ناتامرخ  تخرد  رب  مرب و  یم  ار  امـش  ياپ  تسد و  تفگ 

ياهرهاظ زا  ات  دهاوخب  نیب  تقیقح  هدید  ادخ  زا  دیاب  هدنب  سپ  .دش  هدودز  نانآ  مشچ  زا  ترودک  ِسَخ  ع )  ) یسوم هزجعم  ندید 
.تساوخ دیاب  اعد  اب  ار  تبهوم  نیا  دسرب و  عقاو  هب  درذگب و  هدنبیرف 

نم ناغرم  يدب  نم  ِماد  ریز  نم  نامرف  یب  شوه  یتفرن  بش  يدب  نم  مکح  هب  مریبدـت  يار و  يدـب  نف  يار و  چـیه  مشیوخ  هب  رگ 
نم ز ِّیبِعُم  نیا  بع  يا  تسا  یهت  وا  دـقع  لح و  نیز  مفک  نوچ  ناحتما  یـشهیب و  باوخ و  تقو  ناج  ياـه  لزنم  هگآ ز  یمدوب 

میم مشچ  زا  رت  گنتلد  یلد  زج  میرک  يا  مرادن  يزیچ  فلا  نوچ  متـشادرب  اعد  لیبنز  زاب  متـشاگنا  دوخ  هدـیدان  ار  هدـید  تسیک ؟
ِنامز نآ  گنتلد  ِمیم  تسا  یلفاغ  درادـن  يزیچ  فلا  نآ  تسادـگ  رن  وز  فلا  تسا  گـنت  ما  میم  تساـم  ِدوب  ِّما  میم  نیو  فلا  نیا 
یچیپ نینچ  رب  تلود  ِمان  هنم  یچیه  نینچ  رب  رگید  چیه  نم  چیپ  ردـنا  شوه  نامز  رد  نم  چـیه  دوخ  یـشهیب  نامز  رد  تسا  یلقاع 

350 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  هنم 

هب دینک  هاگن   ) .تسوا رثا  ریبدت  گنهرف و  هک  یناسنا  ناج  شوه : انع  دص  نیا  تسا  مراد  ِمهَو  هک ز  ارم  دزاس  هب  چـیه  مرادـن  دوخ 
(6 تیب 2298 / لیذ 
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تسا هداتفا  راک  زا  اه  سح  نیا  باوخ  ماگنه  .نتفرگ  هرهب  اه  سح  زا  .نتـشاد  نامرف  رد  ار  دوخ  ياه  سح  ندوب : ماد  ریز  ناغرم 
.تسین یناویح  ناج  رایتخا  رد  و 

دوخ زا  ارم  رگا   ) .ددرگ زاب  نت  هب  راب  رگید  ناهاگرحـس  ات  درب  رـس  هب  نآ  رد  دـنیب و  باوخ  ماگنه  هب  ناج  هچنآ  ناج : ياـه  لزنم 
باسح هب  ار  ادـخ  فطل  تیانع و  نتـشاگنا : هدـیدان  ار  هدـید  .مشاب ) طلـسم  دوخ  رب  یتسیاب  زین  باوخ  ماـگنه  بش  دوب ، يراـیتخا 

.ندومن هدنسب  دوخ  رکف  هشیدنا و  هب  ندرواین و 

يزیچ فلا » : » دنداد یم  میلعت  نین  ار  درگاش  ابفلا  ندنازومآ  ماگنه  دوب ، مسر  میدق  ياه  هناخ  بتکم  رد  مرادـن : يزیچ  فلا  نوچ 
.نینچمه و  دراد ، رس  هب  ات  ود  ت » ، » دراد ریز  هب  یکی  ب » ، » درادن

يزیچ فلا  دش  هتفگ  هکنانچ  .لصا  ساسا ، ّما : میم : فلا و  فلا  نوچ  درادن  يزیچ  دش  رمع  فرخ  شلقع  دـش  دـنُک  شهاگ  رکف 
تساگنت رد  رادان و  تسام  یتسه  ساسا  هک  ما  سپ  هدیشک ، نآ  مد  تسا و  گنت  يا  هقلح  ياراد  میم  رس  نتـشون ، رد  « ) ما  » .درادن

.تسا يرتشیب  حیضوت  دعب  تیب  رد  و  میرب ) یم  رس  هب  یلد  گنت  تلفغ و  نایم  هتسویپ  ام  و 

.مشچ خوش  مسج  ربتس  يادگ  ادگرن :

لاح نابز  اما  تسا ، بلط  جنگ  شیورد  ناتساد  هلابند  دنچره  اه  تیب  نیا  دمآ  ادگرن  خوش و  ناوخ  ملع  دمآ  ادخ  هصاخ  ناد  ملع 
یم هدـیدان  دـنا  هدوب  رادروخرب  نآ  زا  اـه  لاـس  هک  ار  قح  فطل  دـننک و  یم  هیکت  دوخ  تیارد  لـقع و  هب  هک  تسا  یناگدـنب  همه 

زا سپ  دنرامش و  یم  يزیچ  هب  ار  دوخ  دنریگ ،
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.دنراد یم  رب  وا  يوس  هب  زاین  تسد  دنرآ و  یم  دای  هب  ار  ادخ  راب  رگید  نتفر  وس  نآ  وس و  نیا  رایسب و  جنر 

351 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هدید بآ  متـسین  هدید  هکنوچ  وت  رد  رب  متـسیب  نایرع  هدید  ِبآ  رد  مه  نک  مییازفا  تحار  مدید  جنر  نک  مییاراد  وت  مه  مرادـن  رد 
تـسُج هدید  بآ  وچ  وا  نیََتلاَّطَه  یبن  نینیع  وچمه  نیَع  هد ز  مبآ  بآ  منامن  رو  ارچ  نیز  یتابن  شخب و  يا  هزبس  ار  هدید  یب  هدـنب 

نانچ نوچ  سیل  هساک  ِروصق  ِتسد  یهت  نم  سیر  کیراب  نوخ  کشا  مشابن ز  نوچ  قبـس  لالجا و  لابقا و  ناـنچ  اـب  قح  دوج  زا 
سنا هرطق  کی  ِدب ن  هک  تسا  هب  نوحیج  دص  ود  نیز  نآز  يا  هرطق  دوب  نوحیج  دص  هک  دـیابنم  کشا  دوب  نوتفم  ار  کشا  مشچ 

اب رادـم  ندرک  اـعد  زا  تسد  یخا  يا  تشز  ِكاـخ  هروش  بآ  دـیوجن  نوچ  تشهب  هضور  نآ  تسُج  ناراـب  هکنوچ  تسرب  نِج  و 
تسچ و نزوم و  ار  شیوخ  دوز  تسـش  دـیابب  یم  نان  نآ  زا  تسد  دوب  بآ  نیا  عنام  ّدـس و  هک  نان  راک ؟ هچ  تیوا  در  ای  تباـجا 

.ندرک تیانع  زا  تیانک  ندیشخب ، ییاراد  ندرک : ییاراد  نک  هتخپ  ار  دوخ  نان  هدید  بآ  نک ز  هتخس 

: متسین هدید  .منک ) یم  تساوخرد  نایرگ  متـسیا و  یم  وت  هاگرد  رب  مشچ  نایرگ  تسد و  یهت   ) .ریقف تسد  یهت  زا  تیانک  نایرع :
هزبس .دنیب ) یمن  وت  هاگرد  زج  ار  ییاج  ممشچ  مقرغ و  عرضت  کشا  رد   ) .منیب یمن  ار  ییاج  وت  هاگرد  زج  .مروک  .تسین  مشچ  ارم 

تابن و 
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.ندرک فطل  ششخب و  زا  تیانک  ندیشخب :

یپ لطَه : زا  هغلابم  لاّطه  لاّطَه و  هینثت  نیََتلاَّطَه : .هد ) کشا  ارم  دوخ  شزرمآ  همشچ  زا  وت  دبای  نایاپ  مکشا  رگا   ) .ارم دنامن  منامن :
هک تسا  هدـمآ  هیاهن  هلمج  زا  اه  باـتک  یخرب  رد  هک  تسا  یثیدـح  زا  هتفرگ  یبن »...  نینیع  وچمه   » هلمج تسا و  ندـیزیر  یپ  رد 

: دهاوخ یم  ادخ  زا  ربمغیپ 

نیََتلاَّطَه ِنیَنیَع  ِینقُزرا  َمُهَّللا 

زین .مهاوخن ) ارچ  تسد  هاتوک  نم  تساوخ  نایرگ  مشچ  ادخ  زا  ماقم  نانچ  اب  ربمغیپ   ) .نک يزور  زیرکـشا  هدید  ود  نم  هب  ایادخ  : 
ص 142. ج 4 ، نیدلا ، مولع  ءایحا  هب : دینک  هاگن 

.دنک هدوهیب  لایخ  هک  سیر : کیراب 

352 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ دـبای  تّحـص  هک  له  سیون  نم  رب  اربلد  ار  وا  عفد  سیون  شوخ  بیدا  يا  نک  یم  خـسن  سیر  کیراب  درخ  دـش  تفورح  نآز 
.ندیبلط کشا  نتسج : ناراب  سیر  کیراب 

(. ص  ) مرکا لوسر  زا  تیانک  تشهب : هضور 

.نورد هریت  راک ، اطخ  ناسنا  زا  تیانک  كاخ : هروش 

ار عرضت  اعد و  .تشارفارب  تیدحا  ترضح  هاگرد  هب  اعد  تسد  نتسیرگاب  تشاد و  مشچ  شیپ  ار  دوخ  رقف  ياوتان و  دیاب  هتـسویپ 
شیاعد دروآ  ور  ادخ  هب  تفای و  ار  تلاح  نیا  نوچ  بلط  جنگ  ریقف  .درتس  دسر  رطاخ  هب  هار  نیا  رد  هک  ار  یعنام  ره  دربن و  دای  زا 

.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  .دش  هتفریذپ 

نآ رارسا  تقیقح  زا  ندرک  مالعا  ار و  جنگ  بلاط  رم  فتاه  نداد  زاوآ 

نآ رارسا  تقیقح  زا  ندرک  مالعا  ار و  جنگ  بلاط  رم  فتاه  نداد  زاوآ 

شک ردنا  هک  تدنتفگب  یک  هنب  يریت  نامک  رد  تتفگب  وک  شدزیا  زا  تالکـشم  نیا  دش  فشک  شدمآ  ماهلا  هک  وا  دوب  نیا  ردنا 
تتفگن وا  هِز  وت 
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نیا كرت  یتشاد  رب  ییـساّوَق  تعنـص  یتـشارفا  ناـمک  وت  یلوضف  زا  شَنُک  رپ  هن  وا ، تفگ  هن  ناـمک  رد  شک  تخـس  ار  ناـمک  هک 
قح هچنآ  بَهَذ  وج  يراز  هب  راذگب و  روز  بلط  یم  اجنآ  نک  رب  دتفیب  نوچ  وجم  ندـیّرپ  ریت و  هن  نامک  رد  وگب  وَر  ینامک  هتخس 

.دش زاغآ   6 تیب 1834 / زا  وا  ناتساد  هک  بلط  يزور  .ریقف  وا : دیعب  ار  ترکف  ریت  هدنکف  وت  دیِرَولا  ُلبَح  زا  برقا  تسا 

.تسا ناوت  رد  هک  اجنا  ات  .رخآ  ات  نآ  ندیشک  ندیشک : ردنا  هز 

.ندیشک تخس  ندرک : ُرپ 

.ینامک تخس  .یشک  نامک  یساّوَق :

.ندش راد  هدهع  نتشادرب :

ار هز  هک  هاوخم  تیب 2349 ، هنیرق  هب  ای  .دورب و  يرود  تفاسم  ریت ، هک  هاوخم  .داد  ناوت  لامتحا  ود  ره  پ »  » حتف مض و  هب  : ) ندـیرپ
.یشکب رپ 

.رز بَهَذ :

(16 ق ، میندرگ .(  گر  زا  رت  کیدزن  ودب  ام  و  ِدیِرَْولا : ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  دیرَولا : ُلبَح 

354 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رت  کیدزن  ام  هب  ام  زا  يوت  نوچ  رس  مینادرگ  وت  يوس  دوخ  ام ز 

لـصم رد  هکنانچ  دیاشن ، ندوب  رورغم  دوخ  ناوت  هب  دـیاب و  قح  هاگرد  هب  نتفر  اهراک  شیاشگ  يارب  هک  ار  ناگدـنب  تسا  يداشرا 
.تسا رت  کیدزن  یمدآ  هب  هچره  هکره و  زا  ادخ  و  .تکرب » ادخ  زا  تکرح و  وت  زا  : » تسا

یفـسلف رتروجهم  وا  تسا  جنگ  نینچ  زو  رترود  وا  رت  زادنا  رود  هکره  هتخادنا  رود  وت  کیدزن و  دیـص  هتخاس  رب  اهریت  نامک و  يا 
نوزفا هکنادنچ  ودب  وگ  تشپ  جنگ  يوس  تسار  وک  وَِدب  وگ  تشکب  هشیدنا  زا  ار  دوخ 
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حون گنن  وک ز  ناعنک  وچمه  رارق  یب  يا  تفگن  اَّنَع  اوُدِهاَج  رایرهـش  نآ  تفگب  اَنِیف  اوُدِهاَج  دوش  یم  رتادـج  لد  دارم  زا  دود  یم 
رهب شیورد  نیا  وچمه  صاَنَم  زا  رتادج  دـش  یم  هُک ، يوس  صالخ  وا  تسج  یمه  رت  نوزفا  هچره  تفَز  ِهوک  نآ  هّلق  زارف  رب  تفر 

ردـنا لثم  نیا  رت  تخبدـب  ناشن  جـنگ و  زا  دوب  رت  تخـس  یتفرگ  وک  ینامک  ره  نامک  یتسج  رت  تخـس  یحابـص  ره  ناک  جـنگ و 
ناکد نآ  داشگ  ون  یناکد  تفر و  مرجال  داتـسوا  دراد ز  گنن  لهاج  هکنآز  تسا  ینازرا  جـنر  هب  نانادان  ناـج  تسا  یناـج  هناـمز 

وچ هن  دروخ  بآ  نانبلگ و  هزبس و  يوس  درگ  زاب  ناکد و  نک  ناریو  دوز  رامز  رپ  تسا و  مدزک  ُرپ  هدـنگ و  راگن  يا  داتـسا  يـالاب 
يا بیج  هب  رضاح  هُدب  ار  وا  دارم  نآو  باجح  دمآ  شیزادناریت  ملع  تخاس  زوَف  هنیفس  مصاع  ِهُک  زا  تخانـشان  ربک و  وک ز  ناعنک 

ار شیوخ  دنهر  یم  یفوسلیف  ِّرـش  ات ز  دـنا  هلبا  تَّنج  باحـصا  رتشیب  نزهار  لوغ و  وچ  ار  ورهر  هتـشگ  نَِطف  تاواکذ و  ملع و  اسب 
زاسب یلوگ  اب  راذـگب و  یکریز  زاین  تسا و  تسکـش  ِّدـض  یکریز  لوزن  مد  ره  وت  هب  تمحر  دـنک  ات  لوضف  لضف و  زا  نک  نایرع 
هدـش عناص  رد  عنُـص  زا  ناهلبا  هدـش  عناق  یتعنـص  اب  ناکریز  زاب  كاپ  ار  یکریز  دـهاوخ  هچ  ات  زاـگ  عمط و  دُرب و  ماد  ناد  یکریز 

355 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رانکرب  هداهن  دشاب  اپ  تسد و  راهن  ردام  ار  درخ  لفط  هکنآز 

لقع هب  هتخاس : رب  ریت  نامک و 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3370 

http://www.ghaemiyeh.com


یفـسلف و ياه  لیلد  اب  ار  ادخ  تخانـش  ناهج و  تقیقح  دنهاوخ  یم  هک  نافوسلیف  هب  تسا  یـضیرعت  .هدرک  دامتعا  دوخ  هشیدـنا  و 
.دنناسانشب یقطنم  ياه  سایق 

تهج فـالخ  ندوب : جـنگ  يوس  تشپ  ( 4 دـیدح ،  ) .ُْمْتنُک اـم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُـه  َو  هفیرـش : هیآ  هب  تسا  یحیملت  کـیدزن و :...  دـیص 
دیاب تقیقح  تخانش  يارب  هکارچ  دوش ، یم  رود  تقیقح  زا  هتـسویپ  یقطنم  ياه  لالدتـسا  اه و  سایق  هب  لسوت  اب  فوسلیف   ) .نتفر

انِیف اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  انِیف : اوُدِـهاَج  .دـسر ) لد  رب  وا  ضیف  ات  دروآ  ور  ادـخ  هب  درک و  یفاـص  ار  نورد 
یم ناشن  نانآ  هب  يار  دوخ  ياه  هار  دندروآ  ام ] هب  يور   ] دندیـشوک ام  هار  رد  هک  نانآ  َنِینِـسْحُْملا : َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  انَُلبُـس َو  ْمُهَّنَیِدـْهََنل 

.دیـشوک ام  هار  رد  تفگ  راگدرورپ   ) .دـینادرگب ام  زا  يور  اّنَع : اوُدِـهاَج  ( 69 توبکنع ،  ) .تسا ناراکوکین  اب  ادـخ  اـنامه  میهد و 
.دعب هب   3 تیب 1307 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نتفر : هّلق  زارف  ناعنک و  .دینادرگب ) ام  زا  يور  دومرفن  دیرآ ، ام  هب  يور 

.هاگهانپ صاَنَم :

.ناج نوچ  زیزع  ناج ، هتفریذپ  یناج :

.تسا نادان  هرهب  جنر  هک  تسا  ناگمه  هتفریذپ  لثم  نیا  نادان : ناج 

.تسا ناگدنب  داشرا  يریگتسد و  نانآ  هفیظو  هک  قح  يایلوا  نانبلگ : هزبس و 

هب هک  ادوز  ِهَّللا : ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  َلاق ال  ِءاْملا  َنِم  ِینُمِـصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَس  ناعنک : هتفگ  هب  تسا  تراشا  .هدنرادهاگن  مصاع :
.دراد زاب  ندش ) قرغ   ) بآ زا  ارم  ات  مرب  هانپ  یهوک 

.يراگتسر یتشک  زوف : هنیفَس  ( 43 دوه ،  ) .تسین يا  هدنرادزاب  قح  رما  زا  زورما  تفگ  حون ] ]

.دوش هدناوخ  بیجح »  » دیاب باجِح :

تیب 1419/ لیذ  هب : دینک  هاگن  تَّنج : باحصا  رتشیب 
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.4

«، زاگ  » ياه ینعم  زا  یکی  اه  گنهرف  زا  لقن  هب  همان  تغل  رد  .دـنا  هدرک  ینعم  ماد »  » هدـناوخ و زاک »  » ار نا  ناحراش  یـضعب  زاـگ :
: دنا هدروآ  دهاش  ار  یماظن  تیب  نیا  هدش و  هتشون  فلع » »

356 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیا رگا  .دشن  هدـید  یماظن  راعـشا  تسرهف  رد  تیب  نیا  یلو  زاب  درک  یق  تشگنا و  دـش  نت  همه  زاگ  دروخ  نازخ  گرب  هلیپ ز  وچ 
نانا .دـنا  هدرک  هیکت  دوخ  لقع  هب  هک  نانآ  ناکریز : .تفرگ  ینامـسج  كاروخ  زا  تیانک  ار  فلع »  » ناوت یم  دـشاب  تسرد  ینعم 

.دنادوخ صقان  شناد  هتفیرف  هک 

ناینیشیپ رب  شیوخ  هدوزف  رب  نامر  رخآ  ِكریز  ناعبوز 

هتخومآ اهرکم  اه و  لعف  هتخوس  اهرگج  نازومآ  هلیح 

دوس ِریسکا  دوب  نآک  هداد  داب  دوج  سفن و  ياخس  راثیا و  ربص و 

ياپ تسد و  ردام  كدوک ، ندروخ  اذغ  ماگنه   ) .هاگتشاچ راهَن : یهـش  دیآ  شیپ  هک  دشاب  نآ  هار  یهر  دیاشگب  هک  دشاب  نآ  رکف 
( .دراذگ یم  اذغ  شناهد  هب  وا  .درادن  اپ  تسد و  هب  يزاین  هدرک  میلست  ودب  ار  دوخ  نوچ  .تسوا 

یمن تقیقح  هب  یفـسلف  ياه  سایق  يروص و  شناد  اب  يدز  ردام  رد  گنچ  نالفط  وچ  ات  يدـب  لـهاج  لـیح  زا  لـفط  نوچ  شاـک 
هکنآ ددرگ و  رود  رتشیب  هار  زا  ددرگ ، رورغم  دوخ  هشیدـنا  هب  هک  ره  .درک  هیکت  وا  فطل  هب  دروآ و  ور  ادـخ  هب  دـیاب  دیـسر ، ناوت 

.تسا بلطم  نیا  رب  یحیضوت  هدنیآ  ناتساد  .درب و  دوس  تفر و  تمالس  هب  درپس  ادخ  هب  ار  دوخ 

دوهج اسرت و  رفاسم و  هس  نآ  هصق 

هراشا

[ دوهج اسرت و  رفاسم و  هس  نآ  هصق  ]

میروخ ادرف  ار  توق  نیا  نتفگ  دندوب ، ریـس  دوهج  اسرت و  دنتفای و  یتوُق  لزنم  هب  هک  نآ  دوهج و  اسرت و  ناملـسم و  رفاسم  هس  نآ  تیاکح 
دوب بولغم  هکنآ  زا  دنام  هنسرگ  دوب  مئاص  ناملسم 

هراشا

ادرف ار  توق  نیا  نتفگ  دندوب ، ریـس  دوهج  اسرت و  دنتفای و  یتُوق  لزنم  هب  هک  نآ  دوهج و  اسرت و  ناملـسم و  رفاسم  هس  نآ  تیاکح 
دوب بولغم  هکنآ  زا  دنام  هنسرگ  دوب  مئاص  ناملسم  میروخ 
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ود اب  رفـس  رد  مه  اب  دندرک  یهرمه  رگم  اسرت  نمؤم و  دوهج و  نآ  رنه  ردـنا  نَحَتمُم  يدرگن  ات  رـسپ  يا  اجنیا  ونـشب  تیاکح  کی 
صفق رد  رگدـمه  شیپ  هرفـس  مه  هرمه و  رفـس  زا  دـنتفا  يزار  ّيزَغرَم و  ینمرهآ  اب  سفن و  اب  درخ  نوچ  ینمؤم  دـمآ  هرمه  هرمُگ 

ارَو ام  برغ و  لها  قرـش و  لا  ارـسناوراک  کی  هب  بش  لزنم  هدرک  زامن  یب  كاپ و  سبح  رد  دـش  تفج  زاـب  دـغج و  غاز و  دـنتفا 
رد اما  .تسا  سمش  تالاقم  ناتـساد  نیا  لقن  رد  انالوم  ذخأم  فرب  امرـس و ز  مه ز  اب  اهزور  فرگـش  درخ و  ارـسناوراک  رد  هدنام 

.دوش یم  هدید  زین  رگید  ياه  باتک 

نآ تسا ، كدنا  نیا  میروخب و  ادرف  تسا  هاگیب  نتفگ  .دنتخاس  اولح  دنتفای ، رز  هار  رد  دندوب  قیفر  یناملـسم  ییاسرت و  يدوهج و 
مورحم و قشاع  اجک  باوخ  تساخرب ، بش  مین  ناملـسم  دـنهدن - ار  ناملـسم  ات  ضرغ  دـشاب - هدـید  وکین  باوخ  هک  دَروخ  سک 

درب تشهب  ياشامت  رد  یسوم  تفگ  دوهج  .دیشکرب  ارم  دمآ  دورف  یسیع  تفگ  يوسیع  .دروخب  ار  اولح  هلمج  تساخرب  باوخ ... 
يا تفگ  دمآ  ص )  ) دمحم تفگ  ناملـسم  .تشهب  بیاجع  هلباقم  رد  دشاب  هچ  نآ  بیاجع  دوب  مراهچ  نامـسآ  رد  وت  ياسیع  .ارم 

یسوم ار  رگد  نآ  مراهچ و  نامسآ  هب  درب  یسیع  ار  یکی  هراچیب 
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نآ باوخ  هّللاَو  دنتفگ  .مدروخب  ار  اولح  متساخرب و  هگنآ  روخب  اولح  نیا  زیخرب و  يراب  هراچیب ، مورحم  وت  درب ، تشهب  هب 

358 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ینعم نیگهودنا  هدرزآ ، ار  نآ  ناحراش  نَحتمُم : ص 54 ) ج 2 ، سمـش ، تالاقم   ) .لطاب دوب و  لایخ  همه  ام  ِنآ  يدید  وت  هک  دوب 
نتفگ زاب  رد  ار  دوخ  رنه  اسرت  دوهج و  زا  کی  ره  هک  یناتـساد  هب  هجوت  اب  و  رنه » ردنا   » دـیق هنیرق  هب  اما  تسا  بسانم  دـنا و  هدرک 

هدومزآ يریگن و  راـک  هب  ار  دوخ  رنه  اـت   ) .درک ینعم  هدومزآ  ار  نحتمم  ناوت  یم  تشادـن  ناـشیارب  يدوس  دـنداد و  ناـشن  باوخ 
.دشوک یم  وا  ندرک  هارمگ  رد  تسا و  یمدآ  اب  هتسویپ  هک  یناطیش  نمرهآ : .دیآ ) یمن  راک  هب  رنه  هک  ددرگ  تمولعم  يوش و 

: يزار يزغرم و 

بجوم رفس  تلع ) دیق  : ) زا ( 4 تیب 3813 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) شوخ زاس  یم  يزغرم  اب  ایزار  شوخ  زان  رد  هش و  رد  ندیـسر  ات 
.دنیآ درگ  مه  اب  راگزاسان  ود  هک  دوش  یم 

(. 5 / 833 « ) وهآ  » ناتساد و  ( 2 / 321 « ) زاب  » ناتساد هب : دینک  هاگن  صفق : رد  زاب  دغج و  غاز و 

.تحلصم ربانب  تسا  دادضا  ملاع  هک  ناهج  نیا  رد  نامدرم  یتسیز  مه  هب  تسا  تراشا  لزنم :...  هدرک 

قافّتا اما  تروص  رد  فلتخم  قانتعا  ردنا  زور  اب  نینچ  بش 

دننت یم  تقیقح  کی  ود  ره  کیل  دنا  نمشد  ّدض و  ود  رهاظ  بش  زور و 

یکی ره  دنَلُکـسب و  دـنب  داشگب  هر و  دـش  هداشگ  نوچ  شیوخ  راک  لعف و  لـیمکت  یپ  زا  شیوخ  وچمه  ار  رگد  ناـهاوخ  یکی  ره 
دنور ییاج 
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يوس دوخ  سنج  ياوه  رد  دای  قوش و  رب  نیا  زا  شیپ  دـیاشگ  رپ  درپ  ییوس  یکی  ره  ناـغرم  عمج  درِخ  هاـش  دنکـشب  ار  صفق  وچ 
یم رپ  نآ  دای  زک  نآ  يوس  داب  دـننام  درپ  کی  ره  دـش  هار  هار  يور و  درادـن  ندـیّرپ  کیل  هآ  کشا و  اب  یمد  ره  دـیاشگ  رپ  داعم 

رد دـمآ  درگ  اهاجک  زا  نت  يازجا  نیا  رگنب  دوخ  نت  رد  وا  هار  دـشاب  تفای  تصرف  هکنوچ  وا  هآ  کشا و  دوب  هک  فرط  نآ  داشگ 
359 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یشگ  یمور و  ّیشرف و  یشرع و  یشتآ  يداب و  ّیکاخ و  یبآ و  ندب 

داد دیشروخ  نآ  دُعب  ياتِـش  رد  دامج  ره  دومج  نوگانوگ  فرب  فرب  میب  زا  ارـسناوراک  نیا  ردنا  فرط  هتـسب  کی  ره  دوع  دیما  زا 
لقن تقو  هب  نت  زادگ  نوچ  نارگ  تادامج  دـیآ  زادـگ  رد  مشپ  هاگ  گیر و  هاگ  ددرگ  هوک  مشخ  دیـشروخ  نآ  ِّفت  دـباتب  نوچ 

.دوخ هاگیاج  هب  حاورا  ندش  هناور  مسج و  نادنز  نتسکش  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  هر : دش  هداشگ  نوچ  ناج 

.قح ترضح  هدارا  زا  تیانک  درخ : هاش 

تراشا .دنک ) زاورپ  ییوس  هب  کی  ره  ناج  .دـسر  گرم  ماگنه  نوچ  ای  دوش و  بش  نوچ   ) .اه ندـب  زا  علخنم  حاورا  ناغرم : عمج 
.دش هتشون   6 تیب 2298 / لیذ  هک  رمز  هروس  هیآ 42  هب  تسا 

.هتـشاد ياج  يرگید  ناهج  رد  حور  هدـش ، رکذ  زین  رگید  ياه  باتک  رد  هدـمآ و  يونثم  يواطم  رد  اهراب  هکناـنچ  داـی : قوش و  رب 
زین مسج  ندراذگاو  زا  شیپ  حور  سپ  .تسا  يریبدت  قلعت  نآ  ندنام  ندب و  رد  وا  ندیمد 
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زا هک  ییاج  .هاگتـشگزاب  داعم : لوا ) رتفد  زاغآ  ياه  تیب  هب : دـینک  هاگن   ) .دراد اجنادـب  نتفر  قوش  تسا و  شیوخ  هاگیاج  داـی  هب 
.هتفرگ ياج  ملاع  نیا  رد  هدمآ و  نآ 

قح بناـج  زا  نکیل  تسا  شیوخ  ملاـع  هب  نتفر  ناـهاوخ  هتـسویپ  هک  مسج  رد  سوبحم  ِحور  قاـیتشا  هب  تسا  تراـشا  ندوشگرپ :
.درادن تصخر 

.ندیسر مسج  ِكرت  ماگنه  .نتفای  تزاجا  .نتشگ  هداشگ  هار  ندش : هار 

.دیشک یم  هآ  تخیر و  یم  کشا  نادب  نتفر  يارب  هک  دور  یم  ییاج  يوس  هب  تفای  تصرف  دش و  زاب  هار  نوچ  فرط : نآ 

کیدزن رهنلاءاروام  رد  تسا  يرهـش  شک »  » .هدـمآ شک »  » اـه هخـسن  یخرب  رد  یلو  تسا ، فاـگ »  » ساـسا هخـسن  طبـض  یـشگ :
ضعب .تسا  شگ »  » ساسا هخسن  دش  هتشون  هکنانچ  اما  .دیامن  یم  بسانم  یمور  اب  یشک »  » دنا و هتفگ  زبس  رهش  ار  نآ  هک  بشخن 

ینعم نیمه  هب  ار  نآ  ناحراش  رگید  ور  نیدب  .تسه  زین  ادوس  ینعم  هب  شگ »  » اما دـنا  هدرک  نعم  شک »  » نامه ار  شگ »  » ناحراش
تسا نکمم  .مغلب  زا  تیانک  ار  یمور  دنا و  هتفرگ  هناگراهچ ) ياه  طلخ  زا  یکی  )

360 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا تیانک  یـشرف »  » بآ و زا  تیانک  یـشرع »  » ای .دشاب و  دوصقم  گنر  قلطم  هایـس و  زا  تیانک  یـشگ »  » دیپس و زا  تیانک  یمور » »
بیکرت نآ  زا  یمدآ  ندـب  هک  هناگراهچ  ياهرـصنع  زا  کیره   ) .دـشاب شتآ  زا  تیانک  یـشگ »  » داب و زا  تیاـنک  یمور » ، » كاـخ

.نت زا  تراعتسا  ارسناوراک : .ددرگ ) یم  زاب  دوخ  ياج  هب  دوب  هتفای 

نانآ قح  ترـضح  تیانع  زا  يرود   ) .تسا داد  دیـشروخ  زا  یگداتفا  رود  تسا  هدرک  تراشا  دعب  تیب  رد  هکنانچ  فرب  فرب : میب 
ار
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: دیشروخ فت  .تسا ) هتخاس  دمجنم 

داتسوا يا  دوب  هدرسفا  دماج  دامج  وا  مان  تسا و  هدرسفا  ملاع 

.اثَْبنُم ًءابَه  َْتناکَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  هاک :...  ددرگ  هوک  ناهج  مسج  شبنج  ینیبب  ات  نایع  دـیآ  رـشح  دیـشروخ  ات  شاـب 
(5 هعراق ،  ) .ِشوُْفنَْملا ِنْهِْعلاَک  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  زین َو  و  ( 6 هعقاو ، )

نان بیرَق  یِّنا  خبطم  زا  ینـسحم  بیرغ  هس  ره  نآ  شیپ  اولح  درب  یِلبقُم  اولح  دروآ  ناش  هیدـه  یلزنم  هرمه  هس  نیا  دندیـسر  نوج 
ِبیِرَغِلل هَفاَیِّضلا  َربَولا  ِلهَال  يَرِقلا  هَفاَیِّضلا َو  رَدَملا  ِلهَال  بَدالا  هَساَیِکلا َو  لما  دوب  شباوث  رد  هکنا  درب  لسع  ياولح  ِنحـص  مرگ و 

دیِدَـج ٌدـفَو  يَرُقلا  ِیف  ٍلَیل  ُّلُک  ثیِغُم  نِم  َِهلالا  ُریَغ  َُهل  اَم  ثیِدـح  ٌفیَـض  يَرُقلا  ِیف  ٍموَی  ُّلُک  يَرُقلا  لـها  ِیف  ُنَمحَّرلا  َعَدوا  يَرِقلا  َو 
زا ریبعت  .دنمتداعـس  تخب ، کین  لبقم : رگم  نمؤم  نآ  زور  مئاص  دوب  روخ  هناگیب ز  ود  نآ  دندوب  همخت  دـیِحَم  ِهَّللا  يَوِس  َّمَث  مَُهلاَم 

.تسا هدش  تراشا  نادب  تیب 2397  رد  تسا و  نامهم  تشادیمارگ  رد  هک  تسا  یباوث  رطاخ  هب  لبقم  هب  هدنروآ  هیده 

.راک وکین  نسحم :

(186 هرقب ،  ) ِعاَّدلا َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  بیِرَق : یِّنا 

361 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دیما وزرآ ، لَما : بیرَق  یِّنا  دونش  قح  نابز  زا  بیرغ  زاوآ  قوذ  زا  تیبرغ  نآ 

ندرک و نامهم  تسار و  نانیـشنرهش  بدا  یکریز و  ( ) دراوملا برقا   ) .تسا هد  اهرهـش و  ینعم  هب  هردَم و  عمج  ردـم : هَساَیِکلا :... 
هک تسا  تیاور  ص )  ) لوسر زا  رمع  نبا  زا  یعاُضق  قیرط  زا  يورقنا  حرش  يوقلا و  جهنملا  رد  .ار ) نانیشن  رداچ  ییاریذپ 
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.نانیشن رهش  رب  هن  تسا  نانیشن  هد  رب  ندرک  ینامهم 

.هداهن تعیدو  هب  اه  هد  مدرم  رد  ادخ  ار  بیرغ  ندوب  اریذپ  ندرک و  ینامهم  هَفایِّضلا :... 

هب ون  ياهدولوم  ناهج و  ندب  تسا  تراشا   ) .تسین یـسردایرف  ار  وا  ادخ  زج  هک  تسا  هزات  ینامهم  اه  هد  رد  زور  ره  ٍموَی :...  ُّلُک 
.تسین یهاگزیرگ  ادخ  زج  اجنآ  رد  ار  نانآ  هک  تسا  هزات  یهورگ  اه  هد  رد  بش  ره  ٍلَیل :...  ُّلُک  .دنوش ) یم  دراو  نآ  رد  هک  ون 

صُخرت ّدح  هب  دشاب و  حابم  رفـس  رگا  دنک ، راطفا  رفـس  رد  تساور  ار  رفاسم  یکلام ، و  یعفاش ، یفنح ، ياه  بهذم  رد  مئاص : دوب 
رفس دنچره  دشاب  حابم  وا  رفـس  دور و  رفـس  هب  راد  هزور  رگا  دنیوگ  نایلبنح  اما  .دسرب  صخرت  لحم  هب  رجف  عولط  زا  شیپ  و  دسر ،

ج 1، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا   ) .دنک مامت  ار  زور  نآ  هزور  هک  دوب  نآ  رتهب  یلو  تسا  زیاج  وا  يارب  راطفا  دوب  لاوز  زا  دـعب  وا 
(575 ص 574 -

شیادرف میهنب و  شبـشما  میُرپ  روخ  زا  اـم  دـنتفگ  سک  ود  نآ  دـیدش  عوج  رد  هدـنام  نمؤم  دوب  دیـسر  اولح  نآ  ماـش  زاـمن  نوـچ 
ادرف ات  میهنب  ار  ربص  دوش  هدروخ  نیا  بشما  نمؤم  تفگ  مینک  ناـهنپ  ار  تول  ادرف  رهب  مینز  نت  روخ  زا  بشما  میریگ  ربص  میروخ 

ات داتفا  فالخ  نوچ  مینت  هس  ام  هک  هن  ناراـی  يا  تفگ  يروخاـهنت  اـت  تسا  نآ  وت  دـصق  يرگ  تمکح  نیز  دـنتفگ  ودـب  سپ  دوب 
شوگ رذگ  رد  تمـسق  شدنتفگ ز  ود  نآ  دنک  ناهنپ  دوخ  مسق  دهاوخ  هکره  دنز  ناج  رب  دوخ  مسق  دـهاوخ  هکره  مینک  تمـسق 

نک
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362 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ادخ  رب  اوه و  رب  تمسق  درک  ار  شیوخ  وک  دوب  نآ  ماّسَق  تفگ  ربخ  زا  راَّنلا  ِیف  ُماَّسَق 

«25  » یتسوگ ود  یهد ، ار  رگید  مسق ، یتسوا  ِمسق  هلمج  ّقح و  ِکُلم 

ییاونیب رد  وا  رب  بش  دروخ  مغ  ناملـسم  نآک  نآ  ناشدـصق  ناگر  دـب  نآ  تبون  يدوبن  رگ  ناگـس  رب  مه  يدـش  بلاـغ  دـسا  نیا 
نانآ راطفا و  هب  لیام  هنسرگ و  تخـس  دوب و  هزور  ناملـسم  دوب  هدیـسر  راطفا  ماگنه  هیده  هکنادب  تسا  تراشا  بش : زامن  درذگب 

.هن

.ندوب ریس  .نتسناوتن  ندروخ  ندوب : رپ  روخ  زا 

ندوـب تقَوـلا  ُنبا  هب  تراـشا  ار  نآ  نوـسلکین  .میراذـگب  تقو  رگید  يارب  ار  ییابیکـش  میناد و  تمینغ  ار  تقو  مـیهنب :...  ار  ربـص 
.دیامن یم  رود  اجنیا  رد  هیجوت  نیا  یلو  هتسناد  یفوص 

.ندروخ ندز : ناج  رب 

: هک تسا  هدمآ  ص )  ) لوسر زا  یثیدح  يوقلا  جهنملا  يورقنا و  حرش  رد  راَّنلا : ِیف  ُماَّسَق 

ِراَّنلا ِیف  ُماَّسَقلا 

هدش تراشا  نادب  زین  ص 206 )  ) يونثم ثیداحا  رد  دنا  هدرک  دانتـسا  ثیدح  نادب  تیب  نیا  حرـش  رد  زین  يدـنه  ناحراش  ضعب  . 
: تسا هدمآ  زین  رگید  یثیدح  رد  هکنانچ  تسین  ماع  تروص  هب  هدننک  تمسق  هرابرد  ثیدح  نآ  یلو  .تسا 

هَماَسُقلا مُکاَّیا َو 

زا انالوم  مینیب  یم  هکنانچ  لام .) دنوادخ  تیاضر  نودب   ) دراد یم  رب  دوخ  ترجا  يارب  هدـننک  تمـسق  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  و  . 
هب ار  یمین  ادخ و  هب  ار  یمین  هکنآ  .تسا  لئاق  ار  یفرـصتم  ادـخ  زج  هکنآ  دـنک ، یم  ینعم  رگید  يا  هنوگ  ار  ماّسَق  نمؤم  درم  نابز 

(. ربگ  ) دهد یم  تبسن  ناطیش 

.كرشم .تسرپ  هناگود  وگود :

نارفاک یهاگدنچ  رگا  هکنادب  تسا  تراشا   ) .نمؤم زا  تیانک  دَسا :
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« .ٌباَتِک ٍلَجا  ِّلُِکل  ٌَهلوَد َو  ٍموَق  ِّلُِکل  : » تسین ناناملسم  ندوب  ناوتان  نانآ و  يورین  ناشن  دنبای  یم  الیتسا  ناناملسم  رب 

يور دنتسارآ  ار  شیوخ  نادادماب  دنتساخرب  بش و  نآ  دنتفخب  سپ  اَنباحـصا  هَعاَط  اعمَـسس  تفگ  اضر  میلـست و  هب  وا  بولغم  دوب 
یکلــــــــــــــــــــسم هار و  دزِو  ردــــــــــــــــــــنا  تــــــــــــــــــــشاد  یکیره  ناــــــــــــــــــــهد و  دنتــــــــــــــــــــسش و 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 25)

روزواگ نآ و  ُدب  ناواگ  تبون  روقب  رب  بلاغ  دوب  رگ  دسا  نیا 

363 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناطلـس نآ  يوس  ور  ار  هلمج  غُم  ربگ و  دوهج و  اسرت  نمؤم و  وج  لضف  قح  زا  شیوخ  درِو  يوس  ور  دروآ  یـسکره  ینامز  کـی 
مد نآ  دندرک  مه  هب  ور  رای  هس  ره  درادن  نایاپ  نخـس  نیا  ادـخ  اب  یناهن  ِتشگاو  تسه  ار  بآ  هوک و  كاخ و  گنـس و  هکلب  ُغلا 

مـسق دروخ  وا  ار  نیا  رتهب  شباوخ  هک  ره  شیپ  هب  روآ  وگ  شود ، وا  دـید  هچنآ  شیوخ  باوخ  کی  ره  هک  اتفگ  یکی  نآ  راوراـی 
رامیت دوب  سبار  نایقاب  وا  ِراونا  ُرپ  ناج  دمآ  قوف  دوب  هلمج  ندروخ  وا  ندروخ  دور  رتالاب  لقع  ردنا  هکنآ  درب  لضفا  ار  لوضفَم  ره 

.یکی وا  دندوب و  نت  ود  نانآ  بولغم : دوب  دوب  یقاب  ناهج  نیا  ینعم  هب  سپ  دبا  دمآ  اقب  نوچ  ار  نالقاع  وا 

.مریذپ یم  مونش و  یم  ناج  شوگ  هب  نم  نارای  يا  هَعاَط :...  اعمَس 

کی ره  و  َِقئاَلَخلا .» ِساَفنا  دِدَِعب  ِهَّللا  َیلا  ُقُرُّطلا  : » هک تسا  يا  هطبار  ادخ  اب  ار  اه  ناسنا  همه  هکنادـب  تسا  تراشا  کلـسَم : درِو و 
.دیاتس یم  ار  وا  ینابز  هب 

ینابز هب  سکره 
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 ...: اسرَت نمُؤم و  هنارت  هب  يرمق  یناوخلزغ و  هب  لبلب  دیوگ  وت  دمح  تفص 

تسین شیک  کی  زج  يور  نیز  اهشیک  تسین  شیب  کی  زج  حودمم  دوخ  هکنآز 

نآز دـش  گنرکی  یگلمج  غم  اسرت و  كرـشم و  دوهج و  زا  دوب  تَّیراـع  صاخـشا  رَوُص و  رب  دور  قح  رون  هب  یحدـم  ره  هک  ناد 
(44 ءارسا ،  ) .ِهِدْمَِحب ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  كاخ : گنس و  هکلب  غلا  پلا 

دادَس نیو  تناما  نیو  اهربخ  نیا  دادب  ار  يدامج  هک  يداوج  نآ 

364 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ریرض  وا  ِرهق  هدرک  ار  نالقاع  ریبخ  شلضف  دنک  ار  يدامج  رم 

.تشگزاب .ندروآ  يور  تشگاو :

.نتفگ زاب  ندروآ : شیپ 

َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَـفْرَی  .نارگید  رب  تسا  یناـبر  لـقع  ناگدـنراد  لـضف  هب  تراـشا  لـقع :...  ردـنا  هکنآ 
(11 هلداجم ،  ) .ٍتاجَرَد

شُه رهب  زا  شکب  ار  ناسنا  هلمج  شکب  ناسنا  یپ  ار  ناویح  هلمج 

: هک دشاب  ع )  ) یلع نخس  زا  هتفرگ  ایوگ  ار : نالقاع  دنژن  اما  دوب  شُه  يوزج  شوه  دنمشوه  ِّلُک  لقع  دشاب  هچ  شُه 

.ُرهَّدلا َیَِقباَم  َنُوقَاب  ُءاَمَلُعلا 

(147 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  )

باوخ ردنا  هبند  دنیب  هبرُگ  شیپ  هب  دمآ  ما  یسوم  هر  رد  تفگ  دوب  هدیدرگ  وا  حور  بش  اجک  ات  دوب  هدید  هچنآ  دروآ  دوهج  سپ 
کی دش  رون  نآ  زا  دعب  باتفآ  نآز  دش  وحم  هیاس  هس  ره  رون  ادیپان ز  میتشگ  نام  هس  ره  روط  هوک  ات  مدش  یـسوم  ِیپ  رد  شیوخ 

یسوم و مه  نم و  مه  تسچ  شیناث  نآ  تسج  یّقرت  سپ  تسُر  رون  نآ  لد  زا  رگید  رو  باب  ِحتف 
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تبه ِفصو  دش  خاّفَن  وا  رد  قح  رون  هکنوچ  دش  خاش  هس  هُک  هک  مدید  نآ  دعب ز  رون  ِقارشا  نآز  میتشگ  مگ  هس  ره  روط  هوک  مه 
مَـس وچمه  خلت  ِبآ  نیریـش  تشگ  مَی  يوس  دمآ  هُک  خاش  یکی  نآ  وس  هب  وس  دـش  یمه  مه  زا  تُسکُـس  یم  وا  رب  دز  یّلجت  نوچ 

نآ باطتسم  ِیحو  ِّینویامه  زا  بآ  دش  ناروجنر  همج  يافش  هک  نیعَم  دمآ  نورب  وراد  همـشچ  نیمز  رد  دش  ورف  شخاش  یکی  نآ 
کیل مک  هن  نوزفا و  هن  هب  اجرب  روط  مدـمآ  دوخ  اب  وچ  هَقعَـص  نآ  زا  زاب  دوب  تافرَع  هک  هبعک  راوج  اـت  دوز  دـیّرپ  رگد  خاـش  یکی 

بیـِشن تبیَه  نآ  زا  شیالاب  تشگ  بیهن  زا  هُک  دش  راومه  نیمز  اب  خَش  خاش و  شدنامن  وا  دیزادگ  یم  خی  وچمه  یـسوم  ياپ  ریز 
هوجُو رد  یسوم  لکـش  قیالخ  رپ  هوک  لیذ  رد  رـس  هب  رـس  نابایب  نآو  رارقرب  یـسوم  روط و  مدید  زاب  راشتنا  نآز  مدمآ  دوخ  اب  زاب 

365 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناشک  نماد  شوخ  روط  يوس  هلمج  ناش  هقرخ  وا  هقرخ  اصع و  نوچ 

دومن منوگرگد  کی  ره  تروص  دوز  تفر  نم  زا  وچ  نایـشِغ  نآ  زاـب  هتخاـس  رد  مه  هب  ینرا  همغن  هتخارفا  اـعد  رد  اـه  فک  هلمج 
رگید هقلح  فرب  ِمارجا  زا  دـب  ناشیا  تروص  فرگـش  مدـید  یمه  یکالما  زاب  دـش  مهف  مااـیبنا  داـّحتا  ّدُو  لـها  ناـشیا  دـندوب  اـیبنا 

چیه دوب  دومحم  شرخآک  يدوهج  سب  دوهج  صخـش  نآ  تفگ  یم  قسن  نیز  نیـشتآ  هلمج  هب  ناـشیا  تروص  نیعتـسم  کـیالم 
دیما دشاب  شندرم  ناملسم  هک  دیرگنم  يراوخ  هب  ار  رفاک 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3382 

http://www.ghaemiyeh.com


.نتفگ ندروآ : ور  هرابکی  وا  زا  ینادرگب  هک  وا  رمُع  متخ  يراد ز  ربخ  هچ 

.روط دوهج و  و  ع )  ) یسوم نام : هس  ره  .هناد » هبنپ  دنیب  باوخ  رد  رتش  : » ریظن .فورعم  تسا  یلثم  دنیب : هبرُگ 

.دوش یم  وحم  هیاس  دباتب  رون  نوچ  و  دنا ، هیاس  نوچمه  ادخ  ِرون  ربارب  اه  هدیرفا  رون : ادیپ ز  ان 

رظن رد  هدـمآ  شنیرفآ  باـب  رد  قیتـع  دـهع  رد  ار  هچنآ  تسا  دوـهج  ناـبز  زا  هک  تیب  نیا  رد  اـنالوم  دـسر  یم  رظن  هب  رگید : روـن 
، نیوکت رفـس   ) .بش مکح  يارب  رغـصا  رون  زور و  مکح  يارب  ربکا  رون  ود  ادخ  سپ  دیآ ...  دیدپ  يرون  ات  داد  نامرف  ادـخ  هتـشاد :

.ندیمد ندش : خافن  ( 3 هیآ 1 - لوا ، لصف 

ینیریـش و هُک :...  ِخاش  یکی  نآ  ( 143 فارعا ،  ) .اکَد ُهَلَعَج  ِلَـبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلَجَت  اَّمَلَف  تسا : میرک  نآرق  زا  هـتفرگ  تـبیه :...  فـصو 
.تسا هدش  تراشا  نادب  تسخن  رتفد  رد  هک  تسا  یمدآ  نوگانوگ  ياه  تعیبط  زمر  یخلت 

روص ِخفن  ات  دور  یم  قیالخ  رد  روِش  بآ  نیریش و  ِبآ  نیا  تسا  گر  گر 

366 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  باَتِکلا  اَنثَروا  تسا  ثاریم  هچ  نآ  بآ  شوخ  زا  ثاریم  تسه  ار  ناوکین 

.دننک یم  نامرد  ار  یحور  نارامیب  دوخ  رادرک  راتفگ و  اب  هک  یهلا  ناگدیزگ  زا  تسا  يزمر  رهاظ ، ینعم  زا  هتشذگ  وراد : همشچ 
ناور بآ  تسا و  توبن  هتفر  نیمز  هب  هک  يا  هخاش   » .تسوا فیطل  هشیدنا  هداز  هک  دراد  ییاهریـسفت  تیب  نیا  ریـسفت  رد  يراوزبس 

.تسد نیا  زا  ییاه  لیوأت  و  .تسا » حور  شخبافش  هک  وکین  قالخا 

مین رتمولیک و  شش  ضرع  رتمولیک و  هدزاود  يازارد  هب  تسا  ییارحص  تاّفَرَع :
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.فئاط هار  رس  رب  هکم  لامش  يرتمولیک  کی  تسیب و  هلصاف  رد 

.یشوهیب هقعَص :

.هوک ِرس  خَش :

(. رطاخ  ) یگدنکارپ راشتنا :

: نایَشَغ نایـشِغ  ( 143 فارعا ،  ) .َکـَْیلِإ ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  مـیرک : نآرق  رد  ع )  ) یــسوم هـتفگ  هـب  تـسا  تراـشا  .اـمنب  نـم  هـب  ینرا :
.یشوهیب

.دحتم تسود  ّدُو : لها 

جارس دش  رگید  تسین  رگید  رون  جاتن  یسوم  زا  تسه  تمایق  ات 

نیا دنتـسم  يارب  یثیدح  يوقلا  جهنملا  رد  ار :...  رفاک  چیه  يرود  دادعا  تسا  هشیـش  زا  هکنآز  يوش  مگ  يراد  هشیـش  رد  رظن  رگ 
دوهج نابز  زا  اه  تیب  نیا  رد  انالوم  هچنآ  .درادن  تیب  ینعم  اب  یطابترا  نادنچ  یلو  هدـش  لقن  مه  يونثم  ثیداحا  رد  هدـمآ و  تیب 

(3 تیب 1923 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا هدورس  یقوقد  هرابرد  هچنادب  تسا  کیدزن  هدورس 

دوخ ناهج  دیشروخ  ِياوثَم  زکرم و  نامسآ  مُراچ  هب  وا  اب  مدش  نم  ماَنَم  ردنا  دومن  ور  محیسم  هک  مالک  رد  دمآرد  اسرت  نآ  زا  دعب 
، نتفخ مانَم : نیمز  زا  خرچ  ِنف  دشاب  نوزف  هک  نِینَبلا  ُرخَف  يا  دنناد  یسکره  ناهج  تایآ  هب  دوبن  شتبـسن  نامـسآ  عالِق  ياه  بجع 

.باوخ

367 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا مراهچ  نامسآ  رد  مه  یسیع  تسا  روهشم  هکنانچ  .هاگرارق و  ندوب ، ياج  شاب ، ياج  يَوثَم :

.تسین تبسن  لباق  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اب  یگرزب  یتفگش و  زا  تسا  نامسآ  رد  هچنآ  ياه :...  بجع  دوخ 

درجم دسر  یم  رظن  هب  یلو  .لیئارـسا  ینب  رخف  ار  نآ  نوسلکین  دنا و  هدرک  ینعم  مدآ  دالوا  رخف  ار  نآ  ناحراش  یـضعب  نینَبلا : ُرخَف 
.رسپ رترب  مدرم ، رخف  نارسپ ، رخف  يا  دشاب : باطخ 

.تسا هدورس  ناملسم  رب  اسرت  دوهج و  ندیزان  تبسانم  هب  ار  هدنیآ  ناتساد 

مروخ نم  تفگ  یم  یکی  ره  دنتفای  هایگ  دنب  هار  رد  هک  چُق  واگ و  رتشا و  تیاکح 

هراشا
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تیاکح
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مروخ نم  تفگ  یم  یکی  ره  دنتفای  هایگ  دنب  هار  رد  هک  ُچق  واگ و  رتشا و 

زا ریـس  ددرگن  ام  زا  سک  چیه  نیقی  ار  نیا  مینک  را  شخب  چق  تفگ  هایگ  يدنب  شِوَر  ردنا  دـنتفای  هار  شیپ  رد  یُچق  واگ و  رتشا و 
نَنُـس ردنا  یفطـصم  زا  تسا  هدمآ  نتـشاد  مَّدقم  ار  ِرباکا  هک  رخب  وگ  یلوا ، تسار  وا  فلع  نیا  رتشیب  دـشاب  هک  ره  رمع  کیل  نیا 
ناریو للخ  زک  ُلپ  نآ  رب  ای  دوب  نازوس  نآ  هک  یتول  نآ  رد  ای  ماع  دـنراد  یم  شیپ  عضوم  ود  رد  ماـِئل  رود  نیا  رد  ار  ناریپ  هچرگ 
ناشِّرق زا  ناد  زاب  ار  ناشحبق  ناشرـش ؟ دوب  هچ  تسا  نیا  ناشریخ  يدـساف  هنیرق  یب  دران  ماـع  يدـئاق  یگرزب  یخیـش  تمدـخ  دوب 

نانآ اب  و  دنتفر ، یم  یهار  هب  مه  اب  یهابور  یگرگ و  رتش و  تسا : نیا  نآ  هصالخ  هک  هدـمآ  هماندابدنـس  رد  هراب  نیا  رد  یناتـساد 
ماجنارـس .تسناد  یم  رتراوازـس  ار  دوخ  کیره  تفرگ و  رد  وگ  تفگ و  نانآ  نایم  ندروخ  رـس  رب  .دوبن  ناـن  صرق  کـی  زا  شیب 

ار ناـهج  ادـخ  هکنآ  زا  شیپ  زور  تفه  تفگ  گرگ  .تسا  رت  یلوا  ندروـخ  هب  تسا  رتـشیب  لاـس  هب  هکره  هـک  دـند  نخـس  کـی 
زارد ندرگ  رتش  مدرک  یم  يراـی  ار  ترداـم  مدوب و  وا  دزن  بش  نآ  نم  ییوگ و  یم  تسار  تفگ  هاـبور  .دازب  ارم  مرداـم  دـنیرفایب 

.ما هدـید  رایــسب  ناـهج  مرتـگرزب و  امــش  زا  ما و  هدازن  رداـم  زا  شود  نـم  دـناد  دـنیب  ارم  هـکره  تـفگ  تـفرگ و  ار  هدرگ  درک و 
.ندومیپ هار  نتفر ، هار  شور : ( 50 ص 49 - هماندابدنس ، )

هدمآ
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یلتق هرابرد  ات  دندمآ  ص )  ) لوسر دزن  نت  هس  هک  تسا  ثیدح  رد  یفطصم : زا  تسا 

369 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: َربُکلا ِرِّبَک  دومرف : ص )  ) لوسر درک  زاغآ  نخـسدوب  نانآ  نیرتدرخ  هک  لهـس  رـسپ  نامحرلادـبع  .دـنیوگ  نخـس  دوب  هداد  خر  هک 
: هک تسا  تیاور  ادخ  لوسر  زا  ع )  ) یلع زا  متشه  ماما  زا  و  ص 41 ) ج 8 ، يراخب ، حیحص  راد ! گرزب  ار  رتگرزب 

.مُکَراَغِص اوُمَحرا  مُکَراَبِک َو  اوُرِّقَو 

هیاهن ملسم و  حیحص  يراخب و  حیحص  زا  لقن  هب  يونثم  ثیداحا  رد  حیضوت : اضرلا ) رابخا  نویع  زا  ص 357 ، ج 93 ، راونالاراحب ، )
( هیاهن هیشاح  لقن  هب   ) ملسم حیحـص  رد  زین  هیاهن و  يراخب ، حیحـص  رد  هدش ، هتـشون  هکنانچ  یلو  هدش  طبـض  ربکلا  اورِّبَک  ریثا  نبا 

ص 302. مراهچ ، رتفد  يونثم ، حرش  هب : دینک  هاگن  .تسا و  رِّبَک » »

ار نانا  ات  دوب ، رطخ  لامتحا  هک  دـنراد  یم  مّدـقم  ییاـج  رد  ار  ناریپ  راـگزور  نیا  ِتسپ  مدرم  هکنآ  زا  تسا  تیاـنک  نازوس : تول 
.دننک دوخ  ِيالب  رپس 

تـشادمشچ يارب  تسین ، ادخ  يارب  دننک  یتمرح  ار  ناگرزب  رگا  مدرم  هماع   ) .يوایند دوس  یناسفن و  ضرغ  زا  تیانک  دساف : هنیرق 
وا رـصع  صاخ  تفگ  ناوت  یم  هچرگ  دوخ ، نامز  مدرم  زا  تساـنالوم  هوکـش  اـه  تیب  نومـضم  .دـنراد ) ناـنآ  زا  هک  تسا  يداـم 

.تیعقاو نیا  رب  تسا  یحیضوت  هدنیآ  لثم  .دوب و  دهاوخ  نینچ  تسا و  هدوب  نینچ  ناراگزور  رد  تسین و 

لثم

لثم

يدیرد رب  ار  رگد  نآو  نز  بوچ  یتسکـش  رـس  ار  یکی  نآ  رادبوچ  بیقن و  دز  یم  ار  قلخ  رایرهـش  کی  نآ  دش  یم  عماج  يوس 
ورب هک  یهانگ  یب  دروخ  بوچ  هد  یلد  یب  هنایم  رد  نهریپ 
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ّرَش دشاب  هچ  ات  يور  یم  عماج  تسا  نیا  وت  ریخ  تفهن  زا  یسرپ  هچ  نیب  رهاظ  ملظ  تفگب  هاش و  اب  درک  ور  ناکچ  نوخ  دَرب  هار  زا 
ار یلو  دبایرد  هکنآز  دوب  هب  ار  یلو  دبایرد  گرگ  یسب  يو  زا  تبقاع  دچیپن  ات  یسخ  زا  ریپ  دونشن  یمالس  کی  يوغ  يا  ترزِو  و 

رکم ماد  هب  وا  يداتف  ردنا  یک  هنرو  تسین  رکم  دیک و  گنهرف و  نا  شکیل  تسا  يرگمتـسا  سب  هک  هچرا  گرگ  هکنآز  دب  سفن 
رازآ هب  ادـخ  يایلوا  نتـشاد  گرزب  ياج  هب  نامیئل  .دراد  نامز  نامیئل  زا  انالوم  هک  تسا  يا  هوکـش  هلابند  ماـمت  دـشاب  یمدآ  ردـنا 

.دنزیخ یم  رب  نانآ 

.ادخ هار  رد  هتخابلد  نافراع  حالطصا  رد  و  رطاخ ، هتسخ  گنتلد ، هدرزآ ، لد : یب 

.وش رود  دَرب :

.هانگ رزِو : دربن  تناشیا  نوخ  درآ  هن  ات  درب  هار  زا  قلخ  ننوخ  هدنروخ  يا 

.هارمگ يوغ :

.ندیشک باذع  ندید ، جنر  ندیچیپ :

.ثیبخ داهندب ، صخش  دب : سفن 

371 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نایز .دنیب  نایز  نانآ  زا  سک  اه  هد  دـنهد ، ماجنا  کین  يراک  ییامندوخ  يارب  دـنهاوخ  رگا  هک  راگزور  نامیئل  زا  تسا  يا  هوکش 
.دننکفا یم  ماد  هب  مه  ار  گرگ  هلیح  رکم و  اب  نانآ  هچ  .تسا  رتشیب  گرگ  زا  ادخ  نارادتسود  يارب  نانآ 

تفگ دینز  نت  یقاب  تسا  یلوا  رتریپ  دینک  ادبا  رمع  خیرات  یکی  ره  قافِّتا  ار  ام  داتفا  نینچ  نوچ  قافِر  يا  رتشا  واگ و  اب  چـُق  تفگ 
تفج درک  تفج  مدآ  هک  يواگ  نآ  تفج  دروَخ  لاس  نم  ما  هدوب  اتفگ  واگ  دوب  لیعمـسا  ِنابرق  ُِچق  اب  دوهُع  نآ  ردنا  نم  ِجرَم  چَق 

ّدج مدآ  شک  مواگ  نآ 
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نآ تشادرب  اوه  رد  تفرگرب  ار  نآ  دروآ و  دورف  رس  تفِگِـش  رتشا  چق  واگ و  زا  دینـش  نوچ  قلَف  درک  یم  نیمز  رب  تعارز  رب  قلخ 
همه دوخ  تسا  یندرگ  یلاع  یمـسج و  نینچ  نیک  تسین  خیرات  تجاح  دوخ  ارم  هک  لیق  لاق و  یب  کبـس  یتُخب  رتشا  لیـصَق  دـنب 

تـسامش زا  رت  نوزف  نم  داِهن  هک  تساـُهن  باحـصا  هک ز  ره  ار  نیا  دـناد  رتدرخ  نم  امـش  زا  مشاـبن  هک  ردـپ  ناـج  يا  دـناد  سک 
نادکاخ ياه  هعُقب  داهن  وک  نامـسآ  ياه  هعقر  داشگ  وک  دـنژن  كاخ  نیا  هک  نادـنچ  دـص  تسه  دـنلب  خرچ  نیک  دـنناد  ناگلمج 

.دنا هتسناد  زین  عمج  مسا  ار  هَقفُر »  » .رفسمه و تعامج ، هَقفُر : عمج  قافر :

.نتفگ ندومن ، راکشآ  ندرک : ادبا 

.هاگارچ غرَم ، جرَم :

.هتشذگ مایا  ناراگزور ، دهع : عمج  دوهُع :

.درک نابرق  لیعامسا  ياج  هب  ع )  ) میهاربا هک  يدنفسوگ  هب  تسا  تراشا  لیعامسا : نابرق  چق 

هب نیمز  رد  نوچ  مدآ  .ندز  مخش  نتفاکـش ، قلَف : ( 107 تافاص ،  ) .ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو  تسا : هدـمآ  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  و 
هچنآ لیصَق : ص 23 ) يدوباشین ، ءایبنالا  صـصق   ) .دادب شواگ  یتفج  ادـخ  ات  داهن  یم  ندرگ  هب  غوی  دوخ  تسخن  تخادرپ  تشک 

.فلع .دننک  ورد  هزبس  زا 

.نادنمدرخ یُهن : باحصا  اُهن : باحصا 

.اجک دودحم  نیمز  اجک و  روانهپ  هدرتسگ و  نامسآ  داشگ :...  وک 

ناشیا ندروخ  ترسح  اسرت و  دوهج و  شنارای  هب  دید  هچنآ  ناملسم  نتفگ  باوج 

ناشیا ندروخ  ترسح  اسرت و  دوهج و  شنارای  هب  دید  هچنآ  ناملسم  نتفگ  باوج 

قـشع درن  ّقح و  ِمیلک  اب  تخات  روط  رب  یکی  نآ  تفگ  ارم  سپ  نم  ِناطلـس  یفطـصم  دمآ  مشیپ  نم  ِنارای  يا  تفگ  ناملـسم  سپ 
سپ يا  زیخ  نامسآ  مراهچ  جوا  رب  درب  نارق  بحاص  ِیسیع  ار  رگد  نآو  تخاب 
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لـضف لضاف  ود  نآ  دندناوخ  بصنم  لابقا و  همان  دـندنار  نف  رپ  نادـنمرنه  نآ  روخب  ار  ِینخَی  اولح و  نآ  يراب  ررـض  هدـید  هدـنام 
وت هگنآ  هک  شدنتفگب  سپ  نیـشن  اولح  هساک  رب  هجرب و  نیه  هدنام  سپاو  لوگ  ِمیلـس  يا  دنتفابرد  رنه  زا  کیالم  اب  دنتفایرد  دوخ 
ِرما زا  دوهج  وت  عاـنتما  نآز  منک  اـت  مدوب  هک  نم  عاـطُم  هاـش  نآ  دومرف  نوچ  تفگ  صیبـخ  اوـلح و  يدروـخ ز  بجع  يا  صیرح 

رس ایبنا  رخف  نم ز  حیبق  ریخ و  رد  تفات  یناوت  رس  حیسم  ِرما  زا  چیه  یحیسم  وت  یشوخان  ای  یشوخ  رد  دناوخب  رگ  یشکرس  یـسوم 
تـسام باوخ  دص  زا  هب  نیو  يدـیدب  وت  تسار  باوخ  هّللاَو  هک  شدـنتفگب  سپ  مشوخرـس  مد  نیا  اولح و  ما  هدروخ  مشک ؟ نوچ 

ِقلخ دراد و  تمدخ  راک  نف  و  « 26  » يدهج زا  لضف و  زا  رذگ  رد  رثا  شتـسنایع  يرادیب  هب  هک  رََطبوب  يا  تسا  يرادـیب  وت  باوخ 
.4 تیب 2131 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نآرق : بحاص  نسح 

.هداتفا بقع  نارای  زا  .لابند  رد  هدنام  هدنام : سپ 

.تجاح يارب  دنراد  هاگن  یندروخ  زا  هچنآ  ِینخَی :

__________________________________________________

.دلج ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 26)

373 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یبصنم یلابقا و  کی  ره  دـنداتفا و  شیپ  نانآ   ) .اسرت دوهج و  نادـنمرنه : نآ  ار  زوریپ  هش  دـشاب  یینخی  ار  زور  ناـیم  رهب  زا  ُزب  ناو 
.نتسویپ نتفایرد : .تفای )

.دننک هدامآ  لسع  رکش و  دجنک و  نغور  درآ و  زا  هک  ییاولح  صیبَخ :

.نامداش رََطبُوب :

ار دوخ  ربمغیپ  هتفگ  .اراکـشآ  نآ  رثا  نایع و  يدـید  باوخ  رد  وت  هچنآ  دوب و  لـقن  میتفگ  دوخ  باوخ  زا  اـم  هچنآ  رثا : شتـسنایع 
تعاطا
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.يا هدروخ  ار  اولح  يا و  هدرک 

.ندرک ششوک  يردصم : ءای  ششوک + دهج  زا  يدهج :

زا .تسا  هدش  تیاور  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  هدـمآ و  ییوخـشوخ  ندوتـس  رد  هک  ییاه  ثیدـح  هب  تسا  تراشا  نسح : ِقلُخ 
: هلمج

.ُِقلُخلا ِنسُح  نِم  ُلَضفا  ِهَماَیِقلا  َموَی  ٍءَرما  ِنآزیِم  ِیف  ُعَضُوی  اَم 

: دیامرف ع )  ) یلع و  ص 99 ) ج 2 ، یفاک ، لوصا  )

.ُِقلُخلا ِنسُحَک  َنیِرَق  َال 

(113 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  )

هچ درک  دودرم  شهِّللا  ُبَاب  زا  نف  نآک  درک  دوس  هچ  رنه  نا  ار  يرماس  نوُدـُبعَی  اَّلا  َسنالا  ُتقلخام  نورب  نادزی  ناـمدروآ  نیا  رهب 
رَقَـس رد  نارفک  وا ز  تفر  نوگنرـس  رنه  زا  تسبرب  هچ  رخآ  مَکَحلاُوب  نیمز  دوخ  رعق  هب  شدرب  ورف  هک  نیبب  نوراق  ایمیک  زا  دیـشک 
بیبط نآ  لیلد  زا  تقیقح  رد  بیَبل  شیپ  رت  هدـنگ  تلیلد  يا  ناخُّدـلا  ِراَّنلا  یَلَع  َّلَد  پَک  هن  نایع  شتآ  دـید  هک  ناد  نآ  رنه  دوخ 
یَمَعلا ِبیَع  یَلَع  َّلَد  تفک  رد  اـصع  نآ  لاـثم  وت  لـیلد  يا  رگن  یم  يزیمک  رد  روخ  یم  هوگ  رـسپ  يا  نیا  زج  تسین  تلیلد  نوچ 

َّنِْجلا َو ُْتقَلَخ  اـم  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  تقلخ :...  اـم  راد  روذـعم  ارم  مـنیب  یمن  هـک  راد  ریگ و  بـنرط و  قاـط و  لـغلغ و 
.3 تیب 2987 / لیذ  هب : دینک  هاگن  و  ( 56 تایراذ ،  ) .ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا 

ار نایلیئارسا  تخاس و  يا  هلاسوگ  دوب ، هتفر  روط  هب  ع )  ) یسوم نوچ  هک  يدرم  يرماس :

374 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدمآ  وا  نتخاس  هلاسوگ  هط ) هروس   ) میرک نآرق  رد  .دنا  هتشون  رفظ  نب  یسوم  ار  وا  مان  نآرق  ياه  ناتساد  رد  .تفیرف 

زا ندرک : دودرم  هّللا  ُباب  زا 
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(: جنگ  ) ایمیک نوراق و  ( 97 هط ،  ) .َساسِم َلوُقَت ال  ْنَأ  ِهایَْحلا  ِیف  ََکل  َّنِإَف  ْبَهْذاَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  .ندـنار  قح  هاـگرد 
.2 تیب 2356 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

.2 تیب 2049 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .لهجوبا  مکَحلاُوب :

ساسا هخسن  رد  تسا  نینچ  پک : .دشابن  دوخ  مولعم  رد  یکـش  ار  نآ  هدنراد  هک  یملع  .ندیـسر  نیقیلا  نیع  هب  ندید : نایع  شتآ 
ینعم هب   ) پک اـما  دوـهیب ه  نخـس  ینعم  هب  پگ »  » .تسا و ناـهد  درگادرگ  اـی  ناـهد  ینعم  هب  پک »  » یـسراف رد  فـک .) حـتف  هـب  )

.درب هار  ناوت  تلع  هب  لولعم  زا  درک : تلالد  راّنلا  یلع  ّلَد  .دیسر ) نادب  نتفگ  هب  هن  دید  دیاب  ار  تقیقح   ) .دشن هدید  راتفگ )

ار وا  يرامیب  رامیب ، لوب  هشیش  رد  نتیسرگن  هار  زا  هک  میدق  ناکـشزپ  راک  هب  تسا  تراشا  .راردا  زیمُگ : زیمک  نتـسیرگن : زیمُک  رد 
.دشچ یم  هلـضف  دـنیب و  یم  هروراق  زونه  هک  يدوجو  اب  دـناد  یم  تبابط  زا  رتالاب  ار  شدوخ  نأش  الاح  هک  درم  نیا  دنتخانـش : یم 

.4 تیب 1794 / لیذ  هب : دینک  هاگن  و  ص 767 ) تارطاخ ، همانزور  هنطلسلا ، دامتعا  )

تخانـش رد  وا  ندوب  هارمگ  ناشن  زین  یفـسلف  ياه  لیلد  تسوا  ییاـنیبان  هناـشن  روک  تسد  رد  اـصع  هکناـنچ  یَمَعلا : ِبیَع  یَلَع  َّلَد 
.تسا تقیقح 

و مهد ، رز  نیدنچ  كزینک و  مالغ و  بسا و  تعلخ و  مهم ، نالف  هب  دور  دنقرمس  هب  زور  راهچ  ای  هس  رد  هک  ره  هک  دِمرت  ِکلم  دّیس  ندرک  يدانم 
نتفر مناوتن  يراب  نم  هک  هاش  دزن  یقالوا  هب  ندمآ  و  هد ، رد  يدانم  نیا  ربخ  کقلد  ندینش 

كزینک و مالغ و  بسا و  تعلخ و  مهم ، نالف  هب  دور  دنقرمـس  هب  زور  راهچ  ای  هس  رد  هک  ره  هک  دـِمرت  ِکـلم  دّیـس  ندرک  يداـنم 
نتفر مناوتن  يراب  نم  هک  هاش  دزن  یقالوا  هب  ندمآ  و  هد ، رد  يدانم  نیا  ربخ  کقلد  ندینش  و  مهد ، رز  نیدنچ 

دنقرمس رد  يراک  تشاد  دوب  هاگآ  کقلد  وا  هرخسم  دوب  هاش  اجنآ  هک  دمرت  ِدّیس 
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ار نآ  دـُب و  هد  ردـنا  کقلد  زُونُک  مهدـب  ربخ  اجنآز  مدرآ  زور  جـنپ  ردـنا  هکره  يدانم  دز  ِمتَتـسُم  وا  دوش  ات  یقـالا  تسُج  مهم  وا 
زا دیود  رد  ناوید  هب  سپ  طَمَن  نآز  ار  سرف  ندیناود  زا  طقـس  دش  هر  نآ  ردنا  ود  یبکرم  دیود  یم  دمرت  هب  ات  تسـشن و  رب  دـینش 
لد ار  رهش  ماع  صاخ و  داتف  ناطلس  نآ  مهو  رد  یـشروش  داتف  ناوید  هلمج  رد  یِجُفُجف  هاش  هب  وا  تسج  هر  ماگنهان  تقو  هار  درگ 

هِد هک ز  تساخ  بیغ  زا  یکلهم  ییالب  ای  تسام  دـصق  رد  يرهاق  يِّوُدـع  ای  تسا  هدـش  ثداح  الب  شیوشت و  هچ  اـت  تسد  دـش ز 
وا باتش  زا  قلد  باتشا  نینچ  دمآ  ارچ  ات  قلخ  هاش  يارس  رب  هتشگ  عمج  تشک  هار  ردنا  يزات  یبسا  دنچ  تشرد  ناریَـس  هب  کقلد 

هنتف و ریفن و  زا  ناـنک  یَلیواو  مهو  زا  رگد  نآو  ناـنزوناز  رب  تسد  ود  یکی  نآ  داـتف  دـمرت  رد  شیوـشت  لـغلغ و  داـهتجا  شحف  و 
: دـمرت کلم  دّیَـس  سالپ  ردـنا  داتفوا  شتآ  هچ  ات  سایق  زا  دز  یمه  یلاف  یـسک  ره  لایخ  ِيوک  دـص  هب  هتفر  یلد  ره  لاـکَن  ِفوخ 

.5 2 و 3570 / تیب 2321 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

دعب هب  تیب 2547  رد  هک  يا  هجیتن  يارب  تسا  يا  همدقم  زیمآ  زنط  ناتساد  نیا  ندروآ 

376 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

، دصاق غالا : قالا : یکرت ) : ) قالوا .چیه » يارب  رایـسب ، لاجنج   » .تسا تیب 2509  هتشذگ  ياه  تیب  اب  نآ  تبـسانم  و  دمآ ، دهاوخ 
.دوش یم  راوس  نآ  رب  دریگ و  یم  ریما  نامرف  هب  ورزیت  کیپ  هک  یبسا  ره  زین  .کیپ و 

: ِمتَتسُم
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.هدنناسر ماجنا  هب  .شخب  نایاپ  .هدننک  مامت  .يراک  ای  يزیچ  هدنهاوخ  نایاپ 

.ناوارف لام  زا  تیانک  .جنگ  زنک : عمج  زونُک : محر  نادنز  هب  یلاز  نف  زا  ِمتَتسُم  لامک  نآز  مداتف  سپ 

.ندنار باتش  هب  ناس  نادب  طمن : نآز  ندیناود  .هنوگ  طَمَن :

.ندیبلط ندمآ  رد  تصخر  نتساوخ ، راب  نتسج ، هار  نتسج : هَر 

.نتفر ریس ، ناریَس :

.باتش هب  ندمآ  تشرد : ناریس 

.کقلد قلَد :

.ندش رایسب  .نتشذگ  دح  زا  شُحف :

.ندش دیدپ  هنتف  ازاجم ) : ) نداتفا سالپ  رد  شتآ 

وا داهن  یم  بل  رب  تسد  شُُرت  نآز  یلاح  دیسرپ  یم  هکره  دوب  هچ  یَه  شتفگ  دیسوب  نیمز  نوچ  دوز  هاش  شداد  هار  تسج و  هار 
ات راذـگب  یمد  کی  مرک  هاش  ياک  قلَد  تراشا  درک  وا  ِگنَد  هتـشگ  شیوشت  رد  هلمج  وا  ِگـنهرف  نیز  دوزفا  یم  مهَو  شُمَخ  هک 
مه شتـشگ  خـلت  نظ  مهو و  زا  هش  هک  تعاس  کی  ِدـعب  یملاع  بیاجع  رد  مداتف  هک  یمد  ملقع  نم  هب  دـیآ  زاب  هک  اـت  منز  مد  نم 

داش و وا  ار  هاش  یتشارفا  غـال  ناتـسد و  اـمئاد  نیـشنمه  شدوبن  رت  شوخ  وا  زا  هک  نینچ  ار  کـقلد  دوب  هدـیدن  هک  نهد  مه  ولگ و 
رد ور  شنت  يدرک  يوَخ  هدنخ  روز  هک ز  تسد  ود  اب  ار  مکـش  هش  یتفرگ  هک  تسـشن  رد  يدرک  شنادنخ  نانچنآ  یتشاد  نادنخ 

ج 7، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  شمخ  هش  ياک  دـنز  یم  بل  رب  تسد  شُُرت  درز و  نینچ  نیا  زورما  زاب  شندرک  هدـنخ  يداـتفا ز 
377 ص :

دوب زیر  نوخ  سب  هاشمَراوخ  هکنآز  دوب  زیهرپ  مغ و  اب  هش  لد  هک  لاکَن  زا  دیآ  هچ  دوخ  ات  ار  هاش  لایخ  ردنا  لایخ  مهو و  رد  مهو 
ِناهش سب 
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دوزف شمهو  نآ  دوخ  کـقلد  نف  زو  دوب  مهو  رد  وا  زا  دـِمِرت  هش  نیا  دونع  نآ  توطـس  هب  اـی  هلیح  هب  اـی  دوـب  هتـشک  ار  فرط  نآ 
هاش ره  رس  رب  يدانُم  دز  هاش  هکنآ  مدینِش  هد  رد  نم  تفگ  تسیک  وت ز  روش  بوشآ و  نینچ  نیا  تسیچ  لاح  ات  وگزاب  رتوز  تفگ 
نیا ناوت  نآ  مرادن  هک  میوگب  ات  نآ  رهب  وت  َِرب  مدیباتش  نم  زونُک  ار  وا  مهد  دنقرمس و  ات  زور  هس  رد  دزات  هک  مهاوخ  یـسک  هک  هار 

داتفوا رهـش  رد  شیوشت  دص  ود  هک  داب  تیدوز  نیا  رب  تنعل  هش  تفگ  نَتَم  نم  رب  ار  دیموا  نیا  يراب  نم  وچ  زا  دیاین  یتسُچ  نینچ 
مهرد ار  دوخ  هرهچ  هک  تسا ، کقلد  هب  تراشا  شُُرت : نآ  شیـشحو  جرم  نیا  رد  يدـنکفا  شتا  شیر  ماـخ  يا  ردـق  نیا  يارب  زا 

.دوب هتخیر 

.راتفر زا  تیانک  گنهرف :

.تام ناریح ، گند :

.ندرک هزات  سفن  .ندمآ  رد  یگتسخ  زا  .نتفای  شیاسآ  زا  تیانک  ندز : مَد 

.نتخادنا راک  هب  ار  هشیدنا  لوادت  رد  .ندمآ  رد  شیوشت  زا  .نتشگ  مارآ  ندمآ : زاب  لقع 

.ندرک وگزاب  همان ) تغل   ) .ندرک فیرعت  زا  تیانک  نتشارفا :

.قرع يوَخ :

.غرم جرَم : جاردننآ )  ) .هرخسم شیر : ماخ  .شاب ) هتشادن  ار  راک  نیا  دیما  نم  زا   ) .نتسب دیما  ندینت : دیما 

.کشخ هایگ  شیشح :

.نتخیر مه  هب  ار  زیچ  همه  ندروآ ، دیدپ  بارطضا  شیوشت و  زا  تیانک  ندنکفا : شیشح  جرم و  رد  شتآ 

378 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مدع  رقف و  رد  میناقالا  هک  ملع  لبط و  اب  ناماخ  نیا  وچمه 

هدرکاو یلفحم  هدش  لصاو  هدش  کلاس  دوخ  مه ز  هتخاس  يدیزی  اب  ار  نتشیوخ  هتخادنا  ناهج  رد  یخیش  ِفال 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3395 

http://www.ghaemiyeh.com


يوس هک ز  ییاه  طرـش  دـش  تسار  یمین  راک  هک  هلولو  ربخ  نیز  هدوبن  ار  رتخد  موق  رـش  بوشآ و  رپ  داماد  هناـخ  هدـک  يوعد  رد 
نیا دـمآ  یغرم  ین  ماغیپ ؟ یکی  دـمآ  فرط  نآز  میتساخرب  شوخ  تسمرـس و  سوه  نیز  میتسارآ  میتفور  ار  اه  هناخ  دـش  تساـم 

لد زا  هکنآز  تسا  هگآ  نیز  ام  رای  نکیلو  ین  دیسر  ناتیلاوح  نآز  یباوج  کی  دیزم  ردنا  دیزم  تالاسر  نیز  ین  ماب ؟ نآز  فرط 
راهج زا  رارِـس و  زا  تسا  ناشن  دص  تسارچ  یلاخ  هر  همان  باوج  زا  تسامـش  دیموا  هک  يرای  نآ  زا  سپ  تسا  هر  دـبال  لد  يوس 

داـشرا و نایعدـم  ناـماخ : لوضف  زا  دروآ  شیوخ  ربـالب  هک  لوـگ  قـلد  نآ  هّصق  اـت  ور  زاـب  رادـم  رب  رد  نیز  هدرپ  نک  سب  کـیل 
.ییامنهار

.نک يوعد  .هتشادرب  دایرف  گناب و  زا  تیانک  ملع : لبط و  اب 

.دنا هرهب  یب  نآ  زا  دوخ  اما  دنهد  یم  میلعت  ار  هّللا  َیلا  ِرقَف  سفن و  ِنتشک  هار  هک  نایامنهار ، از  تیانک  رقف : رد  ناقالا 

.2 تیب 923 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دیزیاب :

.نتفریذپن ار  يداتسا  تمدخ  .ندمآ  رد  كولس  يداو  رد  هنارسدوخ  ندش : کلاس  دوخ  زا 

.سلجم .هاقناخ  زا  تیانک  هدک : يوعد 

نتفای ماجنا  طرـش : ندش  مکح ) لاثما و   ) .تسین ربخ  چیه  سورع  هناخ  تسا  یـسورع  داماد  هناخ  فورعم : تسا  یلثم  داماد : هناخ 
.نآ

.ندیسر مایپ  زا  تیانک  ندمآ : غرم 

.قح ترضح  زا  تسا  تیانک  ام : رای 

.ناهن رارِس : .تسین ) ادخ  اب  طابترا  زا  يرثا  امش  رد   ) .ندشن دیدپ  يا  هناشن  ندوب : یلاخ  هر 

379 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.راکشآ راهج :

هارمگ دوخ  هک  یلاح  دنراد ، ییامنهار  يوعد  هک  تسا  ینایعّدم  فصو  اه  تی  بنیا  نومصم 
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نینچ .هتخاس  هدامآ  ار  نالد  هداس  بیرف  تلیـسو  .هتخادرپ  یلفحم  دنا و  هدوشگ  یناکد  .دنیوج  یم  ایند  دنیوگ و  یم  ادـخ  زا  .دـنا 
ینادان زا  يا  هراوتشپ  هک  يدرم  تسا : ع )  ) یلع نانخس  زا  هتفرگ  دش  هتـشون  هکنانچ  هدمآ و  راب  دنچ  يونثم  يواطم  رد  اه  ضیرعت 

.نامدرم نایم  شزاس  ِنامیپ  نتـسب  رد  روک  نازات ، هنتف  یکیراـت  رد  ناباتـش  .هتخادـنا  رد  ناداـن  مدرم  ناـیم  ار  دوخ  هتخاـس و  مهارف 
جهن  ) .تسا نآ  رایـسب  زا  رتـهب  شکدـنا  هک  هدروآ  مهارف  رایـسب  ار  يزیچ  تسا  ناـنچ  هن  وا  دـنا و  هدـیمان  اـناد  ار  وا  ناـیامن  یمدآ 

راکشآ اه  یناهن  نیا  زا  شیب  هک  رتهب  اما  دنیوگ  یم  غورد  نانیا  هک  تسا  راکـشآ  دیوگ  یم  انالوم  ماجنارـس  و  هبطخ 17 ) هغالبلا ،
.دوشن

شنامیشپ تشگ و  وا  يار  تسا  هدمآ  يراک  رهب  هِد  زا  کقلد  نخس  کی  هنیمک  هدنب  زا  ونشب  ُنتُـس  ار  قح  يا  تفگ  شریزو  سپ 
رم ندرشفا  دیاب  غیت  درک  ناهنپ  دومنب و  ار  دمِغ  دنک  یم  وش  نورب  یگرخـسم  هب  وا  دنک  یم  ون  ور  هنهک  نغور  بآ و  تسا ز  هدش 

شاعترا و رد  رگن  رد  وا  گنهرف  يو و  عفد  نیا  ونـشم  ینغور  دهدب  ین  لد  دیامن  ین  ینکـشن  ات  ار  زوج  ای  ار  هتـسپ  غیرد  یب  ار  وا 
نیا دمآ  هتشرسب  ّرش  هب  هک  ربخ  نآ  ّدض  تسه  نَیاعُم  نیا  ِّمنُم  امیـس و  تسا  زاّمغ  هکنآز  مِهِهجَو  ِیف  ُمُهاَمیِـس  قح  تفگ  وا  گنر 

.تسا عجار  هاش »  » هب ش »  » ریمض تفگ : شریزو  رََشب 

(. دراد یم  اپرب  ار  قح  هک   ) لداع .قح  نوتس  ُنتُس : ار  قح 

تیب لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .يزاس رهاظ  نغور : بآ و 
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.دراد یم  نایب  تسار  نخس  ياج  هب  دیارآ و  یم  ار  غورد  نخس  دنک : یم  ون  ار  هنهک  ( 2 / 2721

نتفهن و ار  تسار  .ندرک  ناـهنپ  ار  غیت  ندومن و  ار  دـمغ  .فـالغ  دـمِغ : ( 2 تیب 2391 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) .صلخم وش : نورب 
.ندرک راکشآ  ار  غورد 

.ندرک هجنکش  نداد ، رجز  ندرشفا :

380 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

گنر و رد  تسا  تقیقح  ندرک  ناهنپ  ناشن  هک  ار  وا  شزرل  رگنم  دـیامن  یم  هیرخـس  رهاظ  هب  هک  وا  نخـس  هب   ) .ندـیزرل شاعترا :
هیآ و  ( 29 حتف ،  ) .ْمُهامیِِسب َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  هیآ : هب  تسا  تراشا  ارهاض  تسا و  دیجم  نآرق  زا  هتفرگ  مُهامیِـس :...  .نیبب ) وا  يور 

.تسا ص )  ) لوسر باحصا  هب  تراشا  تسا  حتف  هروس  رد  هک  يا  هیا  یلو  هتسناد  ( 30 دمحم ،  ) .ْمُهامیِِسب ْمُهَْتفَرَعَلَف 

هدـماین ینیچ ) نخـس   ) ّمن زا  لاعفا  باـب  تسا و  ماَّمَن  ینعم  هب  ّمَنِم  یبرع  ياـه  گـنهرف  رد  هتفر ، راـک  هب  نیچ  نخـس  ینعم  هب  مِّنُم :
.تسا

، دور یم  غورد  لامتحا  نآ  رد  هک  تسا  يربخ  دـیوگ  یم  وا  هچنآ  تسا و  راکـشآ  شا  هرهچ  زا  وا  ییوگغورد   ) .اراکـشآ نَیاعُم :
اب ار  وا  هچ  تساهتفرگ ، یبّنتم  تیب  نیا  زا  ار  هلمج  نیا  انالوم  ارهاظ  تسا : هتشرس  رـشاب  رـشب  .تفریذپ ) دیاب  ار  نیاعم  رهاظ و  سپ 

.تسا هدوب  ناوارف  یسنا  وا  ناوید 

سب شوکم  نیکسم  نیا  نوخ  رد  ابحاص  شورخ  اب  ناغف و  اب  کقلد  تفگ  ِملظَی  َال  ِهَّلِِعلَف  ٍهَّفِع  اذ  دِجَت  نا  ِسوُفُّنلا َو  ِمَیِـش  نِم  ُملُّظلا 
ریقف رب  هّصاخ  تسار ، متسا  تسین  ریزو  يا  تسا  مثا  ِّنَّظلا  َضَعب  َّنا  ریما  يا  قداص  ّقح و  دشابن  نآک  ریمـض  رد  دیآ  مهو  نامگ و 

هش
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دـش ریوزت  نیا  رکم و  نیا  ِفشاک  دش  ریگاج  هش  شیپ  بحاص  ِتفگ  شدنادنخ  یم  هکنآ  دریگ  هچ  زا  شدناجنر  یم  هکنآ  دریگن 
نامدـهد وا  راو  لهد  ات  یهت  مَکـشا  لهُد  نوچ  شدـینز  یم  دـیرخ  مک  ار  وا  قرَز  سولپاچ و  دـیرب  نادـنز  يوس  ار  کقلد  تفگ 

اه لد  نیا  دریگ  هکنانچنآ  رارطـضا  زا  دوخ  ِّرـس  دیوگب  ات  لُک  ار ز  امدنک  هگآ  وا  گناب  لهُد  دشاب  یت  ُّرپ و  کشخ و  ّرَت و  یهگآ 
رد ددرگن  سخ  ناهد  نوچ  لد  دـشاب و  سخ  نوچ  بذِـک  غورد  راتفگ  هب  دـماراین  لد  غورف  اب  قدـص و  تسا  نینأَـمُط  نوچ  رارق 

381 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنک  نوریب  ناهد  زا  شنآ  دب  ات  دنز  یم  ینابز  دشاب  وا  رد  ات  ناهن  زگره  ناهد 

نیا زا  مشچ  ناهد و  ات  دگل  نونکا  مینز  ار  سخ  نیا  سپ  ام  داشگ  دـنب و  من و  رد  دـتفا  مشچ  داب  سخ ز  دـتفا  مشچ  رد  هک  هصاخ 
زیهرپ اـه  ناـمگ  يرایـسب  زا  ٌْمثِإ : ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَـک  اُوِبنَتْجا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ِّنَّظلا : َضَْعب  َّنِإ  دـهر  او  سخ 

: نتفرگ .تسین ) اور  ناریقف  رب  هصاخ  ندرک ، متـس   ) .قح هب  راوازـس ، تسار : ( 12 تارجح ،  ) .تسا هانگ  اه  نامگ  یخرب  هک  دـینک 
.نداد رفیک 

.ریزو بحاص :

.ندروخ ار  رهاظ  بیرف  ندـیرخ : قرز  سولپاچ و  .تفریذـپ ) ار  ریزو  نخـس  هاش   ) .ندـیدرگ هتفریذـپ  نداتفا ، لوبق  ندـش : ریگاـج 
.نتشاگنا تسار  ار  غورد  نخس 

گناب دـنبوک  یهت  نایم  لبط  رب  نوچ  تسوگغورد و  نوچ  تسا  هدـش  دـننامه  یهت  نایم  لبط  هب  کـقلد »  » تیب نیا  رد  راو : لـهد 
دهاوخ تسار  دینزب  ار  کقلد  رگا  سپ  دهد 
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.تفگ

تـسار نخـس   ) .شمارآ هَنِینئَمُط : .رپ ) ای  تسا ، یهت  لبط  دـهد  یم  ناشن  دـیآرب  نآ  زا  هک  يزاوآ  دـنبوک  لبط  رب  نوچ   ) .یهت یت :
( .غورد فالخ  رب  دروآ  یم  دیدپ  رطاخ  شمارآ 

.دـنا هتفرگ  صخـش  ار  ندز  لـعاف  ناـحراش  دـنز : یم  یناـبز  بوُرَط  ٌنِینأَـمُط  ُقدِّصلا  تفگ  بولُقلا  ِیف  ٌبیَر  ُبذِـکلا  تسا  هتفگ 
ینعم زا  یکی  هدـش و  طبـض  ینابُز  زین  ساسا  هخـسن  رد  .دـنکفا ) نورب  ار  راخ  ات  دـنز  یم  نابز  تسوا  ناهد  رد  راخ  هک  یـصخش  )

هک سکنآ  ات  دنز  یم  شین  هتـسویپ  هکلب  دـنام  یمن  ناهنپ  ناهد  رد  راخ  تفگ  ناوت  یم  سپ  .تسا  برقع  شین  كون  ینابُز  ياه 
ار نآ  ات  دهد  یم  جـنر  ار  وگغورد  هتـسویپ  غورد   ) .تسا راخ  ندز  ینابز  لعاف  تروص  نیا  رد  دـنفکا  نورب  دراد  ناهد  رد  ار  نآ 

( .دننکفا نورب  ار  نآ  ات  دهد  یم  رازآ  ار  ماک  تسا ، ناهد  رد  هک  راخ  نوچمه  درادنایب ،

وت تسد  هب  مّرپ  یمن  نم  مَِقن  لیجعت  تسیچ  دح  نیدب  ات  شارخ  مک  ار  ترفغم  ملح و  يور  دـشاب  هتـسهآ  کلم  يا  کقلد  تفگ 
یضَتُرم ددرگن  ات  دباتـش  یم  یـضراع  مشخ و  عبط و  دشاب  هچنآ  اور و  دوبن  یلجعتـسُم  نآ  ردنا  ادخ  رهب  زا  دشاب  هک  بدا  نآ  مرد 

382 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ماقَس دوخ  نآ  تسه  قوذ  توف  ِفوخ  ماعط  رد  دباتش  بذاک  توهش  دوش  تیاف  نا  قوذ  ماقتنا و  دور  شمشخ  اضر  دیآ  را  دسرت 
نورب هنخر  نآ  زا  ات  ینک  شدنب  ار  هنخر  ینیبب  ات  ینز  یم  میالب  عفد  ِیپ  وت  هرگ  یب  نآ  دوش  هدیراوگ  ات  هب  ریخأت  دوب  قداص  اهتشا 

الب دیان 
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هَقدَِصب َكاَضرَم  ِواَد  الَبِلل  ٌّدَرَم  هَقدَّصلا  تفگ  مرک  وفع و  دشاب و  ناسحا  هراچ  متس  دوبن  الب  عفد  هراچ  اضق  دراد  یسب  هنخر  نآ  ریغ 
.رابدرب مارآ ، هتسهآ : ار  شیدنا  ملح  مشچ  ندرک  روک  ار  شیورد  نتخوس  دوبن  هقدص  یتَف  ای 

.وشم رود  ششخب  يرابدرب و  زا  ملح :...  يور 

.رفیک هَمِقن : عمج  مَِقن :

مشخ يو  رب  هک  ار  یـسک  ات  دباتـش  یم  تسا ، بیدأت  یپ  رد  هدمآ و  مشخ  هب  دوخ  نتخاس  یـضار  يارب  هکنآ   ) .دونـشخ یـضتُرم :
دـسرت یم  هچ  درادن  باتـش  دنک  یم  رفیک  ادخ  يارب  هکنآ  اما  .دشوپب  مشچ  رفیک  زا  دنیـشنورف و  شمـشخ  ادابم  دنک ، رفیک  هتفرگ 

.يرامیب ندش ، رامیب  ماقَس : .دشاب ) هانگ  یب  دنک  یم  رفیک  هک  ار  نآ 

.یتحار هب  عنام ، یب  هرگ : یب 

هک یلاح  دـشاب ، هتـشاد  لابند  هب  یبیـسآ  وت  يارب  نآ  نتـشاد  ناهنپ  مراد و  ناهن  ار  يزیچ  اداـبم  ینز  یم  ارم  وت  ـالب :...  عفد  ِیپ  وت 
.دناسر بیسآ  وت  رب  يرگید  هار  زا  اضق  تسا  نکمم 

: تسا ثیدح  زا  هتفرگ  .تسالب  هدننادرگ  زاب  هقدص  هَقدَّصلا :...  تفگ 

.َهَِّیلَبلا ُعَفدَت  ُهَقَدَّصلا 

.هراب نیا  رد  رگید  ياه  ثیدح  و  يدنوار ) تاوعد  زا  ص 85 ، ج 71 ، راونالاراحب ، )

نت و هد  هک  دوخ  ناسک  زا  متفه  ماما  هب  يدرم  .تسا  ثیدح  زا  هتفرگ  .نک  اوادم  هقدص  نداد  هب  ار  دوخ  نارامیب  كاَضرَم :...  ِواَد 
َضیرَملا یلَع  هَعَفنَم  يَدجا  الَو  ِهقَدَّصلا  نم  هباجا  ُعرـسا  یَـش ٌء  َسیَلَف  ِهَقَدَّصلاب  مُهوُواَد  دومرف  ماما  .درب  تیاکـش  دـندوب  رامیب  همه 

رامیب يارب  هقدص  زا  رت  دنمدوس  رت و  هتفریذپ  دوز  يزیچ  هک  دینک  نامرد  هقدص  اب  ار  نانآ  هقَدَّصلا : َنِم 

383 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ج 59، راونالاراحب ،  ) .تسین
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لجعتـسم مشخ  شهوکن  نآ  دافم  اما  تسا  دـمرت  هاش  کقلد و  نایم  ییوگ  تفگ و  دـنچره  اه  تیب  نیا  هَِّمئألا ) ُبِط  زا  ص 265 ،
میب زا  هدنروخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  دننامه  بذاک  ياهتشا  هب  مشخ ر  نیا  انالوم  .نارگید  ندرزآ  هار  زا  مشخ  نآ  ياضرا  و  تسا ،

ریخأت زین  دشاب  قداص  اهتشا  رگا  اما  ددرگ ، تفآ  بجوم  دوش و  مضه  رید  ای  دوشن  مضه  اذغ  نآ  دروخ ، ار  نآ  رضاح  ياذغ  توف 
زا ار  نآ  تخاس و  هشیپ  ییابیکـش  دیاب  هکلب  دناشن  ورف  نارگید  ندرزآ  اب  دیابن  زین  ار  مشخ  دوش  مضه  یگدوسآ  هب  اذـغ  ات  دوب  هب 

.درب نایم 

مه بسا  هش  عضوم  تسا  یناریو  یهن  هش  خر  عـضوم  شعـضوم  رد  ینک  يریخ  نوـچ  کـیل  شَِعقوـم  ریخ و  تسوـکین  هش  تفگ 
هچ ملظ  شعـضوم  ردنا  عضو  دوب ؟ هچ  لدع  تسا  هگرد  ار  سرف  ردص و  ار  هاش  تسه  رجز  مه  اظع  مه  تعیرـش  رد  تسا  ینادان 
ِّرش زیچ  چیه  اهنیز  تسین  قلطم  ِریخ  دیکم  حُصن و  زو  ملح  زو  بضغ  زا  دیرفآ  نادزی  هچ  ره  لطاب  تسین  شَِعقوم  ان  رد  عضو  دوب ؟
رب هک  يرجز  اـسب  يا  تسا  عفاـن  تسا و  بجاو  ور  نیا  زا  ملع  تـسا  عـضوم  زا  یکی  ره  ِّرـض  عـفن و  زین  چـیه  اـهنیز  تـسین  قـلطم 
رب تقو  رد  ییلیـس  دـنک  اَقنَتـسُم  ثبخ  زا  شیلیـس  دـنک  ارفـص  ناوا  یب  اولح  هکنآز  دوـب  هب  اوـلح  ناـن و  زا  باوـث  رد  دور  نیکـسم 
ره تسه  نادنز  مزب و  دمَن  رب  هن  دتفوا  درگرب  بوچ  دـب  ِيوخ  زا  دـتف  ینعم  رد  مخز  ندز  ندرگ  زا  شنآ  دـناهر  هک  نزب  نیکـسم 

مزب ار  مارهب 
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مین نآ  ریز  رد  ار  تشوگ  رم  دروخ  ات  ینک  مکحتسم  شیر  رد  ار  كرچ  ینک  مهرم  ار  شیر  دیاب ، ّقَش  ار  ماخ  نادنز  ار و  صلخم 
.هکنآ طرش  هب  اما ، کیل : نایز  هجنپ  دشاب و  يدوس 

.دشاب اجب  هک  تسا  کین  هاگنآ  راک  عضوم : رد  ریخ 

(5 تیب 1090 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) شکبآ دشاب  هک  یخیب  ره  هب  هن  شعضوم  رد  یتمعن  عضو  لدع 

384 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک تسا  نیا  دوـصقم  لاـثم  نیا  ندروآ  زا  و  صاـخ ، تسا  یتـکرح  ار  کـی  ره  تسا و  جنرطـش  ياـه  هرهم  ماـن  بسا : هاـش و  خر 
.دشاب ندش  راوس  يارب  هدامآ  ات  دنراد ، یم  هاگن  هناخ  هاگرد  رب  ار  بسا  .هناخ  ِرد  هگرد : .تسوکین » شیوخ  ياج  هب  زیچره  »

یم اچنادب  ار  اهراک  تلادع  : » دیامرف ع )  ) یلع دوب :...  هچ  لدع  یهَگرَد  بکرم  دوب و  کباچ  درم  یهَتشُم  بلاط  دوب و  لماک  خیش 
ام َضْرَْألا َو  َءاـمَّسلا َو  اَـنْقَلَخ  اـم  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  لـطاب : تسین  ( 437 راصغ : تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) .دـیاب هک  دـهن 

 ...: قلطم رش  ( 27 ص ،  ) .هدوهیب تسا  ود  نیا  نایم  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  میدیرفاین  و  اًلِطاب : امُهَْنَیب 

: ثیدح هب  تسا  تراشا  ور : نیا  زا  ملع  نادب  مه  ار  نیا  دشاب  تبسن  هب  دب  ناهج  در  دشابن  قلطم  ِدب  سپ 

.ٌهَضیِرَف ِملِعلا  ُبَلَط 

رب عقوم  هب  هک  یهیبنت  دور : نیکـسم  رب  هک  يرجز  اسب  يا  .دـیدرگ ) هاگآ  زیچ  ره  دـب  کین و  زا  ات  تخومآ  دـیاب  نآ  يارب  ار  ملع  )
رگید راب  هک  دوش  یم  بجوم  هیبنت  نآ  هچ  تسا  ندیشخب  زا  رتهب  وا  يارب  دور  یم  راک  اطخ 
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یب دعب ) هب   3 / 4011 تیب 4012 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دـنک رت  نیگنـس  یهانگ  راب  رگید  هک  اسب  دوش ، هدوشخب  رگا  دـنکن و  اطخ 
.ماگنهبان .اجبان  ناوا :

: نداتفوا درگ  رب  بوچ  .تسا ) ماگنهبان  شزاون  زا  رتهب  ماگنه  هب  ِندرزآ   ) .هزیکاپ یَقنَتسُم : اقنتسم :

دز درگ  رب  دزن  ار  نآ  دمن  رب  دز  درم  ار  نآ  هک  یبوچ  دمن  رب 

وا دـب  رادرک  رب  هیبنت  نآ  رثا  دـننک  هیبـنت  ار  يراـک  اـطخ  رگا   ) شکـسکس رب  دز  بسا  رب  دزن  نآ  شک  هنیک  نآ  ار  بسا  رم  دزب  رگ 
.صخش زا  تیانک  مارهب : .دزاس ) صقان  ار  نآ  دسر و  وا  ناج  رب  هکنآ  هن  ددرگ  رادرک  نآ  رارکت  عنام  دسر و 

385 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

مهرم كرچ ، ندروآ  نورب  نتفاکـش و  ياج  هب  ار  مخز  رگا  هکنانچ  دـیاین ، راک  هب  تمحر  دـیاب  يدـنت  مشخ و  اجنآ  دـیاب :...  ّقَش 
.دناسر رتشیب  نایز  دوش و  ریگیاج  مخز  یهن 

دنچ ِزور  نک  یم  هشیدـنا  نک  ربص  دـنبم  رد  ّینَأَت  ربص و  هر  نیه  رایب  ییّرحَت  میوگ  یمه  نم  راذـگ  میوگ  یمن  نم  کـقلد  تفگ 
تروشم اوتـسا  رد  ندـش  دـیاش  یمه  نوچ  ارچ  دوخ  ابِکُم  یِـشمَی  شور  رد  ینک  یناقیا  هب  نم  لامـشوگ  ینز  رب  ینیقی  رب  ّینَأَت  رد 

نوچ اهدَرِخ  نیا  دور  رتمک  ژک  وهـس و  رُواـشَت  زک  دوب  نیا  يارب  يَروُش  مُهُرما  نادـب  مُهرِواَـش  رما  ربمیپ  رب  ناـحلاص  هورگ  اـب  نک 
قح تریغ  نامـسآ  رون  هتـشگ ز  لِعَتـشُم  نایم  ردنا  دتف  یحابـصِم  كوب  تسا  رت  نشور  یکی  زا  حابـصم  تسیب  تسا  رونا  حیباصم 

اوُریِس تفگ  تسا  هتخیمآ  مه  هب  يولع  یلفس و  تسا  هتخیگنا  يا  هدرپ 
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لوسر ردـنا  دوـب  هک  یلقع  ناـنچنآ  لوـقع  ردـنا  بلط  یم  سلاـجم  در  ناـحتما  نک  یمه  ار  يزور  تخب و  ناـهج  ردـنا  بلط  یم 
نیا نآ  حرـش  دـباتن  هک  رـصب  نآ  مه  بلط  یم  اهرـصب  رد  سپو  شیپ  زا  بیغ ه  دـنیبب  هک  سب  تسا و  نآ  لوسر  زا  ثاریم  هکنآز 

تسا تخب  رظن  نآک  اقتلا  عون  نیا  توف  ددرگن  ات  هوک  هب  تولخ  ندش  زو  بُّهرت  زا  هوکـش  اب  نآ  عنم  تسا  هدرک  نیا  رهب  رـصتخم 
دوبن وا  وفک  نِرتقُم  تباجا  اب  دش  اعد  نآک  تسا  یحَص  ناطلس  زا  شعیقوت  رس  رب  تسا  یحلصا  کی  ناحلاص  نایم  رد  اقب  ِریسکا  و 
رذـع میتشارفا  دوخ  هب  ار  وا  ام  وچ  هک  تسا  ضِحاد  قح  رب  ناشیا  تّجح  تسا  ضماح  ولح و  هکنآ  شا  يرم  رد  نِج  سنا و  راـبک 

هک رَس  ور و  يّرحَت  زا  نادرگب  نیه  ناد  دودرم  نیا  زا  دعب  يّرَحَت  سپ  نایع  قح  تسد  درک  نوچ  ار  هلبق  میتشادرب  نایم  زا  تّجح  و 
وت زا  دهجب  ساپسان  ار  هد  زییمت  يوش  نوچ  يوش  لطاب  هلبق  ره  هرخُس  يوش  لِهاذ  رگ  هلبق  نیز  نامز  کی  رَقَتسُم  داعم و  دمآ  دیدپ 

386 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ُربم  نادردمَه  مه ز  تعاس  مین  ُّرب  ِّرب و  یهوخ  رابنا  نیا  زا  رگ  سانش  هلبلق  ِتَرطَخ 

.ندرکن رفیک  .نداهناو  ندراذگ : نیِرَقلا  َسِئب  اب  وت  يدرگ  یلتبم  نیعُم  نیز  يّربب  هک  مد  نآ  رد  هک 

.تقیقح فشک  يارب  وج  تسج و  .تسا  تسرد  هچنآ  نتسج  يِّرَحَت :

 ...: یِّناَت رد 

: ناقیا ( 6 تیب 3496 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) نیعل ناطیش  تلیجعت ز  تسه  نیقی  نامحر  زا  تسه  یِّناَت  هک 
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: اُّبِکُم یِشمَی  .تسا ) نیقی  يور  زا  یهد  رفیک  ارم  رگا  هاگنآ  دوش ، یم  راکـشآ  وت  رب  تقیقح  ینک ، یگنرد  نوچ   ) .ندش نامگ  یب 
دوخ يور  رب  هکنآ  ایآ  ٍمیِقَتْـسُم : ٍطارِـص  یلَع  ایِوَس  یِـشْمَی  ْنَّمَأ  يدـْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَف  َأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ 
راک زا  تیانک  ندـش : اوتـسا  رد  ( 22 کـلم ، دور .(  یم  تسار  هار  رب  هنامادـنا  تسار  هکنآ  اـی  تسا  رت  هتفاـیهر  دور  یم  راـسنوگن 

.نتفر تسار  هار  هب  .تلادع  هب  ندرک 

(38 يروش ،  ) .ْمُهَْنَیب يروُش  ْمُهُْرمَأ  َو  يَروُش : مُهُرما  ( 159 نارمع ، لآ   ) .ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مُهرِواَـش :
.ندز يار  رگیدکی  اب  رُواَشَت :

هتخاس رادروخرب  تمعن  نینچ  زا  شیادخ  دراد و  ینارون  یلقع  نشور و  یلد  هک  ایلوا  زا  ییلو  زا  تیانک  هتشگ :...  لعتشم  حابـصم 
.تسا

.نتشاد هدیناشوپ  نتخیگنا : هدرپ 

.قح يایلوا  يداع و  مدرم  زا  تیانک  يولعو : یلفس 

نآ رد  هک  ( 42 مور : توبکنع 20 ، 46 و 69 ، لحن : ، 11 ماعنا : ، 137 نارمع : لآ   ) دیجم نآرق  رد  ییاه  هیآ  هب  تسا  تراشا  اوریِس :
مدرم نیمه  نایم  اـیلوا  هک  تسا  هدرک  اـضتقا  نینچ  تحلـصم   ) .ناینیـشیپ زا  نتفرگ  تربع  تسا و  ناـهج  فارطا  رد  شدرگ  هب  رما 
: ثیدح هب  تسا  تراشا  .نتسج  هرانک  مدرم  زا  .ندیزگ  تینابهر  بُّهَرَت : .دنبایب ) ار  نانآ  دیاش  دندرگب  تسا  مدرم  رب  دنشاب و 

ِیف َهَِّیناَبهَر  َال 
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.ِماَلسالا

یپ  ) .دوب نآ  تاجردنم  یتسرد  ناشن  دنتشون و  یم  دنس  يالاب  رب  هک  تسا  یتمالع  َحَص : ( 5 تیب 574 / ناونع  لیذ  هب : دینک  هاگن  )
زا يا  هناشن  راکشآ و  شرادرک  راتفگ و  زا  وا  ندوب  حلصا  تسا و  حلصا  هک  ورب  یسک 
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ناوت یم  ضماح  ولح و  هنیرق  هب  یلو  .دـنا  هتفرگ  لادـج  ءارم  لامم  ار  نآ  رگید  ناحراش  ضعب  يورقنا و  يرم : .راگدرورپ ) دـییأت 
وـلُح و .دزیمآ ) یم  رد  مه  هب  ار  لـطاب  قـح و  .دراد  وـلگ  رد  نیریـش  شرت و  تسین ، لدـکی  هکنآ   ) .تـفرگ وـلگ  ینعم  هـب  ار  يِرم 

قح یلو  اـب  هکنآ   ) .تسا هتفر  راـک  هب  صلاـخان  صلاـخ و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  تسا و  شرت  نیریـش و  ینعم  هب  تغل  رد  ضماَـح :
.دنا هدرک  ینعم  وخدب  ار  ضماح »  » درخ و بحاص  ار  ولح »  » ناحراش ضعب  .دنک ) یم  لادج  هاگ  دریذپ و  یم  هاگ  تسین ، لدکی 

هک ناـنآ  و  ٌهَضِحاد : ْمُُهتَّجُح  َُهل  َبیُِجتْـسا  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  َنوُّجاَُـحی  َنیِذَّلا  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .زیچاـن  هاـبت ، ضِحاد :
یسک ( ) 16 يروش ،  ) .تسا زیچان  هابت و  ناشتجح  يار  نانآ  هدـش  هتفریذـپ  وا  توعد  هکنآ  سپ  زا  دـننک  یم  جاجتحا  ادـخ  هرابرد 
تبتر ار  لوسر  ای  یلو  نآ  ام  نوچ   ) .نداد یلاع  تبتر  نتـشارفا : .تسا ) دودرم  ادـخ  دزن  دـنک  یم  راـتفر  قاـفن  هب  قح  یلو  اـب  هک 

داعم و .دـنام ) یمن  تجح  يارب  ییاج  دـنا ، هتفگ  یلب  هتفریذـپ و  ار  نید  ترطف  بسحرب  زین  مدرم  نآ  و  میداد ، ییامنهار  داـشرا و 
.تسا رئارسلا  یلبت  تمایق  هکنانچ  ندش ، راکشآ  تقیقح  زا  تیانک  ندمآ : دیدپ  رقتسم 

.لفاغ هدننک ، شومارف  لهاذ :

.تمرح قح  ماکحا  زا  دیآ  لد  رد  هچنآ  تَرطَخ :

.تکرب ریخ و  زا  تیانک  .تسا  مدنگ  ُّرب »  » یکین و ِّرب » : » ُّرب ِّرب و 

لابند هب  ( 38 فرخز ،  ) .ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْـشَْملا  َدـُْعب  َکَْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتَیل  ای  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دـب  نیـشنمه  نیِرَقلا : َسِئب 
کقلد هاش و  نایم  هک  یثحب 
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رایـسب هک  دـنک  یم  نایب  ار  يا  هتکن  کقلد  نابز  زا  دوب ، دـهاوخ  نایز  بجوم  ریخأت  هکنیا  رفیک و  رد  هاش  باتـش  و  دـمآ ، ناـیم  هب 
ار یهانگیب  دوش  بجوم  تسا  نکمم  رفیک  رد  باتش  اما  .درک  رفیک  دیابار  راکهانگ  .تسا  مهم 
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یـسک نارواشم  نایم  هک  دَُوب  .تخادرپ  راک  هب  نیقی  يور  زا  دومن و  تروشم  ناسک  اب  درک و  دـیاب  گنرد  سپ  .دـنرادنپ  راکهانگ 
هرباـکم وا  اـب  درک و  يوریپ  سک  نینچ  هتفگ  زا  دـیاب  .درب و  تسار  هار  هب  ار  عـمج  وا  نشور و  تقیقح  قـح و  روـن  هب  شلد  دـشاب 

.اعّدم نیا  رب  هک  تسا  يدییأت  هدنیآ  ناتساد  .دندرگ  التبم  دب  نیرق  هب  دنربب  وا  زا  رگا  هک  دومنن ،

قّلعت زا  وا  ینامیشپ  ندیلان و  زغچ و  ندش  قَّلعُم  ار و  شوم  غاز  ندیشکرب  زارد و  يا  هتشر  هب  ود  ره  ياپ  نتسب  زغچ و  اب  شوم  قّلعَت  تیاکح 
نتخاسان دوخ  سنج  اب  سنج و  ریغ  اب 

هراشا

ینامیشپ ندیلان و  زغچ و  ندش  قَّلعُم  ار و  شوم  غاز  ندیشکرب  زارد و  يا  هتـشر  هب  ود  ره  ياپ  نتـسب  زغچ و  اب  شوم  ّقلعَت  تیاکح 
نتخاسان دوخ  سنج  اب  سنج و  ریغ  اب  ّقلعت  زا  وا 

ِدرن دندمآ  یم  نیا  هشوگ  یحابص  ره  دندش  یتاقیم  ِطوبرم  نت  ود  ره  انشآ  دندوب  هتـشگ  وج  بل  رب  افو  اب  يزغچ  یـشوم و  اضق  زا 
اب نایوگزار  عمتسم  ناوخ و  هّصق  ار  رگدمه  عِسَّتُم  یقالت  زا  لد  ار  ود  ره  دنتخادرپ  یم  هنیـس  سِواسَو  زا  دنتخاب  یم  رگدمه  اب  لد 
لد زا  قطن  شوج  يدمآ  دای  شا  هّصق  هلاس  جنژ  يدمآ  داش  نآ  تفج  نوچ  رِـشا  نآ  ناد  لیوأت  ار  هَمحَر  هَعاَمَجلا  نابز  یب  نابز و 

دنام یک  دید  لگ  یلبلب  شُُرت  دنام  یک  دید  ربلد  هک  لد  تسا  یتفلا  یب  زا  قطن  ِّیگتسب  تسا  یتسود  ناشن 
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هتسناد رِس  حول  نارازه  دص  دش  هتـسشنب  نوچ  رای  اب  ار  رای  رِقَتـسم  وا  تشگ  رحب  رد  دش  هدنز  رِـضَخ  بیـسآ  نایرب ز  ِیهام  شُمَخ 
موُجن ِیباحـصا  تفگ  نیز  یفطـصم  موُدق  ردنا  رای  تسا  هار  يداه  راکـشآ  دیامن  شَنیَنوَک  زار  رای  ِّیناشیپ  تسا  ظوفحم  حول  دش 

ثحب و هار  نازیگنم ز  درَگ  تفج  راد  یم  وا  يور  اب  ار  مشچ  تسادتقُم  وک  ِهن  مجن  ردـنا  مشچ  تسامنهر  ایرد  گیر و  ردـنا  مجن 
دزیگنن درگ و  دـناشن  نآک  راعِـش  شتـسَیحَو  هک  وا  دـیوگب  ات  راثِع  اب  ِنابز  زا  رتهب  مشچ  راـبغ  نآز  ناـهنپ  مجن  ددرگ  هکنآز  تفگ 

نتسسگ سنجمه  نارای  زا  تسا ، رخآ  تیب  نومضم  هتشذگ  ياه  تیب  اب  ناتساد  نیا  تبسانم  رابغ 

390 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

شوم اب  هغابروغ  نوسلکین ) حرش  هب : دینک  هاگن   ) .تسا نانوی  ياه  هناسفا  زا  ناتساد  لصا  ایوگ  .دراد  یپ  رد  ار  نتـسویپ  سنجان  اب 
.شوم ياپ  هب  رگید  رس  ددنب و  یم  دوخ  ياپ  هب  ار  يا  هتشر  رـس  کی  ددرگ  هاگآ  وا  ندمآ  زا  شوم  هکنیا  يارب  دوش و  یم  تسود 

.دوش یم  راکش  زین  تسودب  هتسب  هک  هغابروغ  دریگ و  یم  ار  شوم  يراکش  یغرم 

ار هدنرازآ  ياه  لایخ  نتخادرپ : سواسو  زا  هنیـس  .دندوب ) مه  اب  دادماب  ره   ) .نتـسویپ مه  هب  نیعم  یتقو  رد  ندش : تاقیم  هب  طوبرم 
.دندنار یم  لد  زا 

.ٌباذَع ُهَقرُفلا  َو  ٌهَمحَر : ُهَعاَمَجلا 

.دـشاب لمتحم  هک  رگید  ینعم  هب  نآ  رهاظ  ینعم  زا  تسا  ظفل  ندـنادرگ  زاـب  لـیوأت » : » ناد لـیوأَت  ص 278 ) ج 4 ، دمحا ، دنـسم  )
تمحر .دندوب  هدرک  ینعم  دوخ  هیلس  هب  ار  هَمحَر » ُهَعاَمَجلا   » ود نآ  هکنادب  تسا  تراشا  ناد » لیوأت  »
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« هَمحَر ُهَعاَمَجلا   » قادصم ناش  عمج  دندوبن  نینچ  ود  نآ  دنـشاب و  رگیدکی  سنج  تعامج  هک  دـیآ  یم  دورف  یماگنه  تعامج  ارب 
.دندوب هدرک  یلیوأت  نینچ  دوخ  .دوبن 

: نایرب ِیِهاـم  ( 26 رمق ،  ) .ُرِـشَْألا ُباَّذَْـکلا  ِنَم  ًادَـغ  َنوُمَْلعَیَـس  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .تـسا ) شوـم  تفـص   ) .دنـسپدوخ رِـشا :
ُعمجَم دـصق  عـشوی  و  ع )  ) یـسوم هکنیا : نآ  هصـالخ  .تسا  هدـمآ  فـهک  هروـس  هیآ 61  لـیذ  اهریـسفت  رد  هچنادـب  تسا  تراـشا 

ایرد ِمن  زا  دوب  لیبنز  رد  هک  یهام  دندیـسر ، عمجم  هب  نوچ  .دوب  هدش  کشخ  یهام  نان و  ياه  صرق  نانآ  هشوت  .دـندرک  نیرحَبلا 
.قیاقح هدننک  نشور  رارسا و  هدنزاس  راکشآ  زا  تیانک  ظوفحَم : ِحَول  اهریسفت ) هب : دینک  هاگن   ) .داتفا بآ  رد  دش و  هدنز 

ببس لیصحت و  وا ز  دیا  غراف  بلط  تمکح  دوش  تمکح  عبنم 

: هماع قیرط  زا  روهشم  تسا  یثیدح  هب  تراشا  موجن : یباحصا  دوش  یظوظحم  حور  زا  وا  ِلقع  دوش  یظوفحم  ِحول  ظفاح  حول 

ُمتیَدَتها ُمتیَدَتقا  مِهِّیِاب  ِموُجُّنلاَک  ِیباَحصأ 

( یسربط جاجتحا  زا  ص 220 ، ج 2 ، راونالاراحب ،  ) .تسا هدش  ریسفت  تیب  لها  هب  باحصا ، هصاخ  قیرط  زا  و  . 
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مشچ ( 97 ماعنا ،  ) .ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِتاُملُظ  ِیف  اِهب  اوُدَـتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  گیر : ردـنا  مجن 
.نتخاس امنهار  ار  لماک  یلو  زا  تیانک  نداهن : مجن  رد 

.ندشان میلست  ندرک و  لادج  زا  تیانک  نتخیگنا : درگ 

.شزغل راثِع :

رادید .تسا  رادروخرب  ینّابر  تبهوم  زا  هک  یتسود  دناشک ، یم  نآ  تدئاف  تسود و  هب  ار  نخس  زغچ  اب  شوم  یتسود  تبـسانم  هب 
رد هار و  نتفای  ِناشن  تسا و  رارسا  ندش  هدوشگ  بجوم  تهبش  راگزور  رد  تسود  نینچ 
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، تسا هدـش  شبیـصن  ادـخ  زا  هک  یتبهوم  اب  وا  ات  یـشاب  شوماخ  تسود  نانچ  رـضحم  رد  هک  طرـش  نادـب  اهرطخ ، زا  ندـنام  ناما 
.دنتخادرپ مدرم  تیاده  هب  هک  دهد  یم  ناشن  قح  يایلوا  زا  ار  ییاه  هنومن  تبسانم  نیدب  دیادزب و  وت  رطاخ  زا  ار  تهبش 

نابز شتـشگ  يوَر  لد  هفیحـص  زا  نآ  تسه  هکنانچ  يزیچ  ره  مان  داشگ  امـسالا  َمَّلَع  وا  هقطان  دادَو  یحو و  ِرهظم  مدآ  دـش  نوچ 
حون دـسا  دـناوخ  ار  زیح  هکنانچ  هن  دزـس  ار  ایـشا  هک  یمان  نانچنآ  شتَّیهاـم  تَّیـصاخ و  ار  هلمج  شَتَیؤر  زا  ناـبز  یتفگ  یم  شاـف 

ار ظعزو  بُولُقلا  ُتُوق  هن  هدـناوخ  هلاسر  هن  بولُقلا  ُتوقای  ایوگ ز  وا  لـعل  يون  ریکذـت  شیزور  ره  دوب  يِوَس  هار  رد  لاـس  دـصهن 
دوش هدیـشوج  گنُگ  زا  قطن  بآ  دوش  هدیـشون  وچ  یم  نآک  ییَم  نآز  حور  حرـش  فوشُک و  عُوبنَی  هکلب  حورـش  زا  چـیه  هتخومان 
یبن ِدواد  تخومآ  لزغ  دص  یبل  شوخ  یم  نآز  تفای  هک  یهُک  زا  حیسم  نوچ  دناوخب  غلاب  تمکح  حیـصف  ربَح  دوش  هدازون  لفط 

تسد يادن  نهآ  دونش  نوچ  وا  تسم  ددرگ  غرم  هک  بجع  هچ  کیلم  ِدواد  ِرای  نابز و  مه  کیچ  کیچ  هدرک  كرت  ناغرم  هلمج 
هار ههامکی  اسم  ره  حابص و  ره  هاش  ِتخت  رس  رب  درب  یم  يرَـصرَص  هدش  یلاّمح  وچ  ار  نامیلـس  رم  هدش  یلاَّتَق  داع  رب  يرَـصرَص  وا 

392 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وا  سوسحم  نانُک  ار  بیاغ  ِتفگ  وا  سوساج  مه  لاّمح و  هدش  مه 

نامیلس يا  نامز  نیا  تفگ  نینچ  نیا  ینالف  هک  یتفاتشب  کلم  نآ  شوگ  يوس  یتفای  بیاغ  ِتفگ  هک  مد  ِداب 
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، هرقب  ) .تخومآ مدآ  هب  يار  اه  مان  همه  ادـخ  اهَّلُک : َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ءامـسلا : مَّلَع  نارق  بحاـص  ِهِم 
تقیقح .اه  هدیرفآ  .مدآ  ِتیّرذ  ناگتـشرف ؟ تسا : نوگ  هنوگ  اه  تیاور  تخومآ  مدآ  هب  ادخ  هک  اه  مان  هرابرد  يزیچ : ره  مان  ( 31

.هدننک نایب  يوار ، يِوَر : اهریسفت ) هب : دینک  هاگن   ) .تساه هدیرفآ  رد  هچنآ 

.تفگ یم  اراکشآ  ار  نآ  تیصاخ  تقیقح و  مان و  دید  یم  ار  يزیچ  نوچ  یتفگ :...  یم  شاف 

اب ار  وا  دوـب  ءایـشا  یقیقح  ینعم  تخوـمآ  ار  ع )  ) مدآ ادـخ  هچنآ  .شیپ  تیب  موـهفم  يارب  تـسا  یحیـضوت  ندـناوخ : دـسا  ار  زیِح 
.نآ دننام  نویُعلاُوبا و  ار  روک  دناوخ و  روفاک  ار  هایس  هکنانچ  يزاجم  ياه  مان  هن  درک  انشآ  اه  تقیقح 

.ًاـماع َنیِـسْمَخ  اَّلِإ  ٍهَنَـس  َفـْلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَـق  یلِإ  ًاـحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  توـعد : لاـس  دـصهن  حوـن و 
يافـش وا  نخـس   ) .دوب دـنمدوس  ار  بلق  ناقفخ  هک  دـندرب  یم  راک  هب  یحِّرفم  رد  ار  توقای  نابیبط  بولُقلا : تُوقای  ( 14 توبکنع ، )

زین نآ  هک  بولقلا  توق  هنیرق  هب  تسا و  يریُشق  میرکلادبع  فیلأت  هّیریشق  هلاسر  دوصقم  تسا  هتشون  نوسلکین  هلاسر : .دوب ) اه  لد 
نامز زا  شیپ  زین  رگید  مولع  هفـسلف و  رد  هلاسر  مان  اب  ییاـه  باـتک  دـنچره  دـیامن ، یم  بساـنم  هیجوت  نیا  تسا ، یناـفرع  یباـتک 

.تسا هدش  فیلأت  انالوم 

ظعو ( 3 تیب 1284 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .یکم یلع  نب  دمحم  بلاطوبا  فیلأت  بوُجحَملا ، هلَماَعُم  یف  بولقلا  توق  بولُقلا : ُتُوق 
.اه باتک  زا  هن  دوب  یهلا  ماهلا  زا  وا  ییامنهار  دنپ و  هتخومان :...  ار 

هتفهن هک  دوب  شناد  زا  يا  همشچ   ) .همشچ عوبنی :
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یـسک رب  نوچ  هک  تسا  راگدرورپ  تردـق  زا  تراعتـسا  یم » : » ییم نآز  .دیـشخب ) یم  یگداشگ  ار  حور  درک و  یم  فشک  ار  اـه 
(. ع  ) یسیع نوچ  دیآ ، نخس  هب  دوب  هراوهگ  رد  ِكدوک  رگا  ددرگ و  ایوگ  دشاب  گنگ  رگا  دوش  تضافا 

393 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنمشناد ملاع ، ربَح :

تـسا تراشا  تفاـی :...  هک  یهُک  زا  ( 30 میرم ،  ) .هراوهاـگ رد  یـسیع  نتفگ  نخـس  میرک و  نآرق  هب  تسا  تراـشا  غلاـب : تمکح 
اه هوک  يا  میداد ، يرترب  دوخ  يوس  زا  يار  دواد  انامه  ُهَعَم : ِیبِّوَأ  ُلابِج  ای  اًلْضَف  اَّنِم  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هچنادب 

 ...: رای نابز و  مه  ( 10 ءابس ،  ) .وا اب  دیوش  اون  مه 

 ...: تسد يادن  نهآ و  ( 3 تیب 1472 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) شمرحم يوعد  تقو  ردـنا  ود  ره  شمد  اب  لیاسر  مه  ناـغرم  هوک و 
(10 ءابس ،  ) .َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ 

تسم غرم  هک  بجع  هچ  دوش  مرن  دواد  تسد  رد  نهآ  هک  ییاج   ) دش مرن  شفاب  تسد  ردنا  نهآ  دش  مرگ  شعاعـش  زا  دواد  ناج 
.2 تیب 2648 / لیذ  هب : دینک  هاگن  داع : رصرص و  ( 2 تیب 1072 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ( ) .ددرگ وا  زاوآ 

تسین مولعم  سوساج : ( 3 تیب 1015 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ( 12 ءابس ،  ) .ٌرْهَش اهُحاوَر  ٌرْهَش َو  اهُّوُدُغ  َحیِّرلا  َناْمیَلُِسل  َو  نامیَلُس : لاّمَح 
تـسشن یهاشداپ  هب  نوچ  نامیلـس  تسا : هدمآ  ینآرق  ياه  هصق  رد  تسا  یباتک  هچ  نامیلـس  يارب  داب  یـسوساج  رد  انالوم  ذـخأم 

ناغرم وا  نایهنُم  دینادرگ و  نیعم  یسوساج  هب  ار  ناغرم  هک  دوب  نآ  تکلمم ، درک  بلط  رد  داهنب  هک  يزیچ  لوا 
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هدمآ زین  ص 281 )  ) يروباشین ءایبنالا  صصق  رد  ص 161 ) يریوج ، ءایبنالا  صصق   ) .يدندروآ ربخ  یتفر  ملاع  رد  هچره  دندوب و 
يور همه  زا  زور  کی  هب  هک  يدوب  يدنداد و  ربخ  ار  وا  ناغرم  تفرب  یلغـش  نیمز  يور  رد  هچره  دندوب ، ناغرم  يو  نایهنم  تسا :

.یتفای ربخ  ربخ  نیمز 

دناونـش یم  نامیلـس  هب  ار  بیاغ  صخـش  نآ  نخـس  وا  مد  زاب  درک  یم  زاـب  مد  نخـس  يارب  هدـنیوگ  هک  نیمه  ار :...  بیاـغ  تفگ 
(. درک یم  وا  سوسحم  )

مناوت ار  وت  میآ  وج  بل  رب  نم  نوچ  هک  دیاب  یتلصو  ام  نایم  بآ ، رد  تجاح  تقو  هب  ندمآ  وت  ِرَب  مناوت  یمن  نم  هک  زغچ  هب  شوم  ندرک  ریبدت 
هرخآ یلا  ندرک  ربخ  یناوت  ارم  ییآ  هناخ  شوم  خاروس  رس  رب  نوچ  وت  ندرک و  ربخ 

وج بل  رب  نم  نوچ  هک  دـیاب  یتلـصو  ام  نایم  بآ ، رد  تجاح  تقو  هب  ندـمآ  وت  َِرب  مناوت  یمن  نم  هک  زغچ  هب  شوم  ندرک  ریبدـت 
هرخآ یلا  ندرک  ربخ  یناوت  ارم  ییآ  هناخ  شوم  خاروس  رس  رب  نوچ  وت  ندرک و  ربخ  مناوت  ار  وت  میآ 

يراد بآ  نورد  وت  زا  وت  اـب  میوگ  هک  مهاوخ  اـه  تقو  شوه  حابـصم  يا  هک  يزور  ار  زغچ  شوم  تفگ  درادـن  ناـیاپ  نخـس  نیا 
ریس وت  ِتاکاُحم  زا  مدرگن  یم  ریلد  يا  نَّیعُم  تقو  نیدب  نم  ناقـشاع  هلان  بآ  رد  يونـشن  نانز  هرعن  ار  وت  نم  وج  بل  رب  زان  كُرت 

.هطبار دنویپ ، یگتسویپ ، تلصو :

.زیخ تسج و  شدرگ ، زان : كُرت  يراد ! غارچ  نوچ  نشور  یشوه  هک  .ریمض  نشور  زا  تیانک  شوه : حابصِم 

.ینوریب بآ  زا  وت  هک  یماگنه  نّیعم : تقو 

.نتفگ نخس  رگیدکی  اب  وگ ، تفگ و  تاکاحم :

رازه دصناپ  ین  تساهرـس  نآ  رد  هک  رامُخ  نآ  دریگ  مارآ  جنپ  هب  هن  نومئاَد  ٍهاَلَـص  ِیف  ار  ناقـشاع  نومنهر  زامن و  دمآ  تقو  جـنپ 
یب هکنآز  نایهام  هفیظو  اّبِغ  رُز  تسین  ناقداص  ناج  تسا  یقستسم  تخس  ناقشاع  هفیظو  اّبِغ  رُز  تسین 
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لاس وچ  قشاع  ِرب  ارجه  مد  کی  تسا  يا  هعرج  دـخ  نایام  رامخ  اب  تسا  يا  هعقب  لیاه  هک  ایرد  نیا  بآ  ناـج  ِسنا  دـنرادن  اـیرد 
قـشاع بش  رب  زور  بش  زور و  نوچ  نآ  نیا و  مه  یپ  رد  بلط  یقـسَتسُم  تسا  یِقـسَتسُم  قشع  لایخ  شـشیپ  لِصّتم  یلاس  لـصو 

395 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  رت  قشاع  وا  رب  بش  ینیبب  نوچ  تسا  رطضم  تسا و 

نا رب  نیا  نیا  ِشوـگ  نآ  نآ ، ياـپ  هتفرگ  نیا  تـسین  تـسیا  مد  یکی  ناـشمه  یپ  زا  تـسیا  هـظحل  کـی  وـج  تـس و  زا  ناشتـسین 
رد تسین  قوشعم  زجب  قشاع  لد  رد  تسا  ِقماو  هشیمه  ارذَع  لد  رد  تسا  قشاع  هعلمج  قوشعم  لد  رد  نیا  شوهیب  نآ  شوهدم و 

چیه دومن  اّبِغرُز  شیوخ  اب  سک  چیه  ار ؟ ود  نیا  دجنگب  اّبِغرِز  هچ  سپ  ار  دود  نا  دوب  رتشا  یکی  رب  تسین  قوراف  قراف و  ناشنایم 
نکمم نیا  كاردا  لقع  هب  رو  درم  ِگرم  رب  دـش  فوقوم  نیا  مهف  درک  مهف  شلقع  هک  هن  یّیکی  نآ  دوب  رای  تبون  هب  دوخ  اـب  سک 

ٍهاَلَـص ِیف  شُک !  سفن  دـیوگب  نوچ  ترورـض  یب  شُه  هاـش  دارد  هک  تمحر  ناـنچ  اـب  يدـش ؟ بجاو  هچ  رهب  زا  سفن  ِرهق  يدـب 
جراعم 23) ( ) .دنا هتـسویپ   ) دـنا مئاد  ناشاهزامن  رب  هک  نانآ  َنوُِمئاد : ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نوُِمئاَد :

دننک یمن  هدنـسب  زامن  رازه  دـصناپ  هب  هکلب  هناگجنپ  ياهزامن  هب  قح  ناقـشاع  دریگ :...  مارآ  جـنپ  هب  هن  نارازگزاـمن ) فصو  رد  )
دنزامن رد  هشیمه  نانآ  .نآ  زج  هاوخ  زامن و  لاح  رد  هاوخ  دنیوا  دای  رد  هشیمه 
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َنوُرُکْذَی َنیِذَّلا  دـیامرف : نانآ  فصو  رد  نآرق  هکنانچ  دـنرکذ .) رد  هتـسویپ  ای  .اه و  هلفان  ای  بجاو و  ياهزامن  رد  .دـنیادخ  دای  هب  )
هک تسا  یثیدـح  زا  هتفرگ  هلمج  نیا  .نک  رادـید  نایم  رد  زور  کی  اّبِغ : رُز  ( 191 نارمع ، لآ   ) .ْمِِهبُونُج یلَع  ًادوُُعق َو  ًاـماِیق َو  َهَّللا 

: تسا ریثا  نبا  هیاهن  رد  .تسا  هدروآ  تیاکح 82 ) مود ، باب   ) ناتسلگ رد  يدعس  هکنانچ  دنا  هتسناد  هریرهوبا  ار  نآ  يوار 

ابُح دَدزَت  اّبِغ  رُز 

هب رادـید  يارب  ار  نآ  سپـس  .يراذـگاو  رگید  زور  يرآ و  رد  ار  نآ  زور  کی  هکنانچ  هاگروخبآ  رد  تسا  رتش  ندـش  دراو  ّبِغ  . 
: تسا هدش  هتسناد  یفیص  نب  مثکا  هتفگ  زا  هلمج  نیا  ص 251 ) ج 1 ،  ) راونالاراحب رد  و  ّبَغ ) لیذ  هیاهن ،  ) .دنا هدرب  راک 

اّبُح دَدزَی  اّبِغ  رُزَی  نَم  َو 

تسا هدش  تیاور  ادخ  لوسر  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  هرصبتلا  همامالا و  باتک  زا  زین  . 

.اَّبُح دَدزَت  اَّبِغ  رُز  : 

رادید هب  ایرد  رد  هک  دنا  یهام  نوچ  ناناجکی  اما  تسا  ناگناگیب  يارب  هاگهاگ  رادید  ( ) ص 355 ج 1 ، راونالاراحب ، )

396 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .درم یهاوخ  دتفا  نورب  یکی  یتخل  رگا  دنا و  هدنز  رگیدکی 

تساه گنج  تسوی  اب  ار  نایهام  تساهگنر  نارازه  یکشخ  رد  هچرگ 

دای هب  هشیمه  ادـخ  ناقـشاع   ) .ادـخ دای  زا  تیانک  ایرد : نیا  بآ  لج  ّزع و  کلم  دـنام  نادـب  ات  لثم  رد  ایرد  تسیچ  یهام ، تسیک 
قشاع ( 3 تیب 1949 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دراد اقـستسا  يرامیب  هکنآ  .هاوخ  بآ  یِقـسَتسُم : .درادـن ) ینعم  نانآ  ارب  نامز  دـنیوا و 

: بش زور و  ندوب 

قافّتا اما  تروص  رد  فلتخم  قانتعا  ردنا  زور  اب  نینچ  بش 
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دننت یم  تقیقح  کی  ود  ره  کیل  دنا  نمشد  ّدض و  ود  رهاظ  بش  زور و 

اه ناتـساد  ود ، نآ  هرابرد  هک  هدادلد  ود  ِقماو : ارذَـع و  شیوخ  راک  لعف و  لیمکت  یپ  زا  شیوخ  وچمه  ار  رگد  ناهاوخ  یکی  ره 
.تسا يرصنع  يارذع  قماو و  ود ، نیا  ناتساد  نیرت  فورعم  .هدمآ  رد  یسراف  رثن  مظن و  رد  تسا و  هدش  هتشون  هدورس و 

(. هدننک ادج  رایسب   ) تسا هغلابم  قوراف »  » و هدننک ، ادج  قراف 

هب تراشا  ار  نآ  سفن : رهق  .نت ) ود  رد  دـنا  حور  کی  تقیقح  هب  اـما  دـنا  نت  ود  رهاـظ  هب  قوشعم  قشاـع و  دـنچره   ) .گـنز ارد :
ثیدح

هُسفَن َّلَذ  نَِمل  َیبوُط 

.دنا هتفرگ 

و .مُکَـسُفنا » اُوُلتقاَف  : » هک تسا  نتـشک  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  رهق  اـما  هُسفَر  يدُری  هک  ار  سکنآ  ياو  هسفن  ّتلذ  هکار  نآ  کـنخ  يا 
.تسا ینعم  نیا  دیؤم  تیب 2685 

.یلع ّلج و  قح  ترضح  .لقع  هدنشخب  شه : هاش 

.تسا لیئارسا  ینب  هرابرد  هیآ  نآ  دنچره  .مکسُفنا » اُوُلتقاَف   » هب تسا  تراشا  هدش  هتشون  هکنانچ  تسا و  رما  لعف  شک  شُک : سفن 

ود نآ  زا  ار  نخس  ات  دروآ  یم  مهارف  انالوم  يارب  یلاجم  زغچ  شوم و  يوگ  تفگ و 

397 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یب یتخل  یهام  هکنانچ  .دنیایرد  نایهام  نانآ  تسایرد و  وا  .دنیادخ  دای  هب  هتـسویپ  نانآ  هک  دـناشکب  قح  ناقـشاع  هب  دـنادرگرب و 
.دومرف دهاوخن  شومارف  ار  نانآ  زین  ادخ  هکنانچ  .دوب  دنناوتن  لفاغ  قح  دای  زا  يا  هظحل  نانآ  دنام  هدنز  دناوتن  بآ 

نآ مه  نیا و  مه  تسه  تبسن  هب  وک  ناد  قوشعم  شیدید  قشاع  هک  ره 

هب مه  دیوج  بآ  ناهج  زا  دنیوج  بآ  رگ  ناگنشت 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3417 

http://www.ghaemiyeh.com


: هراب نیا  رد  تسار  ضراف  نبا  ناگنشت و  ملاع 

تُّتَشَّتلا َوحَم  ِعمَجلا  ُوحَص  َتَبثا  ٌدِحاَو َو  ِهَقیِقَحلا  ِیف  اَّنا  ُتقَّقَحَت 

یبآ ِزغچ  زا  نتسج  تَلصُو  يراز و  هبال و  رد  شوم  ندرک  هغلابم 

یبآ ِزغچ  زا  نتسج  تَلصُو  يراز و  هبال و  رد  شوم  ندرک  هغلابم 

زا يوت  مباوخ  تَولَس و  رارق و  بش  يُوت  مبات  بَسکَم و  رون و  زور  رارق  مد  کی  تخر  یب  مرادن  نم  راکرهم  زیزع  رای  ياک  تفگ 
«27  » هاوخکین يا  لاصو  يدرک  هبت  ار  هاگتشاچ  هفیظو  يزورنابش  رد  ینک  مدای  مرک  زا  تقو  یب  تقو و  ینک  مداش  را  دشاب  تّورم 

.زرورهم تسود ، راک : رهم  رَقَبلا  ُعوُج  نیرق  اقستسا  ره  اب  رگج  ردنا  متساقستسا  دصناپ 

.دنداهن رگیدکی  اب  هک  تاقالم  تقو  هب  تسا  تراشا  هاگتشاچ : هفیظو  يراوتسا  متسج  هیاد  زا  ارچ  يراک  رهم  متسج  سیو  زا  ارچ 

.دشاب هنسرگ  ءاضعا  ریس و  مکش  هک  تسا  نآ  رقَبلا : ُعوُج  دندمآ  یم  يا  هشوگ  یحابص  ره  دندش  یتاقیم  ِطوبرم  نت  ود  ره 

نیا ریقف  رد  رگنب  هاج و  تاکز  هِد  ریما  يا  نم  مغ  زا  يزاـین  یب  رقبلا  ُعوُج  زا  هراـچیب  رخ  نآ  رحـس  اـت  بش  نآ  تشگ  ولهپ  هب  سپ 
دن یم  اـه  ثدـح  رب  یباـتفآ  دَنَـس  وت  ِّماـع  فـطل  دـیوجن  یم  تسا  رترب  نآز  وـت  ِّماـع  فـطل  کـیل  تسا  روـخرد  اـن  بدا  یب  ریقف 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 27)

متسیناسنا هفرط  تیاوه  رد  متسین  عناق  راب  کی  نیدب  نم 

399 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دوب تفاتب  یماّمح  راوید  رد و  رد  تفای  رون  دش  ینخلگ  رد  ثدح  ات  هدش  مزیه  ییکشخ  زا  ثدح  نآو  هُدبان  ینایز  نآز  ار  وا  رون 
وا رب  نوچ  نونک  شیارآ  دش  شیالآ ،
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زا تسُر  تشگ و  یکاخ  وزج  دروخب  ار  اه  ثدح  یقاب  نیمز  ات  درک  مرگ  ار  نیمز  هدعم  مه  سمـش  نوسف  نآ  دیـشروخ  دـناوخرب 
نینچ ار  ناثیبخ  نوچ  دنک  نیرـسن  سگرن و  تابن و  شِک  دنک  نیا  تسا  نیّرتب  هک  ثدـح  اب  تائِّیَّسلا  ُهلالا  اوُحمَی  اَذَـکَه  تابَن  يو 

يا ایب  ار  نیا  مییک  ام  تغل  رد  نابز و  رد  دجنگن  هک  تَؤاَر  ٌنیَعَال  هک  ناشقح  دهدنآ  دَصَر  رد  دـشخب  هچ  ات  ار  نیبِّیط  دـهد  تعلخ 
ملاصخ تشز و  نم  هک  يا  مَیِهوُک  رام  وچ  يرهَز  ُرپ  هک ز  میهورکم  یتشز و  ردنا  رگنم  نسح  ِقلُخ  زا  نک  نشور  نم  زور  نم  رای 

نم میتشز  ِلامک  رد  ار  رام  نیا  هِد  سواط  تنیز  ار  راخ  هِد  لگ  ِنسُح  راـهبون  تشک  راـخ  وا  ارم  نوچ  لـگ  موش  نوچ  تشز  هلمج 
دهاوخ وت  لف  مریمب  نوچ  یهس  ورـس  ترـسح  يارآ  رب  وت  یهتنم  نآز  یهتنم  نیا  تجاح  یهَتنُم  نف  رد  لضف و  رد  وت  فطل  یهَتنُم 
هحون تسج  کـشا  شفیطل  مشچ  زا  دـهاوخ  تسـشن  دـهاوخ  یـسب  مروگ  رـس  رب  تسا  يرب  وا  تجاـح  هچرگ ز  مرک  زا  تسیرگ 
نخس نآز  نک  نم  شوگ  رد  يا  هقلح  نکب  نونکا  اه  فطل  نآز  یکدنا  میمولظم  زا  تسب  دهاوخ  مشچ  میمورحم  رب  درک  دهاوخ 

ِكَردَـم رب  ناـشفرب  نم  كاـخ  اـب  وت  تفگ  ياوخ  هکنآ  نخـس  نآز  نک  نم  شوگ  رد  يا  هقلح  نکب  نونکا  اـه  فطل  نآز  هکنآ 
هب دنـشاب و  هتـشاد  دای  هب  ار  نادنمتـسم  یتسیاب  یهلا  فطل  زا  نارادروخرب  نامعنُم و  هکنادـب  تسا  تراشا  هاج : تاکز  نم  كانمغ 

هک تسا  هدمآ  يونثم  ثیداحا  رد  .دنسرب  نانآ  لاح 

ُهَثاَغا ِهاَجلا  ُهاَکَز 
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نافهَّللا

رد قالخالا  مراکم  باوبا  رد  ص 345 ) ج 66 ،  ) راونالاراحب رد  یلو  .تسا  هتـسناد  تاعوضوم  زا  ار  نآ  عوصرملا  ؤلؤّلللا  فلؤم  . 
« .ِنَدَبلا ِهَُّوق  ِهاَجلا َو  ِلاَملا َو  َنِم   » دنک ریسفت  نینچ  ار  هوَکَّزلاُوتآ »  » لیئارسا ینب  هب  باطخ  هرقب  هروس  هیآ 83  ریسفت 

400 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسین ندرک  فطل  راوازس  هک  .قیالان  روخ : ردان 

.تلع لیلد ، دَنَس :

، ناگمه هب  ندیـشخب  رد  تسوت و  یتاذ  ياه  تفـص  زا  یگدنـشخب   ) دنک نیقلت  افو  ّتیـسنج  هنرو  دنَـس  دیاب  ببـس  ار  توادـع  ره 
 ...: اه ثدح  رب  یباتفآ  .دهاوخ ) یمن  یبجوم  یببس و 

دنک شتآ  ِقیال  ار  رت  ِكرچ  دنز  شتآ  زا  مد  هک  یباتفآ 

نآ دبات ، یم  ناویح  عوفدم  رب  باتفآ  دش :...  ینخلگ  رد  ثدح  ات  ررش  دص  دتفا  صرح  نُوت  هب  ات  رز  درک  مه  ار  گنس  نآ  باتفآ 
دوب دیلپ  دوب  ثدح  ات   ) .دهد یم  ینشور  ددرگ و  یم  شتآ  دوش و  یم  هتخیر  مامح  ِنوت  رد  دش  کشخ  نوچ  دنک ، یم  کشخ  ار 
مرگ ار  نیمز  تسا ، نینچ  زین  نیمز  رب  باتفآ  شبات  دش و  مامح  یمرگ  بجوم  دیشخب و  ینـشور  تفای و  غورف  تشگ  شتآ  نوچ 
 ...: هلالاوُحمی .دریگ ) توق  اه  ینتـسر  دور و  كاـخ  دروخ  هب  تسا  نآ  رد  هک  ییاـهدوک  اـت  دوش  یم  بجوم  نآ  یمرگ  دـنک  یم 

« کسانم ( » هبشمب هب  هّبشم  هفاضا  : ) کسانم ِنرـسَن  ( 70 ناقرف ،  ) .ٍتانَـسَح ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلْوُأَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا 
.تسا تدابع  تعاط و  زا  تیانک  کسانم » نیرسن   » تیب نیا  رد  .تسا و  شور  کسنم :»  » عمج

.3 تیب 3405 / لیذ  هب : دینک  هاگن  تَأَر : ٌنیَعَال 

روخ رد  هچ  ام  ار : نیا  مییک  ام 
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.میوش تأَر » ٌنیَع  َال  اَم   » لومشم هک  مینآ 

نوگرگد ار  نآ  دهاوخ  ادخ  رگا  اما  تسا ، یتاذ  هک  تواقش  تداعس و  هرابرد  نایرعشا  هدیقع  هب  تسا  تراشا  لگ :...  موش  نوچ 
.تسا هدمآ  يونثم  يواطم  رد  اهراب  هکنانچ  تخاس  دهاوخ 

: تفگ یهاوخ  هکنآ 

میناحتما رد  تمغ  زا  رمع  همه  درک  یتشآ  یهاوخ  گرم  دعب  وچ 

401 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  میناگدرم  نوچ  ام  میلست  رد  هک  نک  یتشآ  مدرم  رادنپ  نونک 

مـسا تروص  نیا  رد  .ساسا  هخـسن  طبظ  تسا  نینچ  كَردَـم : میناـمه  نونکاـک  هد  هسوب  ار  مخر  ناد  هسوب  یهاوخب  مروگ  رب  وچ 
.تسا مهف  هشیدنا و  نآ  زا  دوصقم  تسا و  ناکم 

يراوخ دزاس و  یم  قح  ترـضح  هاگـشیپ  هب  هدـنب  لسوت  هثاغتـسا و  تلیـسو  زغچ  اب  ار  شوم  يوگ  تفگ و  اه  تیب  نیا  رد  اـنالوم 
نآ یشخب  ینـشور  تلیـسو  نآ  شبات  دبات و  یم  اه  يدیلپ  رب  دیـشروخ  هکنانچ  دیوگ  یم  .دنک و  یم  تسیاقم  وا  فطل  اب  ار  هدنب 

ینتسر توق  بجوم  ات  درب  یم  ورف  نیمز  رد  ار  نیمز  يور  ياه  یگدولآ  باتفآ  یمرگ  دنیب و  یمن  ینایز  دوخ  ددرگ و  یم  يدیلپ 
دوخ تسپ  تجرد  هب  سپـس  .هدیدن  يا  هدید  هک  دشخب  یم  نآ  ار  ناکین  اما  .تسا  نینچ  روخردان  ِناگدنب  اب  ادخ  فطل  .ددرگ  اه 

يراخ زا  ار  وا  دریگب  هدیدان  ار  شیتشز  دـهاوخ  یم  یلاعت  قح  زا  اجک و  تَأَر » ٌنیَعَال   » نارادروخرب اجک و  ام  هک  دـنک  یم  تراشا 
منونک هک  هب  نامه  دش  دهاوخ  مبیصن  وت  نارفغ  ماجنارس  نوچ  هک  دنک  یم  تراشا  نایاپ  رد  دنادرگ و  لدبم  لگ  هب  درآ و  درد  هب 

یشخبب و
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.يرذگرد مهانگ  زا 

تقَولا ُنبا  ُّیفوُّصلا  ٌتافآ َو  ِریِخأَّتلا  یِف  هک  ارم ، تجاح  نیا  ِحاجنا  زادنَیَم  هیسن  رد  شیدنَیَم و  هناهب  هک  ار  زغچ  رم  شوم  ندرک  هبال 

هراشا

تقَولا ُنبا  ُّیفوُّصلا  ٌتافآ َو  ِریِخأَّتلا  ِیف  هک  ارم ، تجاح  نیا  ِحاجنا  زادنَیَم  هیسن  رد  شیدنَیَم و  هناهب  هک  ار  زغچ  رم  شوم  ندرک  هبال 

قرغتـسم شنادنچ  دنادرگن  جاتحم  ادرف  هب  شرگن  هب  ار  وا  تسا  تقوهک  یفوص  قفـشم  ِبا  درادـن و  زاب  ردـپ  نماد  زا  تسد  نبا  و 
َءاـسَمَال ِهَّللاَدـنِع َو  َحاَبَـصَال  هک  يرهَد  هن  دـشاب  يِرهَن  دـشابن  لبقتـسم  رظتنم  ماوع ، نوچ  هن  شیوخ  ِیباَـسِحلا  ُعیِرَـس  رازلگ  رد  دراد 

حور تسا و  يوزج  لقع  هّطخ  رد  موسر  نیا  هک  دـشابن  قوبـسم  لاّجد  قباـس و  مدآ  دـشابن ، اـجنآ  دـبا  لزا و  لبقتـسم و  یـضام و 
ُهّللا زا  هکنانچ  ِهنِمزالا  ِهَقِرفَت  ُیفَن  اـّلا  ُهنِم  ُمَهفَیاـَل  هک  تسا  یتقو  نبا  وا  سپ  دـشابن  موسر  نیا  ناـمزال  ناـکمال و  ملاـع  رد  یناویح ،

يِدحاو تقیقح  ین  یئود  یفن  دوش  مهف  ٌدِحاَو 

هس یهاگتشاچ  ادرف  هک  ای  مَهَـش  يا  زورما  وت  یهاوخ  مرد  کی  شاِرف  مناج  ار  وت  ياه  مدق  يا  شاپ  میـس  هجاوخ  تفگ  ار  ییفوص 
هِد دقن  مدیـشک  تشیپ  افق  کن  هب  هیـسن  ياطع  زا  دقن  ِیلیـس  مرد  دص  ادرف  نیا و  زورما  هکنآز  مرَت  یـضار  مرد  ِمین  يِد  تفگ  مرد 

تیب رد  و  اهب ، تخادرپ  رد  ریخأت  ینعم  هب  رتشیب  .هیَئِسَن  هیسن : تسا  وت  تسم  شیلیسو  افق  هک  تسا  وت  تسد  زا  هک  یلیس  نآ  هصاخ 
.تسا ریخأت  قلطم  ینعم  هب 

.ندرک اور  ندروآرب ، حاجنا :

( .تسا یلثم   ) .تساه تفآ  ندنکفا ، سپاو  رد  تافآ : ِریِخأَّتلا  ِیف 

درامـش یم  تمینغ  ار  تقو  هک  ور  نآ  زا  یفوص : ندوب  تقَولا  ُنبا  تافآ  ریخأَّتلا  ِیف  تفگ  یم  کلف  تاـجانم  رد  قیاقـش  اـب  هشفنب 
لد رب  رایتخا  یب  تقو 

 ) يونثم حرش 
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403 ص : ج 7 ، يدیهش ،) 

.دناد منتغم  ار  نآ  دیاب  تسین  وا  رایتخا  رد  تلاح  نیا  نوچ  دناتس و  یم  زاب  دوخ  لاح  زا  ار  وا  دیآ و  یم  رد  کلاس 

ردپ نماد  رـسپ  هکنانچ  درادن : زاب  ردپ  نماد  زا  تسد  نبا  لاح  تقو و  زا  تسا  غراف  یفاص  کیل  لانَم  رد  دـشاب  تقولا  نبا  یفوص 
.دهد یمن  تسد  زا  ار  تقو  یفوص  دنک  یمن  اهر  ار 

ار هملک  نیا  ناـحراش  .رهن  هب  بوسنم  يرهَن : .تسا ) رذـگدوز  تقو  هکنادـب  تسا  تراـشا   ) .ندرک هبـساحم  دوز  یباـسِحلا : ُعیِرَس 
رارمتسا عاطقنا  نودب  هکنآ  درک ، روصت  دناوتن  ار  نامز  زا  ندیرب  هکنآ  درب ، یم  رس  هب  نامز  رد  هکنآ  دنا : هدرک  ریـسفت  نوگ  هنوگ 

تـسا دوصقم  ددجت  اب  هارمه  ِرارمتـسا  يرهَن »  » زا .تسد  نیا  زا  ییاهریـسفت  و  دـنیب ، یم  یلجت  قح  ترـضح  زا  مد  ره  هکنآ  دراد ،
.رهن بآ  دننام  تسا  ریاغم  شیپ  هظحل  اب  شا  هظحل  ره  یگتسویپ  نیع  رد  هکنانچ 

تسد هب  ینابنج  زیت  شک  ررش  نوچ  تسا  هدمآ  لکش  رمتسم  يزیت  نآ ز 

َّنِإ هک : میرک  نآرق  رد  ناـیقتم  فـصو  هب  تـسا  یحیملت  نآ  رد  زارد و  سب  دـیامن  شتآ  رظن  رد  زاـس  هـب  یناـبنجب  ار  شتآ  ِخاـش 
دـیرفآ و ادـخ  هک  دوب  ناسنا  نیتسخن  مدآ ، میناد  یم  هکنانچ  قباس : مدآ  ص 49 ) ج 1 ، دیحوتلا ، رارـسا   ) .ٍرَهَن ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنیِقَّتُْملا 

نورب یفوص  تسا و  نامز  رد  ود  ره  نیا  تسا و  ماجنا  زاغآ و  زا  تیانک  لاجد  مدآ و  .دمآ  دـهاوخ  نامز  ياهزور  نیـسپاو  لاّجد 
.نامز زا 

نیا صاخ  ناکم  نامز و  هکارچ  تسین  نامز  رد  وا   ) .دنکن مهف  نامز  هقرفت  یفن  زج  وا  زا  ُهنِم : ُمَهفَیال 
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: دِحاَو ُهَّللا  .ناهج ) نیا  قوف  تسا  یناهج  رد  وا  تسا و  ناهج 

 ... مهو دسانش و  سح  هک  ین  دَمَص  نآو  مهف  دناد و  لقع  هک  ین  دَحا  نآ 

404 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا ع )  ) یلع مالک  رد  و  « 28 ( » ص 64 هقیقحلا ، هقیدح   ) دوبن طلغ  یکی  ردنا  زگره  دوبن  طقس  ودب  زج  یئود  رد 

ٍدَدَِعب َال  ٌدِحاَو 

.هدنشخب زا  تیانک  شاپ : میس  . 

ياج هب  مرت » یـضار   » لعف اما  دـنک ، یم  هدافا  ار  ینعم  نینچ  مه  رهاظ  دـنا و  هدرک  ینعم  زورید  ار  يد  امومع  ناحراش  .زورید  يِد :
زورما مرد  مین  هک  هدب  مرد  مین  نونکا   ) تسا رما  لعف  هد  يد  تفگ  تسا  نکمم  .دـنایامن  یم  دـیعب  ار  هیجوت  نیا  مدوب » رت  یـضار  »

دـص زا  تسا و  زورما  دقن  زورید  مرد  مین  دوب : دهاوخ  نینچ  ینعم  میریگ  زورید  ینعم  هب  ار  يد  رگا  و  .تسادرف ) مرد  دص  زا  رتهب 
.دوب دهاوخ  رتهب  تسا  هیسن  هک  ادرف  مرد 

.تسوکین دسر  یم  تسود  زا  هچره  شیلیس :...  افق و  مکح ) لاثما و  « ) .هیسن ياولح  زا  هب  دقن  هکرس  : » ریظن تسا  یلثم  دقن : ِیلیس 

يا يوج  نیز  شکم  رـس  ناور  بش  زا  هم  يور  نآ  دزُدم  رد  نامز  نیا  ِدقن  راد  تمینغ  شوخ  ناهج  دـص  ناج و  ِناج  يا  ایب  نیه 
اجنآـک رود  زا  نادـب  سپ  تسم  هزبس  وج  بل  رب  ینیبب  نوچ  نیمـسای  درآرب  رـس  ِبل  بل  نیعَم  بآ  زا  ددـنخ  وج  بل  اـت  ناور  بآ 

سفن ره  باوخ  رد  دوب  هک  سک  چیه  دـنیبن  بش  درابب  رگ  راز  هزبس  ناراب  زاّمغ  دوب  هک  راگدرک  ٌهوُجُو  مُهامیِـس  تفگ  تسه  بآ 
لیمَج ناتسلگ  ره  ِّیگزات  سفن  و 
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هگیب هگ و  هک  مَِسق  زا  اطع و  زا  نک  نانچنآ  ییباَهَو  تمحر و  هاش  کیل  ییبآ  وت  میکاخ  نم  یخا  يا  لیلد  یناـهنپ  ناراـب  رب  تسه 
مبیکرت هکنآز  دش  هتسب  نم  رب  بآ  رد  ندمآ  تمحرم  تباجا  زا  منیبن  یم  تمناوخ  یم  ناج  هب  نم  وج  بل  رب  مسر  یم  تمدخ  هب 

نآ ِرخآ  رای  ود  نآ  راک  نیا  ردـنا  دـندرک  ثحب  دـنک  هگآ  نم  گناب  زا  ار  وت  ات  ددـم  نک  یناشن  ای  یلوسر  ای  دـش  هتـسُر  یکاخ  ز 
زار فـــــشک  ددرگ  هتـــــشر  بذــــَـج  اـــــت ز  زارد  هتـــــشر  کـــــی  دـــــنرآ  تــــسد  هــــب  هــــک  رارق  دـــــمآ  نآ  ثــــحب 

__________________________________________________

.يداجس رتکد  يروآدای  ( 28)

405 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ندـب اب  ناج  نوچ  میزیمآ  ردـنا  نت  ود  ام  نف  نیز  مییآ  مه  هب  ات  وت  ياپ  رب  شرگید  دـیاب  تسب  وت  ود  هدـنب  نیا  ياپ  رب  يرـس  کی 
رد دیآ  نت  شوم  زا  هتسَر  یـشهیب  باوخ  ِبآ  رد  ناج  ِزغچ  نامـسآ  شنیمز ز  رب  دناشک  یم  ناج  ِياپ  رب  نامـسیر  نوچ  نت  تسه 
اه شیع  زغم  هدنگ  شوم  بذج  يدوبن  رگ  دشچ  یم  ناج  شـشک  نیز  یخلت  دـنچ  دـشک  شزاب  نامـسیر  نآز  نت  ِشوم  یـشوخ 
رـس نآز  نم  ياپ  رب  هرگ  هتـشر  ِرـس  کی  باـتفآ  شخبرون  زا  يونـشب  باوخ  يزیخرب ز  زور  نوچ  شیقاـب  زغَچ  بآ  نورد  يدرک 

هک ثیدح  نیا  زغچ  لد  رب  دمآ  خلت  دیدپ  هتشر  ِرـس  دش  کن  ار  وت  رم  دیـشک  یکـشخ  نیا  رد  نم  مناوت  ات  نز  هدقع  رب  اپ  وت  رگید 
.شوم هدنیوگ  تسا و  زغچ  بطاخم  ایب : ثیبخ  نیا  درآ  هدقع  رد  ارم 

: راد تمینغ  شوخ 
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: ریظن

دـنک و یم  رفـس  بش  رد  هکنآ  ور : بش  یناد  اـت  تسا  مد  نیا  ناـج  يا  تاـیح  زا  لـصاح  ینوتب  هک  ردـق  نآ  ناد  تمینغ  ار  تقو 
ات دنک  تیادهار  وا  امنهار  دیاب  هتسویپ  هک  تسا  یکلاس  زا  تیانک  .دراد  ینشور  هب  زاین  دنیب و  یمن  تسرد  ار  هار  ابلاغ  سک  نینچ 

.دهرب اه  هسوسو  رطخ  زا 

.مشاب رطاخ  داش  هتسویپ  ات  رادم  غیرد  نم  زا  ار  دوخ  تیانع  رظن  شکم :...  رَس 

رابیوج بل  هزبس  هکنانچ  تسا  رادروخرب  ینابر  تیانع  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دوش  هدـید  طسب  لاح  رد  یکلاس  هاـگره  ینیبب : نوچ 
.دهد یم  ربخ  بآ  ندوب  زا 

: هوُجُو مُهامیِس 

يا هیاپ  ار  كاخ   ) .زغچ هب  تسا  شوم  باطخ  .نم  ردارب  یخا : يا  ِمنُم  امیِـس و  تسا  زاّمغ  هکنآز  مِهِهجَو  ِیف  مُهامیِـس  قح  تفگ 
ار بآ  تسا و  تسپ 

406 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.بیصن شخب ، تمسق : عمج  مَِسق : .تسا ) كاخ  هب  ششخب  بآ  ّتیصاخ  اما  الاب  یماقم 

یم مولعم  هتـشر  شـشک  زا  ندش : فشک  هتـشر  ِبذَج  زا  زار  .دـمآ ) مناوت  یمن  بآ  رد  میکاخ  نوچ   ) .ندوبن نکمم  ندـش : هتـسب 
.متسه ترظتنم  بآ  بل  رب  شوم - نم - هک  دوش 

.دـنرادن تَّیخنـس  مه  اب  هک  تسا  دوجوم  ود  نتـسویپ  زمر  زغچ  شوم و  نتـسویپ  ناتـساد  مینیب ، یم  دـعب  هب  تیب 2735  رد  هکناـنچ 
.يولِع ناج  زمر  زغچ »  » تسا و یکاخ  نت  زمر  شوم » »

ملاع هب  ار  وا  ناج  دـناشک و  یم  یکاخ  ناهج  هب  ار  يولع  ناج  نت  .تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  يونثم  رد  اـهراب  هنوگ ، ّقلعت  نیا  زا 
دوش و یم  اهر  نت  دیق  زا  ناج  هک  تسا  باوخ  رد  اهنت  دناوخ ، یم  الاب 
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دهاوخ یم  نت  دوـمن  یمن  لـمحت  ار  ناـهج  نیا  ياـه  جـنر  ناـج  دوـب  یمن  نت  هقلع  رگا  .ددرگ  یم  تسوا  ّصاـخ  هک  یناـهج  رد 
.دهرب نآ  هدقع  زا  هک  دهاوخ  ناج  دشاب و  هارمه  ناج  اب  هتسویپ 

تـسا هدرک  لُک  ِحول  زا  لد  رون  مهَو  هن  ار  تساِرف  نآ  ناد  قح  فصو  یهت  دوبن  ینف  زا  دـیآرد  نوچ  یَهب  درم  لد  رد  تهارک  ره 
ییتفگ لیلق  هن  ریثک و  هن  َتل  همه  اب  لیپ  ياپ  یتفرن  هبعک  بناج  تیَه  گناب  نابلیپ و  نآ  دِـج  اـب  تیب  هب  ناریَـس  زا  لـیپ  عاـنتما  مهف 

نز ماگ  یتشگ  هبـسا  دـص  رن  لیپ  نمَی  يوس  شرـس  يدـندرک  هکنوچ  وا  يازفا  لوَص  ناج  نآ  درُمب  ای  وا  ياهاپ  دـش  کشخ  دوخ 
زا وا  ناوخا  همه  اـب  فسوی  رهب  وخ  كاـپ  نآ  یبـن  بوقعی  هک  هن  دورو  اـب  ِِّیلَو  سح  دوب  نوچ  دوب  هاـگآ  بیغ  مخز  زا  لـیپ  ِّسح 
يا هد  یتلهم  شزور  ود  کی  ررـض  زا  شیدنَیَم  شدنتفگ  هلمج  نامز  کی  ارحـص  يوس  شدـنب  ات  نارَداد  شدنتـساوخ  نوچ  ردـپ 

«29  » ردپ

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 29)

نیِعَظ ناریَس و  هب  ار  دوخ  فسوی  نیما  يراد  یمن  ار  ام  ارچ  هک 

تسا رتراوزاس  فسوی ، هروس  هیآ 11  اب  تیب  نیا  و 

407 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

مقَـس درد و  ملد  رد  دزورف  یم  مرب  زا  شلقن  هک  مناد  نیا  تفگ  مینـسحم  نیما و  توعد  نیا  رد  ام  مینک  يزاب  اه  جرم  رد  مه  هب  ات 
(. نورد  ) نشور کین ، ِّیَهب : یَهب : غورف  لد  دراد  شرع  رون  هک ز  غورد  دیوگ  یمن  زگره  ملد  نیا 

.لمع رثا ، نَف :

نیا رهب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3427 

http://www.ghaemiyeh.com


، نآ هفـشاکم  تسا و  رـس  هنیاعم  نافراع  حالطـصا  رد  هسارف : تسارف : نا  نف  هب  دش  ناسکی  لوب  كاپ و  بآ  ندـناش  شتآ  رادـقم 
دوخ نالیپ  ههَربا  دروآ  ناتساد  هب  تسا  تراشا  تَیب : ناریـس  لیپ و  ( 2 تیب 1559 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  « ) .نمؤُملا َهَساَِرف  اوُقَّتا  : » هک

دنتسارایب و ار  نالیپ  نوچ  : » تسا هدمآ  اهریـسفت  رد  هکنانچ  ( 2 تیب 3420 / لیذ  هب : دـینک  اگن   ) .هبعک هناخ  تخاس  ناریو  يارب  ار 
هب وا  يور  رگا  داهنن و  ماگ  کی  بناـج  نآ  زا  دـندز ، ار  وا  هک  نادـنچ  تفخ و  ورف  رتهم  لـیپ  نآ  .ندرک  دنتـساوخ  هناـخ  گـنهآ 

ص ج 2 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریـسفت  « ) .تفخ یم  ورف  دنداهن  یم  هبعک  هب  وا  يور  نوچ  تفر و  یم  باتـش  هب  دندرک  یم  رگید  یهار 
ََکل َْتیَه  َْتلاق  َو  ع :)  ) فسوی اب  زیزع  نز  هملاکم  رد  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هچنادـب  تسا  تراشا  .باتـشب  اـیب ، َتیَه : ( 408

.ندز تل : ( 23 فسوی ،  ) .ِهَّللا َذاعَم  َلاق 

.هدنرب هلمح  یپایپ  ازفا : لوص  .هلمح  لوَص :

.ناباتش تخس  زا  تیانک  هبسا : دص 

(. اه یناهنرب   ) هاگآ دورو : اب 

راز هزبس  رد  ات  نک  هناور  اـم  اـب  يار  وا  ادرف  دـنتفگ  ْبَْعلَی : ْعَتْرَی َو  ًادَـغ  اـنَعَم  ُْهلِـسْرَأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  نتـساوخ : ردـپ  زا 
.ردارب رَداد : ( 12 فسوی ،  ) .دنک يزاب  ددرگب و 

َُهل اَّنِإ  َفُسُوی َو  یلَع  اَّنَمْأَت  ََکل ال  ام  انابَأ  ای  اُولاق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ررض : زا  شیِدنَیَم 

408 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک مناد  نیا  تفگ  ( 11 فسوی ،  ) .میتسه وا  هاوخکین  ام  هک  یلاح  یناد  یمن  نیما  فسوی  رب  يار  ام  ارچ  ام ، ِردپ  دنتفگ  َنوُحِصاَنل :
دزن زا  فسوی  ندرب  مناد  یم  ...: 
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.مراد ادخ  زا  ار  ماهلا  نیا  نم  تسا و  نم  جنر  بجوم  نم 

، دوبن يو  ِدهَج  زا  تهارک  نآ  ندمآ  دیدپ  و  دمآ ، دیدپ  لد  رد  یتهارک  شوم  هب  نتسویپ  زا  ار  زغچ  هک  دوب  یتراشا  تیب 2742  رد 
رومأم هک  یلیپ  هب  هکنانچ  دـندنم  هرهب  نآ  زا  زین  نارادـنا  رگید  .تسین  ناسنا  صاخ  تیانع  نیا  .قح و  بناـج  زا  دوب  یتیاـنع  هکلب 
.درک زیهرپ  دیاب  تسا و  داسف  نایز و  زا  نتخاس  هاگآ  دمآ ، دیدپ  لد  رد  تهارک  نینچ  رگا  دش و  تضافا  دوب  هبعک  ندرک  بارخ 

نیا نامز  نآ  دوب  هفـسلف  رد  اضق  هک  نانچنآ  یناشن  يو  زا  تشذـگرد  دادـِتعا  وا  درکن  ار  نآ  اضق  زو  داسف  رب  دـُب  یعطاق  لیلد  نآ 
هَّللا ُلَـعفَی  شدـنب  مشچ  تساـه  فیرـصت  نوگ  هنوـگ  ار  اـضق  نیا  هار  ِياـنیب  نداـتفا  بجَعلاوـُب  هاـچ  هب  دـتفا  روـک  هک  دوـبن  بجع 
دتفا هچره  دش  نیا  رد  نوچ  وا  لیم  هک  يدیوگ  لد  ییوگ  شنهآ  رهُم  نآ  رهب  ددرگ  موم  شَنَف  لد  دنادن  مه  دـنادب  مه  تساَشَیاَم 
تام دـشابن  نآ  الَعلاُوب  نآ  نیا  ردـنا  تام  دوش  رگ  دـنک  یم  لَّقَعُم  ناج  شلاـقع  رد  دـنک  یم  لَّفَغُم  مه  نیز  ار  شیوخ  وگ  شاـب 

نادنزرف دب  ّتین  زا  بوقعی  هک  یمیب  هب  تسا  تراشا  نآ : درب  اه  جراعم  رب  شطوبُه  کی  درخاو  شاالب  دص  زا  الب  کی  التبا  دـشاب 
وا امـش  هکنیا  زا  نم  ُْبئِّذلا : ُهَلُکْأَی  ْنَأ  ُفاخَأ  ِِهب َو  اُوبَهْذَت  ْنَأ  ِیُننُزْحََیل  یِّنِإ  .دنک  یم  ریبعت  نینچ  نآ  زا  میرک  نآرق  تشاد و  لد  رد 

رامش هب  دادتعا : ( 13 فسوی ،  ) .دروخب يار  وا  گرگ  مسرت  یم  موش و  یم  نیگهودنا  دیرب  یم  يار 
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نآ یلو  دش ، هتـشون   2 تیب 514 / لیذ  هک  دـش  لقن  یتیاور  تیب  نیا  دنتـسم  يارب  يونثم  ثیداـحا  رد  .ندروآ  باـسح  هب  ندروآ ،
.دش هدوبر  وا  زا  ع )  ) بوقعی لقع  تفگ  ناوت  یمن  هکارچ  دشاب ، قبطنم  دناوت  یمن  ع )  ) بوقعی اب  تیاور 

ترابع ِرهاظ  یلو  دنا ، هدرک  ینعم  تمکح  راهظا  ار  نآ  ناحراش  ضعب  ندوب : هفسلف  رد  اضق 

409 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ردپ هب  هک  ینانیمطا  فسوی و  يرادهگن  رب  ناردارب  دیکأت   ) .تسا يرهاظ  لیلد  رب  ندرک  هیکت  هفـسلف  زا  دوصقم  هک  دهد  یم  ناشن 
.تسا ( 18 جح : ، 27 میهاربا : ، 40 نارمع : لآ   ) میرک نآرق  زا  هتفرگ  .دهاوخ  یم  هک  دنک  نآ  ادخ  ُءاشَی : ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  .دنداد )

.نتفریذپ زا  تیانک  نتشگ : موم 

یم ار  نآ  دوش و  یم  مرن  نآ  ربرب  هتسنادن  هتـسناد و  دهاوخن  مه  دنچره  لد  دیـسر  یهلا  ياضق  نوچ   ) .تساضق زا  تراعتـسا  رهُم :
.هاگآ ان  لَّفَغُم : .دریذپ )

.دندنب ار  رتش  ياپ  نادب  هچنآ  ای  نامسیر  لاقِع :

.راتفرگ .لاقع  رد  هتسب  لَّقَعُم :

تام انالوم  ریبعت  هب  ای  ددرگ  یمن  هتـساک  وا  تبتر  زا  دـتفا  ییالب  نینچ  رد  ادـخ  يایلوا  زا  یـسک  رگا   ) .ـالاو تبتر  ياراد  ـالَعلاُوب :
.ندیشخب دنلب  تبتر  ندرب : جراعم  رب  .دراد ) یم  هاگن  اهالب  رگید  زا  ار  وا  هک  تسا  یئالتبا  ددرگ  یمن 

ياضق رگا  اما  دـیوگ  اـه  تیب  نیا  رد  .تسا  تفآ  هناـشن  ددرگ  دـیدپ  اـیلوا  زا  ییل  لد و  رد  تهارک  رگا  تفگ  شیپ  ياـه  تیب  رد 
.دنک یم  هیکت  يرهاظ  ياه  مکح  رب  يو  دشاب  یهلا 

یشیامزآ نآ  هکارچ  .تسین  یـصقن  ار  وا  رطخ  نآ  نتفریذپ  اما  تسود  یـسانشن ز  زاب  ار  نانمـشد  تسوپ  ریغ  ینیبن  دیآ  اضق  نوچ 
زا تسا 
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.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  رتشیب  حیضوت  دراد و  یم  زاب  اهرطخ  رگید  زا  ار  وا  هک  وا  يارب  ادخ  بناج 

زا دش  دازآ  ناهج و  ِّقِر  زا  تسَج  دـش  داتـسا  هتخپ و  وا  تبقاع  ماخ  تشز  نارازه  دـص  ِرامخ  زا  مادـُم  شدـیناهر  هک  یخوش  ماخ 
هچ بجع  يا  ناشدید  یب  هدید  لایخ  زو  ناشدـیلقت  رپ  تسـس  داقتعا  تسَر ز  زاب  قیالخ  زا  زِّیَمُم  دـش  تسم  تشگ  یلازَیال  بارش 
 ) يونثم حرش  دیسر  اه  ترازو  ّیهاش و  کُلم و  دیسر  اه  ترامع  نیا  نابایب  نآز  ناشن  یب  رحب  ِّدَم  رزَج و  شیپ  ناشکاردا  دنز  نف 

410 ص : ج 7 ، يدیهش ،) 

دیآ هَیِداَغ  اسَم و  ره  رد  دسر  یم  هیداب  نیز  ناوراک  رب  ناوراک  قوج  قوَج  تداهش  ردنا  دنـسر  یم  قوش  ِقاتـشُم  مدع  نابایب  نآز 
هاش هّداج  داهن  نودرگ  رب  تخر  اباب  دوز  داشگ  رب  ار  درخ  مشچ  رـسپ  نوچ  ور  وت  دـش  ام  تبون  مدیـسر  هک  ورگ  اـم  قاـثُو  دریگ  و 
یم یلاح  رهب  میَون  ياج  دصاق  ینیبن  یم  میور  یم  هتـسشن  ام  رگنب  کین  نادراو  نارداص و  وس  نآ  زا  نآو  ناور  وس  نیز  نآ  تسا 

.هدشن هدومزآ  هدیسرن ، لامک  هب  هدنب ) تفص  : ) خوش ِماخ  لآم  رد  اه  ضرغ  رهب  زا  هکلب  لام  سأر  يریگن 

.تسا التبا  زا  هراعتسا  تیب  نیا  رد  و  بارش ، مادم :

و دنک ، ناش  هتخپ  هک  تسا  نآ  يارب  دیآ  یم  هار  شیپ  ار  ناکلاس  هک  ییاه  شیامزآ   ) .يوایند تاقّلعَت  زین  ایند و  مدرم  ماخ : تشز 
.ایند هب  یگتسباو  .قلعت  زا  تیانک  .یگدنب  ّقِر : .دزاس ) ناشهاگآ  تسین  شیب  یبیرف  هک  نآ  ياهرویز  ایند و  زا 

بناج زا  هک  تفرعم  زا  تیانک  یلازَیال : ِبارَش 
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.دوش هضافا  ودب  یلاعت  قح 

یـشنیب ار  وا  دناهر و  یم  رگید  ياهدنزگ  زا  دناسر و  یم  لامک  هب  ار  هدنب  شیامزآ   ) .داد صیخـشت  دناوت  دـب  زا  ار  کین  هک  ّزیَمُم :
.نتخانش نتفایرد ، ندز : نَف  .دتفین ) ماد  رد  راب  رگید  هک  دهد  یم 

.قح ترضح  ياهتنا  یب  تردق  ناشن : یب  رحب 

.تسا لاوحا  تاَُّبلَقَت  زا  تیانک  ّدَم : رزج و 

.تسا نآ  ندوب  ناشن  یب  يارب  نابایب  هب  نآ  زا  ریبعت  و  رما ، ملاع  .تردق  ناهج  نابایب :

.نآ ضارعا  قلخ و  ملاع  اه : ترامع 

 ...: مدع نابایب  نآز 

تسا هدش  اج  ار  ناهج  ییاج  یب  هک ز  تسا  هدش  ادیپ  تهج  یب  زا  ناهج  نیا 

411 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یتسینّابر  ّیبر و  بلاط  یتسین  يوس  تسه  زا  درگ  زاب 

.دوجو ناهج  قلخ ، ملاع  تَداهَش :

.نادادماب ناهاگماش و  هیِداَغ : اَسَم و 

: ریظن مدیسر :...  هک 

.هناخ قاثُو : دنردپ  تشپ  ردام و  مکش  رد  نارگید  تسین  وت  نآ  تقو  همه  ینیمز  تشپ  رد  هک  يا 

.يراگ هبارا ، هنودرگ ، نودرگ : .ندرم  .ناهج  نیا  زا  نتفر  زا  تیانک  نداهن : نودرگ  رب  تخر 

اما دنا ، هدرک  يوریپ  وا  زا  ناحراش  ضع  هداد و  رارق  تیب  نیا  دنتسم  ار  لمن  هروس  هیآ 88  دوخ ، حرش  رد  يورقنا  مور : یم  هتسشن 
.دراد تقباطم  ریز  نومضم  اب  انالوم  هدورس  .تسا  تمایق  هرابرد  هیآ  نآ 

اقب ردنا  ندش  ون  زا  ربخ  یب  ام  ایند و  دوش  یم  ون  سفن  ره 

.يوایند یناگدنز  نامز ، نیا  نونک ، یلاح : دسج  رد  دیامن  یم  يرمتسم  دسر  یم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع 

يوایند و یگدنز  ندـنارذگ  يارب  هداد  وت  هب  ادـخ  هک  ار  یتایح   ) .هدیـشخب قح  ترـضح  هک  یتسه  زا  تیانک  .هیامرـس  لام : سأر 
زا يریگ  هرهب 
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قح نادرم  زا  یکی  رگا  تفگ ، شیپ  ياه  تیب  رد  .يزاس ) مهارف  ار  ناهج  نآ  هیامرس  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  نآ  يارب  تسین  عاتم 
یم الاب  ار  وا  تبتر  شیامزآ  نآ  هدـمآ و  شیپ  یـشیامزآ  وا  يارب  تقیقح  هب  یلو  تسا  تام  رهاظ  هب  ددرگ ، تام  شیامزآ  ماگنه 
یم تراشا  رگید  يا  هتکن  هب  سپـس  .هدینادرگ  تسم  هدـیناشون و  بارـش  نآ  زا  شیادـخ  هک  تسا  یـسک  فصو  اه  تیب  نیا  .درب 
یم راب  يا  هتـسد  .دتـسیا  یمن  زاب  تکرح  زا  تسا و  تکرح  رد  هک  یلاح  مینیب  یم  مارآ  ام  ار  نادرگ  ناـهج  نیا  هکنیا  نآ  دـنک و 

.دنریگ یم  ار  نانآ  ياج  دنیاشگ و  یم  راب  يا  هتسد  دندنب و 

ياـج یپ  رد  یپ  اـه  هشیدـنا  تسین و  یهت  هشیدـنا  زا  يا  هظحل  یمدآ  رطاـخ  .تسا  نینچ  زین  نورد  ناـهج  تسا ، نورب  ِناـهج  نیا 
.دنریگ یم  ار  رگیدکی 

412 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زین زور  ره  تا  هنیس  ردنا  دیآ  زیزع  ِنامهم  وچ  يرکف  یمد  ره 

هدیشخب یلقع  وت  هب  یلاعت  قح  دیوگ  یم  نایاپ  رد  ناج و  ردق و  دراد  رکف  زا  صخش  هکنآز  ناد  صخش  يایج  هب  ناج  يا  ار  رکف 
.يرب راک  هب  شنراذگ  ناهج  يارب  هکنآ  هن  ینک  ترخآ  بسک  هیامرس  ار  نآ  ات 

لیَخ دسر  یم  رد  مد  هب  مد  لالَک  یب  لد  هدرپ  زا  کنانچمه  تسا  لبقتـسم  رد  شوُر  ریـسم و  هک  تسرپ  هر  يا  دوب  نیا  رفاسم  سپ 
لد همـشچ  يوس  ام  تاریوصت  هاپـسا  قوج  قوج  دنـسر  یم  نوچ  لد  يوس  مه  یپ  رد  دـنا  سِرغَم  کـی  زا  تاریوصت  هنرگ  لاـیخ 

امظ زا  ناباتش 
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يدید دعس  نامـسآ  رگید  ِخرچ  ردنا  ریاد  ناد  خرچ  نارتخا  ار  اهرکف  دنوش  یم  ناهنپ  ادیپ و  امئاد  دنور  یم  دننک و  یم  رپ  اه  هَّرَج 
نابات ار  حور  نزب  یخرچ  نک و  لبقُم  مِعلاَط  نم  هاش  يا  ایب  ار  نیا  مییک  ام  نک  رافغتـسا  هقدص و  يدـید  سحن  نک  راثیا  نک  رکش 

ِّيرادلد ات ز  ناهر  شزاب  نسر  ِروَج  هَچ و  زا  ناهر  شزاب  نظ  مهو و  لایخ و  زا  هایس  هدش  ناج  َبنَذ  بیـسآ  هک ز  هام  راونا  زا  نک 
.کلاس هدنراپسهر ، تسرپ : هر  یلگ  بآ و  درَپ ز  َرب  درآ  رب  رپ  یلد  وت  بوخ 

هظحل دشاب و  نتفر  رد  نتسویپ  دیاب  کلاس   ) .نداتسیان زاب  نتفر  زا  .نتـشاد  رظن  رد  ار  هدنیآ  هتـسویپ  ندوب : لبقتـسم  رد  ور  ریـسم و 
.یگتسخ جنر ، لالک : .دتسیان ) زاب  لامک  بسک  ریس و  زا  يا 

یم رد  وا  هشیدنا  هب  رگید  یملاع  زا  هکلب  تسین ، ناسنا  رکف  هدمآ  دیدپ  ددـنیب ، یم  شقن  نهذ  رد  هک  اه  لایخ   ) .هاگنتـسر سِرغَم :
.یگنشت ءامَظ ، امَظ : .دهد ) یم  رگید  لایخ  هب  ار  دوخ  ياج  دور و  یم  سپس  دیآ ،

.گرزب هزوک  ای  بنخ  هَّرَج :

413 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا رگید  يا  هتسد  هب  ار  دوخ  ياج  سپس  دیآ ، یم  هتسد  هتسد  اه  لایخ   ) .نهذ رد  ندش  ریگیاج  زا  تسا  تراعتسا  ندرک : رپ  هرَج ه 
.ینک نامیرای  وت  هکنآ  زج  مییآ ؟ یم  رب  رافغتسا  راثیا و  رکش ، هدهع  زا  هنوگچ  ار :...  نیا  مییک  ام  .دهد ) یم  لایخ 

.1 تیب 3991 / لیذ  هب : دینک  هاگن  بنذ :

.صقان كاردا  زا  تیانک  نَسَر : روج  هَچ و 

ار نآ  یضعب  .تسا  مامتان  ياه  لیلد  هب  لسوت  زا  تیانک  نسر :
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.يرگ هلیح  هن  تسا  هاچ »  » زا نخس  .تسین  بسانم  مینیب  یم  هکنانچ  یلو  دنا  هدرک  ینعم  یم  زاب  نسر 

یم ار  نآ  ياج  يرگید  ياه  لایخ  دـنام و  یمن  شیب  يا  هظحل  ددرگ ، یم  دـیدپ  نهذ  رد  هتـسد  هتـسد  نارفاسم  نوچمه  اه  لاـیخ 
سحن دعـس و  ناگراتـس ، هکناـنچ  تسا  نامـسآ  هنهپ  رد  ناگراتـس  بورغ  عولط و  نوچمه  لاـیخ  نیا  نتفر  ندـش و  دـیدپ  .دریگ 
تساوخ ادخ  زا  دیاب  .نآ  سکع  یهاگ  ددرگ و  یم  دیدپ  رطاخ  رب  دعـس  هراتـس  نوچ  يرکف  یهاگ  .تسا  نینچ  زین  اه  رکف  دنراد 

.تسا يرتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  درب و  رس  هب  نیقی  رد  هتسویپ  ددرگن و  مهو  نظ و  درگ  هک  دشخب  ینشور  نانچ  ار  ام  حور 

نینِـسحُملا ُّبُِحی  ُهَّللا  هک  دوز  نیبب  یباوخ  یکی  وا  صالخ  رد  تسوت  نادـنز  رد  مولظم  ِفسوی  تسرد  نامیپ  رد  رـصم و  زیزع  يا 
دنرچ یم  ار  شا  هزات  تالبنُـس  دنـسپان  ِتشز  ِکشخ  هشوخ  تفه  دـنروخ  یم  ار  شهبرف  واگ  تفه  دـنزگ  رپ  ِّيرغـال  واـگ  تفه 
ناهر او  منانز  ناتسد  نیه ز  ناشن  هش  يا  وت  سبح  رد  مفسوی  زیِجَتـسُم  ار  نیا  هاش  يا  شابم  نیه  زیزع  يا  دمآرب  شرـصم  زا  طحق 

ار حور  محر  نادنز  هب  یلاز  نف  زا  ِّمتَتسُم  ِلامک  نآز  مداتف  سپ  اوُِطبها  هک  مدنکف  ردام  توهـش  وا  َطبرَم  مدوب  هک  یـشرع  يوس  زا 
نیا ونـشب  ندب  متـشگ  نوچ  حور و  مدوب  هکنوچ  نز  نم ز  طوبه  رخآ  لّوا و  میظَع  دشاب  نانز  ِدـیَک  مرجال  میطَح  رد  درآ  شرع  زا 

نانز زا  ای  منک  ناوخا  زا  هلان  رآ  محر  لد  یب  بوقعی  نآ  رب  ای  راَثِع  رد  فسوی  ّيراز 
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414 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نانِج  زا  مدآ  وچ  مدندنکف  هک 

ار وت  ماغیپ  ملِـس و  ِمالـس  نآو  ار  وت  مارکا  فطل و  مدـیدب  نوچ  ما  هدروخ  مدـنگ  لصو  ِتشهب  زک  ما  هدرمژپ  يَد  گرب  لاـثم  نآز 
ریسفت نوگ  هنوگ  ناحراش  تسیک ؟ تیب  نیا  رد  يّدانم  رصم : زیزع  دیسر  دب  ِمشچ  زین  مدنپس  رد  دیدپ  مدرک  دب  مشچ  زا  دنپـس  نم 

هکلب ارهاظ  نتـساوخ ، صـالخ  و  تسا ، نت  هک  نادـنز  رد  حور  ندوب  هنیرق  هب  نکیل  و ...  نیدـلا ، ماـسح  ءاـیلوا  زا  ییلو  دـنا : هدرک 
.یلع ّلج و  تسا  قح  ترضح  فطل  بطاخم  انئمطم 

، هبوت  ) .ادـخ زا  دوخ  دـهع  هب  رت  هدـننک  اـفو  تسیک  و  ِهَّللا : َنِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  تسرد : ناـمیپ  رد 
.تسا ینادنز  نت  رد  تسا و  يولع  ملاع  زا  هک  ناج  مولظم : فسوی  ( 111

يریبعت نادنز ، زا  ع )  ) فسوی ندش  اهر  بجوم  دنناد  یم  میرک  نآرق  اب  نایانـشآ  .ندروآ  دیدپ  تلیـسو  زا  تیانک  ندـید : باوخ 
.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  رتشیب  حیضوت  درک و  رصم  زیزع  باوخ  زا  هک  دوب 

زیزع هتفگ  هب  تسا  تراشا  يرغـال :...  واـگ  تفه  ( 134 نارمع ، لآ   ) .دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  َنِینِـسْحُْملا : ُّبُِحی  ُهَّللا 
باوخ و نآ  حرـش  يارب  ( 43 فسوی ،  ) .ٌفاجِع ٌْعبَـس  َّنُُهلُکْأَی  ٍنامِـس  ٍتارََقب  َْعبَـس  يرَأ  یِّنِإ  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  رـصم 

.5 تیب 933 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .تسا  هدرک  نآ  زا  انالوم  هک  يریسفت 

اهرگید زبـس و  هشوخ  تفه  ٍتاـِسبای : َرَخُأ  ٍرْـضُخ َو  ٍتالُْبنُـس  َْعبَـس  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  .هشوخ  هُلبنُـس : عـمج  تـالُبنُس :
واگ تفه  هبرف و  واگ  تفه  ( ) 43 فسوی ،  ) .کشخ
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ملاع رد  نوچ  ندمآ : رب  رصم  زا  طحق  .دید ) رصم  زیزع  هک  تسا  یباوخ  کشخ ، رت و  هشوخ  تفه  دروخ و  ار  اهواگ  نآ  هک  رغال 
هب تسا  یحیملت  نآ  رد   ) .تسا مورحم  نآ  زاتـسا  نت  راـتفرگ  هک  نونکا  دوب و  رادروخرب  ییاـه  شیاـشگ  زا  درب  یم  رـس  هب  حاورا 

.هدنراد اور  زیجَتسُم : .دید ) دنهاوخ  یطحق  لاس  تفه  هک  رصم  زیزع  باوخ  زا  ع )  ) فسوی ریبعت 

.دیزگ یم  رب  یهاش  هب  تسناد  یم  ازسب  هک  ار  نآ  هتشذگرد  ِهاش  نارسپ  نایم  زا  هک  يریزو  .دناشن  دنسم  رب  ار  هاش  هکنآ  ناشن : هش 

415 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا ناـشن ،» هش   » تیب نیا  رد  یلو  ار  مکح  چـیه  دوـبن  کـش  نآ  رد  تسا و  زور  تسا  نـیا  یکجاوـخ  دوـب  هجاوـخ  ناـشن  هاـش  رگ 
.تسا دوصقم  ندناسر  كالفا  هب  ندرک و  صالخکاخ 

دروآ مهارف  زیزع  نز  هک  یسلجم  زین  و  ( 28 فسوی ،  ) .ٌمیِظَع َّنُکَْدیَک  َّنِإ  َّنُکِْدیَک  ْنِم  ُهَّنِإ  میرک : نآرق  تسا ه  تراشا  نانز : ناتسد 
هلاو دندید  ار  وا  نوچ  نانآ  دیآرد و  اهنآ  رب  تفگ  ار  فسوی  درک و  درگ  سلجم  نآ  رد  دندوب  هدز  هنعط  وا  رب  هک  ار  رـصم  نانز  و 

تـساوخ رگا  دیدرک ، تمالم  وا  قشع  رد  ارم  هک  تسا  نامه  نیا  تفگ  زیزع  نز  .دـندیرب و  ار  دوخ  ياه  تسد  ربخ  یب  دنتـشگ و 
: َطبرَم ( 33 - 31 فسوی ،  ) .دراد زاب  وا  زا  ار  نانز  دیک  تساوخ  ادـخ  زا  ع )  ) فسوی دوش و  یم  هدـنکفا  نادـنز  هب  دـهدن  ماجنا  ارم 

زا سپ  وا  نز  مدآ و  هب  تسا  راگدرورپ  باطخ  .دییآ  دورف  اوُِطبها : .حاورا ) ملاع  دوب ، وا  هاگیاج  هک  یشرع   ) .هاگیاج هاگنتسب ،
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.دریگ ياج  یکاخ  ندب  رد  دیاب  درب و  یم  رس  هب  شرع  رد  هک  تسا  یحور  هب  باطخ  تیب  نیا  رد  .عونمم و  تخرد  زا  ندروخ 

: تسا يدعتم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  تمعن ، لامک  هدننک  تساوخرد  هدنزاس و  لماک  .تسا  هتفر  راک  هب  يدعتم  مزال و  ِمتَتسُم :

.ردام زا  تیانک  لاز : ِمتَتسُم  وا  دوش  ات  یقالا  تسُج  مهم  وا  دنقرمس  رد  يراک  تشاد 

.4 تیب 1578 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .تسین  تسرد  هدمآ و  میهاربا - ماقم  میطح - دهاش  تیب  نیا  همان  تغل  رد  میطَح :

.داز ارم  هک  ردام  رگید  دیدرگ و  تشهب  زا  مدآ  ندش  نوریب  بجوم  اّوَح  تسخن  رخآ : لوا و 

( .نک محر  هتفرگ  ياـج  نم  نت  رد  وتـسوت  ملاـع  زا  هـک  یناـج  هـب  یناد  یمن  روـخرد  ارم  رگا  رآ و  تـمحر  نـم  رب   ) .شزغل راـثِع :
.راگزور مدرم  زا  تیانک  .ناردارب  ناوخا :

دودحمان میلاع  هک  حاورا  ناهج  رد  يراگزور  هک  تسا  نآ  زا  نم  يدنژن  ندوب : هدرمژپ 

416 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ینعم هب  ار  نآ  ناـحراش  رتشیب  ندرک : دـیدپ  مشچ  زا  دنپـس  لوا ) رتـفد  نیزاـغآ  ياـه  تیب  هب : دـینک  هاـگن   ) .مدرب یم  رـس  هب  تسا 
تضایر ار  نآ  یضعب  .هدرک  ینعم  یناطیـش  هسوسو  عفد  ار  نآ  نوسلکین  .دب  مشچ  عفد  يارب  دنپـسا  ندرک  دود  دنا : هتفرگ  لوادتم 

ینعم هب  دنچره  .تسا  نتخیر  قوش  کشا  زا  تراعتـسا  ندرک  دیدپ  مشچ  زا  دنپـس  دیدپ ، هملک  هنیرق  هب  .دنا  هدرک  ینعم  تدابع  و 
.دراد حیملت  زین  لوادتم 

(. يراز  ) نداتفین رثؤم  ندیسر : دب  مشچ 

تساوخرد عرضت و  نت و  نادنز  رد  يراتفرگ  زا  ناج  ندیلان  .تسا  هدمآ  نایم  هب  يونثم  يواطم  رد  راب  ندینچ  هک  تسا  يا  هوکش 
يراب زا 
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نانز هئطوت  زا  ندـنام  نادـنز  رد  ناردارب و  دـیک  زا  هاچ  رد  فسوی  نداتفا  هب  مسج  رد  ار  حور  يراتفرگ  .نآ  زا  ییاهر  يارب  یلاعت 
.تسایند مدرم  دوصقم  ناوخا »  » زا تسا و  هدرک  هیبشت 

اوَّدلا َمِعن  دنک  لَصأتسُم  تام و  اهش  تیوکین  مشچ  ار  دب  مشچ  سب  تسوت و  رامُخ  رپ  ياه  مشچ  سپ  شیپ و  زا  دب  مشچ  ره  عفاد 
تّمه اب  تخـس  شزاب  مشچ  تسا  هدز  لد  زاب  مشچ  رب  هش  مشچ  دنک  یم  وکین  ِمشچ  ار  دب  مشچ  دـسر  یم  اهایمیک  تمـشچ  لب ز 

مه تسوت و  راکـش  مه  يونعم  ِزاب  هاش  نآک  هچ ؟ ریـش  رن  ِریـش  زج  هش  زاـب  دریگن  یم  رظن  زا  دـیبای  هک  تَّمه  سب  اـت ز  تسا  هدـش 
یمـشچ ثَدَح  یب  ياطع  زا  دیرپ  یم  وت  یپ  هک  ار  لد  زاب  نیِلفآلا  ُّبِحاَال  ياه  هرعن  نید  جرم  رد  ناج  ِزاب  ریفـص  دش  يوت  شدـیص 

ار سح  نآ  دبن  بیغ  يوس  هر  یهد  نوچ  ار  یسح  ره  عاشُم  دمآ  یتمسق  ار  یسح  ره  عامـس  وت  زا  شوگ  يوب و  ینیب  تفای  دیـسر 
زا تراعتـسا  رامخ : رپ  ياه  مشچ  یهـش  سح  نآ  دـنک  اه  سح  رب  هک  ات  یهد  يزیچ  سِح  هب  یکلُملا  ُِکلام  بیـش  گرم و  روتف 

.تیانع فطل و 

لدبم تمعن  هب  اهالب  هکلب  دوش  یم  عفد  الب  اهنت  هن  دنک  یتیانع  نوچ  تسا و  لاوحالاَو  بولُقلا  ُبِّلقُم  یلاعَت  يادخ  ار :...  دب  مشچ 
.ددرگ یم 

ایند هب  هک  اجنآ  ات  دیآ  دیدپ  یلاع  یتّمه  لد  رد  تسا  هدش  بجوم  وا  تیانع  رظن  هش :...  مشچ 

417 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زج درگنن و  نآ  ياه  تمعن  و 
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ینعم هب  مود  تیب  مین  رد  هدـش و  هیبـشت  نادـب  لد  تسا و  يراکـش  غرم  ینعم  هب  تسخن  تـیب  مـین  رد  زاـب   ) .دـهاوخن ار  قـح  برق 
: هچ ریش  .تسا  هدش  راکش  ریش  هکنانچ  تخاس ، تمه  دنلب  نشور و  ار  نآ  دش و  لد  لماش  ادخ  تیانع  .تسا ) یفصو 

دیشک يدیص  مغ  يداّیص  نیو ز  دیدب  يداّیص  نسُح  يدیص  نآ ز 

وا دنک  هش  دیـص  هک  دـش  تشون  رد  ار  شمغ  هش  ياه  فطل  تفاتب  زع  هار  یمودـخم ز  نآو ز  تفایب  یمودـخم  زان  تمدـخ  نآ ز 
تشگ دیص 

درگن و یمن  وت  زج  يزیچ  هب  هک  تسا  هدش  تمه  اب  نانچ  لد   ) نیهر دش  يریسا  رد  وا  نآ  زا  شیپ  نیقی  دش  يریما  يایوج  هک  ره 
.تسا هتفای  هرهب  قح  تیانع  زا  هک  یلدبحاص  يونعم : زاب  هاش  .دوش ) وت  دیص  ای  دنک  دیص  ار  وت  دهاوخ 

وا زج  ار  زیچ  ره  هکارچ  درگن  یمن  زیچ  رگید  هب  تفای  هرهب  قح  تیانع  زا  هک  یناج  هبـشمب ) هب  هبـشم  هفاضا  : ) ناج زاب  نید و  جرم 
.دیوج یم  يرازیب  تسادخ  زج  هچره  زا  زین  وا  تفگ  َنِیِلفْآلا  ُّبِحُأ  ال  ع )  ) میهاربا هکنانچ  .دنیب  یم  ریذپانف 

يوق دـتفا و  راـک  هب  وا  هساـح  دـش ، بجوم  لد  هب  وت  هجوت  .تسا  تیاـنع  زا  ندـش  رادروخرب  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  ندیـسر : مشچ 
تیب نیا  تفای و  دـهاوخن  هار  گرم  یتسـس و  نآ  رد  هک  تفای  فرگـش  ییورین  تخانـش  ار  وت  هک  اـه  هساـح  زا  یـسح  ره  .ددرگ 

.ار دوخ  ساوح  نادزد  زا  کی  ره  نتفرگ  راک  هب  هدنیآ و  ناتساد  يارب  تسا  يا  همدقم 

هرخآ یلا  ندش  علّطم  ناشیا  لاوحا  رب  امش و  زا  ما  یکی  نم  هک  داتفا  ناشیا  نایم  رد  بش  دومحم  ناطلس  هک  نادزد  بش  تیاکح 

رد بش  دومحم  ناطلس  هک  نادزد  بش  تیاکح 
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هرخآ یلا  ندش  علّطم  ناشیا  لاوحا  رب  امش و  زا  ما  یکی  نم  هک  داتفا  ناشیا  نایم 

ما یکی  مه  نم  هش  تفگ  افولاوب  يا  ییک  شدـنتفگب  سپ  دروَخ  زاب  نادزد  ِموق  یهورگ  اـب  درف  تشگ  یم  رب  دومحم  هش  وچ  بش 
رد دراد  هچ  وک  رَمَـس  رد  نافیرح  اب  دـیوگب  اـت  شیوخ  ِگـنهرف  یکی  ره  دـیوگب  اـت  شیک  رکم  هورگ  يا  تفگ  یکی  نآ  امـش  زا 

موق گناب  هب  دیوگ  یم  هچ  گس  منادـب  هک  شوگ  ود  ردـنا  ارم  ّتیـصاخ  تسه  شورف  نف  هورگ  يا  تفگ  یکی  نآ  رنه  زا  تَِّلبِج 
ردـنا منیب  بش  ار  هکره  تسا  ردـنا  مشچ  ارم  ّتیـصاخ  هلمج  تسرپرز  هورگ  يا  تـفگ  رگد  نآ  گـناد  ود  يراـنید  شدـنتفگ ز 

متّیـصاخ کی  تفگ  تسد  روز  اب  اه  بقن  نم  منز  هک  تسا  وزاب  رد  متّیـصاخ  کی  تفگ  نامگ  یب  ار  وا  نم  مسانـشب  زور  ناوَریَق 
.رنه گنهرف : تسا  ینیبوب  اه  كاخ  رد  نم  راک  تسا  ینیب  رد 

.ناتساد رَمَس :

.تشرس ّتلبج :

: شورف نف  .دیراد ) يرنه  هچ  دییوگب  امش  زا  کی  ره   ) تسا هدماین  مدآ  رهوگ  بیـصن  تحار  تسا  هدماین  ملاع  تلبج  رد  فاصنا 
.امنرنه

دوب یک  ندینش   ) .تسا رانید  ربارب  گناد  ود  نوچ  ندید  ربارب  ندینش  گناد : ود  يرانید  ز 

419 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .ندید دننام 

ياه ینعم  هب  تغل  رد  فورعم ، رهش  مان  زا  هتشذگ  ناوَریَق : دونش  دننام  هدید  دوخ  دوب  یک  دوب  هدرک  شفـصو  هک  نادنچ  دص  دید 
، دـنا هدرک  ینعم  ناـحراش  ضعب  هک  بش  یکیراـت  ینعم  هب  و  هلفاـق ، رکـشل ، گرزب  هتـسد  ناراوـس ، زا  یهورگ  تساهدـمآ : دـنچ 

تسا هدمآ  تیب  رد  بش »  » ظفل البق  یلو  تسا  بسانم  دنچره 
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نایم زا  ار  یکی  بش  رگا   ) .تسا هتـسد  هلفاق و  ینعم  هب  ثحب  دروم  تیب  رد  ارهاظ  .دـشن  هدـید  اه  گنهرف  رد  ینعم  نینچ  هوـالعب ،
( .مسانش یم  ار  وا  زور  منیبب  یعمج 

وزا دراد  هچ  تسا و  دـقن  دـنچ  نآ  ردـنا  منادـب  نت  كاـخ  نم ز  تسا  هتفگ  هچ  یپ  ار  نآ  لوـسر  هک  تسد  داد  نِداـعَم  ُساَّنلا  ِّرِس 
ار یلیل  ِكاـخ  ار  كاـخ  نم  منک  وب  نونجم  وچمه  جرخ  رتـمک ز  دوب  شلخد  رگد  نآو  جرد  هزادـنا  یب  ِّرز  ناـک  یکی  رد  ناـکز 

ِّینیب نیا  تفای  یبیـصن  نآز  نمَی  زا  وب  درب  دمحا ك  وچمه  ینَمرِهآ  رگو  فسوی  دوب  رگ  ینهاریپ  ره  مناد ز  منک  وب  اطخ  یب  مبایب 
: نِداَعَم ُساَّنلا  ِّرِس  تسا  رَتبا  رفِص و  كاخ  نیمادک  ای  تسا  رز  هیاسمه  كاخ  نیمادک  هک  نم 

.نتشگ راکشآ  نداد : تسد  ( 2 تیب 2066 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) رازه دص  زا  نوزف  دشاب  یندعم  رایب  نیه  نداعم  ُساَّنلا  دای 

موهفم تروص  نیا  رد  هک  ندـب ) كاـخ   ) دـنا هدرک  ریـسفت  لاودـتم  ینعم  هب  ار  نآ  نوـسلکین  هلمج  زا  ناـحراش  ضعب  نت : كاـخ 
دقن و و  دنا ، هدرک  ینعم  مدرم  اب  ییانـشآ  ار  نآ  یـضعب  .دوش و  نیعم  هنیدـقن  رادـقم  نآ  ندـیئوب  زا  ات  تسیچ  ندـب  كاخ  تسین ،

.شناد مهف و  ار  ناک 

.تسا مسج  هنت و  نت ، ياه  ینعم  زا  یکی 

420 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ادنک  هشیدنا  لد و  گنهن و  نادند  هوک  نت  تسد و  اب  نتفر  ار  وت  نالیپ 

ای تسا  یجنگ  نآ  نورد  میوگب  مناوت  یم  هتـشابنا  كاخ  ندـید  اـب  نم   ) .تسا كاـخ  مجح  ینعم  هب  نت » كاـخ   » تروص نیا  رد 
( .هن
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.دراد حیملت  زین  نتفای ) هار  لقع  نازیم  هب  مسج  اب  ییانشآ  هار  زا   ) نآ رگید  ینعم  هب  تفگ  ناوت  یم  هتبلا  و 

: تسا ریز  تیب  زا  هتفرگ  ارهاظ  ندرک : وب  نونجم  نوچ 

شوخ يوـب  یلو  دـنناشوپب  وا  راد  تسود  زا  ار  وا  روـگ  دنتـساوخ   ) ربَـقلا یَلَع  َّلَد  ِربَـقلا  ِباَُرت  ُبیِطَف  هِّبُِحم  نَع  ُهَربَـق  اوـُفخَِیل  اوُدارا 
ص  ) ءارعـشلا مجعم  رد  یلو  .تسا  یلیل  هرابرد  دنا  هتفگ  دنا و  هداد  تبـسن  نونجم  هب  ار  تیب  نیا  .تسامنهار ) روگ  رب  روگ  كاخ 

.هدش هدورس  دیزی  نب  دواد  هیثرم  رد  تسا  هتشون  هدش و  تبث  یناوغلا ) عیرص   ) دیلو نب  ملسم  مان  هب  ( 372

(94 فسوی ، ِنوُدِّنَُفت .(  ْنَأ  َْول ال  َفُسُوی  َحیِر  ُدِجََأل  یِّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  فسوی : دوب  رگ 

: نمی زا  وب  فیحن  بوقعی  ناج  رب  دنز  یم  فیطل  بوخ  فسوی  يوب  وچ  ای 

سح زا  کـی  ره  رد  هک  یتیـصاخ  تفگ  شیپ  ياـه  تیب  رد  نهد  یب  دَّمَُحم  يوس  دـسر  یم  نمی  زا  نآـک  دَوـُب  ناـمحر  مد  نوـچ 
تـسا یحیملت  تساه  هساح  زا  یکی  توق  هدنهد  ناشن  کی  ره  هک  ثحب  دروم  ياه  تیب  رد  .تسا  یلاعت  قح  زا  یـششخب  تساه 

.تخانش ناوت  یم  وا  رهاظ  زا  ار  سک  ره  نورد  هکنادب 

يوس درب  شدنمک  ات  شناج  تخادنا  دنمک  هک  دـمحا  وچمه  مَلَع  ِلوط  منکفا  يدـنمک  هک  ما  هجنپ  رد  تیـصاخ  کن  کی ، تفگ 
ّتیصاخ ار  وت  رم  دَنَس  ياک  هش  نآز  دندیـسرپب  سپ  تیَمَر  ذا  َتیَمَر  اَم  ناد  نم  نآ ِز  تیب  ِزادنا  دنمک  يا  شَّقح  تفگ  شنامـسآ 

هب نوچ  ار  نامرجم  مِقن  زا  ار  نامرجم  مناهر  هک  متَّیصاخ  دوب  مشیر  رد  تفگ  دوب ؟ هچ  ردنا 
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421 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنهر  ناشیا  نم ز  شیر  دبنجب  نوچ  دنهد  ناداّلج 

نامتَنِخم زور  صالخ  هک  يُوت  اـم  ِبطق  هک  شدـنتفگ  موق  ار  شیوشت  نآ  لـتق و  نآ  دـننک  یط  ار  شیر  تمحر  هب  مناـبنجب  نوچ 
راوید رب  نم   ) .تسا دوصقم  دـنلب  راوید  ملع » لوط   » زا تسا و  زارد  هوک  يرگید  رانم و  ملع ،»  » ياه ینعم  زا  ملع : لـط  « 30  » يوش

.تسا ترضح  نآ  نتفر  جارعم  هب  تراشا  دمحا : ناج  نتخادنا  دنمک  .مور ) یم  الاب  منکفا و  یم  دنمک  دنلب 

.جارعم بش  رد  رومعملا  تیب  هب  ترضح  نآ  نتفر  هب  تسا  تراشا  تیب : زادنا  دنمک 

: َْتیَمَر ْذِإ  َْتیَمَر  ام 

.رفیک همِقن : عـمج  مَِقن : ( 2 تیب 2516 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) ناـج ناـج  زا  دوب  ناـج  دراـک  هچره  ناد  تسار  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  اـم 
( .دنزاس یم  اهر  ار  وا  دنراد و  یم  رب  راکهانگ  زا  تسد  رفیک ، نارومأم  منابنجب ، ار  دوخ  شیر  نوچ  نم  تفگ  )

تسه نیا  تفگ  يا  هوبَر  زا  رگد  نآ  درک  وب  كاخ  تسامش  اب  ناطلس  هک  دیوگ  یم  تفگ  تسار  يوس  زا  دزب  یگناب  یگس  نوچ 
كاخ تفگ  درک  يوب  نوچ  ار  كاخ  رگید  ياج  دنلب  راوید  ِيوس  نآ  دندش  ات  دنمک  داتـسا  تخادنا  دـنمک  سپ  يا  هویب  قاثو  زا 

تفز ياهرهوگ  تفبرز و  رز و  سب  دیـشک  یبابـسا  نزخم  زا  یکی  ره  دیـسر  نزخم  رد  بقن  دز  نز  بقن  درف  تسا  یهاـش  ِنزخم 
زور تشگزاب  ناشیا  زا  دیدزد  ار  شیوخ  ناشهار  هانپ و  مان و  هیلِح و  ناشهاگلزنم  هدـید  نَّیعم  هش  تفت  دـندرک  ناهن  دـندرب و  موق 

تسم ناگنه  رس  دنتشگ  ناور  سپ  تشذگرس  نآ  تفگب  ناوید  رد 
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هاش تخت  شیپ  دنداتـسا  هکنوچ  دندش  نازرل  دوخ  ناج  بیهن  زو  دندمآ  ناوید  يوس  هتـسب  تسد  تسبب  دنتفرگ و  ار  نادزد  هک  ات 
 __________________________________________________ هام وچ  هاش  نا  دوب  ناشبش  رای 

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 30)

دندش نومیم  هش  نآ  رصق  يوس  دندش  نوریب  مه  هب  هلمج  نآ  زا  دعب 

422 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

درگ بش  شود  ام  اب  دوب  نیا  تفگ  دید و  تخت  رب  ار  هاش  یتخانشب  شکش  یب  يدید  زور  یتخادنا  هک  ره  هب  بش  شمـشچ  هکنآ 
.هتشپ هَوبَر : تسوا  شیتفت  زا  مه  ام  تفرگ  نیا  تسوا  شیر  رد  تیصاخ  نیدنچ  هکنآ  نیرق  و 

.يرهاظ تأیه  لکش و  هیلح : .تسا ) ینز  هویب  هناخ  اجنیا  تفگ  كاخ  ندیئوب  اب   ) .قاتا قاطا ، قاثو :

.دنتسبب تسبب : .تفر ) نوریب  ناشعمج  زا  یناهن  دومحم  هاش   ) .ندرک ناهن  ندیدزد :

ادخ زا  تیانک  ار  دومحم  ناطلس  دنا : هدرک  ینافرع  ياه  لیوأت  ناتـساد  نیا  زا  ناحراش  ضعب  نوسلکین و  وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و 
:6 تیب 2907 / موهفماب  هک  دنا  هتسناد 

.دراد مامت  تافانم  ریخ  هب  ینابنجب  یشیر  مرک  زک  ریس  موتکم  هش  يا  دش  نآ  تقو 

زا رود  رایـسب  هک  دـنا  هدرک  لـیوأت  تَّمه ، ار  دـنمک  یهلا و  ملع  هنیزخ  ار  یهاـش  نزخم  یئزج و  لـقع  و  یناوـیح ، حور  ار  نادزد 
.تسا تقیقح 

لیوأت اه  تیب  دعب  هب   6 تیب 2858 / زا  هتبلا  .دوب  هدمآ  شیپ  ياه  تیب  رد  هک  یبلطم  ندـنامهف  رتهب  يارب  تسا  یلیثمت  ناتـساد  نیا 
.دبای یم  يرگید 

دونش یم  نامرِـس  دید و  یم  ام  لعف  دوب  هاش  نیا  مُکَعَم  َوهَو  تفگ  مَشَح  اب  بل  تفرعم  زا  داشگ  رب  مرجال  شمـشچ  دوب  هش  فراع 
مشچ
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چیه فراع  دـنادرگن ز  وک  وا  زا  نم  مهاوخب  ار  دوخ  ِتَّما  تخاب  قشع  شهاـم  يور  اـب  بش  هلمج  تخانـش  ار  هش  بش  دُرب  هر  نم 
دوب غازام  وا  مشچ  هش  زج  هک ز  دوب  غاد  ره  عفاش  دّمحم  نآز  نوع  مارهب  ره  دـیبای  ودـب  هک  نوک  ود  ره  ناما  ناد  فراع  مشچ  ور 

رب نآ  لیئربج  هچنآ  دید  تفای  همرس  شمشچ  ود  حَرشَن  َملا  زا  دیما  شدوب  وز  دوب و  قح  رظان  دیِش  تسا  بوجحم  هک  ایند  بش  رد 
423 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دشر  اب  میتی  ِّرُد  وا  ددرگ  دشک  قح  همرس  هک  ار  یمیتی  رم  تفاتن 

دهاش تلآ  داهن  دهاش  ادـخ  شمان  مرجال  دابِعلا  ُتاماقم  شدوب  رظن  رد  دوش  بلاط  ار  بولطم  نانچنآ  دوش  بلاغ  اه  هّرذ  رب  وا  رون 
نخس و  ، 6 / 2821 تیب 2822 - هب  تسا  تراشا  شمـشچ :...  دوب  هش  فراع  زیرگ  رِـس  درادـن  شزیخ  بش  هک ز  زیت  مشچ  ناـبز و 

.مسانش یم  ار  وا  زور  منیب  یکیرات  رد  بش  ار  هک  ره  هک  دزد 

.ناهارمه زا  تیانک  مَشَح :

ار وا  تسا  یبـشید  راـی  ناـمه  نیا   ) .نتخانـش ندُرب : هر  ( 4 دـیدح ،  ) میرک نآرق  هب  تسا  تراـشا  .تسامـش  اـب  وا  و  ْمُـکَعَم : َوُـه  َو 
.تساوخ مهاوخ  وا  زا  ار  ناتسود  تاجن  ار :...  دوخ  ِتَّما  .دوب ) نم  لایخ  اب  بش  همه  متخانش و 

.تسا تردق  بحاص  ای  هاشداپ و  تیب  نیا  رد  اهنآ  نیرت  بسانم  دراد  دنچ  ییاه  ینعم  مارَهب :

هدرک ینعم  نوگ  هنوگ  ار  نآ  ناحراش  غاد : .داد ) ناما  ناهج  ود  رد  ار  وا  تسیرگن  تبحم  هدـید  اب  هک  ره  هب  فراع   ) .يراـی نوع :
یلو .جنر  درد ، تمالع ، دنا :
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.تسا و هتخوس  زا  تیانک  غاد  .تسا  یفلکت  تیصعم  ناشن  هب  غاد »  » زا ریبعت  تسین و  راگزاس  تعافش  اب  اه  ینعم  نیا  زا  کی  چیه 
گرزب ناربمیپ  کی  کـی  هب  ناراـکهانگ  .تسا  رـشحم  زور  تعافـش  هراـبرد  هک  ساـبع  نبا  زا  ینـالوط  یثیدـح  هب  تسا  تراـشا 

یم راگدرورپ  دنک و  یم  تعافـش  ار  نانآ  ادخ  دزن  وا  دنور و  یم  ص )  ) لوسر دزن  سپ  دنونـش  یم  در  خساپ  دـنوش و  یم  لسوتم 
: دیامرف

.ریَخلا نم  ِِهبلَق  ِیف  َناَک  ِراَّنلا  َنِم  جِرخاَف  بَهذاَف 

.1 تیب 3954 / لیذ  هب : دینک  هاگن  غاَز : اَم  هرامش 39754 ) ثیدح  ج 14 ، لامعلازنک ، )

ص 538) ج 10 ، رارسالا ، فشک  هب : دینک  هاگن   ) .تفر جارعم  هب  دوب  کیرات  ناهج  ناهنپ و  دیشروخ  هک  یبش  رد  ایند :...  ِبش  رد 
: حَرشَن َملا 

(3 تیب 2355 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) ونش حرشن  ملا  تتسباتش ز  رو  ورگ  کن  منیا  حرش  رادماو 

424 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب تسا  یحیملت  نآ  رد  حرـشن : ملا  مشچ و  ود  .تفای ) توق  نآ  دید  ات  دیـشک  همرـس  وا  لد  مشچ  رد   ) .ندـش نیب  زیت  نتفای : همرس 
یم يا  هچراـپ  تسا  یتـفآ  ار  شمـشچ  هک  سک  نآ  رـس  رب  .تسه  مه  نوـنکا  دوـب و  لوادـتم  مشچ  درد  ندودز  يارب  هک  یـشوَر 

دننکفا و یم  بآ  رد  یمدنگ  ندـناوخ  راب  ره  اب  دـنناوخ و  یم  حرـشن  ملا  راب  تفه  دـنهن و  یم  وا  يور  شیپ  یبآ  فرظ  دـننکفا و 
.دوب مشچ  دوبهب  ناشن  دمآ  یم  دیدپ  يدرخ  بابح  اه  مدنگ  يور  رب  رگا 

: لیئربج هتفگ  هب  تسا  تراشا  لیئربج : هچنآ  دید 

ُتقَرَتحَال هَلُمنا  ُتَونَد  َول 

بقانم  ) .تخوس مهاوخ  میآ  شیپ  یتشگنا  رس  رگا  : 
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ار يو  وا  داتـسیا و  زاـب  لوسر  يور  سپ  زا  هک  دوب  یماـگنه  نآ  و  ص 382 ) ج 18 ، راونالاراحب ، ص 179 ، ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ 
.ایب نم  اب  دومرف 

.ندرک نشور  یحو  رون  هب  ار  ناج  هدید  قح : ندیشک  همرس 

.اهب نارگ  رهوگ  میتیّرد :

لوسر ربارب  ناهج  تادوجوم  دیامن  یم  وحم  دیشروخ  ندوبن  اب  و  دوش ، یم  هدید  دیـشروخ  شبات  هّرذ  هکنانچ  اه :...  هّرذ  رب  وا  رون 
.تسا یلاعت  قح  رظن  روظنم  هک  تسا  ماقم  تعفر  نیا  رطاخ  هب  .دنا و  نینچ 

دهاش ار  وا  یلاـعت  قح  دراد  یهاـگآ  قح  ناگدـنب  زا  کـی  ره  تبترم  زا  لوسر  نوچ  .ناگدـنب  تبترم  هاـگیاج و  داـبعلا : تاـماقَم 
تیانک تیب  رد  .دزیخ و  یم  رب  تداـبع  يارب  بش  هکنآ  زیخ : بش  ( 45 بازحا ،  ) .ًاریِذَن ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش َو  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  هک : دناوخ 

و هدید ، هک  یمـشچ  .دزاس  یم  مولعم  هداد  خر  ار  هچنآ  تلیـسو  ود  اب  یـضاق  رـضحم  رد  هاوگ  میناد  یم  هکنانچ  تسا ، یهاگآ  زا 
یهاگآ هب  تسا  یتراـشا  نآ  رد   ) .دـنیب یم  تسا  ناـهن  نارگید  زا  ار  هچنآ  نیبزیت ، هدـید  اـب  وا  .دـنک  یم  ناـیب  ار  هدـید  هک  یناـبز 

هتفگ هتـشذگ  ناتـساد  رد  .تسا ) هدمآ  يرتشیب  حیـضوت  هدـنیآ  ياه  تیب  رد  .تسا و  هتفهن  نارگید  زا  هک  ییاه  تقیقح  زا  لوسر 
رد دـید  یم  یکیرات  رد  ار  سکره  هک  دوب  هدـید  رد  یتّوق  ار  نانآ  زا  یکی  .دـندوب  رادروخرب  رنه  یعون  زا  نادزد  زا  کـیره  دـش 

هکلب نافراع  نینچ  دمآرـس  تسا و  نشور  یهلا  رون  هب  شلد  هک  تسا  هدرک  دـننامه  یفراع  هب  ار  وا  انالوم  .تخانـش  یم  ییانـشور 
.تسا ص )  ) مرکا لوسر  نانآ  ربهار 

یعّدم نارازه  رگ 
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425 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنک  دهاش  بناج  یضاق  شوگ  دنز  رب  رس 

یب هدید  هب  وک  تسا  هدید  ياج  هب  نآز  دـهاش  ِتفگ  تسا  نشور  مشچ  ود  ار  ناشیا  دـهاش  تسا  نف  نیا  تموکح  رد  ار  نایـضاق 
ضرغ ات  يوش  دهاز  وت  هک  دهاوخ  یمه  قح  ضرغ  ار  لد  هدید  دشاب  هدرپ  ضرغ  اب  اما  تسا  هدید  یعّدـم  تسا  هدـید  زِـس  ضرغ 

َءایـشالا َکُّبُح  مِر  ّمِط و  اب  ار  هلمج  دنیبن  سپ  دوب  هدیچیپ  هدرپ  نوچ  رظن  رب  دوب  هدید  هدرپ  اه  ضرغ  نیک  يوش  دـهاش  يراذـگب و 
حور ریـس  ار  رارـسا  باجح  یب  وا  دـیدب  سپ  دـنامن  يریداقم  ار  رتخا  شـشیپ  دـناشن  يرون  نوچ  دیـشروخ  شلد  رد  ّمُِصی  یِمُغی َو 

نِم ار  حور  درََون  قح  ِسبای  بطَر و  زا  درک  زاب  یمدآ  حور  رت ز  ناـهنپ  تسین  یِمَـس  خرچ  رد  ار و  قح  نیمز  رد  ار  راّـفک  نمؤم و 
شتفُگ دنکشب  عازن  ره  رد  دوب  قلطم  دهاش  زیچ  چیه  دنامن  ناهنپ  وا  رب  سپ  زیزع  مشچ  ار  حور  نآ  دید  وچ  سپ  درک  رهُم  یِّبَر  ِرما 

 ...: دهاش بناج  یـضاق  شوگ  تسود  مشچ  ور  نیز  تسا  لدـع  دـهاش  تسوا  ِنآ  دـهاش  تسا و  لدـع  قح  مان  عادُـص  ره  رامخ 
اب دوخ  ییوگ  هک  دراد  رثا  نانچ  یـضاق  يارب  دهاش  هتفگ  .تسا  دهاش  یهاوگ  دزاس  یم  نئمطم  مکح  رودـص  رد  ار  یـضاق  هچنآ 

.تسا هدید  ار  هثداح  مشچ  ود 

، دریگب هدیدان  ار  قح  ات  دنک  یم  راداو  ار  یعدم  دوخ ) دوس   ) ضرغ اما  .دـهاش  مه  تسا  هاگآ  تقیقح  زا  یعدـم  مه  ضرغ :...  اب 
.دیوگ یم  ضرغ  نودب  ار  تقیقح  دهاش  یلو 

دهاز
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ندرک اهر  ضرغ : ندراذـگ  .دـش ) یهاوخ  هاگآ  تقیقح  زا  يدـنبن  اـیند  هب  لد  رگا   ) .نتـسبن نآ  ياـه  تنیز  اـیند و  هب  لد  ندـش :
: ّمِر ّمِط و  .دراد ) یم  زاب  تقیقح  ندید  زا  ار  یمدآ  دوش و  یم  هدید  هدرپ  يوایند  ياه  ضرغ   ) .يوایند ياهدوس 

(4 تیب 3287 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) مر ّمط و  وزرآ و  نارازه  رب  مهم  دص  رب  هدش  تمسق  وت  لقع 

426 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ءایشالا َکُّبُح 

رهاظ زا  ش »  » ریمـض شلد : رد  ( 2 تیب 2710 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) مِصَتخَت َال  تَنَج  اَدوَّسلا  َکُسفَن  ّمُِصی  کـیمُعی  َءایـشالا  َکُّبُح 
هدش و تضافا  وا  لد  رب  راگدرورپ  بناج  زا  یقیقح  ملع  هک  تسا  یـسک  نآ  عجرم  تقیقح ، هب  اما  ددرگ ، یم  زاب  دهاش  هب  ترابع 

قادصم دش  تراشا  هکنانچ  .درادن و  یهجوت  تسا  باتفآ  ربارب  رتخا  نوچ  هک  يروص  ملع  هب  ور  نیدب  تسا  هدرک  نشور  ار  شلد 
.تسا ص )  ) لوسر فیرعت  نیا  لمکا 

و ، 6 تیب 750 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دـنیب یم  تسه  هکنانچ  ار  نآ  تسا و  نشور  وا  يارب  ملاع  تقیقح  رارـسا : ندـید  باجح  یب 
.دنلب یمَس : دعب ) هب   1 / 3500 دیز » ناتساد  »

نیبم باتک  نارسفم  ( 59 ماعنا ،  ) .ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  ٍبْطَر َو ال  َو ال  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .کشخ  رت و  سبای : بطر و 
.تسا ظوفحم  ِحول  رد  هچنآ  ای  دنا و  هدرک  ینعم  هّللا  ُملع  ار 

.بات چیپ و  درون :

.ندرک راکشآ  .نداشگ  زا  تیانک  ندرک : زاب  درون 

هداهن و نآ  رب  رهم  هتشاد و  ناهن  ار  حور  تقیقح  اما  .هدش  نایب  نیبم  باتک  رد  هدومرف و  راکشآ  ار  زیچ  ره  تقیقح  یلاعت  قح 
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(85 ءارسا ،  ) .یِّبَر ِْرمَأ  ْنِم  وگب : دنسرپ  حور  زا  ار  وت  نوچ  تسا  هدومرف  ار  ربمیپ 

هب .تسا  ص ))  ) لوسر مشچ   ) دـید ار  حور  هک  یمـشچ  تسا و  یفتنم  میوگب  هک  یلاـثم  ره  تسا  یفتخم  یِّبَر  ِرما  نِم  نوـچ  حور 
لصف ار  يوعد  زا  تیانک  نتـسکش : عادص  رامخ  .تسا  قلطم  دهاش  وا  هکارچ  تسا  قح  دیوگ  هچنآ  دیـسر و  تسا  تقیقح  هچره 

.ندرک

ار دهاش  نخـس  تّوق  دناشکب و  تقیقح  تدهاشم  هب  ار  نخـس  انالوم  دـش  بجوم  دوب  يو  مشچ  تّوق  رد  وا  رنه  هک  يدزد  فصو 
يوعد هدننک  لصف  یضاق و  دنتسم  هک 

427 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اه ضرغ  هکارچ  دـشاب  كاپ  یناسفن  ياـه  ضرغ  زا  هک  تسا  نیب  تقیقح  يا  هدـید  دـیوگ : یم  اـه  تیب  نیا  رد  .دراد  ناـیب  تسا 
.دش نایب  دیز  ناتساد  رد  تسخن  رتفد  رد  هکنانچ  .دنام  یمن  هدیشوپ  زیچ  چیه  تفر  رانک  رگا  تسا ، لد  مشچ  هردپ 

نآ زا  سپ  شیزاس  هدرپ  هلمج  هیام  دوب  شیزاب  دهاش  ِّرِـس  ّقح و  ِقشع  ار  هاش  دیآ  دـهاش  رد  رظن  هک  ارـس  ود  رد  دوب  لد  قح  رظنم 
نآ ریـسا  دش  دوش  یم  مکاح  هن  دهاش  اضق  رب  دوب  مکاح  دب  کین و  رب  اضق  نیا  ام  زاب  دهاش  جارعم  بش  رد  اِقل  ردنا  تفگ  كالَول 

 ...: دوب لد  قح  رظنم  یضترم  زیت  مشچ  يا  شاب  داش  اضق  ریم  اضق 

مُکِریبدَت ِیف  ِبلَقلا  اَذ  اوُغَتباَف  مُکِریِوصَت  َیلا  رُظنَی  َال  تفگ 

تسا یتراشا  دهاش »  » رد و  ( 5 تیب 870 869 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) رز ِراثیا  هدجـس و  شقن  هب  هن  رظن  وت  رد  منک  لد  بحاص  نم ز 
نآرق هب 
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هک یقشع   ) .ندرک ناهنپ  نتشاد ، ناهن  يزاس : هدرپ  ( 45 بازحا ،  ) .ًاریِذَن ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش َو  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ص :)  ) لوسر هرابرد  میرک 
نومـضم رب  تسا  يدیکأت  تیب  نیا  نومـضم  و  .دـباین ) رد  ار  رارـسا  يرگید  وا  زج  هک  دـیدرگ  بجوم  تشاد  ص )  ) لوسر هب  قح 

.6 تیب 2877 /

: جارعم رد  ار  ص )  ) لوسر یلاعت  قح  هدومرف  هب  تسا  تراشا  كَالَول :

َكالفالا ُتقَلَخ  اََمل  َكَالَول 

هدـنهد نایاپ  دـش ، تراشا  هکنانچ  یـضاق  مکح  اضق :...  نیا  دوب  كـالول  هجاوخ  رخآ  ردـنا  دوب  كـالفا  نآ  زغم  هک  يرـس  سپ  . 
.دوشن رداص  یمکح  دوبن  يدهاش  رگا  تسا و  دهاش  یهاوگ  تسا ، مکح  نیا  رودص  بجوم  هچنآ  اما  .تسا  يوعد 

قح هدومرف  دـهاش  ص )  ) لوسر دـنک : یم  فیرظ  یهیجوت  ار  تراـبع  دریگ و  یم  هناـفراع  يا  هجیتـن  كـالول »...   » هلمج زا  اـنالوم 
تسا مکح  رودص  بجوم  دهاش  هکنانچ  و  تسا ،

428 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دش یمن  هدیرفآ  ناهج  دوبن  وا  رگا  دیدرگ و  ناهج  ندیرفآ  بجوم  لوسر  شنیرفآ  دوش ، یمن  رداص  یمکح  دوبن  يدهاش  رگا  و 

ینعم هکلب  هّللاذاعم ،)  ) دنا هتفگ  یضعب  هکنانچ  دیدرگ  مکح  موکحم  راگدرورپ  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  هن  ندش : اضق  ریـسا  اضق  ریم 
.تشگ یکی  ود  ره  تساوخ  هک  تسا  نیا  نآ 

.تیانع هجوت و  دروم  مشچ  یضَتُرم : مشچ  دش  هدنهاوخ  يا  هدنب  ار  وا  مکح  دش  هدنب  ياضر  قح  ياضق  نوچ 

نام لد  تاه  تراشا  زا  رش  ریخ و  ردنا  وت  ام  ریـشُم  يا  درـس  مرگ و  ردنا  وت  ام  ِبیقر  ياک  درک  تساوخرد  سب  فورعم  زا  فراع 
زا نم  مشچ  ببس  ِدید  هدش  ام  دنب  مشچ  بش  زور و  ُهاََرن  َال  ّاناَرَی  يا  ربخ  یب 
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اَنَرُون مِمتا  بَر  اَی  ِهِماَمتا  ِیف  ِِّربلا  ُلامَک  سپ  یَهب  يا  نآ  دوب  وت  فورعم  فطل  دش  هدید  مباتفآ  بش  رد  هک  ات  دش  هدیزگب  اه  مشچ 
درد و اب  تسا  یگرم  وت  دُعب  هدم  يرود  ار  هدید  تبُرق  ناج  هدم  يروجهم  زور  ار  بش  رای  هَرِهاَق  ٍتاَحِضفُم  نِم  اَنِجناَو  هَرِهاَّسلا  ِیف 

شِوَر رد  ِیلاباال  مدرکن  نم  شا  هدیلاب  هزبس  رب  نز  بآ  شا  هدیدان  نکم  تتسا  هدید  هکنآ  لاَصِولا  َدَعب  دوب  هک  يدُعب  هصاخ  لاکن 
ولگ ِّلُغ  دش  وت  زج  يور  ِدـید  دـید  وت  يور  نآ  راب  کی  وا  هکنآ  دـیعب  ار  وا  دوخ  يور  زا  نارم  نیه  شِلَخ  رد  یلَاباال  مه  نکم  وت 

تـسامس ضرا و  نیردناک  هّرَذ  هّرَذ  دشک  یم  ار  نالطاب  لطاب  هکنآز  دشر  مدنیامن  یم  دـنا و  لطاب  ٌلِطاب  هَّللا  يَوِس  اَم  یَـش ٍء  ُّلُک 
نیز ناُتب  باّذَـج  مشچ ، رگج  ِّفَت  ار  بآ  رم  دـشَک  یم  رَقَتـسُم  ات  دـشک  یم  ار  نان  هدـعم  تسابرهک  نوچ  یکی  ره  ار  دوخ  سنج 

اه شـشک  نیز  شوخ  ياهوب  دـشک  یم  ینیب  زغم و  شک  گنر  دـمآ  مشچ  ِّسح  هکنآز  اه  يوب  ناتـسلگ  زا  نایوج  زغم ، اه  يوک 
 ) يونثم حرـش  يرخاو  ار  ناگدنامرد  را  دیاش  يرتشم  يا  نابذاج  رب  یبلاغ  ناما  هد  نام  دوخ  فطل  بذج  هب  وت  نادزار  يادـخ  يا 

429 ص : ج 7 ، يدیهش ،) 

.تسا قح  ترضح  ياسانش  هکنآ  فراع :

، دنک يراک  ات  دزادنا  یم  هدنب  لد  هب  هک  تسوا  .تسین و  هدیشوپ  وا  رب  ناگدنب  لاح  زا  يزیچ  هک  لاعتم  يادخ  زا  تیانک  فورعم :
.تسین يربخ  تراشا  نیا  زا  ار  هدنب  هک  یلاح 

.مینیب یمن  ار  وا  ام  ار  ام  دنیب  یم  وا  ُهاَرنال : انارَی 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3453 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هاش  نیمه  هدوب  نانآ  اب  هکنآ  تسناد  تخانش و  ار  وا  زور  دید و  ار  دومحم  بش  هک  يدزد  هب  تسا  یحیملت  تیب  نیا  رد 

.میروآ یم  ور  يرهاظ  ياه  ببس  هب  اه  هثداح  تخانش  يارب  مینیب و  یمن  یبابسا  ببسم  هک  ار  وت  دنب :...  مشچ 

مـشچ  ) .دید بش  رد  ار  هاش  هکنادب  تسا  تراشا  نم : ِمشچ  میتخومآ  مشرک  نامـشچ  شوخ  رگ ز  میتخود  هچ  زا  بابـسا  رب  مشچ 
.تسا فراع  مشچ  دوصقم  مشچ »  » زا یلو  .متخانش ) ار  وت  نونکا  مدید و  ار  وت  بش  دوب  رت  يوق  نارگید  زا  نم 

.ابیز وکین ، بوخ ، یَهب :

.تسا نآ  نتخاس  مامت  رد  یکین  نتخاس  لماک  ِّربلا :...  ُلاَمَک 

رد .شخب  ییاهر  هدـننک  روهقم  ياه  ییاوسر  زا  ار  ام  نک و  لماک  زیخاتـسر  زور  رد  ار  ام  ینـشور  راگدرورپ  يا  مِمتا :...  بَر  اَـی 
ْیَـش ٍء ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اَنل  ْرِفْغا  انَرُون َو  اَنل  ْمِْمتَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  ناـنمؤم : و  ص )  ) لوسر هراـبرد  میرک  نآرق  هب  تسا  یتراـشا  تیب  نیا 
(17 نارمع ، لآ   ) ِراحْسَْألِاب َنیِرِفْغَتْـسُْملا  هب  نانآ  زا  ادخ  دنرب و  یم  رـس  هب  ادخ  دای  هب  ار  بش  هک  نانآ  بش : رای  ( 8 میرحت ،  ) .ٌریِدَق

.تخانش ار  دومحم  بش  رد  هک  سک  نادب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  دنک ، یم  ریبعت 

تهاگرد زا  هدـش  کیدزن  وت  هب  دای  نآ  اب  هدرب و  رـس  هب  وت  دای  هب  بش  هک  ار  نآ   ) .هدوب رادروخرب  یکیدزن  تمعن  زا  هدـید : تبرق 
هدرک شتـسرپ  ار  وت  هدرب و  رـس  هب  ناهج  نیا  رد  يدنچ  وت  زا  ندـیرب  زا  سپ   ) .هتفر نآ  رب  ینامز  هک  يا  هزبس  هدـیلاب : هزبس  .نارم )

راذگم بآ  یب  ار  وا  هتشِک  سپ 
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يزیچ ندربورف  تغل ) رد  : ) شِلَخ .هتفر ) راک  هب  یمـسا  ینعم  رد  هیلعف  هلمج   ) .يراگنا لهـس  يدیقال ، ِیلاباال : .امرف ) یتیانع  ودب  و 
راو یلاباال  مه  وت  سپ  مدرکن  ینامرفان  ار  وت  هنارـسدوخ  نم   ) .تسا ندرک  باذـع  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  يزیچ ، رد  کیراب  كون 

( .نکن باذع  ارم 

430 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تیب لیذ  هب : دـینک  هاگن  ولگ : ِّلُغ  ( 5 تیب 1846 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) مینزرب طـخ  همه  ار  اـهاطخ  نآو  مینک  شدازآ  راو  یلاـباال 
.4 / 1119

: تسا یلهاج  رصع  فورعم  رعاش  دیبل  رعش  زا  هتفرگ  یَش ٍء :...  ُّلُک 

نایم زا  ماجنارـس  یتمعن  ره  تسا و  لطاب  ادـخ  زج  زیچ  ره  شاب  هاگآ   ) ِلئاز ََهلاُحم  َال  میِعَن  ُّلُک  ٌلِطَاب َو  ِهَّللا  الَخ  اَـم  یَـش ٍء  ُّلُـک  اـَلا 
.رارق ياج  رَقتسُم : .تسا ) ینتفر 

.ار اه  يوب  ینیب  دنک و  یم  بذج  ار  اه  گنر  مشچ  .گنر  بذاج  شک : گنر 

(111 هبوت ، .ْمَُهلاْومَأ ..(  ْمُهَسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  يرتشم :

وا زا  تخانش و  ار  وا  شیادرف  دید و  ار  دومحم  هاش  بش  هک  يدزد  يرَتشا  ُهَّللا  هک  دح  یب  يرتشم  يرش  عیب و  رد  تسم  هتـسبب  بل 
رد هکنآ  زا  شیپ  هدید و  تبرق  وا  حور  هکارچ  .تسا  هاگآ  ادخ  يراوگرزب  یگرزب و  زا  هک  تسا  يا  هدـنب  زمر  تساوخ ، شـشخب 
هب هکارچ  هدنارذگن  دح  زا  اما  هدرک ، اهاطخ  نت  نادـنز  رد  وا  .تسا  هتـشگ  رود  وا  زا  نونکا  هدوب و  قح  ترق  رد  دریگ  رارق  دـبلاک 

ُرِفْغَی ِِهب َو  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ  هک  دناد  یم  هتسناد و  دوخ  ياتکی  يادخ  ار  وا  لاح  ره 
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.دـنادرگ و لـماک  ار  وا  روـن  دـنادرگن و  شیاوـسر  دـهن  تنم  وا  رب  دـهاوخ  یم  وا  زا  سپ  ( 116 ءاسن ،  ) .ُءاشَی ْنَِمل  َکـِلذ  َنوُد  اـم 
.دناسرب دوخ  برق  هب  دناهرب و  يوایند  ياه  تذل  یسح و  ياه  كاردا  دیق  زا  ار  وا  ماجنارس 

وگ خاتـسگ  دَوب  وا  اـب  وا  ِنآ  وا  ِنآ  دوب  وا  ناـج  ناـسل و  نوچ  ردـب  ِنآ  ردـق  بش  ردـنا  دوب  هکنآ  ربا  هب  هنـشت  نوچ  دروآ  هش  هبور 
ریخ هب  ینابنجب  یشیر  مرک  زک  ریس  موتکم  هش  يا  دش  نآ  تقو  نید  موی  رد  يوت  ناج  باتفآ  نیط  دنب  ناج  نوچ  میتشگ  ام  تفگ 

تـسپ میراسوگن و  رـس  بصانَم  نآز  تسبب  ار  ام  ندرگ  اهرنه  نآ  دوزف  یتخبدـب  هلمج  اهرنه  نآ  دومن  ار  دوخ  ّتیـصاخ  یکی  ره 
431 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وا مشچ  دـُب  بش  هب  هک  ساوح  شوـخ  نآ  ِّتیـصاخ  ناـمه  زج  ددـم  اـه  نف  نآز  تسین  ندرم  زور  دَـسَم  ٌلـبَح  اَنِدـیِج  ِیف  رنه  نآ 
يور رب  بش  هب  هک  راب  زور  دـمآ  يو  زا  مرـش  ار  هاش  دوب  هاگآ  هش  وک ز  یمـشچ  ریغ  دوب  هار  لوغ  هلمج  اهرنه  نآ  سانـش  ناطلس 

گناب هب  وک  دوب  وکین  مه  شوگ  رد  تیـصاخ  داهن  دـیاب  بقل  شفهک  گس  دوخ  دادَو  هاـش  زا  هاـگآ  گـس  نآو  راـظَن  شدوب  هش 
تـشاد گنن  دیابن  نامان  دـب  نیه ز  ناهـش  زیخبـش  دوبن ز  ربخ  یب  نابـساپ  نوچ  بش  تسا  رادـیب  وچ  گس  دوش  هگآ  ریـش  گس ز 

هیس هک  رز  اسب  يا  دش  ماخ  تسُج و  دیابن  دوخ  دش  ماندب  دوخ  راب  کی  وا  هک  ره  تشامگ  دیاب  ناشرارسا  رب  شوه 
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.دوب وا  مشچ  رد  وا  رنه  هک  يدزد  دروآ :...  هش  هب  ور  دنزگ  جارات و  نمآ ز  دوش  ات  دننک  شبات 

.دید ار  هاش  نا  رد  هک  یبش  زا  تیانک  ردق : ِبش 

دوب وا  اهنت  نادزد  نایم  زا  بش  نآ  رد  هک  تسا  نآ  يارب  هدناوخ  ردب  صاخ  ار  دزد  هکنیا  تسا و  هاش  زا  تراعتـسا  ردب » : » ردب نآ 
.تخانش ار  وا  ادرف  و  دید ، دیاب  هکنانچ  ار  هاش  هک 

دـش هاش  صاخ  ناج - نابز و  هلمج  زا  وا - ءازجا  سپ  درک ، وحم  وا  رد  ار  دوخ  هاـش  ندـید  اـب  دزد  نآ  نوچ  .هدـش  صاـخ  وا : ِنآ 
.دنار نخس  يو  اب  هناخاتسگ  ور  نیدب 

.مسج راتفرگ  ناج  نیط : دنب  ناج 

.وَر سانشان  .راتفر  هدیشوپ  ریس : موتکم 

.6 تیب 2838 / هب  تسا  تراشا  ینابنجب : یشیر 

.امرخ فیل  زا  ینامـسیر  تسوا  ندرگ  رد  ٍدَـسَم : ْنِم  ٌْلبَح  اهِدـیِج  ِیف  بهلوبا : نز  هراـبرد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دـسَم : ٌلـبَح 
.تشاد اسانش  مشچ  هکنآ  ساوَح : شوخ  ( 5 دسم ، )

اب هک  يا  هدید  تسا ، نیب  تقیقح  هدـید  زج  هچنآ  هب  تسا  تراشا  ینعم  رد  یلو  رگید ، نادزد  ياهرنه  هب  تسا  تراشا  اهرنه : نآ 
.تخانش ناوت  یم  ار  ادخ  نآ 

.هدنهدن دوس  .هدننک  هارمگ  زا  تیانک  هار : لوغ 

432 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدنرگن .هراظن  راظَن :

نآ درک و  گناب  بش  نآ  رد  هک  یگس  هب  تسا  تراشا  هاگآ : گس  راوخ  رادرم  سکرک  تفـص  رب  راظن  یهورگ  هفیج  نآ  رـس  رب 
(. 6 / 2840  ) .تسامش اب  هاش  دیوگ  یم  تفگ  دزد 

اب اـما  تخانـشن ، ار  هاـش  دوخ  دـنچره  هکارچ  تشاد ، هدـنزرا  يرنه  زین  دوب  وا  شوگ  رد  وا  رنه  هک  يدزد  شوگ :...  رد  تیـصاخ 
تسناد گس - گناب  تلیسو -
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.تساهنآ اب  هاش 

ودب تخانـش و  ار  وا  دیـسر  وا  روضح  هب  دوخ  ناقیفر  اب  هک  زور  دـید و  ار  هاش  بش  نآ  رد  دوب ، وا  مشچ  رد  وا  رنه  هک  يدزد  اهنت 
دوب هدمآ  ناتساد  رد  هکنانچ  دهد و  يرای  ار  ام  دناوت  یم  هک  تسا  ندنابنج ) شیر   ) وت رنه  .میدید  نایز  دوخ  ياهرنه  زا  ام  تفگ 

.دوش یم  ششخب  بجوم  نیب - هش  مشچ  وا - رنه 

هدید هک  دناشک  یم  لد  رادـیب  ناراد  هدـنز  بش  هب  ار  نخـس  دریگ و  یم  هنافراع  يا  هجیتن  ناتـساد ، زا  تسوا  هویـش  هکنانچ  انالوم 
.دنرب و یم  ودـب  یهار  زین  دـنوش ، یم  انـشآ  ادـخ  اب  نارگید  هتفگ  زا  هک  نانآ  دنـسانش و  یم  ار  ادـخ  هطـساو  یب  دـنراد و  نیب  قح 
اب درک و  مکح  دـیابن  ناسک  رهاظ  رب  هکنیا  نآ  تسا و  هدـمآ  يونثم  يواطم  رد  مه  زاـب  هک  دـنک  یم  تراـشا  يا  هتکن  هب  ماـجنارس 

دینک هاگن   ) .دـنوشن ناش  هتفیرف  مدرم  ات  دـننایامن  یم  تشز  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  هورگ  نیا  نایم  .تخیمآ  رد  دـیاب  ناشیورد 
هب هتـشغآ  رز  نوچمه  وا  .تسا  ماخ  دـیوج  مان  رگا  هچ  تسین  ماـن  یپ  رد  رگید  سک  نینچ  ص 624 ) مود ، رتفد  يونثم : حرـش  هب :
یم لگ  رد  ناهنپ  رهوگ  ناتـساد  هب  ار  نخـس  هتـشر  تبـسانم  نیدـب  .دـنناد و  یم  ار  نآ  شزرا  ناسانـش  رهوگ  اـهنت  هک  تسا  لـگ 

.دناشک

نورب نیمک  زا  ناگرزاب  .درچ  یم  نآ  بات  شخرد و  رد  دـهن ، ایرد  لحاس  رب  بش  دَرَوآرب ، ایرد  رعق  زا  نایواک  رهوگ  يرحب  واگ  هکنآ  هّصق 
بیرقّتلا ِهّصقلا َو  رخآ  یلا  دزیرگ  تخرد  رب  دناشوپب و  ار  رهوگ  هریت  لگ  مجل و  هب  ناگرزاب  دشاب ، هتفر  رترود  رهوگ  زا  واگ  نوچ  دیآ ،

زا ناگرزاب  .درچ  یم  نآ  بات  شخرد و  رد  دـهن ، ایرد  لحاس  رب  بش  دَرَوآرب ، اـیرد  رعق  زا  ناـیواک  رهوگ  يرحب  واـگ  هکنآ  هّصق 
رهوگ هریت  لگ  مجل و  هب  ناگرزاب  دشاب ، هتفر  رترود  رهوگ  زا  واگ  نوچ  دیآ ، نورب  نیمک 
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بیرقّتلا ِهّصقلا َو  رخآ  یلا  دزیرگ  تخرد  رب  دناشوپب و  ار 

باتـش نسوس  لبنـس و  زا  درچ  یم  بآ  واگ  رهوگ  رون  عاعـش  رد  درچ  یم  شدرگ  جرم و  ردنا  دهنب  دروآ  رحب  زا  رهوگ  یبآ  واگ 
؟ لالح رحس  شبل  زا  دیازن  نوچ  لالج  رون  وا  توق  دشاب  هکره  تسا  رفولین  سگرن و  شلاذغ  هک  تسا  ربنع  یبآ  واگ  هدنکف  نآز 

رترود رهوگ  ددرگ ز  ناـهگان  رقب  نآ  رهوگ  ِرون  رد  درچ  یم  لـسع ؟ رپ  وا  هناـخ  دـشابن  نوچ  لَـفَن  شتـسَیحَو  روبنز ، نوـچ  هکره 
خاش اب  ار  درم  نایوجواگ  تخرد  رب  رجاـت  درم  دزیرگ  سپ  واـگ  هزبس  جرم و  کـیرات  دوش  اـت  هایـس  « 31  » مجل دـهن  رُد  رب  يرجات 

ُدب هداهن  هک  اجنآ  دیآ  رنواگ  ددرگ  دیمون  وا  زا  نوچ  جرَد  خاش  رد  ار  مصخ  نآ  دـنک  ات  جرم  درِگ  دزات  واگ  نآ  راب  تسیب  تخاس 
رد هک  دـناد  یک  واـگ  تسا  رک  روک و  نیط  نتم  زا  سیلب  نآـک  راو  سیلبا  وا  دزیرگب  نیط  سپ ز  راوهاـش  ِّرُد  قوف  دـنیب  مجل  رهگ 
َّنا اوُقَّتا  لاقم  نآزو  لیقَم  نیز  ناقیفر  يا  ضیحَم  نیا  مورحم  درک  شزامن  زا  ضیـضَح  رد  ار  ناج  دـنکفا  اوِطبها  تسا  رهوگ  لِگ 
ره دنناد و  لد  لها  ین  واگ  نکیلو  دناد  شرجات  ندَع  ِّرُد  دوب  ناهنپ  لِگ  هب  ات  ندـب  رد  ار  ناج  دـنکفا  اوُطَبها  لاجِّرلا  ُضیَح  يَوَهلا 

 __________________________________________________ ین واک  لِگ 

.محل ساسا : هخسن  رد  ( 31)

434 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ُرپ ياه  لِگ  تبحـص  تفاین  يرون  قح  ِّشَر  زک  یلگ  نآو  تسا  يرگید  نیط  زاّمغ  شرهوگ  تسا  يرهوگ  وا  لد  ردـناک  یلگ  ره 
تفاتن رب  رُد 
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.تسا هدش  هتفرگ  غارچ » بش  رهوگ   » هژاو زا  ارهاظ  ناتساد  نیا  ام  شوگ  رب  وج  ِياه  بل  رب  تسه  ام  شوم  درادن  نایاپ  نخس  نیا 
نیا دـیا و  یم  رب  ایرد  زا  ارچ  يارب  اه  بش  تساـیرد و  رد  يواـگ  دـنیوگ  .دـشخرد  یم  غارچ  نوچ  بش  تسا : هدـمآ  نآ  هراـبرد 

رد جاردننآ ) ارآ ، نمجنا  عطاق ، ناهرب  ماظن ، گنهرف   ) .دنک یم  ارچ  نآ  ییانشور  هب  دراذگ و  یم  نیمز  رب  دوخ  ناهد  زا  ار  رهوگ 
هب ناواگ  هک  تسا  هدمآ  یحرش  ص 212 )  ) یسوسرط همان  باراد  زا  يونیم  موحرم  تشاددای  زا  يونثم  تالیثمت  صـصق و  ذخآم 

.يدندرک ارچ  رهوگ  نآ  ییانشور  هب  يدوب و  هتفرگ  ناهد  رد  يرهوگ  يواگ  ره  .دنیآ  یم  رد  ایرد  زا  بش 

غارچ بش  رهوگ  کی  ار  لیدنق  ره  تسا : هدمآ  تخاس  ع )  ) نامیلس هک  يدجسم  فصو  رد  ص 175 )  ) يریوج ءایبنالا  صصق  رد 
.دشابن تجاح  عمش  غارچ و  هب  بش  ات  دنداهن  رد 

.ضوح هت  هایس  يال  هریت ، لگ  هدش : طبض  مََجل »  » و مَجل »  » همان تغل  رد  مجل :

.عوفدم هلضف ، هدنکف : رحَبلا ) ُرََقب  لیذ  تاقولخملا ، بئاجع   ) .دیآ یم  تسد  هب  ییایرد  واگ  لد  زا  ربنع  .ییایرد  واگ  بآ : واگ 

یـسانش روناج  ياه  باتک  رد  .دوش  یم  هتفرگ  صوصخم  یهام  نورد  زا  هک  گنر  يرتسکاخ  ردک و  برچ و  تسا  يا  هدام  رَبنَع :
.دنا هدرک  فصو  نوگ  هنوگ  ار  نآ  أشنم  ربنع و  اه ، گنهرف  زین  میدق ،

درچ یم  رفولین  سگرن و  نوچ  يایرد  واگ  هکنانچ  تسا ، قح  هتفگ  دیوگ  هچنآ  دوب ، یهلا  تضافا  زا  وا  ملع  هکنآ  دشاب :...  هکره 
.تسا ربنع  وا  هلضف 

ِنَأ ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  یحو : روبنز و 
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.ششخب تمینغ ، لَفَن : ( 68 لحن ،  ) .ًاتُوُیب ِلابِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا 

435 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اهنت دیدن و  ار  نآ  سیلبا  .دیمد  مدآ  یکاخ  دبلاک  رد  یلاعت  قح  هک  يا  هحفن  هب  تسا  تراشا  نیط  نتم  نیط :...  نتم  زا  سیلب  نآک 
.دنیبب ار  رهوگ  تسناوتن  واگ  دش  هدنکفا  رهوگ  يور  رب  نوچ  لگ  هکنانچ  دید  ار  یکاخ  مسج 

.تسا هدمآ  میرک  نآرق  زا  ياج  دنچ  رد  هک  اوح  مدآ و  هب  باطخ  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  دنکفا :...  اوُِطبها 

.تسا ضئاح  زا  زامن  فیلکت  ندش  هتـشادرب  بجوم  ضیح  تسا ، هدـمآ  یمالـسا  هقف  رد  هکنانچ  .ندوب  ضیح  تلاح  رد  ضیحم :
رارق يولع و  ملاع  زا  ناج  لوزن  قح ، ترـضح  برق  زا  ندوب  مورحم  تسا و  زاـمن  فیلکت  ندـش  هتـشادرب  بجوم  ضیح  هکناـنچ  )

رد نتفخ  ردصم ، ینعم  هب  مه  لیقم : .درک ) بلس  نآ  زا  ار  قح  زا  برق  تلاح  یلفس ، ملاع  رد  ندرب  رـس  هب  دبلاک و  رد  نآ  نتفرگ 
زا ناج  ندـمآ  دورف  دوصقم  اوطبها »  » » زا و  دـهد ، یم  ناکم  مسا  ینعم  اـنالوم  ریبعت  رد  تسا و  نتفخ  ياـج  ینعم  هب  مه  زور ، مین 

.تسا یناسفن  ياهاوه  أشنم  ناج و  هاگیاج  هک  تسا  دوصقم  مسج  لیقم  زا  تسا و  یلفس  ملاع  هب  يولع  ملاع 

یم زاب  قح  برق  زا  ار  یمدآ  یناسفن  ياوه  هک  دیزیهرپب  اوقتا :...  .درک ) زیهرپ  دیاب  اوُِطبها »  » لاقم لیقم و  ود  نیا  زا   ) .راتفگ لاقم :
.زامن رد  ادخ  هب  برقت  زا  ار  نانز  ضیح ، هکنانچ  دراد 

ندع نیمزرس  رد  دمآ  ایند  هب  دش و  نورب  تشهب  زا  نوچ  مدآ  هک  نارسفم  ناخروم و  ضعب  هتفگ  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  ندَع : ِّرُد 
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هب مدآ  دوجو  رد  هک  ار  يرهوگ  دـناد :...  شرجات  .تسا ) یفخم  مسج  رد  ناـج  تسا ، ناـهنپ  لـگ  رد  رُد  هکناـنچ   ) .تفرگ ياـج 
.دنا مورحم  نآ  ندید  زا  ناتسرپ  ایند  .دننیب و  یم  ناسانش  رهوگ  هدش ، هداهن  تعیدو 

.دنبای یمن  هرهب  تقیقح  جنگ  زا  دنرب و  یم  ناوارف  جنر  هک  ناتسرپ  ایند  زا  تیانک  واک : لگ 

: هک تسا  نارگید  ياسانش  ینشور ، نآ  اب  هتفای ، ینشور  قح  رون  هب  شلد  هک  سکنآ  یلگ :...  ره 

ِنمؤُملا ُهآِرم  ُنِمؤُملا 

: ثیدح هب  تسا  تراشا  قح : ِّشَر  . 

.َّلَض اَطخأ  نَم  يَدَتها َو  ٍِذئَموَیِروُّنا  َِکلَذ  نِم  َُهباَصا  نَمَف  ُهَرُون  مِهیَلَع  َّشَر  َُّمث  ٍهَملُظ  ِیف  ُهَقلَخ  َقَلَخ  َهَّللا  َّنا 

، يونثملا حرش  یف  يوقلا  جهنملا  )

436 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نآ يارب  دوخ  هقیلـس  هب  کی  ره  ناحراش  ندوب : شوگ  رب  .دراین ) سنا  ادـخ  نادرم  اـب  درادـنیرهوگ  ناـنچ  هکنآ  ( ) ص 180 ج 1 ،
.تسا ندوب  رظتنم  ینعم  نیرت  کیدزن  دنا ، هتشون  یینعم 

شارت یم  ار  هَچ  كاخ  كدنا  كدنا  شابم  نآ  شوگ  هب  وت  نک  یم  راک 

وا بلط  زا  دوش  ربخ  با  رد  ار  زغچ  ات  هتشر  رس  ندیشک  وج و  بل  بل  ار  زغچ  نآ  شوم  نآ  ندرک  بلط  هّصق  هب  ندرک  عوجر 

وا بلط  زا  دوش  ربخ  با  رد  ار  زغچ  ات  هتشر  رس  ندیشک  وج و  بل  بل  ار  زغچ  نآ  شوم  نآ  ندرک  بلط  هّصق  هب  ندرک  عوجر 

وچمه ما  هدروآ  تسد  هب  هتشر  رس  هک  مد  هب  مد  لد  هتـشر  رب  دنت  یم  دشر  اب  زغچ  ِلصو  دیما  رب  دشک  یم  هتـشر  قشع  هتـشرس  نآ 
ناکم نآز  شدرب  شوم و  راکـش  رب  ناهگان  دمآ  نیَبلا  ُبارُغ  دوخ  دومن  ییور  نم  هب  هتـشر  ِرَـس  ات  دوهـش  رد  ناج  لد و  دش  يرات 

شوم بآ  ِرعق  زا  زین  زغچ  دش  بِحَسنُم  بارُغ  زا  شوم  اوه  رب  دمآرب  نوچ 
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ردنا دش  نوچ  دیص  درک  هنوگچ  ار  یبآ  زغچ  دیَک  رکم و  زا  غاز  دنتفگ  یم  قلخ  مَتَر  رد  اپ  هتخیوا  اوه  رد  مه  زغچ  غاز و  راقنم  رد 
هتـشرس یـسخ  تفج  دوش  نابآ  یبوچ  وک  یـسک  نآ  يازـس  نیا  اـتفگ  زغچ  دوب  غاز  راکـش  هک  یبآ  زغچ  دوبر ؟ رد  شنوچ  بآ و 

.شوم زا  تیانک  قشع :

(. تدهاجم تضایر و  رثا  رب   ) .نتشگ کیراب  ندش : رات  نوچ 

تراـبع زین  تسا و  رـضاح  نآ  رد  هچره  هب  تسا  لد  روضح  ناـفراع  حالطـصا  رد  و  ندوب ، رـضاح  تسا و  ندـید  تغل  رد  دوهش :
هایس غاز  .دوب  خرس  نآ  راقنم  هک  یغاز  نیَبلا : ُبارُغ  .دیآ ) بیصن  يدوهـش  ار  کلاس  ات  دیاب ، تضایر  رایـسب   ) .قح رادید  زا  تسا 

ثایغ  ) .دـتفا ییادـج  شناتـسود  وا و  نایم  دـنیبب  ار  نآ  دوش و  رد  هب  هناـخ  زا  یـسک  نوچ  دـنیوگ  دـنناد  یم  موش  ار  نآ  .یتشد و 
.تشگ دیدپ  رجه  داد ، تسد  یتلصو  ات  تاغللا )

.هدیشک بسحنم :

438 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یهایگ متَر  .دـندنب و  تشگنا  رب  يزیچ  يروآدای  يارب  هک  يا  هتـشر  هَمتَر :»  » نآ عمج  تسا و  متُر »  » اه گنهرف  رد  نآ  طبظ  مَتَر :
.تسا ایبول  دننام  نآ  رمث  کیراب ، تسا 

.رادقم یب  .درخ  .وربآ  یب  بآ : یب 

یتسود تشادن ، ّتیخنـس  وا  اب  نوچ  اما  ددرگ ، دنم  هرهب  شرادید  زا  تساوخ  یم  دوب و  هدرورپ  لد  رد  ار  زغچ  قشع  شوم  دنچره 
اب یتسود  نایز  نآ  دیآ و  یم  نایم  هب  دـعب  ياه  تیب  رد  هک  یثحب  يارب  تسا  يا  همدـقم  ناتـساد  نیا  ندروآ  .داتفا  موش  زغچ  رب  وا 

لقع شیکدب  سفن  هک  لقع  اب  تسا  سفن  ِیتسود  نآ  لماک  هنومن  .تسا  سنجان 
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.دناشک یم  یهابت  هبار  شیدنا  کین 

بوخ يور  رب  يدـب  ِّینیب  وچمه  بویُع  رپ  ِسفن  ناغفا ز  ار  لقع  ناهِم  يا  دـییوج  کین  نیـشنمه  ناغف  يا  سنجان  رای  زا  ناـغف  يا 
تروص هب  تَّیسنج  ِّرِس  وگم  نیا  تسرپ و  تروص  وشم  نیه  نیط  بآ و  زا  ین  تسا  ینعم  هر  زا  نیقی  تَّیسنج  هک  شتفگ  یم  لقع 

وس دناشک  یم  یمدنگ  هناد  وچ  نت  روم و  وچ  ناج  ربخ  تَّیـسنج  ار ز  دماج  تسین  رجج  نوچ  دامَج و  نوچ  دمآ  تروص  وجم  رد 
رگید ِروم  وَج  هار  زا  تفرگ  يروم  یکی  نآ  ندش  دهاوخ  نم  سنج  لیحتـسُم و  نَهَتُرم  ِبوبُح  نآک  دـناد  روم  یمد  ره  شیوس  هب 

هک نیب  ار  روم  تسا  عبات  مدنگ  يوس  وج  نتفر  یلب  دیآ  یم  روم  يوس  روم  یلو  دزات  یمن  مدـنگ  يوس  وج  وَد  تفرگب و  یمدـنگ 
ناهنپ زوم  هایـس  ِدَبل  رَـس  رب  دَوسا  روم  ورگ  رب  ین  هن  مصـصخ  رب  ار  مشچ  وَج  ِيوس  دش  ارچ  مدـنگ  وگم  وت  تسا  عجار  شـسنج  هب 
تـسه بلَک  باحـصا  يوـس  دـمآ  ببـس  نیز  َرب  هناد  یب  دور  یک  زگره  هناد  رگن  وـکین  ار  مشچ  دـیوگ  لـقع  هار  شیپ  ادـیپ  هناد 

نآ ادـیپ و  صفق  نیا  خرف  سنج  کـی  فلتخم  اـه  صفق  دـُب  خرچ  ناـکاپ  يوس  یـسیع  دوش  نآز  بلق  روم  بوبح و  اـه  تروـص 
تشز قرف  ریرَق  ربَح و  دشاب و  نیب  تبقاع  ریما  شتسلقع  هک  یمشچ  کنخ  يا  ناور  دشاب  صفق  یک  شَک ، صفق  یب  ناهن  شخرف 

439 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دیپس  تفگ و  هیس  زک  یمشچ  ین ز  دیروآ  لقع  زا  زغن  و 

هّرغ مشچ 
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ُدب رگید  ماد  نیب  ماد  ِلقع  تسا  غرم  صَلخَم  نیب  ماک  مشچ  تسا  غرم  تفآ  نز  شام  ِّکحم  رب  دـیوگ  لقع  نمد  يارـضخ  هب  دـش 
دوز دـیاشن  اه  تروص  يوس  تخانـش  یناد  درخ  زا  سنجان  سنج و  تفاتـش  نآز  وس  نیدـب  نیب  بیاغ  ِیحو  تفاین  رد  شلقع  هک 

وچ ینودرگ  غرم  راصح  یلین  نیا  قوف  شدیـشک  رب  کلم  سنج  رََـشب  رد  دمآ  یـسیع  َکل  ِیل و  تروص  هب  ّتیـسنج  تسین  تخات 
: دیامرف ع )  ) یلع سنجان : رای  زا  ناغف  يا  راو  غاز  شزغچ 

.نامیِاِلل ُهاَسنَم  يَوَهلا  ِلها  ُهَِسلاَُجم 

تبحاصم لقع  اب  هک  تسا  دوصقم  سفن  صوصخب  سنجان  رای  زا  اـما  تسا  ماـع  اـنالوم  نخـس  دـنچره  هبطخ 86 ) هغالبلا ، جـهن  )
.دراد

.ددرگ یم  زاب  زغچ  هب  ش »  » ریمش شتفگ : یم 

.تسا ینـالقع  كاردا  رد  كارتـشا  تیـسنج  زا  دوصقم  هکلب  تسین  ناـیقطنم  دزن  نآ  حلطـصم  ینعم  هب  اـه  تیب  نیا  رد  تَّیـسنج :
.دنتسین رگیدکی  سنج  اه ، ناسنا  همه  نافراع  رظن  زا  یلو  دنراد ، تکرش  عون  سنج و  رد  نایقطنم  رظن  زا  دب  کین و  ياه  ناسنا 

.دامج نوچ  یتکرح ، هن  تسا و  يومن  هن  ار  نت  دشابن ، نت  رد  ناج  رگا  دمآ :...  تروص 

.تسا ناج  زا  نت  تکرح  توق و  هکنادب  تسا  تراشا  روم :...  وچ  ناج 

راـک هب  هدروآ » تسد  هب   » ینعم هب  ار  نآ  اـنالوم  یلو  تسا  هداـهن  ورگ  هب  تغل  رد  نهتُرم : .هناد  بح : عمج  بوبح  نهترم : بوـبح 
.تسا هدرب 

.هدش لیدبت  لیحَتسُم :

.ار وج  هناد  رگید  يروم  دراد و  یم  رب  ار  یمدـنگ  هناد  يروم  .ّتیـسنج  ینعم  ندرک  نشور  يارب  تسا  یلاـثم  يروـم :...  یکی  نآ 
مه اب  ار  روم  ود  نآ  هچنآ  دنور ، یم  هنال  کی  هب  روم  ود  ره 
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.نتشاد ناهد  رد  هناد  هن  تسا  ندوب  روم  دروآ  یم  درگ 

: ریظن .دیود  ود :

440 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  زیر  لعن  نازات  هوک  ریز  هب  ات  تخیرگ )  ) زیرگ تشگرب و  دید و  شرود  رخ ز 

سنج مه  ان  هناد  ود  نآ  نتفر  هنال  هب  اما  دـنور ، یم  هنال  کی  هب  ود  ره  مدـنگ  هناد  وج و  هناد   ) .هتـشادرب روم  هچنآ  زا  تیانک  ورگ :
زا هن  تسا  ناـج  زا  تکرح  توق و  هکنآ  نداد  ناـشن  يارب  تسا  رگید  یلاـثم  دوسا : روم  .تسا ) سنج  مه  روـم  ود  نآ  نتفر  عباـت 

.نت

نیز .تسا ) یکرحم  ار  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  هناد  تکرح  اما  تسین ، ادیپ  دشک  یم  ار  هناد  هایـس  دمن  يور  رب  هک  روم   ) .دمن دـِبل :
.نت هن  تسا  ناج  تسا  بذاج  هچنآ  هک  نیشیپ  بلطم  هب  تسا  تشگزاب  دمآ : ببس 

.دوبن گس  ِسنج  اما  دوب  گس  تروص  هب  فهک  باحصا  گس  هکنانچ 

.دومن یم  نامدرم  رگید  نوچمه  نت ، رد  دنچ  ره  دوب  ناینامسآ  اب  وا  تیسنج  درب ، نامسآ  هب  ار  ع )  ) یسیع هچنآ  دوش :...  نآز 

.نت زا  تیانک  صفق :

.ناج زا  تیانک  .هجوج  خرف :

.نشور ریرَق :

.دهد یم  صیخشت  ار  گنر  هک  یّسح ، دید  هن  دراد  یم  نایب  لقع  دید  ار  ییابیز  یتشز و  زغن :...  تشز و  قرف 

: تسا يوبن  ثیدح  زا  هتفرگ  .نوت  هزبس  نیگراپ ، هزبس  نمد : يارضخ 

.نَمِّدلا َءاَرضَخ  مُکاَّیا َو 

.رگن هناد  زا  تیانک  نیب : ماک  ( 2 تیب 2826 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )

یمن ار  ماد  نآ  هدـش  ناسنا  بیـصن  هک  یلقع  .یلاعت  قح  هب  تسا  هدـنب  ندیـسر  زا  عناـم  هچنآ  یناطیـش و  ياـه  هسوسو  رگید : ماد 
مدرم ات  داتسرف  ار  ناربمیپ  ادخ  هک  تسا  نیمه  يارب  .دنیبب  دناوت 
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حالطصا رد  تیسنج  دش  هتشون  هکنانچ  ّتیسنج  زا  دوصقم  تسا و  سنجان  اب  یتسود  شهوکن  اه  تیب  نومضم  .دننک  ییامنهار  ار 
.تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  يرتشیب  لیصفت  حیضوت و  هدنیآ  ناتساد  رد  تسین و  نایقثنم 

زاب و  شیوخ ، نادنزرف  رهـش و  هب  وا  ندمآ  اه  لاس  زا  دعب  و  وا ، ندـش  نکاس  نایرپ  نایم  اه  لاس  ار و  وا  نایرپ  ندوبر  ثوغلادـبع و  هّصق 
ناشیا اب  وا  یلدمه  تّیسنج و  مکح  هب  نایرپ  نآ  زا  وا  نتفیکشان 

، شیوخ نادنزرف  رهـش و  هب  وا  ندمآ  اه  لاس  زا  دعب  و  وا ، ندش  نکاس  نایرپ  نایم  اه  لاس  ار و  وا  نایرپ  ندوبر  ثوغلادـبع و  هّصق 
ناشیا اب  وا  یلدمه  ّتیسنج و  مکح  هب  نایرپ  نآ  زا  وا  نتفیکشان  زاب  و 

رَمَـس رد  شگرم  شنامیتی ز  نآو  رگد  يوش  زا  لسن  ار  شنز  دش  يرَپ  ناهنپ  رد  لاس  هن  يرپ  نوچ  يرپ  سنج  مه  ثوغلادـبع  دوب 
تـسُدب ییاباب  هک  يدنتفگن  دوخ  تسم  لاغـشا  رد  شنادنزرف  هلمج  ینَمکَم  ای  یهچ  ردـنا  داتف  ای  ینزهر  ای  دز  گرگ  ار  وا  رم  هک 

گنر شدیدن  سک  سپ  نآز  دوب و  شیوخ  نادنزرف  نامهم  یهم  کی  هیِراوتُم  دش  زاب  ادیپ  تشگ  هیراع  مه  وا  دـمآ  لاس  هن  دـعب 
يذخأم يونثم ، تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  ثوغلادـبع : هّصق  نانـس  مخز  ار  حور  دـیابر  هک  نانچ  شنایرپ  ِّیـسنج  مه  دُرب  شیب 

يا هریزج  هب  نافوط  رثا  رب  میمت  ناتساد  نآ  رد  اما  .تسا  هتسناد  يراّدلا  میمَت  ناتساد  هباشم  ار  نآ  نوسلکین  .هدشن  هتـشون  نآ  يارب 
ص)  ) لوسر روهظ  زا  وا  تسا و  دیقم  نهآ  رد  وا  ياپ  تسد و  هک  دوش  یم  وربور  هقلخلا  بیجع  يدرم  اب  هریزج  نآ  رد  دتفا و  یم 
نتفرگ و نز  زا  ناتـساد  نآ  رد  .ددرگ  یم  زاـب  هنیدـم  هب  میمت  ماجنارـس  .تـسا و  هدرک  روـهظ  دـیوگ  یم  ودـب  مـیمت  دـسرپ و  یم 

هاگن  ) .تسن یناشن  ندروآ  كدوک 
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نیا هتـشاد ، هلیل  لیل و  فلا  ياه  ناتـساد  هب  هک  يا  هطاحا  اب  انالوم  دـسر  یم  رظن  هب  ( 678 ص 677 - ج 4 ، ریـسلا ، بیبح  هب : دینک 
دـنک و یم  تلـصو  ناـیرپ  زا  ینز  اـب  نسح  ناتـساد  نآ  رد  .تسا  هدروآ  مظن  هـب  يرـصب  رگرز  نـسح  هّـصق  ساـسا  رب  ار  ناتـساد 
زا رگرز  نسح  ناتـساد  .دـسر  یم  ودـب  ماجنارـس  دور و  یم  وا  یپ  رد  نـسح  دزیرگ و  یم  نز  .دوـش  یم  شبیـصن  وا  زا  ینادـنزرف 

نآ هن  داتفه و  دصتفه و  تیاکح 

442 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوش یم  زاغآ  باتک 

.اه هدید  زا  ندوب  ناهن  .ندرک  ریس  ناهنپ  يرپ : ناهنپ 

وا رب  ندرک  رگید  يوش  دـنک و  هنیزه  نآ  زا  دـیاب  نز  دوب ، یتـنکم  ار  يوش  رگا  دوش ، بیاـغ  ینز  يوش  هاـگره  رگید :..  يوـش  زا 
راهچ نآ  رد  دـهد و  یم  تلهم  لاس  راهچ  ار  وا  عرـش  مکاـح  دوبن  یتنکم  ار  وا  رگا  ددرگ و  ققحم  شرهوش  گرم  اـت  .تسا  مارح 

.تسا یهقف  ياه  باتک  رد  نآ  لیصفت  دزادرپب و  وج  تسج و  هب  دیاب  لاس 

.دنتفگ یم  ار  وا  ندرم  ناتساد  رمس : رد  شگرم  ز 

.راک مرگرس  تسم : لاَغشا  رد 

: هَیِراوتُم .تسا ) یتـقوم  هدـنریگ  تیراـع  دزن  یتیراـع  لاـم  هک  تهج  نآ  زا   ) تسا رادـیاپان  تقوـم و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  هَیراَـع :
.ناهنپ

.تسا تعرس  ار ، حور  نایرپ  ندوبر  نانس و  مخز  رد  هبش  هجو  نانس : مخز 

.تسا ینعم  تسین ، تروـص  هب  تیـسنج  هک  تیب 2972  رد  انالوم  هدورـس  رب  تسا  یحیـضوت  ثوغلادبع  ناتـساد  مینیب  یم  هکنانچ 
تَّیسنج نآ  تفرگ  سنا  نانآ  اب  تفر و  نایرپ  دزن  نوچدوب  نایرپ  سنج  زا  اما  تشاد  یمدآ  تروص  ثوغلادبع 
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.تفر نایرپ  يوس  هب  دنامب و  تسناوتن  دیدرگ  زاب  نایمدآ  دزن  نوچ  .تشگ  يوق 

هدمآ ایند  هب  ناد  تَّنج  خاش  هدَـمحَم  دوج و  دومرف  یبَن  هن  تسرپ  نادزی  دوش  تَّیـسنج  مه ز  تسا  هدـمآ  تَّنج  سنج  یتشهب  نوچ 
تَّیـسنج دوب  دَرِخ  دـنا  دـنوب  مه  سنج  هکنآز  دروآ  ِیلاباَال  ِیلاباَال  ناد  رهق  سنج  هلمج  ار  اهرهق  ناوخ  رهم  سنج  هلمج  ار  اـهرهم 

هکنوچ تبیغ  دعب  وا  راثآ  ِمرحم  ثیدح و  مه  وا  رای  بِراغم  رد  قِراشم  رد  موُدق  رد  دب  لحُز  اب  وا  لاس  تشه  موجن  زا  سیردا  رد 
هکنانچنآ هدـش  رـضاح  وا  سرد  رد  نارتخا  هدز  فص  شوخ  ناگراتـسا  وا  شیپ  موجن  ِسرد  وا  تفگ  یم  نیمز  رد  مودـق  وا  دروآ 

443 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  منومع  زا  صوصخ و  زا  دندینش  یم  موجن  ِزاوآ  قلَخ 

نآ یلو  .دنا  هتسناد  ( 26 رون ،  ) ِتابِّیَّطِلل َنُوبِّیَّطلا  ار  تیب  نیا  دنتسم  ناحراش  ضعب  وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  ّتنج :...  سنج  یتشهب 
.تسا رت  بسانم  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِهَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُس  َنیِذَّلا  اَّمَأ  دوه َو  هروس  هیآ 108  اب  تیب  نومضم  .تسا  ییوشانز  هراب  رد  هیآ 

: هدَمحَم دوج و 

 ...: هلمج ار  اهرهم  ( 2 تیب 1268 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) تشهب یخاش  نینچ  فک  زک  وا  ياو  تشهب  ورس  زا  تسا  یخاش  اخـس  نیا 
.تسا هتساخرب  یلاعت  قح  رهق  تبحم و  زا  اه  رهق  اه و  تبحم  همه 

کلف و رارـسا  لـج  ّزع و  يادـخ  درک و  جارختـسا  ار  موجن  مولع  تمکح و  هک  تسا  سک  لوا  وا  موجن : اـب  وا  ِتَّیـسنج  سیردا و 
باس نینس و  ددع  کلف و  رد  ار  بکاوک  عامتجا  هطقن  نآ و  بیکرت 
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رد هچنآ  زین  بلطم ، نیا  دنتـسم  لحز : اب  سیردا  ندوب  لاس  تشه  یطفق ) ءامکحلا  خـیرات  زا  لقن  هب  همان ، تغل   ) .تخومآ ودـب  ار 
هب سیردا  نتفر  هرابرد  اما  .دشن  مولعم  تسا  هدـمآ  ار  موجن  زاوآ  مدرم  ندینـش  سیردا و  دزن  ناگراتـس  ندز  فص  هرابرد  اه  تیب 
زا سیردا  هک  تسا  هدمآ  نآرق  ياه  هصق  رد  تسا و  مراهچ  نامسآ  رد  يو  دنا ، هتـشون  میرم  هروس  هیآ 57  لیذ  نارسفم  نامسآ ،
هب ار  وا  تساوخ  يو  زا  سپـس  درک  نینچ  وا  دـنادرگ و  زاـب  وا  نت  هب  ار  ناـج  راـب  رگید  دـنک و  حور  ضبق  ار  وا  تساوخ  لـیئارزع 

نآرق صـصق  زا  صیخلت   ) .دـشن نوریب  اجنآ  زا  تفر  تشهب  رد  نوچ  .درک  نینچ  ادـخ  رما  هب  وا  تشهب و  هب  خزود  زا  درب و  خزود 
: ییانس رعش  و  يدابآ ) روس 

بلطم نادـب  تراـشا  اـم  زا  شیپ  تشگ  یتـشهب  ندرم  نینچ  زا  سیردا  هـک  یهاوـخ  دـبا  رمع  رگا  گرم  زا  شیپ  تـسود  يا  ریمب 
.تسا

تسیچ دَصَر  حرش  وا  شیپ  هتفگزاب  دوخ  لاوحا  دوخ و  مان  یکی  ره  نیبُم  هدرک  وا  شیپ  ار  نارتخا  نیمز  ات  هدیشک  ّتیـسنج  بذج 
نآ سنج  يدرگ  وت  وت  رد  دـهن  نوچ  ناـهن  يو  رد  قح  درک  هک  رظن  نآ  رگدـمه  رد  هر  دـنبای  نآ  دـب  هک  رظن  عوـن  یکی  ّتیـسنج 

444 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم ناگ  ددرگ و  ثَّنخم  وا  دـهن  نز  يوخ  درم  ردـنا  هک  نوچ  ربخ  اب  دـناشک ؟ یک  ار  ربخ  یب  رظن  ار ؟ نت  دـشک  یم  هچ  فرط  ره 
نوچ يرَتعَس  نز  نآ  ددرگ  نز  بلاط  يرن  يوخ  ادخ  نز  رد  دهن  نوچ  دهد 
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رد دهن  نوچ  امـس  رب  قشاع  هناگیب  نیمز  زا  اوه  رد  هدید  هداهنب  رظتنم  لیبس  ییوج  اوه  رب  یخرَف  وچمه  لیئربج  تافـص  وت  رد  دهن 
يوج همعط  راوخشوم  ِنوبز  دش  یثیبخ  زا  راوخ  شوم  دماین  تروص  ِیپ  زا  يرپ  رُخآ  رب  تسه  رگ  ترپ  دص  يرخ  ياه  تفـص  وت 

شوحُو راع  دـشاب و  ناشوم  گنن  شوم  يوخ  دـشاب  وچ  ار  بهـشا  زاـب  تسم  باـشود  ُقتـُسف و  رینپ و  زا  تسرپ  تملظ  نئاـخ و  و 
ار دوخ  رارسا  اراکشآ  دندمآ و  یم  وا  دزن  اه  هراتس  تشاد ، ار  ناگراتس  تَّیسنج  سیردا  نوچ   ) .هدننک اراکـشآ  .هدننک  نایب  نیبم :

نینچ وا  رد  هک  ار  نآ  دش  رادروخرب  نآ  زا  سکره  هک  تسا  ینورد  رظن  تدحو  تَّیسنج  تیسنج :...  تیـسسیچ  .دنتفگ ) یم  ودب 
.ددنویپ یم  ودب  دسانش و  یم  تسا  یتیصاخ 

یم تساوخ  اجره  هب  ار  هاگآان  نت  هک  تسا  هاگآ  هشیدـنا  درب  یم  وس  نآ  وس و  نیدـب  ار  یمدآ  نت  هچنآ  دـشک :...  یم  ار  نت  رظن 
« یک ،. » دناشک یم  هاگآ  رظن  ار  هاگآان  نت  .دـناشک  یم  ار  ربخ  یب  هک  تسا  ربخاب  تسا : لوا  عارـصم  دـیکأت  مود  عارـصم  .دـناشک 

.یفن هن  تسا  ماهفتسا  فرح 

دهاش هدروآ  یـشاک  حیـسم  یئافـش و  نیدـلا  فرـش  زا  جاردـننآ  فلؤم  هک  تیب  ود  زج  یلو  تسا  راکـشآ  نداد  ناگ  ینعم  ناگ :
.متفاین بیکرت  نیا  يارب  يرگید 

.دنیوگ هنیمرچ  ار  نآ  هک  دراد  یم  رب  یتلآ  دوخ  اب  دوش و  یم  رتسب  مه  رگید  نز  اب  هک  ینز  يِرَتعَس :

.دور یم  اجنادب  هتخود  اوه  هب  هدید  هدیرب ، نیمز  زا  هداهنب :...  رظتنم 

یتسپ هدرک  راوخشوم  راکش  ار  شوم  هچنآ   ) .دنک یم  دیص  ار  شوم  هک  يروناج  راوخشوم :
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.هتسپ قتسف : .وا ) ندوب  شوم  تروص  هن  دوب  وا  نورد 

، ءازجا صاخشا و  بذاج  هک  دوب  شیپ  ياه  تیب  رد  هچنآ  رب  تسا  يرتشیب  حیضوت 

445 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم ناگتـشرف  هب  ار  وا  دوب  شیب  یمدآ  رد  یناـسنا  صیاـصخ  رگا  .تسا  هداـهن  اـهنآ  رد  ادـخ  ار  تیـسنج  نآ  تساـهنآ و  ّتیـسنج 
(179 فارعا ، ُّلَضَأ .(  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  هک : دنک  یم  رت  تسپ  نایاپراچ  زا  ار  وا  دشاب  وا  رد  یناویح  يوخ  رگا  دناسر و 

نوگنرـس هتـسبب  لباب  هچ  رد  نوُّقاَّصلا  ُنحََنل  زا  دـنداتف  رد  رـشب  ِيوخ  ناشداد  تشگب و  نوچ  رـسپ  يا  تورام  توراه و  نآ  يوخ 
ینوعرف شرع و  رب  ییـسوم  نامه  لکیه  نامه  رَـس  نامه و  رَپ  دش  روحـسم  رحاس و  ناشیا  حول  دـش  رود  ناشرظن  زا  ظوفحم  ِحول 

لد وا  روگ  رب  دهن  ات  فرـش  دبای  مه  درم  زا  روگ  كاخ  نیبب  ار  لگ  نغور  يریذپ  وخ  نیـشن  وخ  شوخ  اب  شاب و  وخ  یپ  رد  ناهُم 
ورب يراد  یلد  رگ  وگ  راَّدـلا  َُّمث  ُراَجلا  مه  وت  سپ  كان  لابقا  دـمآ و  فَّرـشم  نوچ  كاپ  مسج  ِّیگیاـسمه  زا  كاـخ  فک  يور و 

عفن و هب  ایحا  دص  هب ز  راو  كاخ  هتفخ  روگ  رد  اسب  يا  دوش  یم  نازیزع  مشچ  همرس  دوش  یم  ناج  تریـس  مه  وا  كاخ  وج  رادلد 
هاگن نانآ  ناتـساد  زا  یهاگآ  يارب  تورام : توراه و  دنا  يو  هیاس  رد  هدنز  نارازه  دـص  دـنم  هیاس  شکاخ  وا و  هدُرب  هیاس  راشتنا 

.1 تیب 3321 / لیذ  هب : دینک 

زا دش  نوگرگد  تورام  توراه و  يوخ  نوچ  ( ) 165 تافاص ،  ) .میناگدنشک ام ص  .تسا  ناگتشرف  فصو  نوُّقاَّصلا : ُنحََنل 
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ياه هثداح  لاوحا و  نآ  رد  هچنآ  ظوفحم : حول  .دـندش ) بذـعم  دـندرک و  هانگ  دـنتفرگ ، ناـیمدآ  يوخ  دـندش و  نورب  یگتـشرف 
هب .دنتشگ  مورحم  دوب  هداد  اهنادب  ادخ  هک  یملع  زا  ( 22 - 21 جورب ،  ) ٍظوُفْحَم ٍحَْول  ِیف  ٌدیِجَم  ٌنآُْرق  َوُه  َْلب  تسا : هدنیآ  هتـشذگ و 

.دنتخادرپ ندنازومآ  رحس 

دیسر و يربمیپ  هب  یسوم  .دوب  رگیدکی  فلاخم  ناشنورد  اما  دنتشاد ، یناسنا  تروص  ود  ره  نوعرف  یسوم و  شرع :...  رب  ییـسوم 
.تفر خزود  هب  راوخ  نوعرف 

زا دیآ و  تسد  هب  دنناباوخ  دجنک  نغور  رد  هک  هزات  خرـس  لگ  قرو  بیکرت  زا  هک  تسا  ینغور  خرـس ، لگ  نغور  ای  لگ : نغور 
رطعم دنک و  بذج  دوخ  هب  ار  لگ  رطع  نغور  سپ  نآ 

446 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ینعم نیدب  کیدزن  تسار  يدعس  .تسا  هدمآ  یکشزپ  ياه  باتک  رد  هک  تسا  یتّیصاخ  ار  نآ  ددرگ و 

ِّلُک نِم  ٌبِسَتکُم  ُعبَّطلاَـف  ِِهتَبحُِـصب  اوُـظحَت  ٍمَرَک  اَـخا  بَحـصا  متـسد  هب  یبوـبحم  تـسد  زا  دیـسر  يزور  ماـمح  رد  يوبـشوخ  یلِگ 
ٍبوُحصَم

كاخ دنراپس ، كاخ  رد  ار  كاپ  یمـسج  هاگره  یگیاسمه :...  زا  كاخ  بیِّطلا  َنِم  ابیِط  وا  ِنتَّنلا  َنِم  انتَن  هب  ُّرمَتاَّمِم  ٌهَذِخآ  ِحیِّرلاَک 
یم كاخ  نآ  رب  يور  ودب  دوخ  تبحم  نداد  ناشن  رطاخ  هب  مسج  نآ  نارادتـسود  هک  دبای  یم  یتبتر  نانچ  مسج  نآ  تبحاصم  زا 

.دنلام

( .دـنا هتفرگ  ثیدـح  ار  نآ  تسا و  لثم   ) .ینک یم  رفـس  هک  اب  يوش و  یم  هیاسمه  هک  اب  نیبب  قیِرَّطلا : َُّمث  ُقِیفَّرلا  ُراَّدـلا َو  َُّمث  ُراَـجلا 
يافـشتسا زا  ناـصلخم  هک  يا  هرهب  هب  تسا  تراـشا  نینچمه  تفر و  نآ  رکذ  تیب 3010  رد  هک  كاپ  مسج  كاـخ  وا :...  كاـخ 

تبرت
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رـس رب  درمیاپ  نوچ  هک  زیربت  بستحم  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  زین  .دنبای و  یم  نانآ  تبرت  زا  هک  یتکرب  دنرب و  یم  ادخ  ناگدـیزگ 
.دمآ وا  باوخ  هب  ماگنه  بش  تساوخ ، يرای  وا  زا  تفر و  وا  روگ 

يرایـسب رد  هک  یلاح  دوش  یم  هدروآرب  دنهاوخ و  یم  تجاح  ناگرزب ، نآ  روگ  زا  ناگدننک  ترایز  نانمؤم و  ایحا :...  دـص  هب ز 
.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  رتشیب  حیضوت  .تسین و  یتدیاف  هنوگ  چیه  ناگدنز  زا 

.هتفخ كاخ  رد  .هدرم  .هتسب  رب  تخر  هدرب : هیاس 

( .هدنیآ ناتساد  يارب  تسا  يا  همدقم   ) .تکرب اب  زا  تیانک  دنم : هیاس 

زیربت بستحم  زا  تشاد  هفیظو  هک  درم  نآ  تیاکح 

هراشا

[ زیربت بستحم  زا  تشاد  هفیظو  هک  درم  نآ  تیاکح  ]

هدنز چیه  زا  لصاح  وا ، تافو  زا  هن  ربخ  ار  وا  هفیظو و  نآ  دیما  رب  دوب  هدرک  اه  ماو  و  زیربت ، بستحم  زا  تشاد  هفیظو  هک  درم  نآ  ناتـساد 
دنا هتفگ  هکنانچ  دش  هدرازگ  یّفوتم  بستحم  زا  اّلا  دشن  هدرازگ  وا  ماو  يا 

هراشا

زا لـصاح  وا ، تاـفو  زا  هن  ربخ  ار  وا  هفیظو و  نآ  دـیما  رب  دوب  هدرک  اـه  ماو  و  زیربت ، بستحم  زا  تشاد  هفیظو  هک  درم  نآ  ناتـساد 
دنا هتفگ  هکنانچ  دش  هدرازگ  یّفوتم  بستحم  زا  ّالا  دشن  هدرازگ  وا  ماو  يا  هدنز  چیه 

ءاَیحالا ُتِّیَم  تیَملا  اَمَّنا  ٍتیَِمب  َحارَتساَف  َتاَم  نَم  َسَیل 

وا ُدب  بستحم  رمع  نیّدلاردب  زیربت  رد  دوب  رگم  رز  زا  دب  ماو  شرازه  هن  رادماو  دـمآ  زیربت  بناج  راید  فارطا  شیورد ز  یکی  نآ 
ار هنشت  يدادب  رگ  يدش  وا  ياپ  كاخ  يداهن  رس  يدش  وا  يادگ  يدوب  را  متاح  هدک  متاح  یکی  شیوم  رـس  ره  هدمآ  رحب  لد  هب 
نآ دـمایب  وا  دـیما  رب  یقیـالان  شتّمه  رد  نآ  يدوب  یقِرـشم  ار  يا  هّرذ  يدرگب  رو  لاون  نآز  يدوـب  هدنمرـش  مرک  رد  لـالز  يرحب 
وا میرک  نآ  تشپ  هب  مه  هتخوت  شیاطع  زا  دح  یب  ماو  هتخومآ  بیرغ  نآ  دوب  شرد  اب  بیـسن  شیوخ و  يدبار  نابیرغ  وک  بیرغ 

وچمه ماکداش  وا  شرت  ور  نارادماو  وخ  مارکا  مزلق  دیما  رب  وج  ماو  وز ُو  هتشگ  یلاباال  درم  دوب  قثاو  شاه  ششخب  هب  هک  درک  ماو 
باحس دنویپ  دهع و  دراد  هکنوچ  بَهلُوب  لابس  زا  شتسمغ  هچ  برع  دیشروخ  شتشپ ز  دش  مرگ  ماَرِکلا  ُضوَر  نآ  زا  نادنخ  لگ 

نآز تسه  هک  یهبور  اـپ  تسد و  ار  اـپ  تسد و  نـیا  دـنهن  یک  ادـخ  تـسد  زا  فـقاو  نارحاـس  بآ  شنایاّقـس  دـیآ ز  غـیرد  یک 
.تسا یلازغ  هتشون  زا  هتفرگرب  ارهاظ  درم : نآ  ناتساد  تشم  هب  ار  ناگنلپ  هّلگ  دنکشب  تشپ  شناریش 

حرش
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.تشادن زیچ  چیه  دـمآ و  يدـنزرف  ار  یکی  .يدروآ  مهارف  يزیچ  ار  ناشیا  يدرک و  يدرمیاپ  ار  ناشیورد  هک  دوب  يدرم  رـصم  رد 
تسـشنب و درب و  يروگ  رـس  رب  ارم  سپ  .دوبن  یحوتف  چـیه  درک  لاؤـس  یـسک  ره  زا  نم  رهب  زا  دـمایب و  .متفرب  يو  کـیدزن  تفگ 

نیا كدوـک  يارب  زورما  .يداد  یمه  یتسیاـب  هچره  يدرب و  یمه  ناـشیورد  هودـنا  هک  داـنک  تمحر  وـت  رب  یلاـعت  يادـخ  تـفگ 
ماوا هب  نیا  تفگ  داد  نم  هب  یمین  درک و  مین  ود  هب  تشاد  يرانید  وتـساخرب  سپ  .دوبن  یحوتف  چـیه  مدرک و  دـهج  رایـسب  شیورد 

نآ بستحم  .متخاسب  كدوک  راک  مدتـسارف و  رانید  مین  نآ  تفگ  .يدنتفگ  بستحم  ار  درم  نیا  .دیآ و  دـیدپ  يزیچ  ات  ار  وت  مداد 
وش و نم  هناخ  هب  نونکا  .تسین  يروتسد  باوج  رد  ار  ام  زورما  نکل  مدینش  یتفگ  وت  هچره  تفگ  هک  دید  باوخ  هب  ار  هدرم  بش 

.دنهد تسا  هدمآ  شکدوک  هک  درم  نیدب  تساجنآ  رز  رانید  دـصناپ  و  دـننکب ، تسا  نادـشتآ  هک  اجنآ  ات  هک  يوگب  ارم  ناکدوک 
رز نیا  تسین و  یمکح  ارم  باوـخ  هک  تفگ  ار  يو  نادـنزرف  تفاـیب و  راـنید  دـصناپ  دـندرکب و  نینچ  تفرب و  زور  رگد  بستحم 
يو هکنانچ  رب ، درم  نآ  کیدزن  همه  هدنز ؟ مینک  یلیخب  ام  دنک  یم  تواخس  ام  هدرم  ردپ  يو  هب  دنتفگ  .دیریگرب  تسامـش ، کلم 

هب ماوا  تهج  زا  همین  کی  درک  مین  ود  هب  تفرگرب و  راـنید  کـی  دروآ  درم  نآ  کـیدزن  تفرگرب و  لاـم  نآ  بستحم  .تسا  هتفگ 
هک هد  ناشیورد  هب  رگید  نیا  تفگ  داد و  بستحم 
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زا یلو  هدـمآ  مکح  لاثما و  رد  تیب  نیا  َتاَـم : نَم  َسَیل  ( 170 ص 169 - ج 2 ، تداعـس ، يایمیک   ) .دوبن نیا  زا  شیب  تجاـح  ارم 
ءالعرلا نب  يدـع  مان  هب  توم ) لیذ   ) برعلا ناسل  رد  تیب  .تسا » يونثم  نیوانع  زا   » دـنا هتـشون  اهنت  .تسا  هتفرن  یمان  نآ  هدـنیارس 

: تسا يدعس  هدورس  تیب  نیا  ریظن  «. 32  » هدش هتشون 

.اضق زا  .ار  اضق  رگم : دنربن  یئوکن  هب  شمان  هک  تسا  نآ  هدرم  زگره  دریمن  مانوکن  درم  ایدعس 

.دنمتواخس لد ، ایرد  هدمآ : رحب  لد  هب 

.نتخاس رگناوت  .ندیشخب  ناوارف  تمعن  ار  ریقف  زا  تیانک  ندرک : قرشم  ار  هّرذ 

__________________________________________________

نب حلاص  مان  هب  زین  .هدـش  هتـسناد  يدـع  زا  تیب  نیا  ص 315 )  ) نیتعانـصلا رد  دـنا : هتـشون  یتشاددای  رد  ظعاو  ترکد  ياقآ  ( 32)
.تسا هدمآ  ءارعشلا  یلآل  مجعم  لقن  هب  ص 44 .) ناوید ،  ) سودقلادبع

449 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هتفر  راک  هب  ریگتسد  رای و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  نکیل  .تسا  دنواشیوخ  ینعم  هب  تغل  رد  بیسن :

.نادب هدرک  تداع  .هتفرگ  وخ  نادب  يزیچ : ای  و  رد ، اب  هتخومآ 

.هدرازگ هتخادرپ ، هتخوت : ازف  ناج  نافوط  ایرد و  دوب  ار  یهام  هک  ناس  نآز  هتخومآ  رحب  جوم و  اب  هتخورفا  رکش  خر ز  ام 

.یمرگلد دامتعا  تشپ : وت  ماو  لاس  دص  هتخوت  دابم  نکیل  ناج  وت  رب  قشع  هر  ار ز  تسود  تسا  یماو 

.جرخلو رگنان ، تبقاع  یلاباال : هانپ  رد  میآ  رد  هبوت  منک  هک  هانگ  مرج و  نکم  نآ  تشپ  هب  نیه 

.هدنشخب يایرد  .دنمتواخس  رایسب  زا  تیانک  وخ : مارکا  مزلق 

.دندنم هرهب  وا  زا  ناگدنشخب  هکنآ  .نامیرک  ناتسغاب  ماَرِکلا : ُضوَر 

ار برع  دیشروخ  ناحراش  ضعب  برع : دیشروخ  زا  شپ  ندش  مرگ 
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اسب دمآ : تیب 3010  رد  ص .)  ) لوسر زا  تیانک  برع  دیشروخ  تسا و  لیثمت  تیب  نیا  یلو  دنا ، هتـسناد  رـصم  بستحم  زا  تیانک 
.تساعدم نآ  دییأت  يارب  یلاثم  ای  حیضوت  رصم  بستحم  ناتـساد  .تسا  رتشیب  ناگدنز  زا  شدوس  تسا و  هتفخ  روگ  رد  هک  یـسک 
.ددرگ یم  هدرازگ  وا  ماو  ماجنارس  دور ، یم  بستحم  روگ  رس  رب  نوچ  دروآ و  یمن  تسد  هب  يا  هرهب  ناگدنز  زا  رادماو  درم 

زا تسا ، هدنـشخب  ياـیرد  هکنآ  .دـنک  یمن  غیرد  نایاقـس  هب  بآ  نداد  زا  دراد  هناوتـشپ  هدـنراب  ربا  زا  هکنآ  دـهع :...  دراد  هکنوچ 
.درادن هقیاضم  كدنا  ششخب 

دنتفگ .مرب  یم  ار  ناتاپ  تسد و  هک  داد  ناشمیب  نوچ  دـنتفگ  نوعرف  خـساپ  رد  نارحاس  هچنادـب  تسا  تراـشا  فقاو :...  نارحاـس 
(3 تیب 1720 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسین ینایز  ام  يارب 

میلست راهنز  هک  ار  کلم  ریزو  نآ  نتفگ  و  وا ، عفد  رد  هعلق  نآ  کِلَم  ندرک  تروشم  ییاهنت و  هب  هعلق ، نتفرگ  هب  ُهنَع  ُهَّللا  َیـضَر  رعفج  ندمآ 
هرخآ یلا  شییوخ  ناج  رد  دراد  میظع  تّیعمج  قح  زا  تسا و  دّیؤم  درم  نیا  هک  نکم  رُّوهَت  لهج  زا  نک و 

هک ار  کلم  ریزو  نآ  نتفگ  و  وا ، عفد  رد  هعلق  نآ  کـِلَم  ندرک  تروشم  ییاـهنت و  هب  هعلق ، نتفرگ  هب  ُهنَع  ُهَّللا  َیـضَر  رعفج  ندـمآ 
هرخآ یلا  شییوخ  ناج  رد  دراد  میظع  ّتیعمج  قح  زا  تسا و  دّیؤم  درم  نیا  هک  نکم  رُّوهَت  لهج  زا  نک و  میلست  راهنز 

رذـح زا  دنتـسبب  هعلق  ِرد  ات  ّرَک  هب  هعلق  ات  تخات  هراوس  کـی  يا  هعرج  شکـشخ  ِماـک  شیپ  هعلق  يا  هعلق  يوس  تفر  رفعج  هکنوچ 
تـسا هراج  هچ  هک  ریزو  يوس  ِکلَم  نآ  دروآ  يور  گنهن ؟ اب  هرهز  هچ  ار  یتشِک  لـها  گـنج  هب  دـیآ  شیپ  هک  ار  سک  هن  هرهز 

؟ درف تسا  يدرم  یکی  هن  رخآ  تفگ  نفک  ریشمش و  هب  ییآ  وا  شیپ  نَف  ربِک و  ییوگ  كرت  هکنآ  تفگ  ریـشُم  يا  تقو ؟ نیا  ردنا 
تفگ
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تسا یپ  مکحم  نانچنآ  نیز  رد  هتسش  وا  شیپ  نازرل  تسا  بامیـس  وچمه  وکن  رگنب  ار  هعلق  اشگب  مشچ  درم  ِّيدرف  رد  راوخ  رگنم 
یم يزرگ  هب  وا  ار  یکی  ره  دـنتخادنا  وا  شیپ  ار  نتـشیوخ  دـنتخات  ییادـف  نوچمه  سک  دـنچ  تسا  يو  اب  یبرغ  یقرـش و  اـییوگ 
دابق نآ  يور  دید  نوچ  نم  مشچ  یتّما  رب  هنت  کی  دز  یمه  هک  یتَّیعمج  قح  عنُص  شدوب  هداد  دنمـس  ِمادقا  ردنا  راسوگنرـس  دنکف 
دنرآ شیپ  شوم  نارازه  رگ  تسا  یکدنم  ناشیا  داینب  وا  شیپ  تسا  یکی  را  دیشروخ  رایسب و  نارتخا  داتف  ممـشچ  زا  دادعا  ترثک 
يارب تسا  دییأت  رفعج  ناتساد  ناشناج  ِنورد  ّتیعمج  تسین  نالف  يا  ناشوم  دنیآ  شیپ  هب  یک  رَذَح  هن  دشاب  سرت  هن  ار  هبرگ  رس 

تیب 3026. نومضم 

رد هک  تسا  رایط  رفعج  رفعج ، زا  دوصقم  دهد  یم  ناشن  ترابع  ِرهاظ  رفعج  ندمآ 

451 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دش هدرب  وا  مان   2 تیب 3551 /

رد دـش - هدوشگ  ربیخ  هک  یلاس  ترجه - مفه  لاس  ات  تفر و  هشبح  هب  نارجاـهم  اـب  دـش و  ناملـسم  هّکم  رد  بلاـط  یبا  نب  رفعج 
یهدنامرف داتسرف و  مور  يروتارپما  تافرصتم  هب  يرکشل  ص )  ) ربمغیپ ترجه ، زا  متـشه  لاس  یلوالا  يدامج  رد  .درب  رـس  هب  اجنآ 

یقرش بونج  رد  تسا  یلحم  هک  ناعَم  رد  .دریگب  ار  وا  ياج  رفعج  دوش  دیهش  دیز  رگا  دومرف  ررقم  داد و  هثراح  نب  دیز  هبار  هاپس 
هکنانچ .دش  دیهش  گنج  نیا  رد  رفعج  تفرگ و  رد  گنج  .دندش  وربور  مه  اب  هاپس  ود  تسا  ندرا  روشک  ءزج  زورما  تِّیَما و  ُرَحب 

.تسا هدمآ  اه  خیرات  رد  نآ  لیصفت 

یم خیرات  رد 
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هعلق نتفرگ  يارب  رفعج  نتفر  زا  ینخـس  اهذخأم  زا  کی  چیه  رد  هداد و  خر  رکـشل  ود  ییورایور  ماگنه  و  ارحـص ، رد  گنج  مینیب 
.تسین

.درادـن و یهجوت  ناتـساد  یتسردان  یتسرد و  هب  وا  تسا  هدـش  هتـشون  اهراب  هکنانچ  هتفرگ ؟ يذـخأم  هچ  زا  ار  ناتـساد  نیا  اـنالوم 
هب ار  نایرکشل  ص )  ) لوسر هک  یماگنه  تسا : هدمآ  يدقاو  يزاغم  هلمج  زا  اه و  خیرات  رد  .تسا  ناتـساد  هجیتن  دهاوخ  یم  هچنآ 
هب ریذـپم و  ینک  راتفر  نانآ  اب  ادـخ  مکح  هب  دنتـساوخ  وت  زا  یتفرگ و  راصح  رد  ار  يا  هعلق  ای  يرهـش  رگا  دومرف  داتـسرف  یم  هتؤم 

هرصاحم هملک  زا  انالوم  دراد  لامتحا  ص 757 ) ج 2 ، يدقاو ، يزاغم   ) .یناد یمن  ار  هللا  مکح  هکارچ  نک  راتفر  نانآ  اب  دوخ  مکح 
.تسا هتخادرپ  نینچ  نیا  ار  ناتساد  هدرک و  هدافتسا  هعلق 

.دمآ یمن  باسح  هب  يزیچ  هعلق  نتفرگ  وا  ناوارف  تعاجش  ربارب  ماک :..  شیپ  هعلق 

.شیپ يوس  هب  هلمح  ّرَک :

.1 تیب 2413 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نفک : ریشمش و 

.اهنت درف :

.تباث راوتسا ، یپ : مکحم 

.ناهج مدرم  همه  زا  تیانک  یبرَغ :...  یقرَش و 

.لد تابث  سفن ، نانیمطا  ّتیعمج : ( 5 / 3542 هب : دینک  هاگن   ) .دندنکفا یم  رطخ  هب  ار  دوخ  هناکاب  یب  هک  حابص ، نسح  وریپ  یئادف :

452 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درک تروشم  وا  اب  کلم  هک  ریزو  نم : مشچ 

.رفعج زا  تیانک  داُبق :

ناتـساد اب  ناتـساد ، نیا  طابترا  دش  هتـشون  هکنانچ  .دیآ ) یمن  رب  وا  سپ  زا  رایـسب  رکـشل  متـسناد  .مدید  ار  وا  سفن  نانیمطا  نوچ  )
ادخ هب  هک  سکنآ  .تسایلوا  زا  تراعتسا  ناریش »  » ادخ و درم  زا  تراعتسا  تیب  نا  رد  هبور »  » .تسا تیب 3026  رد  شیپ 
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هک تسا  یهلا  درم  زمر  رفعج »  » .دـنزیرگ یم  دـنتفا و  ساره  رد  يو  زا  تیعمج  هوبنا  هکلب  دـسرت ، یمن  هوبنا  نمـشد  زا  دراد ، هیکت 
هک تسا  نیا  نآ  تسا و  يرگید  هتکن  نآ  رد  و  هبرگ ، زا  ناشوم  عمج  هک  دنتشگ  ناساره  وا  زا  نانچ  داتفا و  نانمشد  لد  رد  وا  میب 

.دنک یم  رثا  نانآ  رد  نانمؤم  تبرض  میب  زا  شیپ  نانآ  یگدنکارپ  هدنکارپ و  نارفاک  و  دنا ، عمج  نانمؤم 

وچ ناد  مئاق  داب  رب  ار  مسج  مسج  ّيرایـسب  ّتیعمج ز  تسین  راگدرک  زا  نیه  هاوخ  ینعم  عمج  راـُشف  اـه  تروص  هب  ّتیعمج  تسه 
یب يا  هبرگ  رب  ار  شیوخ  يا  هلمح  ییادف  نوچ  يدـندز  رب  یتیمَح  زا  شوم  دـنچ  یتشگ  عمج  یتّیعمج  يدـب  را  شوم  لد  رد  مسا 

تعامج از  شولهپ  يدرک  خاروس  رگد  نآو  بان  هب  مه  يدیرد  ششوگ  رگد  نآو  بارض  زا  يدنکب  شمـشچ  یکی  نآ  يا  هلهُم 
رایع هبرگ  نآز  شوم  ددرگ  کشخ  شوه  هبرگ  گناب  هب  شناج  زا  دهجب  شوم  ناج  درادن  ّتیعمج  کیل  شَوُش  نوریب  يدش  مگ 

ریش دهد  ّتیعمج  تسا  کلُملا  کلام  ار  باوخ  ددنب  هچ  شُه  ِّیُِهبنا  ار  باّصق  مغ  هچ  هبنا  همر  زا  رازه  دص  ناشوم  دادعا  دوب  رگ 
.هدوهیب راُشف : ریش  لوَص  شیپ  دنشاب  مدع  نوچ  ریلد  خاش و  هد  روگ  نارازه  دص  دهج  ناروگ  هلگ  رب  ات  ار 

.دتفا یم  راک  زا  مسج  تفر ، راخب  نآ  نوچ  .يراُخب  حور  هب  نآ  ندوب  اپرب  زا  تیانک  داب : رب  مسج  ندوب  مئاق 

.مسا هن  تسا  یّمسم  دراد  تقیقح  هچنآ  دوش ، یم  جراخ  ناهد  زا  هک  تسا  یتوص  ظفل  تسا و  ظفل  مسا  مسا : ندوب  داب  رب 

حرش
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453 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

.تصرف تلهم ، هَلهُم :

.شیپ نادند  راهچ  .نادند  بان :

.هاگزیرگ نتفر ، نورب  هار  وش : نوریب 

.ندرکن شبنج  نداتسیا ، ياج  رب  نتشگ : کشخ 

.هلمح لوَص :

هکارچ .هدنکارپ  لد  رد  دندوب و  عمج  تروص  هب  نانآ  اما  .نت  کی  رفعج  دـندوب و  هوبنا  هعلق ، نانکاس  دومرف  هتـشذگ  ياه  تیب  رد 
.دوب هدنکفا  میب  ناگمه  لد  رد  رفعج  تماقتسا  تابث و 

نکمم .دـنک  یم  دـیکأت  اه  تیب  نآ  موهفم  رب  ییاه  لاثم  ندروآ  اب  تسوا  هویـش  هکناـنچ  تسا و  يرتشیب  حیـضوت  اـه  تیب  نیا  رد 
ار باّصق  هکنانچ  .دنادرگ  یم  زوریپ  ناروگ  عمج  رب  ار  وا  هدش  هداهن  ریش  رد  هک  یتبیه  اما  .دشاب  ریـش  دننامه  مسج  رد  روگ  تسا 

ْمَُکل َناک  ْدَق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ینعم  نیا  تسا  ینورد  يورین  تسا ، يزوریپ  بجوم  هچنآ  .تسین  یمیب  دنفـسوگ  همر  زا 
زا يوریپ  هب  ناـحراش  ( 13 نارمع ، لآ   ) .ِْنیَْعلا َْيأَر  ْمِْهیَْلثِم  ْمُهَنْوَرَی  ٌهَِرفاـک  يرْخُأ  ِهَّللا َو  ِلـِیبَس  ِیف  ُلـِتاُقت  ٌهَِـئف  اـتَقَْتلا  ِْنیَتَِـئف  ِیف  ٌهَـیآ 

نارمع لآ  هروس  رد  هک  يا  هیآ  اـب  نآ  تبـسانم  یلو  دـنا  هتفرگ  ٍهَلِیلَق ...  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  هرقب  هروـس  هیآ 249  اب  بساـنم  ار  نآ  يورقنا 
.تسا رتشیب  هدمآ 

يرتخد مالغ  یهاش  دوش  هک  يرتخا  عاعـش  دهنب  یخر  رد  نُزم  ِءاَم  نوچ  دوب  ات  ار  یفـسوی  نسح  ِکُلم  دـهدب  تسا  کلملا  ُکلام 
ُتاَذ رد  راسخر و  خر و  رد  رون  دـندرب  قح  یـسوم ز  فسوی و  دـب  کین و  ره  بش  مین  دـنیبب  هک  دوخ  رون  رگید  يور  ردـنا  دـهنب 

وا رک  ِرام  هدید  ود  زا  دُّرمُز  هک  رََصب  يدرب  نانچنآ  شیور  رون  هتخیوآ  هربوت  وا  ور  شیپ  هتخیگنا  یقراب  یسوم  يور  رودُّصلا 
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زا اسِک  نآک  نیما  دـمآ  یفراع  سابل  نآک  نیه  زاس  تمیلگ  زا  تفگ  هربوت  هَِرتاَس  ار  يوق  رون  نآ  ددرگ  هربوت  ات  هتـساوخرد  قح  ز 
حرـش نآ  ریغ  دـباتن  ربار  ام  رون  ناوِص  دـش  دـهاوخن  هقرخ  نینچ  زج  تسا  هتفاـت  شدوپ  راـت و  رد  ناـج  رون  تسا  هتفاـی  يربص  رون 

454 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

هچنآ لامتحا  نوچ  یب  ِرون  ردنا  تفای  لاجر  ِنادبا  تردق  لامک  زا  درد  رب  شرون  روط  هوک  وچمه  دَـسرِهب  دـیآ  شیپ  را  فاق  هوک 
روط فاق و  نآ  رون  دّرد ز  یمه  هک  رون  ياج  یجاجُز  تاکـشِم و  تشگ  يا  هروراق  زا  دزاس  اج  شتردق  يا  هَّرذ  دـباتن  رب  شروط 
تیب رد  نُزم  ءاـم  و  ( 69 هعقاو ،  ) .َنُولِْزنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُُمْتلَْزنَأ  ُْمْتنَأ  تسا َأ  راد  ناراـب  ربا  اـی  دـیپس  ربا  اـی  ربا  نُزم  نُزم : ءاَـم 

.تسا ییابیز  یناشخرد و 

.4 تیب 598 / نومضم  هب  تسا  یتراشا  زین  6 و  تیب 2822 / نومضم  هب  تسا  یتراشا  بش : مین  دنیبب  هک 

یم نورب  درک و  یم  بیج  رد  تسد  نوچ  هک  تشاد  بیج  رد  یـسوم  هچنادـب  تسا  تراشا  .تساه  هنیـس  رد  هچنآ  رودُّصلا : ُتاَذ 
.دوب ینارون  دروآ 

رد هک  یملع  وا و  ییابیز  و  ع )  ) فسوی هب  تاس  تراشا  زین  بیج و  یـسوم ز  رب  تفات  لد  هنیآز  بیَغ  ِّدَح  یب  تروص  یب  تروص 
هکره دش  هتشون   1 تیب 3552 / لیذ  هکنانچ  هتخیوآ : هروت  ( 101 فسوی ،  ) .ِثیِداحَْألا ِلـیِوْأَت  ْنِم  ِینَتْمَّلَع  َو  تفگ : هک  تشاد  هنیس 

ناشیورد هقرخ  زا  دمآ  ادن  .دیلانب  تَّزع  ترـضح  هب  .تخوس  تخاس ، باقن  ار  دوخ  نهریپ  .دش  یم  انیبان  تسیرگن  یم  یـسوم  رد 
ات زاس  باقن 
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سک هکنانچ  یتفاتب ، وا  يور  زا  يرون  یتفگ  نخـس  یـسوم  اـب  یلاـعت  يادـخ  نوچ   391 ص ) هداز ، یقت  ءاـیبنالا  صـصق   ) .دزوسن
تشگزاب قح  مالک  ندینش  زا  یسوم   191 ص ) ج 1 ، رارسالا ، فشک  ص 295 ، ج 1 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریسفت   ) .یتشادن نآ  تقاط 

.3 تیب 2547 / لیذ  هب : دینک  هاگن  رام : هدید  درمز و  ص 44 ) هیریشق ، هلاسر   ) .درک رثا  وا  رد  لاح  هکارچ  دیدرگ  دنمزاین  رتس  هب  و 

رام یـسراف  تایبدا  رد  یهاشمزراوخ .) هریخذ   ) رام ناویحلا ) هایح  ( ) برالا یهتنم  « ) .دریذپن نوسفا  هک  رام  ءاَمَّصلا : ُهَّیَحلا  : » رک رام 
: تسا هدمآ  ناوارف  رک 

455 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رک  رام  زا  روک  روم  دساره  یک  دنیبن  نوچ  هکنآ  رهب  دساره  لد  انیب  وت  مشخ  وت و  زا 

.هدنناشوپ هَرتاس : هچب  کلکل  رک  رام  ردام  راقنم  زا  دریگ  روک  روم  یتفرگرب  وا  نت  زا  کشجنگ  وچمه 

.زاسب تمیلگ  زا  هربوت  تفگ  ار  ع )  ) یسوم راگدرورپ  تفگ :...  هربوت 

.دنشوپ ار  نآ  هک  .میلگ  ءاسک : اسِک :

تعنامم يارب  رگا  فاق  هوک   ) .تعنامم يارب  دَس  ِرَهب  اه  هخسن  ضعب  رد  .دسرتب  .دسارهب  دسَرِهب : همان ) تغل   ) .رتاس تجاح ، ناوِص :
: روط هوک  ندیرد  رب  .درد ) یم  روط  هوک  دننام  ار  نآ  ام  رون  دیآ  شیپ 

.ندرک لمحت  نتشادرب ، لامتحا : روط  تشگ  هراپ  هراپ  ممان  هن ز  روک  رورغم  يا  هک  دیوگ  یمه  قح 

لد نآ  رد  ادخ  ار  تردق  نیا  .دنک  یم  لمحت  ار  نآ  ادخ  درم  ِلد  اما  .دـش  هتفاکـش  مه  رد  درکن و  لمحت  ار  قح  یّلجت  روط  هوک  )
درم لد  زا  تراعتسا  تیب  رد  .کچوک و  هشیش  هشیش ، هروراق : .تساناوت ) دهاوخ  هک  راک  ره  رب  ادخ  تسا و  هداهن 
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.تسادخ

.نادغارچ تاکشم :

زا تخاس  يا  هعومجم  .رون  هروس  هیآ 35  زا  تسا  یلیوأت  نآ  رد  تسادخ و  درم  لد  زا  تراعتسا  جاجز : تاکشم و  .هشیش  جاجُز :
ص 122) دابعلا ، داصرم   ) .حابـصم وا  ِّرِـس  هجاجز و  ار  وا  لد  درک و  هاکـشم  ار  وا  دسج  .تسا  نیا  زا  ترابع  مدآ  هک  ملاع  ود  نیا 

نآ لد  نآ  دـهد و  یم  رارق  دوخ  هدـنب  لد  رد  ار  هولج  نآ  قح  تردـق  اـما  .تشگ  هراـپ  تفاـتنرب و  ار  قح  روـن  یلجت  روـط  هوـک  )
نیا .دـهد  یم  کلملا  کلام  ار  تیعمج  تسا و  تَّیعمج  دـیآ  یم  راک  هب  هچنآ  تفگ ، هتـشذگ  ياه  تیب  رد  .دـنک ) یم  لـمحتار 

زا يوـنعم - هاوـخ  يداـم  هاوـخ  دوـش - يرترب  بجوـم  هچره  تسادـخ و  زا  نداد ، رطاـخ  تیعمج  هکتـسا  ینعم  نآ  مِّمتم  اـه  تیب 
یلاعت قح  تاضافا 

456 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یتخـس دنراد و  ادخ  نادرم  هک  یتردق  دیوگ : نآ  یپ  رد  و  ع .)  ) یـسوم راسخر  هدنبات  رون  تسا و  فسوی  ییابیز  نآ  هنومن  .تسا 
.تسا یلاعت  قح  زا  مه  دننک ، یم  لمحت  ار  اه 

قبَط زا  ماعط و  زا  هن  ناد  قح  مه ز  قح  لادبا  تَّوق  نیا  نانچمه 

.دنراد ار  راب  نینچ  نتشادرب  لمحت  هک  دنا  نادرم  نیا  اهنت  دنا  هتشذگب  کلم  زا  حور و  ات ز  دنا  هتشرسا  رون  مه ز  ار  ناشمسج 

شوخ خرس و  وا  تسا  شتآ  کتپ و  ریز  شک  تخس  ریقف  نهآ  نآ  تسه 

.تسا يرتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  هطبار و  یب  دور  شتآ  لد  رد  هطساو  یب  دوب  شتآ  ِبجاح 

ناشرون جارس  نیا  كالفا  شرع و  رب  هتفات  جاجُز  ناشلد  ناد  تاکشم  ناشمسج 
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مدیجنگن هک  لُزَی  َمل  لازَیال و  ِکِیلَم  زا  لُسُر  ِمتَخ  نآ  درک  تیاکح  نیز  هدش  یناف  یحُـض  نیز  هراتـس  نوچ  هدمآ  رون  نیا  ناریح 
ِّیلّالد هب  ات  فیَک  یب ز  هنوگچ  یب  نوچ و  یب ز  فیَـض  وچ  مدـیجنگب  نمؤم  لد  رد  الُع  اب  ِسوفن  رد  لوقع و  رد  الَخ  كالفا و  رد 
بـسا نوَک  ود  رب  نمز  هن  نیمز و  هن  دـباتن  رب  نم  ِّیبوـخ  زا  هنییآ  نینچ  یب  تخب  اـه و  یهاـشداپ  نم  زا  دـبای  تحت  قوـف و  لد  نآ 
عجرم ناـشرون : سرپـم  شحرـش  یلو  هنییآ  ونـشب  سرُع  هاـجنپ  هنیآ  نیز  یمد  ره  میتخاـس  رب  يا  هـنییآ  ضیرع  سپ  میتخاـت  مُّحرَت 

.تسا كالفا  شرع و  ریمض 

.باتفآ یَحُض :

هک یثیدح  هب  تسا  تراشا  مدیجنگن : .تسا ) هشیمه  ینادواج و   ) .دـش دـهاوخن  تسین  زگره  دوش و  یمن  تسین  لُزَی : مل  لازَی و  َال 
.دوش یم  هدید  ترابع  رد  فالتخا  كدنا  اب  ّتنس  لها  هعیش و  قیرط  زا 

.ِنِمؤُملا َيِدبَع  ُبلَق  ینَعِسَو  یِضرا َو  َال  یئاَمَس َو  ِینعَسَی  َمل 

ص 93) ج 55 ، راونالاراحب ، )

.ناَمحَّرلا ُشرَع  ِنِمؤُملا  ُبلَق 

، دلجم نامه  )

457 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدش  لقن  نیِقَّتُملا  هَداَس  ُفاحتا  نیدلا و  مولع  ءایحا  زا  ثیدح  نیا  ص 26 )  ) يونثم ثیداحا  رد  هحفص ) نامه 

زیزع يا  ناد  نیقی  نیا  مجنگن  نم  زین  شرع  نامسآ و  نیمز و  رد 

.نامهم فیَض : بلط  اه  لد  نآ  رد  ییوج  ارم  رگ  بجع  يا  مجنگب  نمؤم  لد  رد 

.ندش هطساو  یلَالَد :

.تسا قح  هاگیاج  هک  نمؤم  لد  لد : نآ 

.نیمز اه و  نامسآ  .رتورف  رترب و  تحت : قوف و 

هاگیاج هک  دسر  یم  نانآ  لد  رب  اه  تضافا  نآ  .دنا  قح  تضافا  هطساو  ادخ  يایلوا 
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.نارگید ياه  لد  هب  اه  لد  نآ  زا  تسوا و  یّلجت 

نف هب  لد  نیا  هطساو  زا  دسر  یم  نت  هک  اریا  تسا  يو  ملاع  لد  سپ 

وج تسج و  دناد  هچ  نت  دیوجن ، لد  وگ  تفگ و  دناد  هچ  نت  دشابن ، لد 

تسا نت  هن  لد  ادخ  هاگرظن  سپ  تسا  نهآ  نآ  عاعش  هاگرظن  سپ 

.ادخ درم  لد  زا  تیانک  هنییآ : ضیرع  تسا  ندعم  وک  یلدبحاص  لد  اب  تسا  نت  نوچ  يوزج  ياه  لد  نیا  زاب 

تراشا .دسر و  یم  مدرم  هب  اه ) ینامهم   ) اه تمعن  قح  ِّیلو  يوس  زا  مد  ره   ) .ینامهم هلمجزا  تساه : ینعم  ار  سرع  سرُع : هاجنپ 
شحرـش  » هلمج و  َنُومَرحَملا .» اَّلا  َسئارَعلا  يَرَی  اـَل  َیلاَـعَت َو  ِهَّللا  ُِسئارَع  ِهَّللا  ُءاـِیلوا   » هک دـیزیاب  زا  تسا  یملـس  هللادـبع  وبا  لـقن  هب 

.دنک یم  دییأت  ار  تراشا  نیا  سرپم »

فارطا دبات و  یم  تسا  هداهن  نادغارچ  يور  رب  هک  يا  هشیـش  زا  رون  هکنانچ  .تسا  قح  ترـضح  يایلوا  فصو  هلابند  اه  تیب  نیا 
یم نایناهج  ناهج و  بیـصن  هک  یـضیف  ره  دـبات و  یم  ناهج  رب  تسا و  هتفرگ  رارق  وا  ياـیلوا  لد  رد  قح  رون  دـنک ، یم  نشور  ار 

.ینتفگان شتقیقح  تسا و  راکشآ  شموهفم  هک  تسا  رون  نآ  تکرب  زا  دوش 

458 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تخانش  یم  ار  رمق  نآ  ذوُفن  هک  تخاس  هدرپ  ششیوخ  سبل  زک  نیا  لصاح 

دوب هتشگ  يدز ؟ نف  هچ  قح  رون  اب  هربوت  يدش  ذفان  اهراوید  نینهآ  وتود ز  هوک  يدب  رگ  یتشگ  هراپ  وا  ِسبل  ریغ  هدرپ ز  يدب  رگ 
ِنیهَر شتآ  دوش  نآز  یفراع  هقرخ  روش  تقو  دوب  یفَت  باص  هربوت  نآ 
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مشچ و کی  تسبرب  الّوا  داد  داب  هدـید  ود  ره  اروفـص  دوخ  داشَر  رون  نآ  قشع  اوه و  زو  هتخومآ  شیپ  شتآ ز  اـب  تسوک  هتخوس 
نان دهاُجم  درم  نانچمه  رمق  نآ  جرخ  درک  داشگرب و  رگد  نآ  دنامن و  شربص  نآ  زا  دعب  دیرپ  شمـشچ  نآ  وا و  يور  رون  دـیدب 

ترسح تفگ  يروخ ؟ یم  ترـسح  تفر  تتـسد  هک ز  يرَهبَع  مشچ  شتفگ ز  ینز  سپ  دهد  ناج  تعاط  ِرون  دز  وا  رب  نوچ  دهد 
تسشن ناریو  رد  جنگ  نوچ  هم  کیل  تسا  هدش  ناریو  هم  ممشچ ز  نزور  راثن  مدرک  یمه  هک  يدوب  هدید  رازه  دص  هک  مروخ  یم 

.تسا سابل  عمج  سُبل »  » دنشوپ و هچنآ  سِبل : ما  هناخ  قاور و  زا  درآ  دای  ما  هناریو  نیک  جنگ  دراذگ  یک 

هدامآ شیوخ  میلگ  زا  ار  تشوپ  يور  دومرف  ع )  ) یسوم هب  یلاعت  قح   ) .دمآ  6 تیب 3060 / رد  هچنادب  تسا  تراشا  شیوخ : ِسِبل 
.دوب هدش  دیدپ  ع ))  ) یسوم  ) وا يور  رد  هک  یّلجت  زا  تیانک  رمق : .نک )

.تفاکش یم  مهرد  وا  هرهچ  رون  ربارب  دوب  تخس  هوک  رگا  دیشک  یم  خر  رب  يا  هدرپ  دوخ  سابل  زج  زا  یسوم  رگا  يدب :...  رگ 

.نازوس مرگ ، فت : بحاص 

یم كرد  ار  تلاح  نآ  ییوگ  هکنانچ  دش  یم  مرگ  یـسوم  دج  تدش و  زا  دنکفا  یم  هرهچ  رب  یـسوم  هک  يا  هربوت  فراع : هقرخ 
.دوب انشآ  نادب  درک و 

.تسا هدمآ  دیدپ  شتآ  زا  هتخوس  هکارچ  درادن  يرثا  هتخوس  رد  اما  دنازوس  یم  ار  نآ  دتفیب  زیچ  ره  رب  شتآ  هتخوس : نیهر  شتآ 

باتفآ وترپ  نوچمه  يرون  .دوشگ  اروفص  يارب  ار  دوخ  هرهچ  یسوم  نداد : داب  هب  هدید  ود  اروفص و 
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ص 728) ج 3 ، رارسالا ، فشک   ) .داتفا نیمز  رب  نانک  هدجس  داهن و  يور  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  دیبات ، وا  رب 

459 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

عوضوم نیدـب  زین  ریبک  ناوید  رد  .تسا  هدومن  هنارعاش  يریبعت  نآ  زا  و  هتـسناد ، ندـش  روک  ار  نداـهن  يور  رب  تسد  اـنالوم  اـیوگ 
: تسا هدرک  تراشا 

يروک زا  اما  « 33 ( » تیب 730 ریبک ، ناوید   ) ار انیب  مشچ  شرون  هب  یتسداهن  یقشع  نینچ  ار  اروفـص  یمعا  نکم  یـسوم  خر  رون  ایا 
.مدیدن یناشن  مدرک ، هعجارم  هک  ییاهذخأم  رد  اروفص 

نید زا  ناج  لام و  لذـب  اب  هک  یناـنمؤم  نآ  رد  هک  دـیجم  نآرق  زا  ییاـه  هیآ  نومـضم  هب  تسا  تراـشا  دـهاجم :...  درم  ناـنچمه 
.هبوت هروس  هیآ 20  هلمج  زا  دنا  هدش  هدوتس  دننک  یم  تیامح 

لد رد  یسوم  رون  ششخرد  زا  تراعتسا  نتسشن ،» ناریو  رد  جنگ   » تسا و ع )  ) یسوم رون  زا  تراعتسا  هم »  ...: » هم ممشچ ز  نزور 
نورد هدـید  ینـشور  دراذـگ :...  یک  .تسا ) هدـش  نشور  ودـب  منورد  هدـید  ما ، هداد  تسد  زا  ار  يرهاـظ  هدـید  دـنچره   ) .اروفص

.تسا هدرب  مدای  زا  ار  نورب  هدید  ینشور 

رذگ ناریس و  هب  وس  نیا  تسا  فسوی  رد  هناخ  نورد  يدنتفگب  سپ  روُصق  ره  كابِـش  رد  يداتف  یم  روبع  تقو  یفـسوی  يور  رون 
نآ ناریَـس  زا  دراد  فرط  نآ  تسا  هچیرد  شک  ار  يا  هناـخ  عاـِقب  باحـصا  سپ  يدـندرک  مهف  عاعُـش  يدـندید  راوـید  رب  هـکنآز 

لامج زک  تسا  ندرک  هچیرد  نآ  يزرو  قشع  نک  زاـغآ  يا  هجُرف  شفاکـش  زو  نک  زاـب  فسوی  يوس  هچیرد  نیه  فرـش  فسوی 
تسد هب  نیا  رگن  هقوشعم  يور  هرامه  سپ  تسا  نشور  هنیس  تسود 
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ار نانمـشد  نک  تسوپ  ياود  يراد  ایمیک  ار  شیدـنا  ریغ  ِكادا  نک  رود  ار  شیوخ  اـه  نوردـنا  رد  نک  هار  ردـپ  يا  ونـشب  تسوت 
هدنز شمَن  ار  اه  ناج  غاب  رم  شرورپ  یـسک  یب  زا  ار  حور  دناهر  هک  یـسر  ابیز  نآ  دب  ابیز  يدش  نوچ  نک  تسود  تعانـص  نیز 
دهد نوگاــــــنوگ  کــــــلم  نارازه  دـــــــص  دـــــــهد  نود  ِناــــــهج  کــــــلم  هــــــمه  هــــــن  شمد  ار  مــــــغ  هدُرم  هدرک 

__________________________________________________

.یناطلس مرکا  مناخ  تشاددای  ( 33)

460 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دیشک ناویک  يوس  شملع  تکُلم  دیشک  نادنز  يوس  شنسُح  تکلم  قَبَس  سرد و  یب  ریبعت ، تکُلم  قح  داد  شلامج  کلم  رس  رب 
ییابیز رد  ناسیون ، ناتـساد  نارـسفم و  یفـسوی :...  يور  رون  رت  هدوتـسا  نسُح  کُلم  زا  ملع  کـُلم  رنه  ملع و  زا  دـش  وا  مـالغ  هش 

ماعط و رگید  زور  ود  ات  دندرک  یم  رظن  وا  يور  رب  مدرم  راب  کی  ات  تشاد  یم  رب  دوخ  يور  زا  عقرب  دنا : هتشون  نوگ  هنوگ  فسوی 
رادید تذل  زا  .میدـینادرگ  ناشیا  ياذـغ  ار  وت  رادـید  فسوی  ای  هک  دـمآ  ادـن   97 ص ) يریوج ، ءایبنالا  صـصق   ) .یتسیاـبن بارش 
يارآ ناهج  لامج  یلاعت  يراـب   711 ص ) يروباشین ، ءایبنالا  صـصق   ) .يدماین تجاح  بارـش  ماعط و  هب  هک  يدندش  ریـس  فسوی 
تیانک عاقب : باحصا  .هعُقب  عمج  عاِقب : ص 299 ) قیاقحلا ، قیادح   ) .دیـشخرد یم  هار  زور  کی  زا  هک  دوب  هداد  يرون  ار  یفـسوی 

.تشذگ یم  اهنآ  رب  ع )  ) فسوی هک  ییاه  هناخ  نانکاس  زا 

هب يا  هرجنپ  نآ  زا  هک  ار  یلد   ) .تسا یهلا  لالج  لامج و  دوصقم  فسوی  زا  اما  تسا ، فسوی  ریسم  هب  تراشا  رهاظ  هب  فرط : نآ 
يوس
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زاب ادـخ  هب  یهار   ) .ندرک رارقرب  هطبار  زا  تیانک  ندرک : زاب  هچیرد  .تسا ) لصاح  وا  يارب  رون  زا  يریگ  هرهب  فرـش  دوش  زاب  قح 
لد رد  قوشعم  هکارچ  ینک  زاب  دوخ  لد  هب  یهار  دـیاب  اهنت  یقـشاع ، رگا  يزرو :...  قشع  .دوش ) دـیدپ  يارب  رطاخ  شیاسآ  ات  نک 

كاردا ( 16 ق ،  ) .ِدـیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  هکنانچ  .دوخ  زا  نورب  هن  وجب  دوخ  رد  ار  ادـخ  .تسوت 
.دنیب ار  ادخ  زج  هک  یکاردا  شیدنا : ریغ 

.هّللا تفرعم  زا  تیانک  ایمیک :

هار زا  قح  تخانـش  اب  دریگن  دـب  يوب  ات  دـننز  یم  وراد  ار  اه  تسوپ  ناغابد  هکنانچ   ) .یناسفن ياـه  شهاوخ  زا  تراعتـسا  تسوپ :
( .نک نامرد  ار  شیکدب  سفن  شیدنا  رود  لقع 

461 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ینمـشد وت  اـب  رگید  دـیآرد  لـقع  ناـمرف  هب  تسفن  رگا   ) .ندروآ ناـمرف  هب  ار  یناـسفن  ياـه  شهاوـخ  ندرک : تسود  ار  نانمـشد 
، فسوی  ) .ِثیِداـحَْألا ِلـیِوْأَت  ْنِم  ِینَتْمَّلَع  ِکـْلُْملا َو  َنِم  ِینَْتیَتآ  ْدَـق  ِّبَر  تسا : ع )  ) فسوی هب  تراـشا  ریبعت : تکلم  .درک ) دـهاوخن 

شنـسح کلم  .تخومآ ) باوخ  ریبعت  دشاب  هتفرگارف  هناخ  بتکم  زا  هدـناوخ و  سرد  هکنآ  یب  ار  وا  ادـخ  ییابیز  زا  نوزفا  ( ) 101
زا باوخ  لـیوأت  تسا و  مسج  ضراوع  زا  هرهچ  ییاـبیز   ) .اـتکی باوخ  ریبـعت  رد  دوب و  اـتمه  یب  ییاـبیز  رد  فسوی  نادـنز : يوس 

فـسوی نوچ  دش :...  وا  مالغ  هش  .دناسر ) یهاشداپ  هب  ار  وا  یناحور  تیزم  دناشک و  نادنز  هب  ار  وا  ینامـسج ، ییابیز  .ملع  مزاول 
، فسوی  ) .ینیما هاج  بحاص  ام  دزن  زورما  وت  انامه  ٌنیِمَأ : ٌنیِکَم  اْنیََدل  َمْوَْیلا  َکَّنِإ  تفگ : دومزآ  ار  وا  زیزع  تفر و  زیزع  دزن 
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(54

زیربت يوس  بستحم  نآ  تیانع  دیما  هب  وا  ندمآ  هدرک و  ماو  صخش  نآ  تیاکح  هب  ندرک  عوجر 

زیربت يوس  بستحم  نآ  تیانع  دیما  هب  وا  ندمآ  هدرک و  ماو  صخش  نآ  تیاکح  هب  ندرک  عوجر 

دز ز ناتِـس  لُگ  زارف  شدیموا  هتفخ  ناتـسلگ  يوک  زیربت و  يوس  دش  مالَّسلاُراَد  نآ  يوس  دمآ  هر  رد  ماو  ِمیب  زا  نَحَتمُم  بیرغ  نآ 
اَی تفگ  لاصو  ِرصم  فسوی و  میسن  زا  لاجِر  هضور  نآ  زا  دش  نادنخ  شناج  ینشور  رب  ینشور  شدیما  رب  ینَـس  زیربت  ِکلُملاُراد 

َلوَح ِیتَقاَن  اَی  یِحَرـسا  رودُّصلا  تاَخاَنُم  ازیِربَت  َّنا  رُومالا  َباَط  ِیتَقاَن  اَی  یِک  ُربا  یتَقاَف  تَراَط  يِداَعـسا َو  َءاَج  ِیتَقاـَن  ِیل  خـِنا  يِداَـح 
درم رطاخ  شمارآ  هک  ور  نآ  زا   ) .تسا هدـش  ریبعت  مالـسلاراد  هب  زیربت  زا  .نما  هناخ  مالّـسلاراد : ضاَفُملا  َمِعن  اََنل  ازیِربَت  َّنا  ضاَیِّرلا 

( .سمش هاگداز  زیربت ، هب  انالوم  یگتسبلد  رطاخ  هب  زین  دش و  یم  مهارف  رهش  نآ  رد  رادماو 

وا دیما   ) .هتفخ تشپ  هب  ناتس  ( 5 تیب 1135 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) مالَملا ُراَد  نیا  رد  هر  زا  هدمآ  مالَّسلا  ُراَد  زا  متـسه  هش  يا  تفگ 
.ندیشخرد ندَز : .دیدنخ ) یم  وا  يور  هب  لگ  نوچمه  دش و  یم  هدروآرب  زیربت  رد 

ناباوخب ارم  رتش  هداـم  نارتش ، يارب  ناوخزاوآ  هدـننار  يا  يداـح :...  اـی  .قح ) نادرم  شاـب  ياـج   ) .نادرم ناتـسغاب  لاـجر : هضور 
(. تسبرب تخر   ) دیرپ میشیورد  دیسر و  ارف  نم  یتخبکین 

463 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

شمارآ شاب و  ياج   ) .تساه هنیس  ياج  نتفخ  زیربت  انامه  .دش  دارم  هب  اهراک  باوخب  هن و  نیمز  رب  هنیس  مرتش  هدام  يا  یکُربا :... 
ار ضافم   ) .تسا شیاشگ  ضیف و  ياج  وکین  ام  يارب  زیربت  انامه  نک  ارچ  اه  غاب  درگادرگ  مرتش  هدام  يا  یِحَرسا :...  .تسا )
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( .تفرگ ناکم  مسا  ای  لوعفم و  مسا  ناوت  یم 

ره ار  زیربت  نیا  تسا  یـشرع  هعَـشغَش  ار  زیلاپ  نیا  تسا  یـسودرف  ِّرف  ناتـسلگ  يوک  تسا و  زیربت  رهـش  نارتشا  اشگب ز  راب  اـنابراس 
بیبح نآ  تشذگب  هک  شدنتفگ  قلخ  بیرغ  نآ  تسُج  بستحم  قاثُو  نوچ  نایزیربت  رب  شرع  زارف  زا  ناج  زیگنا  حور  رون  ینامز 
يوب شناـفتاه  زا  دیـسر  نوچ  شرع  يوس  یـشرع  ِسواـط  نآ  تفر  درز  يور  وا  هعقاو  زا  نز  درم و  درک  لـقن  اـیند  راد  زا  ریرپ  وا 

نیز هجاوخ  نآ  دوب  هتـشگ  ریرپ  لـحاس  نیا  زا  یتشک  وا  دـنار  دوز  دوز  شباـتفآ  دـیدرونرد  دوب  قلخ  هاـنپ  هچرگ  شا  هیاـس  شرع 
شتلاح رب  ناهرمه  دندز  شیور  رب  بآ  بالگ و  سپ  دادب  ناج  یپ  رد  زین  وا  اییوگ  داتفوا  شوهیب  درم و  دز  يا  هرعن  ریـس  هناخمغ 

دای هک  تسین  هدیـشوپ  تسا :...  زیربت  رهـش  ناج  بیغ  زا  تشگزاب  هدرم  مین  نآ  زا  دـعب  دوب و  شیوخ  یب  بش  هب  ات  دـندش  نایرگ 
.دید ناوت  یم  ار  قایتشا  نیا  يونثم  ياج  ياج  رد  هکنانچ  تسا  سمش  زیربت ، فصو  رد  انالوم  روآ 

.شبات ششخرد ، هعشعش :

.ینامداش شیاسآ ، حوَر :

.راز ناشیرپ ، درز : يور 

اَُهتَّیَأ اـی  میرک : نآرق  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  ندیـسر : شرع  يوـب  درک  هتـسخ  ملد  نادارم  یب  مغ  درز  يور  مین  يدارم  یب  زا  نـم 
دوجو رد  وا  دوجو   ) .ندرک وحم  ندیچیپ ، مه  رد  ندیدرون : رد  ( 28 - 27 رجف ،  ) .ًهَّیِضْرَم ًهَیِضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا 

( .دش وحم  ّلُک 

شندرک و قح  ياه  تمعن  دای  قولخم و  ياطع  رب  لیِوعَت  قولخم و  رب  دامتعا  زا  وا  رافغتـسا  بستحم و  نآ  تافو  زا  بیرغ  نآ  ندـش  ربخاب 
نوُلِدعَی مِهِّبَرِب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّمُث  دوخ ، مرج  زا  قح  هب  تَبانا 

هراشا

قح ياه  تمعن  دای  قولخم و  ياطع  رب  لیِوعَت  قولخم و  رب  دامتعا  زا  وا  رافغتسا  بستحم و  نآ  تافو  زا  بیرغ  نآ  ندش  ربخاب 
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َنُولِدعَی مِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َُّمث  دوخ ، مرج  زا  قح  هب  َتبانا  شندرک و 

ياطع ِوفُک  نآ  چیه  دوب  هدرک  تواخـس  سب  هجاوخ  هچرگ  راودیموا  قلخ  هب  مدوب  ممرجم  راگدرک  يا  تفگب  دمآ  شوه  هب  نوچ 
راوس لقع  وت  داد و  مروتس  وا  رامش  رز  ِتسد  وت  داد و  مرز  وا  دق  الاب و  وت  دیشخب و  ابق  وا  درخ  ُرپ  رـس  وت  دیـشخب و  هلک  وا  دوبن  وت 

تابِّیَط وت  هدعو  رز  شا  هدعو  تایح  رمع و  وت  داد و  هفیظو  وا  ریذپ  همعط  وت  داد و  ملُقن  هجاوخ  ریرَق  مشچ  وت  داد و  معمش  هجاوخ 
شوت زا  نان  تسوت  نآ  زا  نان  دـیرفان  وا  رز  تسوت  ِنآ  زا  رز  نیمَـس  وا  نوچ  دـص  وا و  تقاثُو  رد  نیمز  خرچ و  وت  داد و  مَقاـثُو  وا 

متخادـنا ار  لصا  زاس  هلبق  متخاـس  دوخ  هلبق  ار  وا  رم  نم  شیداـش  يدوزف  یم  تواخـس  زک  شیداد  وت  مه  محَر  اخـس و  نآ  دیـسر 
.نتساوخ يرای  یسک  زا  ندرک ، هیکت  یسک  رب  لیِوعَت :

.هبوت ادخ .) يوس  هب   ) نتشگزاب َتبانا :

َنیِذَّلا َُّمث  َروُّنلا  ِتاـُملُّظلا َو  َلَـعَج  َضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو  َقَـلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اوُرَفَک :...  َنـیِذَّلا  َّمـُث 
نانآ سپس  يار  ینـشور  اه و  یکیرات  دروآ  دیدپ  يار و  نیمز  اه و  نامـسآ  دیرفآ  هک  يار  ییادخ  ساپـس  َنُولِدْعَی : ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک 

ناحراش  ) .َرب هار  لقع  .یمدآ  رب  مکاح  لقع  راوس : لقع  ( 1 ماعنا ،  ) .دنهن یم  وا  ربارب  ار ) ناتب   ) شیوخ راگدرورپ  اب  دندش  رفاک  هک 
، ار راوس » لقع   » يورقنا زا  دیلقت  هب 

465 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ریرَق .دنا ) هدرک  ینعم  ندش  راوس  لقع 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3493 

http://www.ghaemiyeh.com


.نشور

.كاروخ دروخ و  زا  تیانک  لقن :

( .يدرک تیانع  ندروخ  تردق  وت  دیناروخ و  ماعط  نم  هب  وا   ) .دسر نادب  ماعط  هچنآ  و  ولگ ، هدعم ، زا  تیانک  ریذپ : همعط 

.ِتاـبِّیَّطلا َنِم  ْمُکَقَزَر  .هزیکاـپ َو  هَبِّیَط : عـمج  تاـبِّیَط : سب  تسا و  نادزی  راـک  یـشخب  لـقح  سک  هب  سکره  زا  دـیآ  یـشخب  همقل 
.هبرف نیِمَس : ( 26 لافنا ، )

.يدوب هداهن  وا  رد  وت  دوب  ششخب  نا  ردصم  هک  ار  محر  تواخس و  اما  دوزفا ، یم  شیداش  دیشخب  یم  هکنآ  زا  وا  تواخس :...  زک 

ردصم ار  دوخ  نوچ  ییاه  هدـیرفآ  هک  ار  ناهاگآ  ان  نالان ، قح  هب  نادرگ و  يور  قلخ  زا  رادـماو ، ِبیرغ  درم  نابز  زا  تسا  یهیبنت 
دـشاب ناورف  دنچره  نانآ  شـشخب  هک  یلاح  دننام ، یم  لفاغ  تسوا  زا  یـششخب  ریخ و  ره  هک  ادخ  زا  دـنناد و  یم  شـشخب  ریخ و 

.تسا زیزع  نآ  ماعنا  زا  زین  ششخب  نآ  لصا  تسا و  زیچان  درخ و 

یم ار  كاخ  طاسب  نیو  دـیدپ  نودرگ  مدـع  زا  درک  یمه  نوچ  نیط  بآ و  ردـنا  دـیراک  یم  لقع  نید  ناّیَد  نآک  میدوب  اجک  اـم 
نیا درک و  فقـس  نیا  ِرَمـضُم  شاف  ناهنپ و  اهداینب  اسب  يا  اه  حاتفم  اب  لفق  عیابط  زو  اه  حابـصم  وا  تخاس  یم  نارتخا  دـیرتسگ ز 

هام سکع  وچمه  تسوا  سکع  دـیامن  یم  يو  رد  هچره  تسوا  تایآ  رهظم  مدآ  فصو  تسولُع  فاـصوا  بالرطـصا  مدآ  شارف 
سرد شتوبکنع  حور  دیشروخ  زو  بیغ  خرچ  ات ز  توبث  دراد  لزا  فاصوا  رهب  توبکنع  شوقن  شبالرطُـص  رب  تسوج  بآ  ردنا 

ار بیغ  نیا  میجنت  قح  داد  ار  ایبنا  داتفوا  ماع  فک  رد  مّجنم  یب  داشَر  بالرطص  نیا  توبکنع و  حورش  زا  دیوگ 
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466 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نیب  بیغ  دیابب  یمشچ 

«34  » نورد هچ  کی  ره  دید  ار  دوخ  سکع  نورق  نیا  دنداتف  ایند  هَچ  رد 

.زیخاتسر زور  رواد  نید : ناَّید 

دبلاک رد  ار  دوخ  هخفن  ادخ  هک  زور  نآ   ) .مسج زا  تیانک  نیط : بآ و  حاتتفا ) ياعد  * . ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِنیِّدـلا  ِناَّیَد  ِحابْـصِْإلا  ِِقلاَف 
، تلـصف  ) .َحِیباصَِمب اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  َو  نتخاس : نارتخا  زا  حابـصم  .میدوب ) اجک  ام  دیدرگ  دنم  هرهب  لقع  تمعن  از  ات  دـیمد  یمدآ 
زا یمدآ  هک  تسا  رگیدکی  اب  فلاخم  هناگراهچ  ياه  تعیبط  عیابط  زا  دوصقم  تفگ  ناوت  یم  نتخاس : عیابط  زا  حاتفم  لفق و  ( 12

تسناد و ملاع  لک  زا  تیانک  ار  نآ  ناوتیم  تساهنآ و  رد  هک  تسا  ییداشگ  طسب و  زا  تراعتـسا  حاتفم  لفق و  هدـش و  هتخاس  نآ 
.تسا تعیبط  ناهج  رد  هک  اه  يراوزاس  اه و  فلاخم 

مدآ .دـشاب ) یم  ناهن  ام  زا  تسا و  نیمز  اه  نامـسآ  رد  هک  رگید  ياـه  هدـیرفآ  اـسب   ) .نیمز نامـسآ و  زا  تیاـنک  شارف : فقس و 
.دنتفرگ یم  هزادنا  ار  اهنآ  عضوم  لاوحا و  ناگراتس و  تاجرد  نآ  هلیسو  هب  نامجنم  هک  یتلآ  ینانوی :)  ) بالرطـسا بالرطـصا :... 

تفص .تسوا  تایآ  رهظم  قح و  فاصوا  هدنهد  ناشن  ناسنا  تساهنآ  عضاوم  ناگراتس و  تالاح  هدنهد  ناشن  بالرطصا  هکنانچ  )
تیب نیا  دنتـسم  يونثم  ثیداحا  رد  بآ ) رد  هام  سکع  هکناـنچ  تسا  قح  ترـضح  ياـه  تفـص  زا  یـسکع  تسوا  رد  هک  ییاـه 

هلمج

ِهتَروُص یَلَع  َمَدآ  ُهَّللا  َقَلَخ 

تیب 1193/ لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا تشقانم  ياج  زین  ثیدح  نآ  رد  درادن و  نآ  اب  یطابترا  مینیب  یم  هکنانج  یلو  هدـش  هتـشون 
(4

تلقع وت و  سپ 
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شقن بالرطسا  رب  اه  هراتس  اه و  جرب  لکش  هکنانچ  شوقن :...  شبالرطص  رب  دوجو  دیـشروخ  برق  ینادب  نیز  دوب  بالرطـصا  وچ 
قح ياه  تفـص  تسا  قح  فاصوا  رهظم  هک  مدآ  زا  .دنروآ  یم  تسد  هب  ار  بکاوک  تالاح  اه  شقن  هبـساحم  اب  نآ و  زا  هدـش و 

نیا اب  تخانش  ناوت  یم  فاصوا  رگید  و  تردق ، تمکح ، ملع ، زا  ار  یلاعت 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 34)

دیود هَچ  ردنا  لوگ  ریش  وچمه  دیدن  نوریب  زا  دید و  هَچ  رد  سکع 

467 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا فاصوا  نآ  سکع  تسوا  رد  هچنآ  هک  توافت 

.توبکنع شمان  هدیرد ، تسا  يا  هحفص  يور  رب  شنوردنا  هرجح و  شمان  تسا  یکراوید  بالرطـسا )  ) وا درگ  رب  درگ  توبکنع :
ص 288) میهفتا ، )

ار ناگراتـس  تالاح  بالرطـسا  توبکنع  هکنانچ  دـیوگ : سرد  شتوبکنع  بالرطـسا  توبکنع  مد  زا  باعل  هدـینت  کلف  رب  شرظن 
.دیوگ یم  زاب  ار  وا  فاصوا  تسا  هداهن  یمدآ  رد  یلاعت  يراب  هک  یلقع  دزاس  یم  مولعم 

ِمجنم .دناوتن  مهف  دنادن  رگا  دناد و  موجن  ملع  هک  درآ  تسد  هب  بالرطـسا  زا  دناوت  یـسک  ار  ناگراتـس  لاوحا  عاضوا و  مجنم : یب 
دندش هابت  دنداتفا و  یهارمگ  هب  هاچ  رد  دنتشگ و  رورغم  دوخ  يوزج  لقع  هب  یـضعب  اما  ایلوا ، دنا و  ناربمیپ  بالرطـسا  نیا  رارـسا 

ياه 3136 و تیب  رد  دعب ) هب   1 / 903  ) .دش كاله  داتفا و  هاچ  رد  درب و  ریش  نامگ  دید و  هاچ  رد  ار  دوخ  سکع  ریش  نآ  هکنانچ 
زا .تخاس  رت  نشور  اه  لاثم  اب  ار  ینعم  نیا  وا و  رد  قح  تردق  زا  تسا  یسکع  تسا  ناسنا  رد  هچنآ  دومرف   3137
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.تشاذگ رادنپ  نآ  رس  رد  ناج  تشادنپ و  تقیقح  ار  سکع  نآ  ریش  .بآ  رد  ریش  سکع  نداتفا  هلمج 

ياـه يوخ  سکع  تسوا  رد  هک  يرهق  نآ  یناد  یمن  ینک و  روهقم  ار  وا  یهاوخ  یم  یتفا و  یم  رد  ینمـشد  اـب  هکنیا  رگید  لاـثم 
نآ ات  شوکب  یتفارد  وا  اب  هکنآ  ياج  هب  .ینیب  وا  رد  ار  دوخ  ياه  تفـص  ات  تسا  هنیآ  نوچمه  وت  يارب  وا  .هداـتفا  وا  رد  هک  تسوت 

.تسا هدمآ  هدنیآ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  ینک  رود  دوخ  زا  ار  تشز  يوخ 

ریـش نآ  تسا  هاچ  گت  رد  نالف  ياک  هر  زا  شیـشوگرخ  درب  دورف  هچ  رد  هک  يریـش  نآ  هنرو  دومن  تهاچ  رد  هچنآ  ناد  نورب  زا 
ُرپ نتـشیوخ  لایخ  زا  دش  شوگرخ  هرخُـس  دّلقم  نآ  شنک  رب  رـس  يرت  بلاغ  وا  زا  نوچ  شکب  يو  زا  نیک  هاچ ، ردـنا  ور  رد  نایژ 

ِنوبز نیا  یـشک  یم  ینیک  وـچ  نمـشد  زا  مه  وـت  تسین  باـّلق  نآ  بیلقت  زجب  نیا  تسین  بآ  ِداد  شقن  نیا  تفگن  وا  دـش  شوـج 
مرج سنج  يو ز  رد  هنگ  نآو  تسا  قتـشُم  اجنآ  رهق  تافـص  زک  تسا  قح  سکع  وا  ردـنا  تاودـع  نآ  یـشش  ره  رد  طلغ  شش ،

468 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسش  شیوخ  عبط  ار ز  وخ  نآ  دیاب  تسوت 

دنز یم  نزم  هنییآ  رب  هنییآ ، ردنا  نسح  يا  دید  شیوخ  حبق  هکنوچ  دوب  هنییآ  هحفص  وا  ار  وت  هک  دومن  تیور  وا  ردنا  تتـشز  قلُخ 
ار ام  دعس  وا  دنک  ات  تسا  هدمآ  بآ  رد  سحن  هراتس  نیک  ینز  یم  رتخا  سکع  رب  وت  كاخ  ینس  هراتسا  بآو  رب 
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هک يدرب  نامگ  وت  دنار  بیغ  ردنا  تشگ و  ناهنپ  سکع  شرتخا  ههبُش  يرادنپ ز  هکنوچ  شرـس  رب  يزیرب  الیتسا  ِكاخ  تسدریز 
ریش نتـشک  دصق  هب  دروخ و  ار  شوگرخ  بیرف  هک  يریـش  هب  تسا  تراشا  نآ  رد  .ندش  هدید  ندش ، رهاظ  ندومن : دنامن  رتخا  نآ 

ناتـساد زا  یهاگآ  يارب   ) .درم داتفا و  هاچ  رد  .درب  هلمح  وا  رب  تسا  يریـش  تشادنپ  .دید  هاچ  رد  ار  دوخ  سکع  .دـمآ  هاچ  رـس  رب 
تقیقح ار  سکع  رگا  رما ) ملاع   ) ناهج نآ  زا  تسا  یـسکع  تسا  ناـهج  نیا  رد  هچنآ  ( ) دـعب هب   1 تیب 903 / لیذ  هب : دـینک  هاگن 
ریوصت  ) دنیب یم  بآ  رد  هچنآ  تسنادـن  ریـش   ) .بآ زا  هدـمآ  دـیدپ  بآ : داد  .دـش ) یهاوخ  هارمگ  يراین  يور  لصا  هب  يرادـنپ و 

.نتخاس نوگرگد  بِیلقَت : .تسین ) بآ  زا  هدمآ  دیدپ  هداتفا و  هاچ  نورد  بآ  رد  هک  تسوا  سکع  ریش )

یم هچنآ  دناد  یمن  وا  .دید  هاچ  رد  ار  وخ  سکع  هک  تسا  يریـش  نوچمه  دنیب  یم  ار  ناهج  رهاظ  هکنآ   ) .هدـننک نوگرگد  باّلَق :
ياه تهج  شـش : .تسوا ) هدارا  هب  وا و  رما  هب  یمدآ  تانکـس  تاکرح و  همه  تسا و  يرگید  نآ  شاـقن  هک  تسا  يریوصت  دـنیب 

.هناگشش

.ندیدرگ تام  هردشش و  رد  نداتفا  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .روهقم  .تهج  رد  دودحم  شش : نوبز 

.نتشادنپ تقیقح  ار  سکع  و  قلخ ، ِملاع  .هردشش  رد  نداتفا  هب  تسا  یحیملت  نآ  در  و  راتفرگ ، تهج  ره  زا  شش : ره  رد  طلغ 

ناکد نآ  اشگب  دنب و  رب  ناکد  نیا  ناکمال  رد  وت  لصا  یناکم  وت 

 ) يونثم حرش  تام  تسا  تام  هردشش  تسا و  هردشش  تاهج  رد  اریز  زیرگم  تهج  شش 
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469 ص : ج 7 ، يدیهش ،) 

 ...: توادع نآ 

رد ود  ره  لد  هک  تسود  نمـشد و  فالخ  ناد  ادخ  زا  تسین  دوخ  زا  تسوت  شکین ز  دب و  تسین  دـب  رگ  تسا و  دـب  رگ  ترکاچ 
تسوا فرصت 

وا رد  هک  ار  يدب  يوخ  دـیاب  دـشاب  تسود  وت  اب  نمـشد  یهاوخ  رگا  درخ  لها  دـنیب  راد  نامک  زا  درذـگ  یمه  نامک  زا  ریت  هچرگ 
.ینک رود  دوخ  زا  ینیب  یم 

نالف يا  ناشیا  رد  دشاب  وت  يوخ  ناسک  رد  ینیب  هک  یملظ  اسب  يا 

وت ِّیتسم  دب  ملظ و  قافن و  زا  وت  ِّیتسه  هتفات  ناشیا  ردنا 

ینت یم  تنعل  رات  مد  نآ  دوخ  رب  ینز  یم  دوخ  رب  مخز  نآ  يوت و  نآ 

هنیآ رد  ار  دوخ  تأیه  رگا  .تسا  هنیآ  نوچمه  وت  يارب  وا  ناـج  هب  ار  دوخ  ییدوب  نمـشد  هنرو  ناـیع  ینیب  یمن  ار  دـب  نآ  دوخ  رد 
؟ ینکش یم  ار  هنیآ  ای  ینک  یم  حالصا  ار  دوخ  يدید  تشز 

.4 / 2498 تیب 2490 - لیذ  هب : دینک  هاگن  يدید : شیوخ  حبق  هکنوچ 

زا وت  دـتفا  یم  بآ  رب  سحن  يا  هراتـس  سکع  .تسادـخ  زا  زیچ  ره  لصا  هکنیا  نداد  ناشن  يارب  تسا  يرگید  لاثم  .نشور  ینَس :
یم نآ  رب  كاـخ  تسوـحن  عـفد  يارب  ینیب  یم  سکع  نآ  زا  ار  یــسحن  يوـش و  یم  هدرزآ  تـسا  هداــتفا  بآ  رد  هـک  سکع  نآ 

یقاب دوخ  ياج  رد  هراتـس  نآ  لصا  اما  دش ، رود  وت  زا  یـسحن  يرادنپ  یم  وت  دور  یم  نایم  زا  سکع  دوش و  یم  هریت  بآ  .یناشفا 
.تسا

لد دیاب  هکلب  اود  ندرک  شدیاب  وس  نآ  دب  مه  امَس  ردنا  تسه  سحن  هراتس  نآ 
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جـنپ و ردـنا  تسا  داد  نآ  سکع  شَـشِشخب  سانـش و  قح  ِداد  داد  تسا  وس  یب  ِسحن  ِسکع  وس  نیا  سحن  تسب  يوس  یب  ِيوس 
يا نک  هشیپ  ینیب  لصا  رظن ؟ رد  دیاپ  دـنچ  رخآ  سکع  گیر  هدُرم  دـنامب  نآ  يریمب و  وت  گیر  نوزفا ز  ناسخ  داد  دوب  رگ  شش 

470 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  زارد  رمع  ناشدیشخب  اطع  اب  زاین  لها  رب  درک  ششخب  وچ  قح  رگن  ژک 

رگ نآ  وت  ّیـشاب و  وت  نآ  هکنانچنآ  ناج  وچ  دزیمآ  رد  وت  اب  قح  داد  هَیلا  ُزاَتجاَف و  تساَتوَملا  ُِییُحم  هیَلَع  مَعنُم  تمعن و  دـشنیدلاخ 
نوچ يرـس  نآ  دـشخب  تناهنپ  یهبرف  يرغال  رد  قح  تفر  رگ  یهبرف  باطتـسم  ِتوق  ود  نیا  یبتدـهدب  بآ  نان و  ياهتـشا  دـنامن 
تا هدنز  شیوخ  ِقشع  هب  قح  دنـس  وز  يزاس  وت  هک  دشاب  هچ  ناج  دهد  یم  وا  ناج  توق  ار  کلم  ره  دهد  یم  وب  زا  تُوق  ار  يرپ 

تیب 3153- رد  هک  يا  هراتـس  سحن : هراتـس  نآ  هاوخم  نان  هاوخ و  قزر  نآ  وا  زا  وت  هاوخم  ناج  هاوخ و  قشع  تایح  وز  دـنک  یم 
زا زیچ  ره  لصا  هکنآ  نداد  ناشن  زا  تسا  يرگید  ریبعت  و  اه ، یماکان  اـه و  تسوُحن  تشز  ياـه  يوخ  دـش : تراـشا  نادـب   3154

.دروآ يور  ادخ  هب  تسوحن  عفد  يارب  دیاب  سپ  تسام  دزن  نآ  سکع  تسادخ و 

، دش هتفگ  تیب 3151  رد  هک  تشز  يوخ  زا  تیاـنک  وس : نیا  سحن  یلاـعت ) قح   ) .تسین ناـمز  ناـکم و  رد  هک  تهج  یب  وس : یب 
.رگید تسوحن  ره  زین 

.تهج شش  سح و  جنپ  شش : جنپ و 

.ایند مدرم  هداد  ناسخ : داد 
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.دهد یمن  يدوس  ار  هدرم  یثاریم  لام  هکنانچ  .يرب  یمن  يدوس  نآ  زا  دشاب  نوزفا  مه  دنچره  دـسر ، یم  وت  هب  ایند  مدرم  زا  هچنآ  )
.تسا يرتشیب  حیضوت  دعب  تیب  رد  .داد و  دهاوخن  یتدیاف  لصا و  هن  تسا  سکع  دشاب  ادخ  ریغ  زا  هک  یششخب 

.تسوا زا  اه  تمعن  لصا  هک  رآ  يور  ادخ  هب  .تسین  رادیاپ  يروآ  یم  تسد  هب  دوخ  نوچ  ییاه  هدیرفآ  زا  هچنآ  رخآ :...  سکع 

قح  ...: ) یتوملا ییُحم  .تسا ) رادیاپ  هدـش  ماعنا  وا  رب  هکنآ  مه  نآ و  مه  دـشاب  ادـخ  زا  نوچ  تمعن   ) .وا رب  هدـش  ماعنا  هیلع : مَعنُم 
.دیورب وا  يوس  هب  سپ  دنک ) یم  هدنز  ار  اه  لد   ) .تساه هدرم  هدننک  هدنز  یلاعت )

تمعن سنج  زا  تمعن  نآ  .تسا  تمعن  يرادـیاپ  حیـضوت  تیب  نیا  .تسا  رادـیاپ  قح  تمعن  تفگ  شیپ  تیب  رد  وت :...  اب  قح  داد 
زا ار  یمدآ  دوش و  یم  یکی  نآ  اب  دوش و  یم  ناج  بیصن  تمعن  نآ  .دورب  نایم  زا  دهد و  شرورپ  ار  نت  هک  تسین  يوایند  ياه 

471 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دزاس یم  زاین  یب  يدام  ياه  كاروخ 

.دوش یم  دنم  هرهب  نآ  زا  ناج  هک  یمعن  .هزیکاپ  تمعن  باطتسُم : تُوق 

قشع .تسا  قح  قشع  زا  ناج  یهبرف  دوش ، یم  تبیصن  يرگید  یهبرف  دش  رغال  تمسج  رگا   ) .يونعم یناج  .یناهج  نآ  يرس : نآ 
.3 تیب 3026 / لیذ  هب : دینک  هاگن  يرپ : ِتُوق  .دنک ) یم  هبرف  ار  وتوا 

نان زا  دـش  ادـیپ  وت  رد  قشع  نآ  رگا  دـنام  هدـنز  وت  لد  رد  وا  قشع  هک  هاوخب  وا  زا  .هاوخم  يدام  ِتُوق  ادـخ  زا  قشع :...  تاـیحوز 
یهاوخ زاین  یب  يدام ) تایح  )
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.تشگ

بآ رد  خرچ  هراتـس  نوچ  ناشفطل  ناشلدـع و  ناشملع و  لالجلاوُذ  ِتافـص  نابات  نآ  ردـنا  لـالز  فاـص و  ناد  بآ  نوچ  ار  قلخ 
بآ نآ  بآ  تسا  هام  نآ  هام  تسا  يون  نرق  نیا  تشذـگب و  اه  نرق  قح  ِّیهاگآ  ِهآِزم  نالـضاف  قح  ِّیهاش  رهظم  ناهاشداپ  ناور 

رب یناعم  نیو  مامه  يا  تفر  اه  نرق  رب  اه  نرق  مَما  نرق و  نآ  دش  لّدبتـسم  کیل  مه  لضف  نآ  لضف  تسا و  لدع  نآ  لدـع  تسین 
ِراطقا رب  هکلب  ناور  بآ  اب  تسین  شاانب  سپ  رارقرب  رتخا  سکع  هاـم و  سکع  راـب  دـنچ  وج  نیا  رد  دـش  لدـبم  بآ  ماود  رب  رارق و 
قـشع وا  یبوخ  هنیآ  ناـیور  بوخ  تسا  يوتـسم  یناـعم  خرچ  رب  هک  ناد  تسا  يونعم  ِموجن  نوـچ  اـه  تفـص  نیا  نامـسآ  ضرع 

تـسوج بآ  ِسکع  تاریوصت  هلمج  لایخ  دنام  یک  بآ  رد  امئاد  لاخ  ّدـخ و  نیا  دور  دوخ  لصا  هب  مه  وا  ِّیبولطَم  سکع  ناشیا 
ياه تفص  ِساکعنا  و  دنتسه ، یَلَع  َّلج و  قح  ياه  تفـص  رهظم  اه  هدیرفآ  ار :...  قلخ  تسوا  هلمج  دوخ  دوخ  مشچ  یلامب  نوچ 

لـصا .درخ  تیاهن  یب  اـه  سکع  گرزب و  تیاـغ  هب  اـه  فصو  نیا  ِلـصا  .ناور  بآ  رد  تسا  ماـسجا  ِسکع  نوچ  ناـنآ  رد  قح 
ضوع بآ  انالوم  ریبعت  هب  ای  دریگ  یم  ار  يرهظم  ياج  رهظم  .دـنبای  یم  لدـبت  نامز  رـسارس  رد  اـهرهظم  نیا  تسا و  تباـث  هشیمه 

.تسا مورحم  لصا  ندید  زا  تسا  مرگرس  سکعاب  هکنآ  .تسا  هام  نامه  هام  اما  دوش  یم 

يدیهش يونثم (  حرش  تاذ  درک  مگ  وک  تسا  نآ  تافص  رد  تافص  زا  بوجحم  ِدرم  دنیب  عنص 
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472 ص : ج 7 ، (، 

نومضم هب  کیدزن  هدورس  ضراف  نبا  هچنآ  نایور :...  بوخ  رظن  وا  تافص  ردنا  دننک  یک  رـسپ  يا  دنا  تاذ  قرغ  نوچ  نالـصاو 
: تسانالوم تیب 

و .تسا ) هتفرگ  تیراـع  وا  ییاـبیز  زاار  دوخ  ییاـبیز  ییوراـبیز  ره   ) هَحِیلَم ِّلُـک  ُنسُح  لـَب  ٌَهلَزاـغُم  اـِهلاَمَج  نِم  ُُهنـسُح  ٍحـِیلَم  ُّلُـکَف 
، نمحر  ) .ِمارْکِْإلا ِلالَْجلا َو  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  ٍناف َو  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  هک : تسا  یقاب  لـصا  دور و  یم  ناـیم  زا  اـه  سکع  ماـجنارس 

(27 - 26

هاش زا  لوحا  يا  راد  مرش  روُصق  زا  یتفگ  ریغ  نوچ  ار  هجاوخ  لخ  باشود  تسا و  باشود  ّلَخ  لَوَح  نیا  راذگب  تفگ  شلقع  زاب 
شنیبم ار  وا  نیب  زغم  نارگ  مسج  نیبم  نیب  ناج  هجاوخ  ریگم  یکیرات  ناـشوم  نیا  سنج  ریثا  زا  تسا  هتـشذگ  رد  هکار  هاوخ  رویغ 

دش دوجـسم  وا  هکنآ  ناوخم  رپ  بش  ار  دیـشروخ  هرمه  نیط  هب  ار  وا  نکم  تبـسن  رگنم و  نیعل  سیلبا  مشچ  زا  ار  هجاخ  ناوختـسا 
نغور لگ  نغور  دنامن  دماج  وا  دید  یباتفآ  تسین  دومنب  قح  سکع  لاثم  رد  تسین  سکع  نیا و  دنام  ار  اه  سکع  نادـم  دـجاس 

ارچ هک  درک  شنزرس  ار  دوخ  دروآ و  يور  ادخ  هب  نوچ  .تسا  رادماو  درم  هوکـش  تیب 3131 و  هلابند  شلقع :...  زاب  دنامن  دجنک 
.تسناد دیابن  قح  زا  ادج  ار  هجاوخ  هک  دیشیدنا  مدروآ ، يور  قح  ریغ  هب 

.ینیبود لَوَح :

( لقع رد  زج   ) هدش وحم  قح  رد  هک  ار  نآ  درک  ادج  ناوت  یمن  باشود  زا  ار  هکرس  هریش ، هکرس  رد  هکنانچ  تسا :...  باشود  ّلَخ 
.تسناد ناوت  یمن  وا  زا  ادج 

.قح ترضح  زا  تیانک  رویغ : هاش 

نانآ زا  تیانک  یکیرات : ناشوم 
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هشیدنا راتفرگ  دنا و  مورحم  قح  اب  لاصتا  رطاخ و  تیعمج  زا  .دنا  هرهب  یب  كانبات  ناج  زا  دنرب و  یم  رـس  هب  مسج  هدودحمرد  هک 
.دنا شیوخ  کیرات  ياه 

473 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.1 تیب 3216 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نتسیرگن : سیلبا  مشج  زا  ناشناج  ِنورد  تیعمج  تسین  نالف  يا  ناشوم  دنیآ  شیپ  هب  یک 

.لصتم ادخ  اب  دوب و  هّللا  هفیلخ  .دیدرگ  ناگتشرف  دوجسم  هک  تسا  ع )  ) مدآ هب  تراشا  دش : دوجسم  وا  هکنآ 

.تسا هداتفا  وا  رب  قح  زا  یسکع  .تسادج  نانآ  زا  حور  رد  اما  تسا  نارگید  دننام  مسج  رد  هجاوخ  دنچ  ره  دنام : ار  اه  سکع 

رب باتفآ  دننک و  طولخم  لگ  اب  ار  دجنک  نغور  رگا  هکنانچ  درب  نایم  زا  ار  وا  تینامـسج  تفات و  وا  رب  قح  یلجت  دـید :...  یباتفآ 
.دوش یم  وحم  دجنک  نغور  دنام و  یم  لگ  دباتب  نآ 

هب نوچ  و  دش ، شوهیب  درک  یم  مارکا  ودب  هک  يا  هجاوخ  گرم  ربخ  نیدنش  زا  رادماو  درم  دمآ ، دعب  هب   6 تیب 3119 / رد  هکنانچ 
.تسناد مرجم  ار  دوخ  .درک و  اه  یهاوخرذع  ادخ  هاگرد  هب  دوب  هدرواین  ور  قلاخ  هب  هتـسب و  يدما  قولخم  هب  هکنآ  زا  دـمآ  شوه 

.دوبن نانآ  زا  ینعم  رد  اما  دوب ، مدرم  نیا  زا  تروص  هب  دنچره  هجاو  هک  تسا  یکاردتسا  اه  تیب  نیا 

ناهم ینوعرف  شرع و  رب  ییسوم  نامه  لکیه  نامه  رس  نامه و  رپ 

هک دوب  یلادبا  زا  وا  دمآ  دـهاوخ  دـعب  ياه  تیب  رد  هکنانچ  نیبب و  ار  لگ  نغور  يریذـپوخ  نیـشن  وخ  شوخ  اب  شاب و  وخ  یپ  رد 
هب مدرم  نیا  نایم  رد 
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.دنرب یم  رس 

؟ دوش نوچ  کیالم  دوجـسَم  كاخ  دوب ؟ نوچ  ود  تینادحو  هلبق  قرو  نادرگرب  قلخ  زا  دنتـسین  قح  ِلادبا  دنا  هتـشگ  لَّدـبم  نوچ 
شندید زا  دش  هکنوچ  لایخ  دشاب  یک  دید  وج  رد  هچنآ  درک  بیس  رپ  نآ  ِدید  ار  شنماد  درم  بیـس  سکع  دید  وُج  نیا  رد  نوچ 

قلاخ ندید  وا  ندید  تسُدب  دمحا  تیَمَر  ذا  َتیَمَر  اَم  مُهَءاَج  اََّمل  ِّقَحلِاب  اُوبَّذَک  مصو  مکب  نآک  نکم  نآ  نیبم و  نت  لاوج  دـص  ُرپ 
474 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  نزور  نیا  ندید  ندید  زور  تسا  ندرک  قح  تمدخ  وا  ِتمدخ  تسا  هدش 

ِيوُس هار و  زا  کـیل  ینزور  رب  دز  دیـشروخ  نآ  زا  مه  تسا  دَـقرَف  باـتفآ و  هعیدو  ین  تسا  دوـخ  زا  ناـشخرد  نزور  نیا  هّصاـخ 
دوب نزور  نیا  ردـنا  شوپ  خرچ  دـیآرب  يربا  رگا  ات  یهگآ  وز  دـشن  اه  نزور  تسه  یهر  نزور  نیا  سمـش و  ناـیم  رد  ین  دوهعم 

.1 تیب 3255 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لادبا : تفلأَم  روخ  نزور و  نایم  رد  تهج  شش  اوه و  نیا  هار  ریغ  شوج  هب  شرون 

ار ناش  تقیقح  ندرکن و  هاگن  ناـنآ  رهاـظ  هب  .ندرک  هجوت  ناـشناج  هب  نتـسیرگنن و  ار  لادـبا  مسج  زا  تیاـنک  قرو : ندـنادرگرب 
قح دوبن و  قح  رهظم  مدآ  رگا  تینادـحو : هلبق  .نیبب ) ناشتقیقح  رگنب و  تسرد  .دنتـسین  ناگدـیرفآ  نیا  سنج  زا  لادـبا   ) .نتفایرد
زا زین  هجاوخ  .دوب  مدآ  رد  هک  تسا  نامه  تسا  قح  لادبا  رد  هچنآ  .دندرک  یم  هدجس  ودب  ناگتـشرف  هنوگچ  تشادن  یلّجت  وا  رد 

.تسا رادروخرب  تبهوم  نآ 

یم نایمدآ  رد  هچنآ  تفگ  شیپ  ياه  تیب  رد  دید :...  وج  نیا  رد  نوچ 
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.بآ رد  ماسجا  سکع  نوچ  تسادخ  فاصوا  سکع  ینیب 

بآ رد  بیـس  سکع  بیـس  تخرد  زا  رگا  الثم  هک  تسادـیپ  تسوا و  تایآ  رهظم  مدآ  فصو  تسولع  فاـصوا  بالرطـصا  مدآ 
ادخ يایلوا  هک  تسا  یکاردتسا  دعب  ياه  تیب  تیب و  نیا  رد  .تفای  دهاوخن  يزیچ  دنک  یم  زارد  نآ  ندرب  يارب  تسد  هکنآ  دتفا ،

زا هچره  دننک و  یم  ییادخ  راک  .تسا  تقیقح  نیع  نانآ  رد  قح  تافص  سکع  .دنراد  هرهب  مه  لصا  زا  دنا  سکع  هکنآ  نیع  رد 
.تفرگ ناوت  یم  نانآ  زا  دهاوخ  ادخ 

ار دوخ  دندناوخ و  غورد  ار  نآ  دندینش ، ناربمغیپ  زا  ار  قح  نخـس  هک  شابم  یناکرـشم  دننام  نکم و  هاگن  نانآ  مسج  هب  نیبم : نت 
.دندیزرو راکنا  دنتخاس و  رک  گنگ و 

هک یماـگنه  يار  قـح  دـندناوخ  رب  غورد  اـنامه  سپ  ْمُهَءاـج : اََّمل  ِّقَْحلاـِب  اُوبَّذَـک  ْدَـقَف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ِّقَْحلاـِب : اُوبَّذَـک 
.2 تیب 2516 / لیذ  هب : دینک  هاگن  َْتیَمَر : ْذِإ  َْتیَمَر  ام  ( 5 ماعنا ،  ) .دمآ ناشیدب 

475 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تاـنب تروص  زا  نیـشیپ  هراتـس  ود  دـنراد  رارق  رغـصا  ّبد  تروـص  رد  دـنیوگ و  نادَـقرَف »  » ار ود  نآ  هک  هراتـس  ود  زا  یکی  دَـقرَف :
 ...: دیشروخ نآ  زا  مه  .دنا ) ینارون  دوخ  تسا ، باتفآ  زا  نانآ  شبات  هک  تسین  یکلف  ياه  مسج  رون  نوچ  ادخ  درم  رون   ) .شعنلا

یـشبات زج  شبات  نآ  تسا  تقیقح  تسین ، ساکعنا  نانآ  رد  رون  نآ  اـما  تسادـخ  رون  شباـت  زا  قح  ياـیلوا  رون  هک  تسا  تسرد 
.سکع نیا  تسا و  لصا  نآ  .دنک  یم  سکعنم  ار  دیشروخ  رون  هک  ییاه  هنزور  زا  تسا 

تیب نیا  رد  ربا  دیآرب :...  يربا  رگا  ات 
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اه هنزور  زا  هک  دیشروخ  رون  دناشوپب ، ار  دیشروخ  دوش و  ادیپ  نامسآ  رد  يربا  رگا   ) .ایلوا اب  تسا  نانمشد  تضراعم  زا  تراعتـسا 
نادـناعم ناکرـشم و  شلاچ  نآ  هنومن  .تسین  نانآ  رون  شبات  عنام  زیچ  چـیه  .تسین  نانچ  ایلوا  رون  اما  دوش ، یم  دوباـن  تسا  هتفاـت 

: تفلأَم ( 32 هبوت ،  ) .ُهَرُون َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَـی  ْمِهِهاْوفَأـِب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤـِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  هک : قـح ، روـن  نتخاـس  شوماـخ  يارب  تسا 
.تفلا یتسود ،

شمان یهن  رگ  دوبن  بیع  تخل  تخل  شوخ  دبـس  نیز  دیور  بیـس  قبط  نیا  نیع  دیور ز  یم  هویم  قح  حیبست  وا  حیبست  تحدـِم و 
زا عون  نامه  دیور  دبس  نیز  روراب  تخرد  زا  دیور  هچنآ  ناهن  دمآ  هار  ود  ره  نایم  هک  ناوخ  بیس  تخرد  وت  ار  دبـس  نیا  تخرد 

شییوگ یم  ارچ  نان  نابرهم  يا  دروآ  قالطا  وچ  ناـن  نیـشن  یم  شوخ  دبـس  نیا  هیاـس  ریز  نیب  تخب  تخرد  وت  ار  دبـس  سپ  رَمَث 
نم قورُش  دبات  نیمز  نیا  يور  نوچ ز  ناد  همرس  نیب و  همرس  ار  وا  كاخ  ناج  درک و  نشور  مشچ  نوچ  هر  كاخ  ناوخ  هَدوُمحَم 
دبات هک  دیشروخ  نیا  شیپ  خولک  دنام  یک  کشخ  وج  نینچ  رد  خوش  مشچ  يا  ناوخم  شتـسه  انف  دش  قویَع  رد  ور  منک  الاب  ارچ 

نادـم و ود  وگم و  ود  رامد  وا  درآرب  اه  یتسه  ات ز  راگرک  نآ  تسا  بلاغ  تسا و  بلاط  لاز  روز  دـشاب  هچ  متـسر  نانچ  اب  لـاله 
ینیب ز ادج  نوچ  نیفَد  تام و  هدرم و  تسا و  یناف  نیرفآ  هجاوخ  ِرون  رد  مه  هجاوخ  ناد  وحم  دوخ  هجاوخ  رد  ار  هدـنب  ناوخم  ود 

نیا قح 
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476 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  هجابید  مه  نتم و  مه  ینک  مگ  ار  هجاوخ 

داتف فَخ  رد  یشتآ  فرط  ود  ره  زا  يدئام  يدید  ود  نوچ  نیبم  هلبق  ود  تسا  هلبق  یکی  نیا  نیط  نک ز  هراذگ  نیه  ار  لد  مشچ و 
ناسک نینچ  .دوب  نآ  زا  لبق  ياـه  تیب  شیپ و  تیب  رد  هک  تسا  قح ) یلو  زا  تراعتـسا   ) نزور و هب  عجار  ریمـض  وا : فَخ  تفر  و 

ره .دنراگدرورپ  تمعن  غاب  زا  یقبط  نوچمه  نانآ  .دنا  هدوتـس  ار  ادـخ  دـنوش  هدوتـس  رگا  تسا ، یناهن  هطبار  قح  نانآ و  نایم  هک 
.دوش یم  رادروخرب  ناشتمعن  زا  دروآ  يور  اه  نادب  هک 

.دوب هدمآ   5 / 3622 تیب 3223 - رد  هک  یهیبشت  هب  تسا  یتراشا  دبس »  » هملک رد  دیور :...  بیس 

دیرب ایرد  زا  انغتسا و  درک  دید  بآ  زا  رپ  وچ  ار  دوخ  دبس  نآ 

نانآ هب  ادخ  زا  یفطل  كدنا  هک  تسا  یناسک  رهظم  دبـس  نآ  دـناوخ  زاب  ار  وا  درک و  تمحر  رحب  دـنامن  هرطق  یکی  شبآ  رگج  رب 
رپ هشیمه  هک  تسا  ییاهدبس  دبس ، نآ  ربارب  .تسا  نانآ  دوخ  زا  ینشور  نآ  دنرادنپ  تسا ، هتفای  هار  ناشنورد  هب  ینشور  هدیـسر و 
دیآ یم  تسدهب  تخرد  زا  هچنآ  .دنا  تخرد  نیع  يا  هنوگ  هب  اهدبـس  نیا  هکارچ  دنتـسین  یهت  نآ  زا  هاگچیه  دنا و  قح  تمعن  زا 

.دروآ تسد  هب  ناوت  زین  اهدبس  نیا  زا 

.دوب هدمآ  تیب 3199  رد  هچنادب  تسا  تراشا  هار :...  ود  ره  نایم 

.لاهسا نشور ، مکش  قالطا :

.لهسم يوراد  نآ  خیب  تسا ، یهایگ  هَدوُمحَم : تفن  وچمه  دش  ددم  ار  شتآ  بآ  تفر  قالطا  دش  ضبق  هلیله  زا 
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تیب 3207 و رد  كاخ : نان و  ( 90 ص 89 - هردان ، هرد   ) .دیامن عفد  هدومحم  ریبادت  ياینومقس  هب  ار  راهن  يوارفص  مقـس  .اینومقس 
ناـشرهاظ زا  هن  تفاـیرد  ناـنآ  يوـنعم  راـثآ  زا  دـیاب  ار  صاخـشا  تقیقح  هک  هتکن  نیا  نداد  ناـشن  يارب  تسا  ییاـه  لاـثم   3208

دیاب همرـس »  » و هدومحم »  » هکلب تفگ  كاـخ  ناـن و  ار  نآ  دـیابن  دـهد  افـش  ار  مشچ  رگا  كاـخ  دروآ و  قـالطا  ناـن  رگا  هکناـنچ 
.دناوخ

477 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا باتفآ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .عولط و  باتفآ ، ندمآرب  قورُش :

هب ارچ  دید  ناوت  نیمز  رد  ار  دیشروخ  رون  نوچ   ) .ایرث لابند  هب  هّرجم  تسار  فرط  رد  نشور  خرس و  تسا  يا  هراتس  قوُّیَع : قُویَع 
.تشگ یناف  قح  رد  وا  وا : نادننام  تسا و  هجاوخ  لعف  لعاف  انف :...  دش  .دنکفا ) دیاب  رظن  قّویَع  نامسآ و 

نوچمه وا  دـنام  ياـج  رب  هنوگچ  هجاوخ  دـنک  یلجت  قح  رون  نوچ  .قح  رد  تسا  هجاوخ  ندـش  وحم  زا  تیاـنک  وـج :...  نینچ  رد 
.دنت بآ  رد  تسا  یخولک 

.دنسیون باتک  بلاطم  ندناسانش  راگدرورپ و  يانث  دمح و  زا  باتک  همدقم  رد  هچنآ  هجابید :

.دوش نشور  دتفا و  نآ  رد  هنز  شتآ  گنس  زا  هقرج  هک  نآ  زج  هبنپ و  ای  سابرک  يا  هراپ  .هنیزوزفا  فَخ :

تقیقح هب  دنا و  كاخ  تروص  هب  .دـنا  هدـش  ناج  هدرک  اهر  ار  نت  نانآ  .قح  اب  تسا  قح  يایلوا  ندوب  یکی  حیـضوت  زین  تیب  نیا 
هن يا و  هتخانـش  ار  ادخ  هن  يدید  ادج  ادخ  زا  ار  نانآ  نوچ  .دیـسر  دیاب  ناشتقیقح  هب  هکلب  دـید  دـیابن  ار  نانآ  رهاظ  .كالفا  رویز 

یهاوخن ییاج  هب  هار  مرجال  ار ، نانآ 
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.دنک یم  نایب  ار  هدنیآ  ناتساد  هتکن  نیا  حیضوت  يارب  درب و 

درک هلاوح  رگید  ناکد  نآ  هب  نیا  ببس  هب  شناکد  کی  زا  هک  مان ، رمع  شاک  رهش  بیرغ  نآ  وچمه  نیبود  لثم 

، درک هلاوح  رگید  ناکد  نآ  هب  نیا  ببس  هب  شناکد  کی  زا  هک  مان ، رمع  شاک  رهش  بیرغ  نآ  وچمه  نیبود  لثم 

رمع ممان  مدرک  طلغ  نم  منک  كرادـت  اجنیا  مه  دنـشورفن ، نان  رمع  هب  هک  ینعم  نیا  رد  تسا  یکی  ناـکد  همه  هک  درکن  مهف  وا  و 
زا مشاب ، مان  رمع  نینچمه  كرادت  یب  رگا  و  رهـش ، نیا  ياه  ناکد  همه  زا  مبای  نان  منک  كرادـت  هبوت و  ناکد  نیدـب  نوچ  تسین 

ما هتسناد  ادج  مه  زا  ار  اه  ناکد  نیا  ملوحا و  ممورحم و  مرذگرد  ناکد  نیا 

زا دیـشورف  نان  ار  رمع  نیا  مرَّمع  یتفگب  ناّکد  کی  هب  نوچ  شاول  گناد  دص  هب  دشورفنب  سک  شاک  رهـش  ردنا  وت  یمان  رمع  رگ 
یناّکد تسین  یتفگب  وا  رظن  ردـنا  وا  لوحا  يدوبن  رگ  نان  هاـجنپ  نیزک  هب  ناـن ، یکی  نآز  ناـکد  رگید  نآ  دـب  ور  دـیوگب  وا  مرک 

ابنان يا  شورف  نان  ار  رمع  نیا  ار  زاّبخ  نآ  دـیوگ  اجنیا  زا  نیا  یلع  رَّمُع  يدـش  یـشاک  لد  رب  یلوحا  ان  نآ  ِقارـشا  يدز  سپ  رگد 
وا نم  زاوآ  نک ز  مهف  ینعی  زار  نم  زابنا  يا  هد  نان  ار  رمع  نیک  دیَعب  ناّکد  هب  تداتسرف  سپ  دیشکرد  نان  رمع  مه  وا  دینـش  نوچ 

، شیپ ياـه  تیب  نومـضم  اـب  ناتـساد  نیا  تبـسانم  نیبود : لـثم  دـنز  ناـن  رب  اـت  هک  دـمآ  رمع  نیه  دـنک  یم  هلاوح  وس  نآز  تمَه 
زج دریگ  رظن  رد  ار  ینعم  هکنآ  دـنیب و  ود  درگن  تروـص  هب  هکنآ  .ددرگ  یم  دـیدپ  نآ  زا  یئود  هـک  تـسا ، نتـسیرگن  یگنوـگچ 

رد یکی 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3510 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشذگ  5 رد 458 / هک  یناتساد  اب  تسا  دننامه  رگید  تهج  زا  دیاین و  شا  هدید 

رمع نوچ  دندوب و  یعیش  ناشاک  مدرم  تسا : نیا  دوش  یم  زاغآ  هک  یناتساد  هصالخ 

479 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تـسناد یمن  وا  دـندومن و  یم  تلاوح  رگید  یناـکد  هب  یناـکد  زا  دـندرک و  یم  نادرگرـس  ار  وا  تساوـخ  یم  ناـن  ناـنآ  زا  یماـن 
.تسوا مان  ینادرگرس  نیا  بجوم 

.ناشاک ففخم  شاک :

.کنت نان  شاول :

.تسا ناکد  نیا  نان  هاجنپ  زا  رتهب  ناکد  نآ  نان  کی  نان :...  یکی  نآز  شاَول  صرق  دلسگب ز  عمط  ات  متسدرک  هشیَول  ار  دوخ  زوپ 

ودب مادـک  چـیه  دـنا و  ناکد  کی  نوچ  وا  هب  نان  نتخورفن  رد  اه  ناکد  همه  دـید  یم  تسیرگن  یم  کین  رگا  رگد : یناکد  تسین 
.دنشورف یمن  نان 

یم مشچ  ماـن  زا  تسودـب ، نتخورفن  ناـن  بجوم  وا  ماـن  هک  دـش  یم  هاـگآ  تقیقح  نیا  زا  هاوخناـن  درم  رگا  قارـشا :...  يدز  سپ 
ناکد هب  درک و  یم  شباطخ  یلع  دـید و  یمن  رمع  ار  وا  مه  اونان  درم  .دـنایامن  یم  ناملـسم  دناسانـش و  مین  رمع  ار  دوخ  دیـشوپ و 

.دندرک یمن  تلاوح  رگید  ناکد  هب  یناکد  زا  ار  وا  مه  اهنآ  دیشورفن و  نان  نودب  تسا  هدمآ  رمع  داد  یمن  زاوآ  رگید  ياهراد 

.ندیرخ نان  ندرک ، بلط  نان  ندز : نان  رب 

هلاوح و یب  اجنیا  زا  نان  ریگب  یتفگ  یلع  ناّکد  کی  هب  رو  وش  مورحم  ناـن  ناـشاک ز  همه  رد  وُرب  يدوب  رمع  ناّـکد  کـی  هب  نوچ 
رمع نوچ  یلوحا  زا  كاخ  ِناشاک  نیا  ردنا  شورف  ردام  يا  ینیب  هد  لوحا  شون  دش ز  رب  یب  وچ  نیبود  لوحا  ریحَز  یب 
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ار وت  دـمآ  سانـش  قح  مشچ  ود  رو  ریَخ  َّمَث  يا  ون  لـقَن  هشوگ  هشوگ  ریَد  هناریو  نیا  رد  ار  لوحا  تسه  یلع  يِوبَن  نوچ  درگ ، یم 
رجش ای  يدید  هچنغ  وج  نیا  ردنا  اجَر  فوخ و  رپ  ناشاک  نیا  ردنا  اج  هب  اج  هلاوح  زا  يدیهر  او  ارـس  ود  ره  هصرع  نیب  ُرپ  تسود 
لَوَح زا  بآ  نیا  زا  مشچ  شورف  هویم  ددرگ و  تقیقح  قح  شوُقن  ِسکع  نیا  نیع  زا  ار  وت  هک  ربـم  نظ  شلاـیخ  وت  وج  ره  وـچمه 
حرـش باـبَح  زا  سیقلب  وچ  ناـیرع  وشم  سپ  بآ  هن  نیا  دـشاب  غاـب  ینعم  هب  سپ  دوش  یم  رپ  دبـس  دـنیب ، یم  سکع  دوـش  یم  رُح 

480 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

راـب رخ  یکی  رب  تسا  رهوگ  لـعل و  راـب  رخ  یکی  رب  نارم  وت  ار  نارخ  نیا  بوچ  کـی  هب  نیه  نارخ  تشپ  رب  تسا  نوگاـنوگ  راـب 
دد ماد و  بآ  هن  نیا  تسا  رضخ  بآ  ناوخم  شسکع  نیب  هام  وج  نیا  ردنا  نارَم  تمکح  نیا  وت  اهوج  همه  رب  تسا  رمرم  گنس و 

تـسالاب رب  هچنآ  وج  نیا  ردنا  مهرمه  ثیدح و  مه  مسکع  هن  نم  مهم  نم  دیوگ  هام  وج  گت  نیز  دوب  قح  دیامن  يو  ردنا  هچره 
نآ درادـن  نایاپ  نخـس  نیا  ار  يور  هم  وترپ  نیا  ناد  هام  ار  يوج  نیا  ریگم  اهوج  رگد  زا  تسد  راد  يو  رد  هاوخ  ـالاب  هاوخ  تسه 

ینعم هب  رگا  ینادرگرـس و  هشیمه  يدوب  رهاظ  دـنب  ياـپ  رگا  ناـکد : کـی  هب  نوچ  بیئک  دـش  هجاوخ  درد  زا  تسیرگ  سب  بیرغ 
.یسر یم  نادب  يدرک  هجوت 

هک درم  نآ  نیبود :...  لوحا 
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؟ یسر یم  تقیقح  هب  اجک  يرادنپ ) یم  مه  زا  ادج  ار  قح  يایلوا   ) ینیب هد  هک  وت  دنام  مورحم  نان  زا  دوب ، نیبود 

.تروص ملاع  .ینامسج  ناهج  زا  تیانک  هبشمب ) هب  هبشم  هفاضا  : ) كاخ ناشاک 

دناد و یم  ادج  رگیدکی  زا  ار  نانآ  دسانش و  یمن  ار  ادخ  يایلوا  قح و  نادرم  تقیقح  هکنآ   ) .ندوب نادرگرـس  نتـشگ : رمع  نوچ 
رگا یلو  دـنهد  یم  هلاوح  شیاجنآ  هب  اجنیا  زا  تسا و  نادرگرـس  هتـسویپ  ینعم  رد  هن  تسا  تروص  رد  ناـنآ  فـالتخا  دـناد  یمن 

.ینادرگرس زا  تیانک  ندش  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ون : لقَن  .دهر ) یم  ینادرگرس  زا  دنیب و  یم  یکی  ار  همه  تشاد  نیب  عقاو  هدید 

رپ ناشاک  .تسا » ریخ  اجنآ  یبایب ، دـیاش  ورب )  ) اجنآ : » دـنیوگ دـننک  ییامنهار  ییاج  هب  ار  یـسک  نوچ  هک  تسا  يا  هلمج  ریَخ : َّمَث 
.میرب یم  رس  هب  نآ  رد  هک  یناهج  .دیما  میب و  رپ  ناهج  اجر : فوخ و 

: وج نیا  ردنا 

درک بیس  رپ  نآ  ِدید  ار  شنماد  درم  بیس  سکع  دید  وج  نیا  رد  نوچ 

481 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لاوج  دص  ُرپ  شندید  زا  دش  هکنوچ  لایخ  دشاب  یک  دید  وج  رد  هچنآ 

.ندش اهر  ینیبود  زا  .ندید  ار  تقیقح  .نتشگ  دازآ  ندش : رُح 

.2 تیب 1593 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نآ  ینعم  يارب  سیقلب :

ُْهتَبِسَح ُْهتَأَر  اَّمَلَف  َحْرَّصلا  ِیلُخْدا  اََهل  َلِیق  دنا : هتشون  لمن  هروس  هیآ 44  لیذ  اهریسفت  رد  هچنادب  تسا  تراشا  ندش : نایرع  سیقلب و 
هتـشون .دیـشکرب  قاس  زا  نماد  تسا  فرژ  یبآ  تشادنپ  دید  يار  نآ  نوچ  يآ  رد  مراط  رد  شدنتفگ  اْهیَقاس : ْنَع  ْتَفَـشَک  ًهَُّجل َو 

قاس ار  سیقلب  دنتفگ  ار  نامیلس  دنا 
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بآ تشادنپ  دیآ  رد  نادب  تساوخ  نوچ  سیقلب  دـنتخاس  هنیگبآ  زا  ار  کشوک  نیمز  ات  تفگ  نامیلـس  .تسا  وم  رپ  تشز و  ییاه 
هک تسا  هویم  غاب و  تقیقح  نداد  ناشن  يارب  سیقلب  ناتـساد  زا  تمـسق  نیا  ندروآ  اهریـسفت ) هب : دـینک  هاگن   ) .دز الاب  نماد  تسا 

.يرادنپ تقیقح  ار  سکع  رهاظ و  سیقلب  نوچمه  هن  یبایب  ار  تقیقح  نآ  دیاب  تسا و  تقیقح  تسین  سکع 

ناسکی قح  ناما  راب  لمحت  هفیظو و  يادا  رد  دراد و  هدـهع  رب  ییاه  فیلکت  دادعتـسا  بسحرب  نایمدآ  زا  کی  ره  نوگاـنوگ : راـب 
.هدنام هار  رد  یکلاس  يرگید  هدیسر و  لزنم  هب  تسا  یفراع  یکی  تسا  یهابت  رد  يرگید  تسا و  یهلا  ملع  لماح  یکی  دنتسین ،

رد ار  دوخ  نوچ  ادخ  يایلوا  .تسا  تقیقح  تسین ، سکع  تسا  قح  يایلوا  رد  هچنآ  .نیبم  مشچ  کی  هب  ار  همه  اهوج :...  همه  رب 
.یتسر سفن  هسوسو  زا  یتسویپ  ایلوا  هب  نوچ  .سکع  نارگید  دنا و  لصا  نانآ  .دنرادروخرب  وا  ياه  تفص  زا  دنا  هدرک  وحم  قح 

.یناطیش ياه  ننیقلت  تالیوست و  هن  تسا ، یهلا  یحو  زا  یتبهوم  ینیب  نانآ  رد  هچنآ  تسا :...  رضخ  بآ 

.نانآ هب  یهاوخ  وش و  لسوتم  ادخ  هب  یهاوخ  تسالاب  ملاع  تبهوم  ینیب  یم  ادخ  يایلوا  رد  هچنآ  هچنآ :...  وج  نیا  ردنا 

وا روگ  رس  رب  ار  هّصق  نیا  ترایز و  هب  بستحم  تبرت  هب  بیرغ  نآ  نتفر  و  زیچ ، كدنا  ندش  عمج  زیربت و  رهش  هلمج  رد  درم  ياپ  ندرک  عیزوت 
هرخآ یلا  هحون  قیرط  هب  نتفگ 

هراشا

ار هّصق  نیا  ترایز و  هب  بستحم  تبرت  هب  بیرغ  نآ  نتفر  و  زیچ ، كدنا  ندش  عمج  زیربت و  رهـش  هلمج  رد  درم  ياپ  ندرک  عیزوت 
هرخآ یلا  هحون  قیرط  هب  نتفگ  وا  روگ  رس  رب 

یم عمط  زا  تشگ  رهش  ِدرِگ  عیزوت  یپ  زا  دش  روجنر  وا  درد  زا  درم  ياپ  دش  روهشم  وا  ماو  نآ  هعقاو 
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هب دش  تفرگ  شتسد  ودب  دمآ  درم  ياپ  تسرپ  هیدک  نآ  رانید  دص  ریغ  تسد  هب  هیدُک  هر  زا  دروانن  چیه  تشذگرـس  اجره  تفگ 
راثیا دوخ  هاج  دنک  وا  هار  راثیا  دوخ  لام  يا  هدنخرف  ینامهم  دنک  هک  يا  هدنب  دبای  قیفوت  نوچ  تفگ  تفگـش  سب  میرک  نآ  روگ 

هب کشال  وا  قح  دوب  قح  رکش  كرت  شرکش  كرت  نیرق  شقیفوت  درک  ناسحا  هب  نوچ  نیقی  دشاب  ادخ  رکش  وا  رکش  دنک  وا  هاج 
وا ِتمدـخ  تسادـخ  زا  هچرگا  ردام  تمحر  مه  هجاوخ  رکذ  رکـش و  نک  یم  زین  معن  رد  ار  ادـخ  رم  نک  یم  رکـش  دوب  قحلم  قح 
هچ نیه  ادـخ  دـیوگ  را  هدـنب  تماـیق  رد  هَیلا  ٌلاَـتُخم  دوب  دّـمحم  هک  هیَلَع  اوُّلَـص  قح  دومرف  ببـس  نیز  تسازـس  تسا و  هضیرف  مه 

يدرکن هن  قح  شدـیوگ  نان  ّيزور و  نآ  لصا  دوب  وت  نوچ ز  ناـج  هب  مدرک  وت  رکـش  بر  يا  دـیوگ  ار  وت  نم  مداد  هچنآ  يدرک 
: تفگ یم  عـمط  زا  متمعن ؟  تدیـسر  وا  تسد  هن ز  متـسو  مـلظ  يا  هدرک  یمیرک  رب  نَـف  مارکا  نآ  رکـش  يدرکن  نوـچ  نـم  رکش 
وا عمط  اما  درازگب ، ار  بیرغ  ماو  هکتسین  تمارک  نآ  ار  یسک  رهش  مدرم  رد  تسناد  یم  درمیاپ  هک  تسا  نآ  يارب  دیق  نیا  ندروآ 

.تشاد یم  او  لاؤس  هب  ار 

483 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دندنب ناهارمگ  تیاده  رد  عمط  دیاب  هکلب  دنوش  دیمون  دیابن  ریخ  راک  هب  مدرم  ناگدننک  توعد 

.یگزویرد زین ) لوا  رسک  هب  و  : ) هَیدُک

.ییادگ رادتسود  تسرَپ : هَیدُک 

( .تفرگ ار  وا  تسد  ود  ره  هب   ) .دنا هدناوخ  ود » هب   » ار ودب »  » ناحراش ضعب  تفرگ : شتسد  ودب  دمآ 
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.درک ینعم  وا » يوس  هب   » ار ودب »  » تسا نکمم  یلو 

: دشاب ادخ  رکش  وا  رکش 

.َّلَج َّزَع و  َهَّللا  ِرُکشَی  َمل  َنِیقُولخَملا  َنِم  َمِعنُملا  ِرُکشَی  َمل  َنَم  ع )  ) اضِّرلا ِنَع 

ص 44) ج 68 ، راونالاراحب ، ص 23 ، ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  )

.ساَّنلا ُرُکشَی  َال  نَم  َهَّللا  ُرُکشَی  َال 

 ...: قح رکش  كرت  شرکش  كرت  ص 492 ) ج 2 ، دمحا ، دنسم  ص 255 ، ج 4 ، دواد ، وبا  ننس  )

.ُهرُکشَت َمل  ذا  ِینرُکشَت  َمل  ُلوُقَیَف  ِّبَر  اَی  َُکترَکَش  َلب  ُلوُقَیَف  انالِف ؟ َترَکَشا  ِهَماَیِقلا  َموَی  هِدِیبَع  نِم  ٍدبَِعل  َیلاعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  ُلوُقَی 

كرت درک و  رکـش  دیاب  زین  ار  وا  راچان  تسادـخ  قح  نوچ  معنم  ّقح  ( ) ص 38 ج 68 ، راونالاراحب ، ص 99 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  )
(14 نامقل ،  ) .َْکیَِدلاِول ِیل َو  ْرُکْـشا  ِنَأ  تسا : میرک  نآرق  رد  هکنانچ  ردام : تمدخ  ندوب  هضیرف  .تسادـخ ) رکـش  كرت  وا  رکش 

.3 تیب 523 / لیذ  هب : دینک  هاگن  زین 

ِْهیَلَع َو اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  .تسا  بجاو  وا  رب  نداتـسرف  دورد  سپ  تسا ، تیادـه  قح  مدرم  رب  ار  ربـمغیپ  نوـچ  هیَلَع : اوُّلَص 
.2 / 284 تیب 285 - لیذ  هب : دینک  هاگن  حیضوت  يارب  .رگ  هراچ  .ودب  هدش  تلاوح  هَیلا : ٌلاتُخم  ( 56 بازحا ،  ) .ًامِیلْسَت اوُمِّلَس 

.مینک یم  همجرت  یسوط  خیـش  یلاما  زا  ار  نآ  هدمآ و  ثیدح  ياه  باتک  رد  هک  تسا  یثیدح  هب  تراشا  دیوگ : ار  هدنب  تمایق  رد 
دیوگ هدـنب  .دـنرب  خزود  هب  ار  وا  دـیامرف  ادـخ  .دـنراد  یم  اپرب  لـج  زع و  يادـخ  هاگـشیپ  رد  دـنروآ و  یم  ار  هدـنب  زیخاتـسر  زور 

.یتفگن ساپس  ارم  مداد  تمعن  وت  هب  نم  هدنب  يرآ  دیامرف  مدناوخ ، یم  نآرق  هک  یلاح  دنرب  خزود  هب  ارم  يدومرف 
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دیوگ راگدرورپ  درامـش  یم  رب  ار  ادخ  ياه  تمعن  نینچمه  متفگ و  ساپـس  يداد و  تمعن  نالف  تمعن و  نالف  مراگدرورپ  دـیوگ 
ما هداد  ودـب  هک  یتمعن  رب  ار  يا  هدـنب  ساپـس  نم  .یتفگن  دـناسر  وت  هب  نم  تمعن  هک  ار  سکنآ  ساپـس  اـما  یتفگ  تسار  نم  هدـنب 

یسک نف : مارکا  ص 224 ) ج 7 ، راونالاراحب ، ص 65 ، ج 2 ، یلاما ،  ) .دیوگب هداد  ودب  ار  تمعن  نآ  هک  سکنآ  ساپـس  ات  مریذـپن 
.دراد يدرمناوج  يوخ  هکنآ  .تسوا  نف  ششخب  هک 

لِیبَّسلا ِءاَنبا  ِثوَغ  یَجَتُرم و  لیبَن  ره  هانپ  تشپ و  يا  تفگ  دیـشَن  رد  دمآ  راز و  نایرگ  تشگ  دیـسر  تمعن  یلو  نآ  روگ  نوچ ب 
يا نیَد  ِءافیا  رد  جرخ و  جارخ و  رد  نیدـلاو  هریـشع و  ار  ناریقف  يا  تَِرب  ناسحا و  ماع  قزر  وچ  يا  ترطاـخ  رب  اـم  قازرا  مغ  يا 

بارخ ره  جـنگ  رـصق و  ره  قنور  باتفآ  يا  دوب  وت  زا  مرگ  اـم  تشپ  رطم  نارود  يوس  هفحت  هداد و  رهگ  ناـکیدزن  رهب  زا  رحب  وچ 
بیغ ياقنَع  تمرکم  فاق  هب  يا  بیغ  ِيایرد  اـب  هتـسویپ  تلد  يا  هِد  قزر  دار و  لـیئاکیم  وچ  يا  هرگ  سک  هدـیدن  تیوربا  رد  يا 

وت لسَن  نوچ  ار  وت  رم  لاس  هام و  رد  نم  وچمه  دـص  نم و  يا  تفکن  زگره  تَتَّمه  دـصق  فقـس  تفر  هچ  ملام  زاـهک  هدرواـن  داـی 
درمب یَفوتـسُم  قزر  ام و  شیع  درمب  ام  تخب  زان و  يدرمن  وت  ام  تخب  ام و  رخف  ام و  مان  ام  تخر  ام و  سنج  ام و  دقن  لایع  هتـشگ 

راثیا هاگ  متاح  وچ  دص  مرک  مزر و  رد  فلالاک  دحاو 
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رد دـجنگن  یم  یـسیفن  زک  سفن  ره  رد  یهد  یم  یتایح  وت  دـهد  یم  هدرمـش  ياه  ناـکدرگ  دـهد  یم  هدرم  هب  هدرم  را  متاـح  مَِعن 
وت يوک  نانک  هدجـس  کلف  يا  ار  وت  يوخ  کی  هدوبان  یثراو  رامـش  یب  داسک و  یب  ِّرز  دقن  رادـیاپ  سب  یهد  یم  یتایح  وت  سفن 
رس هحون  نتشادرب ، گناب  ندمآ : دیشن  رد  .زاوآ  ندرب  الاب  دیشن : نابرهم  نابش  هَّللا  ُمیلَک  نوچ  نابش  تفطل  مغ  گرگ  زا  ار  قلخ  ار 

.نداد

.دنراد ششخب  دیما  وا  زا  هک  یسک  نتسب  دیما  یَجَتُرم :

.سردایرف ثوَغ :

لحم رهش و  رد  هک  تسا  یسک  لِیبَّسلا  ُنبا  یهقف  حالطصا  رد  .ناگدنام  هار  رد  لِیبَّسلا : ِءانبا 

485 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یناسک زا  یکی  لـیَّسلا  ُنبا  .تسا  تدـعاسم  دـنمزاین  هداد و  تسد  زا  هتـشاد  هک  ار  یلاـم  رفـس  رد  یلو  تسا  تنکم  بحاـص  دوخ 
.دریگ هرهب  تاقدص  زا  دناوت  یم  هک  تسا 

.همه هب  یلاعت  قح  زا  يزور  هکنانچ  دیسر ، یم  ماگمه  هب  وت  ششخب  یکین و  ماع :...  قزر  وچ  يا 

.دنواشیوخ هریِشَع :

.دوش یم  هتفرگ  زیخ  لصاح  نیمز  زا  هک  یتایلام  جارخ :

.ماو تخادرپ  نیَد : ءاَفیا 

.دیسر یم  نارود  ناکیدزن و  هب  بسانت  هب  زین  وت  ششخب  دنرب ، یم  دوس  ایرد  ناراب و  زا  کیدزن  رود و  هکنانچ  رحب :...  وچ  يا 

نادنمتلود قنور  زین  وت  دروآ ، یم  دیدپ  رز  نآ  زا  دبات  كاخ  رب  رگا  دنک و  یم  نشور  ار  نآ  دبات  رـصق  رب  رگا  باتفآ  ام :...  تشپ 
.يدوب نایاون  یب  رب  هدنشخب  و 

.5 تیب 1569 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لیئاکیم :

یم فاق ، هُّلق  رب  یندیدان  غرمیس  نوچمه  يدرمناوج  تمرکم و  هَُّلق  رد  وت   ) .هبشب هب  هبشم  هفاضا  تمرکم : فاق 
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یناصقن وت  دـنلب  تمه  زگره   ) .نتفاکـش ندـیفک : .دـندید ) یمن  ار  وت  صخـش  دـنچره  دـندید  یم  ناگمه  ار  وت  شـشخب  .يدـنام 
.تلایع نادنزرف و  هکنانچ  میدوب  وت  روخ  نان  نم  نوچ  اهدص  نم و  دص :...  نم و  يا  .تفاین )

.مامت لامک ، هب  یفوتسم :

.6 تیب 22 / لیذ  هب : دینک  هاگن  فلالاک : دحاو 

.نآ ناگدنریگ  مود  هدرم  تسایند و  لام  زا  تیانک  تسخن ، هدرم  نداد : هدرم  هب  هدرم 

.دودعم دودحم و  ششخب  زا  تیانک  هدرمش : ناکدرگ 

یمن مالک  هب  هک  يداد  یم  یتایح   ) تسا هدرک  ینعم  مالک  ار  سفن  ود  ره  يورقنا  ندیجنگن : سَفَن  رد  نداد و  تایح  سفن  ره  رد 
یم هدـنهاوخ  هب  یناج  مد  ره  رد  تسا : نآ  يوغل  ینعم  هب  تیب  رد  تسخن  سفن  اما  دـیآ ،) یمن  نایب  هب  تفاطل  تیاـغ  زا  دـجنگ و 
نوچ .تسا » تایح  ّدِمُم  دور  یم  ورف  هک  یـسفن  ره  : » تسا ینعم  نیا  روآ  دای  يدعـس  هلمج  .دـجنگ و  یمن  نایب  رد  هک  يدیـشخب 

.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  نآ  حیضوت  هّللا : میلک 

486 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا هدـش  بیاغ  همر  نآو  وج  تسج و  رد  بش  هب  ات  وا  یپ  رد  تخیر  لـعن  دـش  هلبآ  یـسوم  ياـپ  تخیرگ  هَّللا  میلک  زا  يدنفـسوگ 
زا تخاون  یم  شرس  تشپ و  رب  دیلام  یمه  فک  دناشف  يو  زا  درگ  هَّللا  ُمیلک  سپ  دنام  تسس و  دش  یگدنام  زا  دنفسوگ  وا  مشچ 

دوخ رب  وت  عبط  دوبن  یمحر  تنم  رب  مریگ  تفگ  ین  مشچ  بآ  محر و  رهم و  ِریغ  ِین  مشخ  یگریَط و  هَّرذ  مین  شردام  نوچمه  رهم 
دبیز یمن  ار  تَُّوبَن  هک  نامز  نآ  نادزی  تفگ  کیالم  اب  دومن ؟ متسا  ارچ 
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ناهج ِّییاوشیپ  شدادـن  قح  ناحتما  نآ  ندرک و  ینابـش  یب  یبَص  ای  اـَنَرب  شیناـپوچ  درک  یبن  ره  هک  دوخ  دومرف  یفطـصم  نـالف ؟
نابش قح  تّوبن  زا  شیپ  ناشدرک  ناشربص  راقو و  ادیپ  دوش  ات  نابش  يرهد  ما  هدوب  مه  نم  تفگ  ناولهپ  يا  زین  وت  مه  لئاس  تفگ 
شَّقح مرجال  درخ  ریبدت و  هب  درآ  اج  هب  وا  دوخ  یعَر  ردنا  راو  یسوم  ملح  رَمَتُؤم  دشاب  هک  درآ  نانچنآ  رـشب  ِّینابـش  وک  يریما  ره 
ذخآم رد  هّللا : میلک  زا  يدنفـسوگ  ایفـصا  ِیعَر  داد  دیـشکرب و  اعِر  نیز  ار  ایبنا  هکنانچنآ  ییناحور  هَم  خرچ  زارف  رب  ییناپوچ  دـهد 

همان تسایس  ترابع  نوچ  .تسا  هدیدرگ  عاجرا  همان  تسایس  هب  هدش و  لقن  یقهیب  خیرات  زا  ناتساد  نیا  يونثم  تالیثمت  صـصق و 
باتک نآ  زا  ناتـساد  ندروس  رد  مه  انالوم  هک  تسین  رود  مینک و  یم  لقن  باتک  نیا  زا  ار  نآ  تسا  قبطنم  رتشیب  انالوم  هدورـس  اب 

.دشاب هدرک  هدافتسا 

یم ینابش  هک  تقو  نآ  رد  ع )  ) یـسوم هک  دنیوگ  ینعم  نیردنا  ربَخلا : دسیون : ادخ  قلخ  رب  هاشداپ  ندوشخب  باب  رد  کلملا  ماظن  »
هلگ هب  ار  وا  هک  تساوخ  یـسوم  .داتفا  ادج  هلگ  زا  یـشیم  ار  اضق  .دینارچ  یم  ار  نادنفـسوگ  دوب  هدـماین  يو  هب  یحو  زونه  درک و 

يدیود و یم  هچ  هب  هراچیب  يا  تفگ  یـسوم  .داتفیب  یگدنام  زا  دـش و  هتـسخ  شیم  هک  ینادـنچ  دـیود  یم  وا  یپ  رد  یـسوم  .درب 
یلاعت دزیا  .دمآ  همر  هب  دیپطب و  دید  ار  همر  شیم  نوچ  دیناسرب ، همر  هب  ات  دروآ  ار  وا  گنسرف  ود  و  شداهن ، شود  رب  شتفرگرب و 

هک جنر  نادب  درک و  ادن 
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487 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب اـه  تمارک  همه  نیا  مهد  شیربـمغیپ  منادرگ و  شیوـخ  میلک  مشکرب و  ار  وا  هک  نـم  تزع  هـب  تـفگ  درزاـینب ، ار  وا  دیـشکب و 
.تسا هدروآرد  مظن  هب  نینچ  ار  ناتساد  نیا  یماج  ( 151 ص 150 - همان ، تسایس  « ) .تشاد ینازرا 

افو میرح  رد  ماگ  يدز  هک  ادخ  میلک  اهزور  زا  يزور 

مر همر  زا  هگان  درک  يا  هرب  مدق  داهن  هر  هب  ینابش  رد 

یط نوماه  هوک و  رایسب  درک  یپ  زا  وا  ناود و  وس  ره  هرب 

گت زا  دنامزاب  هدوس  اپ  تسد و  گر  یتخس  دش ز  تسس  شرخآ 

دناشف شیوخ  يور  هب  تمحر  کشا  دناشن  شیپ  تفرگ و  ار  وا  یسوم 

تشپ هب  تسد  دیشک  شمرن  مرن  تشرد  تشگن  بضغ  زا  وا  يوخ 

رخآ دوس  هچ  ار  وت  ندیود  نیز  رخآ  دوب  هچ  یپ  ندیمر  نیاک 

دوب وت  يارب  زا  نم  يارب  زن  دوب  وت  يافق  رد  هک  نم  ششوک 

یمتشاد زاب  وت  زا  شیوخ  فطل  یمتشاذگاو  وت  اب  ار  وت  رگ 

ماش ای  دش  یم  تشاچ  همعط  ماشآ  نوخ  گنلپ  گرگ و  رهب 

درک دصقم  يوس  هب  نتفر  مزع  درک  دوخ  ندرگ  هب  اج  شهگنآ 

 ... ندرگ رب  تفرگ  ار  وا  راب  نت  ِتَُّوق  جنر  شدیدن ز  نوچ 

وا ینابرهم  نیئآ  دید  وا  ِینابش  رد  وچ  یلاعت  قح 

یبوخ نیدب  دوب  شیوخ  هکنآ  یبوّرک  نایسدق  اب  تفگ 

دوش دنمجرا  هاش  ناهج  رد  دوش  دنلب  وا  ردق  را  دیاش 

.ندیود زا  ندناماو  نتخیر : لعن  دنهد  شیربمیپ  يوس  هب  هر  دنهد  شیرورس  قلخ  رس  رب 

.یکانمشخ یگریط :
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نیا رد  .ساسا  هخسن  رد  تسا  نینچ  دبیز :...  یمن 
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.تسا دیکأت  یمه  تروص  نیا  رد  یمه »  » تسا هدش  هتشون  یمن »  » هملک لیذ  رد  یلو  دبیز ) یم   ) تسا يریرقت  ماهفتسا  تروص 

.هدش لقن  راربالا  عیبر  يراخب و  حیحص  زا  رباج  هریرهوبا و  قیرط  زا  يونثم  ثیداحا  رد  هک  تسا  ثیدح  زا  هتفرگ  دومرف : یفطصم 
: میروآ یم  یفاک  غورف  زا  ار  نآ  اجنیا  رد 

َلاَق

488 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.مَنَغلا یَعَر  دَق  اَّلا َو  ٍِّیبَن  نِم  َسَیل  اَهاَعرا َو  اَنا  ِمَنَغلا َو  ِِلبالا َو  َیلا  ُرظنا  ُتنُک  یِّنا  ص )  ) ُِّیبَّنلا

ای یکدوک و  رد  يربمغیپ  ره   ) تسا یلعاـف  ریمـض  ش » : » شیناـپوچ ص 226 ) ج 6 ، راونـالاراحب ، ص 232 ، ج 1 ، یفاـک ، عورف  )
.دنا هدنادرگ  زاب  ادخ  هب  ار  ش »  » ریمض ناحراش  ضعب  .درک ) یم  یناپوچ  یناوج 

.ناوج انَرب :

.كدوک یبص :

.تفرگ ناوت  یم  زین  ندومزآ  ینعم  هب  و  ندرب ، جنر  ندیشک ، تنحم  ناحتما :

.راگزور رهد :

.رومأم هدش ، هداد  روتسد  رَمَتُؤم :

هرب مغ  ع )  ) یسوم هکنانچ  .دوب  ناگدنامرد  راوخمغ  وت  فطل  تفگ  زیربت  بستحم  هب  باطخ  رادماو  درم و  هتفگ  زا  تیب 3278  رد 
ات دـنک  یم  شرافـس  ار  نامکاح  ص )  ) لوسر ناربمیپ و  ینابـش  هب  تراشا  اب  اـه  تیب  نیا  رد  .ددرگ  گرگ  راکـش  اداـبم  تشاد  ار 

نابـش رب  .همر  نوچ  ّتیعر  تسا و  نابـش  نوچ  هاشداپ  تسا : فیطل  یترابع  هراب  نیا  رد  ار  نیدـلا  مجن  .دنـشاب  دوخ  مدرم  راوخمغ 
نرق بحاـص  نرق ، یب  شیم و  یـضعب  دـشاب و  نرق  اـب  چوـق  یـضعب  همر  رد  رگا  و  دراد ...  هاـگن  گرگ  زا  ار  همر  هک  تسا  بجاو 

نینچ ار  دوخ  ناتسدریز  هکنآ  و  ص 438 ) دابعلاداصرم ،  ) .دنک لئاز  ار  وا  تفآ  دیامن  يدعت  دنک و  یفیح  نرق  یب  رب  هک  دهاوخ 
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.دناسر الاو  ماقم  هب  شیادخ  دشاب  رابدرب  راو  یسوم  ّتیعر  ینابهاگن  رد  دنک و  تیاعر 

داشرا رومأم  هک  درب  الاب  یماقم  هب  یناپوچ  زا  ار  ناربمیپ  ادخ  تسا ، يرادهگن  یتسرپرس و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  یعر  ایفـصا : ِیعَر 
.دندیدرگ ناگدیزگ  يرادهگن  و 

دیما رب  تدشخب  هنادواج  ِّيرورس  تدزیا  تافاکم  رد  اجنآ  مناد  تیناش  ددرگ  روک  هچنآ  يدرک  تیناپوچ  نیا  رد  وت  يراب  هجاوخ 
ات ییاجک  وت  فاص  درُد  نیا  دوش  اـت  ییاـجک  وت  فازگ  رز  زا  رازه  هن  مدرک  ماو  وت  ياـفیا  نداد و  هفیظو  رب  وت  ياـیرد  نوچ  ِّفک 

ینک نادـنوادخ  نوچ  ناسحا  فطل و  ینک  نادـنخ  ارم  ات  ییاـجک  وت  نم  نادـنچ ز  هَد  نآ و  ناتـسب  ییوگ  نمچ  نوچ  نادـنخ  هک 
489 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نوچ ملد  مهب  زا  ریگ  مه  نیک  هتفگ  مَلِـضفُم  وت  سب و  میوگ  یمه  نم  منمآ  هقاـف  ماو و  زا  ینک  اـت  منزخم  رد  يرب  اـت  ییاـجک  وـت 
نامز نیا  مه  یگدـنز  تقو  هب  مه  ناهج  نیز  ینورب  وت  هَِّلل  شاح  نیمز  رد  ینامـسآ  دـجنگب  نوچ  نیط ؟ ریز  یناهج  دـجنگ  یمه 

.دوب هتفخ  روگ  رد  هک  تسا  يزیربت  بستحم  بطاخم  هجاوخ :

.نادنمتسم يرای  تیاعر ، زا  تیانک  یناپوچ :

.هدنراد نمشد  هدنهوکن ، ِیناش ء : یناش :

.ترخآ ملاع  اجنآ :

لیذ هب : دـینک  هاگن  زین  ( 60 نمحر ، ُناسْحِْإلا .(  اَّلِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَـه  تسا : میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  ندیـشخب : هنادواـج  يرورس 
.3 تیب 3403 /

.ندرک افو  نتخادرپ ، افیا :

.هدنشخب لِضفُم : .يزاس ) نشور  ار  ما  هریت  رطاخ  يزادرپب و  ارم  ماو   ) .نتساخرب جنر  زا  تیانک  ندش : فاص  درد 

رد هدرم و  یناهج ، نوچ  یگرزب  رد  هک  وت  نوچ  هنوگچ   ) .كاخ ریز  .روگ  رد  هتفخ  نیط : ریز 
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: تسا هدورس  رجنس  شیاتس  رد  يرونا  هچنآدب  تسا  کیدزن  هِّلل : َشاَح  .تسا ) هتفخ  كاخ 

دشاب نایب  رد  هک  ینعم  وچمه  یشیب  ناهج  زا  ّیناهج و  رد 

بـستحم روگ  هب  تسا  رادماو  درم  درد  راهظا  تسا  دَّدـعمان  یلو  تسا  کی  ددـع  لصا  کنانچنآ  یـشیب  وا  زا  یئوت و  ناهج  لصا 
.دیناهر یم  هقاف  زا  دیشخب و  یم  ودب  لام  درب و  یم  دوخ  جنگ  هب  ار  وا  هک  وا  ياه  یکین  ندرمش  رب  زیربت و 

درم تسا  لد  هیاپ  روخ  ردـنا  یک  مسج  تسا  لد  هیاس  هیاـس  هیاـس  مسج  دـنز  یم  ینیمز  رب  وا  هیاـس  درپ  یم  یغرم  بیغ  ياوه  رد 
490 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  باوخ  هماج  رد  نت  نابات و  کلف  رد  باتفآ  نوچ  وا  حور  هتفخ 

میوگب هک  یلاـثم  ره  تسا  یفتُخم  یِّبَر  ِرما  نِم  نوچ  حور  فاـحل  ریز  دـنک  یم  بُّلقت  نت  فاجِـس  نوچمه  ـالخ  ردـنا  ناـهن  ناـج 
لکـشم لفق  دیلک  نآ  اخ  دنق  قیقع  نآ  وک  بجع  يا  وت  رارـسا  شوخ و  تاباوج  نآو  وت  راب  رّکـش  لعل  وک  بجع  يا  تسا  یفتنم 

وک وک و  وک و  وک و  وج  هناشاک  هتخاف  نوچمه  دـنچ  رارق  یب  ار  اه  لقع  يدرک  هکنآ  راقفلاوُذ  نوچ  مد  نآ  وک  بجع  يا  ام  ياه 
مئاد شا  هشیدـنا  لد و  هک  اـجنامه  وک  تسا  تنطف  تسا و  تهزن  تسا و  تردـق  تسا  تمحر  تافـص  هک  اـجنامه  وک  وک  وک و 
دَّرپ مشچ  یتَّلع  تقو  هب  هک  اجنامه  وک  نزح  هودنا و  تقو  رد  دور  یم  نز  درم و  دیما  هک  اجنامه  وک  شا  هشیب  ریش و  وچ  ُدب  اجنآ 

یتَّحص دیما  رب 
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دنک یم  ترابع  وه  ای  نابز  نوچ  دـنک  یم  تراشا  لد  هک  فرط  نآ  ییتشک  تشک و  رهب  ییوج  داـب  ییتشز  عفد  رهب  هک  فرط  نآ 
هنوگ دـص  دـنز  یم  ار  اه  حور  قرـش  برغ و  دـنیبب  ات  وک  ام  لقع  یمتفگ  وک  ام  هناهالوج  شاـک  یمه  وک  وک  یب  تسا  هَّللا  َعَم  وا 

هک یبلطم  هب  تسا  تراشا  درپ : یم  یغرم  بیغ  ياوه  رد  دم  دنام  یقاب  رزج و  دش  یهتنم  َدبَز  رد  يرحب  هب  دـُب  شَّدـم  رزج و  قرب 
انالوم ریبعت  هب  ای  دوخ و  ملاع  رد  هک  تسوا  حور  تسا  یمدآ  لصا  هچنآ  .تسا  هدـش  نایب  يونثم  رد  نوگانوگ  ياهریبعت  اـب  اـهراب 

.تسا حور  تسب  لد  نادب  دیاب  تسا و  دنمشزرا  هچنآ  .تسا  عرف  مسج  دنک و  یم  زاورپ  بیغ  رد 

تـسا غرم  ناهاوخ  هکنآ  .دتفا  یم  نیمز  رب  نآ  هیاس  درپ و  یم  اوه  رد  غرم  .دـهد  یم  حیـضوت  یلاثم  اب  ار  هتکن  نیا  اه  تیب  نیا  رد 
: تساوه رد  هک  دریگ  ار  نآ  یپ  دیاب 

شو غرم  ناّرپ  كاخ  رب  دود  یم  شا  هیاس  نآ  ریز  الاب و  رب  غرم 

دوش هیام  یب  هکنادنچ  دود  یم  دوش  هیاس  نآ  داّیص  یهلبا 

تساجک هیاس  نآ  لصا  هک  ربخ  یب  تساوه  غرم  نآ  سکع  ناک  ربخ  یب 

491 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وج  تسج و  زا  دوش  یلاخ  ششکرت  وا  هیاس  يوس  هب  دزادنا  ریت 

هیامرـس ارو  ددرگ  یک  هیاس  يا  هیاس  دریگ  هک  يدایـص  وچمه  تفت  هیاس  راکـش  رد  ندیود  زا  تفر  رمع  دش  یهت  شرمع  شکرت 
يا

تخرد ِخاش  رب  هتشگ  ناریح  غرم  تخس  درم  هتفرگ  یغرم  هیاس 
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سکع نوچ  یناویح  ناج  لباقم  رد  مسج  لد : هیاس  هیاس  هیاس  ببـس  هدیـسوپ  تنیا  لطاب  تنیا  بجع  ددنخ  یم  هک  رب  غَّمَدُم  نیک 
زا هیاس  ینالقع  ناج  ینالقع و  ناج  زا  تسا  یـسکع  ای  هیاس  یناویح  ناج  تسا و  ناج  نآ  زا  تکرح  رثا و  هک  ارچ  تسا  هیاس  اـی 
هک تسوا  مسج  تسا ، هتفخ  كاخ  رد  هجاوخ  زا  هچنآ  ( ) .لج زع و  یلاعت  قح  تردـق   ) .تسا ناهج  شدرگ  بجوم  هچنآ  اـی  لد 

يارب تسا  يرگید  لاثم  هتفخ :...  درم  .ناور ) وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  تسا و  نابات  دوخ  ناهج  رد  حور )  ) لد اـما  تسوا ، حور  هیاـس 
یم ریـس  نوگانوگ  ناهج  رد  وا  حور  اـما  تساـجرب  شمـسج  تسا  هتفخ  هک  يدرم   ) .مسج ندوب  عرف  حور و  تلاـصا  نداد  ناـشن 

.دوش یمن  هدید  الومعم  و  دنزود ، هماج  هدرپ و  هنارک  رب  هچنآ  فاجس : .دنک )

.ندیدرگ رگید  يولهپ  هب  ییولهپ  زا  ندرک : بلقت 

حور نوچ  وت  ( 85 ءارسا ، یِّبَر .(  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  تسا : هدمآ  حور  هرابرد  میرک  نآرق  رد  نوچ :...  حور 
.منک فصو  مناوت  یمن  ار  وت  سپ  تسین  یندرک  فصو  حور  یناهنپ و 

.نیریش نانخس  بل و  زا  تراعتسا  اخ : دنق  قیقع 

.منک دیلقت  دیوگ  یم  وکوک  هک  ار  هتخاف  زاوآ  میوگب و  تساجک ، تساجک  وک  وک  یک  ات  نوچمه :...  دنچ 

.تسادخ تمحر  راوج  رد  وا  اما  تساجک  دنتسه  نآ  ناهاوخ  هچنآ  دننادن  هک  دنیوگ  یماگنه  وکوک ؟ تسا : هّللا  َعَم  وا 

، جاردـننآ  ) .دـنفاب هماج  نادـب  دـننک و  نآ  رد  هروسام  هک  ار  ناگهالوج  تسا  يرازفا  تسد  وک  ام  یمتفگ : وک  ام  هناهالوج  شاک 
( همان تغل 

هن رازفا  تسد  هب  سک  هدنفاب  تسین 
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492 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  راشفا  اپ  درون و  وکام  هب 

نابز اشگ و  لکشم  ياه  هتفگ  نیشنلد و  نانخس  نآ  وک  تساجک و  وا  هک  هجاوخ  زا  شسرپ  و  ماهفتسا ) فرح   ) وک ظفل  ندروآ  اب 
.دهد یم  خساپ  دوخ  وا ؟ ریشمش  نوچ 

دوخ هشیدـنا  لد و  هک  تساجنآ  .تسا  نکفا  هیاس  نآ  رب  تنطف  تهُزن و  تردـق ، تمحر ، زا  یهلا  فاصوا  هک  تسا  یملاع  رد  وا 
سپـس .دنهاوخ  یم  دوبهب  نآ  زا  هک  تساجنآ  .دنراد  دـیما  اجنادـب  هودـنا  مغ و  ماگنه  نز  درم و  هک  تساجنآ  .دوب  هتـسب  نادـب  ار 

اما .متفگ  یم  وک » ام   » ناگهالوج نوچمه  شاک  .تفگ  ناوت  یمن  تساجک  وک  تسا و  تهج  یب  هک  اجنآ  تسادـخ ، اب  وا  دـیوگ 
زا بکرم  وکام  هک  مینک  هجوت  هقیقد  نیدب  میشوپب و  مشچ  ناحراش  هنافلکتم  ياه  لیوأت  زا  رگا  تسیچ ؟ نتفگ » وک  ام   » زا دوصقم 
یب َناک  وک  تسین + ام  هدرک : هدارا  بکرم  ینعم  درفم  تسا  یمـسا  هک  وک  ام  زا  انالوم  هک  میـسر  یم  هتکن  نیدـب  .وک  تسین +، اـم 

هکارچ تفگ  ناوت  یمن  نینچ  هجاوخ  هرابرد  اما  منک ، باطخ  ناشن  یب  تهج و  یب  ار  وا  متـسناوت  یم  شاک  دـیوگ  یم  .تساـج و 
وکام میوگب ، متـسناوت  یم  شاک  دیوگ  ماجنارـس  درادن و  ناشن  هک  اجنآ  تسادخ  اب  وا  دیوگ  یم  انالوم  .تسادـخ  اهنت  تهج ، یب 

.مهدب وا  زا  یناشن  مناوت  یمن  یلو  تسه  وا  اما  تسین ،

.لحاس بل  هب  نآ  ندیسر  تسا و  نآ  يِوَر  شیپ  دم  دوب و  هتفر  الاب  هک  يدح  زا  تسایرد  بآ  نتشگزاب  رزج  دم :...  رزج و 

حور  ) .تسا مسج  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و  فک ، دبَز :
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ایرد با  نوچمه  دومن  یم  گنت  وا  يارب  دبلاک  نا  دوب و  هتفرگ  رارق  ایرد - بآ  يارب  تسا  دـبز  نوچمه  هک  وا - دـبلاک  رد  هجاوخ 
دودحمان هک  ّدَم  تفر و  نایم  زا  مه  رزج  دـش  دازآ  داهناو و  ار  دـبلاک  نوچ  .تسا  گنت  نآ  يارب  ایرد  دـشاب و  رزج  تلاح  رد  هک 

.دنام یقاب  تسا 

يا دـیمون  مور  یم  شکم  شک  رد  مدـنام  تدیـشک  قح  سب  عیزوت و  نیا  زا  راـنید  دـص  تسه  سر  تسد  یب  نم  ماو و  مرازه  هن 
هب يو  رد  متفای  نویُع  لصا  همـشچ و  رب  مدـمآ  تتَّمه  تسد و  يور و  نویامه  يا  تترـسح  ُرپ  رد  راد  یم  یتّمه  شوخ  وت  كاـخ 

باطتسم نآ  وک  دنتسه  نانسحم  تسین  بآ  نآ  بآ  تسا  يوج  نآ  يوج  تسین  باتهم  نآ  تسا  خرچ  نآ  خرچ  نوخ  بآ  ياج 
ص: ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مه  زین  نم  مور  قح  يوس  هب  سپ  مرتحم  يا  ادخ  يوس  يدش  وت  باتفآ  نآ  وک  دنتسه  نارتخا 
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.تنکم یب  .لام  هب  نتشادن  یسرتسد  .رادان  سر : تسد  یب 

.نتساوخ نآ  نیا و  زا  .ندرب  رس  هب  یتخس  رد  ندنام : شکم  شک  رد  .یتفر ) قح  راوج  هب  وت   ) .ندرب ندیشک :

وت شـشخب  دیما  هب  متفای :...  نوخ  بآ  ياج  .ُهاَرث ) ُهّللا  یَقَـس  دـنیوگ  برع  هکنانچ  وت  هب  تمحر   ) .تسا يدورد  شوخ : وت  كاخ 
.مدیدن هدنز  ار  وت  مدمآ و 

يرتشیب حیـضوت  دعب  تیب  رد  هکنانچ  .تسین  یناشن  نانآ  رد  يراکوکین  زا  هک  مدید  ار  یمدرم  وت  ياج  هب  .مدـید  یلاخ  ار  وت  ياج 
.تسا

ادخ هب  يور  تسا  نینچ  هک  لاح  ( ؟ اجک وت  اجک و  نانآ  اما  دنتسه  زونه  ناراکوکین  دنتسه : نانسحم 
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( .مروآ یم 

هب مد  رصتحم  دشاب  شاّقن  فک  رد  ربخ  اب  رگ  ربخ  یب  رگ  اه  شقن  نوُرَـضُحم  اَنیََدل  ُّلُک  قح  تسه  نورُقلا  يَوأَم  ملع  ياپ  عمجم و 
مین درب  یم  ار  اخـس  درا  یم  لخب  درب  یم  ار  اضر  درآ  یم  مشخ  ناشن  یب  نآ  دـنک  یم  يوحم  تبَث و  ناـش  هشیدـنا  هحفـص  رد  مد 

نهپ و دوش  یک  دوخ  زا  هزوک  زاسراک  دـشاب  هزوک  اب  رگ  هزوک  وحَم  تابثا و  نیز  تسین  یلاخ  چـیه  ودَـغ  ماش و  متاکَردـُم  هظحل 
ای دزودب  نوچ  دوخ  زا  هنرو  دوب  یطاّیخ  تسد  ردنا  هماج  ِفلَتُؤم  هدیرب و  ددرگ  نوچ  هنرو  فِکتعُم  رگورُد  تسد  رد  بوچ  زارد 

فک رد  هک  نادـب  سپ  يوش  یم  یت  يدوش  یم  رپ  یمد  ره  یِهت  ای  ُرپ  دوش  نوچ  دوخ  زا  هنرو  یهتنم  يا  دوب  اّقـس  اـب  کـشَم  درد 
مـشچ زا  رگنم  رگن  دوخ  مشچ  هب  وت  يراد  مشچ  دوش  ادیـش  ناس  هچ  عناـص  زا  عنـص  دور  هک  يزور  مشچ ، زا  دـنب  مشچ  ییو  عنص 

لقع يارب  مه  نک  هشیپ  ار  رظن  يدیلقت  یب ز  ورگ  یشاب  ارچ  ار  نالوگ  ِشوگ  ونـش  دوخ  شوگ  هب  وت  يراد  شوگ  ربخ  یب  یهیفس 
یسک ملع  ریز  لوادت  رد  .دشاب  اجنآ  رد  هاش  ای  هدنامرف  هک  دننک  یم  بصن  ییاج  ار  ملع  هاگرکـشل  رد  ملع : ياپ  نک  هشیدنا  دوخ 

.ندرک یگدنز  وا  تیانع  هیاس  رد  ندرب ، هانپ  ودب  ندوب :
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نآرق زا  هتفرگ  انیدل :...  َّلُک  .دنرب ) یم  رس  هب  قح  تیانع  لظ  رد  همه  تادوجوم  حاورا   ) .هتشذگ ياه  تما  هاگیاج  نورُقلا : يَوأَم 
اََّمل ٌّلُک  ْنِإ  َو  تسا : میرک 
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یلاعت قح  فطل  هادرا و  هاگـشیپ  رد  حاورا  همه  دا ، هاـشداپ  ملع  درگادرگ  نایرکـشل  هکناـنچ  ( ) 32 سی ،  ) .َنوُرَـضُْحم اْنیََدل  ٌعیِمَج 
ینعم وا  زا  هاگآ  قلاخ و  زا  هاگآان  ای  دـشاب و  حور  یب  اـی  حور و  هدـنراد  دوصقم  تسا  نکمم  ربخ : اـب  رگ  ربخ  یب  رگ  .دنرـضاح )

و ساسا ، هخـسن  رد  تسا  نینچ  رـصَتُحم : .دنا ) هدمآ  درگ  قح  تردق  فک  رد  هن  هاوخ  دنـشاب و  هاگآ  هاوخ  تادوجوم  همه   ) .دوش
.دشن هدید  اه  گنهرف  رد  یلو  .تسا  هتفر  راک  هب  روصحم  ینعم  هب  رَصَتُحم  ارهاظ  .دیامن  یم  بیرغ 

مکش رد  كدوک  وچ  هتسب  زجاع و  ملق  شاّقن و  شیپ  دشاب  شقن 

يرکف یمدآ  رطاخ  هحفص  رد  مد  ره  یلاعت  قح  تردق  مد : هب  مَد  هگراک  نزوس  شیپ  نوچ  نازجاع  هگراب  هلمج  قلخ  تردق  شیپ 
.ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  .دریگب  ار  نآ  ياج  رگید  يا  هشیدنا  ات  دنک  یم  وحم  ار  نآ  روف  رب  دروآ و  یم  دیدپ 

.كاردا هوق  .تسا  نآ  رد  هشیدنا  هک  ییاج  كاردا  ناکم  كَردُم : ِثنؤم  هکردُم  عمج  تاکَردُم : ( 39 دعر ، )

دیدپ زا  نم  رطاخ  هحفـص  ماش  ات  ماب  زا   ) .تسا دادماب  ینعم  هب  تیب  رد  ندمآرد و  یـسک  رب  دادماب  ینعم  هب  تسا و  ردـصم  ودَـغ :
راّجن رایتخا  رد  بوچ  رگا   ) .ندوب راـیتخا  رد  زا  تیاـنک  .فقوتم  نکاـس ، فِکَتعُم : .تسین ) یلاـخ  نآ  ندـش  وحم  يرکف و  ندـمآ 

تردق هرطیس  نداد  ناشن  يارب  تسا  يرگید  لاثم  .دمآ  یم  رد  تساوخ  یم  وا  هک  یلکش  هب  دش و  یم  ندیرب  ياریذپ  هنوگچ  دوبن 
اهر نآ  زا  ای  ندوب ، لوغشم  يرکف  هب  يوش :...  یم  رپ  .تادوجوم ) رب  قح 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3531 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنادرگ یم  یلاح  هب  یلاح  زا  ار  وت  یپایپ  تسا و  هریچ  وت  رب  وا  تردق  هک  تسا  نآ  هناشن  ندش 

هک ناهج  نیدب  یمرگرس  تسا و  تلفغ  تسا  یلاعت  قح  تردق  ندید  عنام  هچنآ  دنب : مشچ 
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.دش دهاوخ  دوخ  عناص  هتفیش  عونصم  دورب  نایم  زا  دنب  مشچ  نیا  هک  يزور  .دراد  یم  زاب  دوخ  هدنروآ  دیدپ  عناص و  دای  زا  ار  وا 

ار لقع  .دلقم  هن  دنشاب  دهتجم  .دنونشن  ار  يرگید  ننخـس  دنزادرپ و  قیقحت  هب  دوخ  هک  ار  نالفاغ  تسا  یتحیـصن  يراد :...  شوگ 
.هتکن نیا  رب  تسا  يدییأت  هدنیآ  ناتساد  دید و  دنهاوخ  نایز  هنرگو  ار  سفن  ياوه  هن  دنهد ، رارق  امنهار 

بسا نآ  یتسچ  نسح و  هب  هاش  لد  ِقّلعت  ردان و  سب  یبسا  دوخ  ِبکوم  رد  ناریَس  رد  ُهَّللا  ُهَمِحَر  هاشمزراوخ  ندید 

، بسا نآ  یتسچ  نسح و  هب  هاش  لد  ِّقلعت  ردان و  سب  یبسا  دوخ  ِبکوم  رد  ناریَس  رد  ُهَّللا  ُهَمِحَر  هاشمزراوخ  ندید 

رد هیَلَع  ِهّللا  همحر  میکح  هکنانچ  شیوخ ، دـید  رب  ار  وا  ِتفگ  هاش  ِندـیزگ  هاش و  لد  رد  ار  بسا  نآ  کلملا  داـمع  ندرک  درـس  و 
دومرف همان  یهلا 

سابرک يزگ  زا  یبای  یفسوی  ساَّخن  دوش  دسح  نابز  نوچ 

َنِم هِیف  اُوناَـک  هک َو  تفرگ  ندوـمن  تشز  و  دـش ، هدیـشوپ  نسح  نادـنچ  نآ  ناـیرتشم  لد  رد  هنادوـسح  فـسوی  ناردارب  ِیلاـّلَد  زا 
َنیدِهاَّزلا

ار بـسا  دـید  ناـهگان  هاـگپ  بکوـم  رد  تـشگ  هراوـس  وا  نـیرق  کـی  شدوـبن  ناطلـس  هـلگ  رد  نـیزگ  یبـسا  یکی  ار  يریما  دوـب 
شکی ره  رظن  يدـنکفا  هک  شوـضع  نآ  ره  رب  دوـب  بسا  اـب  هش  مشچ  تعجر  هب  اـت  دوـبر  وا  گـنر  ّرف و  ار  هش  مـشچ  هاـشمزراوخ 

وا رب  قح  تنحور  یشَگ و  ّیتسچ و  ریغ  رگد  نآز  يدومن  رت  شوخ 
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زا ینغ  تسا و  ریـس  تسا و  ُّرپ  نم  مشچ  هار  لقع  رب  دنز  هک  دشاب  هچ  نیک  هاشداپ  لقع  درک  سّـسجت  سپ  تفـص  ردان  ُدب  هدنکفا 
هبذج نیرفآ  وداج  تسا  هدرک  يوداج  یقح  یب  دیابر  رد  مبـسا  مین  یقَدـیب  نم  رب  ناهاش  خر  يا  ینـشور  دراد  دیـشروخ  دـص  ود 
دیشک یم  دوخ  هحتاف  ار  وا  هکنآز  درد  دوزفا  یم  هنیس  رد  شا  هحتاف  درک  لوحال  یـسب  دناوخ و  هحتاف  نیا  ِتاّیـصاخ  هن  نآ ، دشاب 

نآز هبذج  هک  شتـشگ  نیقی  سپ  تسوا  هیبنَت  رظن  زا  ریغ  دور  رو  تسوا  هیومَت  مه  ریغ  دیامن  رگ  دـیحو  دـمآ  عفد  ّرج و  رد  هحتاف 
 ) يونثم حرـش  ادـخ  رکم  زا  دوجـسم  دوش  یم  التبا  نیگنـس ز  واگ  نیگنـس  بسا  تسا  يروآ  رداـن  هظحل  ره  قح  راـک  تسا  يرس 
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ناهج رگید  زا  هدـیبات  ناهج  رد  ناهن  ردـنا  ناهن  بذاج  نآ  تسیچ  ییناحور  هن  ّرف و  ار  ُتب  تسین  ییناـث  ار  تب  تسین  رفاـک  شیپ 
.قارع نارمکح  دمحم ، نیدلا  نکر  هاشمزراوخ : نیبب  یناوت  یم  وت  منیب  یمن  نم  نیمک  نیز  مه  ناج  تسا و  بوجحم  لقع 

.شدرگ ناریس :

هب ار  وا  نیدـلا  نکر  دوب  خـلب  رد  هاشمزراوخ  هک  یماگنه  .تسا  هدوب  قارع ، نارمکح  دـمحم ، نب  نیدـلا  نکر  ریزو  کلملادامع :
یم نادـمه  هب  ير  تراغ  زا  سپ  لوغم  نایهاپـس  نوچ  تفریذـپ و  کلملادامع  .دروآ  درگ  هاپـس  وا  يارب  اجنآ  رد  ات  دـناوخ  قارع 

، لوغم خیرات  زا   ) .دنتشک ار  کلملادامع  نیا  هلمج  زا  نانآ  زا  يرایـسب  دندروخرب و  هاشمزراوخ  ناسک  هب  ریالم  یکیدزن  رد  دنتفر ،
: نابز نوچ  ( 39 ص 37 -

ود زا  یبای  یفسوی  ساّخن  دوب  دسح  نابز  نوچ 
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سابرک زگ 

: َنیِدِهاَّزلا َنِم  ِهِیف  اُوناک  ٍهَدوُدْعَم َو  َمِهارَد  ٍسَْخب  ٍنَمَِثب  ُهْوَرَـش  َو  هیف :...  اُوناَک  هدیدزد َو  شیـسک  دریگن  ات  هدید  دنکرب  دزد  وز  کیل 
.اتمه نیرق : ( 20 فسوی ،  ) .دندوب ناتبغر  یب  زا  وا  هرابرد  دوب و  دنچ  یمهرد  هک ]  ] كدنا ییاهب  هب  دنتخورف  يار  وا  و 

.بسا دنوادخ  ریما  وا :

.ابیز رهاظ  يزیگنا ، لد  ییازفا ، يداش  تَنَحوَر : .دوب ) بسا  دای  هب  تشگزاب و  نتفر و  رد  ماش  ات  ماب  زا   ) .تشگزاب تعجَر :

.ندیشیدنا لقع : ندرک  سُّسَجَت 

.نتفیرف ندز : هار  لقع  رب 

نآ ناوت  یم  و  تسا ،) نشور  بسا  نیا  زا  رتهب  بسا  دص  ود  ندید  هب  نم  هدید   ) دشاب ابیز  بسا  زا  تراعتـسا  دناوت  یم  دیـشروخ :
بیغ ملاع  راونا  زا  نم  هدید   ) تفرگ يونعم  ینشور  ار 
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.اتفگش بجعت ) هملک  : ) يا .دوش ) هریخ  يرهاظ  ياه  ییابیز  هب  دیابن  سپ  .تسا  نشور 

شیپ يوس  هب  اهنت  هدایپ  قدیب  هک  یلاح  .تسا  وس  راهچ  هب  جنرطش  هحفـص  رد  خر  تکرح  .تسا  جنرطـش  ياه  هرهم  زا  یکی  خر :
رد بسا  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  بولطم ، نادنچ  هن  یبسا  بسا : مین  .تسا ) كدنا  نم  ربارب  ناهاش  يورین   ) .درک تکرح  دـناوت 

.دور یمن  وس  راهچ  هب  خر  دننام  و  تسا ، پچ  ای  تسار  تمس  شیپ و  فرط  هب  نآ  تکرح  هک  جنرطش 

.دوبن یقح  نآ  رب  ار  هاشمزراوخ  وتسا  يرگید  کلم  بسا  هک  ور  نآ  زا  قح : یب 

لمحت اـی  يا و  همدـقم  یب  ار  هدـنب  بیغ  ملاـع  زا  تسا  یـششک  ناـفراع  حالطـصا  رد  و  تـسا ، شـشک  ینعم  هـب  تـغل  رد  َهبذَـج :
هک تسا  بیغ  ملاع  زا  هبذج  نیا  دنک  یمن  بلج  دوخ  هب  ارم  بسا  ییابیز   ) .یتضایر
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هدمآ نآ  تلیـضف  رد  هکنانچ  تسا  دنمدوس  تعفنم  بلج  يارب  هحتاف  هروس  ندناوخ  عفَد :...  ّرج و  رد  هحتاف  .درک ) نآ  هتفیـش  ارم 
ص ج 1 ، روثنملا ، ّرد   ... ) تمالس و ندروآ  تسد  هب  عرص و  يرامیب  عفد  برقع و  ندیزگ  زا  يدوبهب  تسا و  رهز  ءافش  هک  تسا 

تلاح نیا  انالوم  .دش ) یم  رتشیب  نادب  وا  لیم  نکیل  دوش ، فرصنم  بسا  لایخ  زا  ات  دناوخ  یم  هحتاف  هروس  هاشمزراوخ  ( ) دعب هب   2
تیانک هدرک و  ینعم  حاّتَف  ار  هحتاف  ناحراش  ضعب  .دنک  یم  ریبعت  تسا  هروس  نیا  ندـناوخ  رد  هک  تعفنم  بلج  ررـض و  عفد  هب  ار 

.تسا بسانمان  یهیجوت  هک  دنا  هتفرگ  ادخ  زا 

هکنانچ هحتاف  هن  تسادخ ، وا )  ) ریمض عجرم  .جاردتـسا  ای  تسا  رکم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  تسا و  سیبلت  تغل  رد  هیومت : وا : هیومَت 
وا زا  يا  هدیرفآ  هب  دیرب و  قح  زا  ار  وا  هجوت  دش و  ادیپ  بسا  هب  هاشمزراوخ  لد  رد  هک  یلیم  بسانم  هب  دـنا ، هتـشون  ناحراش  رتشیب 

( نتخاس هاگآ   ) هیبنت دور  لد  زا  ریغ  رگا  تسا و  قح  جاردتـسا  ای  هیومَت  دنک  هولج  ادـخ  زج  هدـنب  لد  رد  رگا  دـیوگ : درک ، هجوتم 
.تسا يرس  نآ  هبذج  لد  رد  ریخ  ندومن  هک  دنک  یم  نشور  دعب  تیب  .ار و  وا  تسادخ 

یم هدجـس  ار  نآ  یـضعب  و  دـندنب ، یم  لد  نادـب  نادرخ  هاتوک  هک  نوگانوگ  ياه  تروص  اـه و  تب  زا  تیاـنک  نیگنـس :...  بسا 
.تسا هیومت  ینعم  نیا  دننک و 

499 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درگن یم  هناگی  دوبعم  دننام  ار  نآ  رفاک  درادن  تیونعم  هنوگ  چیه  تب  هک  یلاح  رفاک : شیپ 

دیاب ار  یناوت :
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.دناوخ ینات » »

هتکن هب  دعب  هب  ياه 3351  تیب  رد  نآ  نمـض  اما  تشذگ ،  3342 ياه 3339 - تیب  رد  هچنآ  رب  تسا  يدییأت  ناتـساد  نیا  ندروآ 
دنچره يزیچ  زا  ای  يزیچ  هب  اه  یگدزلد  اه و  یگتـسبلد  هکنیا  نآ  تسا و  هدمآ  مه  زاب  يونثم  يواطم  رد  هک  دنک  یم  تراشا  يا 

زا ای  نآ و  بوذـجم  ار  یمدآ  هک  تسا  رگید  یتردـق  ساسحا  نیا  يارو  تساهنآ ، رد  هک  تسا  يدـب  ای  کین  ياهرهاظ  زا  یـشان 
.تسا بوجحم  تردق  نآ  ندید  زا  یمدآ  ناج  لقع و  اما  .دزاس  یم  نادرگیور  نآ 

ار بسا  دـنرایب  ات  نامز  نآ  دومرفب  ناگنهرـس  هب  سپ  تشگ  زارمه  دوخ  کلم  صاوخ  اـب  تشگزاـب  ناریَـس  هشمراوخ ز  هک  نوچ 
زج دیـسر  بل  اـت  نیبـغ  درد و  زا  شناـج  هوک  وچمه  ریما  تشگ  یمـشپ  وچمه  هورگ  نآ  دندیـسر  رد  شتآ  وـچمه  نادـناخ  نآز 

ناطلس شیپ  يرورس  وز  دبن  دوخ  رت  مرتحم  مغ  لوتقم  ره  مولظم و  ره  رهب  ملع  ياپ  ُدب  کلملادامع  هک  دیدن  يراهنز  کلملادامع 
هدومزآ دار  ریبدـت و  اب  يار و  نویامه  سب  اخـس  رد  متاح  زیخ و  بش  ضیار و  اـسراپ  لیـصا و  وا  دوب  عمط  یب  يربمغیپ  نوچ  دوب 

رد سِبَتُحم  بیرغ و  وا  يریما  رد  لـاله  نوچ  وا  بیغ  دیـشروخ  بلاـط  لاـم  هب  مه  ّیخـس و  ناـج  لذـب  هب  مه  دارم  ره  رد  وا  يار 
وا قلُخ  ادخ  ملح  نوچ  رتس  ار  نادب  رم  ررـض  عفد  عفاش و  ناطـس  شیپ  ردـپ  نوچمه  ار  جاتحم  ره  هدوب  سِبَتُلم  تَّلُخ  رقف و  تافص 

ار وا  هبال  دص  اب  هاش  درف  هوک  يوس  هب  دش  یم  اهراب  ادج  ناقلخ و  سکعرب 
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نایز زین  تسا ، ندیباتش  هبش ، هجو  شتآ :...  نوچمه  يدمآ  مرش  وا  زا  ار  ناطلس  مشچ  يدش  عفاش  ار  مرج  دص  را  مد  ره  درک  عفد 
.تسا دعب  ياه  تیب  رد  هکنانچ  دید  یم  ناوارف  نایز  نآ  دنوادخ  بسا  نتفرگ  اب  هکارچ  ندناسر ،

یحیملت نآ  رد  و  بسا ، دنوادخ  زا  تسا  ناوت  توق و  نتفر  هبش ، هجو  نتشگ : مشپ  وچمه 

500 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هک ینایز  زا  ریما  ( ) 5 هعراق ،  ) .دشاب هدـنکارپ  هدرک ] گنر   ] ِمشپ نوچمه  اه  هوک  و  ِشوُْفنَْملا : ِنْهِْعلاَک  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  هیآ َو  هب  تسا 
.ینوبغم نیبَغ : .دش ) ناوتان  دوب  هدیسر  ودب 

.هانپ راهنِز :

( .دوب ناکانمغ  ناگدیدمتس و  رای  تشاد  هاش  هب  هک  یکیدزن  اب  . ) 6 تیب 3329 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .هاش  برقم  زا  تیانک  ملع : ياپ 
.هدننک تدابع  شک ، تضقایر  ضیار :

(، دوب بیغ  دیـشروخ  ناهاوخ  وا  دریگ ، رون  نآ  زا  ات  تسا  دیـشروخ  بلاط  لاله  هکنانچ   ) دشاب يوغل  ینعم  هب  تسا  نکمم  لاله :
زا تیانک  ار  بیغ » دیـشروخ  و   » .دـش زاغآ   6 تیب 1111 / زا  وا  ناتـساد  هک  تسا  هدرک  دـننامه  لـاله  هب  ار  وا  تـفگ  ناوـت  یم  و 

.تفرگ یهلا  تیانع 

: تَّلُخ .تشاد ) یم  زاـب  اـیازم  نآ  زا  ار  دوخ  تفرگ و  یمن  هرهب  تراـما  تیزم  زا  دوـب  ریما  هکنآ  اـب   ) .هتـشادزاب دودـحم ، سِبَتُحم :
.یتسود

يراب هکنانچ  .درک  یمن  راکشآ  ار  مدرم  تشز  رادرک  رتَس :...  ار  نادب  رم  .دوب ) هتفرگ  وخ  مدرم  یتسود  رقف و  هب   ) .هدنشوپ سِبَتُلم :
.دشوپ یم  دنیب و  یم  یلاعت 

یکی نیا  ریغُم  ره  ار  ملـصاح  دریگب  ات  ریگب  وگ  هچره  اب  مرح  هک  داتفوا  كاخ  رب  درک و  هنهرب  رـس  دار  کـلملادامع  شیپ  وا  تفر 
تسا بسا 
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ادـخ نوچ  نتـسیز  مهاوـخن  مناد  نیقی  نم  نم  تسد  زا  ار  بسا  نیا  درب  رگ  تسود  ریخ  يا  نیقی  مدُرم  دََرب  رگ  تسوا  نهر  مناـج 
ردنا تسا  يریوزت  ین  تسین  فّلکت  نیا  تسه  ربص  مراقع  ّرز و  نز و  زا  تسد  دوز  احیسم  يا  لام  مرـس  رب  تسا  هداد  یّیگتـسویپ 

.بسا بحاص  ریما  وا : تفر  مدق  تفگ و  ناحتما  نک  ناحتما  مرواب  يرادن  یم  رگ  نیا ،

رد ار  اه  مرح  .نایگدرپ  .دنرب  یم  رس  هب  وا  يارس  رد  هک  صخش  نارتخد  نانز و  ای  نز  مرح :

501 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم رود  تسا  هدمآ  نز  مان  تیب 3381  رد  دنچره  همان ) تغل  لقن  هب  یقهیب ، خیرات   ... ) نارخ نارتسا و  رب  ار  تیـشاح  اه و  يرامع 
.درذگب یبسا  رطاخ  هب  دوخ  رتخد  نز و  زا  یناملسم  دیامن 

زا وت  نوچ  (. ) هاش اب   ) نتـشاد طابترا  یگتـسویپ : اما )...  دربب  ارم  لصاح  يرگتراغ  ره  .دریگب  مراد  ار  هچره  مرح و   ) .رگتراغ ریِغُم :
رز و نز و  میوگ و  یم  بسا  نیا  هب  دوخ  یگتـسبلد  هرابرد  هچنآ  تسین :...  فلکت  نیا  .سرب ) نم  داد  هب  یهاـشمزراوخ  ناـکیدزن 

.تسا یتیعقاو  منک  یم  نآ  يادف  ار  راقع 

.رادرک راتفگ و  ندوب  گنهامه  مدق : تفگ و 

رد نالـس  شیپ  لام  مشچ  نایرگ  کلملادامع  نآ  دیاب  یم  مه  هرمه  مدق  تفگ و  اج  همه  دـیاب  یم  مدـق  تفگ و  ار  وت  نادـنمدرد 
شا هشیدنا  نوردناو  دینش  یم  ناطلس  ِزار  هداتسیا  دابِعلا  ُّبَر  ادخ  اب  نایوگزار  داتسیا  ناطلـس  شیپ  تسبب و  بل  لاح  هتفـشآ  دیود 

وت هانپ  وت  زج  نتخاس  دیاشن  هک  هار  تفر  ژک  ناوج  نآ  رگ  ادخ  ياک  دینت  یم  نیا 
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همه ناطلس  ات  ریگ  ییادگ  زا  همه  ناقلخ  نیا  دنا  جاتحم  هکنآز  ریسا  ره  زا  صالخ  دهاوخ  وا  هچرگ  ریگم  يو  زا  نکب  دوخ  نآ  زا 
غارچ عمش و  زا  نتسج  ییانشور  غاسم  شوخ  باتفآ  روضح  اب  لابُذ  عمش و  زا  نتسج  ییامنهر  ییامنهر  لامک  اب  باتفآ  روضح  اب 

رد رادتسود  تملظ  دنا  شاّفخ  وچمه  راکتفا  رد  اه  شوه  بلغا  کیل  اوه  ِلعف  دشاب و  تمعن  ِرفک  ام  دشاب ز  بدا  كرت  نامگ  یب 
دیـشروخ زا  مرک  تسم  تـسا  یمرک  زا  شاـفخ  را  بـش  رد  درورپ  یم  ناـج  دیـشروخ  ار  مرک  دروـخ  یم  یمرک  شاّـفخ  را  بـش 

شزاب مشچ  تسین  شاّفخ  وا  هک  يزابهـش  کـیل  دـهد  یم  هلاون  ار  دوخ  نمـشد  دـهز  یم  وز  ایـض  هک  یباـتفآ  تسا  هدـش  هدـنبنج 
ُّدل شافخ  نآ  هک  مریگ  شدیوگ  وا  ِشوگ  دلام  دیشروخ  بدا  رد  وُمن  وا  شاّفخ  وچ  دیوج  بش  هب  رگ  تسا  ینـشور  نیب و  تسار 

502 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دش  هچ  يراب  ار  وت  دراد  یتّلع 

تـسد اب  نآ  هدننک  کشخ  کشا و  هدنرادزاب  تیب  نیا  رد  لام : مشچ  باتفآ  زا  رگد  رـس  یباتن  ات  بانتکا  زا  رجز  هب  مهدب  تشلام 
.مشچ رب  ندیلام 

.تفگ یم  زار  ادخ  اب  لد  رد  تسا ، هتسب  بسا  هب  وا  لد  هک  دوب  هاگآ  وا  نورد  زا  هداتسیا و  هاشمزراوخ  ربارب  هک  یلاح  هداتسیا :... 
تخاس شیوخ  هانپ  ار  دوخ  نوچ  يرگید  دروآ ، ور  ادخ  هب  هکنآ  يا  هب  هدرک و  اطخ  هک  تسا  بسا  بحاص  دوصقم  هار : تفر  ژک 

.تساوخ تجاح  یئاور  دوخ  نوچ  يریسا  زا  و 

.نک تسوت  راوازس  هچنآ  نکب :...  دوخ  نآ  زا 
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.قح ناگدنب  .اه  هدیرفآ  زا  تیانک  .هلیتف  لابُذ : .امرف ) اور  ار  وا  تجاح  )

هدنب هب  نتفرگ و  هدیدان  ار  ادخ  ( ) .دنک یم  نشور  ار  اج  همه  دوخ  ریس  رد  هک  یباتفآ   ) .مارخ شوخ  غاسم : شوخ  .هاگرذگ  غاسَم :
ماگنه مدرم  رتشیب   ) .ندیـشیدنا راکتفا : .تسا ) یهلبا  هناـشن  و  تسانتـسج ، عمـش  زا  ینـشور  باـتفا  ندوب  اـب  نوچ  ندروآ ، يور  وا 

دیـشروخ زا  دراد و  تسود  ار  یکیرات  هک  شافخ  نوچمه  .دـننیب  یمن  ار  هدـننیرفآ  دـنروآ و  یم  يور  اه  هدـیرفآ  هب  ییوج  هراـچ 
دنرآ یم  يور  قولخم  هب  دـنرادن و  نیب  قلاخ  هدـید  هک  نانآ   ) .راگدرورپ تیاـنع  زا  تیاـنک  ناـج : دیـشروخ  .تسا ) نادرگ  يور 
یمن هرهب  یب  تسوا  رون  نمـشد  هک  ار  شافخ  دیـشروخ  هکنانچ  ایـض :...  هک  یباتفآ  .تسا ) قلاـخ  هدـیرفآ  مه  قولخم  نآ  دـننادب 

هک نافراع  اما  .دـنک  یمن  مورحم  شیوخ  فطل  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  یلاـعت  قح  ددرگ ، وا  همعط  اـت  دـنارورپ  یم  ار  مرک  و  دراذـگ ،
، دیدن ارم  دوب  تفـص  شافخ  هدنب  نآ  هک  دهد  یم  رفیک  ناشیادخ  دنوش  لسوتم  قولخم  هب  رگا  دنا  نیب  قح  هدید  يرادو  دنزابهش 

.ندش نیگهودنا  بائتکا : .یتخاس  نم  هدنب  اب  یتخادرپ و  يور  نم  زا  هک  دیسر  هچ  وت ا 

دیلقت زا  تفای و  نیب  قح  هدید  ات  دیشک  تضایر  دیشوک و  دیاب  هکنیا  یکی  دوب ، هدمآ  مهم  هتکن  ود  میدید  هکنانچ  ناتـساد  نیا  رد 
، تخادنا دـهاوخ  مشچ  زا  ار  نآ  کلملادامع  زا  دـیلقت  اّما  دیدنـسپ ، ار  نآ  دـید و  ار  بسا  هاشمزراوخ  هکانچ  درک ، زیهرپ  نارگید 

ناتساد درک و  زیهرپ  ناگدنب  هب  لسوت  زا  دروآ و  ادخ  هب  يور  دیاب  لاح  همه  رد  هکلب  اه  یتخس  رد  هکنآ  رگید 
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.بلطم نیا  رب  تسا  يدییأت  هدنیآ 

هِریِرقَت َعَم  کِّبَر ، َدنِع  یِنرُکذا  نتفگ  قح و  ریغ  زا  نتساوخ  يرای  ببس  هب  نینِس  َعضِب  سبح  هب  هیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  قیّدص  فسوی  هذخاؤم 

َعَم کِّبَر ، َدنِع  ِینرُکذا  نتفگ  قح و  ریغ  زا  نتساوخ  يرای  ببـس  هب  نینِـس  َعِضب  سبح  هب  هیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  قیّدص  فسوی  هذخاؤم 
ِهِریِرقَت

يِوتـسُم تروما  ددرگ  هش  شیپ  يور  نوریب  نوچ  تفگ  يرای  تساوخ  یینادعـس  یعـضاخ  يزاین  اب  یینادـنز  زا  فسوی  هکنانچنآ 
لها صالخ  ار  رگید  ِّینادنز  درم  صاِنتقا  رد  یینادـنز  دـهد  یک  زین  سبح  نیز  درخاو  مه  ارم  ات  زیزع  نآ  تخت  شیپ  نک  نم  دای 

دید هکنآ  يازج  سپ  ییناویک  وا  ناج  نادنز  هب  نت  یینادرف  یکی  ردان  رگم  زج  دنا  یناف  راد  گرم  راظتنا  دنا  ینادنز  ناگلمج  ایند 
زا دمآک  هنگ  نیز  درب  دای  زا  نخس  نآ  وید  شلد  زو  درتس  شلقع  زا  وید  فسوی  ِدای  نینِـس  َعِضب  رد  سبَح  فسوی  دنام  نیعُم  ار  وا 
هچ نیه  داوس  رد  یتفا  شاّفخ  نوچ  وت  ات  داد  دیـشروخ  زا  دمآ  ریـصقت  هچ  هک  لاس  دـنچ  رَواد  نادـنز ز  رد  دـنام  لاصخ  وکین  نآ 
زاب ِمشچ  رخآ  وت  يراد  افسوی  زاجم  دنا و  عبط  شاّفخ  رگا  ماع  بارس  گیر و  زا  یهاوخ  يرای  وت  ات  باحس  رحب و  زا  دمآ  ریـصقت 

بوچ زا  زاـسم  هک  داتـسوا  مرج  نیدـب  شدرک  بدا  سپ  دوب ؟ هچ  يراـب  ار  هدـید  ناطلـس  ِزاـب  دوبک  روـک و  رد  تفر  یـشافخ  رگ 
نادنز هن  هک  قح  داد  یتسم  سنا و  شَنانچنآ  درَد  سبح  نآز  شلد  رد  دیاین  ات  درک  لوغشم  دوخ  هب  ار  فسوی  کیل  دامع  هدیسوپ 

ِینْرُکْذا اَمُْهنِم  ٍجان  ُهَّنَأ  َّنَظ  يِذَِّلل  َلاق  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  کِّبَر : َدنِع  ِینرُکذا  قیِّدِص :...  فُسُوی  هذِخاَُؤم  قسغ  هن  شـشیپ  دـنام 
َرْکِذ ُناْطیَّشلا  ُهاْسنَأَف  َکِّبَر  َْدنِع 
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و َنِینِس : َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  ِهِّبَر 

504 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا ار  شیادـخ  داـی  ناطیـش  سپ  .تدـنوادخ  دزن  ارم  روآ  داـی  نت ، ود  نآ  زا  تسا  هدـنبای  تاـجن  تسناد  هک  ار  نآ  فسوی   ) تفگ
درک و ریبـعت  ار  ینادـنز  ود  نآ  باوخ  فسوی  هک  دوـب  یماـگنه  نیا  و  ( 42 فسوی ،  ) .دـنام نادـنز  رد  لاس  دـنا  سپ  درب  وا  رطاخ 

ارف ار  وا  اـت  تساوخ  داد  نادـنز  زا  يدازآ  هدژم  ار  يو  هکنآ  زا  دور و  راد  زارف  رب  يرگید  ددرگ و  دوخ  هاـش  رادبارـش  یکی  تفگ 
فسوی دای  ناطیش  دنتفگ  نارگید  قاحـسا و  نبا  تخاس و  فسوی  شومارف  ار  ادخ  دای  ناطیـش  تسا  هتفگ  سابع  نبا  .درآ  هاش  دای 

.دیوگن رصم  زیزع  شیپ  ار  وا  مان  ات  درب  ینادنز  نآ  رطاخ  زا  ار 

ینادعـس یلو  دنا ، هداد  طابترا  فورعم ) راخ  « ) نادعـس  » اب ار  نآ  دـنا و  هداتفا  فّلکت  هب  هملک  نیا  ینعم  هرابرد  ناحراش  ینادـعَس :
زاین و اب  و  تفاـی ، تاـجن  نادـنز  زا  وا  هکارچ  .تخبـشوخ  ینعم  هب  تسا  دعـس »  » هشیر زا  تسا و  ینادـنز  درم  تفـص  تیب  نیا  رد 
وا زا  ار  کلم  باوخ  لیوأت  هک  یماـگنه  ( 46 فسوی ،  ...« ) قیدِّصلا اَهّیا  فسوی  : » درم نآ  باـطخ  هب  تسا  یتراـشا  ندوب  عضاـخ 

.تساوخ

.تسا هدرب  راک  هب  ندوب ، نادنز  رد  تراسا و  ینعم  هب  ار  نآ  انالوم  یلو  تسا  ندرک  راکش  ینعم  هب  تغل  رد  صانتقا :

.لماک فراع  زا  تیانک  .نیرب  خرچ  رد  وا  ناج  تسا و  نیمز  رد  وا  مسج  هکنآ  .ریظن  یب  هناگی ، ینادرف :

وا زا  تفرگ و  دوخ  روای  ار  ینادنز  درم  هک  تسا  ع )  ) فسوی زا  تیانک  نیعم : ار  وا  دید 
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.درب شدنوادخ  دزن  ار  يو  مان  تساوخ 

.هدنادرگزاب ینادنز  درم  هب  ار  ُهاسن »  » رد ریمـض  هجیتن  رد  و  ش »  » ریمـض شلقع »  » بیکرت اب  انالوم  مینیب  یم  هکنانچ  فسوی :...  دای 
ینادـنز درم  زا  نتـساوخ  يرای  وا  هانگ  و  فسوی ، لاصخ : وکین  .دـنک ) دای  شهاشداپ  رـضحم  رد  ار  فسوی  درب  وا  داـی  زا  ناطیـش  )

.دوب

.هزعلا بر  ترضح  تیانع  زا  تیانک  داد : دیشروخ 

درم هب  درک و  ینیب  کیدزن  هک  ع )  ) فسوی هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .ندوب  مورحم  دیشروخ  زا  ندنام ، یکیرات  رد  نداتفا : داوس  رد 
.دش لسوتم  ینادنز 

وا يایلوا  دنروآ ، یم  ور  وا  ناگدنب  هب  هتشاذگ  ار  ادخ  نانیب ، هتوک  رگا  تفر :....  یشافخ  رگ 

505 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنوش بکترم  ار  یلوا  كرت  نینچ  دیابن 

.هاگ هیکت  دامِع :

.ندش لسوتم  ناوتان  هدنب  هب  نتخاس : دامع  هدیسوپ  بوچ  زا 

.دوخ دای  هب  نتخاس  مرگرس  ندرک : لوغشم  دوخ  هب 

.فسوی هروس  هیآ 21 22  هب  تسا  تراشا  وا : نداد  سنا  فسوی و  ندرک  لوغشم  دوخ  هب 

.یکیرات .بش  لوا  یکیرات  قَسَغ :

مد ره  محر  رد  شیوخ  ِيوس  هچیرد  قح  تداـشگ  نوـچ  مِخَو  نوـخرپ و  کـیرات و  شوخاـن و  مِحَر  زا  رت  شِحَو  ینادـنز  تسین 
یم تشرُد  وت  رب  ندش  نوریب  محر  نآز  ساوح  وت  مسج  ِسرغ  زا  تفکش  شوخ  سایق  یب  ِقوذ  نادنز ز  نآ  ردنا  شیب  تنت  دیازف 

تسم دجسم  ِجنُک  رد  یکی  نآ  نوصُح  رصق و  نتسج  ناد  یهلبا  نورب  زا  هن  ناد  نورد  زا  تّذل  هار  تشپ  ِيوس  شَراهِز  زا  يزیرگ 
ینیب یمن  نیا  نَم  ریم  يا  تسا  یناریو  رد  جنگ  ندب  نک  ناریو  تسین  يزیچ  رصق  دارم  یب  شرت و  غاب  رد  رگد  نآو  داش  و 
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هناخ شنک  نادابآ  جنگ  زو  وج  جنگ  شنک  رب  هناخ  تسا  شقنرپ  هچرگ  بارخ  دُش  وک  دوش  شوخ  هگنآ  تسم  بارـش  مزب  رد  هک 
روُص دشوج  یمه  هنیـس  نیا  رد  هک  رَز  ياه  شبات  تسا و  جـنگ  وترپ  لاصو  جـنگ  رب  هدرپ  نوچ  روص  نیو  لایخ  ریوصت و  شقنرپ 

دش ناج  يور  رب  يا  هدرپ  نَمَث  اب  ناج  ِشوج  فطل و  مه ز  فک  يازجا  بآ  يور  رب  دش  هدرپ  فرش  اب  بآ  سکع  فطل و  مه ز 
تسرپ فک  ناگنـشت  نیا  باجح  نیز  تسام  مه ز  ردارب  يا  تسام  رب  هچ  نیا  هک  تساخ  هاوفا  رد  هک  ونـشب  لَثَم  سپ  نت  صخش 

.میب رپ  .كانسرت  شِحَو : تسد  رود  هداتفوا  یفاص  بآز 

.راوگان زاسان  مِخَو :

هب يدرگ و  سانـشادخ  ییآ و  ناهج  نیدـب  هک  دـش  نآ  رب  یلاعت  قح  هدارا  نوچ   ) .نت رد  ندـیمد  ناج  زا  تیانک  ندوشگ : هچیرد 
يدنمورین محر  رد  وت  مسج  ینک  لمع  وا  فیلکت 
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محر و رد  اه  هساح  ندـمآ  دـیدپ  هب  تسا  تراشا  مسج : سرغ  زا  ساوح  نتفکـش  تسا  يرتشیب  حیـضوت  دـعب  تیب  رد  و  .تفرگ )
.نتفرگ ورین 

.تخس راوشد ، تشرد :

نورب نداز  ماگنه   ) .مکش ریز  ات  تسا  درم  نز و  یلسانت  تلآ  يالاب  هچنآ  ینعم  هب  تغل  رد  .محر و  هناهد  مکش و  شیپاشیپ  راهِز :
زا تیاـنک  نتـسناد : نورد  زا  تذـل  هار  .ییاـین ) نوریب  اـت  یتـخیرگ  یم  رداـم  مکـش  نادـنز  هب  دوـب ، راوـشد  وـت  رب  محر  زا  ندـمآ 

.نتفایرد ار  تقیقح  لد  هار  زا  .ندیشیدنا 

هکنانچ یمـسج ، هن  سا  یحور  شمارآ  یقیقح  شمارآ   ) .دبای شمارآ  مسج  نادب  هچنآ  ای  .ندـید  ار  تاسوسحم  زا  تیانک  نورب :
یفوص نآ 
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رد هچنآ  هدـمآ ، يونثم  يواـطم  رد  هکناـنچ   ) .راوتـسا هعلق  نصِح : عمج  نوـصُح : ( 4 / 1357 ( ) .دوب هداـهن  وناز  هب  رـس  ناتـسلگ  رد 
یهاگآان یبارخ و  رد  تسم  ِیـشوخرس  هکنانچ  ینیب :...  یمن  نیا  .يونعم ) ناهج  زا  تسا  یـسکع  نوچمه  تسا  سوسحم  ناـهج 

.يوش لفاغ  نآ  دای  زا  يزاس و  بارخ  ار  ندب  هک  دهد ، یم  تسد  یماگنه  ندیدرگ  نامداش  شوخان و  تارطاخ  ندودز  تسوا ،

.مسج ندرک  اهر  زا  تیانک  هناخ : ندنکرب 

ناهج رد  هچنآ  رَوُص :...  نیو  ( 4 تیب 2539 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) نتخاس دـیاش  هناخ  نارازه  دـص  نمی  نیا  قیقع  زک  نک  رب  هناخ 
جنگ  ) ینعم ناـهج  ندـید  يارب  یعناـم  سوـسحم  ناـهج  هب  یگتـسبلد  هب  نآ  نداد  شرورپ  مسج و  هب  نتخادرپ   ) .تـسا سوـسحم 

هن تسا  ینعم  ناهج  زا  يوترپ  ددـنب  یم  شقن  رطاخ  رد  هک  یلایخ  ره  تسا :...  جـنگ  وترپ  .تسا ) هدـش  نآ  ياه  ییابیز  و  لاصو )
.دوبن مه  اهریوصت  نیا  دوبن  لصا  نا  رگا  .مسج  ملاع 

ناج تسا  هدش  بجوم  زین  نت  .تسا  نآ  ندـش  هدـیدان  بآ و  ندـش  هدیـشوپ  بجوم  ایرد  بآ  حطـس  رب  فک  نآ :...  ندـش  هدرپ 
: ظفاح هدورس  دنام و  یفخم 
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.تسا تیب  نیا  زا  هتفرگرب  ارهاظ  منکف  رب  هدرپ  هرهچ  نآ  زا  هک  یمد  اشوخ  منت  رابغ  دوش  یم  ناج  هرهچ  باجح 

.روهشم یلثم  تسام : رب  هک  تسام  زا 

هب تسا  نآ  زا  تیب  نیا  هک  ار  يا  هعطق  تساـم  رب  هک  تساـم  زا  هک  میلاـن  هک  اـتفگ ز  دـید  نآ  رد  شیوـخ  رپ  درک و  هـگن  ریت  يز 
.دنا هداد  تبسن  زین  يرونا 

ورسخ رصان  ناوید  رب  دوخ  هیشاح  رد  ادخهد 
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: تسا هدروآ  ار  تیب  نیا  مجَعلا  ُهَّیِمَال  رد  یئارغط  تسا  هدوزفا  هیشاح  نآ  لیذ  يونیم  موحرم  .تسا  ینانوی  لثم  لصا  تسا  هتشون 

حور و فطل  ندـید  زا  هک  تسا  هدـش  بجوم  مسج  هب  اـم  هجوـت  ِیلَِبق  نَم  َءاَـج  یفتَحَو  ُموـُلا  اَذ  نَم  همئاوَـق  ُهوُدـحَت  ُمهَّسلا  َلاَـقَف َو 
.مینام مورحم  نآ  ییابیز 

.نیبرهاظ .نآ  بآ  ندیدان  ایرد و  فک  هب  هدنرگن  تسرپ : فک 

هب دیرب و  قولخم  زا  .تخادرپ  ناج  هب  درک و  اهر  ار  مسج  دیاب  هکنیا  نآ  لصاح  تسا و  هتشذگ  ياه  تیب  ممتم  تیب  نیا  نومضم 
.یسر دوصقم  هب  ینک  نینچ  رگا  هک  دیسر  قلاخ 

ناشن یب  رحب  ِّدم  رزج و  شیپ  ناشکاردا  دنز  نف  هچ  بجع  يا 

مینک یم  یـشافخ  یتسرپ و  بش  ماما  هلبق و  وت  وچ  اب  اباتفآ  دیـسر  اه  ترازو  یهاش و  کلم و  دیـسر  اـه  تراـمع  نیا  ناـبایب  نآز 
یلو دمآ  نم  هب  هک  ریغُم  تسا و  لاض  مرج  نیز  یناوج  نیا  راجَتسُم  يا  رخب  ناشیـشافخ  نیز  راطم  ار  ناشافخ  نیا  نک  دوخ  يوس 
ِناج بیغ  ضایر  رد  شرهاظ  ناطلس  شیپ  هداتسیا  اه  هشیب  رد  دسا  نوچ  ناشوج  هتـشگ  اه  هشیدنا  نیا  کلملادامع  رد  ریگم  ار  وا 

نوچمه نت  رد  یمغ  رپ  نوچ  نورب  روس و  نوردـنا  تسم  هزات  برـش  هب  دـش  یم  یمد  ره  تسلا  میلقا  هب  وا  کیالم  نوچ  شریاـط 
508 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یملاع  شوخ  دحل 

ناشک ناگنهرس  هاشمراوخ  شیپ  نامز  نآ  دندیـشک  ردنا  ار  بسا  رارـس  بیغ و  زا  دیآ  ادیپ  هچ  ات  راظتنا  رد  دب و  تریح  نیا  رد  وا 
ّدق و هب  هّرک  نانچنآ  دوبک  خرچ  نیا  ریز  ردنا  قحلا 
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فلع رـصرص  ییوگ  ورزیت  دِراطُع  نوچمه  هم  وچمه  ار  هدییاز  هم  قرب و  زا  نآ  بحرَم  ار  هدـید  ره  وا  گنر  يدوبر  یم  دوبن  گت 
يوش یم  رکنم  هچ  زا  ار  جاربا  دیرب  هم  بش  کی  هب  نوچ  یبهذم  ریسم و  ردنا  دَُرب  یم  یبش  رد  ار  نامـسآ  هصرع  هام  وج  هن  شدوب 
ردـق هب  مه  دومن  هم  فاکـش  رد  وک  بجع  نآ  مین  ود  هم  دـش  وا  ءامیا  کی  هب  هک  میتی  ِّرد  بجع  نآ  تسا  هاـم  وچ  دـص  ار  جارعم 
هَراّظن ناهگنآو  راوَد  كالفا و  مه ز  ور  نورب  وت  نورب  اهرتخا  كالفا و  زا  تسه  نولـسُرم  ایبنا و  راب  راـک و  دوب  قلخ  ِّسح  فعض 

بسا و تشگ ز  حرـش  دـهاوخن  اـجنیا  تازجعم  اوـه  ناـغرم  حـیبست  يونـشن  اـه  خرف  نوـچ  يا  هضیب  ناـیم  رد  راـب  راـک و  نآ  نک 
مه ناسکی  وت  ار  شفطل  بات  تفاـی  فهک  ِّرف  بسا  زا  گـس و  زا  تفاـت  هچره  رب  قح  فطل  باـتفآ  تشذگرـس  وگ و  هاـشمراوخ 

باتفآ دتفا  راوید  رب  هکنآ  سب  ّینابات و  یمرگ و  ار  گنـس  سَبَتقُم  جنگ  تسه  نآز  ار  لعل  ناشن  وا  داد  ار  لعل  ار و  گنـس  نادَـم 
بوخ سب  یچا  ياک  درک  کلملادامع  يوس  دوخ  يور  درف  هاـش  يو  زا  دـش  ناریح  یمد  نوچ  بارطـضا  بآ و  زک  دوبن  ناـنچنآ 

ره و  کـلملادامع ، هدـننک  باـطخ  تسا و  قـح  ترـضح  هب  باـطخ  اـباتفآ : نیمز  زا  هن  رگم  نیا  تسا  تشهب  زا  نیا  تسین  یبـسا 
.رگید سانشادخ 

.دوش هدناوخ  میما »  » دیاب هیفاق  تیاعر  يارب  ماما :

ور نآ  نیا و  هب  ادخ  هب  ندروآ  يور  ياج  هب  دنرادن و  نشور  هدید  هک  نانآ  ناشافخ :
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.دنرآ یم 

.ندیرپ راطم :

.هاگهانپ راجتسم :
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باتـش تاغللا ، ثایغ  رد  .درادن  یتبـسانم  یلو  تسا  هدـمآ  هدـننک ) تراغ  ینعم  هب  « ) هراغا  » ینعم لیذ  تیب  نیا  همان  تغل  رد  ریِغُم :
نوسلکین .دنا  هتفرگ  نآ  ریظن  دربراک و  نیا  زا  ار  اه  ینعم  نیا  هک  تسا  هدش  ینعم  هدننادرگ  لاح  هب  یلاح  زا  جاردننآ  رد  هدـنک و 

هتفرگ راغم  ینعم  هب  ار  نآ  تیب  نیا  رد  انالوم  تفگ  ناوت  یم   6 تیب 3375 / هنیرق  هب  یلو  هدرک  ینعم  دح  هدننکش  زواجتم ، ار  نآ 
.هدنباتش ینعم  هب  ای  .تسا و 

.تساوخ یم  يرای  ادخ  زا  دومن و  یم  زاورپ  بیغ  ملاع  رد  وا  هشیدنا  دوب و  ناطلس  رضحم  رد  وا  مسج  بیغ :...  ضایر  رد 

.مغرپ ناوج  تلاح  زا  وا  يرهاظ  هشیدنا  مّرخ و  ادخ  دای  زا  وا  نورد  روس :...  نوردنا 

.تسا هدروآ  اراکشآ  راهج  لباقم  ناهن  ینعم  رد  ار  نآ  انالوم  نکیل  .قاحم  .هام  زا  بش  نیرخآ  رارِس :

.نیرفآ ابحرم : بَحرَم : رادم  رب  رد  نیز  هدرپ  نک  سب  کیل  راهج  زا  رارس و  زا  تسا  ناشن  دص 

.زور هدزناپ  تدم  رد  دراطع  دیامیپ و  یم  هام  کی  تدم  رد  ار  جرب  ره  هام  هم : وچمه 

(. ص  ) لوسر زا  تیانک  میتی : ِّرد  بجع 

.نآ ندش  هتفاکش  هام و  هب  تسا  ص )  ) لوسر تراشا  دوصقم  و  تراشا ، ءامیا :

.دنتساوخ یم  يرهاظ  هزجعم  وا  زا  هک  دوب  نادرخ  هتوک  ندروآ  نامیا  يارب  دومن  هک  مه  هزجعم  نانچ  بجع : نآ 

یم ار  ییاه  ملاع  يدش  جراخ  نآ  شدرگ  كالفا و  ملاع  زا  يدـش  ناج  رـسارس  يدرک و  اهر  ار  مسج  مه  وت  رگا  ور :...  نورب  وت 
.ینیب

.خرچ ندیدرگ  ندیدرگ ، راود :

وت هضیب : نایم  رد 
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.دش یهاوخ  هاگآ  ملاع  نآ  زا  اجک  يا  هدنام  مسج  هدودحم  رد  تسا ، مخت  رد  هک  يا  هجوج  نوچمه  هک 

فهک و باحصا  ناتساد  هب  تسا  تراشا  فهک : ّرف  درک  یناوت  رذگ  تقیرط  يوک  هب  اجک  نوریب  يور  یمن  تعیبط  يارـس  زک  وت 
یتبتر نانچ  نانآ  اب  یهارمه  زا  هک  یگس 

510 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رب اه  هدـیرفآ  ار :...  شفطل  بات  .دوب ) قح  فطل  زا  تفای  فهک  باحـصا  گس  هک  یتبتر  دوب و  بسا  نآ  رد  هک  ییاـبیز   ) .تفاـی
اه ناسنا  رد  لوقع  هک  دنیوگ  نایرعـشا  هچنآدب  تسا  یتراشا  .ناسکی  هن  دنوش  یم  دنم  هرهب  یلاعت  قح  تبهوم  زا  دادعتـسا  بسح 

.هدشن هدیرفآ  يواسم 

یم مرگ  نآ  شبات  زا  یکی  دنریگ  یم  هرهب  دیشروخ  زا  دوخ  دادعتـسا  هزادنا  هب  کیره  گنـس  لعل و   ) .دافتـسم هتفرگارف ، سبتقم :
.دبات یم  بآ  رب  هک  تسین  یباتفآ  رثا  دننام  دبات  یم  راوید  رب  هک  یباتفآ  دتفا :...  راوید  رب  هکنآ  .لعل ) يرگید  دوش و 

( كرتلا تاغل  ناوید   ) .گرزب ردارب  یچا :

زیت بسا و  ناتـساد  ناطلـس و  دزن  وا  روـضح  کـلملادامع و  زا  یچا  ِغـال  رد  تسا  تسمرـس  كرت  هچ  نهر  هچ  يوـعد  هچ  سلطا 
وا هزجعم  رگید  و  ص )  ) لوسر رب  نآ  ندوب  ناسآ  جارعم و  هب  ار  نخس  تبسانم ، هب  دراطع  هام و  هب  نآ  ندرک  دننامه  نآ و  يراتفر 

دیوگ ماجنارـس  درب و  یمن  هار  تقیقح  هب  دبایرد  سح  هار  زا  ار  زیچ  ره  دهاوخ  هک  یـسک  دیوگ  دناشک و  یم  تسا  رمقلا  قش  هک 
.ددرگ یم  دنم  هرهب  نآ  زا  دادعتسا  هزادا  هب  سکره  اما  تسا ، ماع  فطل  دنچره 

ویدخ يا  شتفگ  کلملادامع  سپ 
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رـس نآ  صقان  تسه  کیلو  بکرم  نیا  تسانعر  شگ و  سب  کین  دیدرگ  يروآ  چـنآ  رظن  رد  وید  وت  لیم  زا  ددرگ  هتـشرف  نوچ 
ضرغ نوچ  درک  راوخ  هش  رظنم  رد  ار  بسا  درک  راک  مد  نیا  هشمراوخ  لد  رد  شرس  نآ  ییوگ  تسا  واگ  رـس  نوچ  شرکیپ  ردنا 

هلبا دـشورف  سپ  دوش  نامیا  ِرُد  لّالد  وید  دوش  ناج  قارف  ماگنه  هکنوچ  یفـسوی  یباـی  ساـبرک  زگ  هس  زا  یفـصاو  تشگ و  هلاـَلد 
وت هک  نامز  نیا  ین  قیِرخَت  زج  لاـّلد  نآ  دـصق  ین  قیربا  دـشاب و  یلاـیخ  نآو  بآ  قیربا  کـی  هب  یگنت  نآ  ردـنا  باتـش  ار  ناـمیا 
نآ رد  سپ  ناـکدرگ  یناتــس  یم  یلفط  وـچمه  ناـک  ِّرُد  یناـمز  ره  یــشورف  یم  یهد  یم  یلاـیخ  رهب  ار  قدـص  یهبرف  یحیص و 

511 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لمع  تنیا  دوب  رگ  ردان  تسین  لجا  زور  ِيروجنر 

دوش یم  رخآ  کـیل  لاـیخ  نآ  ردـب  نوچ  زاـغآ  زا  تسه  يا  هدیـسوپ  قَد  تقو  يزوـج  وـچمه  يا  هدیـشوج  یتروـص  تلاـیخ  رد 
زا نک  مک  شناحتما  نیما  يا  ایند  تسا  هدیـسوپ  زوج  شرتاـف  ِبیرف  زا  ییآ  غراـف  شرخآ  نوچ  يرگنب  لّوا  وت  رگ  لـاله  نوچمه 

.دیامن یم  ابیز  دشاب ، مه  تشز  رگا  ینک  هجوت  نادب  هچنآ  ندش : وید  لیم ، زا  هتشرف  نیبب  شرود 

.دشاب يراگتساوخ  هطساو  هک  ینز  .هطساو  هلاَّلَد : .داتفا ) رثؤم  هاشمزراوخ  نهذ  رد  بسا  زا  کلملادامع  شهوگن   ) .هتفگ مَد :

هب ار  وا  فسوی  ناردارب  هکنادـب  تسا  تراشا  سابرک : زگ  هس  درـس  درم  شیپ  هب  هلّالد  تشگ  درم  داـتفا  نوچ  لـصو  ردـنا  لـصاح 
نازرا تمیق  هب  ار  اهبنارگ  يالاک  دیآ  نایم  هب  ضرغ  نوچ  .دنتخورف  سخب  نمث 
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.تسا ییانس  هدورس  زا  هتفرگ  تیب  نیا  دیرخ و  ناوت 

زج تسین  سکچیه  تسا : هدمآ  اه  تیاور  رد  ندش : نامیا  لّالد  وید  سابرک  زگ  ود  زا  یبای  یفـسوی  ساَّخن  دوب  دـسح  نابز  نوچ 
هب دوخ  نید  رد  ار  وا  و  دراداو ، ندـش  رفاک  هب  ار  وا  ات  دزاس  لَّکوم  وا  رب  ار  دوخ  ياه  ناطیـش  زا  یناطیـش  سیلبا  گرم ، ماگنه  هک 
َهلا َال  تداهش  ار  وا  دیور  رـضتحم  نیلاب  رب  نوچ  سپ  دوبن  یتسد  وا  رب  ار  ناطیـش  دوب  نمؤم  هکنآ  .دیآرب  شناج  ات  دنکفارد ، کش 

ص 663) ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 195 ، ج 6 ، راونالاراحب ، ص 123 ، ج 3 ، یفاک ، عورف   ) .دـینک نیقلت  هَّللا  ُلوسَر  ٌدّـمحم  هَّللا  اَّلا 
ار یخیـش  هک  مدناوخ  یباتک  رد  یتیاکح  یکدوک  تقو  هب  نم  هکنیا  نآ  هصالخ  تسا : سمـش  تالاقم  ساسارب  انالوم  هدورـس  اما 

یمن تفگ  یم  دنادرگ و  یمرب  نانآ  زا  يور  وا  دیوگب و  تداهـش  دنتـساوخ  دـنتفرگ و  ار  وا  درگ  نادـیرم  .دیـسر  نداد  ناج  تقو 
يرآ متفگ  يا  هنشت  تفگ  خی  بآ  یحدق  اب  دمآ  نم  دزن  ناطیـش  تفگ  دوب  هچ  دندیـسرپ  وا  زا  دمآ  دوخ  هب  خیـش  هکنیا  ات  .میوگ 

وا زا  يور  میوگ و  یمن  متفگ  مهد  بآ  ار  وت  ات  وش  كرشم  تفگ 

512 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

 ...: نامز نیا  رداصملا ) جاـت  زا  هماـن ، تغل   ) .نتفگ غورد  رایـسب  قیِرخَت : ( 232 ص 231 - ج 1 ، سمـش ، تالاقم   ) .مدینادرگ یم 
.يرآ یم  ور  تسین  شیب  يا  هچیزاب  هک  ایند  هب  و  يراذگ ، یم  او  تسا  ضحم  تقیقح  هک  ار  ترخآ  تمعن  یتسردـنت ، هک  نونکا 

هچ يرامیب ، هک  گرم  ماگنه  هب  سپ 
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.يراذگاو ناطیش  هب  ار  نید  رگا  بجع 

زوج رد  ي »  » یلو دنا ، هتفرگ  لوا  تیب  مین  بطاخم  فصو  ار  مود  تیب  مین  ناحراش  رتشیب  .ندروآ  دـیدپ  ندیـشوج : تلایخ ...  رد 
تـسا ییودرگ  نوچمه  ینک  یم  روصت  هچنآ  هک  یلاح  يا  هدروآ  دـیدپ  کین  یتروص  دوخ  لایخ  رد   ) .تسا تدـحو  هدیـسوپ  و 

.دش دهاوخ  راکشآ  گرم  زا  سپ  تقیقح  .دشابن ) نآ  رد  يزغم  نتسکش  ماگنه  هک 

.دروخ یهاوخن  بیرف  ینیبب  ار  نایاپ  زاغآ  زا  رگا  لوا :...  وت  رگ 

.تسس ِرتاف :

یم هک  دـناشک  یم  ناطیـش  هسوسو  هب  ار  نخـس  هاـش ، رطاـخ  رد  هتفگ  نآ  ندرک  رثا  ار و  بسا  کـلملادامع  شهوـکن  تبـسانم  هب 
بیرف دـناد  دیـسر  ارف  ناهج  نادـب  نتفر  ماگنه  دـیدرگ و  دـیدپ  گرم  زور  نوچ  دـنادرگ و  لیام  ایند  رویز  هب  ار  یمدآ  ات  دـشوک 

.تسا هدروخ 

لآَم مشچ  اـب  کـلملادامع  نآو  لاـح  ِمشچ  اـب  ار  بسا  نآ  دـید  هاـش  رتدورطم  وا  رت  نیبرُخآ  هکره  رتدوعـسم  وا  رت  نیبرخآ  هکره 
دنیب هدرپ  دص  سپ  زک  دشک  یم  نادزی  هکنآ  تسا  همرـس  هچ  نآ  زگ  هاجنپ  رگن  نایاپ  نآ  مشچ  زَُغل  زا  دـید  یمه  زگ  ود  هش  مشچ 
سپ بسَح  وا و  دونشب  هک  شَّمذ  یکی  نیز  تفگ  هَفیِج  ار  ناهج  هدید  نآ  دب  سپ  تفج  دوب  رخآ  هب  نوچ  رتهم  مشچ  دَشَر ؟ ناج 
ِناّیَد نآ  دوب و  هناهب  نیا  دینـش  وا  لوق  تشاذگب و  دوخ  شوه  دیزگ  وا  مشچ  تشاذگب و  دوخ  مشچ  بسا  رهم  هش  لد  ردنا  درـسف 

هتکن نآ  درک  هدرپ  رد  ِگناب  نوچ  نایم  رد  دب  نخس  نآ  رصب  شیپ  وا  نسح  زا  تسبب  رد  درک  درس  هش  لد  رد  نآ  زاین  زا  درف 
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 ) يوـنثم حرـش  نوـسف  تفگ و  زا  بیغ  ناـهج  رد  نوـصُح  دزاـس  رب  هک  ییاـّنب  كاـپ  هیـس  هم  دـیمن  هدرپ  نآ  زا  هک  هش  مشچ  رب  ار 
513 ص : ج 7 ، يدیهش ،) 

نیا نوُرِـصُبت  نورب  سح  زا  رد  سوسحم و  رد  ِگـناب  زارف  اـی  نیا ، تسا  َدُـشاو  گـناب  هک  اـت  زار  ِرـصق  زا  ار  تفگ  ناد  رد  ِگـناب 
دوش یم  اورد  وچ  دب  تفگ  گناب  دش  زاب  تَّنج  ِضوَر  زا  رد  هچ  ات  دش  زاوآ  شوخ  هکنوچ  تمکح  گنچ  نوُرِصُبت  َال  رد  گناب و 

هک ینیب  یم  وت  نوچ  شرظنم  دـش  او  هک  ار  وا  کـنخ  يا  شرد  زا  يرود  وچ  ونـشب  رد  گـناب  دوش  یم  او  رد  هچ  دوـخ  اـت  رَقَـس  زا 
راذگم دوخ  دید  دوش  یم  ناهنپ  قوذ  تایح و  نآ  دور  یم  يداسف  ریصقت و  هکنوچ  ینز  یم  رب  یتحار  تایح و  رب  ینک  یم  یکین 

نآو یچا  يا  مروک  هک  شک  مااصع  نیه  یچ  هک  يدنبورف  سگرن  نوچ  مشچ  ناسکرک  نیا  دنـشک  ترادرم  هب  هک  ناسخ  دید  زا 
دید هاش  نَتَم  ینادزی  یهن  رما و  رب  زج  نز  هَّللا  ُلبَح  هب  هناروک  تسد  رتروک  وت  زا  دشاب  ینیبب  دوخ  رفـس  رد  يدـیزگ  هک  شک  اصع 

هـصغ زا  وا  دریگب و  درم  نآ  زا  ار  بسا  هاش  رگا  هک  تسیرگن  ار  راک  ناـیاپ  کـلملادامع  اـما  دـید ، ار  بسا  ياـبیز  رهاـظ  هاـش  ...: 
.دوش یم  هاش  ریگنماد  یلابو  هچ  دریمب ،

: دوب هدمآ  زین  مجنپ  رتفد  رد  هملک  نیا  زَُغل :

نآ تغالب ، ملع  حالطصا  رد  هملک  ینعم  تبسانم  هب  انالوم  ایوگ  زگ  تسیب  ایرد  جوم  نوچ  اوه  رد  زَُغل  زا  درک  یمه  دبنگ  رن  ریش 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3553 

http://www.ghaemiyeh.com


رد راو  بیرا  هک  تسا  ییارحـص  شوم  خاروس  تغل  رد  زغل ، هکنانچ  تسا  هدرب  راک  هب  هار  هروک  ای  کیراب  هار  انگنت و  ینعم  رد  ار 
هچ نآ  .ار ) نایاپ  کلملادامع  دـید و  یم  ار  زاغآ  هاش   ) .دـیآ یم  رظن  هب  هاـتوک  دـینک  هاـگن  نآ  لخدـم  زا  رگا  دـیاشگ ، یم  نیمز 

.تسا نمؤم  تسارف  زا  تیانک  همرس  تسا :...  همرس 

عنام رهاظ  باجح  دوش  ادیپ  یمدآ  رد  نیب  تقیقح  هدید  هک  یماگنه   ) هدکـشتآ نیا  زیرگب ز  ناه  ناه و  هدش  هَّللا  ِرُوِنب  رُظنَی  منمُؤم 
: وا هدومرف  هب  تسا  تراشا  تسا و  دوصقم  ص )  ) لوسر رتهم  زا  رتهم : مشچ  .دش ) دهاوخن  نآ 

ٌهَفیِج َو اَینُّدلا 

514 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ٌبالِک اَُهباَّلُط 

وا رد  کلملادامع  نخس  .دوب  يوایند  یگتسبلد  بسا  هب  هاش  نتـسب  لد   ) .یفاک هدنـسب ، بسَح : ( 2 تیب 579 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  )
بجوم قح  هاگرد  هب  کلملادامع  زاین  هک  دوب  یماـهلا  درک  رثا  هاـش  لد  رد  هچنآ  دوب :...  هناـهب  نیا  .دـیرب ) بسا  زا  لد  درک و  رثا 

.دیدرگ نآ 

: تساعد رد  هکنانچ  هناگی ، رواد  درف : ناّیَد 

*. َنیَِملاْعلا ُّبَر  .نیِّدلا  ُناَّیَد 

ار وا  نخس  درگنن و  بسا  ییابیز  هب  هاش  هک  تشگ  ببس  دش ، نآ  بجوم  کلملادامع  زاین  هک  قح  ماهلا  تسبب : رد  حاتتفا ) ياعد  )
هک یبـیع  درک :...  هدرپ  .دوـش ) هتــسب  هـک  تسناـم  یم  ار  يرد  زاوآ  کـلملادامع  نخــس   ) .ددرگ هتــسب  درــس و  وا  لد  دریذـپب و 

.دنک هولج  هیس  دتفا  هام  رب  رگا  هدرپ  نآ  هک  دنکفا  هاش  هدید  رب  يا  هدرپ  داهن ، بسا  رب  کلملادامع 

دریگ قلعت  ادخ  هدارا  رگا   ) .لایخ روصت و  ملاع  بیغ : ناهج  هعلق : نصِح : عمج  نوصح : ییاَّنب :...  كاپ 
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هاش دیدرگ  بجوم  کلملادامع  راتفگ  هکنانچ  دـنیبن  ار  تقیقح  ات  دراد  زاب  فالغ  رد  ار  لد  ددرگ و  راوتـسا  ژد  نوچمه  اه  نخس 
يونـش یم  یـسک  زا  نخـس  نوچ  هک  دهد  یم  رادشه  دعب  تیب  رد  ور  نیدـب  .درادـنپ  تشز  ار  نآ  دریگ و  هدـیدان  ار  بسا  ییابیز 

یم هک  ینانخـس  رد :...  گناب  .دزاـس ) یم  تهارمگ  تسا و  لـطاب  اـی  دـناوخ و  یم  ادـخ  هب  ار  وت  تسا و  قح  ِنخـس  هک  شیدـنیب 
ندش زاب  گناب  ادص  نآ  دناوخ  یم  ادخ  هب  ار  وت  رگا  دزاس ، یم  رود  وا  زا  ای  دناوخ  یم  ادـخ  هب  ار  وت  ایآ  .رگن  نآ  رد  کین  يونش 

.تسا ندش  هتسب  گناب  دشاب  نآ  فالخ  رگا  تسا و  رد 

.تفایرد یناوت  یمن  سح  هب  ار  رد  یلو  يونش  یم  ار  نآ  نوچ  تسا  سوسحم  ادص  نآ  سوسحم :...  رد  گناب 

.دیرب یم  رس  هب  نورِصُبت ) َال   ) ندیدان لاح  رد  دیونش ) یم   ) دینیب یم  ار  گناب  نیا  هک  یلاح  نورِصُبت :... 

گنچزا هک  تسا  شوـخ  يزاوآ  دـناوخ  یم  ادـخ  هب  ار  وـت  هک  دـشاب  یـسک  زا  يونـش  یم  هک  ار  ینخـس  رگا  تـمکح :...  گـنچ 
: تسا ثیدح  رد  هکنانچ  .هدش  زاب  تیور  هب  تشهب  زا  هک  تسا  يرد  و  هدمآرب ، تمکح 

ُضاَیِر اَم  ِهَّللا َو  َلوُسَر  ای  اُولاَق  ِهَّنَجلا  ِضایر  ِیف  اوُعَترا 
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.رکِّذلا ُِسلاجَم  لاق  ِهَّنَجلا 

او نشان  ددرگ ، سکعنم  اوه  رد  دیآرب و  نوچ  دـب  نخـس  گناب  دـب : تفگ  گناب  یعادـلا ) هدـع  زا  ص 63 ، ج 90 ، راونالاراحب ، )
.خزود زا  تسا  يرد  ندش 

نوچ نانآ  هک  هدم  شوگ  ناشیدنادب  هتفگ  هب  رگنب و  دوخ  راذگم : دوخ  دید 
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.دنناوخ یم  رادرم  هب  ار  وت  دنا  ناسکرک 

( يدزیا فطل   ) هَّللا لبَح  هب  دراذـگاو و  ار  نانآ  دـیاب  .نادرخبان  ناصقان و  زا  ندرک  يوریپ  زا  تسا  يراذـنا  سگرن :...  نوچ  مشچ 
.تسا دعب  تیب  رد  هکنانچ  دز ، رد  گنچ 

تساوه زا  هتسبب  اهرپ  ار  غرم  تساوه  زا  هتـسشن  نادنز  رد  قلخ  ار  داع  رم  يرـصرص  دش  اوه  نیک  اوه  ندرک  اهر  هَّللا  ُلبَح  تسیچ 
زا راد  ِتبیه  خیمراچ و  تساوه  زا  ران  هلعـش  هنحـش  مشخ  تساوه  زا  مرـش ، نایروتـسم  زا  هتفر  تساوه  زا  مرگ  يا  هبات  ردنا  یهام 

هجنکش یهجن  ات  کیل  تساه  هجنکشا  دوخ  بیغ  رد  ار  حور  نیبب  مه  ار  ناج  ماکحا  هنحش  نیمز  رب  يدید  ماسجا  هنحـش  تساوه 
دناد هچ  وا  هایـس  ِبآ  رد  داز و  هَچ  رد  هکنآ  راکـشآ  ددرگ  ّدـض  زا  دـض  هکنآز  رامَد  هجنکـشا و  ینیب  يدـیهر  نوچ  تساـفخ  رد 
ِبانَج نِم  لیبَس  لَس  َكاوَه  ِیف  قِّرَُطت  َال  قح  مینـسَت  زا  قارغَـس  دسر  رد  قح  ِمیب  زا  اوه  يدرک  اهر  نوچ  هاچ ؟ جنر  تشد و  فطل 
تسد تفگ  شیپ  تیب  رد  هَّللا :...  ُلبَح  تسیچ  شیِرَع  نِم  َیلوا  ِشرَعلا  َّلِظ  َّنا  شیشَحلا  َلثِم  يَوَهلا  َعَط  نُکَت  َال  لیبَسلَّسلا  َوَحن  ِهَّللا 

یناسفن ياه  شهاوخ  نوچ  .تسا  سفن  نیاوه  ندراذگاو  هَّللا » ُلبَح   » هک دـهد  یم  حیـضوت  تیب  نیا  رد  .نز  هّللا » لبح   » هب هناروک 
.یبای یم  هار  ادخ  هب  يدراذگاو ، ار 

روتـسد زا  ندرکن  يوریپ  نتـشذگن و  سفن  ياوه  زا  تخادنارب  ار  نایداع  هچنآ  . 2 تیب 2648 / لیذ  هب : دینک  هاگن  داع : رـصرص و 
.تشک ار  نایداع  هک  يرصرص  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .دوب و  ناشربمیپ 

زا هتشذگ  هتسشن :...  نادنز  رد  قلخ 
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راک سفن  ياوه  هب  نوچ  مرجم  هک  يرهاظ  ینعم 
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ملاع رد  ریـس  زا  و  تسا ، ندـنام  نادـنز  رد  ندوب  ینامـسج  ياه  شهاوخ  مسج و  ریـسا  هک  تسا  یتراشا  نآ  رد  دور ، یم  نادـنز 
.ندش مورحم  ینعم 

.يداهنن ماد  دوخ  دایص  هکلب  يداتفین  دایص  ماد  رد  غرم  چیه  یتسین  مکش  روج  رگ  دیوگ : يدعس  هکنانچ  هداتفا ، ماد  هب  هتسبب : اهرپ 
قح توکلم  رد  ریـس  زا  ار  وا  سفن  شهاوـخ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  یناـسنا  زا  تیاـنک  اـنالوم  تیب  رد  871 و  «( 35  » ص ناتسلگ ، )

.تسا هتشادزاب 

.داتفا ماد  رد  ات  درکن  دوخ  راک  هراچ  هک  یهام  هس  نآ  زا  یکی  ناتساد  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  هبات :...  ردنا  یهام 

دناشن شتآ  نآ  رد  ار  وا  یقمحا  دنام  ماد  دنا  دندنکفا و  ماد 

ياهرفیک نایب  هدـمآ  تیب 3495  اـت  تیب  نیا  رد  هک  ییاـه  لاـثم  يا  هباوـخمه  وا  تشگ  تقاـمح  يا ا  هباـت  تشپ  هـب  شتآ  رـس  رب 
هکنانچ تسا  یحور  ای  ینورد  ياهرفیک  اهرفیک ، نیا  زا  ادج  اما  دننیب ، یم  هانگ  نابکترم  سفن و  ياوه  ناوریپ  هک  تسا  ینامـسج 

.دیوگ

هدیـشوپ تسین و  یندید  یحور  ياه  هجنکـش  اما  دید  ناوت  یم  سح  هدـید  هب  ار  ینامـسج  ياه  باذـع  دوخ :...  بیغ  رد  ار  حور 
.يوش اهر  ینامسج  ياه  شهاوخ  دیق  زا  هک  ینیبب  ار  نآ  یناوت  یم  یماگنه  اهنت  تسا و 

.تکاله رامَد :

.دنیب یم  دازآ  ار  دوخ  تسا و  هاگآ  ان  ینورد  ياه  هجنکش  زا  تسا ، یناسفن  ياه  شهاوخ  ریـسا  هکنآ  راکـشآ : ددرگ  دض  زا  دض 
رس هب  يدنب  هچ  رد  هک  دش  دهاوخ  هاگآ  دیآرد ، سفن  يوه و  تراسا  زا  نوچ 
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: تسا هدرب  یم 

هابت ار  تنورد  يامیس  درک  هایس  ِگید  يا  توت  ربوت  گنز 

اهرارسا دش ز  روک  ات  دش  عمج  اهراگنز  رب  راگنز  تلد  رب 

يوُج دشاب  را  دیامنب  رثا  نآ  يُون  رگید  رب  دود  نآ  دنز  رگ 

دوــــــــــش اوــــــــــسر  هیــــــــــس  نآ  يدــــــــــیپس  رب  دوــــــــــش  ادــــــــــیپ  دــــــــــض  هــــــــــب  يزیچ  ره  هــــــــــکنآز 
__________________________________________________

يداجس رتکد  رکذت  ( 35)
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.دناد یمن  نآ  زج  یتذل  هتفرگ ، وخ  ینامسج  ياه  تذل  اب  هکنآ  داز : هچ  رد  هکنآ 

.يوْأَْـملا َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَـف  .يوَْـهلا  ِنَـع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماـقَم  َفاـخ  ْنَـم  اَّمَأ  َو  مـیرک : نآرق  هـب  تـسا  تراـشا  يدرک : اـهر  نوـچ 
.راد هلول  هزوک  قارقَس : قارغَس : ( 41 - 40 تاعزان ، )

زا ار  لیبسلـس  هار  رادـمرب  ماگ  دوخ  ياوه  رد  قّرَُطت :...  َال  ( 27 نیففطم ،  ) .ٍمِینْسَت ْنِم  ُهُجاِزم  .یتشهب َو  بارش  وکین ، بارـش  مینـسَت :
نامرف رد  هک  کشخ  هاـیگ  نوچ  يَوَهلا :...  َعوَط  نُکَت  اـَل  هیآ 81 ) ناسنا ، هروس  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا   ) .سرپب ادـخ  هاـگرد 

.تسا يوایند )  ) نابیاس هیاس  رد  ندرب ) رس  هب   ) زا رب  ندوب  شرع  هیاس  رد  هک  ورم  سفن  ياوه  یپ  رد  تسا  داب 

رَقَبلا ُسأَر  نیز  بیرفم  ار  ریـش  ردـق  نیا  دومرفن  هش  دوخ  لد  اب  دـیرخ  مزاب  هملظم  نیز  رتدوز  دـیرب  سپاو  ار  بسا  ناطلـس  تفگ 
بـسا مسج  رب  دهن  یک  واز  هرهُـش  نیا  تسا  تعنـص  بسانم  سب  واگ  خاش  یبسا  رب  قح  دزودن  ور  واد  يرآ ز  نایم  ردنا  واگ  ياپ 

زو اه  جیرهِص  نآ  يوس  نیا  يوس  زا  اه  جیرخت  اهرصق  نایم  رد  هتخادرپ  لِقتنم  ياهرـصق  هتخاس  بسانم  ار  نادبا  واز  واگ  وضع  وا 
اهتنم یب  یملاع  ناشنورد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3558 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مد  لالَجلاوُذ  زا  لد  مشچ  طسب  ضبق و  ار  هاچ  رعق  هضور  دیامن  هگ  ار  هام  دیامن  یسوباک  وچ  هگ  اضف  نیدنچ  یهگرخ  نایم  رد 
ینادرگب نوچ  رخآ  هب  ات  امن  قحار  قح  تشز و  مه  ار  تشز  یفطصم  قح  زا  تساوخرد  ببس  نیز  لالح  رحس  دنک  یم  نوچ  مد 

نیا همـشچرس  قح  رکم  درک  داـشرا  نآ  دـب  شکلملا  کـلام  درف  کـلملادامع  نآ  درک  هک  رکم  قَـلَق  رد  متفا  هن  ینامیـشپ  زا  قرو 
زا ندـیرخ : زاب  هملظم  زا  سالپ  ردـنا  ندز  دـناد  یـشتآ  سایق  رکم و  تلد  رد  دزاس  هکنآ  تسایربک  ِنیعَبـصا  َنَیب  بلق  تساهرکم 

( .مربب بصغ  هب  ار  يرگید  لام  ادابم  دیربب  ار  بسا   ) .نتشادزاب ندش  هدولآ  هانگ  هب  ندرک و  متس 
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یم واگ  رـس  هب  بسا  نیا  رـس  تفگ  ار  هاش  کلملادامع  . 6 تیب 3457 / هب  تسا  تراـشا  .واـگ  رـس  رقبلا : سأر  بیرفم :...  ار  ریش 
ارم بسا  رب  بیع  نیا  نداهن  اب  هک  درکن  تروشم  شیوخ  لد  اب  اما  دوب  هتفاـیرد  ار  بسا  ییاـبیز  دوخ  هاـش  .تسا  بیع  نیا  دـنام و 

.تفریذپ هنادلقم  ار  وا  هتفگ  و  دهد ، یم  بیرف 

.راک رد  تسا  نادان  ندرک  تلاخد  زا  تیانک  نتشاد : نایم  رد  ياپ  واگ  ای  ندروآ : نیام  رد  واگ  ياپ 

ییوگ یم  هچ  یناد  یمن  رخآ  يرونا  تسا  ربنَع  یب  مچرپ و  یب  يرخ  زا  واگ  نیا  هکناز  وشم  هّرَغ  نایم  رد  يدـید  واگ  ياـپ  هچرگ 
واد .دنا  هتـشون  نآ  يارب  نوگ  هنوگ  ياه  ینعم  دوخ  هقیلـس  هب  ناحراش  واد : بالخ  رد  رخ  نارم  دراد  نایم  ردـنا  ياپ  واگ  شومخ 

ینعم هب  درن و  يزاب  حالطصا 
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يواگ رـس  ادخ  .ینک  یم  هلخادم  هنادان  دسر ، یم  وت  هب  هک  نخـس  تبون   ) .دهد یم  ار  ینعم  نیمه  مه  تیب  نیا  رد  .تسا و  تبون 
.تسین یتشز  صقن و  یتسه  ناهج  رد  و  تسا ، رگیدـکی  اب  بسانتم  هدـیرفآ  یلاـعت  قح  هچنآ  قح : دزودـن  .دـهن ) یمن  بسا  هب  ار 
يرگید اب  بسانتم  دوخ  هدـیرفآ  رد  ار  يزیچ  ره  ناهج  هدـننیرفآ   ) .انب داتـسا  .اَّنب  واز : ( 50 هط ،  ) .يدَـه َُّمث  ُهَْقلَخ  ْیَـش ٍء  َّلُک  یطْعَأ 

.دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  هک  ساوح  ياهزکرم  زا  تسا  تراعتسا  لِقتنم : ياهرصق  .تسا ) هتفرن  عنص  ملق  رب  اطخ  هداهن و 

ماـقم اـب  هکنآ  رب  هوـالع  اـما  هتفریذـپ  ار  ینعم  نیمه  مه  یلراـنیپلگ  .هدرک  ینعم  ياـج  نمیـشن  کـشوک و  ار  نآ  يورقنا  جـیرخَت :
رد دـنهن و  یم  رگید  یقاطا  زا  هک  تسا  ورهار  ینعم  هب  جـیرخت  .دـنا  هتـشونن  نآ  يارب  ینعم  نینچ  اه  گنهرف  رد  درادـن ، تبـسانم 

.دراد زم  هب  ساوح  زکارم  زا  کیره  هک  تسا  یهار  زا  تیانک  تیب 

.تسا لخدم  خاروس و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  دیآ و  درگ  بآ  نآ  رد  هک  تسا  یکاغم  ای  ضوح  ینعم  هب  تغل  رد  جیرهِص :
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هدرک ریبعت  يوحن  هب  ناسنا  ندـب  تقلخ  زا  نافراع  زا  کیره  .تسا  تایلک  كردَـم  هک  ناـسنا  زغم  زا  تیاـنک  یهتنُم :...  یب  ملاـع 
تفه تفای  نامسآ  تفه  لاثم  رب  ار  رـس  دسیون : نینچ  وا  بیکرت  نتخانـش  يارب  مدآ  دبلاک  رد  سیلبا  نتفر  هرابرد  نیدلا  مجن  .دنا 

هَمِّهوَتُم و هّلیخَتُم و  نوچ  تفای ، تفه  يرشب  ياوق  رس  تاقبط  تفه  ره  رب  دوب ، هراّیس  هراتـس  تفه  نامـسآ  تفه  رب  هکنانچ  هقبط ،
هرکاذ هظفاح و  هرّکفتم و 
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رد اه  هوک  ناور و  ياه  يوج  اه و  هایگ  دوب و  ناتخرد  نیمز  رد  هکنانچ  تفای  نیمز  لاـثم  رب  ار  نت  و  كرتشم ...  ِّسح  هَرِّبَدـُم و  و 
تسا و لقع  هدرپارس  هک  رَّودم  يرس   57 - 67 ص ) دابعلاداصرم ،  ... ) ناور ياه  يوج  لاثم  رب  دوب  اـه  گر  و  دوب ...  اـه  يوم  نت 

فشک  ) .تفرگ ملع  لقع و  هب  تفرگ  هک  تمیق  فَّلؤم  صخش  نیا  فَّوجم و  داهن  نیا  .هتخاس  ساوَحلا  هعموص  يو  زا  ملع  عمجم 
.دشاب نآ  دننام  ترابع و  نیا  زا  رثأتم  انالوم  هدورس  هک  تسین  رود  ص 545 ) ج 8 ، رارسالا ،

، درادنپ یم  ابیز  ار  تشز  هاگ  تشز و  ار  ابیز  هاگ  هک  تاَّیِعقاو ، تخانش  رد  یمدآ  ياهاطخ  هب  تسا  تراشا  ندومن : سوباک  ار  هام 
تـسه هکنانچ  ار  هچره  تساوخ  ادخ  زا  دیاب  .تسا  ندادن  صیخـشت  کین  ای  نتـسیرگنن و  کین  ای  مشچ  طسب  ضبق و  رثا  رب  نآ  و 

: دومرف یم  ص )  ) لوسر هک  مینیبب 

.َیِه اَمَک  اَینُّدلا  اَنِرا  َّمُهَّللا 

اطخ هب  دوش  راکشآ  اه  تقیقح  تمایق  رد  نوچ  ات   ) .نتخاس راکشآ  ار  تقیقح  ندینادرگ : قرو  ( 2 تیب 465 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )
.6 تیب 3459 / هب : دینک  هاگن  درک : هک  رکم  .میشاب ) هتفرن 

( .دشاب هدرکن  یمتـس  مه  هاش  دسرن و  ینایز  بسا  دـنوادخ  هب  ات  دوب  ادـخ  هدارا  هب  مه  تفگ  بسا  شهوکن  زا  کلملادامع  هچنآ  )
.2 تیب 1050 / لیذ  هب : دینک  هاگن  قح : رکم 

.2 تیب 1544 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نیعَبصا : نَیب  بلَق 

بسا و رب  کلملادامع  نداـهن  بیع  تبـسانم  هب  ساـیق ) رکم و   ) .تسرداـن ياـهرکم  نآ  ندودز  زا  تیاـنک  ندز : سـالپ  رد  شتآ 
شنیرفآ هب  ار  نخس  هاش ، نتفریذپ 
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زا تسام و  ندید  تسردان  زا  مینیب ، یم  يزیچ  رد  یبیع  ام  رگا  دیوگ  یم  دناشک و  یم  رگیدکی  اب  اهنا  ندوب  بسانتم  اه و  هدـیرفآ 
.دهد ناشن  ام  هب  تسه  هکنانچ  ار  زیچ  ره  تقیقح  میهاوخب  وا  زا  دیاب  سپ  .تادوجوم  رد  تسار  یلاعت  قح  هک  یفرصت 

هرخآ یلا  ار  هجاوخ  درم  ياپ  ندید  باوخ  هجاوخ و  روگ  رس  زا  ناشیا  نتشگزاب  راد و  ماو  ِبیرغ  نآ  درم و  ياپ  نآ  هّصق  هب  ندرک  عوجر 

ار هجاوخ  درم  ياپ  ندـید  باوخ  هجاوخ و  روگ  رـس  زا  ناشیا  نتـشگزاب  راد و  ماو  ِبیرغ  نآ  درم و  ياپ  نآ  هّصق  هب  ندرک  عوجر 
هرخآ یلا 

ار رانید  دص  رهم  درب  شیوخ  هناخ  يوس  شدرم  ياپ  تشگزاب  هجاوخ  روگ  زا  بیرغ  نوچ  تشذگرـس  شوخ  نیا  دمآ  تیاهن  یب 
زا بیرغ  اب  دوب  هدید  وا  رُسی  رسُعلا  َدَعب  هچنآ  تفکـش  لگ  دص  شلد  ردنا  دیما  زک  تفگ  شاه  تیاکح  دروآ و  شتول  درپس  وا  اف 
نآ ردنا  ار  هجاوخ  نویامه  نآ  درماپ  دید  ناج  ياعرَم  ات  تخادـنا  ناشباوخ  نانک  هناسفا  تشذـگب و  بش  مین  دوشگ  بل  نآ  هّصق 
یب دوبن  نامرف  منداد  خساپ  کیل  کی  هب  کی  مدینش  نم  یتفگ  هچنآ  کمناب  ِدرم  ياپ  يا  تفگ  هجاوخ  ارـس  ردص  رب  باوخ  بش 

ات شاف  بیغ  ياهزار  ددرگن  ات  دـنا  هداهنب  ام  ياه  بل  رب  رهُم  دـنچ  نوچ و  زا  میا  هتـشگ  فقاو  وچ  ام  دوشگ  متـسراین  بل  تراشا 
همه ام  شوگ  ِشقن  دش  رَک  میـشوگ  همه  ام  ماخ  مین  تنحم  گید  دنامن  ات  مامت  تلفغ  هدرپ  دَّردن  ات  شاعم  شیع و  مِدَـهنُم  ددرگن 

ناـهنپ زور  نتـشِک  زور  ناـهج  نآ  تسا  نیع  تسا و  هدرپ  ناـهج  نیا  ناـمز  نیا  میدـید  میداد  اـم  هچره  شومخ  بل  نکیل  میقطن 
ندوردب تقو  تسا  ندرک  ناشیرپ  یکاخ  رد  مخت  تسا  ندرک 
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هـسیک رهُم : .دنام ) مامتان  رادماو  درم  ناتـساد   ) .ندیـسرن نایاپ  هب  ندمآ : تیاهن  یب  ندـش  ادـیپ  دـمآ و  شاداپ  زور  ندز  لَجنِم  هگ 
دندروایب يرهم  روف  رب  و  همان ) تغل  لـقن  هب  ص 212 ، یقهیب ، خیرات   ) .هویرَه رازه  یـس  دنزرف  مان  هب  رگید  رهم  .هدزرهم و  هتـسبرس 

ص 66) هلاقمراهج ،  ) .يروباشین رانید  دص 

521 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ندروخ اذغ  يارب  نداهن  هرفس  ندروآ : تول 

ات تفگ  وا  يارب  دوب  هدید  دوخ  هک  یتخس  زا  سپ  شیاشگ  زا  اه  ناتساد  .تسا  ( 6 - 5 حرش ،  ) میرک نآرق  زا  هتفرگ  رسی : رسُعلاَدَعب 
.دریگ مارآ  شرطاخ 

.دنک یم  ریس  نآ  رد  یناویح  ناج  نتفر  باوخ  هب  ماگنه  یناسنا  ناج  هک  یملاع  ناج : ياعرَم  .هاگارچ  یعرَم :

.هتسشن ارس  ردص  رب  دید  باوخ  رد  ار  هجاوخ  بش  نا  رد  بش :...  نآ  ردنا 

تلفغ رد  مدرم  هک  تسا  نآ  تحلـصم  ایند  نیا  رد  .گرم  زا  سپ  تقیقح  ندش  راکـشآ  هب  تسا  تراشا  میا : هتـشگ  فقاو  وچ  ام 
.دنرب رس  هب 

( .میشاب شوماخ  دیاب  اما  میهاگآ  تقیقح  زا  ناگدرم  ام   ) تسا تفآ  ار  ناهج  نیا  يرایـشوه  تسا  تلفغ  ناج  يا  َملاع  نیا  ُنتـسا 
ثیدح يونثم  ثیداحا  رد  نآ  زا  لقن  هب  يونثملا و  حرش  یف  يوقلا  جهنملا  رد 

َنوقال ُمتنا  اَم  َنوُمَلعت  َول 

.درادن ینادنچ  طابترا  مینیب ، یم  هکنانچ  یلو  هدش  هتسناد  تیب  نیا  ذخأم  دش  هتشون   6 تیب 3524 / لیذ  هک 

دراد نورد  هچره  سکره  ات  تسالتبا  راد  ناهج  نیا  .ندیـسرن  لامک  هب  شیامزآ  ندـنام : ماخ  مین  تنحم  گید  .شیامزآ  تنحم :
ام هچره  .دـنام ) مامتان  نانآ  شیامزآ  دـنوش و  هاگآ  ادابم  میزاس  هاـگآ  ار  اـیند  مدرم  میناد  یم  هچنآ  زا  دـیابن  اـم   ) .دزاـس راکـشآ 

تراشا میداد :
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زور زا  تیانک  نتـشِک : زور  ( 8 - 7 هلزلز ،  ) .ُهَرَی ارَـش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  میرک : نآرق  هب  تسا 
.ناهج نیا  رد  لمع 

.ناهج نآ  نوردب : تقو 

.نورد تلآ  لَجنِم :

.نتشادرب ياج  ناهج  نآ  تسا و  نتشک  راک و  ياج  ناهج  نیا 

هک ناثراو  هب  ندرک  ماغیپ  میس و  نآ  نفد  ياج  نداد  ناشن  دوب و  هدمآ  هک  ار  تسود  نآ  ماو  هوجو  درم  ياپ  نآ  هب  باوخ  رد  هجاوخ  نتفگ 
دهاوخ هکنآ  ره  ات  دنراذگب  اجنآ  مه  دنکن  لوبق  ار  یـضعب  ای  دنکن  لوبق  نآ  زا  چیه  وا  هچرگا  دنریگن و  زاب  چیه  دننیبن و  رایـسب  ار  نآهتبلا 

اب نم  هک  دریگرب 

هب ندرک  ماغیپ  میـس و  نآ  نفد  ياج  نداد  ناشن  دوب و  هدـمآ  هک  ار  تسود  نآ  ماو  هوجو  درم  ياپ  نآ  هب  باوخ  رد  هجاوخ  نتفگ 
دنراذگب اجنآ  مه  دنکن  لوبق  ار  یـضعب  ای  دنکن  لوبق  نآ  زا  چیه  وا  هچرگا  دنریگن و  زاب  چیه  دننیبن و  رایـسب  ار  نآهتبلا  هک  ناثراو 

هرخآ یلا  ددرگن  زاب  يا  هّبح  نم  ناقّلعتم  نم و  هب  میس  نآ  زا  هک  مدرک  اهرذن  ادخ  اب  نم  هک  دریگرب  دهاوخ  هکنآ  ره  ات 

هک رهگ  هراپ  هس  ود  وا  رهب  هتسب  ربخ  شماو  زا  مدوب  هدونش  نم  دیـسر  دهاوخ  وا  هک  مدید  یمه  نم  دیدج  نامهم  ِداد  نونکا  ونـشب 
هلـضَف رازگرب  وگ  نیا  ضعب  زا  ار  ماو  رازه  ُهن  وا  بَهَذ  زا  دراد  ماو  شیر  هنیـس  ددرگن  ار  مفیـض  هک  ات  شیب  دنتـسه و  وا  ماو  يافو 

نیا تسا  هتـشون  رتفد  نالف  رد  مهد  دوخ  تسد  هب  نآ  اـت  متـساوخ  نک  جرَد  مه  ارم  وگ  ییاـعد  رد  نک  جرخ  وگ  یـسب  نیز  دـنام 
نالف رد  وا  مان  هتشبن  ّيرونَخ و  رد  وا  ماو  رهب  تسا  توقای  لعل و  ندع  ِّرُد  ودب  مراپـسب  هیفُخ  نم  هک  ات  مدادن  تلهم  لجا  دوخ  مَِسق 

رد كوُعَدخَی  َال  نا  ِعیَبلِاب  دِهَتجاَف  كوُلم  زج  دنادن  ار  نآ  تمیق  ما  هدروخ  نیشیپ  رای  نآ  ِمغ  نم  ما  هدرک  نوفدم  شیقاط 
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چیه دـهاوخن  نآ  جاور  هک  تُفیم  رد  سرتـم و  نآ  ِداـسک  زا  راـیتخا  زور  هس  تخومآ  لوسر  هک  رارِغ  ِفوـخ  زا  وـت  نک  نآ  عوـیب 
رو دنهن  نامهم  نآ  شیپ  ینارگ  یب  دنَهُکشن  رز  نآ  ِّيرایسب  ات ز  وم  هب  وم  مه  وگب  ار  ّتیصو  نیو  وگب  نم  مالـس  ار  مناثراو  تفخ 

يونثم حرش  ریش  چیه  دیان  زاب  ناتسپ  يوس  ریقن  مناتسن  زاب  مداد  هچنآز  هدب  یهاوخ  ار  هک  ره  ریگب و  وگ  هِِرف  نیا  مهاوخن  وا  دیوگب 
523 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  ) 

هکره شرَد  رب  ار  اطع  نآ  دنزیرب  ات  شرز  نآ  دیابن  رد  ددـنبب  رو  لوسر  ِلوق  رب  هَلِخن  ِّدِرتسُم  لوُکا  ار  یق  گس  وچمه  دـشاب  هتـشگ 
اور رو  لالَجلاوُذ  اب  اهرذـن  نم  ما  هدرک  لاس  ود  زا  نآ  ما  هداـهنب  وا  رهب  درَتسُم  ار  ناـصلخم  هیدـه  تسین  درب  یم  رز  درذـگب  اـجنآ 
ادـخ زا  دوشگ  رب  ناشیا  رب  تنحم  ِرَد  دـص  دوز  دـننالوژپ  ار  مناور  رگ  دـتفوا  ناشنایز  دوخ  نادـنچ  تسیب  دتِـس  نآز  يزیچ  دـنراد 
هّیضق ود  دنامب  ات  داشگرب  مهاوخن  نآ  رکذ  هب  بل  داد  حرش  ار  وا  رگید  هَّیـضق  ود  قِحتـسُم  رد  ار  ّقح  دناسر  هک  ِقَبل  نم  مراد  دیموا 

.درمیاپ هب  تسا  هدرم  هجاوخ  نخس  ونشب :...  زارد  نیدنچ  يونثم  ددرگن  مه  زار  ّرِس و 

.دسرب رادماو ) درم   ) ودب دیاب  هچنآ  نامهم : ِداد 

هدـهع رب  هک  ماو  زا  دریگب و  مناـمهم  اـت  مدوب  هدرک  هداـمآ  ار  نآ  نم  .تسوا  ماو  هزادـنا  زا  شیب  اـهرهوگ  نآ  وا :...  ماو  ياـفو  هک 
.دوشن هدرزآ  دراد ،

.رز بهَذ :

.نتخادرپ ندرازگرب :

.دنک اعد  ارم  دزاس و  دوخ  هنیزه  ار  یتدایز  ماو  تخادرپ  زا  سپ  دنام :...  هلضَف 

: مَِسق
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.همِسق عمج 

هب .دنراد  هگن  لوپ  نآ  رد  هک  یلگ  هزوک  رُونَخ : .تشاذگن ) لجا  مهدـب  وا  هب  ار  نآ  نارگید  زا  ناهنپ  متـساوخ  یم   ) .یناهنپ هَیفُخ :
.کَُّلق زورما  حالطصا 

.ّفَر .هچقاط  قاط :

: هداد ینافرع  ینعم  نادـب  هدـنادرگرب و  دوخ  قایـس  زا  ار  بلطم  يورقنا  .دـنهدن  بیرف  ار  وت  تلماعم  رد  ات  شوکب  عیَبلاـِب : دِـهَتجاَف 
.تسا زیمآ  فلکت  یلیوأت  نکیل  .يونثم  ياه  نومضم  توقای  لعل و  دنا و  ناکلاس  كولم 

.ندش نوبغم  میب  .ندروخ  بیرف  میب  رارِغ : فوخ 

524 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: رایتخا زور  هس 

 ...: سرتم نآ  داـسک  زا  ( 3 تیب 3495 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) راـیتخا ار  دوخ  زور  هس  نک  طرـش  رارغ  زا  یـسرت  هک  یعیب  رد  تفگ 
: ندیهکـش .دوش  هتـساک  اـهرهوگ  نیا  شزرا  ناـمز  تشذـگ  اـب  اداـبم  هک  تفیم  رد  هشیدـنا  نیا  رد  و  سرتم ! .تسا  هجاوخ  نخس 

.ندرک میب  .ندیهوکش 

.ینیگنسرس يراوشد ، ینارگ :

.رایسب نوزف ، هِرف :

.مک رایسب  يزیچ  زا  تیانک  .تسامرخ  هتسه  يور  رب  هک  تسا  یلاخ  تغل  رد  ریقن :

.دهاوخ زاب  ار  هدوشخب  هکنآ  هَلِحن : درتسم 

: تسا هدش  لقن  ثیدح  ياه  باتک  رد  ینس  هعیش و  قیرط  زا  هک  یثیدح  هب  تسا  تراشا  ص :)  ) لوسر لوق  رب 

.ِهئیَق ِیف  ُدوُعَی  َُّمث  ُئِقَی  ِبلَکلاَک  ِِهتَبِه  ِیف  ُدئاَعلا 

ص 488) ج 6 ، يوقلا ، جهنملا  )

.ِهئیَق ِیف  ِدئاَعلاَک  ِِهتَبِه  ِیف  ُِدئاَعلا  .ِهئیَق  ِیف  ُعجرَی  ِبلَکلاَک  ِِهتَبِه  ِیف  ُدوُعَی  يِذَّلا 

گـس نوچمه  دهاوخب  ار  هدیـشخب  دشخب و  يزیچ  هکنآ  ص 217 ) يونثم ، ثیداحا  هبه ، باـب  ص 204 ، ج 3 ، يراخب ، حیحـص  )
.ددرگزاب هدرک  یق  هچنادب  دنک و  یق  هک  تسا 
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.ِهئیَق ِیف  دئاَعلاَک  ِِهتَبِه  ِیف  ُدئاَعلا 

( هرصبتلا همامالا و  بابل  زا  ص 189 ، ج 100 ، راونالاراحب ، )

ُلثِم اهِیف  ُعِجرَی  َُّمث  ٍهَقَدََصب  ُقَّدَصَتَی  يذلا 
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.ِِهئیَق ِیف  ُعِجرَی  ُّمث  ُِیئقَی  يِذَّلا 

.مهاوخن ار  رز  نآ  دیوگب  ددنبب و  دوخ  يور  هب  رد  دور و  هناخ  هب  رگا  رد :...  ددنبب  رو  ص 268 ) ج 10 ، راونالاراحب ، )

هجنر ندنالوژپ : .دید ) دنهاوخ  نایز  ربارب  تسیب  دـنرادرب ، دوخ  يارب  لام  نآ  زا  يزیچ  مناثراو  رگا   ) .ندتـس دتـس : دـنراد : اور  رو 
.ندرک

.كریز قَبل :

.درک ییاریذپ  رادماو  درم  زا  تشگزاب و  هناخ  هب  تفگ و  وا  روگ  رانک  ار  رادماو  درم  يارجام  تفر و  بستحم  روگ  رـس  رب  درمیاپ 
دید باوخ  رد  ار  بستحم  تفر  باوخ  هب  نوچ 

525 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناثراو .تسوا  لام  همه  ما  هدرپس  كاخ  هب  اج  نـالف  رد  ما و  هدرک  هداـمآ  رهوگ  وا  يارب  درم  نیا  ماو  غلبم  زا  رتشیب  نم  تفگ  ودـب 
.دننیب یم  نایز  دنرادرب  رگا  دنادن و  ار  نآ  زا  يزیچ  نتشادرب  قح  نم 

شوخ تسم و  ادرم  ياپ  یتساهاداوس  هچ  رد  نامهم  تفگ  ناـنک  هحون  هگ  ناـیوگ و  لزغ  هگ  ناـنز  کتـشگنا  باوخ  زا  دـیهجرب 
یتسدیمر ز هک  ناتـسودنه  وت  لیپ  هدـید  باوخ  الَف  رهـش و  رد  وت  یجنگ  یمن  هک  الَعلاُوب  يا  شود  باوخ  يدـید  هچ  ات  یتساخرب 

رادید ِیپ  ناج  هدرپس  نآ  ار  رادیب  هجاوخ  مدید  باوخ  ما  هدید  یباتفآ  دوخ  لد  رد  ما  هدید  یبوخ  كانادوس  تفگ  ناتـسود  هقلح 
ار شـشوه  لقع و  یتسم  هک  ات  درمـشرب  نینچ  نیا  دوخیب  تسم و  یَنَع  ٌرما  نا  َفلالاَک  ٌدحاو  یّنُملا  یِطعُم  هجاوخ  مدـید  باوخ  ار 

باوخ یشهیب  رد  اه  شوه  هداهن  يا  یـشوخ  رحب  يا  تفگ  دمآ  دوخ  اب  زارف  دمآ  وا  ِدرِگ  ُهبنا  قلخ  زارد  وا  داتفا  هناخ  نایم  رد  دربب 
رد
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دـض ردنا  دض  رقف  ِّلُغ  ردنا  هتـسب  تلود  قوط  رقف  ِّلُذ  رد  ینک  ناهنپ  يرگناوت  ییرادـلد  یلد  یب  رد  يا  هتـسب  ییرادـیب  يا  هداهنب 
هتفگ هب  اـت  جرخ  لذـب و  زا  هدـش  ناـیور  اـه  لـخد  جرد  دورمن  شتآ  ردـنا  هضور  جردـنم  نازوس  بآ  ردـنا  شتآ  جردـنم  ناـهنپ 

رز ینوزفا  شـشوج و  طبترملا  معن  تاریخلا  اّمنإ  ّطق  تاقدّصلا  نم  لام  صقن  ام  حابَر  یَمعُّنلا  ِیلوا  ای  ُحاَمَّسلا  حاَجن  هاش  یفطـصم 
نیریش هویم  نابـش  تناگرُگ  مه ز  تتالَـص  نآو  نابـساپ  ار  تا  هسیک  تتاکز  نآ  تالَـص  رد  رکنم  اشحف و  زا  تمـصع  تاکز  رد 

مدع رد  يا  هویم  ار  نیمز  هداز  اذغ  نآز  يا  هویـش  زا  كاخ  توق  هتـشگ  لبِز  گرم  ریز  رد  نادواج  ِّیگدنز  گرب  خاش و  رد  ناهن 
رد جرد  یملاع  عمـش  ّيرون و  نوردـنا  یمَلظُم  شنورب  زا  گنـس  نهآ و  ییدوجـسم  يدـجاس  تشرـس  رد  ییدوجوم  هدـش  ناـهنپ 

526 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ینشور  نادنچ  مشچ  داوس  رد  ینِمآ  نارازه  یفوخ 

زا دیهجرب  سیلب  ینعی  ین  هاش  دنیب  واگ  سیفن  نآز  دزیرگ  يریپ  يرخات  يا  هداهنب  يا  هناریو  رد  جنگ  يا  هداز  هش  نت  واگ  نوردنا 
.درمیاپ باوخ :... 

درجم ـالَعلاُوب : ( 5 تیب 957 / هب : دـینک  هاگن   ) .تسا نتـشگ  نامداش  هناشن  ندز » کتـشگنا   » .ناـمداش زا  تیاـنک  ناـنز : کتـشگنا 
.تسا باطخ 

یمن يزیچ  رد  ینامداش  زا   ) .نابایب ارحـص ، تالَف ، هالَف : الَف : العلاوب  هجاوخ  سواط  يا  هن  سپ  ـال  هک  اـتفگ  ینک ؟ ناـسواط  گـناب 
.2 تیب 2221 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ندید : ناتسودنه  باوخ  لیپ و  .یجنگ )

ینعم تفگش  هدننک ، هتفشآ  زیگنا ، مهوت  همان ، تغل  رد  .دنا  هدرک  ینعم  زیمآ  نونج  ار  نآ  ناحراش  ضعب  كانادوس :
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ِتلماـعم هب  كاـنادوس  ریـسفت  تسا  تلماـعم  ادوس ،»  » ینعم زا  یکی  هکنادـب  هجوت  اـب  یلو  دـنا  هدروآ  دـهاش  ار  تیب  نیمه  هدـش و 
نیا یناگدـنز  قح  رادـید  يارب  هک  ناج :...  هدرپس  .تسه ) يدوس  نآ  رد  هک  ما  هدـید  یـشوخ  باوخ   ) .تسا رت  بسانم  روآدوس 

.دراذگاو ار  یناهج 

.تجاح هدنروآرب  .تسا  هدنهاوخ  يوزرآ  هچنآ  هدنشخب  ینُملا :...  یِطعُم 

فصو دوخیب : تسم و  .دوب ) نت  رازه  نوچ  نآ ) ندوشگ  رد   ) دمآ یم  شیپ  یلکـشم  رگا   ) .رازه دنچ  مه  یکی  فلالاَک :...  ٌدِحاَو 
، تفر رکـس  ملاع  رد  داد و  تسد  ودـب  یتسم  تلاح  تفگ ، یم  زاب  دوب  هدـید  هک  ار  یباوخ  نوچ  درمیاـپ  .هجاوخ  هن  تسا  درمیاـپ 

.تشگزاب وحَص  ملاع  هب  سپس 

.هَمسا ّزَع  تسا  راگدرورپ  بطاخم  یشوخ : رحب  يا 

هک یباوخ  رد  رادـماو  درم  لکـشم  ندـش  هدوشگ  هب  تسا  تراـشا  .ندومن  باوخ  ملاـع  رد  ار  یهاـگآ  نداـهن : یـشهیب  رد  شوـه 
.دید درمیاپ 

.یمرآان رد  ار  شمارآ  يدوب و  هداهن  نتفخ  رد  ار  رادماو  درم  نیا  راک  هرگ  ندوشگ  رد :...  باوخ 

527 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوش هدناوخ  يرگنات »  » دیاب يرگناوت :

دض رد  دض   » .تسا هدمآ  يونثم  رد  اهراب  هک  دنک ، یم  هراشا  یبلطم  هب  نداهن ، باوخ  رد  يرادیب  هلمج  تبسانم  هب  دض : ردنا  دض 
شتآ رد  هضور  ( 6 تیب 3497 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .نتـشگ دـیدپ  جرخ  زا  لخد  و  ندوب ، شتآ  رد  غاـب  بآ ، رد  شتآ  نداـهن ،»

.2 تیب 1549 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دورمن :

.يزوریپ هاشداپ  .تسوا  دوجو  تکرب  زا  اه  يراگتسر  همه  هک  حاجن : هاش  .يزوریپ  حاَجن :

يولوم دمحا  نب  فسوی  يورقنا و  هک  تسا  یثیدح  زا  هتفرگ  .تسا  ندرب  دوس  ندرک  ششخب  اه  تمعن  دنوادخ  يا  حمَّسلا :... 
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، راونالاراحب « ) .حامَّسلا َکَسفَن  دِّوَع  : » تسا ع )  ) یلع نانخس  رد  ریثا .) نبا  هیاهن  « ) .ٌحَابَر ُحامَّسلا   » .دنا هدروآ  دوخ  حرـش  رد  ار  نآ 
.ار لام  نتشادهاگن  تسا  تلیسو  وکین  ندرک  ییوکین  انامه  هتفاین  شهاک  هقدص  زا  یلام  زگره  لام :...  صَقَن  اَم  ص 232 ) ج 74 ،

: تسا ثیدح  زا  هتفرگرب  تسخن  تیب  مین 

.ٍلاَم نِم  ٌهَقَدَص  تَصَقَن  اَم 

: تسا ع )  ) قداص ماما  ياه  هدومرف  زا  و  ص 235 ) ج 2 ، دمحا ، دنسم  )

.ِهاَکَز َال  ٍهَقَدَص َو  نِم  ٌلاَم  َصَقَن  اَم 

.ِتاقَدَّصلا ِیبُْری  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رز : ینوزفا  ششوج و  ص 209 ) ج 75 ، راونالاراحب ، ص 207 ، ج 2 ، هملا ، فشک  )
(276 هرقب ، )

َهالَّصلا َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ءاشحف : زا  تمصع  روگنا  دهد  رتشیب  دنزب  نابغاب  وچ  ار  رز  هلـضف  هک  نک  رد  هب  لام  تاکز 
: تتاکز نآ  ( 45 توبکنع ، .ِرَْکنُْملا  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت 

.ِهاَکَّزلِاب مَُکلاَوما  اُونِّصَح 

زا كاخ   ) .دوک لبِز : .تسا ) هانگ  ینامرفان و  زا  وت  هدـنرادزاب  زاـمن   ) .تیـصعم زا  تراعتـسا  ناـگرگ : ص 218 ) يونثم ، ثداـحا  )
ناهن رد  دهاک و  یم  لام  زا  رهاظ  هب  تاکز  هکنانچ  هدش :...  ناهنپ  مدع  رد  .دـیور ) یم  هویم  دوک  يورین  زا  دریگ و  یم  توق  دوک 

.دنادرگ یم  دوجسم  دناسر و  یم  قح  برق  هب  ار  وا  هدنب  یگدنب  دوش ، یم  نآ  ینوزفا  بجوم 

ینشور رگیدکی  هب  نهآ  گنس و  نتفوک  زا  اما  تسا ، هایس  ود  ره  نهآ  گنس و  .هنز  شتآ  گنـس  هب  تسا  تراشا  گنـس : نهآ و 
.دوش یم  راکشآ  تسا  ناهن  رد  هک 

528 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم ار  ناهج  مشچ  یهایس  اب   ) تساه ینشور  مشچ  یهایس  رد  هکانچ  یفوخ : رد  جرد 
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.تسا هتفهن  دیما  نارازه  میب  رد  مینیب )

.حور زا  تراعتسا  هداز : هش 

.ار وا  یتوکلم  حور  هن  دید  ار  وا  یکاخ  دبلاک  مدآ  زا  سیلبا  مدآ ، هدجس  زا  سیلبا  ندز  زاب  رس  هب  تسا  تراشا  دنیب :...  واگ 

ار دوخ  رسپ  هس  وا  ندرک  تّیصو  هاشداپ و  نآ  هصق 

هراشا

[ ار دوخ  رسپ  هس  وا  ندرک  ّتیصو  هاشداپ و  نآ  هصق  ]

باّون نینچ  اج  نالف  و  دیهن ، بیترت  ننیچ  اج  نالف  نم  کلامم  رد  رفس  نیا  رد  هک  ار  شیوخ  رـسپ  هس  وا  ندرک  تّیـصو  هاشداپ و  نآ  تیاکح 
دیدرگم نآ  درگ  دیورم و  هعلق  نالف  هب  هَّللا  هَّللا  اما  دینک  بیصن 

هراشا

اج نالف  و  دیهن ، بیترت  ننیچ  اج  نالف  نم  کلامم  رد  رفس  نیا  رد  هک  ار  شیوخ  رـسپ  هس  وا  ندرک  ّتیـصو  هاشداپ و  نآ  تیاکح 
دیدرگم نآ  درگ  دیورم و  هعلق  نالف  هب  هَّللا  هَّللا  اما  دینک  بیصن  باّون  نینچ 

رف ّرک و  اغو و  رد  اخـس و  رد  رت  هدوتـسا  يرگید  زا  یکی  ره  رظن  بحاص  تَنِطف و  بحاص  هس  ره  رـسپ  هس  دـُب  ار  هاـش  یهاـش ، دوب 
ات ز ردـپ  نآ  ِلیَخن  یبآ  دیـشک  یم  رـسپ  نینیع  ناهنپ ز  هر  زا  عمـش  هس  نوچمه  هش  ِناَنیَعلا  ُهَُّرق  عمج  هداتـسا  ناـگداز  هش  هش  شیپ 

نیع ود  ره  نیز  ناشنیَع  يراج  هتشگ  نیَدلاو  ِضایِر  دشاب  یم  هزات  باب  مام و  ضایر  ِيوس  دور  یم  باتـش  همـشچ  نیا  بآ  دنزرف 
من رجش  نادنزرف  هک ز  دیدپ  دیوگ  یمه  شلخن  یکـشخ  لیَخن  نآ  خاش  گرب و  ددرگ  کشخ  لیلع  يرامیب  همـشچ ز  دوش  نوچ 

نیمَس وت  مسج  هتشگات  اه  هیام  نیمز  زا  نامسآ و  هدیشک ز  يا  نیلفاغ  ای  ناتناج  لصّتم ب  نینچمه  ناهنپ  زیراک  اسب  يا  دیشک  یم 
«36»

نآ شاب ، ار  حور  تسا  هدـمآ  باَّهَو  ناک ز  ُتخَفَن  زج  درازگ  دـیاب  یمه  یتفرگب  هچنآک  دراـشف  دـیاب  یمه  مک  نیا ، تسا  هیراـع 
شمکحم عینـــــص  اـــــب  تبـــــسن  هـــــب  ین  شمیوـــــگ  یم  ناـــــج  هـــــب  تبــــــسن  هدـــــهیب  تـــــسا  هدـــــهیب  اـــــهرگد 

__________________________________________________

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 36)

يا هدیربب  نآ  نیز و  هراپ  هراپ  يا  هدیدزد  ناهج  يازجا  نت ز 

ناج مسج و  رب  یتخود  رب  اه  هراپ  نامسآ  باتفآ و  نیمز و  زا 
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هک يرادنپ  وت  ای 
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نآ نیا و  وت  زا  دنناتسن  زاب  ناگیار  يدرب 

راد ياپ  ات  ار  دزد  درآ  کیل  رادیاپ  دوبن  هدیدزد  هلاک 

530 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هدـمآ  اه  باتک  زا  یخرب  رد  نوگ  هنوگ  ياهریرحت  اب  ناتـساد  نیا  اما  تسا ، سمـش  تـالاقم  اـنئمطم  اـنالوم  هدورـس  ذـخأم 
فیلأت يرجه  مهدزای  هدس  زاغآ  رد  هک  سلاجملا  هنیز  باتک  رد  .دـشاب  نیانوی  ياه  هروطـسا  زا  هتفرگرب  نآ  لصا  دور  یم  نامگ 

ياهرصیق زا  یکی  رتخد  فصو  رد  یناتساد  تسا  تنطف  اب  يایک  زا  تسایک و  بحاص  يالقع  رکذ  رد  هک  نآ  مجنپ  لصف  رد  هدش 
اب جاودزا  دصق  هک  دوب ، هتسناد  یسک  زا  ناتساد  هد  ندیـسرپ  ار  دوخ  ییوشانز  طرـش  رتخد  نآ  هکنیا  نآ  لصاح  .تساهدروآ  مور 

زارف رب  دش و  یم  هدیرب  وا  رـس  دـمآ  یمن  رب  باوج  هدـهع  زا  جاودزا  ناهاوخ  رگا  رتخد ، زا  ار  ناتـساد  هد  وا  ندیـسرپ  دراد و  ار  وا 
دنداد یم  ار  رگیدکی  خساپ  ود  ره  رگا  داد و  یم  جاودزا  هب  نت  دنام  یم  رد  خـساپ  رد  رتخد  رگا  دـیدرگ و  یم  هتخیوآ  هعلق  راوید 

هاـش سمـش  تـالاقم  رد  .دوش  یم  وا  نز  دـنام و  یم  رد  هداز  هاـش  خـساپ  رد  رتـخد  ماجنارـس  .دوبن  یقح  يرگید  رب  ار  کـی  چـیه 
هب رگید  راب  247 و  هحفص 246 - رد  رتشیب  لیـصفت  اب  راب  کی  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  راب  ود  نانآ ، ناتـساد  دنا ، نت  هس  ناگداز 

.270 هحفص 269 - رد  راصتخا 

هعلق نادب  ادابم  .تسا  يا  هعلق  امـش  هار  رد  تفگ  ار  نانآ  هاشداپ  .دندرک  رفـس  مزع  دوب  رـسپ  هس  ار  یهاشداپ  هکنیا  ناتـساد  لصاح 
لیم دیکأت  نیمه  دییآرد 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3574 

http://www.ghaemiyeh.com


هاشداپ دزن  و  دنتشگ ، رتخد  قشاع  دندید  راوید  رب  ار  هاشداپ  رتخد  تروص  دندش  رد  هعلق  هب  نوچ  .دروآ  دیدپ  هعلق  نتفر  هب  ار  نانآ 
رد هک  دنهد  ناشن  نانآ  هب  ار  هدیرب  ياهرـس  دنربب و  یقدنخ  رـس  رب  ار  نانآ  تفگ  هاش  .دنتفگ  ودـب  رتخد  هب  ار  دوخ  قشع  دـنتفر و 

دـنداد و داب  رب  رـس  نانآ  زا  نت  ود  ماجنارـس  .دـندیزرو  رارـصا  دوخ  تساوخ  رب  ناگداز  هاش  .تسا  هدـش  ادـج  نت  زا  قشع  نیا  هار 
، یئامه لالج  موحرم  ام  رـصع  رد  .دنا  هدرک  حرـش  هناگادـج  زین  ار  ناتـساد  نیا  يونثم ، حرـش  زا  هتـشذگ  .دیـسر  دوصقم  هب  یکی 

دنمدوس یحرـش  هک  درک  رـشتنم  روصلا  تاذ  هعلق  مان  اب  یحرـش  نارهت ، هاگـشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکـشناد  دنمـشناد  داتـسا 
.ابر شوه  ژد  مان  هب  تسا  یباتک  تفگ  یم  هصق  ویدار  زا  هعمج  ياهزور  رد  هک  زین  ار  يدتهم  یحبص  .تسا 

هتبلا هک  دشک  یم  ازارد  هب  تیب 4874  ات  دوش و  یم  زاـغآ  تیب 3581  زا  يونثم  رد  دید ، دیهاوخ  هکنانچ  هداز  هاش  نارـسپ  ناتـساد 
رد اما  تسا  هدنام  مامتان  يونثم  رد  ناتساد  نیا  .تسا  هداد  اج  تبسانم  هب  ار  رگید  یبلاطم  ناتساد  نیا  رد  تسانالوم  هویـش  هکنانچ 

هدنادرگرب تسا  تالاقم  رد  هک  یتروص  زا  ار  نآ  دوخ  هویش  هب  انالوم  .دراد  نایاپ  سمش  تالاقم 

531 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

واگ نورد  هک  يا  هداز  هش  ندمآ  نورب  ای  تسا  تخرد  خیب  زا  هخاش  نتفای  توارط  هتـشذگ  ياه  تیب  اب  ناتـساد  نیا  طابترا  .تسا 
هب کیره  دنا و  هدرک  نوگانوگ  ياه  هیجوت  ار  ناتساد  ناحراش  مسج ) قلعت  دیق  زا  حور  ندمآ  نورب   ) .تسا نت 
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هتـسناد حور  لقع و  سفن ، زمر  ار  نارـسپ  لک و  لقع  زمر  ار  هاش  نوسلکین ، وا  زا  لقن  هب  يورقنا و  .دـنا  هدومن  یلیوأـت  دوخ  هقیلس 
نتشون هک  هنوگ  نیا  زا  ییاه  حیـضوت  .داتفا و  اطخ  هب  دید و  ار  مدآ  تروص  هک  دنا  سیلبا  زمر  ناگداز  هش  دنا  هتـشون  یـضعب  .دنا 

.تسا لیوطت  بجوم  نآ 

.شوهزیت .یکریز  دنوادخ  تنطف : بحاص 

.گنج رازراک ، یَغَو : اغو :

.لالج هوکش و  زا  تیانک  لوادت  رد  .تسا و  هدوب  یگنج  ياه  شور  زا  ود  ره  هک  زیرگ ، هلمح و  ّرَف : ّرَک و 

ياه ینعم  دنراد و  ار  نآ  يزورآ  هچنآ  ندید  .هیرگ  ندش  يرپس  .ندیدرگ  کنخ  هدـمآ : ینعم  دـنچ  هب  تغل  رد  هَُّرق » : » ناَنیَعلا ُهَُّرق 
.تسا مشچ  رون  مشچ و  ینشور  ینعم  هب  ازاجم  نیعلا » هرق   » بیکرت .يرگید و 

.ینورد يورین  زا  تراعتسا  ناهنپ : هر  زا 

.همشچ مشچ و  هلمج  زا  .تسا  ددعتم  ياه  ینعم  نایم  كرتشم  نیع  ظفل  .نیع  هینثت  نیَنیَع :

بآ زا  ناتـسامرخ  هکنانچ   ) .تسا هلخن  یبرع  رد  نآ  درفم  یلو  دـنرب  یم  راک  هب  درفم  ینعم  هب  ار  نآ  نایـسراف  .لـَخن  عمج  لـیخن :
باداش دـنزرف  ات  بآ :...  دـنزرف  ات ز  .تسا ) باداش  نتخود  نانآ  مشچ  هب  مشچ  نادـنزرف و  ندـید  اب  ردـپ  .دریگ  یم  ورین  همـشچ 

یم ناشیناگدنز  همـشچ  دنریگ و  یم  ورین  وا  زا  ردام  ردپ و  دشوج  یم  دـنزرف  یناگدـنز  همـشچ  ات  .دـندنمورین  ردام  ردـپ و  تسا ،
.دنوش یم  هدرمژپ  ردام  ردپ و  دوش  رامیب  دنزرف  نوچ  و  دشوج ،

.غاب هضوَر : عمج  ضایر :

دهد بآ  اهزیراک  نآ  ات  .تسا  ناهنپ  ناـسنا  نورد  يونعم ، ییاـهزیراک  دریگ  یم  ورین  زیراـک  بآ  زا  تخرد  هکناـنچ  اـسب :...  يا 
کشخ نوچ  تسا و  باداش  یمدآ  ناج 
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هار اهنادـب  تفرعم  غارچ  اب  دـشن و  لفاغ  اهنآ  زا  تسیاـب  یم  هک  تسا  یهلا  صاـخ  فاـطلا  اـهزیراک  نیا  .دوش  هدرمژپ  ناـج  ددرگ 
.دوشگ

532 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هبرف نیمَس :

هیلح قئاقحلا ، زونک  ریغـصلا ، عماجلا  زا  .ٌهَدوُدرَم » هحنِملاَو  ٌهاَّدَءُوم  ُهیِراَعلا   » تیب نیا  دنتـسم  يونثم  ثیداحا  رد  نیا :...  تسا  هیراـع 
: تسا هدمآ  یملید  نیدلا  مالعا  زا  راونالاراحب  رد  .هدمآ و  هجام  نبا  ننس  رد  تروص  نیدب  ثیدح  لصا  .هدش  هتشون  ءایلوالا 

.هَدوُدرَم ُهَیِراَعلا 

.داد رارق  تیب  دنتسم  ار  نآ  ناوت  یمن  اما  تسین  طابترا  یب  ثیدح  اب  تیب  نومضم  دنچره  ص 187 ) ج 71 ، راونالاراحب ، )

ارف گرم  ماگنه  نوچ  .هتـشاد  ینازرا  وت  هب  هک  تسادـخ  هداد  تیراع و  دزاس  یم  هبرف  ار  نآ  دـسر و  یم  وت  نت  هب  هک  ییاـه  هیاـم 
.هدش هدیمد  نت  رد  یبوبر  ملاع  زا  هک  تسا  یحور  دنام  یم  یقاب  هچنآ  ددرگ و  یم  زاب  دوخ  سنج  هب  اه  هیام  نآ  زا  کیره  دـسر 

.ندرک عمج  .ندروآ  مهارف  زا  تیانک  ندراشف : ( 72 ص : ، 29 رجح :  ) .مدیمد نآ  رد  دوخ  حور  زا  و  یِحوُر :* ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو 

.هدنشخب رایسب  باَّهَو :

رگید .تسا  هنادواـج  هک  تسا  حور  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هچنآ   ) .نک تیبرت  ار  حور  نک ، تظفاـحم  حور  زا  شاـب : ار  حور 
زا نافراع  اما  تسین  یهت  یتمکح  زا  اه  هدیرفآ  زا  کی  چیه  .تسا ) شزرا  یب  ناج  تمعن  ربارب  هدش  ینازرا  یمدآ  هب  هک  اه  تمعن 

.دمآ دهاوخ  هدنیآ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  .يوایند  ياه  همشچ  زا  هن  دنریگ  یم  هرهب  حور  همشچ 

َکِلاذ ُهَماَلَع  هک  افو  یب  ياه  بآ  ياه  همشچ  زا  باذِتجا  دادمتسا و  زا  وا  ندش  ینغتسم  يدبا و  ِتایح  همـشچرس  زا  فراع  دادمتـسا  نایب 
دوش تسس  مئاد  ِیقاب  همشچ  بلط  رد  دنک ، دامتعا  اه  همشچ  نآ  ياهددم  رب  نوچ  یمدآ  هک  روُرُغلا  ِراَد  نَع  یفاجَّتلا 

همشچ زا  باِذتجا  دادمتسا و  زا  وا  ندش  ینغتسم  يدبا و  ِتایح  همشچرس  زا  فراع  دادمتسا  نایب 
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بلط رد  دـنک ، دامتعا  اه  همـشچ  نآ  ياهددـم  رب  نوچ  یمدآ  هک  روُرُغلا  ِراَد  نَع  یفاجَّتلا  َِکلاذ  ُهَماَلَع  هک  افو  یب  ياـه  بآ  ياـه 
دوش تسس  مئاد  ِیقاب  همشچ 

دیاشگن يرد  ار  وت  اه  هیراع  زک  دیاب  یم  وت  ناج  نورد  يراک ز 

دیآ نوریب  نآ ز  هک  ییوج  نآز  هب  هناخنورد  زا  بآ  همشچ  کی 

یـشوخ دهاک  دوش  مک  دـص  نآز  هچره  یـشک  یم  تبرـش  عُوبنَی  دـص  وت ز  اهزیراک  نیا  زا  درآ  تغراف  اهزیچ  ِلصا  زیراک  اذـّبح 
دوب لد  درد  هَُّرق  نیا  هبتار  دوب  لگ  بآ و  وچ ز  تَنیَعلا  ُهَُّرق  ینغ  يدرگ  اه  همـشچ  قارتسا  ینَـس ز  همـشچ  نورد  زا  دیـشوجب  نوچ 
بآ دنک  هقرغ  ناشنوخ  ردنا  هک  ات  دنک  هقلح  نآ  درگ  نمـشد  هکنوچ  نوزف  رب  دـشاب  نما  ِنامز  رد  نورب  زا  دـیآ  بآ  نوچ  ار  هعلق 
ُعِطاَق نورب  زا  نیریـش  نوحیج  دـص  هب ز  نورد  زا  يروش  هاچ  کی  نامز  نآ  هانپ  اـهنآز  ار  هعلق  دـشابن  اـت  هاپـس  نآ  دـنّربب  ار  نوریب 

رای يور  ِراهب  ناج  رد  رگم  زج  راهب  زا  ناشددم  دوبن  ناهج  رد  گرب  خاش و  عطق  هب  دـیآ  يِد  وچمه  گرم  ياهرکـشل  بابـسالا و 
وت درد  منیچب  هک  دـیود  یم  پچ  رب  تسار و  رب  نآ  زا  شیپ  روبُعلا  ُموَی  سَپـس  ار  اپ  دـشک  وک  رورُغلا  ُراَد  ار  كاـخ  دـش  بقل  نآز 

ار وت  دیوگ  یمن  دوخ  مَد  تسب  دمآ ، جنر  هاپـس  نوچ  نایم  رد  هُک  هد  جنر و  وت  زا  رود  نامَغ  تقو  ار  وت  رم  یتفگب  وا  دـیچن  يزیچ 
534 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ما  هدید  نم 

.ندرک بذج  ندیشک ، باِذتجا :

ِیف اَجَّتلا 
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تایح همشچرس  زا  فراع  دادمتسا  هناشن  ( ) 4 تیب 3083 / لیذ  هب : دینک  هاگن  (. ) ایند  ) بیرف يارس  زا  ندرک  يرود  رورُغلا : ِراَد  نَع 
: تسا نینچ  ریبک  ناوید  رد  یعابر  نیا  نورد : يراک ز  .تسایند ) زا  وا  نتسج  يرود  يدبا 

دیاشگن هرگ  نیا  ندینش ، هِّصق  زک  دیاب  یم  وت  ناج  نورد  يراک ز 

.اشوخ اذّبَح : « 37 ( » یعاـبر 829 متـشه ، ءزج  ریبـک ، ناوید   ) دـیآ یم  نورب  زا  هک  يدور  ناز  هب  هناـخ  نورد  زا  بآ  همـشچ  کـی 
.امّرخ

هب نآ  اـب  هک  تسا  داـعم  لـقع  اـب  نورد  ینـشور  تیب  نیا  رد  لـصا  زیراـک  نآ و  يارجم  اـی  تـسا  تاـنق  زیراـک ، لـصا :...  زیراـک 
ياه تذـل  زا  يرادروخرب  رطاخ  هب  شاعم  لقع  ندرب  راک  هب  زا  تفای  تسد  نادـب  یـسک  رگا  .تفای و  تسد  ناوت  ادـخ  شیاـشخب 

.دوب دهاوخ  زاین  یب  ینامسج 

.تسا يدام  ياه  تذل  عبنم  زا  تراعتسا  تیب  نیا  رد  و  همشچ ، عُوبنَی :

.دوش هضافا  ادخ  بناج  زا  هک  یملع  ینورد و  تفرعم  زا  تیانک  ینَس : همشچ 

زا یتفاـی  ار  نورد  ینـشور  نآ  رگا   ) .اـجنآ اـجنیا و  زا  يریگ  هرهب  زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  .نیدزد  .ندـمآرب  يدزد  یپ  رد  قاِرتسا :
.ینامسج ياه  تذل  زا  تیانک  لگ : بآ و  .يوش ) یم  زاین  یب  تسا  يدام  يرادروخرب  شا  هرمث  هک  یئزج  ياه  ملع  لیصحت 

نداد ناشن  يارب  تسا  یلاثم  ار : هعلق  .تفای ) یهاوخن  يا  هرهب  جنر  زج  يا  هتخود  مشچ  ینامـسج  ياه  تّذـل  هب  ات   ) .يررقم هبتار :
تسا و وت  اب  هتـسویپ  دـشوج  نورد  زا  هچنآ  .هدـش  تضاـفا  قح  زا  تسا و  نورد  نآ  عبنم  هک  یتعفنم  و  يداـم ، ياـه  تعفنم  هرمث 

هتسب نآ  باستکا  هار  رگا  يرآ  تسد  هب  نورب  زا  هچنآ 
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.تسا هارمه  وت  اب  هتسویپ  نورد  ینشور  اما  دربب ، دای  زا  دناوت  راگزور  ثداوح  ار  یباستکا  ملع  .ینام  یم  رد  دوش 

هرهب نارود  دـسر  ارف  گرم  نوچ   ) .تسا گرم  بجوم  هک  يرامیب  .دزیر  مه  رد  دربب و  ار  یگدـنز  بابـسا  هچنآ  بابـسالا : ُعِطاَـق 
.تسا نت  يرادـیاپ  بجوم  هچنآ  ینامـسج و  ياهورین  زا  تراعتـسا  گرب : خاـش و  .دـبای ) یم  ناـیاپ  تسا  يواـیند  هچنآ  زا  يریگ 

هکنانچ )

__________________________________________________

.دشاب وت »...  ناج  نورد  زیراک ،  » لصا رد  دسر  یم  رظن  هب  ( 37)

535 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم زاب  گرب  خاش و  هب  ریمـض  ناشددم : دوبن  ناهج  رد  .دنک ) یم  هابت  ار  مسج  گرم  يرامیب و  دناکـشخ ، یم  ار  اه  گرب  هام  يد 
تلیـسو گرم  ماگنه   ) .تسا یلاعت  قح  تیانع  زا  تراعتـسا  رای » يور  راهب  ناج   » تسا و ینامـسج  ياهورین  زا  تیاـنک  هک  ددرگ 

.ناج راهب  راهب :...  ناج  .درک ) دناوت  ددم  هک  تسادخ  فطل  اهنت  دهد  یمن  يدوس  يوایند  ياه 

: ندیشک سپ  اپ  ( 185 نارمع ، لآ  ِروُرُْغلا .( * ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُهایَْحلا  اَم  َو  نآ : ياه  تمعن  ایند و  زا  تیانک  .بیرف  يارـس  رورغلاراد :
.ندرکن يرای  نتسشن ، بقع 

.ندرک نامرد  .نآ  ندودز  درد : ندیچ  .دوب ) دهاوخ  هارمه  گرم  مد  ات  ایند   ) .ناهج نیا  زا  نتشذگ  زور  روبعلا : موی 

.دننک دصق  ار  دنزگ  زا  يرود  هلصاف و  نآ  زا  هنایماع و  تسا  یحالطصا  نایم : رد  هُک  هد 

ریبعت هب  ای  تسا و  نشور  شلد  هشیمه  دنادن ، رادیاپ  یلـصا و  ار  يوایند  ياه  تذل  زا  يریگ  هره  دشاب و  ادخ  هب  یمدآ  دامتعا  رگا 
دیوگ هک  دروخ  بیرف  و  دنک ، دامتعا  ایند  تمعن  هب  رگا  .دوش و  یم  باریس  یلصا  زیراک  زا  انالوم 
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حیضوت هدنیآ  ياه  تیب  رد  و  ( 5 تیب 1045 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .دوب دهاوخن  وا  اب  رتشیب  گرم  مد  ات  دید  دهاوخ  متـسه  وت  اب  نم 
.دمآ دهاوخ  يرتشیب 

مود یم  نم  وت  شیپ  اهرطخ  رد  ماوت  اب  نم  مهد  يرای  ار  وت  هک  لَیِح  اب  درآ  مزر  رد  ار  وت  هک  لـثم  دز  ناـس  نیدـب  ناطیـش  یپ  قح 
يوس شاب  هنادرم  اله  يریش  یمتـسر  شاِعتنا  رد  منک  وت  يادف  ناج  گنت  تقو  ردنا  مشاب  وت  صَلخم  گندخ  ریت  ِهگ  مشاب  ترپسا 

نم ایب  یه  داشگ  بل  هدنخ  ِهاقاهاق  هب  وا  داتف  قدنخ  رد  داهنب  مدق  نوچ  اهد  رکم و  هعدـخ و  لاوج  نآ  اه  هوشع  نیز  دروآ  شرفک 
قح تفگ  رادـب  نم  زا  تسد  ود  مسرت  یمه  نم  راگرک  لدـع  يدیـسرتن ز  وت  وت  مرازیب ز  هک  ور  ور  شدـیوگ  وت  مراد ز  اـه  عمط 

 ) يونثم حرش  راسگنس  فیرح  دنا و  هایس  ور  رامش  زور  رد  لوعفم  لعاف و  یهر  یک  مه  اهریوزت  نیدب  وت  یِهب  زا  دش  ادج  وا  دوخ 
536 ص : ج 7 ، يدیهش ،) 

دیاـب یم  زوَـف  صلخ و  تفیرف ا  ار  وـک  ار  لوـغ  ار و  لوـگ  داَـهِملا  َسِئب  رد  دـندُعب و  هَچ  رد  داد  مکح و  رد  نـیقی  نزهر  هدز و  هر 
دنیآ لضف  راهب  رد  نآ  زا  دندرگاو  هک  ار  یناسک  زج  دنا  لفآ  اجنآ  اجنیا و  دـنا  لفاغ  دـنا  لگ  رد  اجنیا  ریگ  رخ  رخ و  مه  تفیکش 

نیِبنذُـملا ُنِینا  زا  دزرل  شرع  نینَح  ینامیـشپ  زا  دـنرآرب  نوچ  ریمـالا  َمِعن  واو  دـنریگ  وا  رما  ریذـپ  هبوت  ادـخ  دـنرآ و  هبوـت  نازخ  زا 
ردام هک  دزرل  نانچنآ 
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گرب و نات  نیا  زا  دعب  روفغ  ِّبَر  کَن  لضف و  ضایر  کَن  رورغ  زا  هدیرخاو  ناتادخ  ياک  دشک  یم  الاب  هب  دریگ  ناشتـسد  دلو  رب 
یپ قح  درک  کشم  كرت  هب  یهام  نوچ  هنـشت  درک  کـشر  طـیاسو  رب  اـیرد  هکنوچ  نادواـن  زا  هن  دوب  قح  ياوه  زا  نادواـج  قزر 

 ...: ناطیش

(3 تیب 4034 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن  رتشیب  حیـضوت  يارب   ) مَُکل ٌراَـج  ینَّنا  هک  نوسفا  دـناوخ  مُکَی  دَـص  دـش  هپـس  رد  ناطیـش  وچمه 
.منک یم  يرای  ار  وت  دیوگ  دنایامن و  یم  نمیا  ودب  ار  اطخ  هار  دراد و  یم  او  ادخ  اب  تفلاخم  هب  ار  وا  دـبیرف و  یم  ار  یمدآ  ناطیش 

.تسا هدش  ریبعت  ءوُّسلِاب » ٌهَراَّما   » هب نآ  زا  هک  تسا  هراَّما  سفن  ناطیش ، نیا  رهظم 

نومـضم .منک ) یم  وت  يادـف  ار  دوخ  هکلب  ییآ ، طاشن  هب  ات  منک  یم  يرای  ار  وت   ) .لاح ندـش  وکین  یتسـس  زا  دـعب  طاشن  شاعتنا :
دـشن زورما  رگا  امن و  هبوت  نکب و  هک  دیالایب  نادب  ار  شیوخ  ات  دیارآ  یم  وا  هدید  رد  ار  هانگ  تسا : ع )  ) یلع هدومرف  روآدای  تیب 

.هانگ هب  ندش  هدولآ  زا  تراعتسا  نداتفا : قدنخ  رد  هبطخ 64 ) هغالبلا ، جهن   ) .ادرف

َهَّللا ُفاخَأ  یِّنِإ  َْکنِم  يَِرب ٌء  یِّنِإ  َلاق  َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناـْسنِْإِلل  َلاـق  ْذِإ  ِناـْطیَّشلا  ِلَـثَمَک  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  قح :...  تفگ 
مرازیب وت  زا  نم  تفگ  دش  رفاک  نوچ  سپ  وش  رفاک  تفگ  ار  یمدآ  هک  ناطیـش  دـننام  ِراَّنلا : ِیف  امُهَّنَأ  امُهَتَِبقاع  َناکَف  .َنیَِملاْعلا  َّبَر 

نایناهج راگدرورپ  زا  نم 

537 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد هک  دش  نانچ  .ناطیش  یمدآ و  ود - نآ  نایاپ  سپ  مسرت ، یم 
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باطخ دنا  هتـشون  ناحراش  رتشیب  .تسا  یـسک  هچ  بطاخم  تسیک و  هدـنیوگ  اهریوزت :...  نیدـب  وت  ( 17 - 16 رـشح ، دنا .(  خزود 
هیآ 16- رد  .تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  تیب  دنچ  نیا  موهفم  میناد  یم  اما  .دـنایامن  یم  نینچ  مه  تیب  رهاظ  ناطیـش ، هب  تسادـخ 
زا صاخ  یباطخ  .تسا و  خزود  ناطیـش ) ناسنا و  ای  هدروخ  بیرف  هدـنهد و  بیرف   ) ود ره  راـک  ناـیاپ  دوب : هدـمآ  رـشح  هروس   17

هدـعو ار  ناطیـش  یلاعت  قح   ) .ناراک اطخ  هب  تسانالوم  باطخ  تیب  نومـضم  تفگ  ناوت  یم  .هدـشن  ناطیـش  هب  یلاعت  قح  بناـج 
ُُهبْـسَحَف میرک : نآرق  رد  خزود  زا  تسا  تیانک  داَهِملا : َسِئب  .تسر ) یهاوخن  ینک  ریوزت  دـنچره  مه  راک  اـطخ  هدـنب  وت  داد  خزود 

هب هک  ناطیـش  لوعفم : لـعاف و  ( 206 هرقب ،  ) .تسا هاـگمارآ  دـب  هـنیآ  ره  خزود و  ار  وا  تـسا  هدنـسب  سپ  ُداـهِْملا : َْسِئبـَل  ُمَّنَهَج َو 
.دنراتفرگ ادخ  باذع  هب  ود  ره  هتفریذپ ، ار  وا  هسوسو  هک  یمدآ  هتشاداو و  يراکدب 

.ناطیش راکهانگ و  نزهر : هدز و  هر 

مارآ رارق و  ربص و  يریگناهج  گنهرف  ذـخآم و  نیمه  زا  لقن  هب  بّجعت و  بجُع و  عطاق  ناـهرب  زا  لـقن  هب  هماـن  تغل  رد  تفیکش :
ندش ادـج  ندرک و  ربص  ینعم  هب  هاگ  يونثم  رد  تفیکـش »  » .دـنا هتفرگ  هملک  نیا  دربراک  زا  ار  اه  ینعم  نیا  تسادـیپ  .هدـش  ینعم 

.تسا

: دراد روهظ  ندرک  بجعت  ینعم  رد  تیب  نیا  رد  تفیکش و  دیاب  یمن  نارای  زک  هآ  تفیرف  ار  ناشیا  رم  درک و  هسوسو 

.تسا ینعم  نیمه  هب  مه  ثحب  دروم  تیب  رد  یتفیکشب  تخس  نانچ  رحس  هب  یتفیرفب  یتشگ و  هریخ  نادب 

یلوغ لوگ و  ندش  صالخ  زا 
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.دسر یم  رظن  هب  بسانتمان  دنا ،) هتشون  یضعب  هکنانچ   ) ندیشوپ مشچ  ینعم  درک و  دیاب  بجعت  هتفیرف  ار  وا  هک 

َلِمَع َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  اَّلِإ  دیامرف : میرک  نآرق  هکنانچ  دندرگزاب  ادـخ  هب  دـننک و  هبوت  ماگنه ، هب  هک  یناسک  زج  ار :...  یناسک  زج 
(60 میرم ، ًاْئیَش .(  َنوُمَلُْظی  َهَّنَْجلا َو ال  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص 

538 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هلان نینَح :

: ثیدح هب  تسا  تراشا  دزرل : شرع 

.شرَعلا َّنَُهل  َّزَتها  ّالا  ٍصاَلخِاب  ٌنِمُؤم  َّنِِهب  اعَد  اَم  ِهِدَِیب  یِسفَن  يِذَّلا  َوَف 

: ثیدح هب : دینک  هاگن  زین  و  تاوعدلا ) جهم  زا  ص 176 ، ج 92 ، راونالاراحب ، )

.نیحِّبَسُملا ِلَجَز  نِم  َِّیلا  ُّبَحا  نِینذُملا  ُنِینا 

هب .دش ) دیهاوخ  رادروخرب  قح  فطل  زا  هطساو  یب  نونکا   ) .يوایند ياه  ببـس  زا  تراعتـسا  نادوان : ص 361 ) بولقلا ، حیباصم  )
(3 تیب 3165 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تلیسو نودب  قح  ضیف  هب  ندیسر  زا  تیانک  ندرک : کشم  كرت 

هرخآ یلا  ار  تَّیصو  عادو  تقو  هاش  ندرک  تداعا  ار و  هاش  ناشیا  ندرک  عادو  زا  دعب  ردپ  کلامم  رد  ناگداز  هش  ندش  ناور 

هرخآ یلا  ار  تَّیصو  عادو  تقو  هاش  ندرک  تداعا  ار و  هاش  ناشیا  ندرک  عادو  زا  دعب  ردپ  کلامم  رد  ناگداز  هش  ندش  ناور 

سوبتـسد شاعم  ناوید و  ریبدت  یپ  زا  شاه  هعلق  اهرهـش و  فاوط  رد  رفـس  مسر  ردپ  كالما  يوس  رـسپ  هس  ره  نآ  دندرک  هر  مزع 
نآ ریغ  دـیور  ناشفا  تسد  هَّللا  ِناما  یف  دـیوش  مزاع  دـشک  لد  ناتاجک  ره  عاطُم  هاش  نآ  تفگ  ناشیدـب  سپ  عادو  دـندرک و  هاـش 

جرب ِتشپ  ور و  رطخ  زا  دیـسرتب  دیـشاب و  رود  رَوُّصلا  ُتاَذ  ِزِد  نآز  هَّللا  هَّللا  ابق  ناراد  هلُک  رب  درآ  گنت  اـبُر  شُه  شماـن  هعلق  کـی 
هرجُح نآ  وچمه  تسا  تروص  راگن و  لاثِمت و  هلمج  تسَپ  فقس و  شاه و 
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ره هب  ات  دـیکم  نآ  درک  دوخ  شقن  ُرپ  ار  هناخ  دـیرگنن  یم  وا  يوس  فسوی  هکنوچ  رظن  شماکان  هب  فسوی  دـنک  ات  رَوُص  رپ  اـخیلز 
ره هب  ات  درک  تایآ  رَهظَم  ار  تهج  شـش  درف  نادزی  نانـشور  هدید  رهب  رایتخا  یب  وا  دنیب  ار  وا  يور  راذـع  شوخ  نآ  درگن  هک  وس 

شطع رد  رگ  حدـق  زا  ُهُهجَو  َّمَثَف  ُمتیَّلَو  ُثیَح  وا  هَپـسا  نآ  اب  دومرف  نیا  رهب  دـنرچ  یناَّبر  ِنسُح  ضایر  زا  دـنرگن  هِک  یمان  ناویح و 
وچ قشاع  تروص  رـصب  بحاص  يا  دنیب  دوخ  تروص  رَد  بآ  رد  وا  تسین  قشاع  هکنآ  دیرظان  ار  قح  بآ  نورد  رد  دیروخ  یبآ 
رب شتریغ  رویَغ  ِعنُـص  زا  بآ  رد  هَم  وچمه  روح  يور  ردـنا  دـننیب  قح  نسُح  وگب  دـنیب  ار  هک  نونکا  بآ  رد  سپ  وا  رد  دـش  یناـف 

درمب يوید  نآ  تشگ و  یلیئربـج  درب  يوگ  مه  دوش  قشاـع  رگا  وـید  تسین  روتـسا  رب  وـید و  رب  شتریغ  تسا  یقداـص  ّیقـشاع و 
540 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هوُجو هعلق  نآز  دیراد  هگن  نیه  هورگ  يا  درادن  نایاپ  نخـس  نیا  دیزَیاب  شلـضف  دش ز  يدـیزی  هک  دـیدپ  دـش  اجنآ  ُناطیَّشلا  َمَلـسا 
، ناوید لـها  راـک  نتـسناد  دـنا  هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  نآ  شاـعم : ناوید و  جرفت ) يارب   ) .تسا رفـس  مسر  هکناـنچ  رفـس : مسر 

يورقنا هچنآ  یلرانیپلگ )  ) .یتلود ياهراک  روّصلا ) تاذ  هعلق  یئاـمه ،  ) .تابـساحم رتفد  هناـخترازو ، .یتلود  هرادا  يورقنا ) حرـش  )
دوخ يارب  زین  دنهد و  یمظن  نادب  دتفا  ترورـض  رگا  دننک و  یـشکرس  ردپ  کلم  هب  ات  دـنتفر   ) .دـسر یم  رظن  هب  رت  تسرد  هتـشون 

اب ناشفا : تسد  .دنرآ ) تسد  هب  یلام 
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.هنامداش طاشن ،

بلج يارب  اـخیلز  هک  يا  هرجح  هرجُح : نآ  وچمه  .تساـهریوصت ) نآ  راوید  رب  هک  .راوید  رد و  رب   ) .اـه شقن  ياراد  رَوُّصلا : ُتاَذ 
نانچمه دـنکفا  هناـخ  هنامـسآ  رب  مشچ  دراد ، هاـگن  مشچ  هک  تساوخ  .دـش  هناـخ  نآ  رد  فسوی  سپ  داد : بیترت  ع )  ) فسوی رظن 

ءایبنالا صصق   ) .تسیرگن اخیلز  هب  تفاین  هراچ  دید  نامه  تسار  پچ و  زا  دید ، تروص  نامه  دنکفا  نیمز  هب  مشچ  .دید  تروص 
.هتساوخان .هاوخلدان  هب  ماکان : هب  ( 91 ص 90 - يروباشین ،

نآ انالوم  لاحره  هب  هدماین ، دیک  زا  لاعفا  باب  یلو  هدش  طبض  لاعفا ) باب  زا  لعاف  مسا   ) مض هب  جاردننآ  تاغللا ، ثایغ  رد  دیکم :
.تسا هدرب  راک  هب  رگ  هلیح  ینعم  هب  ار 

تردق دنرگن  اجره  هب  نانـشور  هدید   ) .دـنراد مشچ  شیپ  ار  هدـننیرفآ  دـنرگن و  یمن  اه  هدـیرفآ  رهاظ  هب  هک  نانآ  نانـشور : هدـید 
.تابن هدنلاب ، هدنیور ، یماَن : .دید ) دنهاوخ  ار  قح  هولج  دننک  هاگن  هک  ابیز  تروص  ره  هب  دننیب و  یم  ار  راگدرورپ 

.نتسیرگن ار  وا  ییبایز  .ندید  ار  قح  هولج  ندیرچ : ینّابر  نسح  ضایر  زا 

.دمآ تیب 3638  رد  هک  نانشور ، هدید  هپسا : نآ 

تقیقح تسا ، اوُّلَُوت »  » لعف لعاف  بطاـخم  حدـق :...  زا  ( 115 هرقب ،  ) .ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَوـُت  اـمَْنیَأَف  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  مـُتیَّلَو :
هک ار  ییادخ  تردق  دوخ  هرهچ  ياج  هب  دنرگنب  بآ  حدق  رد  رگا  دننیب  یمن  قح  زج  دنا و  هاگآ  قح  تردق  زا  هک  نانآ   ) .نانیب

541 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار قح  لامج  دنرگنب  ییورابیز  رد  رگا  نانآ  دنیب :...  قح  نسح  .دنا ) هدرک  یناف  قح  رد  ار  دوخ  هکارچ  دـننیب  یم  تسوا  هدـننیرفآ 
یحیملت تیب  نیا  رد  .دید  دنهاوخ 
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هدرک و یم  يروص  رهاظم  هب  لسوت  تقیقح  دوهـش  رد  يو  ینامرک : نیدـلادحوا  اـب  يزیربت  نیدـلا  سمـش  يوگ  تفگ و  هب  تسا 
هام تفگ  يراک  هچ  رد  هک  دندیسرپ  يو  زا  هُّرِس  َّسُِدق  يزیربت  نیدلا  سمـش  هدومن ، یم  هدهاشم  تادَّیقم  روص  رد  ار  قلطم  لامج 

، سنالا تاحفن   ) .ینیب یمن  شنامـسا  رب  ارچ  يرادن  لبند  افق  رب  رگا  هک  تفگ : نیدلا  سمـش  خیـش  سپ  منیب  یم  بآ  تشط  رد  ار 
شناقشاع دهاوخ  یمن  یلاعت  قح  . ) 3 تیب 679 / لیذ  هب : دینک  هاگن  .تسا  ثیدح  رد  هکنانچ  یلاعت ، قح  تفـص  رویَغ : ص 590 )

.ادخ اب  نایانشآ  ان  زا  تیانک  روتسا : وید و  .روتس  روتسا : .دننیب ) یم  ار  قح  هولج  دننک  هاگن  هچره  رد  زین  نانآ  .دنرگنن  ودب  زج 

.ددرگ رادروخرب  یهلا  تیاده  زا  یهارمگ  رگا  دوش :...  قشاع  رگا  وید 

: ناطیَّشلا َمَلسا 

دنیب یمن  ار  قـح  زج  هکنآ  ( 5 تیب 289 / لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) لوسر يدومرفن  ناـطیَّشلا  مَلـسا  لوُکا  ار  نآ  مسج  وید  یتشگن  رگ 
ددرگ و طلـسم  سفن  ناطیـش  رب  هک  تسا  یماگنه  نیا  دنیب و  یم  ار  هدننیرفآ  هکلب  درگن  یمن  ار  هدیرفآ  درگنب ، يا  هدیرفآ  رد  رگا 

.دزاس دوخ  روهقم  ار  نآ 

جرف رد  ضرغ  یب  ثیدح  نم  زا  دیونـشب  ضَرَتفُم  دمآ  زیهرپ  رطخ  زا  دبا  ات  تواقـش  ردنا  دـیتف  هک  دـنز  هر  ناتـسَوَه  هک  ادابم  نیه 
نآ دب  دوخ  رذـح  هعلق  نآز  دومرف  یمن  رو  ردـپ  نآ  ار  نخـس  نیا  تفگ  یمن  رگ  هب  زیهرپ  الب  هاگ  نیمک  زا  هب  زیترـس  درخ  ییوج 

جِهانَم زا  عالِق و  زا  دوب  روجهم  سب  فورعم  دبن  نآک  ناشلیم  وس  نآ  داتفا  یمن  دوخ  ناشلیخ  دش  یمن  هعلق 
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نآ ِّرِـس  دـیابب  هک  تسُِرب  ناشلد  رد  عنم  نیز  یتبغر  لایخ  يوک  رد  داتفا و  سوه  رد  لاقم  نآز  ناشلِد  عنم  نآ  درکب  نوچ  دوب  رود 
542 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسُج  زاب  ار 

زا سپ  دـش  ضیرحَت  اوه  لها  رب  یهن  دـش  ضیغبت  یَُقت  لها  رب  یهَن  ِعنُم  اَم  ٌصیِرَح  ناـسنِالا  هکنوچ  ِعنَتمُم  ددرگ  عونمم  زک  تسیک 
هک شدنتفگب  سپ  اوه  تاماَمَح  ین  نآز  دمَر  لب  انـشآ  ِمامَح  یَن  زا  دمر  یک  ریبَخ  ابلَق  ِِهب  يِدهَی  نیا  زا  مه  ریثَک  اموَق  ِِهب  يِوُغی  نیا 

ادـخ ز حـیبست  انثتـسا و  کیل  وت  ناسحا  زا  تلفغ  دـشاب  رفک  وت  ناـمرف  زا  مینادرگن  ور  مینت  اـهاَنعَطا  اَنعِمَـس و  رب  مینک  اـه  تمدـخ 
دـص تسین  باب  کی  زج  تسه  را  باتک  دص  يونثم  يادتبا  رد  دش  هتفگ  يوَتُلم  ِمزَح  انثتـسا و  رکذ  ادج  ناشیا  زا  ُدب  دوخ ، دامتعا 

یندروخ نوگ  هنوگ  تسا  هناد  کی  زا  لبنُـس  نارازه  نیا  تسا  هناخ  کی  یـصَلخَم  ار  قُرُط  نیا  تسین  بارحم  زج  دـصق  ار  تهج 
وت سپ  تعاجَم  رد  ماعط  هجنَپ  تلد  ردنا  دش  درس  مامت  وت  یتشگ  ریس  نوچ  یکی  زا  رابتعا  ردنا  تسا  زیچ  کی  هلمج  رازه  دص  اه 

يا هدید  نارازه  دص  ار  یکی  هک  « 38  » يا هدید  لوحا 

زیهرپ .دوب ) دیهاوخ  تخبدب  هشیمه  دیتفارد  هعلق  نادب  دبیرفب و  ار  امـش  سوه  رگا   ) .ناگداز هش  هب  تسا  هاش  نخـس  ادابم :...  نیه 
.بجاو ضَرَتفَم : ( 195 هرقب ،  ) .ِهَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  دیامرف : میرک  نآرق  هکنانچ  .تسا  بجاو  رطخ  زا 

دروم تیب  رد  .وجگنج و  شکرس ، ياردوخ ، وخدنت ، .هتف  راک  هب  نوگ  هنوگ  ياه  ینعم  رد  زیت : رس 
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.دراد روهظ  اراک  و  ذفان ، ارذگ ، ینعم  رد  نآ  فوصوم  هب  هجوت  اب  ثحب 

.ندش هجوتم  نداتفا :

.رفاسم ناوراک و  هار  زا  رود  روجهم :

.هداشگ هار  جَهنَم : عمج  جهانَم :

.دنکفا ناشسوه  هب  عنم  نامه  یلو  دندش ، یمن  هعلق  هجوتم  نانآ  درک ، یمن  ناشعنم  هعلق  نادب  نتفر  زا  رگا  درکب :...  نوچ 

__________________________________________________

.يا هدوب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 38)

543 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدنراد زاب  عنتمم :

: ناسنِالا

: یَُقت لها  .دتسیا ) یمن  زاب  دنرادزاب  نآ  زا  ار  وا  هچنآ  زا  سکچیه   ) ِعنُم اَمِیف  یمدآ  تسا  صیرح  نوچ  ِعنَتمُم  ياقل  صرح  ناشدوب 
.ناراکزیهرپ راکزیهرپ ،

.نتشاد شوخان  ضیغبت :

شهاوخ دننک ، عنم  نوچ  ار  ناتسرپاوه  دنراد و  یم  نمشد  ار  نآ  دنوش  هتـشادزاب  يزیچ  زا  نوچ  ناراکزیهرپ   ) .نتخیگنا ضیرحَت :
هتفرگ .دبای  یم  تیادـه  نآ  زا  تسا  هاگآ  هک  یلد  دـنوش و  یم  هارمگ  یهن  نیا  زا  يدایز  مدرم  ِِهب :...  يِوُغی  .دوش ) یم  رتشیب  ناش 

.رتوبک مامَح : ( 26 هرقب ،  ) .ًارِیثَک ِِهب  يِدْهَی  ًارِیثَک َو  ِِهب  ُّلُِضی  تسا : میرک  نآرق  زا 

یم زاورپ  اوه  رد  هک  هناگیب  ینارتوبک  اوه : تامامح  تسا  هتخود  رپ  ناک  شنار ، یم  ناوخم ! وت  تسا  هتخومآ  ماب  هک  ار  رتوبک  نآ 
.دننک

.شیپ تیب  ینعم  ندـنامهف  يارب  تسا  یلیثـمت  .تسانـشآ  نادـب  هکارچ  دـمر  یمن  تسا  نارتوـبک  يارب  هک  یگناـب  زا  انـشآ  رتوـبک 
فیلکت هب  نایانـشآ  اـن  يارب  یهن  دـندرگ  یمن  نآ  درگ  دوخ  ناـنآ  هچ  تسین  مزـال  تاـّیهنم  زا  یهن  ار  قح  ترـضح  اـب  نایانـشآ  )

.دنتفگ ار  هاش  ناگداز ، هاش  شدنتفگب :...  سپ  .تسا )

.تسا هدمآ  ( 24 رون : ، 7 هدئام : ، 46 ءاسن : ، 285 هرقب :  ) میرک نآرق  زا  ییاه  هیآ  رد  هلمج  نیا  .میدینش  اَنعِمَس :
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.نتفگ هّللا  َءاَش  نا  انِثتسا : ِرکِذ 

یتَوسَق مدارم  انثتسا  كرت 
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تسا یتلاح  ضراع  هک  نتفگ  نیمه  هن  تسا 

، تفگ دهاوخ » ادخ  رگا   » تساوخ و يرای  ادـخ  زا  دـیاب  اهراک  رد  تفج  تسانثتـسا  ناج  اب  وا  ناج  تفگ  هب  انثتـسا  هدروان  اسب  يا 
هب نوچ  ناگداز  هاش  اما 

544 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هدیچیپ يِوَتُلم : ( 1 / 48 تیب 49 - لیذ  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیـضوت  يارب   ) .دـندرب رطاخ  زا  ار  انثتـسا  نتفگ  دنتـشاد ، نانیمطا  دوخ 
.هناطاتحم یشیدنارود  زا  تیانک  يوَتُلم : ِمزَح 

هلبق زج  دنتسیاب ، تهج  دص  رد  رگا  ( ) 115 هرقب ،  ) .ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  میرک : نآرق  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  ار :...  تهج  دص 
کی هب  هک  تسا  ییاه  هار  هدمآ ، نوگ  هنوگ  ياه  ترابع  اهریبعت و  اب  يونثم  يواطم  رد  هچنآ  ار :...  قرط  نیا  .دـنرادن ) رظن  رد  ار 
 ...: تسا زیچ  کی  هلمج  ( 53 يروش ،  ) .ُرُومُْألا ُریِـصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ  و  قئالَخلا .» ِساَفنا  ِدَدَِـعب  ِهَّللا  َیلا  ُقُرُّطلا  : » هک دـبای  یم  نایاپ  اج 

هب دنک  ریس  اذغ  کی  زا  ار  دوخ  یسک  رگا  مکـش .) ندرک  ریـس   ) تسا یکی  اهنآ  همه  تیـصاخ  دشاب ، نوگ  هنوگ  اه  یندروخ  رگا 
دنیب عونتم  ار  اذغ  ّتیـصاخ  دـشاب  هنـسرگ  هکنآ  اما  تسا  تیـصاخ  نامه  اهنآ  همه  رد  دـناد  یم  نوچ  دـیامنن  تافتلا  اهاذـغ  رگید 

ار نآ  تقیقح  دـنیب ، یم  نوگ  هنوگ  ار  يونثم  بلاطم  هکنآ   ) .يونثم ياوتحم  نداد  ناشن  يارب  تسا  یلاـثم  .تسا  بویعم  وا  مشچ 
.یگنسرگ تعاجم : .تسا ) هدرکن  مهف 

تسا یتراشا  نآ  رد  .هدمآ و  نایم  هب  نخس  نامه  زین  اجنیا  رد  تفر و  تساوخ ) هب  راک  ندراذگاو   ) انثتسا زا  نخس  باتک  زاغآ  رد 
یم نایاپ  اج  کی  هب  تسا  باتک  نیا  رسارس  رد  هچنآ  هک 
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انالوم هتفگ  هب  ای  تسانـشآان  هکنآ  دنک و  یم  سایق  نادب  ار  همه  دید  هک  ار  یکی  تسانـشآ  نخـس  نیدب  هکنآ  هللا ) هفرعم  هب   ) دبای
.درادن تسرد  هدید  هک  تسا  نآ  ناشن  وا  ندید  نوگ  هنوگ  دنیب و  یم  نوگ  هنوگ  ار  بلاطم  درب  یم  رس  هب  تعاجم  رد 

راوس زا  دـندوب  هرهب  یب  لـفاغ و  راذِـع  یب  بسا  وـچمه  ناـبیبط  نآـک  زین  مهف  روـصق  ناـبیبط و  زو  زینک  نآ  ماقَـس  زا  میدوـب  هتفگ 
امن يداتـسا  تسا  یتسُچ  ضیار  ام  تشپ  رب  کن  هک  فقاو  هدـشان  ماگ  لیوحت  زا  حورجم  ناشّمـس  ماـگل  ِعرَق  زا  مخز  رپ  ناـشماک 
هدـُب يراخ  نآ  نآ و  هدومن  لگ  هدـش  اه  ناتـسب  يوس  لگ  یپ  ام  ماکتـسود  راوس  فیرـصت  زج ز  ماگل  نیز  اـم  ینادرگرـس  تسین 

545 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دگل  دبوک  یم  هک  ام  يولگ  رب  درخ  زا  دنیوگ  هک  ین  نیا  ناشچیه 

يرخ زا  رخ  واگ  ماقم  رد  یبای  زاب  رن  واگ  یلبطـص  رد  يدنبب  رگ  بَجَتُحم  نادزی  رکم  زا  دنا  هتـشگ  ببـس  هدـنب  نانچنآ  نابیبط  نآ 
تـسا یکالفا  رگم  وا  ادیپ  تسین  تسا  یک  ات  لَّدـبم  نیا  هتفگن  دوخ  راک  هیفُخ  نآ  تسا  یک  ات  ییوجن  هک  راو  تفخ  لفاغت  دـشاب 
یکوخ دیـص  وت  ار  شیوخ  یتخاـت  يدیـص  هب  ییوـهآ  يوـس  يا  هدـید  تریت  تسا  هتفر  پچ  يوـس  يا  هدـیناّرپ  تسار  يوـس  ریت 

نآ ردنا  هدتف  هدید  ار  شیوخ  نارگید  يارب  هدـنک  اه  هاچ  سبح  هب  هداتفا  دوس ، هدیـسر  ان  سبَک  رهب  هدـیود  يدوس  یپ  رد  یتخاس 
.دعب هب   1 تیب 36 / لیذ  هب : دینک  هاگن  میدوب :...  هتفگ 

.يرامیب ماقَس :

راسفا زا  یتمسق  راذِع :
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.دتفا یم  بسا  هرهچ  رب  هک  تسا 

تـساوخ زا  انـشآان  هنارـسدوخ و  نوچ  دنا ، هدش  دننامه  راسفا  یب  بسا  هب  ناکـشزپ   ) .هللا تردق  .راگدرورپ  هدارا  زا  تیانک  راوس :
(. ناهد َرب   ) هناهد نتفوک  ماِگل : عرَق  .دنتخادرپ ) زینک  هجلاعم  هب  ادخ 

ریبعت مس  ندش  حورجم  و  ماگ ، لیوحت  هب  ار  نانآ  تسردان  ياه  نامرد  و  بسا ، ماگل  عرق  هب  ار  هاگآان  ناکـشزپ  جنر  ماگ : لیوحت 
تیبرت ضیار : .دش ) یمن  هب  زینک  دنداد و  یم  جـنر  ار  دوخ  دـنمدوسان  ياهوراد  نداد  يرامیب و  بجوم  نتخانـشان  اب   ) .تسا هدرک 

.تسا دوصقم  هَّللا  هدارا  تسُچ » ضیار  زا   » .روتس و هدننک 

ار يراـمیب  ببـس  .ندربـن  تلع  هب  هار  زا  تراعتـسا  ماـگل : .تسا ) ناـنآ  ریبدـت  يار  ادـخ و  تساوـخ  هک  دـنتفای  یمن  رد  ناکـشزپ  )
.نتسادن

.ندنادرگ فیرصت :

موحرم تشادداـی  زا  هماـن  تغل  رد  هک  تسا  نآ  ینعم  نیرتهب  .دـنا  هدرک  ینعم  ار  نآ  دوخ  هقیلـس  هب  کـیره  ناـحراش  ماکتـسود :
.ماک نمشد  لباقم  .دشاب  ناتسود  ماک  هب  شیاهراک  هکنآ  هدمآ : ادخهد 

تخانش زا  عنام  ار  نانآ  هچنآ  دنتسناد  یمن   ) .یلاعت ادخ  تساوخ  زا  تیانک  ماکتسود : راوس 
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يوراد ار  نآ  هچنآ  دوبن و  تسرد  میتشادـنپ  یم  يرامیب  تلع  ار  نآ  هچنآ  هدومن :...  لگ  .تسادـخ ) تساوخ  هدـش  يرامیب  ببس 
.داد سوکعم  هجیتن  میتسناد  یم  شخبافش 

.ندینادرگ ماک  هب  ان  زا  تراعتسا  ولگ : رب  ندیبوک  دگل 

یپ ناکـشزپ   ) .هاگآان زا  تیانک  .باجح  رد  بجَتحم : ( 54 نارمع ، لآ   ) .َنیِرِکاـْملا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  میرک : نآرق  زا  هـتفرگ  نادزی : رکم 
يزیچ هاگره   ) .تسا لوغشم  راک  هب  هدیشوپ  هک  راک : هیفخ  .لفاغ ) بابسالا  ببسم  زا  دندوب و  سوسحم  يدام و  ياه  ببـس  نتفای 

هب سپس  یهن  ییاج  رد  ار 
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رب وا  تخانش  یپ  رد  یباین و  ار  هدننک  ضوع  رگا  هدرک و  ضوع  ار  نآ  یسک  امتح  ینیب  نآ  ياج  رگید  يزیچ  يور و  نآ  تقورس 
زا .دـنک  یمن  رثا  دـشاب  شخبافـش  یتسیاب  هک  نانآ  ياهوراد  نامرد ه و  ارچ  دـنتفای  یم  رد  یتسیاـب  ناکـشزپ  .تسا  یناداـن  ییاـین 

.هدننک نوگرگد  لِّدَبُم : .دندوب ) لفاغ  ادخ  تساوخ 

ياـه ینعم  زا  یکی  .هدـماین  تـغل  رد  هـک  دـنا  هدرک  ینعم  هـسیک  ندرک  رپ  یـضعب  و  جـنگ ، هـنیفد و  ار  نآ  ناـحراش  ضعب  سبک :
یلاـم ندروآ  گـنچ  هب  یپ   ) .تسا بساـنم  ینعم  نآ  تیب  نیا  رد  و  نآ ، ندرک  هطاـحا  تسا و  نتفرگ  ار  يزیچ  درگادرگ  سبک » »

(: ع  ) یلع هدومرف  هب  تسا  تراشا  هداتف : هدید  ار  شیوخ  .دوش ) یم  راتفرگ  هدیسرن  نادب  دور ، یم 

.اَهِیف َِعقوا  ارِئب  ِنِمؤُملا  ِهیخَال  َرَفَح  نَم 

هب تراشا  اب  .تسا  هدـشن  هتـسناد  ثیدـح  هرقف  نیا  عوصرملا  ُؤلؤُّللا  زا  لـقن  هب  يونثم  ثیداـحا  رد  ص 3669 ) ج 5 ، مکحلاررغ ، )
.تسا هدـمآ  ناوارف  يونثم  يواطم  رد  هک  دوش ، یم  ضرعتم  ار  يا  هتکن  ار ، وا  هاگآان  نابیبط  ندرک  نامرد  زینک و  يرامیب  ناتـساد 

رد اسب  .دنا  لفاغ  لَلِعلا  ُهَّلِع  زا  و  دنهد ، تبسن  تسا  راکـشآ  هک  يدام  ياه  تلع  هب  ار  اه  هثداح  ات  دنـشوک  یم  نیبرهاظ  نایامناناد 
لاثم اب  تسوا  هویـش  هکنانچ  تقیقح  نیا  زا  .تسین  یگتـسخ  جـنر و  زج  نآ  هجیتن  اما  دـننک  یم  اه  شـشوک  شناد  نیا  بسک  هار 
يارب .دنا  هدـید  نایز  دـنا و  هتفر  يدوس  یپ  دـنا ، هتفای  ار  دوخ  دوصقم  فالخ  اه  شـشوک  رد  اهراب  نانیا  هک  دـنک  یم  ریبعت  ییاه 

دنا و هدش  كوخ  راکش  دوخ  دنا و  هدیود  وهآ  راکش 
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دوصقم فالخ  نیا  .دنریگ  یمن  تربع 
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.دنا لفاغ  نآ  زا  ای  دنسانش  یمن  ار  یلصا  ببس  هک  تسا  نآ  يارب  اه  ندیسر  نایز  اه و  ندید 

هَبَـسکَم نآز  يرگید  هدـش  ناـقاخ  یبَـسکَم  زا  یـسک  سب  ببـس  رد  يدرگن  نظدـب  ارچ  سپ  بَر  درک  تدارم  یب  نوچ  ببـس  رد 
يو رب  هیکت  دوب  رخ  ِّمد  وچ  نادرگ  ببس ، سپ  هدش  نویدم  نانز  دقع  زا  سک  سب  هدش  نوراق  نانز  دقع  زا  سک  سب  هدش  نایرُع 

رخ هکنآز  رذح  مزح و  نیا  تسانثتسا  ِّرس  ریز  هب  شناهنپ  تساه  تفآ  سب  هک  ریلد  مه  يریگن  يریگ  ببـس  رو  دوب  رتهب  ینک  مک 
ار راصبا  دوب  قح  بِّلقُم  نوچ  تسا  زب  رخ ، شمشچ  ود  ردنا  یلوحا  تسا ز  ُزبرُگ  هچرگ  تسب  شمـشچ  هکنآ  ردق  نیا  دیامن  ُزب  ار 

یم تسادـخ  بیلقت  تسین  طسفـست  نیا  فیرظ  ینیب  يا  هناد  وت  ار  ماد  فیطل  ینیب  يا  هناخ  وت  ار  هاچ  ار  راکفا  لد و  دـنادرگب  هک 
یلایخ مه  لایخ  نابسِح  هک  دیوگ  یمن  وا  دنت  یم  یلایخ  رب  وا  یگلمج  دنک  یم  قیاقح  راکنا  هکنآ  تساجک  اه  تقیقح  هک  دیامن 

زاب ارچ  تخادنا ، راک  زا  یتسناد  یم  ببـس  ار  هچنآ  ادخ  تردق  نوچ   ) .ندناسرن دوصقم  هب  ندرک : دارم  یب  لامب  یمـشچ  تدشاب 
.ندیزرو .ندرک  بسک  بَسکَم : ینک )؟ یم  هیکت  ببس  هب  مه 

( .دـنا هدـید  نایز  بسک  نآ  زا  هک  ناسک  اسب  دـنا و  هدرب  ناوارف  دوس  یبسک  زا  سک  رایـسب   ) .ندرک نایز  زا  تیانک  ندـش : نایرع 
« ببس  » تسا و دنسم  نادرگ »  » یلو دنا  هتفرگ  یلعاف  تفص  هملک و  کی  ار  نادرگ » ببس   » ناحراش ضعب  نادرگ :
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یهاگ تسا و  روآدوس  یهاگ  بسک  اما  دنناد  یم  دوس  ببس  ار  بسک  هکنانچ  .تسین  تباث  دنرادنپ  یم  ببس  ار  هچنآ  .هیلادنـسم 
يریگ ببـس  رو  نادب ) زیمآ  ریقحت  یهاگن  اب   ) .تسا نآ  نتفر  وس  نآ  وس و  نیا  ندوب و  نادرگ  رخ ، مد  هب  ببـس  هیبشت  .راب و  نایز 

ره رهاظ  بسح  هب  هکارچ  تفرگ  هدیدان  یّلکب  ناوت  یمن  ار  ببس  هکنآ  لصاح   ) .شیپ ياه  تیب  نومـضم  رب  تسا  یکاردتـسا  ...: 
اسب هکارچ  دروآ ) باسح  هب  یلصا  تلع  ار  نآ   ) تسج لسوت  ناوت  یمن  ببس  نادب  هناریلد  اما  تسا ، یببس  ار  یبَّبَسُم 
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.تخانش ار  بِّبَسُم  دیاب  دش ، دهاوخ  هدید  نآ  رد  اه  تفآ  انالوم  ریبعت  هب  ای  اه  فلخت 

نیب تقیقح  هدید  يرهاظ  بابسا  هب  هیکت  اب  ادابم  تسا ، یشیدنارود  طایتحا و  نیا  هنومن  اهراک  رد  نتفگ  هّللا  ءاش  نا  انثتـسا :...  ّرِس 
یهاوخ نوچ  هک  رتهب  سپ  .دنوش  لفاغ  دنایامن  یم  زب  ار  رخ  هچنآ  انالوم  ریبعت  هب  ای  ریدقت و  زا  .دننک و  هدنسب  رهاظ  هب  دوش و  هتسب 

وگم ُهَّللا : َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  ًادَـغ  َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ْیَِـشل ٍء  ََّنلوُقَت  َو ال  تسا : میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  ییوگب  هَّللا » َءاـش  نا   » يزادرپراـک هب 
بُولُقلا َو ُبِّلَقُم  دنوادخ  دوب :...  قح  بِّلَقُم  ( 24 - 23 فهک ، ( ) .دهاوخ ادخ  رگا  ییوگب  هک  زج  ، ) مهد یم  ماجنا  ادرف  يار  يراک 

.5 تیب 3051 / لیذ  هب : دینک  هاگن  طسفست : ( 110 ماعنا ،  ) .ْمُهَراْصبَأ ْمُهَتَِدْئفَأ َو  ُبِّلَُقن  .تسا َو  راصبالا 

دنادـب یمدآ  اـت  دوش ، یم  دـیدپ  ادـخ  رما  هب  هک  تسا  ینوگرگد  .تسین  هطـسفس  دـش  هتفگ  اـه  تقیقح  ندومن  نوـگژاو  زا  هچنآ 
تسادخ یلصا  ِّببسم 
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.دنکن هیکت  يرهاظ  ياه  ببس  رب  و 

، تسین يزیچ  يرهاظ  رثؤم  زج  دـیوگ  یم  و  درادـنپ ، یم  لایخ  ار  نآ  هدـننک  هطـسفس  هچنآ  .نتـشادنپ  زین ، لوا  مض  هب  و  نابـسِح :
تردـق یلـصا  رثؤـم  تسین و  شیب  یلاـیخ  يرهاـظ  رثؤـم  نآ  دـید  دـهاوخ  درگنب  تقد  هب  دـیاشگب و  ار  دوـخ  نورد  مـشچ  نوـچ 

.تسادخ

هدـیدان دـیابن  دـنچ  ره  ار  يرهاظ  ياه  ببـس  .تسا  هدـش  تراشا  نادـب  يونثم  يواطم  رد  اـهراب  هک  تسا  یبلطم  اـه  تیب  عوضوم 
.دراد زاب  هابتشا  زا  ار  ام  تساوخ  وا  زا  درک و  هیکت  ادخ  هب  دیاب  .دیمان  ببس  دیابن  اما  تفرگ ،

عِنُم اَم  یَلَع  ٌصیرَح  ُناسناِلا  هکنآ  مکح  هب  ناطلس  نارسپ  نتفر 

َِعنُم اَم  یَلَع  ٌصیرَح  ُناسنِالا  هکنآ  مکح  هب  ناطلس  نارسپ  نتفر 

ندیرخ تسنادن  هدنب  وت  دب  يوخ  نکیلو  میدومن  شیوخ  یگدنب  ام 

ار ناشیا  دـنتفگ  یم  دـنداتفا و  الب  هاچ  رد  ات  دـنداهن  اپ  ریز  ار  ردـپ  ياهزردـنا  اه و  ّتیـصو  همه  نآ  هنَع ، ٌعونمَم  هعلق  نآ  يوس  هب 
ِریِعَّسلا ِباَحصا  ِیف  اَّنُکَم  ُلِقعَن  وا  ُعَمسَن  اَّنُک  َول  نامیشپ  نایرگ و  دنتفگ  یم  ناشیا  ٌریِذَن  مُِکتأَی  َملا  هَماََّول  ِسوُفن 

نوچ دندش  نوریب  ناصلخم  هلیوط  زا  دندز  یِهنَم  مدـنگ  تخرد  رب  قیرط  زد  نآ  ِیپ  زا  دـنتفرگرب  قیرف  نآ  درادـن  نایاپ  نخـس  نیا 
مغر زا  دـندمآ  ابر  شُه  زوس  ربص  هعلق  هب  ات  یبَتُجم  هاـش  لوق  زیتس  رب  رـس  دـندروآرب  هعلق  نآ  يوس  رت  مرگ  شیهن  عنم و  زا  دـندش 
نوچ نآ  زا  جنپ  رب  يوس  یجنپ  رحب و  رد  رد  جنپ  رَوُّصلا  ُتاَذ  شوخ  هعلق  نآ  ردـنا  زور  هتـشگرب ز  کیرات  بش  رد  زوت  دـنپ  لقع 

نارازه نآز  وج  زار  نطاب  ّسح  نوچ  نآ  زا  جنپ  وب  گنر و  يوس  هب  سح 
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هتـشاد زاب  نآ  زا  هچنادـب  تسا  دـنمزآ  یمدآ  ٌصیرَح :...  ُناـسنِالا  رارق  یب  شوخ  وس  هب  وس  زا  دـندش  یم  راـگن  شقن و  تروص و 
تسا یلثم  ارهاظ  نکیل  هدش ، تبث  ربخ  ناونع  هب  قئاقحلا  زونک  ریغـصلا و  عماجلا  زا  لقن  هب  يونثم  ثیداحا  رد  هرقف  نیا  .تسا  هدش 
علطم نیا  اـب  ییانـس  هک  تسا  یلزغ  زا  تیب  نیرخآ  شیوخ :...  یگدـنب  اـم  ( 3 و 854 /  3 تیب 3830 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .جـیار

: تسا هدورس 

اب یکی  تسا  لزغ  ود  تیفاق  رحب و  نیدـب  زین  ار  اـنالوم  ندـیرد  هدرپ  يا  هتخوماـین  فلز  زک  ندـیرخ  هدـنب  نونک  زومآ  بل  اـناج ز 
: علطم
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: علطم اب  يرگید  و  لزغ 1890 ) ریبک ، ناوید   ) ندیرگن ینعم  هب  تسا  رفک  وت  يور  اب 

بکترم زا  سپ  هک  یتلاح  .رگتمالم  ياه  سفن  هَماََّول :...  سوُُفن  لزغ 1891 ) ریبک ، ناوید   ) ندیشک میهاوخب  هجاوخ  ار  وت  تسد  ام 
امَّلُک مکتأی :...  ملا  ( 2 تمایق ،  ) .ِهَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو ال  تسا : میرک  نآرق  رد  .دـهد  یم  تسد  نآ  هدـننکرب  تشز ، راـک  ندـش 
امـش ایآ  دنـسرپ  نانآ  زا  شنانابهگن  یهورگ  خزود )  ) نآ رد  دوش  هدنکفا  هاگره  و  ٌریِذـَن : ْمُِکتْأَی  َْمل  اُهتَنَزَخ َأ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهِیف  َیِْقلُأ 

.میدوبن نایخزود  هلمج  رد  میتسب  یم  راک  يار  درخ  ای  میدینـش  یم  اـم  رگا  ُعَمْـسَن :...  اَّنُک  َْول  ( 8 کلم ،  ) .دماین يا  هدـنهد  میب  يار 
.هداز هاش  هس  قیرف : نآ  ( 10 کلم ، )

.ندش هناور  نداتفا ، هار  هب  نتفرگرب : قیرط 

َنِم انوُکَتَف  َهَرَجَّشلا  ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  تسا : هدمآ  وا  تفج  مدآ و  هب  باطخ  میرک  نآرق  رد  هچنادب  تسا  تراشا  ّیِهنَم : مدنگ  تخرد 
و َنیِِملاَّظلا :*
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.هتشر هلیوط : ( 19 فارعا : ، 35 هرقب :  ) .دیشاب ناراکمتس  زا  هک  دیوشم  کیدزن  تخرد  نیدب 

یعنم زا  هداز  هاش  هس   ) .ناگداز هاش  دـندش : نوچ  ربنع  هضیب  توقاـی و  هلیوط  سب  زغم ز  هدـید و  تشگ  هریخ  همه  يوب  گـنر و  ز 
هک دنتفر  يا  هعلق  هب  ردپ  شرافـس  فالخ  رب   ) .فالخ رب  زیتس : رب  .دندش ) رت  قاتـشم  نآ  ندـید  هب  درک  هعلق  نتفر  رد  ناشردـپ  هک 

دوب هداد  دنپ  ار  نانآ  هک  هاش  هتفگ  زا  تسا  یتیانک  نآ  رد  زوت : دـنپ  لقع  .دودز ) یم  لد  زا  ناشیئابیکـش  دوبر و  یم  نانآ  زا  شوه 
( .دندش رد  هعلق )  ) کیرات بش  هب  دنتشگرب و  دوب  زور  نوچمه  ینشور  رد  هک  ردپ  دنپ  زا  هداز  هاش  هس  نآ   ) .دنورن هعلق  هب  ات 

551 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

 ...: سح نوچ 

(2 تیب 49 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) سم وچ  اه  سح  نیا  خرس و  ِّرَز  وچ  نآ  سح  جنپ  نیا  زج  تسه  یّسح  جنپ 

کیل تسا  ماج  رد  هداب  تسیا  هم  رذگب  روص  ياه  حدق  زا  تسرپ  تب  شارت و  تب  يدرگن  ات  تسم  شاب  مک  رَوُص  ياه  حدق  نیز 
مدنگ تروص  رـشق و  كرت  يوجب  مدنبلد  ِّینعم  امدآ  مک  ماج  دـیاین  هداب  دـسر  نوچ  مَف  نهپ  اشگب  شخب  هداب  يوس  تسین  ماج  زا 

زا کنانچمه  دوجو  رد  دیآ  تروص  یب  زا  تروص  لیبَن  يا  مدنگ  تسا  لوزعم  خـک  ناد  لیلخ  رهب  دـش  درآ  یگیر  هکنوچ  يوگب 
دـص هداز  یتروص  یب  تدرآ  ضحم  تریح  لالم  دـیآ  شَینیب  یپایپ  نوچ  لاـصخ  رد  رَّوَصُم  بیع  نیرتمک  دود  تسا  هداز  یـشتآ 

اه تسد  یتسد  یب ز  یتلآ  یب  زا  تلآ  نوگ 
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اب ّرثؤم  نیا  دنام  چیه  لایخ  نوگانوگ  هدیفاب  دوش  یم  لاصو  رجه و  زا  لد  ردنا  کنانچنا  یمدآ  رَّوَصم  دزاس  ناج  ناج  یمه  دـفاب 
ياه حدق  تسد  تسین  شک  ررَـض  زا  دنیاخ  تسد  تسا  تروص  یب  ررـض  تروص  ار  هحون  ررـض  اب  هحون  گناب و  دـنام  چـیه  رثا 

ناگداز هاش  هک  دوب  هدمآ  تیب 3704  رد  .ابیز  ياه  تروص  .يرهاظ  ياه  ییابیز  زا  تسا  تراعتسا  هّبَـشمب ) هب  ٌهبَّشم  هفاضا  : ) روص
ياـه ییاـبیز  هتفیرف  هک  تسا  یهیبـنت  تیب  نیا  رد  .دـندیدرگ  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هدارا  یب  رـصق  ياـبیز  ياـه  تروص  ندـید  زا 

.یتسرپ تب  یتسب  لد  تروص  هب  رگا  دش و  دیابن  تروص 

هتفرگ ياج  مسج  رد  هچنآ  .فرظ  هن  تسا  فورظم  دروآ  یم  یتسم  هچنآ  و  تسا ، فورظم  هداب  فرظ و  ماج  تسا : ماج  رد  هداـب 
.تسا ناسنا  مسج  هن  تسا  ناج  دهد  یم  ییابیز  هچنآ  تسا و  ناناج  شخب  هداب  زا  هک  تسا  ناج  تسا  رثا  أشنم  و 

تسا هدمآ  دود  نوردنا  رون  شرهاظ  تسا  هدمآ  دودنارز  نسح  نآ  هکنآز 

552 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نامز  نآ  يزاجم  قشع  درسفب  ناخد  ادیپ  دوش  رون و  دور  نوچ 

.یلعا لج  قح  ترضح  شخب : هداب  َدب  اوسر و  هدنگ و  دنام  مسج  دوخ  لصا  يوس  نسُح  نآ  دوراو 

.دشاب هدوشگ  ادخ  يوس  هب  مامت  دیاب  هک  تسا  لد  هچیرد  مَف »  » زا دوصقم  تیب  نای  رد  .ندرک و  زاب  ناهد  ندوشگ : مَف 

: هداب دسر  نوچ 

شدیآ یم  عبت  ردنا  دوخ  هاک  شدشاب  منگ  دصق  دراک  هکره 

هب باطخ  دنچره  .تسا  بطاخم  ناسنا  ِقلطم  امدآ : یمدرم  وج  یمدرم  وج  یمدرم  یمدنگ  دیاین  رب  يراکب  هَک 
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.تسا ع )  ) مدآ

تیب لیذ  هب : دـینک  هاـگن  دـش : درآ  یگیر  هکنوچ  ( 29 رجح ،  ) .یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  .دـش َو  هدـیمد  دـبلاک  رد  هچنآ  دـنبلد : ینعم 
.3 / 2518

درآ هیام  اهنت  مدنگ  سپ  دـش ، ع )  ) لیلخ يارب  هکنانچ  .ددرگ  نان  دوش و  درآ  گیر  نوچ   ) .گرزب .لضف  بحاص  .شوهزیت  لیبَن :
یلاعت قح  ياه  هدـیرفآ  رد  دـنا  هتـسناد  ربتعم  لولعم  تلع و  نایم  ار  نآ  ناـفوسلیف  هک  ّتیخنـس  تروص :...  یب  زا  تروص  .تسین )

نآ هنومن  دنتـسه و  مه  فالخ  درادن ، ّتیخنـس  اهنت  هن  هدش  دـیدپ  نآ  زا  هچنآ  اب  دروآ  یم  دـیدپ  ار  هچنآ  هاگ  هکنانچ  تسین  مزال 
.دیآ یم  دیدپ  شتآ  زا  هک  تسا  دود 

هدیرفآ رد  یهاگ  هک  دوب  هدمآ  شیپ  تیب  رد  .تسا  هشقن  حرط و  يور  زا  هتخاس  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  روصم  رَّوصُم : بیع  نیرتمک 
تروص یب  زا  تروص  ندمآ  دیدپ  ینعم  تسین و  یتّینخـس  هنوگ  چیه  هدروآ  دیدپ  ار  نآ  هچنآ  هدمآ و  دیدپ  هچنآ  نایم  ادخ  ياه 

یهت ییاه  صقن  زا  دنـشاب  هدـمآ  دـیدپ  یحرط  تروص و  ساسارب  اه  هدـیرفآ  رگا  هک  دـهد  یم  حیـضوت  تیب  نیا  رد  .تسا  نیمه 
، تسا هاگآ  ساـسا  حرط و  نآ  زا  هدـنرگن  نوچ  ارچ ؟ دروآ  یم  تمـالم  اـهنآ  ندـید  یپاـیپ  هکنآ  صقن ، نیرتمک  دوب و  دـنهاوخن 

زیگنارب نیسحت  هکلب  دروآ  یمن  تمالم  اهنت  هن  اه  هدیرفآ  هب  نتسیرگن  هک  یتروص  رد  تسا  روآ  یگتسخ  وا  يارب  نآ  ندید  ررکم 
دوخ رظن  هقیلس و  هب  ار  تیب  نیا  کی  ره  ناحراش  .َنیِِقلاْخلا  ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  هک : تسا 

553 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا هنافلکتم  رایسب  اه  هیجوت  یخرب  هک  دنا  هدرک  هیجوت 

: ناج ناج 
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یب هکنآ  .دـمآ  شیپ  تیب  رد  هک  تسا  تروص  یب  لـعاف  نکیل  دـنا  هتفرگ  لوعفم  ار  یمدآ  لـعاف و  ار  ناـج  ناـج  ناـحراش  رتشیب 
یم روصم  تسا  تروص  یب  هک  یناسنا ) حور   ) ار ناج  ناج  دروآ و  یم  دیدپ  اه  تسد  دشاب  هتـشاد  تسد  هکنآ  یب  تسا  تروص 

.دهد یم  ياج  دبلاک  رد  دنک و 

دیدپ نوگ  هنوگ  ياه  لایخ  یمدآ  لد  رد  .تروص  یب  زا  تروص  ندیدرگ  دـیدپ  يارب  تسا  يرگید  لاثم  لد :...  ردـنا  کنانچنآ 
شوخان و لایخ  نارجه و  نایم  .تسا  لاصو  نآ  ِدـّلُوم  هک  شوخ  لایخ  ددرگ و  یم  دـیدپ  نارجه  زا  هک  شوخاـن  لاـیخ  .دـیآ  یم 

یم رـس  نایز  ندـید  زا  هک  يا  هحون  گناب و  ای  .یتبـسن  نآ  رثؤم  اب  ار  اهرثا  نیا  هن  تسا و  یتیخنـس  هن  وکین  لاـیخ  لاـصو و  ناـیم 
.درادن نآ  رثؤم  اب  یتهابش  هنوگ  چیه  اهرثا  نیا  دنیاخ  یم  نادند  هب  ندید  ررض  زا  هک  یتسد  ای  دنهد 

هچ ات  یتلآ  ساوح و  اب  دـیورب  نت  یتروص  دراکب  تروص  یب  عنـص  لِقُملا  ُدـهُج  ار  میهفت  هلیح  لِدَتـسُم  يا  تسا  قیـالان  لـثم  نیا 
دوش رباـص  دوب  تلهم  تروص  دوش  رکاـش  دوب  تمعن  تروص  دـب  کـین و  رد  ار  مسج  درآ  ردـنا  دوخ  قـفو  رب  نآ  دـشاب  تروـص 

تروص رپس  دریگ  دوب  يریت  تروص  رفس  دریگ  دوب  يرهـش  تروص  دوش  نالان  دوب  یمخز  تروص  دوش  نالاب  دوب  یمحر  تروص 
نیا ز بصغ  هب  درآ  يرو  وزاب  تروص  بسک  يوس  درآ  یجاتحم  تروص  دنک  تولخ  دوب  یبیغ  تروص  دنک  ترـشع  دوب  نابوخ 

اه شیک  تیاهن  یب  نوگ  هنوگ  لایخ  زا  لعف  یعاد  نورب  دشاب  اه  هزادنا  ّدح و 
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ماب رب  تسا  رکف  تروص  شا  هیاس  نیب  نیمز  رب  ار  یکیره  شوخ  موق  هداتـسیا  ماب  بل  رب  اه  هشیدـنا  ِتروص  ِّلِـظ  هلمج  اـه  هشیپ  و 
زک مزب  رد  روص  نآ  مهب  ود  تلـصو  ریثأت و  رد  کیل  مَتَتکُم  ترکف  ناکرا و  رب  لعف  دـیدپ  ناکرا  رب  هیاـس  نوچ  لـمع  نآو  دیِـشَم 

يونثم حرش  عاقِو  ِتقَو  ِیشوه  یب  شا  هدیاف  عامج  بعل و  نز و  درم و  تروص  تسا  یشهیب  يدوخیب و  وا  هدیاف  تسا  یشوخ  ماج 
554 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  ) 

یب شا  هدـیاف  رپـس  غیت و  تروص  نآ  فاـصم  رد  تسا  تروص  یب  تَّوـق  نآ  شا  هدـیاف  تسا  تمعن  نآـک  کـمن  ناـن و  تروـص 
همه دـهاوخ  یم  هکنآ  لدتـسم : یط  تشگ  دـش  لـصتم  شناد  هب  نوچ  يو  ياـه  تروـص  قـیلعت و  هسردـم و  رفظ  ینعی  یتروـص 

.دنک تابثا  یفسلف  ياه  لالدتسا  اب  ار  ناهج  ياه  تقیقح 

.قح ترضح  تردق  عنص : ( 3 تیب 2114 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ( ) هیاهن  ) .دنک لام  كدنا  تسدگنت  درم  هک  یششوک  لِقُملا : دهُج 

.هدننک دشر  هدنلاب ، نالاب :

.دروآ تسد  هب  وزاب  توق  هب  ار  زیچ  ره  دهاوخ  هک  دنمورین  زا  تیانک  وزاب :

.نورب هزادنا  زا  دوش  یم  هشیدنا  نتفای  ققحت  بجوم  هک  تروص  نآ  تسا و  كدنا  اه  هنومن  نیا  دح :...  نیا ز 

.دنلب هتفر ، الاب  دیشَم :

.هدیشوپ مَتَتکُم :

دبای یم  ققحت  هچنآ  تسالاب و  ملاع  زا  تروص  .تسین  یکی  دبای  یم  ققحت  هچنآ  اب  تروص  دنچره   ) .هتـسویپ رگیدکی  هب  مَِهب : ود 
.نتخیمآرد ندرک و  يزاب  عامج : لعل و  .دنتسه ) یکی  ود  ره  نداهن  رثا  رد  اما  تسوا  سکع 

.شزیمآ عاقو :

قیلعت .تسین  تسرد  یلو  دنا  هدرک  ینعم  قلعت  ار  قیلعت  ناحراش  ضعب  قیلعت : هسردم و 
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هب دـش ، هضاـفا  قح  يوـس  زا  شناد  نوـچ   ) .دریگارف داتـسا  زا  هچنآ  تسا  هدـنریگارف  ندرک  تبث  نآ  تسا و  نآ  حلطـصم  ینعم  هب 
زا تسا  یتقیقح  نتخاس  نشور  نآ  تسا و  شیپ  ياه  تیب  هلابند  اه  تیب  نومـضم  .دوب ) دـهاوخن  يزاین  باتک  سرد و  هسردـم و 

ییادخ دـیامرف : ع )  ) یلع هکنانچ  دـشاب ، هتـشاد  يا  هنومن  نآ  شنیرفآ  رد  هکنآ  یب  دـنیرفآ  یم  ار  يدوجوم  راگدرورپ  لیثمت : هار 
ات تشادن  يا  هنومن  دروآ  دیدپ  چیه  زا  ار  ناگدیرفآ  هک 

555 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دبلاک رد  ار  تروص  نآ  و  هبطخ 91 ) هغالبلا ، جهن   ) .دنک راک  روتسد  نادب  ات  دوخ  زا  شیپ  يا  هدننیرفآ  زا  یسایقم  هن  درب و  راک  هب 
راک هب  تسوا  ترطف  هچنآ  بسحرب  نایرعـشا ) دقتعم  قفو  رب  و   ) دـسر یم  لامک  هب  مسج  نآ  رد  تروص  نآ  .دزاس  یم  مَّسَُجم  نت 
محر تروص  رگا  .رابدرب  دشاب  تلهم  رگا  تسا و  رازگـساپس  دـشاب  تمعن  تروص  نآ  رگا  .دـب  يراک  ای  کین  يراک  .دزادرپ  یم 

هب دزادرپ ، یم  ترـشع  هب  دوش ، یم  وجگنج  دنک ، یم  هشیپ  رفـس  .ددرگ  یم  نالان  دبای  مخز  رگا  دـنک و  یم  دـشر  دـلاب و  یم  دوب 
هـصالخ .دزای  یم  تسد  نآ  نیا و  لام  هب  دـشاب ، يدـنمورین  تروص  دزادرپ  یم  بسک  هب  دـشاب ، جاتحم  ِتروص  .دور  یم  تولخ 

ییاه هشیپ  هک  دهد  یم  حیضوت  سپس  .ددرگ  یم  راک  هب  لوغـشم  هدش  نیعم  وا  يارب  هک  یتشونرـس  قفو  رب  ناج  مسج و  نآ  هکنآ 
يا هیاس  نوچمه  دبای  یم  ققحت  هچنآ  نوگانوگ  دریذپ ، یم  هک  اه  شیک  تسا و  نورب  دح  زا  دوش  یم  لوغشم  نادب  یمدآ  هک 
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هیاس دنا و  هداتـسیا  ماب  بل  رب  یعمج  .دنک  یم  نشور  رگید  یلاثم  اب  ار  ینعم  نیا  تسا و  تروص  نآ  لصا  .تروص و  نآ  زا  تسا 
اب هیاس  تبسن  تروص ، اب  ینورب  راتفر  تبـسن  .تسا  نانچ  زین  نانآ  هیاس  كرحتم  ای  دنـشاب  نکاس  عمج  نآ  .هدرتسگ  نیمز  رب  نانآ 

( .دزادرپ یم  راک  هب  هدش  نیعم  وا  داهن  رد  هچنآ  قفو  رب  سکره   ) .نآ هیاس  راتفر  لمع و  و  تسا ، رکف  تسا  لصا  هچنآ  تسا  لصا 
.تسا ینعم  نیمه  هدننک  نشور  هدمآ  دعب  ياه  تیب  رد  هک  اه  لاثم  و 

هدز نیا  هار  تشز  لایخ  کی  هدش  نآ  غاب  کین  لایخ  کی 

تخادگ ياج  خزود و  یلایخ  زو  تخاس  غاب  یلایخ  زک  ییادخ  نآ 

بحاص یفن  رد  ارچ  سپ  دنا  تروص  یب  هدنب  نوچ  روص  نیا  وا ؟ ياه  نخلگ  ياج  دناد  هک  سپ  وا  ياه  نشلگ  هار  دـناد  هک  سپ 
ریغ تسین  وا  راکنا  روهظ  دبای  وا  زا  دوخ  دوحُج ؟ شـشیوخ  دِجُوم  رب  سپ  تسیچ  دوجو  تروص  یب  دراد ز  روص  نیا  دنا ؟ تمعن 

گنـس و تسین  راکتفا  ِّلحم  ردـنا  دوخ  هچرگ  ناد  رامعم  هشیدـنا  هیاس  ناکم  ره  فقـس  راوید و  تروص  وا  راـک  نیا  دوخ  سکع 
متَک زا  تروص  یب  نآ  هگ  هگ  تسا  تلآ  نوچ  وا  تسد  ردنا  تروص  تسا  تروص  یب  نیقی  قلطم  لعاف  راکـشآ  یتشخ  بوچ و 

556 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  مرک  زا  دیامن  ور  ار  رَوُص  رم  مدع 

گنر و رد  دَک  رهب  زا  دندمآ  ور  درک  ناهن  وچ  تروص  هب  زاب  یتردق  لام و  زا  لامک و  زا  یتروص  ره  وا  زا  دریگ  ددم  ات 
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جاتحم هب  دوخ  جایتحا  رهگ  یب  يا  ینک  یم  هضرع  هچ  سپ  لالـض  نیع  نآ  دـشاب  دـیوجب  رگ  لاـمک  رگید  تروص  زا  یتروص  وب 
زج رّکفت  زک  شیوخ  ياـنفا  رد  يوج و  عّرـضت  رد  وجم  شهیبـشت  هب  تروص  ربـم  نظ  وگم ! نادزی  رب  تسا  هدـنب  روـص  نوـچ  رگد 
یب قوذ  يور  یم  اـجنآ  هک  يرهـش  تروص  هب  وت  رد  دـیاز  وت  یب  نآـک  یتروص  هِِرف  دوـبن  تتروـص  ریغ  رو ز  شیپ  هب  دـیان  روـص 

زا يوش  وا  يوس  هک  يرای  توص  نامز  تسا و  ناکم  ریغ  یشوخ  هک  ناکمال  ات  يور  یم  ینعم  هب  سپ  يور  يا  تدیشک  تروص 
ِدوبعم دوب  قح  تقیقح  سپ  يدـمآ  لـفاغ  دوصقم  نآز  هچرگ  يدـش  تروص  یب  ِيوـس  ینعم  هب  سپ  يور  یم  شا  یـسنوم  يارب 
شیپ رس  نآ  کیل  دنا  هدرک  مُگ  رس  تسا  لصا  رس  هچرگ  دنا  هدرک  مد  يوس  ور  یضعب  کیل  ُلبُس  ناریس  تسا  قوذ  سپ  زک  لک 

دـش مگ  هک  نوچ  مگ  دندرک  رـس  اپ و  رگید  ِموق  مُد  نیا ز  داد  نا  دبای  یم  رـس  نآ ز  مُد  هار  زا  يرـس  ِداد  دهد  یم  مُگ  نّالاض  نیا 
ناتروص یمدآ  ضعب  هب  تسا  یضیرعت   ) .راگدرورپ سدقا  تاذ  تمعن : بحاص  دنتفاتشب  لک  ِيوس  دمآ  مَک  زا  دنتفای  هلمج  هلمج ،

.هدنروآ دیدپ  دجُوم : .دنوش ) یم  یقیقح  معنُم  دوخ و  شخب  تروص  رکنم  هک 

تواقـش مقر  وا  رب  هکنآ  .دنناد  یم  یتاذ  ار  تداعـس  تواقـش و  نایرعـشا  تسا ، هدش  هداد  رکذت  اهراب  هکنانچ  دـبای :...  وا  زا  دوخ 
ققحت ناهج  رد  ود  نیا  زا  هچنآ  .دش  دهاوخ  دیعس  هدش  هتشون  تداعس  وا  رب  هکنآ  دوش و  یم  یقش  هتفر 
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.هدش هدیشک  وا  رب  تقلخ  رد  هک  یمقر  زا  تسا  یسکع  مه  وا  راکفا  .تسا  هتفر  مقر  وا  رب  هچنآ  زا  تسا  یسکع  دبای  یم 

رد تسا  رامعم  نیتسخن  هشیدـنا  زا  يرثا  دـیآ ، یم  دـیدپ  جراخ  رد  هک  ییانب  .یئاغ  ّتلع  زا  تیانک  اـنب ) نتخاـس   ) هشیدـنا راـکتفا :
هشیدنا رد  رامعم  هک  یماگنه  دنچره  .انب  نآ  نتخاس 

557 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رد ققحت ، رد  تسا و  تسخن  هبترم ، رد  نهذ ، رد  یئاـغ  تلع  هکنادـب  تسا  تراـشا  نیا  دوبن و  ادـیپ  یبوچ  گنـس و  دوـب  نتخاـس 
تلع .تسانب  نتخاس  زا  ضرغ  نآ  یئاغ و  تلع  .ددرگ  دـیدپ  انب  ات  دـیاب ، تلع  راهچ  انب  نتخاس  يارب  لثملا  یف  دـنیوگ  ریخا  هبترم 

یم ار  انب  هک  تسا  رگراک  اّنب و  نآ  یلعاف و  تلع  .دریگ  یم  لکـش  دوش و  یم  هتخاـس  نآ  اـب  اـنب  هک  تساـه  تلیـسو  نآ  يداـم و 
.اهنآ زا  رخأتم  ققحت  رد  تسا و  تلع  هس  نآ  رب  مدقم  هشیدنا  رد  یئاغ  تلع  بیترت  نیدب  .تسانب  لکش  نآ  يروص  تلع  دزاس و 

.رما ملاع  مدع : ِمتَک 

مه اه  ببـس  نآ  هک  یلاح  يرهاظ  ياه  ببـس  هب  ناهج  نیا  رد  نانآ  لسوت  قولخم و  يدـنمزاین  زا  تسا  يریبعت  .تساوخرد  دَـک :
.دیوگ دعب  تیب  رد  هکنانچ  تسا ، یلاعت  قح  هتخاس 

.تسا دعب  ياه  تیب  رد  نآ  حیضوتو  ششوک ، شوج و  بنج و  زا  تیانک  وب : گنر و 

دنناـمه ادـخ  هک  ناد  هدـیرفآ  ار  اـهنآ  تسا ، هدـیرفآ  ادـخ  هک  تسا  یتروص  تسا  قلخ  ملاـع  رد  هچنآ  تسا :...  هدـنب  روص  نوچ 
رنه چیه  ار  اهنآ  هک  وشم  لسوتم  دوخ  نوچ  ییاه  تروص  هب  .رادنپم و  یتروص  ادخ  يارب  تسین و  يزیچ 
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.تسادخ زا  دنراد  هچره  .تسین  یتردق  و 

.نتسناد چیه  ادخ  ربارب  ار  دوخ  .ندینادرگ  تسین  ءانفا : انفا :

.وت نهذ  قولخم  تسا  یتروص  يروآ  دیدپ  نهذ  رد  هچره  رکفَت :...  زک 

نآ اـت  راذـگب  يروا  یمن  تسد  هب  يزیچ  دوـخ ، هشیدـنا  رد  تروـص  ندروآ  دـیدپ  روـصت و  هار  زا  زج  رگا   ) .لاـمک شیازفا ، هرف :
هدیدن ار  نآ  هک  ینک  یم  ار  يرهش  ندید  سوه  نوچ  هکنانچ  .دشاب ) ادخ  زا  یتبهوم  دیآ و  دیدپ  ترطاخ  رد  وت  رایتخا  یب  رتوص 

وت رد  رگا  تروص  یب  قوذ  نیا  .تسا  ندـید  قوذ  تسین  تروص  دـناشک  یم  رهـش  نادـب  ار  وت  هچنآ  يور  یم  نآ  يوـس  هب  يا و 
.درب یم  تیالاو  ياه  ملاع  هب  دمآ  دیدپ 

.ندومیپ ندرک ، یط  ناریَس :

.يروص ياه  تلع  زا  تراعتسا  مُد :

.یلاعت قح  تردق  .یقیقح  تلع  .للعلا  هلع  رَس :

.نتخاسن مورحم  دوخ  فطل  زا  ار  نانیب  رهاظ  ناهارمگ و  نداد : مد  هار  زا  يرس  داد 

ملاع نیا  رد  اه  ناسنا  هچنآ  و  درادنپ ، یم  ببس  تلع و  دوخ  یئزج  لقع  اب  یفسلف  هچنآ 

558 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم هدنـسب  رهاظ  لیلحت  هب  نانیب  هاتوک  اما  .تسوا  رما  تحت  یلـصا و  ِروصم  هدـیرفآ  یگمه  دـننیب  یم  نوگانوگ  ياـه  تروص  رد 
ْلَه هک  .دنهد  یم  ربخ  دوخ  عناص  زا  ینابز  یب  نابز  هب  اه  عونـصم  نیمه  هک  یلاح  .دنریذپ  یمن  ار  یلـصا  هدنـشخب  تمعن  دـننک و 

هرهب وا  زامدرم  دـشاب و  وا  لامج  لامک و  رهظم  ات  دـنیرفآ  یتوص  روصماـن ، هدـننیرفآ  هک  تسا  یـضتقم  هاـگ  .ِهَّللا و  ُْریَغ  ٍِقلاـخ  ْنِم 
.تسا قح  ِّیلو  ای  ربمیپ و  وا  دنبای و 

یم ور  نا  نیا و  هب  ناگدیسرن  لامک  هب  ناصقان و  ضعب  اما 
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روصم هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  سپ  .دنیادخ  هدـیرفآ  همه  اه  تروص  نیا  دـیامرف : ماجنارـس  دـنریگ و  یم  رـس  ياج  هب  ار  مُد  دـنروآ و 
: هک تسین  شیب  یقولخم  ای  یتروص  دمآ  تا  هشیدنا  رد  هچنآ  هک  نکم  هیکت  دوخ  هشیدنا  هب  زاس و  یناف  یلصا 

.مُکِیلا ٌدوُدرَم  مُُکلثِم  ٌقُولخَم  هیناَعَم  ِّقَدا  ِیف  مُکِماَهوِاب  ُهوُُمتزَّیَم  اَمّلُک 

ص 293) ج 66 ، راونالاراحب ، ع ،)  ) قداص ماما  )

هلا ات  دمآ  هدرپ  نارازه  دص  هار  هب  اریز  وا  رادنپ  نآ  تسه 

هک دزاـس  یم  بطاـخم  ار  تسرپ  تروص  هاـگنآ  تسوه ] نیع  دوخ  نآـک  تسا  نآ  وا  مهو  تسوخ  لوـصوم  يا  هدرپ  رد  یکیره 
وت رایتخا  یب  اـت  وش  دوخیب  راپـسب و  ادـخ  هب  ار  دوخ  .دـنک  كرد  ار  تروص  ياراواـم  اـت  درادـن  ار  یتردـق  وت  ینـالقع  يورین  رگا 

تـساه تروص  نیا  شنیرفآ  زا  ضرغ  تدـیاف و  كرد  تروص ، یب  ِتروص  نآ  .ددرگ و  دـیدپ  تنهذ  رد  بیغ  ملاـع  زا  یتروص 
: هک دنا  قح  تردق  رهظم  یگمه  هک 

َفَرعا یَِکل  َقلَخلا  ُتقَلَخَف  َفَرعا  نا  ُتبَبحاَف  ایفخَم  ازنَک  ُتنُک 

تسا و يونعم  یگمه  هک  نآ  دنام  تسود و  رادید  ندرک و  رفـس  هشیدنا  زا  دـنک : یم  نایب  ییاه  لاثم  اب  ار  تدـیاف  كرد  نیا  و  . 
یضعب اما  دنتسرپ ، یمن  ار  وا  زج  دننیب و  یمن  ار  قح  زج  دنا و  هاگآ  تدیاف  نیا  زا  یضعب  دیوگ : هاگنآ  .نآ  ققحت  تلیسو  تروص 

یمن مورحم  دوخ  فطل  زا  مه  ار  نانآ  ادـخ  همه  نیا  اـب  .دـنیارگ  یم  تروص  هب  هتـشاذگ  ار  ینعم  .دـنریگ  یم  ار  مد  رـس  ياـج  هب 
.دنبای یم  ینعم  هب  یهار  ماجنارس  مه  ناتسرپ  تروص  نیا  هکارچ  .دزاس 

دنرخ دنزاس و  هاگرخ  الوا 
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دنروآ نامهم  هب  سپ  نآز  ار  كُرت 

559 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  کلف  وچ  تروص  ناد  حالم  تینعم  كرت  تینعم  ناد  هاگرخ  تتروص 

: ینعم نیا  رد  تسار  ضراف  نبا  و 

ٍهَّجُح فلا  یَف  ِرابخالا  ِیف  َعاَج  اَمَک  تَقَطنا  اَم  ُسوجَملا َو  َراّنلا  اوُدَبَع  نا  َو 

هَِّینَدقع اوُرَهظَی  َمل  نا  َياوِس َو  مُهُدصَق  َناَک  نا  يریَغ َو  اوُدصَق  اَمَف 

نیا هک  ندرک  صُّحفت  نداتفا و  هنتف  رد  هس و  ره  ندش  شوهیب  ار و  نیچ  هاش  رتخد  يور  شقن  رَوُّصلا  ُتاَذ  هعلق  نیا  رـصق  رد  ناشیا  ندـید 
تسیک تروص 

هراشا

ندرک صُّحفت  نداتفا و  هنتف  رد  هس و  ره  ندش  شوهیب  ار و  نیچ  هاش  رتخد  يور  شقن  رَوُّصلا  ُتاَذ  هعلق  نیا  رـصق  رد  ناشیا  ندـید 
تسیک تروص  نیا  هک 

رحب رد  دـنتفر  نیز  کیل  قیرف  نآ  ندوب  هدـید  نآز  رت  بوخ  هوکـش  نسح و  اب  دـندید  یتروص  هورگ  نآ  درادـن  نایاپ  نخـس  نیا 
رد تخادنا  ار  هس  ره  ابر  شُه  هعلق  شیوخ  لعف  درک  دیدپان  نویفا  سوسحم و  اه  هساک  دیسر  هساک  نیا  رد  ناشنویفا  هکنآز  قیمع 

ناشلد نید و  رد  یشتآ  تخوسب  نیگنـس  تروص  ار  اه  نرق  ناما  یب  يا  نامالا  ناماال و  نامک  یب  ار  لد  تخود  هزمغ  ریت  الب  هاچ 
یم شِلَخ  نوچ  ناگداز  هش  لد  رد  تروص  قشع  دوب  نوگرگید  هظحل  ره  شا  هنتف  دوب  نوچ  دوخ  دوب  یناـحور  هکنوچ  تخورفرب 
دید زاـغآ  هش ز  میدـید  نونک  اـم  غیرد  يا  تفگ  یم  دـییاخ و  یم  تسد  غیم  وـچمه  کـیره  دـیراب  یم  کـشا  نانِـس  دـننام  درک 

نآ زا  رتابیز  نیا  زا  شیپ   ) .ندیدرگ هتفیـش  ناوارف  .نتـشگ  هتفیرف  تخـس  نتفر : قیمع  رحب  رد  دـیدَن  یب  نآ  داد  دـنگوس  نامدـنچ 
رد .كایرت و  .شاخـشخ  مخت  هریـش  ینانوی :)  ) نویپا نویفا : .دندش ) تروص  نآ  هتفیرف  تخـس  راب  نیا  اما  دـندوب  هدـید  ار  تروص 

تیب نیا 
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( .اراکـشآ شیامزآ  تلیـسو  ادیپان  هدننک  شیامزآ  .ار  نانآ  دوب  یـشیامزآ   ) .تسا ندنام  ناریح  ندش و  هتـشگرس  زا  تیانک  نویفا 
يرت عیـسو  ینعم  یلو  دـنا  هتفرگ  هداز  هاش  هس  زا  تیانک  ار  نآ  ناحراش  ضعب  .هنامز  مدرم  ای  تفرگ و  ریلد  ینعم  هب  ناوت  یم  نرَق :

.دراد

نارود مدرم  ای  ناروالد  ایند  ياه  ییابیز  ابیز و  ياه  تروص   ) .تب زا  تیانک  نیگنس : تروص 

561 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

بذج دنک ، بذج  نانچ  هک  نیگنـس  تب  دوب : یناحور  هکنوچ  .تخاس ) زیامتم  دوخ  هب  ار  ناشاه  لد  تشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار 
.دوب دهاوخ  هنوگچ  نیچ ) هاش  تخد   ) راد ناج  تب 

هب ندـمآرد  زا  ار  نانآ  هک  هاش  و  يوایند ، ياهرویز  زمر  هعلق  تروص  دـنیایند ، هب  ناگتـسبلد  زمر  ناگداز  هش  دـش  تراشا  هکناـنچ 
هب ناگداز  هش  لیم  .دمآ  دـهاوخ  هدـنیآ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  .دـنا  یهن  رما و  رومأم  ادـخ  بناج  زا  هک  نایامنهار  زمر  داد  میب  هعلق 
هاـش رتـخد  تروص  هب  یگتفیرف  زا  سپ  ناـگداز  هش  .هماَّوـَل  سفن  زمر  ناـنآ  ندـش  نامیـشپ  تسا و  هراَّما  سفن  زمر  هعلق ، رد  نتفر 

.تسا هدوب  اجب  هچ  هعلق  هب  نتفر  زا  ار  نانآ  ردپ  ندرک  عنم  هک  دنتسناد  نیچ ،

راطم وز  یباین  يِّرپ  فرط  نیو  راخ  هک  زج  دـیورن  يراک  یم  هچنیاک  نام  ِناـیاپ  زا  دـندرک  ربخ  هک  نآ  زا  تسا  رایـسب  ِّقح  ار  اـیبنا 
بجاو نآ  رخآ  ییوـگ  وـت  مه  تسه  نآ و  ِّیبـجاو  ینادـن  وـت  دـهج  وـس  نآ  ریت  هک  رپ  نم  رپ  اـب  دـهد  یعیَر  اـت  هک  َرب  نم  زا  مخت 

ِفقاو رخآ  رد  هک  تسا  وت  نآ  وت  نیا  هن  اّما  تسا  وت  وا  تسَُدب 
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ینیبدوخ درم  مالغ  نم  نیفَد  دمآ  يرگید  رد  وت  يوت  تَلِـص  هیبنَت و  رهب  زا  تسا  هدمآ  تلّوا  يوت  يوس  رخآ  يوت  تسا  وُش  نوریب 
میدش یغای  ردپ  تایانع  اب  میدـمآ  نوریب  شیوخ  هاش  رما  نآ ز  زا  شیب  دـنیب  تشخ  ردـنا  ریپ  ناوج  دـنیب  یم  هنییآ  رد  هچنآ  نینچ 

لقع رب  هیکت  همَحلَم  یب  الب  هتسخ  هتشک و  همه  قدنخ  رد  میداتفا  رد  کن  ار  هابـشا  یب  ياه  تیانع  نآ  ار و  هاش  لوق  متـسناد  لهس 
ّتلع قِد  رامیب  ار  شیوخ  هکنانچنآ  ّقِر  یب ز  شیوخ و  میدـید  ضرم  یب  شیپ  هب  دـمآ  الب  نیا  ات  نامدوب  شیوخ  گنهرف  دوخ و 
مشچ قبط  تول و  دص  هک  هب  تعانق  کی  قح  رکذ  زا  تسا  هب  ربهر  هیاس  راکش  میتشگ و  دنب  هکنآ  زا  دعب  راکشآ  دش  نونک  ناهنپ 

562 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اصح  زا  ار  رهگ  دسانشب  مشچ  اصع  دصیس  زا  رتهب  انیب 

َنیِِّیبَّنلا ُهَّللا  َثَعَبَف  ًهَدِـحاو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َناک  هلمج : زا  تسا  هدـش  تراشا  هتکن  نیدـب  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  تسا : رایـسب  قح  ار  اـیبنا 
.میتفریذـپن تخاس  هاگآ  ار  ام  دوب  هاگآ  تقیقح  زا  هاش  تفگ  ناگداز  هاش  نابز  زا  شیپ  تیب  رد  ( 213 هرقب ، َنیِرِْذنُم .(  َنیِرِّشَبُم َو 

.تسا موهفم  نآ  رتشیب  حیضوت  اه  تیب  نیا 

ادـَب َو  هلمج : زا  تسا  هدـش  تراشا  تشز  ياهراک  رفیک  هب  نآ  رد  هک  میرک  نآرق  زا  ییاه  هیآ  هب  تسا  تراشا  يراک : یم  هچنیاک 
هک دش  راکشآ  یماگنه  میا  هدرک  هچنآ  یتشز  هکنآ  هصالخ  ( ) 33 هیثاج ، َنُؤِزْهَتْسَی .(  ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  اُولِمَع َو  ام  ُتائِّیَس  ْمَُهل 

ندیرپ راطم : .درادن ) يدوس  ینامیشپ  رگید 
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.ياج

.تسا ناتسکرت  هب  يور  یم  وت  هک  هر  نیا  ریظن : رادم  منیب  یمه  مدرگ  یمه  رو  راطم  منیب  یمه  مّرپ  یمه  رگ 

روتـسد هب  تفرگارف و  دـیاب  ادـخ  يایلوا  ناربمیپ و  زا  ار  يراگتـسر  هار  .یهلا  مکح  نتفرگارف  نتفای و  میلعت  زا  تیاـنک  ندرب : مخت 
.دیسر دصقم  هب  ات  درک  راتفر  نانآ 

.دراد يرت  قـیقد  ینعم  دـهج » وـس  نآ  ریت   » هلمج یلو  دـنا  هـتفرگ  شـشوک  زا  تیاـنک  ار  ریت  ناـحراش  ضعب  ندـیهج : وـس  نآ  ریت 
روتـسد هب  دریگ و  میلعت  ایلوا  ای  ناربمیپ  زا  یـسک  رگا  دوش  هناشن  هب  نآ  ندیـسر  بجوم  ات  دنتـسب  یم  ریت  رب  ار  باـقع  رپ  هکناـنچ  )

.تسناد یهاوخ  رخآ  رد  اما  تسا  بجاو  قح  ّیلو  زا  تعاطا  یناد  یمن  نونکا  ینادن : وت  .دسر ) یم  دصقم  هب  امتح  دور  هار  نانآ 

ظاـحل زا  رهاـظ و  هب  هک  تسا  نیا  تیب  ینعم  ددرگ و  یم  زاـب  وا  نداد  ربـخ  یبـن و  هب  وا  تسا » وت  وا   ...: » وت نیا  هن  اـما  تسا  وت  وا 
( دـشاب وت  دـننامه  اـت  تسین  مسج  اـهنت  وا   ) تسین وت  یئوت  نوچمه  وا  ِوت  اـما  تسا ) مسج  ار  وا   ) تسا وت  دـننام  مه  یبن )  ) وا مسج 

.تسا ینعم  نیا  هدننک  نشور  دعب  تیب  دنیب و  یم  ار  راک  رخآ  هک  تسا  یئوت 

.دزاس لصتم  ادخ  هب  ار  وا  دناهاگایب و  ار  هاگآان ) ناسنا   ) لوا یئوت  ات  تسا  هدمآ  ربمیپ )  ...: ) يوس رخآ  يوت 

.تسا دودحم  لماک  درم  هشیدنا  ربارب  وت  هشیدنا  هریاد  هنییآ :...  رد  هچنآ 

563 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نایاپ زاغآ  زا  نانآ  ردپ   ) نآ زا  شیب  دنیب  تشخ  ردنا  ریپ  نایع  ینیب  هنیآ  رد  وت  هچنآ 
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هب اـما  درک  یهن  هعلق  هب  نتفر  زا  ار  نارـسپ  هک  تسا  هاـشداپ  هب  تراـشا  رهاـظ  هـب  هاـش : رما  زا  ندـمآ  نوریب  .دـید ) یم  ار  ناـشراک 
.تسادخ ناگداتسرف  یهن  رما و  هب  تراشا  تقیقح 

.اهدننام هابشا :

دندـید یمن  ار  دوخ  نداـتفا  یگدـنب  هب  يراـمیب و   ) .یگدـنب ّقر  .میدـش ) هتـشک  دـیآ  ناـیم  رد  یگنج  هکنآ  یب   ) .رازراـک همحلم :
.گیر یصح : هاصح : اصح : .دننیب ) یم  تسردنت  ار  دوخ  رهاظ  هب  نارامیب  هکنانچ 

هکنیا نآ  تسا و  هدمآ  يونثم  يواطم  رد  مه  زاب  هک  دنک  یم  تراشا  يا  هتکن  هب  ردپ ، روتسد  زا  هاش  نادنزرف  یچیپرس  تبسانم  هب 
یم زاب  امـش  هب  دینکیم  دب  کین و  زا  هچنآ  دنیوگب  نانآ  هب  دـنزاس و  هاگآ  اهراک  دـب  کین و  زا  ار  مدرم  ات  داتـسرف  ار  ناربمیپ  ادـخ 

.تسا هتفر  اطخ  هب  دوش  یم  هاگآ  ماجنارـس  .دیاشن و  هک  دنک  یم  يراک  و  دـیابن ، دـنک و  یم  كرت  ار  يراک  هک  یمدآ  اسب  .ددرگ 
.تسین نآ  ياه  تکرح  مسج و  اهنت  وا  اما  دـیامن  یم  نارگید  نوچ  رهاظ  هب  مه  ربمیپ  .دـندنب  راک  ار  ناربمیپ  هدومرف  هک  رتهب  سپ 

زاب رـس  ناربمیپ  هنتفگ  زا  هک  یناسک  .تساـهراک  تبقاـع  اـی  وش ، نوریب  نتـسناد  نآ  يربخ و  یب  نآ  زا  وت  هک  تسا  یتریـصب  ار  وا 
وریپ دیاب  یهلا  باذع  زا  ییاهر  يارب  .تسا  هدرک  ریبعت  همحلَم  یب  هتشک  هب  نانآ  زا  انالوم  دش  دنهاوخ  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  دننز 

.درک افتکا  دیابن  نتفگ  رکذ  نتسشن و  تولخ  هب  اهنت  دوب و  ایلوا  ناربمیپ و 

نآ درک  فشک  ریسم  رد  صّحفت  يرایسب  دعب  ناهج  رد  نیا  بجع  دوب  یک  ِتروص  ناهدنا  زا  دندمآ  صُّحفت  رد 
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نیا تسا  نیورپ  کـشر  شقن  تفگ  شوپ  يور  یب  وا  شیپ  دـُب  اـهزار  شوه  یحو  زا  لـب  شوگ  قیرط  زا  هن  ریـصب  یخیـش  ار  زار 
نز هن  دراد  هر  درم  هن  وا  يوس  وا  تسناویا  هدرپ و  مَّتَکُم  رد  وا  تسناهنپ  نینج  نوچ  ناج و  وچمه  نیا  تسا  نیچ  هداز  هش  تروص 

564 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نَِتف  زا  ار  وا  درک  ناهنپ  هاش 

نیا داـبم  ادوس  نینچ  نیا  ار  سک  چـیه  داـتفادوس  نینچ  شِک  لد  نآ  ِياو  وا  ماـب  رب  مه  غرم  دَّرَپـن  هک  وا  ماـن  رب  کـِلَم  دراد  یتریغ 
لقع اب  دوخ ، راک  نم  مرب  هک  شیوخ  ریبدت  رب  درک  يدامتعا  تشاد  لهس  داسک و  ار  تحیـصن  ناو  تشاک  لهج  مخت  هکنآ  يازس 
ریمب شوخ  تیانع  شیپ  شکب  اپ  ریما  يا  ریگ  نتشیوخ  رکم  كرت  دصَر  دصیـس  درخ  ریبدت  هک ز  دوب  هب  تیانع  نآز  هّرذ  مین  شیپ 

تسج و هب  داد  تسد  ناـنآ  هب  هک  یهودـنا  صحفت :...  رد  تسین  دوـس  يریمن  وـت  اـت  لـیح  نیز  تسین  دودـعم  هلیح  ردـق  هـب  نـیا 
؟ تسا یسک  هچ  تروص  نیا  هک  تشاداو ، ناشوج 

: نیورپ کشر  .دوب ) هدش  ماهلا  وا  لد  هب  دوب ، هتخوماین  داتسا  باتک و  زا  ار  تروص  بحاص  نتخانش  خیش ،  ) .اراکـشآ شوپور : یب 
.تسا ییابیز  ياهرهظم  زا  یکی  یسراف  تایبدا  رد  نیورپ  .واگ  ناهوک  رب  تسا  هراتس  شش  ای  ایرث  ای  نیورپ 

.اه هدید  زا  ناهن  زا  تیانک  هدرپ : ِمَّتَکُم  .هدیشوپ  مَّتَکُم : نیرفآ  دننک  نیورپ  هام و  وا  رب  نیچ  هب  ینیبن  وا  نوچ  يارآ  تب 

.ندرک تروص  بحاص  ندید  سوه  نداتفا : دوس 

ناگداز هاش  هاش  عنم  هب  تسا  تراشا  ار : تحیصن  نآو 
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.هعلق هب  نتفر  زا  ار 

.نابهگن بقارم ، دَصَر :

ناج و ِوّدـع  دـشاب  دـصر  نیک  مسلط  تسا و  رحـس  هک  یتفگ  رگد  نآ  وت  زا  غیرگ  منک  اـّنمت  نوچ  تفرگب  ناـهج  وت  قشع  دـصر 
.نتفرگ هدیدان  ار  ریبدت  .نتشگ  قح  هدارا  میلست  ندرم : مصخ 

ياهریبدت زا  قح  تیانع  كدنا   ) .ندرب راک  هب  ریبدت  ییوج و  هراچ  زا  تیانک  دودعم : هلیح 

565 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ات تسناد ) تسین  ار  دوخ   ) درم وا  هاگشیپ  رد  دش و  قح  میلـست  دیاب  .دماین ) راک  هب  تیانع  نآ  لباقم  ریبدت  .تسا  رتدنمدوس  ناوارف 
.تسا ینعم  نیا  حیضوت  هدنیآ  ناتساد  دیدرگ و  دنم  هرهب  وا  ششخب  زا 

رگ هلیح  يا  يادخ  اب  دریگن  رد  رگد  یگنهرف  چیه  ندرم  ریغ 

تاقث ار  هر  نیا  دندرک  هبرجت  تامَم  فوقوم  تسه  تیانع  نآو 

رکذ زا  تسا  هب  ربهر  هیاس   » میدـناوخ  6 تیب 3782 / رد  تسیا  هم  ییاج  ناه  ناه و  تیاـنع  یب  تسین  زین  تیاـنع  یب  شگرم  هکلب 
دهاوخ ار  وا  دزیخرب  ّدج  هب  نوچ  هدننک  صحفت  هک  تسامنهار  زمر  ریصب  خیش  .تسا  بلطم  نآ  يارب  یحیـضوت  اه  تیب  نیا  .قح »

: ثیدح تسا  هتشون  نوسلکین  وا  زا  يوریپ  هب  يورقنا و  .تخانش 

نیِّصلاب َول  ُملِعلا َو  اُوُبلطا 

یـسرتسد نادـب  ار  یـسک  و  درک ، ناهنپ  ار  ینعم  رکب  نآ  قح ) ترـضح   ) نیچ هاـش  .تسا  ّیندـل  ملع  لیـصحت  يارب  شـشوک  زمر 
! تسین

یشومارف هب  شیورد  دنمشناد  نآ  و  يدش ، مورحم  وا  غیرد  یب  ماع  هقدص  زا  یتساوخب  نابز  هب  هک  یلئاس  ره  هک  اراخب  ِناهج  ردص  تیاکح 
يدرک نز  هاگ  ار  دوخ  یتخاس و  ون  هلیح  زور  ره  وا  دینادرگب و  ور  يو  زا  ناهج  ردـص  بکوم ، رد  تاسوخب  نابز  هب  لیجعت  صرح و  طرف  و 

يدرک انیبان  هاگ  رداچ و  ریز 

هب شیورد  دنمـشناد  نآ  و  يدش ، مورحم  وا  غیرد  یب  ماع  هقدص  زا  یتساوخب  نابز  هب  هک  یلئاس  ره  هک  اراخب  ِناهج  ردص  تیاکح 
هلیح زور  ره  وا  دینادرگب و  ور  يو  زا  ناهج  ردص  بکوم ، رد  تاسوخب  نابز  هب  لیجعت  صرح و  طرف  یشومارف و 
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هرخآ یلا  یتخناشب  شتسارف  هب  هتسب ، دوخ  يور  مشچ و  يدرک و  انیبان  هاگ  رداچ و  ریز  يدرک  نز  هاگ  ار  دوخ  یتخاس و  ون 

راثن رز  شدوج  يدوب ز  بش  هب  ات  رامـش  یب  ياطع  رایـسب و  داد  لمع  نسح  ناگدـنهاوخ  اب  دوب  ّلَجا  میجاوخ  نآ  يوخ  اراـخب  رد 
زاب دنهدب  ایض  زا  دنریگ  هچنآ  زاب  كاپ  هام  وچ  دیشروخ و  وچمه  دوج  دناشفا  یم  دوب  شدوجو  ات  دوب  هدیچیپ  اه  هراپ  ذغاک  هب  رز 

هبیاخ وز  یتّما  دـنامن  ات  هَِبتار  ار  هرُگ  کی  یحابـص  ره  بارخ  ردـنا  جـنگ  ناک و  رد  وا  زا  رز  باـتفآ  دوب ؟ هک  شخب  رز  ار  كاـخ 
یهت رب  رگید  زور  لغتـشم  ِریقف  ناهیقف  رب  ّلِقُم  نایوَلَع  رب  رگید  زور  اخـس  نآ  ار  ناـگویب  رگید  زور  اـطع  يزور  يدـب  ار  ناـیالتبم 
یلاوح رب  شماخ  کیل  ناسل  دـیاشگن  چـیه  دـهاوخن  رز  نابز  اب  سک  هک  دوب  نآ  وا  طرـش  ماو  ناراتفرگ  رب  رگید  زور  ماع  ناتـسد 

ُدب اََجن  مُکنِم  تَمَـص  نَم  لام  هَّبح  کی  هنگ  نیز  يدربن  وز  لاؤس  بل  اـب  ناـهگان  يدرک  هکره  شو  راوید  ناـسلفم  هداتـسیا  شهَر 
ریپ و زا  درک  عنم  تفج  عوج  اـب  منم  هک  متاـکز  هِد  تفگب  يریپ  یکی  يزور  ارداـن  شا  هساـک  هسیک و  دوـب  ار  ناـشماخ  شا  هساـی 

حرـش رت  مرـش  یب  يوت  نم  زا  تفگ  ریپ  ردپ  يا  يریپ  مرـش  یب  سب  تفگ  تفگـش  ردنا  ریپ  ِّدج  زا  قلخ  هدـنام  تفرگ  دـج  شریپ 
567 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

نآ داد  لام  دمآ  شا  هدنخ  عمج  هب  يریگ  ناهج  نیا  اب  ناهج  نآک  عمَط  وت ز  یهاوخ  يدروخ و  ناهج  نیک 
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صـصق و ذخآم  رد  ناهج : ردص  تیاکح  وسَت  هن  دیدن و  رز  هّبح  مین  وا  زا  هدنهاوخ  چیا  ریپ  نآ  ریغ  ار  ریفوَت  نآ  درب  اهنت  ریپ  ار  ریپ 
راثآ رد  .دراد  یتهابـش  كدـنا  انالوم  هدورـس  اب  هک  تسا  هدـمآ  هئیـضملا  رهاوجلا  باـتک  زا  یناتـساد  ص 219 )  ) يونثم تـالیثمت 

.مروآ یم  باتک  نآ  زا  ار  ناتساد  نآ  مینیب  یم  نآ  دننام  یناتساد  زین  یلیقع  ءارزولا 

رظن هک  شیورد  ره  رب  ات  يداد  یمالغ  هب  یمیـس  رز و  ياه  هرـص  يدـش  راوس  هاگره  هک  يدوب  نآ  تداع  ار  کلملا  ماـظن  هجاوخ 
تساخ ياپ  رب  شورف  هرت  درم  تشذگب ، یشورف  هرت  ناکد  هب  يزور  .يداد  شیورد  نادب  هرـص  ات  يدرک  مالغ  هب  تراشا  یتخادنا 

درک تراشا  مالغ  هب  هجاوخ  دوش ، یمن  لصاح  نم  لافطا  لایع و  تشیعم  یشورف  هّرت  نیا  زا  ما و  هراچیب  شیورد و  يدرم  تفگ  و 
نماد رد  ياپ  تسـشنب و  وا  رذگهر  رب  دمآ و  ریزو  شیپ  رگید  هار  هب  تساخرب و  ناکد  زا  درک و  اعد  شورف  هّرت  داد ، ودب  يا  هرص 
ودب رگید  هرص  درک ، رظن  مالغ  هب  هجاوخ  .مدراد  رایسب  لافطا  مرادن و  ياپ  هدنام ، ياجرب  نِمَز و  مجولفم و  يدرم  تفگ  دیـشک و 

نارتـخد ردـپ  ما  يدرم  تـفگ  هتخاـس  ریغتم  زاوآ  دـینادرگب  هماـج  دـمآ و  شیپ  رگید  هار  هـب  تساـخرب و  تشذـگرد  نوـچ  داد و 
تفر هجاوخ  دزن  دمآ ، شیپ  رگید  هار  زا  درم  .داد  ودب  رگید  هرـص  درک ، مالغ  هب  تراشا  هجاوخ  .هدش  گنت  نم  لاوحا  لاسدرخ و 

نایز ارم  تسکشب و  ام  ياهرکشل  منک  يوزغ  نارفاک  اب  هک  متساوخ  باجیپسا  يزاغ  ما  يدرم  تفگ  هدینادرگب  زاوآ  هماج و 
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ردپ هدنام و  ياج  رب  شورف و  هرت  ریپ  يا  ریگب  تفگ : داد و  ودب  رگید  هرص  هجاوخ  .مدرب  تمالـس  هب  ناج  هلیح  رازه  هب  هدیـسر  اه 
بابل رد  یفوع  هک  تسا  زیزعلادبع  نبدمحم  نامه  ارهاظ  ناهج : ردص  ( 209 ص 208 - ءارزولا ، راثآ   ) .باجیپسا يزاغ  نارتخد و 
ریظن .نم  هجاوـخ  نم ) دـنوسپ : میا  : ) میجاوـخ باـبلالا ) باـبل  رب  ینیوزق  تاـقیلعت  هب : دـینک  هاـگن   ) .تـسا هدرب  ماـن  وا  زا  باـبلالا 

.ششخب داد : .دوب ) راتفرشوخ  نادنمزاین  اب  لجا  هجاوخ   ) .مدنفا مناطلس ،

568 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوب هدنز  ات  دوب : شدوجو  ات 

.دیشروخ شبات  رثا  رب  كاخ  لد  رد  یتمیق  ياه  گنس  ندمآ  دیدپ  زا  دنتشادنپ ) یم  هکنانچ   ) تسا يریبعت  ناک :...  رد  وا  زا  رز 

.تسدگنت تاداس  ّلِقُم : ِنایوَلَع  .تاداس  نایِوَلَع  نایوَلَع :

 ...: تَمَص نَم 

اَجن تَمَص  نَم 

ص 159) ج 2 ، دمحا ، دنسم   ) .تفای ییاهر  دوب  شوماخ  هکنآ  : 

.َِملَسَف َتَمَص  وا  َِمنَغَف  اریَخ  َلاَق  ادبَع  ُهَّللا  َمِحَر 

.شور نوناق ، اسای : هسای : ص 606 ) عیارَّشلا ، ُللع  ص 193 ، ص 116 و ج 71 ، ج 2 ، راونالاراحب ، )

.هنسرگ تفج : عوج  اب 

.تسا هتفر  راک  هب  ناوارف  لام  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  تسا و  لام  ندروآ  درگ  لام ، ندوزفا  لام ، ینوزفا  تغل  رد  ریفوت :

زور دوس  چیه  شدوبن  یعون  ره  تفگ  دوبن  هراچ  یـسب  اه  يراز  درک  ناغف  رد  دـمآ  صرح  زا  هیقف  کی  ناهگان  ناهیقف  زور  تبون 
تـساپ هتـسکشا  وا  هک  دـیآ  نامگ  ات  تسار  ّپچ و  زا  تسب  قاس  رب  اه  هتخت  التبم  موق  ِّفص  ردـنا  سِکان  اپ  دـیچیپ  وگُر  اـب  رگید 

هانگ و زا  زیزع  نآ  شدادن  شتسنادب  مه  داُبل  زا  دیشوپب  ور  رگید  زور  دادن  يزیچ  شتخانشب  شدید و 
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رس تسشن  تفر و  ناگویب  نایم  رد  دیـشک  رـس  رب  يرداچ  وا  نانز  نوچ  دیکم  هنوگ  دص  دش ز  زجاع  هکنوچ  زیچ  چیه  نتفگ  ِمرج 
هاگپ یهاوخ  نفک  شیپ  وا  تفر  يا  هقرُح  نامرِح  دمآ ز  شلد  رد  يا  هقدص  شدادن  شدیـسانش  مه  تسد  درک  ناهنپ  دنکفا و  ورف 

رز نظ  هب  درادنپ  هدرم  هدنیب  كوب  رذگ  اجنیا  ناهج  ردص  دنک  ات  رگن  یم  نیـشن و  بل  اشگم  چـیه  هار  شیپ  هن  دـمن  رد  مچیپب  هک 
ِرَبعَم داهن  شهار  رب  دـیچیپ و  دـمن  رد  وج  هَّلِـص  ریقف  نآ  درک  ناـنچمه  وت  هب  مهدـب  نآ  مین  دـهدب  هچره  نفک  هجو  ِیپ  دزادـنا  رد 

569 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوخ  لیجعت  زا  درک  نوریب  تسد  دمن  يور  رب  دیزادنا  رد  رز  داتف  اجنآ  ناهج  ردص 

تـسپ شتـسد ز  یپ  دما  نورب  رـس  تسد  درکرب  دـمن  ریز  زا  هدرم  هلِد  هَد  نآ  وا  زا  دـنکن  ناهن  ات  هلـص  نآ  هاوخ  نفک  نآ  دریگن  ات 
ِّرِـس دوج  چیه  يدربن  نم  بانج  زا  دونَع  يا  يدرمن  ات  نکیل  تفگ  مرک  باوبا  نم  رب  هتـسبب  يا  مدتـسب  نوچ  ناهج  ردـص  اب  تفگ 

تیانع کی  رگ  هلیح  يا  يادخ  اب  دریگن  رد  رگد  یگنهرف  چیه  ندرم  ریغ  دیسر  اه  تمینغ  ندرم  سپ  زک  دوب  نیا  ٍتوَم  َلبَق  اُوتُوم 
تاقث ار  هر  نیا  دـندرک  هبرجت  تامم  فوقوم  تسه  تیانع  نآو  داسف  نوگ  دـص  زا  تسا  فوخ  ار  دـهَج  داـهتجا  نوگ  دـص  هب ز 
یعفا دوش  یک  دّرمز  یب  ریپ  ِّیعفا  نیا  دـشاب  دّرمز  نآ  تسیا  هم  ییاـج  ناـه  ناـه و  تیاـنع  یب  تسین  زین  تیاـنع  یب  شگرم  هکلب 

تبون ریرَض 
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.دوب ناهیقف  هب  ششخب  تبون  هک  يزور  ناهیقف : زور 

.هدوسرف هنهک  .هتل  لوا ) رسک  ای  مض  هب  : ) وَگُر

مال حتف  هب  همان  تغل  عطاق و  ناهرب  رد  دابل : .تسشن ) نارامیب  نایم  هتشهورف  رس  هدیچیپ  اپ  رب  هنهک   ) .ریزب رس  .هتشهورف  رـس  سکان :
.هداََبل تاغللا ) ثایغ   ) .دمن زا  یناراب  هماج  .دنشوپ  ناراب  ياهزور  رد  هک  يزیچ  ینعی  یناراب ، هماج 

هانگ زا  نایبصلا ) باصن  .دَُبل » هداهن  رب  لام  دوب  هدابل  دمن   » دابل دننک  نورب  سلطا  تعلخ  دنهد  ناور  جنر  دنرب  ناور و  جنگ  هدـنهد 
.دادن ودب  يزیچ  ندرک  تساوخرد  هانگ  هب  شتخانش و  نتفگ : مرج  و 

.دیک بر ) الا  یهتنم   ) .ندیلاگس دب  یمیم :) ردصم   ) هدیکم دیکَم :

.ددرگ یم  زاب  ادگ  هیقف  هب  ریمض  شلد : رد  دیکم  حُصن و  زو  ملح  زو  بضغ  زا  دیرفآ  نادزی  هچره  لطاب  تسین 

.يدیمون نامرح :

( .تفرگ شتآ  ندنام  دیمون  زا  ادگ  هیقف  لد   ) .شزوس یمرگ ، هَقرح :

570 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دبلط یم  ار  دنمتسم  ناگدرم  نفک  هنیزه  ناراد  لام  زا  هک  یسک  هاوخ : نفک 

.نتشذگ .روبع  .رذگ  رَبعَم : تسا  هدروآ  ددشم  ار  مال »  » نزو تیاعر  يارب  و  هَلِص :

زا  ) .دور یم  یلوقدب  لامتحا  وا  رد  هک  دـهد  یم  نکـش  نامیپ  ینعم  تیب  نیا  رد  تسا ، نولتم  سوهلاوب و  ینعم  هب  تغل  رد  هلِد : هَد 
( .دروآ نورب  ار  دوخ  تسد  دریگرب ، ار  لوپ  همه  دـنکن و  لـمع  ندرب ) ار  لوپ  مین   ) هداد هک  یلوـق  هب  هاوـخ  نفک  اداـبم  هکنآ  سرت 

.متفرگ هقدص  وت  زا  هنوگچ  يدید  مدتسب : نوچ 

: اوتُوم ّرِس 

، تلیح ریبدت ، گنهرف : ( 3 تیب 3759 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) شات هجاوخ  دمرـس  قشع  اب  يوش  ات  شاب  هدرم  مد  نیا  گرم  زور  رهب 
.شناد

هب تغل  رد  تیانع :
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(4 تیب 1560 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .وا راک  ندروآ  حالص  هب  هدنب و  هب  تسا  قح  ترضح  هجوت  حالطـصا  رد  تسا و  مامتها  ینعم 
.دهاوخ هچنآ  فالخرب  نآ  نتشاداو  هتفرگ و  وخ  نادب  هچنآ  زا  تسا  سفن  ندیرب  حالطصا  رد  تسا و  ندیشوک  تغل  رد  دهَج :

.3 تیب 2547 / لیذ  هب : دینک  هاگن  یعفا : دُُّرمُز و 

.روک ریرض :

ات اما  تسا  هدیدنـسپ  دنچره  تضایر  تدهاجم و  هک  تسا  دعب  هب  ياه 3836  تیب  نومضم  دیکأت  ناتـساد  نیا  ندروآ  زا  دوصقم 
تیانع بلاط  هک  دش  دـهاوخ  هجوتم  ودـب  یهاگ  تیانع  نآ  دـسرن و  ییاج  هب  وا  شـشوک  دوشن ، هدـنب  لماش  قح  ترـضح  تیانع 

نم زا  يدرمن  ات  تفگ  ار  ادگ  ناهج  ردص  هکنانچ  .دنادرگ  تسین  قح  ترضح  هاگشیپ  رد  ار  شیوخ  دناریمب و  دوخ  رد  ار  يدوخ 
.يدربن هرهب 

تسا هدمآ  نم  یپ  ٌءایحا  مه  لب  تسا  هدش  نیریش  ارم  ندرم  هناد 

امئاد یتاَیَح  ِیلتَق  ِیف  َّنا  امئال  یقاقث  ای  ینُوُلتقا 

ّبَد باّبَد  تبقاع  درک  رابنا  دوخ  دعقم  رب  اه  تشخ  درما  اقافّتا  یبش  .دـنتفخ  يا  هناخ  بزع  رد  درما  یکی  هسوک و  یکی  ردارب  ود  نآ  تیاکح 
تفگ وا  يدرب ، ارچ  يدرب و  اجک  وک  اه  تشخ  نیا  هک  گنج ، دش ه  رادیب  كدوک  تشادرب ، وا  سپ  زا  یمرن  هلیح و  هب  ار  اه  تشخ  نآ  دروآ و 

ار اه  تشخ  نیا  وت 

هراشا

تبقاع درک  رابنا  دوخ  دعقم  رب  اه  تشخ  درما  اقافّتا  یبش  .دنتفخ  يا  هناخ  بزع  رد  درما  یکی  هسوک و  یکی  ردارب  ود  نآ  تیاکح 
اجک وک  اه  تشخ  نیا  هک  گـنج ، دـش ه  رادـیب  كدوک  تشادرب ، وا  سپ  زا  یمرن  هلیح و  هب  ار  اـه  تشخ  نآ  دروآ و  ّبَد  باـّبَد 

هرخآ یلا  يداهن  ارچ  ار  اه  تشخ  نیا  وت  تفگ  وا  يدرب ، ارچ  يدرب و 

نآز بش  ِثُلث  هناـمز  دـش  تفر و  زور  بَجتنم  موق  دـندنام  لِقتـشُم  نطو  رد  دـب  یعمجم  دـندمآ و  نمجنا  رد  يا  هسوـک  ّيدرما و 
دب ار  هسوک  سسع  میب  زا  وس  نآ  دنتفخب  مه  سک  ود  نآ  دنتفرن  هناخ  بزع 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3622 

http://www.ghaemiyeh.com


تـشخ تسیب  نوکک  سپ  ردـنا  داهن  مه  تشز  دوب  تروص  هب  درما  ِكدوک  ور  دوب  شردـب  ِهام  نوچمه  کیل  وم  راچ  نادـخنز  رب 
يا یتسیک  وت  یه  تفگ  تسجب  اج  زا  وا  دز  يو  رب  نوچ  تسد  یهَتـشُم  نآ  درک  لقن  ار  اـه  تشخ  یُهبنا  رد  بش  دُرب  بَد  ییطول 

اجنیا مدرک  دوخ  فعض  زا  مرامیب و  كدوک  یتشادرب  نوچ  تشخ  یس  وت  تفگ  یتشابنا  نوچ  تشخ  یس  نیا  تفگ  تسرپ  گس 
زا يداـشگ  هک  یقفـشُم  یبیبط  کـی  هناـخ  هب  اـی  اـفِّشلاُراَد  بناـج  یتفرن  نوچ  یفت  يروجنر  يراد ز  رگا  تفگ  دَـقَتُرم  طاـیتحا و 
هب رس  درآ  رب  یم  يدحلم  يدیلپ  یقیدنز  وت  نوچ  نَحتمم  نم  مور  یم  اجره  هب  هک  ندش  مناد  اجک  نم  رخآ  تفگ  یقَلغُم  تماقَس 
ُرپ اه  مشچ  راوخ  هزمَح  یتشم  دـنرآ  نم  هب  ور  ناـما  يو  رد  یمد  کـی  مدـیدن  نم  ناـکم  رتهب  دوب  هک  یهاـقناخ  يدد  نوچ  مشیپ 

نوچ ماع  رازاب  دوب  نیا  نوچ  هقناخ  ریک  هب  شلام  دهد  یم  ددزد  هزمغ  ریز  ریز  زا  دوخ  تسا  یسومان  هکنآو  راشف  هیاخ  فَک  هفُطن 
572 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ماخ  ناوید  هّلگ و  رخ  دوب 

.تسا تیب 3867  رد  نآ  حیضوت  تسا و  ياه 3839 و 3866  تیب  نومضم  شیپ  ياه  هدورس  اب  ناتساد  نیا  تبسانم 

.ندومن ندمآ  رگ  دصق  .ندرک  یکیدزن  دصَق  ندروآ : بد  .ّبد  رد  تغلابم  باَّبَد :

.نخس مرگرس  لغتشم : بَد  رهب  نز  يوس  كریز  یضاق  بش  تفر  درادن  نایاپ  نز  ِرکم 

.تسرپ توهش  دنم ، تبغر  هدنهاوخ ، توهش ، ياراد  یهتشُم : .دندوب ) هناخ  بزع  نآ  رد  هک  یعمج  نایم  رد   ) .عمج یُهبنا :

.داقتعا یب  .نید  یب  زا  تیانک  تسرپ : گس 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3623 

http://www.ghaemiyeh.com


.سرتان ادخ 

.باوخ ياج  دَقَتُرم :

.بت زا  تیانک  .یمرگ  فَت :

.دوش هدناوخ  یفِّشلاراد »  » دیاب .هناخ  رامیب  افشلاراد :

.يرامیب ماقَس :

ینعم لکشم  تیب  نیا  رد  .هتسب و  لوعفم  مسا  ای  .نتسب و  تسا  یمیم  ردصم  تروص  نیا  رد  .ساسا  هخـسن  طبظ  تسا  نینچ  قَلغُم :
.هردزآ هدید ، جنر  نحتمم : .دنک ) نامرد  ار  وت  دیاشگب و  وت  راک  زا  یهرگ  ات  یتفر  یم  یکشزپ  دزن  هب   ) .دهد یم 

.4 تیب 1126 / لیذ  هب : دینک  هاگن  راوخ : هزمح 

.رادهگن رهاظ  .نیگمرش  زا  تیانک  یسومان :

.یماع مدرم  هورگ  زا  تیانک  رخ ، هلگ  هلگ : رخ 

.دنرادن قالخا  عرش و  هب  يدهعت  هک  نانآ  زا  تیانک  ماخ : ناوید 

تـسا هتفگ  اهراب  هکنانچ  تسا و  هدمآ  دـعب  ياه  تیب  رد  دراد ، رظن  رد  نآ  زا  انالوم  هک  يا  هجیتن  اما  تسا  لزه  رهاظ  هب  یناتـساد 
، خـلت تسا  ییوراد  .تسا  هتفرگ  وخ  دـج  زا  رتشیب  لزه  اب  نانآ  تعیبط  هک  تسا  یناسک  هجوت  بلج  يارب  اـه  ناتـساد  نیا  ندروآ 

.دنک تبغر  نآ  ندروخ  هب  رامیب  ات  يرهاظ ، ینیریش  هب  هتخیمآ 

573 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  اجر ؟  فوخ و  تَیشَخ و  دناد  هچ  رخ  اجک ؟ زا  يوقت  سومان و  اجک  رخ 

زا فسوی  ناتتفا  ردنا  متفا  فسوی  وچمه  نانز  يوس  مور  نم  مزیرگ  رو  وک ؟ لقع  اّما  درم ، رب  نز و  رب  وج  لدع  ینِمآ و  دشاب  لقع 
هراچ نادرم  هن ز  دننک  نم  ناج  دصق  ناشایلوا  دنَنَت  نم  رب  یلهاج  زا  نانز  نآ  راد  هاجنپ  رب  عیزوت  موش  نم  راِشف  نادـنز و  تفای  نز 

زا وم  ود  نآاب  وا  تفگ  تسیرگنب  هسوک  هب  كدوک  نآ  زا  دعب  نآ  زا  هن  منیا  ین ا  هک  منک  نوچ  نانز  زا  هن  مراد 
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یس زا  رتهب  نومن  رهب  وم  راچ  هس  خنز  رب  تشز  ِکنِک  شورف  ردام  وت  وچ  زو  تشخ  راکیپ  زا  تشخ و  زا  تسا  غراف  تسا  يرب  مغ 
ود رگ  دنکرب  تعاط  تشخ  ناطیش  هکنآز  تسرپ  تعاط  ششوک  نارازه  زا  تسا  رتهب  تیانع  هیاس  يا  هّرذ  نوک  درگادرگ  تشخ 
وم یکی  ره  تقیقح  رد  تسا  وس  نآ  ياطع  زا  وم  هس  ود  نآ  تسا  وت  هداهنب  تسا  ُرپ  رگا  تشخ  دـنک  هر  ار  وخ  تسا  تشخ  دـص 

.تسا توهش  ریسا  هکنآ  زا  تیانک  رخ : تسا  یهشنهاش  هلص  همان  ناما  نآک  تسا  یهُک  نآز 

.نداتفا هنتف  رد  ناـتتفا : ( 1 تیب 3616 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن  ناـفراع ، دزن  نآ  یحالطـصا  ینعم  يارب   ) .دـیما میب و  اـجر : فوـخ و 
.درک ع )  ) فسوی نتفیرف  دصق  زیزع  نز  هکنانچ  .نتشگ  بیرف  شوختسد 

.ندش ینادنز  یتخس و  زا  تیانک  راِشف :

.ندید تخس  ياهرفیک  زا  تیانک  ندش : راد  هاجنپ  رب  عیزوت 

ناطیش میلست  هرابکی  هک  تسس  نانچ  هن  و  میاپاو ، ار  دوخ  متسیاب و  يوه  سوه و  ربارب  نادرم  نوچ  ات  مراد  یتّوق  هن  منیا :...  زا  ین 
.موش

.لکیه يوق  ربتس ، کنک :

.نداد بیرف  زا  تیانک  .ندوشگ  هر  ندرک : هر  .يدرم ) نداد  ناشن   ) .شیامن ندومن ، نومن :

هدش هتفرگ  نآ  زا  هک  يا  هجیتن  اما  لزه ، رهاظ  هب  تسا  یناتساد  دش  هتشون  هکنانچ 

574 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دنا هتفرگن  يا  هرهب  لقع  زا  هدربن و  ییوب  يوقت  زا  دنا و  توهـش  ریـسا  نانآ  نیرتشیب  هک  یعامتجا  رد  .تسا  تدیاف  رپ  هدـنزومآ و 
قح زا  يرگید  .ندرب و  راک  هب  ار  دوخ  ریبدت  یکی  تسور ، شیپ  هار  ود  تخاس ؟ نمیا  دیاب  هنوگچ  نانآ  دنزگ  زا  ار  دوخ 
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ندید تشاد  هرهب  تمکح  ملع و  ادخ  زا  هک  ار  ع )  ) فسوی هکنانچ  درادن ، يدوس  ندرک  هدنـسب  ریبدـت  هب  .نتـساوخ  تیانع  یلاعت 
هتـسویپ تسا و  یلاعت  قح  تیانع  یقیقح  نابهگن  سپ  .دهد  دوس  هچ  ریبدـت  دوب ، نینچ  وا  هک  ییاج  .تشاد  هاگن  راگدرورپ  ناهرب 

.دومن تساوخرد  وا  زا  ار  نآ  دیاب 

نآ دَهُکـشب  لد  نآ  زا  ار  ناناولهپ  دهن  يرهُم  رگا  موم  زا  يا  هنحـش  يرـس  هریخ  ار  هلمج  نآ  دنکرب  يرد  رب  یهنب  لفق  دص  رگا  وت 
وید زا  بسخم  نِمآ  مه  کیل  تشرـس  وکین  يا  راذگم  ار  تشخ  هوجو  رد  امیـس  ِّرَف  نوچ  دش  ّدـس  هوک  نوچمه  تیانع  رات  هس  ود 

ِهبنَتـسُم هک  یملع  نانچنآ  دوب  هب  تدابع  زا  ملاع  ِمَون  رادـم  مغ  بسخب و  نِمآ  ناهگنآو  رآ  تسد  اـب  مرک  نآز  وم  اـت  ود  ور  تشز 
دُمُع نوچ  نکاس  حاّبس  دور  یم  دش  قرغ  اپ  تسد و  دز  یمجعا  اپ  تسد و  اب  یمَجعا  دهَج  هب ز  انـشآ  ردنا  حباس  نوکـس  نآ  دوب 

وج تسج و  زا  دوخ  ریـس  ددرگن  وا  وا  رمع  دشاب  لاس  نارازه  رگ  راحب  ِصاّوغ  تسا  ملع  بلاط  رانک  ّدـح و  یب  تسا  ییایرد  ملع 
ناشن دنهن ، یناکد  ای  هناخ  رد  رب  يرهم  هنحـش  نوچ  هنحـش : موم  ناعَبـشَی  َال  اَمُه  ناموُهنَم  هک  نیا  نایب  ردنا  تفگب  قح  لوسر  نآک 
ریبدت نایم  تسا  يا  هسیاقم   ) .دنبای رفیک  تذـخاؤم و  دـنیآرد  اجنادـب  رگا  .تسین و  اجنادـب  ندـمآ  رد  قح  ار  یـسک  هک  تسا  نآ 

.ندیسرت ندیهوکش : ندیهُکِش : .تسا ) نآ  زا  تیانک  هنحش  رهم  هک  قح  تیانع  تسا و  هدرک  ریبعت  لفق » دص   » هب نآ  زا  هک  یمدآ 

نامیا و رثا  امیِسِّرَف :
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.ِدوُجُّسلا َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُـجُو  ِیف  ْمُهامیِـس  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  .نازیرگ  نآ  زا  ناطیـش  تسا و  ناـنمؤم  هرهچ  رد  هک  يوـقت 
ریبدت رد  اهنت  ار  ینمیا  اما  دنب  راکهب  ار  ریبدت  .نتفگ  كرت  نداهناو ، ندراذگ : راذگم : ار  تشخ  ( 29 حتف ، )

575 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ریظن .يرآ  تسد  هب  هدش ) ریبعت  وم  رات  ود  هب  نآ  زا  دعب  تیب  رد  هک   ) ار ادخ  تیانع  ات  شوکب  نادم ،

ریغـصلا و عماجلا  ءایلوالا و  هیلح  زا  ص 220 )  ) يونثم ثیداحا  رد  ملاع : مون  دـنبب  رتشا  يوناز  لّکوت  اـب  دـنلب  زاوآ  هب  ربمغیپ  تفگ 
: هک تسا  هدش  لقن  یتیاور  قئاقحلا  زونک 

ِلهَج یَلَع  ٍهاَلَص  نِم  ٌریَخ  ٍملِع  یَلَع  ٌمَون 

رت بسانم  هک  دوش  یم  هدید  ثیدح  نیا  هعیـش  ثیدح  ياه  باتک  رد  .درادن  لماک  تقباظم  انالوم  هدورـس  اب  مینیب  یم  هکنانچ  و  . 
.تسا

.ُِدباَعلا اَهیِّلَُصی  ٍهَعکَر  فلا  نِم  ُلَضفا  ِِملاَعلا  ُمَون  ِّیلَع  اَی 

.هدننک هاگآ  ِهبنَتسُم : ص 22 ) ج 2 ، راونالاراحب ، ص 37 ، ج 4 ، یلائالا ، یلاوغ  )

.رگانش ِحباَس :

.انش هب  انشآان  زا  تیانک  یمجعا :

.دومع عمج  دُمُع :

.دعب ياه  تیب  نانع  هب : دینک  هاگن  ناموهنم :

ود ات  دیاب  ایند  ملع  ریغ  ملع  نیا  هک  ملِعلا ، ُبِلاَط  اَینُّدلا َو  ُبِلاَط  ناعَبشی  ِناَموُهنَم ال  دومرف  هیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یفطصم  هک  ربخ  نیا  ریـسفت  رد 
رارکت اینُّدلا  ُبِلاَط  اَینُّدلا و  ُبِلاَط  هک  دوش  نینچمه  رگا  هرخآ و  یلا  دشاب  ایند  مه  ایند  ملع  اما  دشاب ، مسق 

ایند ملع  ریغ  ملع  نیا  هک  ملِعلا ، ُِبلاَط  اَینُّدلا َو  ُِبلاَط  ناعَبـشی  ِناَموُهنَم ال  دومرف  هیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  یفطـصم  هک  ربخ  نیا  ریـسفت  رد 
، میسقت هن  دوب  رارکت  اینُّدلا  ُِبلاَط  اَینُّدلا و  ُِبلاَط  هک  دوش  نینچمه  رگا  هرخآ و  یلا  دشاب  ایند  مه  ایند  ملع  اما  دشاب ، مسق  ود  ات  دیاب 

هریرقت عم 

سپ ایند  ریغ  ردپ  يا  ملع  نیا  دشاب  ایند  ریغ  رظن  يرامگب  وچ  تمـسق  نیا  رد  سپ  اهتاریبدَت  ملِعلا و  ُِبلاَط  اِهتارِیفوَت  اَینُّدـلا َو  ُِبلاَط 
اجنیز و دنَک  تک  ترخآ  دشاب  هچ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3627 

http://www.ghaemiyeh.com


.ٍلام ُموُهنَم  ملِع َو  ُموُهنَم  ناَعَبشَی  َال  ناَموُهنَم :...  تربهر  دشاب 

: تسا هغالبلا  جهن  رد  و  ع )  ) قداص ماما  زا  ص 62 ، ج 1 ، قودص ، لاصخ  )

.اینُد ُِبلاَط  ٍملِع َو  ُِبلاَط  ِناَعَبشَی  َال  ِناَموُهنَم 

.ندش نوزفا  ریفوت : عمج  تاریفوت : ( 457 راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  )

نآ نتفرگ  ارف  اـب  هک  تسین  یملع  زین  تسین ، يزودـنا  لاـم  هار  نتـسناد  يواـیند و  ملع  تسا  هدـمآ  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  یملع 
: تسا ثیدح  رد  هکنانچ  .تسا  ترخآ  ملع  ملع ، نآ  .دنبای  يرترب  مدرم  رب  دنیوج و  یگرزب 

اَمظُع ِتاَوامَّسلا  ِتوُکَلَم  ِیف  َیِعُد  ِهِّلل  َمَّلَع  ِِهب َو  َلِمَع  َملِعلا َو  َمَّلَعَت  نم 

ج 1، یفاک ، لوصا   ) .دوش هدـناوخ  گرزب  اهنامـسآ  توکلم  رد  دـنازومایب  ادـخ  يارب  ددـنب و  راک  ار  نآ  دریگ و  ارف  شناد  هکنآ  : 
ص 35)

هعقاو نآ  ریبدت  رد  هداز  هش  هس  نآ  ندرک  ثحب 

هعقاو نآ  ریبدت  رد  هداز  هش  هس  نآ  ندرک  ثحب 

جنر کی  زا  هس  ره  میدن  ادوس  کی  رکف و  کی  رد  هس  ره  نَزَح  درد و  کی  جـنر و  کی  ار  هس  ره  نَتَتفُم  هس  ره  دـندرک  مه  هب  ور 
رب ناش  هلمج  نازیر  کشا  ینامز  کی  یکی  تّجح  ار  هس  ره  مه  نخس  رد  یکی  ترطَخ  ار  هس  ره  یشومخ  رد  میقَس  ّتلع  کی  و 
هب .هداـتفا  هنتف  رد  نَتَتقُم : سفن  رَمِجم  نوچ  زوـس  اـب  هدز  رب  سک  هس  ره  لد  شتآ  زا  ناـمز  کـی  ناـشف  نوـخ  تبیـصم  ناوـخ  رس 

.هدمآرد شیامزآ 

.نادشتآ رَمِجم : .دنتشاد ) رس  رد  ادوس  کی  هس  ره  دندیشیدنا و  یم  هنوگ  کی  هس  ره   ) .هشیدنا هَرطَخ : تَرطَخ :

.دنک یم  شنزرس  ار  دوخ  دنا ، هتشادزاب  نآ  زا  ار  وا  هک  دوش  يراک  بکترم  نوچ  یمدآ  رگتمالم ، سفن  زا  تسا  یمیسرت 

هب زا  ناگداز  هاش 
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.دنروآ یم  رب  نازوس  هآ  لد  زا  نادشتآ  نوچ  یهاگ  دنتخیر  یم  کشا  یهاگ  ردپ  زردنا  نتسبن  راک 

نیگرزب ردارب  تلاقم 

هراشا

نیگرزب ردارب  تلاقم 

ام هلزلز  فوخ و  رقف و  الب و  زا  هلگ  يدرک  ام  هب  هک  ره  مشح  زا  ریغ  ِحـُصن  ردـنا  میدوب  َرن  هن  اـم  ریَخ  ناوخا  يا  تفگ  نیگرزب  نآ 
دـش هچ  نوناق  دش  خوسنم  بجع  يا  دش  هچ  نونکا  ار  ربص  دـیلک  نیا  جَرَفلا  ُحاَتفِم  ربَّصلاَک  نک  ربص  جَرَح  زا  لان  مک  میتفگ  یمه 

دینادرگم نیه  هک  ام  هتفگ  گنج  گنتاگنت  تقو  ار  هپس  رم  شوخ  دیدنخ  رز  وچمه  شتآ  ردنا  شکم  شک  ردناک  میتفگ  یمن  ام 
نانس وچ  رهاق  دییآ  شیپ  هب  هک  نانک  یه  یه  ار  شیوخ  هاپس  ام  اپ  ریز  هدیرب  ياهرـس  هلمج  اطِو  ار  نابـسا  دوب  هک  نامز  نآ  گنر 
رداچ رد  تشز  نانز  نوچ  میدش  رـس  هریخ  هچ  دـش  ام  تبون  ردـص  رون  غارچ و  دـمآ  ربص  هکنآز  ربص  هب  هداد  ناشن  ار  ملاع  هلمج 

.میدنبن راک  ار  تحیصن  نآ  دوخ  ارچ  میدناوخ  ییابیکش  يرادیاپ و  هب  ار  نارگید  ام  .ندوب  ریلد  ندوب : رن  میدش 

.نایرکشل .نایفارطا  زا  تیانک  مَشَح :

( .تسا یلثم   ) .تسا شیاشگ  دیلک  ییابیکش  جرَفلا : ُحاَتفِم  ُربَّصلا 

.درک شرت  يور  دیابن  اه  یتخس  رد  هکنآ  زا  تیانک  شتآ :...  دنا  جَرَفلا  ُحاَتفِم  ربَّصلاَک  نک  ربص  جرح  دوبن  نیا  رهب  ندرک  ربص 

.ندرپس یپ  أطَو : اطِو :

هب ار  نام  ناتسدریز  اه  یتخس  رد  ام  هک  دنک  یم  شنزرس  ار  ناردارب  رگید  رتهم  ردارب  )

579 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( .میدنب یمن  راک  ار  نآ  دوخ  نونکا  ارچ  میتشاد  یم  او  ییابیکش 

مرگ وت  يدرک  ار  هلمج  هک  یلد  يا 
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ياخ رّکش  دنپ  وک  درخ  يا  يدز  نت  هچ  زا  تشگ  وت  تبون  يدب  حصان  ار  هلمج  هک  نابز  يا  مرـش  راد  دوخ  زا  ار و  دوخ  نک  مرگ 
نونک را  شیر  يرَغ  زا  ار  شیر  نابنجب  دـش  وت  تبون  ار  شیوشت  دـص  هدرب  اه  لد  يا ز  وت  ِياـهیَه  دـش  هچ  مد  نیا  تسوت  رود  وت 

درد هب  نوچ  ياو  ياو  ینانز  نوچ  دوخ  مغ  رد  ياه  ياـه  ینارگید  دـنپ  تقو  يا  هدـیدنخ  دوخ  شیر  رب  نیا  زا  شیپ  يا  هدـیدزد 
لاس هجنپ  هچنآ  وت  زاوآ  تفرگ  هچ  نز  رب  گناب  وت  زاس  دب  ندز  رکـشل  رب  گناب  يدز  نت  دمآ  وت  نامهم  درد  يدب  نامرد  نارگید 

يدـب رـس  شکب  دوخ  شوگ  رآ و  نوریب  تسد  شوَخ  دوب  نارای  شوگ  تیاون  زا  شوپب  یقاتلَغب  دوخ  جیـسَن  نآز  شوه  هب  يدـیفاب 
طاشن رد  رآ و  عبط  رد  ار  شیوخ  طاسب  يور  رب  تسوت  نآ  يزاب  کنم  مُگ  تلبـس  شیر و  تسد و  اـپ و  نکم  مُد  ار  دوخ  هتـسویپ 

.نتسبن راک  ار  نآ  دوخ  نارگید و  ندرک  تحیصن  زا  تسا  يرگید  ریبعت  و  هاش ، نارسپ  نابز  زا  تسا  نخس  هلابند  هک :...  یلد  يا 

.تسا رکش  نوچ  ندیئاخ  ماگنه  نآ  هزم  هک  نیریش ، رایسب  اخرَّکش :

، ندرک عقوم  هب  يراک  زا  تیانک  ندینابنج : شیر  .یـشوماخ ) ارچ  تسا  دوخ  هب  نداد  زردنا  تبون  هک  نونکا   ) .وهایه گناب ، اَهیَه :
.ندروآ دیدپ  شمارآ  تلیسو 

يردصم ءای  تسا و  یببس  ءاب  ینعم  هب  زا »  » .یثنخم یگبحق : يرَغ : ریخ  هب  ینابنجب  یشیر  مرک  زک  ریس  موتکم  هش  يا  دش  نآ  تقو 
رگا .دندزدب  وا  زا  ات  تسین  شیر  ار  رغ   ) .تدحو هن  تسا 
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دوخ شیر  ندرازگ  اب  رگا   ) .ندرک هرخسم  ار  دوخ  ندیدنخ : دوخ  شیر  رب  يا )...  هتسب  دوخ  رب  نیغورد  یشیر  ندوب ، رغ  تلع  هب 
.يا هتسبن  راک  ار  تا  هتفگ  يا و  هتفگ  .يا ) هدوب  نینچ  زین  شیب  نیا  زا  هکنانچ  ینک  یم  هرخسم  ار  دوخ  ینایامن  یم  درم  ار 

580 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ینامداش هناشن  ياه : ياه 

.یگدرزآ هناشن  ياو : ياو 

.نتسشن شوماخ  ندز : نت 

رد ( 3 تیب 685 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .قاطلغب قاـتلَغب : .ربب ) هرهب  دوخ  یتفگ ، نارگید  يارب  تدـم  نیا  رد  هچنآ  زا   ) .هتفاـب جیـسَن :
هب لاس  هاجنپ  رـسارس  رد  هچنآ  .تسا  هدـنیآ  ناتـساد  رد  ینعم  رتشیب  حیـضوت  .ندروآرد  طاشن  هب  .نتخاـس  شوخرـس  ندروآ : عبط 

.زاس ماوت  راتفگ  اب  ار  رادرک  .ریگ  هرهب  نآ  زا  دوخ  یتفگ  یم  نارگید 

راک تقو  هکارچ  دنزردنا  ادنمزاین  دوخ  اما  دنهد ، یم  زردنا  ار  نارگید  .دننایامن  یم  لماک  ار  دوخ  هک  یناصقان  رب  تسا  یـضیرعت 
.دننام یم  رد 

ور تشاد ، وا  شیپ  رغاس  درک ، هضرع  دنمـشناد  رب  بارـش  یقاس  دناشنب و  دروآ و  سلجم  رد  هارکا  هب  ار  دنمـشناد  نآ  هک  هاشداپ  نآ  رکذ 
یلا داد  دروخ  رد  شبارش  تفوک و  شرس  رب  يدنچ  یقاس  رآ ، شعبط  رد  نیه  هک  تفگ  ار  یقاس  هاش  درک ، زاغآ  يدنت  یـشرت و  دینادرگب و 

هرخآ

وا شیپ  رغاـس  درک ، هضرع  دنمـشناد  رب  بارـش  یقاـس  دـناشنب و  دروآ و  سلجم  رد  هارکا  هب  ار  دنمـشناد  نآ  هـک  هاـشداپ  نآ  رکذ 
تفوک و شرـس  رب  يدـنچ  یقاس  رآ ، شعبط  رد  نیه  هک  تفگ  ار  یقاس  هاـش  درک ، زاـغآ  يدـنت  یـشرت و  دـینادرگب و  ور  تشاد ،

هرخآ یلا  داد  دروخ  رد  شبارش 

ار لعل  بارش  نآو  دیـشک  سلجم  نیا  رد  شک  تراشا  درک  شرد  رب  یهیقف  کی  نآ  تشذگ  یم  شوخ  مزب  ردنا  تسم  یهاشداپ 
زا مشخ  هب  وا  تفرذـپن  یم  شدرک  هضرع  رام  رهز و  نوچ  شرت  سلجم  رد  تسِـش  رایتخا  یب  هش  هب  شدندیـشک  سپ  دیـشچ  وا  اب 

هب هک  مشچ  دینادرگب  یقاسو  هش 
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او نیز  امـش  شیوخ و  زا  نم  ات  دیهد  يرهزنم  هب  یم  ياج  هب  نیه  بان  رهز  مبارـش  زا  دیآ  رت  شوخ  بارـش  متـسدروخن  دوخ  رمع 
یم زاغآ  مالسالا » َنِم  ُتئَِرب   » هلمج اب  ودوب  هدورـس  یناوج  رد  يرعـش  هک  تسا  قشمد  یـضاق  ناتـساد  اب  هباشم  ناتـساد  زاغآ  دیهر 

بارـش ار  وا  تفگ  نومأم  دـمآرد ، نومأم  سلجم  هب  نوچ  زاس  رـضاح  سلجم  هب  نک و  لزع  ار  وا  تفگ  ار  مصتعم  نومام  .تشگ 
زا نآ  هیقب  اـما  ص 134 ) هردانلا ، تاوفهلا   ... ) ما هدیـشونن  زورما  اـت  تفگ  دـیزرل و  یم  تفرگ و  تسد  رد  هلاـیپ  یـضاق  .دـیئامیپب 

.هدش هتفرگ  رگید  یناتساد 

اب هتـسشنب  ناهج  رد  لگ  بآ و  لها  سفن و  لها  وچمه  درد  گرم و  نوچ  نارگ  سلجم  رد  هتـشگ  درک  زاغآ  هدـبرع  هدروخن  یم 
زا دبای  یمن  سح  ماج  بوجحم  رب  دنراد  یم  هضرع  نوبَرـشَی  رد  زج  رارحا  یم  زا  نومک  رد  ار  ناگـصاخ  درادن  قح  لد  باحـصا 

582 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناشداد  هدید  هب  دنیب  یمن  هک  ناشداش  را  زا  دَنادرگ  یمه  ور  مالک  ریغ  نآ 

ِران رد  دـنکفا  هک  رون  تسین  شناج  تسا  ران  همه  نوچ  يدـش  رد  ناشنورد  ردـنا  حـُصن  ِّرِـس  يدـب  هر  شقلح  هب  ات  شـشوگ  رگ ز 
ار ران  تسین  راشفا  رِشق  هک  زج  خزود  ِران  تفز  مرگ و  هدعم  رشق  زا  دوش  یک  تفر  تفگ  ِرشق  دنام و  نوریب  زغم  روُشق ؟ زج  نازوس 

ناد رِمَتسُم  هدعاق  نیا  میکح  قح  دشاب  هک  ات  نتخوس  رهب  هن  ناد  نتخپ  رهب  نز  هلعـش  يران  زغم  رب  دوب  رو  تسین  راک  يزغم  چیه  اب 
هدمان هتشذگ و  رد 
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رو شرمحا  بارـش  دـیآ  اهتـشا  شرـس  رب  دـبوکب  رگ  تیاـنع  زا  وا  زا  رود  دزوسب ؟ نوچ  سپ  ار  زغم  وا  زا  روفغم  اهرـشق  زغن و  زغم 
.یم ندروخ  رد  ندرک  راکنا  .نتفشآرب  ندرک : زاغآ  هدبرع  ناهش  نیا  مزب  برش و  زا  هیقف  نوچ  ناهد  هتسب  وا  دنام  دبوکن 

.یندرکان لمحت  ندومن ، یتخس  رس  نتشگ : نارگ 

درادن قح  .دنتـسین ) راوزاس  مه  اب  نارگن  رهاظ  ناناد و  تقیقح   ) .تسا ندوب  راوزاسان  تیب  نیا  رد  هبـش  هجو  سفن :...  لها  وچمه 
و هتفر ، رترود  تسرد  ینعم  زا  ناـنآ  رتشیب  .دـنا  هدرک  يریـسفت  دوخ  هقیلـس  هب  ار  تیب  نیا  ناـحراش ، زا  کـی  ره  ار :...  ناگـصاخ 

: اهریسفت زا  يا  هنومن  کنیا  .دنا و  هدش  کیدزن  یضعب 

رگید بارش  دنـشون ، یم  یلعا  تنج  رد  نطاب  ملاع  رد  راربا  دراد و  نوبرـشی  موهفم  هک  یبارـش  زا  زج  صاخ  ناگدنب  هب  یلاعت  قح 
بارش ناشیا ، ندروخ  تقو  رد  رگم  دراد ، یمن  روتسم  یفخم و  رایغا  زا  ار  دوخ  ناگصاخ  یلاعت  قح  يورقنا ) حرش   ) .دناشون یمن 

حلاصم مکح  داشرا و  مالک  زا  ترابع  بان  بارش  نآ  .دنادرگ  یم  بوجحم  یفخم و  ناشرایغا  مشچ  زا  تقو  نآ  رد  هک  ار ، راربا 
هکلب دراد ، یمن  راربا  بارش  زا  افخ  رد  ار  دوخ  ناصاخ  یلاعت  قح  روپناک ) پاچ  هیشاح  يونثم ، ازریم ، دمحم   ) .تسا ماتتخا  ادتبا و 

رازبا رد  رگم  دراد  یمن  عونمم  ناراکوکین  یم  زا  ار  دوخ  هاگرد  ناصاخ  لاعتم  دنوادخ  يوقلا ) جهنملا   ) .دناشون یم  ار  نانآ 

583 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

؟ تسیچ تیب  ینعم  اما  .تسا  مالک  يزارد  بجوم  اهنآ  نتشون  هک  هنوگ  نیا  زا  ییاه  هیجوت  و  يونثم ) حرش  يرفعج ،  ) نآ ندیشو 
تسناد دیاب  تسخن 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3633 

http://www.ghaemiyeh.com


هروس هیآ 5  هب  تراشا  تیب  نیا  انئمطم  .دنادرگ  یم  زاب  یلـصا  ریـسم  زا  ار  نخـس  تبـسانم  كدنا  هب  تسوا ، هویـش  هکنانچ  انالوم ،
قح مینیب  یم  میرگنب  یتشهب  بارش  هرابرد  میرک  نآرق  تایآ  هب  رگا  .ًارُوفاک  اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْشَی  َراْربَْألا  َّنِإ  تسا  ناسنا 

َنوُدَّلَُخم ٌنادـْلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  دـیامرف : ناقباس  هراـبرد  و  ( 15 دـمحم ،  ) تسا رمخ  زا  ییاهرهن  هداد  هدـعو  ناـیقتم  هب  هچنآ  یلاـعت 
َنِیبِراَّشِلل ٍهَّذـَل  َءاْضَیب  ٍنیِعَم  ْنِم  ٍسْأَِکب  هدـش  هداد  هدـعو  هللاداـبع  هب  هچنآ  و  ( 18 - 17 هعقاو ،  ) .ٍنیِعَم ْنِم  ٍسْأَک  َقیِراـبَأ َو  ٍباوْکَأـِب َو 

اما .اراوگ  نیعم  رمخ ، تسا  مولعم  دنـشون  یم  هللادابع  ناقباس و  نایقتم ، هچنآ  اه  هیآ  نیا  زا  کی  ره  رد  .تسا  ( 46 - 45 تافاص ، )
هتفگان .هدومرف  نایب  تسا  هتخیمآ  نآ  اب  هک  ار  روفاک  اهنت  هتـشاد و  هاگن  هدیـشوپ  ار  نآ  یلاـعت  قح  تسیچ  دنـشون  یم  رارحا  هچنآ 

ناگـصاخ زا  تقیقح  نآ  ندـنام  ناهنپ  ( 17 ناسنا ،  ) .تسا هداد  هدـعو  سأک  نامه  ندیـشون  هب  ار  هللادابع  مه  اـج  کـی  هک  دـنامن 
: دومرف هکنانچ  تسا  حور  تقیقح  ندنام  ناهنپ  نوچمه 

درک رهُم  یِّبَر  ِرما  نِم  ار  حور  درَون  قح  سبای  بطَر و  زا  درک  زاب 

، تیب نیا  نوگانوگ  ياـه  هیجوت  ناـیم  رد  تفگ  ناوت  یم  زیچ  چـیه  دـنامن  ناـهنپ  وا  رب  سپ  زیزع  مشچ  ار  حور  نآ  دـید  وچ  سپ 
یمن ناهنپ  ییاج  رد  ار  تفرعم  یم  نالـصاو  ناگـصاخ و  يارب  راـگدرورپ   ) .تسا ینعم  هب  کـیدزن  هتـشون  یمالعتـسا  رتکد  هچنآ 

نآ ندنام  هدیـشوپ  تمکح  زا  هک  ناگـصاخ  دنراد :...  یم  هضرع  .دراد ) يروفاک  جازم  هک  دنک  یم  ناهنپ  اج  کی  رد  طقف  دـنک ،
یم ار  نآ  دنا ، هاگآ  بارش 
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نادب نیب ) تقیقح  هدید   ) داد هدید  هب  هک  ور  نآ  زا  .دننادرگ  یم  يور  دـنناد  یمن  نآ  ظفل  زج  بارـش  زا  هک  نابوجحم  اما  دنـشون 
.دنرگن یمن 

نیا نوچ  دوب و  مئاد  يو  برـش  دوب  يوق  وا  یتسود  هکره  تسا : کیدزن  هدورـس  انالوم  هچنادـب  يدـحات  هک  دراد  یترابع  يریـشق 
فشک رد  و  ص 114 ) هیریـشق ،  ) لسار همجرت   ) .دوب یناف  ظح  زا  دوب  یحاص  قح  هب  رگا  دراین و  رکـس  ار  وا  برـش  دوب  مئاد  لاح 

نیا رد  رارسالا 

584 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یم تفرعم  سأـک  زا  ّتبحم  بارـش  زورما  .تسین  روـهط  بارـش  ار  وا  ادرف  تسین  ّتبحم  بارـش  زورما  ار  هکره  تسا : هدـمآ  هراـب 
رگا شــشوگ :...  رگ ز  ص 330 ) ج 10 ، رارـسالا ، فشک   ) .دنـشون یم  روفغ  کـلم  ترـضح  رد  روـهط  بارـش  ادرف  دـنماشآ و 

یم لخاد  وا  ماک  رد  تسا  ناگدـننک  داشرا  نورد  رد  هک  یتحیـصن  ِّرِـس  تفای ، یم  رد  لد  هب  دونـش  یم  شوگ  هب  ار  هچنآ  تقیقح 
.دش

.تسوپ رِشق : عمج  روُُشق :

ظفل هکارچ  دوب  دهاوخن  ظفل  ردتسا  ینعم  رد  هک  يرثا  اما  دینش و  ار  نآ  ظفل  اهنت  تفاین و  رد  ار  نانآ  نخس  ینعم  دنام : نوریب  زغم 
.لد هب  هن  دسر  یم  شوگ  هب 

هک دـنازوس  یم  ار  نانآ  خزود  شتآ  ( 56 ءاسن ، ًادُولُج .(  ْمُهاْنلَّدـَب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  خزود : ران 
.دنا هتفاین  رد  تسا  نامیا  تقیقح  هک  ار  زغم  دنا و  تسوپ  همه 

دنیآرد تسوپ  زا  دنوش و  هتخپ  هک  تسا  نآ  يارب  دننیب ، یباذع  دسر و  یجنر  دـنرادروخرب  نامیا  زا  هک  یناسک  هب  رگا  دوب :...  رو 
رتشیب حیضوت  يارب   ) .دندرگ هتخوس  هکنآ  هن 
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ُرِفْغَی َو  هک : راکهانگ  ناگدنب  رب  یلاعت  قح  نارفغ  هب  تسا  تراشا  روفغم :...  اهرشق  ( 2 تیب 1828 / لیذ  هب : دینک  هاگن  تیب  نیا  زا 
نآ يارب  دزاس  راتفرگ  جـنر  هب  ار  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  ادـخ  رگا  دـبوکب :...  رگ  تیانع  زا  ( 48 ءاسن ، ُءاشَی .( * ْنَِمل  َکـِلذ  َنوُد  اـم 

.دنام مورحم  تیانع  زا  دزاسن  شیالتبم  رگا  دبلط و  شزرمآ  درآ و  ور  ودب  وا  هک  تسا 

رَـس زا  نف  هب  دـهاوخ  ار  هکره  درِخ  ره  رب  یکاح  ناهنپ  تسه  یه  رآ  شعبط  هب  هِد  یـشومخ  هچ  یپ  کین  يا  شیقاس  اب  هش  تفگ 
لقع نف  مین  شغامد  رد  دناوخب  نوچ  نَمَز  رد  درآ  ردنا  خرچ  ار  خرچ  وا  ریجنز  رد  هتسب  ناریسا  نوچ  وا  ریونت  قرشم و  باتفآ  درب 
ریحَز نآ  یلیس  ِمیب  زا  دیشکرد  ریگ  تفگ  دز  شرس  رب  یلیس  دنچ  درن  ِداتـسا  تسا  يو  دراد  وز  هرهم  درک  هرخُـس  ار  رگد  لقع  وک 
تفر زربم  يوس  دزب  کتشگنا  دش  شوخ  ریگ و  ریـش  غال  تفر و  کحاضم  یمیدن و  رد  غاب  وچ  دش  نادنخ  داش و  تشگ و  تسم 

585 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنک  كزیم  ات 

دنام زادرپ  متـس  نت  تفر و  لقع  دـنام  زاب  شناهد  ار  وا  دـیدب  نوچ  هاش  ِناقانِرق  ابیز و ز  تخـس  هام  وچ  زربم  رد  دوب  كزینک  کی 
يدوس يو و  اب  دماین  رب  تشارف  هرعن  رتخد و  نآ  دیپط  سب  تسد  ود  دز  رد  نامز  رد  كزینک  رب  تسم  قاتشم و  بَزَع  هدوب  اهرمع 

ار نآ  لوعفم  هتفرگ و  نداد  زا  رما  هب  ار  هد »  » ناحراش ضعب  يورقنا و  هِد : تشادن 
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تیب 3965 تسا و  هتفر  راـک  هب  ناوارف  رثـن  مظن و  رد  ینعم  نیدـب  هملک  نیا  تسا و  ندز  هـب  رما  هد »  » یلو .دـنا  هدرک  ضرف  بارش 
.تسا ینعم  نیا  رگنشور 

.ندروآ لاح  رس  .ندروآ  رد  طاشن  هب  ندروآ : عبط  هب 

.دنک نوریب  وا  رس  زا  درخ  دهاوخ ، ار  هکره  دنک  هدارا  نوچ  تسا  یناهن  یمکاح  درخ  ره  رب  دهاوخ :...  ار  هکره 

.ندـنادرگ .نتخادـنا  رد  شدرگ  هب  ندروآ : ردـنا  خرچ  .تسا ) یناهن  مکاـح  نآ  مکح  رد  نآ  ینـشور  باـتفآ و   ) .ینـشور ریونَت :
زا دای  یم  طلـست  رگید  لقع  رب  هک  یلقع  وک :...  لقع  .دروآرد ) خرچ  هب  نامز  کی  رد  ار  كالفا  دهاوخ ، یناهن  مکاح  نآ  نوچ  )

.تسا هتفرگ  ورین  ناهنپ ) مکاح   ) وا

.روآ هدنخ  نانخس  هکحضم : عمج  کحاضَم : ( 2 تیب 1858 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا قوذ  یب  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  ریِحَز :

.نتشگ نامداش  ندمآرد ، صقر  هب  ندز : کتشگنا 

.شاش كزیم : دارم  رد  مدیسر  رتوز  هدب  هک  داتف  ردنا  صقر  هب  کتشگنا  دز  سپ 

.هاگزیرآ حارتسم ، زَربَم :

تبسانم هب  .دراذگ  یمن  هتفگان  ار  اه  تبسانم  تسوا ، هویش  هکنانچ  ص 792 ) كرتلا ، تاغل  ناوید   ) .هیراج هزیشود ، زینک ، قانِرق :
مکاـح وا  رب  هک  تسا  ییورین  یمدآ  داـهن  رد  هکنیا  نآ  دـیوگ و  یم  زاـب  ار  یمهم  هتکن  رآ ! عبط  رـس  رب  ار  وا  هِد و  هک  هاـش  ناـمرف 

.دراد تموکح  اه  هدیرفآ  زا  کی  ره  رب  هکلب  یمدآ  رب  اهنت  هن  ورین  نیا  .تسا 

586 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تسیچ یعبط ز  گس  دنب  رد  وا  هنرو  تسا  یفتخم  لِّکَُوم  ار  لِّکَُوم  ره 

نم ناغفا  ناهن  ناناوع  نآز  نزب  ار  وا  نیه  هک  ار  وا  دنز  یم 
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اگ تشُم  ریز  یقاچ  قاچ  درا  رب  وز  تشرد  هگ  مرن و  شیهاگ  دَشِرِسب  ابنان  تسد  هب  دمآ  ریمخ  نوچ  اِقل  تقو  رد  درم  تسد  هب  نز 
نیا کَِحم  دزاس  ششتآ  رونت و  زا  کمن  هگ  با و  دزیر  يو  رد  هاگ  يا  هتخل  کی  یهگ  درآ  شمه  رد  يا  هتخت  رب  دشکاو  شنهپ 

نف نیا  ار  یقشاع  قیشع و  ره  تسا  نز  اب  ار  وش  هن  اهنت  بَِعل  نیا  بولَغ  بولغم و  دنا  بعل  نیا  ردنا  بولَط  بولطم و  دنچیپ  نینچ 
کـیره ز شچیپ  رگد  یگنر  کـیره  بِعل  کـیل  ضرتـفم  نیمار  سیو و  نوچ  یـشچیپ  ضرَع  نیَع و  ثداـح و  میدـق و  زا  تسا 

شوخ وا  تسد  اـگنَی  هن  كَدرِگ  بش  نآ  لیـسگ  دـب  ار  نز  يوـش  يا  نکم  هک  لاـثم  رهب  دـش  هتفگ  ار  نز  يوـش و  رگد  یگنهرف 
یفیفع هن  يدوخیب  زا  هیقف  نیا  اجنیا  لصاح  دنک  وت  اب  ادخ  یکین  دب و  زا  دـمتعم  يا  ینک  وت  وا  اب  هچنآک  وت  تسد  ردـنا  داد  تناما 

غرم ود  نوچ  دیخچ  اه  بلاق  تسویپ و  ناج  هب  ناج  داتف  هبنپ  نآ  ردنا  وا  شتآ  داز  روح  نآ  رب  داتفا  هیقف  نآ  يدـهاز  هن  شدـنام و 
هن نیغو  نیَع  ردـنا  هداتفا  ناشمـشچ  ناج  فوخ  میب و  هچ  نید  هچ  ایح  هچ  نالـسرا  هچ  کـِلَم  هچ  هیاقـس  هچ  دـیپط  یم  هدـیرب  رس 

دینک هاگن   ) .قارط قارط  قاچ : قاچ  تشذگ  دح  زا  مه  هاش  راظتنا  تشگزاب  قیرط  وک  زارد و  دش  نیسح  هن  اجنیا  تسا  ادیپ  نسح 
.هدنهاوخ .هدنهاوخ  رایسب  بولَط : ( 3 تیب 1046 / لیذ  هب :

نیا رد  نیَع : .تسانالوم ) هتخاس  رب  ایوگ   ) .هدنوش زوریپ  .بلاغ  بولَغ :
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.ضرع لباقم  تسا ، تاذ  دوصقم  تیب 

.دوش هدناوخ  لیثم »  » دیاب لاثم :

587 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نامرفان .هاردب  لیسگ : دب 

رهوش هناخ  هب  وا  ردـپ  هناخ  زا  سورع  هارمه  هک  ینز  یکرت :)  ) هَگِنی اگنی : عطاق ) ناـهرب   ) .دـنیارآ سورع  يارب  هک  هلجح  كدرگ :
یسورع بش  رگم  ( ) ص 1086 كرتلا ، تاغل  ناوید   ) .رتگرزب ردارب  نز  يارب  یمان  هداز ) لامج  هنایماع ، گنهرف   ) .شودـقاس .دور 

.دندناشون ودب  سلجم  رد  هک  یبارش  هیاقس : .راد ) هگن  کین  ار  تناما  نیا  هک  درکن  شرافس  ار  وت  نز  نآ 

یفیصوت نمض  ( 5 تیب 3735 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .ندش هسیپالک  .توهش  ای  مشخ  هبلغ  زا  مشچ  ندیدرگ  زا  تیانک  نیغ : نیع و 
یلع تیصو  روآ  دای  دنک و  راتفر  ینابرهم  اب  يو  اب  دیاب  تسا و  قح  يوش  رب  ار  وا  هک  دنک  یم  نز  تیاعر  هب  تراشا  لزه  رهاظ  هب 

همان 31) هغالبلا ، جهن   ) .شدنزرف هب  تسا  (ع )

رپ خزود  وچ  هش  تفت  دوبرب  ار  ماج  سلجم  يوس  تفرب  تسجرب و  میب  زا  هیقف  نآ  هعِراَقلا  هلَزلَز  اجنا  دـید  هعقاو  دـنیبب  ات  دـمآ  هاش 
گناب رهز  ِماج  نوچمه  هتـشگ  ینوخ  خلت و  رهق  مشخ و  رپ  خُر  دـید  شهیقف  نوچ  لاعَف  دـب  تفج  ود  نوخ  هنـشت  لاکَن  رپ  رارش و 

ار وت  رتخد  نآ  عبط  اب  مدـمآ  اـیک  يا  تفگ  ار  هاـش  دـمآ  هدـنخ  رآ  شعبط  رد  هد  هریخ ، یتسـشن  هچ  رادـمرگ  ياـک  شیقاـس  رب  دز 
رای و دروخرد  مهد  یک  شون  وچمه  مشونن  نم  ار  نآ  هچنآ  دادـب  مدوج  ار  رای  هک  مروخ  نآز  داد  تسا و  لدـعنم  راـک  مهاـشداپ 

مروخ یم  نم  هک  ار  نامالغ  نم  مناروخ  نآز  شوت  شیوخ و 
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سابل سلطا  زخ و  زا  مشوپ  وچ  نم  ماخ  ای ز  هتخپ  دوخ ز  نم  مروخ  هک  ماعط  زا  ار  ناگدنب  مناروخ  نآز  نتـشیوخ  صاخ  ناوخ  رب 
اوُمِعطا نُوَنب  َاب  تیـصو  نیا  درک  یفطـصم  نوُسَبلَت  اَّمِم  تفگ  مُهوُِسبلا  نونف  وذ  ِّیبن  زا  مراد  مرـش  سـالپ  هن  ار  مشَح  مناـشوپب  نآز 

ار شیوخ  يدرم  هب  روآ  عبط  هب  مه  يا  هدرک  بغار  تسچ و  يروبـص  رد  يا  هدروآ  عبط  هب  سب  ار  نارگید  نُولُکأَـت  اَّمِم  َباـَنذالا 
588 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  شیدناربص  لقع  نک  اوشیپ 

يالاب هب  شدیناشک  رب  قاُرب  دش  شربص  وچ  هک  نیب  یفطـصم  دوش  رب  یـسرک  شرع و  جوا  هب  ناج  دوش  رَپ  تربص  ِّيزووالق  نوچ 
.هداد خر  هچنآ  .تسارجام  هثداح و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .باوخ  و  الب ، رطخ ، هثداح ، هدمآ ، ینعم  دنچ  هب  يونثم  رد  هعقاو : قابِط 

.دایرف گناب و  .ادص  رس و  زا  تیانک  هعِراقلا : هلزلَز 

.نداد رفیک  هشیدنا ) : ) لاکَن

.6 تیب 3932 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هِد : ( 1 تیب 3270 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا یقاس  دوصقم  و  وجلد ، تسود ، رادمرَگ :

مُهوُِسبلا .دـیناروخ ) مهاوخن  وت  شیوخ و  راـی و  هب  مروخن  ار  نآ  دوخ  هچنآ   ) .یلوعفم شو  باـطخ +) ریمـض   ) وت زا  بکرم  شوت :
(: ص  ) هللا لوسر  زا  لوقنم  ع )  ) یلع زا  تسا  یثیدح  زا  هتفرگ  .دیشوپ  یم  هچنآ  زا  ار  نانآ  دیناشوپب  ...: 

.نُولُکأَت اَّمِم  مُهوُمِعطا  َنوُسَبلَت َو  اَّمِم  مُهوُِسبلا 

: تسا ص 36 ) ج 4 ،  ) دمحا دنسم  رد  و  ص 324 ) ج 40 ، راونالاراحب ، ص 97 ، ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  )

نوسَبلَت اَّمِم  مُهوُسکاَو  َنُولُکأَت  اّمِم  مُه  وُمِعطا 

.تسا ناگدرب  شرافس  باب  رد  ثیدح  نیا  و  . 

.نارسپ نُوَنب :

: بانذا َبانذالا : اوُمِعطا 
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( .دیناروخب ار  نانآ  دـیروخ  یم  دوخ  هچنآ  زا   ) .ناراکتمدـخ نامالغنوچ و  تسا  ناگتـسباو  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  مد ، َبنَذ : عمج 
.هبشمب هب  هَّبشم  هفاضا  ربص : ِّيزووالق 

هب وت  جورع  ببس  يرابدرب  نآ  ینک ) هشیپ  ار  يرابدرب  رگا   ) دوش تیامنهار  ربص  رگا   ) .نتشگ ربهار  ربص ، ندش : رَپ  ربص  يزووالق 
نخـس هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  هک  تسا  رخآ  ياه  تیب  نومـضم  دراد  رظن  رد  ناتـساد  نیا  زا  هک  يا  هجیتن  .دـش ) دـهاوخ  توکلم 

يامرفراک ار  درخ  هک  دـهد  یم  زردـنا  و  میـشابن ؟ ابیکـش  دوخ  ارچ  نونکا  میدـناوخ  یم  ییابیکـش  هب  ار  مدرم  ام  هاش : گرزب  رـسپ 
.درک یهاوخ  ریس  شرع  رب  یشاب  ابیکش  اه  یتخس  رد  رگا  .دزاس  دوخ 

رت کیدزن  دوصقم  هب  ناکما  ردـق  هب  ات  دوصقم ، قوشعم و  يوس  نیچ  تیالو  بناج  هب  ارجام  ثحب و  مامت  زا  دـعب  ناگداز  هاش  نتـشگ  ناور 
هرخآ یلا  تسا  دومحم  ندش  رت  کیدزن  ناکما  ردق  هب  تسا ، دودسم  لصو  هار  هچرگا  دنشاب ،

هراشا

دوصقم هب  ناکما  ردـق  هب  ات  دوصقم ، قوشعم و  يوس  نیچ  تیالو  بناج  هب  ارجام  ثحب و  مامت  زا  دـعب  ناـگداز  هاـش  نتـشگ  ناور 
هرخآ یلا  تسا  دومحم  ندش  رت  کیدزن  ناکما  ردق  هب  تسا ، دودسم  لصو  هار  هچرگا  دنشاب ، رت  کیدزن 

نیچ دالب  يوس  نآ  زا  دعب  دندش  نیقیِّدِـص  دـندیزگب و  ربص  دوب  هظحل  نآ  نم  رای  يا  دوب  هچره  دوز  دنتـشگ  ناور  دـنتفگب و  نیا 
وچ ای  ریقف  درک و  رس  اپ و  یب  ناشقشع  ریرس  زا  مهدا  میهاربا  وچمه  دنتشادرب  ناهن  قوشعم  هار  دنتشاذگب  ار  کلم  نیَِدلاو و  دندش 
دوب هچره  دیشک  یقلح  شرجنخ  قشع و  شیپ  دیجم  ِراَّبَص  ِلیعمـسا  وچ  ای  یـشتآ  ردنا  دنکفا  ار  شیوخ  یـشوخرس  لَسُرم  ِمیهاربا 

نآ .هّللا و  َیلا  ریس  رد  نداهن  مدق  ادخ و  زا  زج  ندیرب  دهد : یم  تسد  ادخ  نادرم  يارب  قح  تیانع  زا  هک  تسا  یتلاح  دوصقم  ...: 
یم دیدپ  هاگان  هب  .درادن  نیعم  ینامز 
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حالطصا رد  و  وگتسار ، رایسب  قیّدِص : عمج  نیقیِّدِص : ص 808 ) ریخلاوبا ، دیعسوب  لاوحا  لیذ  ءایلوالا ، هرکذت  هب : دینک  هاگن   ) .دیآ
َنیِِّیبَّنلا َو َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْـعنَأ  َنـیِذَّلا  َعَـم  َکـِئلوُأَف  .دـشاب  لـماک  هدـمآ  ص )  ) لوـسر رب  هـچنآ  قیدـصت  رد  لـعف ، لوـق و  رد  هـکنآ 

.دعب هب   4 دعب و 725 / هب   2 تیب 3196 / لیذ  هب : دینک  هاگن  مهدا : میهاربا  ( 69 ءاسن ،  ) .َنیِِحلاَّصلا ِءادَهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا َو 

.دیدرگ ناتسلگ  وا  رب  شتآ  دنکفا و  شتآ  رد  ار  وا  دورمن  .دش  هداتسرف  دورمن  هب  هک  ع )  ) ربمیپ میهاربا  لسُرم : میهاربا 

ِینُدِجَتَس داد : خساپ  تفگ ، ودب  يو  هب  لیعامسا  حبذ  هب  ار  دوخ  ندش  رومأم  ناتساد  ع )  ) میهاربا نوچ  هکنانچ  .ابیکش  رایسب  راّبَص :
(102 تافاص ،  ) .یبای نایابیکش  زا  ارم  هک  ادوز  َنیِِرباَّصلا : َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ 

دوب لامج  هب  میظع  تروص  هب  دوب و  برع  هاشداپ  هک  سیَقلا  ُءَرما  تیاکح 

، دوب لامج  هب  میظع  تروص  هب  دوب و  برع  هاشداپ  هک  سیَقلا  ُءَرما  تیاکح 

ار وا  نانز  همه  نوچ  ٍلِزنَم  ٍبِیبَح َو  يَرکِذ  نِم  ِکبَن  اَِفق  عبط : رعاش  وا  وا و  هدرم  اخیلز  نوچ  برع  ناـنز  و  دوب ، دوخ  تقو  فسوی 
كاخ ياه  هتخت  رب  هک  دـنا  یتروص  لاثمت  همه  اهنیا  هک  تسناد  رگم  دوب ؟ هچ  ِرَهب  وا  هلان  وا و  لزغ  بجع  يا  دنتـسج  یم  ناج  هب 

درک و ناهنپ  یقلد  رد  ار  دوخ  تخیرگ و  دنزرف  کلم و  زا  بش  مین  هک  دش  ادـیپ  یلاح  ار  سیَقلا  ُءَرما  نیا  تبقاع  دـنا  هدرک  شقن 
هرخآ یلا  ُءاَشَی  نَم  ِِهتَمحَِرب  ُّصَتخَی  تسا  هَّزنم  میلقا  زا  هک  سکنآ  بلط  رد  تفر  رگید  میلقا  هب  میلقا  نآ  زا 

كوبَت رد  دز  یم  تشخ  دمایب  ات  برع  هَّطِخ  زا  قشع  شدیشک  مه  بل  کشخ  کلامم  زا  سیَقلا  ُءَرما 
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دـش بش  تساخرب  کلم  نآ  دنز  یم  یتشخ  قشع  راکـش  رد  ّدَک  هب  اجنیا  تسا  هدمآ  سیَقلا  ُءَرما  كولم  زا  یهاش  دنتفگ  کلم  اب 
ناگدـنب نادرم  هتـشگ  لامج  زا  دالب و  زا  مار  ار  وت  رم  لامک  دـش  تکلم  ود  یتقو  فسوی  ور  بوخ  ِکیلم  يا  ار  وا  تفگ  وا  ِشیپ 

نم کلم  مه  نم و  مه  دوش  ناج  دـص  وت  لصو  زا  ام  ناج  دوب  ام  تخب  وت  یـشاب  ام  شیپ  وت  غیم  یب  هم  کلم  ناـنز  نآو  وت  ِغیت  زا 
وا شتفگ  هچ  ات  شوپ  يور  رِـس  زا  درکاو  ناهگان  شومخ  وا  ّیـسب و  شتفگ  هفـسلف  وت  كورتم  اه  کـلم  تّمه  هب  يا  وت  كولمم 
ات دش  رازیب  رمک  تخت و  زا  مه  وا  دـش  رای  وا  اب  تفرگب و  وا  تسد  درک  شنادرگرـس  لاح  رد  دوخ  وچمه  درد  قشع و  زا  شوگهب 
ُّنَم دوب  یتشک  ره  هب  وا  ریـش  تسنالفط  رب  دهـش و  ناـگرزب  رب  هنگ  نیا  تسا  هدرکن  تَّرک  کـی  قشع  هش  ود  نیا  دـنتفر  رود  دـالب 

591 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رابت  دوبرب و  کلم  زا  ناشقشع  رامش  یب  كولم  سب  ود  نیا  ریغ  ریخالا 

هتشون هتفای و  ترهش  تاقلعم  هب  نانآ  هدورس  هک  ینایارس  هدیصق  زا  یکی  فورعم  هَیمال  هدنیارـس  برع و  رادمان  رعاش  سیَقلا : ُءَرما 
سیقلاءرما مان  .دیامن  یم  هتخاسرب  تسا و  دیدرت  ياج  هتفگ  نیا  رد  دنچره  دنتخیوآ ، یم  هبعک  هناخ  هدرپ  رب  ار  اه  هدیـصق  نیا  دنا 

.تشاد ینارمکح  نافطغ  دسا و  هلیبق  رب  وا  ردپ  .دوب  ناتـسبرع  بونج  زا  هدـنک و  مدرم  زا  .دـنا  هتـشون  ّيِدَـع  ای  هکیلَم  ای  جُدـنُح  ار 
رد سیقلاءرما 
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ردپ تفریذپن و  وا  درک و  عنم  ار  وا  شردپ  .تخادرپ  تسپ  مدرماب  ینیشنمه  بعل و  وهل و  هب  دروآ و  يور  ندورس  رعش  هب  یکدوک 
هناخ رد  ارم  یکدوک  رد  تفگ  دیـسر ، ودب  شندش  هتـشک  ربخ  دنتـشک و  ار  وا  هدرب  هلمح  وا  ردـپ  رب  دـسا  ینب  نوچ  .درک  كرت  ار 

ناـمز ناـگرزب  زا  ردـپ  یهاوخنوخ  يارب  .تسین  یتـسم  بارـش و  زورما  زا  .تشاذـگ  مندرگ  هب  ار  شنوخ  یلاـسگرزب  رد  تشاد و 
نیطـسلف تراما  ار  وا  سپـس  دریگ  هرهب  ناریا  اب  گنج  يارب  يو  زا  ات  دـناوخ  هینطنطـسق  هب  ار  وا  مور  روتارپما  .تساوخ  يرای  دوخ 

.درم ماجنارس  دمآرب و  اه  مخز  وا  ندب  رب  دش و  رامیب  نیسلف  هب  نتفر  هار  رد  سیقلاءرما  .داد 

.تسا تقیقح  زا  رود  اما  تسا ، هنارعاش  فیطل و  رایسب  دنچره  ودب  نانز  ندش  قشاع  شیئابیز و  فصو  وا و  هرابرد  انالوم  هدورس 
تـسا هدوبن  هدورـس  انالوم  هکنانچ  یناـیاپ  ار  کـی  چـیه  دـنا و  هتـشاد  بقل  سیقلاءرما  مالـسا ، زا  شیپ  برع  ناـگرزب  زا  نت  دـنچ 
ناتساد هجوت ، نودب  ای  دمع  هب  انالوم  هدش  هتـشون  اهراب  هکنانچ  .دناسانـش  یم  ِکیَناَِفق  هدیـصق  هدنیارـس  ار  وا  انالوم  هک  صوصخب 

.دنک میسرت  دراد  رظن  رد  دوخ  هک  ار  نایاپ  نآ  زا  دزاس  یم  نوگرگد  ار  ییاه 

: تسا سیقلاُءرما  هّیمال  هدیصق  زاغآ  کبنافق :

دوخ تمحر  هب  دـهاوخ  ار  سکنآ  ُءاشَی : ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  لموَحَف  لوُخَّدـلا  َنَیب  َيَوِّللا  طِقُِـسب  ٍلِزنَم  ٍبِیبَح َو  يَرکِذ  نِم  ِکبَناَِفق 
.دراد روهظ  هنسرگ  هنشت و  ینعم  هب  هاگ  بیکرت  نیا  يونثم  رد  بل : کشخ  ( 74 نارمع ، لآ   ) .دنادرگ یم  صوصخم 

مبسخب ای  مهاوخب  هک  بش  ثلث  ات  سپ  ياپ  شیپ و  ياپ 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3644 

http://www.ghaemiyeh.com


هلمج لوعفم  کلامم »  » هک صوصخب  تسا  بسانم  هرهب  یب  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  اما  بل  کشخ 

592 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

 ... هک دوب  هدربن  يا  هرهب  یهاشداپ  زا  دوب ) کلامم  زا  بل  کشخ   ) .تسا

.تسین یساسا  رب  دش  هتشون  هکنانچ  ندز : کشخ 

.شاعم ندروآ  تسد  هب  يارب  تخس  ششوک  ّدَک :  2 تیب 2061 / لیذ  هب : دینک  هاگن  كوبَت :

هب تکلم  هک  تسادیپ  مود  تیب  مین  رد  ار » وت  رم   » ندمآ اب  یلو  دـنا  هتفرگ  ریمـض  ار  تکلم  ود  رد  ت »  » ناحراش ضعب  تکلم : ود 
.ییابیز زا  تیانک  ربا  یب  هام  غیم : یب  هم  .تسا ) هدمآرد  وت  نامرف  رد  یهاشداپ  ییابیز و   ) .تسا یهاشداپ  ینعم 

، زیمآ تمح  نانخـس  ار  نآ  ناـحراش  نتفگ : هفـسلف  .يا ) هدراذـگاو  ار  اـه  تکلم  هک  تسا  ناـنچ  وت  تمه   ) .هدراذـگاو كورتـم :
ینیچ همدقم  يارب  هک  نخـس  قلطم  ینعم  رد  مود  تیب  مین  رد  ناهگان »  » هنیرق هب  یلو  .دـنا  هدرک  ریـسفت  نآ  دـننام  و  یلقع ، بلاطم 

.تسا رت  بسانم  دنیوگ 

.6 تیب 727 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ریخالا : ُّنَم  هفک  زا  نمرخ  رشع  دمآرب  ات  هفسلف  ار و  هاش  نآ  تفگ  هقف 

.تسا هدورس  ( 4 / 725  ) مهدا میهاربا  هرابرد  انالوم  هچنآ  اب  تسا  هباشم  درادن و  یخیرات  هیاپ  دـش  هتـشون  هکنانچ  ناتـساد  دـنچره 
.تسا ینعم  رپ  رایسب  هتفرگرب  نآ  زا  هک  يا  هجیتن 

رطخ اب  يزار  هکنآز  ریمـض  زا  دـنیاشگ  بل  ات  ین  هرهز  نیچ  هناد  وس  ره  هتـشگ  ناغرم  وچمه  نیچ  درگ  مه  هچب  هش  هس  نیا  ناـج 
دراد يوخ  یشوخ  تقو  رد  مشخ  یب  دوخ  قشع  نامک  هدرک  هز  هدولآ  مشخ  قشع  نامز  نآ  یلوپ  هب  رس  نارازه  دص  ریطخ  دوب و 
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شک وا  ریـش  يادف  ناج  جرم  کیل  دش  دولآ  مشخ  هکنوچ  میوگ  هچ  نم  دش  دونـشخ  وک  هظحل  نآ  دوب  نیا  یـشُک  هریخ  مد  هب  مد 
تـسپ رگدـمه  اب  اهزار  تیانک  اـب  یگدـنب  نیا  هدرم  اـه  تنطلـس  یگدـنز  نارازه  زا  هب  ینتـشک  وا  ریـشمش  نیا  قشع و  نیا  دـشُک 

593 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  رذح  فوخ و  دص  هب  يدنتفگ 

ماع ریَّطلا  ُناِسل  نیز  ربخ  داریا  ِرهب  يدنتـشاد  رگدمه  نایم  یتاحالطـصا  دوبن  مدـمه  نامـسآ  زج  ار  هآ  دوبن  مرحم  ادـخ  ِریغ  ار  زار 
هک ینامیلـس  وک  ماخ  ِدرَم  ناغرم  لاح  زا  تسا  فلاغ  مـالک  نآ  تسا  غرم  زاوآ  تروص  دـنتخودنا  يرورـس  قارطمُط و  دـنتخومآ 

نامیلس نوچ  تسین  شاَنمِّلُع  تسه و  شرکَم  ِملِع  تسیا  درک  نامیلس  هبش  رب  وید  ریغ  تسه  دریگ  کُلم  هچرگ  وید  ریط  ِنَحل  دناد 
نآ دوب  ناغرمیـس  ياج  نَُدل  نِم  رویط  یتسدیدن  هک  نک  مهف  ییاوه  غرم  نآ  زا  وت  دوب  شانمِّلُع  يریَّطلا ز  ُقطنم  دوب  شاّشب  ادخ  زا 

تحلـصم رهب  عطق  قارف  هن  قارف  دتفا  نایِعلاَدَعب  شهگنآ  قافِّتا  نآ  دید  هک  ار  یلایخ  زج  فاب  تسد  دشابن  ار  یلایخ  ره  فاق  ِيوس 
ناشیا زوُج  شیوخ  ناـج  رهب  دـشکرد  مد  کـی  فرب  زا  باـتفآ  دـسج  یحور  نآ  ِءاقبتـسا  رهب  تبقنم  نآ  قارف  ره  زا  تسا  نمآـک 

يرایسب مهدا و  میهاربا  كوبت و  هاشداپ  سیقلاءرما و  هکنانچ  هچب :...  هش  هس  نیا  ناج  حالطصا  ناشیا  فرح  زا  دزدم  نیه  حالص 
یم ار  قوشعم  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  زین  هداز  هش  هس  نیا  دنداتفا ، دوخ  هدشمگ  یپ  رد  اه  نابایب  رد  دنداهناو و  ار  کلم  ناهاشداپ  زا 

.دنتسج

، گرزب ریطخ :
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ینبم ردصم  قشع  دوخ :...  قشع  .نامه ) نداد  داب  رب  ناج  نامه و  نتفگ  هکارچ  دوب  ینتفگان  دنتـشاد  لد  رد  هک  يزار   ) .تیمها اب 
رگا دـشک ، یم  لـیلد  یب  ار  قشاـع  دـشاب  رهم  رـس  رب  قوـشعم  هک  هاـگنآ   ) تـسا دوـصقم  قوـشعم  نآ  زا  تـسا و  لوـعفم  يارب  زا 

.نتشک لیلد  یب  یشک : هریخ  .درک ) دهاوخ  هچ  دوش  نیگمشخ 

ای قشع  هکنیا  اب  هّبشبم ) هب  هبشم  هفاضا  : ) ناج جرم  ام  هدنشکرب  دوب و  قح  هدیشکرب  هک  نامک  دیشک  یسک  رب  یشک  هریخ  هب  ناهج 
ناج تسا  شک  هریخ  نینچ  قوشعم 

594 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دوش یم  هتشک  قشع  نآ  ریشمش  اب  دهن و  یم  وا  قشع  نادیم  هب  اپ  راوریش  هک  داب  يریلد  قشاع  يادف 

دوصقم اما  زمر ، هب  رگیدـکی  اب  نانآ  نتفگ  نخـس  تسا و  ناگداز  هاش  زا  نخـس  رهاظ  هب  دـنچره  .ناگداز  هاش  يدـنتفگ :...  تسپ 
نآ لها  زج  هکنانچ  .هدیـشوپ  رایـسب  نآ  ینعم  تسا و  فورح  ظافلا و  نیا  زا  نآ  رهاظ  .تسا  ینعم  لها  ناـیم  هک  تسا  ییاـهزمر 

میرک نآرق  هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  هک  دنک  یم  ریبعت  ناگدنرپ ) نابز  « ) ریَّطلا ُناَِسل   » هب نآ  زا  ور  نیدب  .درادن  یهاگآ  نآ  زا  ینعم 
ياه نخس  نآ  تقیقح  هک  یناسک  دیوگ  هاگنآ  ( 16 لمن ،  ) .ِْریَّطلا َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ار  ع )  ) نامیلس یلاعت  قح  ندنازومآ  و 

.دنزاس یم  یناکد  دوخ  يارب  نآ  زا  دنریگ و  یم  ار  نآ  رهاظ  دنناد ، یمن  ار  زومرم 

هاگآان نآ  ینعم  زا  و  دنونش ، یم  يزاوآ  نایانشآان  .یتقیقح  دراد و  يرهاظ  درذگ  یم  نافراع  نایم  هک  ینانخـس  زاوآ :...  تروص 
دنریگ و یم  ار  تروص  .دنا 
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.دنبیرف یم  ار  مدرم  نادب 

.دنادب ار  نانخس  نآ  ینعم  هک  تسا  یفراع  زا  تیانک  نامیلس  ینامیلس :؟...  وک 

.4 تیب 1264 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نامیلس : هبش  رب  وید 

و ْیَـش ٍء : ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأ  ِْریَّطلا َو  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  َو  نامیلـس : نابز  زا  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .ار  ام  دنتخومآ  انمِّلُع :
زا تیانک  طاشن ، اب  ناـمداش ، شاّـشب : ( 16 لـمن ،  ) .دـنداد يا  هرهب  زیچ  ره  زا  دـنتخومآ و  ناـغرم  تـفگ  يار  اـم  مدرم  يا  تـفگ 

.رطاخ شیاشگ 

.دوب هدنازومآ  ودب  ار  ینعم  نآ  ادخ  هکارچ  تشاد  یهاگآ  اهزاوآ  نآ  ینعم  زا  نامیلس  انمِّلُع :...  يِریَّطلا ِز  ُقِطنَم 

هب ار  نآ  هک  یناسک  هب  تسا  یضیرعت  دندوب و  هتخومآ  ار  ع )  ) نامیلس هک  ریطلا  قطنم  هب  تسا  تراشا  .نامـسآ  هدنرپ  ییاوه : غرم 
ملع هک  یناغرم  زا  يا  هدـیدن  غرم  هنوگنآ  زج  هکارچ  نک ، ریـسفت  ییاوه  غرم  هب  ار  ریط  رگن  رهاظ  وت  .دـنادرگ  یمرب  يرهاظ  ینعم 

.يربخ یب  دنناد  یم  یندل 

نانآ زا  هک  تسا  قح  يایلوا  دوصقم  تیب  نیا  رد  و  دراد ، لزنم  فاق  هوک  يارو  دنا  هتفگ  هک  تسا  يا  هناسفا  غرم  تغل  رد  غرمیس :
.تسین هاگآ  نایانشآ  زج  یسک  نانآ  ياهزمر  و 

.تفای ناسآ  زا  تیانک  فاب : تسد 

595 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نیب هتوک  ياه  هدـید  زا  قح ) يایلوا   ) ناغرمیـس فاب  تسد  نینچ  تسین  نامرهق  تنطلـس و  نکم  اباحم  چـیه  نکم  اغوغ  هب  شوگ 
اما .دتفا  یم  تقرافم  رادید  زا  دعب  دوش و  یم  بیصن  تیانع  نآ  ار  یکی  هاگ  .تسین  رـسیم  سک  همه  يارب  نانآ  ندید  .دنا و  ناهن 

.ددرگ عطقنم  ضیف  دهد  خر  یگشیمه  قارف  رگا  هک  یگشیمه ، قارف  هن 
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.دنیوگ كرت  ار  ناقاتشم  هشیمه  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  یهلا  ناغرمیس  نآ  بصنم  هبترم و  و 

.تسا کلاس  زا  تیانک  دسج » یحور   ...: » دسج یحور  نآ  ياقبتسا  رهب 

.قح ترضح  یلجت  زا  تیانک  باتفآ :

.کلاس زا  تیانک  فرب :

قارتفا نایعلا  دـعب  هک  تسا  نیمه  يارب  ددرگ  وحم  هک  دَوب  دوب و  دـهاوخن  نآ  لمحت  ار  وا  دـشاب  ّرمتـسم  کلاس  رب  یهلا  ضیف  رگا 
دنچ یحالطـصا  هن  درک  تساوخرد  نامرد  دیبلط و  دیاب  ییوج  هراچ  ایلوا  نینچ  زا  هک  دهد  یم  زردنا  نایاپ  رد  .دـهد و  یم  تسد 

اخیلز و هب  دنتـسین ، هاـگآ  نآ  زا  ناـصاخ  زج  هک  ییاـهزار  رتشیب  حیـضوت  يارب  هاـگنآ  .درب  راـک  هب  ناـکد  یمرگ  يارب  تخومآ و 
.دنک یم  تراشا  وا  ياهزمر 

نوچ درک  مولعم  نآ  ِّرـس  ار  نامرحم  درک  موتکم  اه  مان  رد  وا  مان  دوب  هدرک  فسوی  زیچ  هلمج  مان  دوع  هب  اـت  نادنپـس  زا  اـخیلز  نآ 
رو دـیب  خاش  نآ  دـش  زبس  یتفگب  رو  دـیرگنب  دـمآرب  هم  یتفگب  رو  دـش  مرگ  ام  اب  رای  نآک  يدـُب  نیا  دـش  مرن  شتآ  موم ز  یتفگب 

زانهـش ِرِـس  هش  یتفگب  رو  تفگ  زار  لبلب  هب  لگ  یتفگب  رو  دنپـس  دزوس  یمه  شوخ  یتفگب  رو  دـنپط  یم  شوخ  اـه  گرب  یتفگب 
دمآرب هک  یتـفگب  رو  بآ  دروآ  اقَـس  هک  یتـفگب  رو  تخر  دـیناشفارب  هک  یتـفگب  رو  تخب ! تسا  نویاـمه  هـچ  یتـفگب  رو  تـفگ 

یم سکع  یتفگب  رو  کمن  یب  اه  نان  تسه  یتفگب  رو  دنا  هتخل  کی  شِزَپ  زا  جیاوَح  ای  دـنا  هتخپ  یگید  شود  یتفگب  رو  باتفآ 
يدوتس رگ  مرتشوخ  دش  رَس  رد  یتفگب  رو  مرَس  دمآ  درد  هب  هک  یتفگب  رو  کلف  ددرگ 
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596 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يدب  وا  قارف  يدیهوکن  رو  يدب  وا  قانتعا 

وا ماج  ِتسم  ریـس و  وا  يدش  یم  وا  مان  یتفگ  وچ  يدوب  هنـسرگ  يدب  فسوی  وا  هاوخ  وا و  دـصق  يدز  مه  رب  رگ  مان  نارازه  دـص 
دنمدوس یتشگ  لاح  رد  وا  درد  دـنلب  مان  نآز  شیدرد  يدـُب  رو  يدـش  نطاب  تبرـش  فسوی  مان  يدـش  نکاس  وا  ماـن  زا  شیگنـشت 

دوبن وچ  دـنکن  لـمع  نیا  كاـپ  ماـن  مد  ره  دـنناوخ  یم  ماـع  نیا  تسود ، ماـن  قشع  در  دـنک  نیا  نیتـسوپ  ار  وا  يدوـب  امرـس  تقو 
دنت خرس و  رودم و  نآ  مخت  همان ) تغل   ) .لدرَخ نادنپس : وا  مان  زا  ار  وا  ادیپ  يدش  یم  وه  ِمان  زا  دوب  هدرک  یـسیع  هچنآ  كانقـشع 

.تسا هلمرح  ای  لمرح ، دنپسا  .تسا  فورعم  ِدنپسا  زج  نآ  و  هیودالا ) نزخم   ) .دشاب یم  یناتسمز  يَِّرب و  معط و 

.دیآرب نآ  زا  شوخ  ییوب  دننازوسب  ار  نآ  نوچ  هک  ناسَلب  تخرد  بوچ  دوع :

ءاـیبنالا صـصق   ) .دـمآرب لاـس  هدزیـس  اـت  دوـب  نیا  شنخـس  همه  فـسوی ، فـسوی  تـفگ  یم  زور  بـش و  يو  زیچ :...  هـلمج  ماـن 
اما .تفگ  یم  تیانک  هب  ار  وا  مان  دنربن ، ینامگ  ودب  ات  دراد  هدیـشوپ  ار  وا  مان  هکنآ  يارب  اه :...  مان  رد  وا  مان  ص 146 ) يروباشین ،

.دیوگ هدنیآ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  تسیک  مان  نآ  زا  دوصقم  هک  تشاد  یم  مولعم  ار  نامرحم 

.تسا هدمآ  رسمه »  » ینعم هب  يونثم  رد  زانهش » : » نتفگ زانهش  ّرِس 

رگا  ) .تسا قوشعم  ینعم  هب  ای  ینعم و  نامه  هب  تیب  نیا  رد  وا و  زابنا  دوب  شلسن  رد  وید  وا  ِزانهش  وا  زا  دریگ  هچب  رو 
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( .تخاس راکـشآ  ار  نم  قشع  زار  فسوی  هک  دوب  نیا  وا  دوصقم  تفگ ، زاـب  دوب  شقوشعم  وا و  ناـیم  هک  ار  يرـس  هاـش  تفگ  یم 
.تسا تخر  نداد  ناکت  ندناشفارب : تخر 

597 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  شنایسن  ناماد  زا  مه  دزیخ  وزرآ  رابغ  دناشفا  رشحم  رب  انف  تخر  نوچ  هک  مراد  یلد 

هب نآ  ریـسفت  تسا و  ندرک  تحارتـسا  ندوـسآ و  نآ  زا  دوـصقم  تسا و  هتفر  راـک  هب  ینعم  نـیمه  هـب  زین  ثـحب  دروـم  تـیب  رد  و 
.دشاب هتفر  راک  هب  ینعم  نیدب  رگید  دروم  رد  تسا  نکمم  دنچره  تسین ، بسانم  ماقم  اب  نآ ، دننام  يدام و  تاقلعت  ندنکفا 

.رازفا گید  يزبس و  و  بوبح ، جیوَح : عمج  جیاوح :

.دنا هتخیمآ  مه  رد  هدش و  هتخپ  همه  دنا : هتخل  کی  شِزَپ  زا  ِجیاوَح 

دوب نآ  ناشن  دوتـس  یم  ار  يزیچ  رگا   ) .تسا مود  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .نتـسویپ و  مه  هب  و  تسا ، ندرک  ندرگ  رد  تسد  قاـنتعا :
زا ماـن :...  نارازه  دـص  .تسا ) جـنر  رد  فسوی  قارف  زا  هک  دوب  نآ  ناـشن  درک  یم  شهوکن  رگا  هدرک و  یهجوت  ودـب  فسوی  هک 

همه نیا  ياج  هب  ار  وا  فسوی  رکذ  .شطع  زا  هن  عوج و  زا  هن  امرگ  زا  هن  تشاد و  ربخ  امرس  زا  هن  هک  دوب  بئاغ  نانچ  شیوخ  لاح 
اذـغ لاس  تفه  ار  اخیلز  ع )  ) فسوی تدـهاشم  هک  تسا  هدـمآ  اـهربخ  ردـنا  يدوب : هنـسرگ  ص 1433 ) فرعت ، حرش   ) .يداتـسیب

، زین يدرب  فسوی  مان  يدرک  هاگن  فسوی  رد  نوچ  يدیـسر  ملا  ار  وا  هچره  زا  شیدرد : يدب  رو  ص 649 ) فرعت ، حرش   ) .تشگ
تقو ص 1792 ) فرعت ، حرش   ) .یتشادن ربخ  ملا  زا 
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رکذ امرـس  تقو  هب  .تشگ  فسوی  وا  تافـص  همه  تشگ ، بلاغ  وا  رب  تبحم  نوچ  هک  دنا  هدروآ  نینچ  اخیلز  هصق  رد  و  امرس :... 
يدرک هراظن  ودـب  ات  يدرک  دای  ار  فسوی  امرگ  هب  رگ  .یتشگ و  ناور  وا  زا  يوخ  يدرک  هگن  فسوی  هب  ات  يدـنار  نابز  رب  فسوی 

مان كاپ : مان  ( 231 ص 230 - فرعت ، حرش   ) .یتشگ ینغتـسم  ماعط  زا  يدرک  دای  ار  فسوی  یگنـسرگ  هب  رگ  و  يداتفا ، تحار  هب 
هدومرف هب  ای  دـیآرب  لد  میمـص  زا  هک  تسا  زاسراک  یماگنه  مان  نآ  نتفگ  اـما  دـنروآ ، یم  ناـبز  رب  ار  ادـخ  ماـن  مدرم  همه   ) .ادـخ

زاب یـسیع  هب  ار  وا  ریمـض  دـنا ، هتفر  اطخ  هب  وا »  » و ارُو »  » ریمـض عجرم  رد  ناحراش  درک :...  یـسیع  هچنآ  .دـشاب ) كانقـشع  انالوم 
دومرف هک  تسا  شیپ  تیب  لاـبند  تیب  نیا  .تسا  فسوی  وا »  » عجرم اـخیلز و  ارو »  » ریمـض عجرم  .تسا  یفّلکت  نیا  دـنا و  هدـنادرگ 

مان زا  ( 3 / 2584  ) دروآ یم  تسد  هب  ادـخ  ماـن  زا  ع )  ) یـسیع هچنآ  تسا : نینچ  تیب  ینعم  .دـش و  یم  مرگ  فسوی  ماـن  زا  اـخیلز 
.دش یم  ادیپ  اخیلز  يارب  فسوی 

598 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

اه و ینعم  نآ  رب  ار  سکره  دراد و  یصاخ  ینعم  کی  ره  هک  تساه  حالطصا  اهزمر و  ار  ناقشاع  دوب : هدمآ  هتشذگ  ياه  تیب  رد 
یقـشاع زمر  اخیلز  .دنا  هاگآ  نآ  تقیقح  زا  یـضعب  دنیارایب و  یهاگتـسد  نادب  ات  دنریگ  یم  ارف  ار  ظفل  رهاظ  یـضعب  .تسین  فوق 

فسوی مان  زیچ  همه  رب  دنیب و  یمن  ار  يزیچ  وا  زج  .تسا  هتفرگارف  ار  وا  دوجو  رسارس  قوشعم  هک  تسا 
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يا همدقم  ناتـساد  نیا  .تسا و  مولعم  تقیقح  ار  ناگـصاخ  اما  .دـندرگن  هاگآ  یقیقح  فسوی  هب  وا  قشع  زا  ناهاگآان  ات  دـهن  یم 
.دیوگن وا  مان  زج  دنکن و  قح  دای  زج  تسویپ  قح  هب  يا  هدنب  رگا  .تسا  هدمآ  هدنیآ  ياه  تیب  رد  هک  یبلطم  يارب  تسا 

نآ هزوک  سپ ز  تسود  ِقشع  زا  رپ  دوب و  دوخ  زا  یلاخ  نآ  تسنیا  رکذ  تسا و  نیا  نآ  رکذ  ناـج  دـیدرگ  لـصّتم  قح  اـب  هکنوچ 
بهذم دشابن  نیا  دارم  دص  لد  رد  تسه  ار  یکیره  داِعب  نآ  زایپ  ياهُوب  هیرگ  داد  لصو  نارفعز  يوب  هدـنخ  تسوا  رد  هک  دـبالت 

تـسا سمَّشلا  ُدـِباع  رای  يور  زا  باقن  دسانـشن  هکنآ  باقن  نوچمه  ار  يور  نآ  باتفآ  باتفآ  زور  ار  قشع  دـمآ  رای  دادَو  قشع و 
هماج بآ و  نان و  بآ  نیع  زا  دش  دقن  ار  نایهام  وا  مه  قشاع  يزوسلد  وا  مه  لد  وا  مه  قشاع  ِيزور  وا و  زور  رادـب  يو  زا  تسد 
نیا دوبن  هار  ار  ریـش  دـنادن  مه  دـناد  لفط  ریـش  ریغ  ملاع  ود  رد  دـنادن  وا  ریگ  ریـش  ناتـسپ  وا ز  تسا  لـفط  وچمه  باوخ  وراد و  و 

هن دوب  ایرد  شلماح  وا  ردـنا  کلب  شور  رد  دوبن  جـیگ  ار  حوتفم  حـتاف و  دـبایب  ات  ار  حور  هماندرگ  نیا  درک  جـیگ  ار  ریبدـت  فرط 
نیا مدادن  رز  يدرمن  ات  دوب  نیت  وا  یهگنآ  دش  مُگ  هناد  دوش  مزلق  هفرغ  یلیـس  وچمه  دوش  مگ  دبای  هک  وا ؟ دـبایب  نوچ  وج  لیس و 

لصتم ناناج  اب  کلاس  ناج  نوچ  .تسا  هدمآ  ناوارف  يونثم  يواطم  رد  هک  تسا  یبلطم  دیدرگ : لصتم  قح  اب  هکنوچ  دوب 
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.دور یم  نایم  زا  یئود  دیدرگ 

599 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یئود  دش  نوریب  دوصقم و  یکی  دش  یئوت  نآ  ّینم و  نآ  تفر  نایم  زا 

ارم رگا  منم و  هدنیوگ  خـساپ  دوش  هدـناوخ  بوبحم )  ) وا رگا   ) ِتََّبل ِیناَعَد َو  نَم  َتباَجا  َيَدانُم  نُکا  نا  َبیِجُملا َو  ُتنُک  تَیِعُد  ناَف 
.ندیوارت ندیبالت : .فورعم  تسا  یلثم  هزوک :...  سپ ز  .دیوگ ) یم  کیّبل  دهد و  یم  هدناوخ  ارم  هک  ار  یسک  خساپ  وا  دنهد  ادن 

کحُض طاشن و  ثروم  نارفعز  و  نارفعز :...  يوب  هدنخ  تسوا  رد  هک  دوارَت  نورب  نامه  هزوک  زا  دنزاس  رهوگ  هزوک ز  هریاد  رگ 
.هَّبشمب تسا  هب  هبشم  هفاضا  داعب : زایپ  لصو و  نارفعز  ص 473 ) هیودالا ، نزخم  ( ) .تسا )

نایم رد  یتدعاسم  هکارچ  تسا  وشح  هملک  نیا  هکنیا  هلمج  زا  دنا  هتشون  نوگ  هنوگ  نآ  طبض  هملک و  نیا  ینعم  رد  ناحراش  داِعب :
ص روصلا ، تاذ  هعلق  یئامه ،  ) .هدش حیحـصتداعبنا  هب  هملک  نیا  یمیدق  هخـسن  هیـشاح  رد  هک  دـنا  هدرک  كاردتـسا  سپـس  هدوبن ،

نیدـب يزاین  یلو  .تسا  هدـمآ  دـهاش  تیب  نیمه  هدـیدرگ و  ینعم  رود  دـیَعب ، هدـش و  طبـض  اب »  » مض هب  داُعب  هماـن ، تغل  رد  ( 101
يراک عوقو  ینعم  هب  هشیمه  هلعافم  باب  اما  تسا ، هلعافم  باب  ردصم  لاعف  لاعف و  نزو  رب  داِعب  هک  تسا  تسرد  .تسین  اه  فلکت 

همجرت نک ) رود  « ) دعاب ( » 19 ءابس ،  ) انِرافْـسَأ َْنَیب  ْدِعاب  انَّبَر  میرک : نآرق  رد  هکنانچ  تسا  يرود  ینعم  هب  داِعب  .تسین  رفن  ود  نایم 
یقشاع نایعدم  زا  کیره  تسه :...  ار  یکی  ره  .ندش ) رود  ناشن  تسیرگ  یم  رگا  دوب و  لصو  ناشن  دیدنخ  یم  رگا   ) تسا هدش 

لد
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نابز هب  وا  یتسود  تسین و  یقیقح  قشاـع  وا  هک  تسا  لـیلد  نآ  نیا و  هب  ندرپس  لد  یگدـنکارپ و  نیا  .دراپـس  یم  اـج  دـص  هب  ار 
.لد هب  هن  تسا 

دوصقم فالخ  یخرب  هنافلکتم و  اهنآ  زا  یخرب  دنا و  هتـشون  يا  هنوگ  تیب  نیا  ریـسفت  رد  ناحراش  زا  کیره  ار :...  قشع  دمآ  رای 
زور باتفآ  نوچ  ار  قوشعم  قشاع   ) .لعاف يارب  زا  ینبم  ردـصم  قشع  باقن و  زور ، باتفآ  تسا  بولقم  هفاضا  باـتفآ : زور  .تسا 

( .تسابیز يور  نآ  باقن  باتفآ  هک  یلاح  تسا - باتفآ  نوچ  وا  يارب  دناد - یم 

600 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسرپ باتفآ  سمشلا : دباع 

رای باتفآ  زا  تسا - قوشعم  هرهچ  باقن  هک  ار - خرچ  باـتفآ  هکنآ   ) ار خرن  یلاـع  ناـج  هدرک  راوخ  ار  خرچ  باـتفآ  دـیتسرپ  یم 
قوشعم .تسا  نایمدآ  يارب  كاشوپ  كاروخ و  دـننام  نایهام  يارب  بآ  هکنانچ  ار : ناـیهام  .تسا ) تسرپ  باـتفآ  دـهد  یمن  زیمت 

.تسوا گرم  زین  قوشعم  زا  قشاع  ییادج  دریم  یم  دوش  ادج  بآ  زا  یهام  يا  هظحل  رگا  هکنانچ  .تسا  قشاع  زیچ  همه  زین 

تایح قوشعم  دناد  یم  زین  قشاع  .دناد  یمن  تسیچ ؟ ریـش  اما  تسوا ، هتـسیاب  ریـش  دـناد  یم  هزیرغ  يور  زا  لفط  دـنادن : مه  دـناد 
.دیآ یمن  رد  فصو  هب  ناسچ ؟ هنوگچ و  اما  تسوا  شخب 

مالغ ات  دنهن  گنـس  ریز  ای  كاخ  رد  دنـسیون و  رودم  ذغاک  فارطا  رب  هک  ییاعد  هدـش : ینعم  نوگ  هنوگ  اه  گنهرف  رد  هماندرگ :
.دیآ زاب  دور و  دناوتن  ییاج  هتخیرگ ، كزینک  ای 

تسا هدرک  ار  رنه  لها  هش  هک  تسا  هماندرگ  زیمآ  رایتخا  هارکا  هب  رای  لایخ  درآ  زاب  هناخ  هب  مرحس  هماندرگ  هب 
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مدقت و نتشون ، رد  ات  دسیون  نآ  رب  هریاد  تروص  هب  ار  رهـش  نادنمتورث  مان  نآ  رد  هک  يذغاک  تسرانید  هریاد  رب  هک  ریودت  لکش 
.ناریقف يارب  دننک  کمک  تساوخرد  نانآ  زا  دشابن و  اه  مان  رد  يریخأت 

دنا هدش  دننامه  هماندرگ  هب  قوشعم  قشاع و  تیب  نیا  رد  عطاق ) ناهرب   ) .دنیوگ درگ  ار  رهش  هچ  تسا  همان  رهـش  نآ  یبیکرت  ینعم 
رگیدکی زا  ود  نیا  نتخاس  ادج  نتخانـش و  يارب  حور  دیوگ  دنک و  یم  ریبعت  زین  حوتفم  حتاف و  هب  نآ  زا  دنا و  هدش  یکی  مه  اب  هک 

دنا هریاد  نوچمه  ود  نآ  .دنام  یم  مگرد  رـس  نآ  نتفایرد  درادن ، ینایاپ  نوچ  هکلب  دـناد  یمن  ار  هار  هک  ور  نآ  زا  هن  دـنام ، یمرد 
نیا زا  یـسک  تسوا و  مه  دراد  یم  او  ییاسانـش  هب  ار  وا  هچنآ  هکارچ  .دنـسر  یم  نیزاغآ  هطقن  نادب  مه  دـننک  زاغآ  اجره  هزا  هک 
.دوب هدـمآ   6 ناـهج 3836 / ردـص  ناتـساد  رد  هکناـنچ  تاَـنُّیَعَت  هلمج  ندـش  وـحم  ندرم و  زا  سپ  رگم  دوـش  یمن  هاـگآ  تـقیقح 

.دنایامن هدرم  ار  دوخ  هک  دیشخب  هدننک  تساوخرد  هب  یماگنه 

هاش رب  ار  دوخ  عادولا  متفر  نم  هک  نیگرزب  نآ  ِندش  ربص  یب  ربص ، ندش  زارد  ِدعب  هاگتخت و  رهش  رد  نیچ  دالب  رد  يراوتم  ناشیا  ثکم  ِدعب 
.منک هضرع 

هراشا

عادولا متفر  نم  هک  نیگرزب  نآ  ِندـش  ربص  یب  ربص ، ندـش  زارد  ِدـعب  هاگتخت و  رهـش  رد  نیچ  دـالب  رد  يراوتم  ناـشیا  ثکم  ِدـعب 
.منک هضرع  هاش  رب  ار  دوخ 

َمَث يِداَؤُفَک  یِسأَر  َیِقلا  وا  يِدوُصقَم  ِیُنلِیُنت  یِمَدَق  اَّما 

اجنآ تسد  زا  لد  وچمه  مهنب  رس  ای  دارم  دوصقم و  هب  مدناسر  ياپ  ای 

نتشادان دوس  ار  وا  ناردارب  تحیصن  و 

اهُدِشُرت َفیَک  ُهّللا  اَهَّلَضا  هَِئف  عَد  َنیِقِشاَعلا  َلِذاَع  اَی 

هرخآ یلا 

دمآ راظتنا  نم ز  ِناوخا  يا  تفگ  نیگرزب  نآ 
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تربع نم  هعقاو  دش  قاط  يروبص  نیز  نم  تقاط  دناشن  شتآ  رد  ربص  نیا  ارم  رم  دنامن  مربص  ما  هتشگ  یلاباال  نم  ِناج  نیا  بل  هب 
دـشخب رـس  قشع  ات  ُرِبب  رـس  ارم  دشُکب  شتقُرف  ِدرد  دنچ  قافن  دمآ  قارف  رد  ندوب  هدنز  قارف  ردنا  مدمآ  ریـس  ناج  نم ز  دش  قاّشُع 

فیـس هکنآز  بور  درَگ  قشاع  ناج  زا  تسه  غیت  تسا  نم  گنن  رـس  ناج و  نیز  یگدـنز  تسا  ندوب  هدـنز  قشع  زا  نم  نید  ارم 
ِیتوَم ِیف  َّنا  منـص  يا  تقـشع  لبط  رب  اهرمع  تفای  فاص  ياوه  نم  ناج  هام  تفاتب  مه  ام  دـشب  نت  رابغ  نوچ  بُونُّذـلا  ُءاَّحَم  داتفا 

بآ رب  شا  یتشک  مغ  هچ  یتشک  نتـسکشا  ار ز  ّطب  ناغف  دراد  الب  نافوط  یک ز  ناـج  تسا  هدرک  ییباـغُرم  يوعد  منز  یم  ِیتاَـیَح 
متـسه یعّدم  هن  باوخ  رد  یلو  منیب  یم  باوخ  منز  نت  هنوگچ  يوعد  نیا  زا  نم  منت  ناج و  دوب  يوعد  نیز  هدنز  مدق  دـشاب  سب 

602 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ینشور  مزورف  رب  معمش ، وچمه  ینز  ندرگ  راب و  دص  ارم  رگ  هن  باّذک  یلو 

.تسا تیب  نیا  همجرت  دعب  تیب  یمدق :...  اما  سب  هام  نآ  ِنمرخ  ار  ناور  بش  سپ  شیپ و  دریگب  نمرخ  را  شتآ 

: تسا نیا  نآ  زا  شیپ  تیب  مدناسر :...  ياپ  ای 

راذگاو ناقشاع ، هدننک  شنزرـس  يا  نیقِـشَعلا : َلِذاَع  اَی  اجنآ  تسه  ناهج  ناج  نآ  مرگنب  ات  اجنآ  تسم  منکفا  رد  لیح  هب  ار  دوخ 
( هّیلعف هلمج  : ) ِیلاباَال ص 21 ) ج 2 ، ینتم ، ناوید  ( ؟ ییامن یم  هار  ار  نانآ  هنوگچ  .تسا  هدرک  هارمگ  ار  نانآ  ادخ  هک  ار  یهورگ 
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.دور یم  راک  هب  اورپ ) یب   ) یفصو ینعم  رد  لوادت  رد  نکیل  .مرادن  اورپ 

.تسارجام و  ناتساد ، تشذگرس ، ینعم  هب  تیب  نیا  رد  .تسا  هتفر  راک  هب  ددعتم  ياه  ینعم  رد  هعقاو :

( .ددنویپ یم  ناناج  هب  ناج  ددرگ و  یم  هتخیر  دراد  مسج  زا  هک  يدرگ  دوش  هتشک  قوشعم  نوچ   ) .مسج رابغ  هدنیادز  بورد : رَگ 
شوهژد ای  روصلا  تاذ  هعلق  یئامه ، يراوزبس ، يونثم  حرـش   ) .دـنا هدرک  تبث  ثیدـح  ار  هلمج  نیا  ناحراش  ضعب  بونّذـلا : ُءاَّحَم 

ترابع نیدب  .تسین و  ترابع  نیدب  ینس  هعیش و  ياه  باتک  رد  ثیدح  مدرک  عبتت  هک  اجنآ  ات  اما  ابر )

ایاطَخلا ُءاَّحَم  ُفیَّسلا 

زین و  ص 195 ) ج 4 ، دمحا ، دنسم   ) تسا

بونُّذلا ُءاَّحَم  ُمقَّسلا 

 ...: دشب نت  رابغ  نوچ  . 

، دوـب مسج  هدرپ  رد  نم  ناـج  اـت  تفاـتب : مهاـم  منکفرب  هدرپ  هرهچ  نیا  زا  هک  یمد  اـشوخ  منت  راـبغ  دوـش  یم  ناـج  هرهچ  باـجح 
.دشخرد یم  دمآ و  نوریب  رابغ  زا  تفر  مسج  نوچ  .تشادن  ششخرد 

.1 تیب 3935 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ِیتاَیَح :...  ِیتوَم  ِیف  َّنا 

.3 تیب 3486 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ییباغرم :...  يوعد 

.دننک یم  ریبعت  هعقاو  هب  ار  تلاح  نیا  نایفوص  منیب :...  یم  باوخ 

603 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتفر تسد  زا  زیچ  همه  نتفرگ : شتآ  نمرخ 

ارف ار  نآ  درگادرگ  هک  يا  هلاه  هام : نمرخ  شیوخ  نمشد  زا  ملاب  هب  ما  هدز  دوخ  نم  شیوخ  نمرخ  رد  شیوخ  تسد  ود  هب  شتآ 
رد مه  زاب  هک  تسا  یبلطم  .تسا ) یفاک  ییامنهار  وا  يور  غورف  ار  ناکلاس  .تسین  یکاـب  دورب  تسد  زا  زیچ  همه  رگا   ) .دریگ یم 

وحم وا  ریس  نایاپ  قشاع و  يوزرآ  تیاهن  .تسا  هدمآ  يونثم  يواطم 
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، تسین راوشد  وا  يارب  اـهنت  هن  مسج  زا  ییاـهر  هار  نیا  رد  .ندـنام و  هدـنز  قوشعم  هب  نتـسر و  يدوخ  زا  .تسا  قوشعم  رد  ندـش 
.تسا دنب  زا  وا  ندش  اهر  تلیسو 

ود نآ  ییزاّـمغ  نهریپ  رخآ  درک  ییزاـس  تلیح  هب  شدـندرک  هیفخ  یبـن  ِبوقعی  ناوخا ز  تلیح  ِیبَـتُخم  ناـهن و  ار  فـسوی  هدرک 
ّيدـلَج و رب  رهز  نیا  روخم  نیه  کمن  ام  ياـه  شیر  رب  هنم  نیه  ربخ  یب  ار  دوخ  راـطخا  نکم َز  هک  رَمَـس  رد  تحیـصن  شدـنتفگ 
رد دتفا  جوا و  رب  درپ  رب  رَپ  هدـییوران  هک  یغرم  نآ  ياو  ریـصب  یبلق  تدَوبَن  نوچ  يور  نوچ  ریبخ  یخیـش  یکی  ریبدـت  هب  زج  کش 
یب شاب  يوج  رورظن  ای  رو ، رظن  ای  شاب  يوج  رَّفظم  ای  رَّفَظُم  ای  يربهر  لقع  لقع ، درادـن  نوچ  يرپ  لاب و  ار  درم  دـشاب  لقع  رطخ 

هداتـسا رام  اود  گنرمه  ياه  تحارج  زو  اوه  زا  نیب  یم  ماد  رد  یَملاع  باوص  يور  زا  هن  دشاب  اوه  زا  باب  ِعرق  نیا  درخ  حاتفم  ز 
خاـش وا  هک  درادـنپ  غرم  تساـپ  هب  وا  یـشیشح  نوچ  شِیاـشَح  رد  گرب  فرگـشا  دیـص  رهب  شناـهد  رد  گرم  وچ  هنیـس  رب  تسا 

.ار وا  فسوی  ناردارب  ندرک  یبتخم  .ناهنپ  یبتُخم : گرم  رام و  ناـهد  ردـنا  دـتف  رد  گرب  يور  رب  روخ  رهب  دنیـشن  نوچ  تساـیگ 
هاـچ رد  ار  وا  فسوی  ناردارب  .نآ  نتـشاد  ناـهنپ  زا  وا  ندوبن  نکمتم  رتـگرزب و  ردارب  قـشع  تدـش  نداد  ناـشن  يارب  تسا  یلاـثم 

ار نانآ  غورد  ندوبن ، دولآ  نوخ  نهاریپ  رب  یگراپ  اما  دروخ ، ار  وا  گرگ  دنتفگ  و  دندنکفا ،

604 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تخاس راکشآ 
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.تسا دعب  تیب  رد  هکنانچ 

ردارب ود :...  نآ  ( 18 فسوی ،  ) .ٍبِذَـک ٍمَدـِب  ِهِصیِمَق  یلَع  ُؤاج  َو  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هچنادـب  تسا  تراشا  نهریپ : ِيزامغ 
.دنتفگ ودب  دننام  ناتساد  ار  دوخ  زردنا  رتهک ، ردارب  هنایم و 

.الب رطخ : عمج  راطخا :

.ندرزآ رایسب  زا  تیانک  نداهن : کمن  شیر  رب 

.ندنکفا تکاله  هب  ار  دوخ  هناباتش  ندروخ : يدلج  رب  رهز 

.هاگآ يریپ  ریبخ : یخیش 

ریپ یلو  ین  نودرگ  ریپ  داـبم  رکـشلرس  داتـسا و  ریپ  ریغ  ریگتـسد  ار  وا  تسد  نآ  تسا  هدـش  قح  ریپ  تسد  رد  زج  راپـسم  زا  تسد 
دنک و یخیـش  يوعد  رگا  هدـشن  هاگآ  اهرطخ  زا  زونه  تسا و  هار  زاغآ  رد  هک  یکلاس   ) .هتفاین لامک  زا  تیانک  رپ : هدـییوران  داشر 
ددرگ و کلاس  بیـصن  قح  بناج  زا  هک  تسا  يردص  حرـش  لقع  زا  دوصقم  دشاب :...  قع  .دش ) دـهاوخ  هابت  دـناد  لماک  ار  دوخ 

.دیـسر لامک  هب  زا  تیانک  رفظم : .دریگ ) ربهار  ار  یلماک  ای  دوش و  لماک  ات  دـشوکب  دوخ  دـیاب  کلاس   ) .دزاـس لـماک  ار  وا  شناد 
.لماک يامنهار  بلاط  يوج : رفظم 

.كولس هار  رد  نداهن  مدق  زا  تسا  تیانک  و  رد ، نتفوک  باب : عرق 

.تسا ینمیا  رهاظ  هب  هک  ییاهرطخ  اود : گنرمه  تحارج 

ظیفح تمیا  ام  تفگ  هک  وا  يوس  ظیلغ  لاّکا  قوج  زا  زیرگ  نیه 

رد رام  نداتـسیا  تسار  ناتـساد  هنیـس : رب  تسا  هداتـسا  رام  تفاتـش  ظفاح  نآ  يوس  یناتن  رگ  تفای  ظـفح  نآ  وا  هکنآ  يوس  هب  اـی 
رد ار  نآ  نوسلکین  هتـشون و  ناویحلا  رد  ظحاج  هک  تسا  یحرـش  نآ  رت  لصفم  .تسا  هدمآ  یناتـساد  یـسانشروناج و  ياه  باتک 

راز گیر  رد  رام  هکنیا  نآ  هصالخ  .تسا  هدروآ  تیب  نیا  رب  دوخ  تاقیلعت 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3660 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رب  درادنپ و  یم  یبوچ  ار  نآ  هدنرپ  دتسیا  یم  تسار  یبوچ  نوچ  درب و  یم  ورف  نش  رد  ار  دوخ  مد  مرگ 

605 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا کشخ  هایگ  هشیشح : نآ  درفم  شیاشَح : ( 108 ص 107 - ج 40 ، ناویحلا ،  ) دروخ یم  ار  نآ  روفرب  رام  دنیشن و  یم 

دناشن نادند  رب  دییور و  اه  مرک  دنام  شنادند  رد  هک  روخ  هّیقب  زا  زارد  نامرک  شاه  نادند  ِدرگ  زاب  شیوخ  ناهد  یحاسمت  هدرک 
نیا ناهد  ددنب  ورف  ناشدشک و  رد  ناهگان  وا  غرم  دـش ز  رپ  ناهد  نوچ  ار  توبات  نآ  دـنرادنپ  جرم  ار  توق  مرک و  دـننیب  ناکغرم 
هبور شابم  نمآ  رهد  ِحاسمت  نف  زا  شارت ! يزور  يا  همعط ، مرک و  رهب  ناد  حاسِمت  نآ  زاب  ناهد  نوچ  نان  ُرپ ِز  لُقن و  رپ ز  ِناـهج 

دـص نادرکم  نآ  رکم  هب  دریگ  وا  ياپ  نآ  يوس  لـفاغ  ِغاز  دـیایب  اـت  كاـنرکم  ِبوبُح  شکاـخ  رـس  رب  كاـخ  ریز  ردـنا  نهپ  دـتفا 
ردـنا رهق  رپ  يرجنخ  نیدـباَعلا  ُنیَز  وچ  فک  رد  یفحـصم  تسا  رتـهم  وک  رـشب  رکم  دوب  نوچ  تسه  وـچ  ناوـیح  رد  رکم  نارازه 

یب ورم  نیه  ریـش  تسا و  دهـش  شتروـص  لـتاق ، ِرهز  نف  رحـس و  رپ  یِلباـب  وا  لد  رد  نم  ِيـالوم  يا  هک  نادـنخ  تدـیوگ  نیتـسآ 
وا درگ  زاـجم  بذـک و  هتوک و  رون  قرب  قرب  رون  درگ  تسا  یکیراـت  زوس و  قرز  تسا و  رکم  اوه  ِتاّذـل  هلمج  ریبخ  ریپ  تبحص 

ور وت  زا  قرب  ِنهر  یشاب  هکنآ  مرج  کیل  ندنار  یناد  بسا  لزنم  هب  هن  ندناوخ  یناوت  همان  شرون  هب  هن  زارد  وت  هار  تاملظ و 
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نیدب هگ  یتفوا  يوج  رد  هاگ و  یتفا  هُک  رب  لیم  لیم  بش  یملظم  هزافَم  رد  لیلد  یب  تقرب  ِرکم  دناشک  یم  قرـش  ِراونا  دشک  ردـنا 
ارم رم  لیم  تصش  هر  نیا  رد  مدرک  رفـس  هک  وا  زا  ینادرگب  ور  ینیبب  رو  وج  هاج  يا  لیلد  وت  ینیبن  دوخ  یتفوا  يوس  نآدب  هگ  وس 
ورگ مدرک  دوخ  رمع  هر  نیا  رد  نم  تفرگ  دیاب  رـس  مهار ز  وا  رما  تفگـش ز  نیا  يوس  شوگ  نم  مهن  رگ  لیلد  نیا  دیوگ  هارمگ 

هدناوخ قَحلا  َنِم  ِینُغی  َال  ِّنَط  قرـش  وچ  ِیحَو  یپ  نک  هر  نآ  رـشُع  قرب  وچ  ِّنظ  رد  کیل  يدرک ! هار  ورب  هجاوخ  يا  داب  اداب  هچره 
606 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يا  هدنام  یقرش  یقرب ز  نانچ  زو  يا 

هب دوش  رپ  نآ  نورد  نوـچ  .تسین  تـالوضف  عـفد  يارب  یجرخم  ار  حاـسمت  تسا : هتـشون  حاـسمت  هراـبرد  يریمد  یحاـسمت : هدرک 
دروخب و تسا  نآ  نورد  هچنآ  دور و  نآ  ناهد  هب  دیایب و  دنیوگ  طاقطق  ار  نآ  هک  يا  هدـنرپ  سپ  دـیاشگب  ناهد  دـیآ و  یکـشخ 

.دور نورب  غرم  ات  دنک  زاب  ناهد  حاسمت  دراخب و  ار  حاسمت  ماک  دراد  رـس  رب  هک  يراخاب  طاقطق  ددـنبب ، ناهد  دـهاوخ  حاسمت  رگا 
يا هدنرپ  دیاشگب و  ناهد  دهد ، رازآ  ار  وا  دشاب  هدنام  حاسمت  نادند  رب  هچنآ  نوچ  دـسیون : ظحاج  و  حاسمت ) لیذ  ناوَیَحلا ، ُهایَح  )

باتک ود  نیا  رد  هچنآ  انالوم و  هدورـس  نایم  مینیب  یم  هکنانچ  ص 344 ) ص 228 و ج 6 ، ج 4 ، ناویحلا ،  ) .دروخب ار  نآ  دـیایب و 
.تسا یتوافت  كدنا  هدمآ 

یقاب .تسشن  هتفر : راک  هب  مزال  ینعم  هب  دناشن :
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.دنام

.دش یگ  ياج  حاسمت  ناهد  رد  دوب  هدمآ  اه  مرک  ندروخ  يارب  هک  یناغرم  ای  غرم  غرم :...  دش ز  رپ  ناهد 

.نوگانوگ ياه  تمعن  زا  تیانک  نان : لقن و 

یپ هتـسویپ  هک  يا   ) .درادـنپ يزور  ار  زیچره  و  دروآ ، تسد  هـب  ار  دوـخ  يزور  زیچره  زا  دـهاوخ  یتخـس  هـب  هـکنآ  شارت : يزور 
نوچ ار  دوخ  هک  تسا  نآ  يزور ، نتـسج  رد  هابور  ياـه  تلیح  زا  و  دـتفا :...  هبور  .شاـبم ) نمآ  راـگزور  دـنزگ  زا  یتسه  يزور 

دـهجرب و دوش  کـیدزن  ودـب  يروناـج  نوچ  .تسا  هدرم  دـنرادنپ  اـت  درادرب  اوه  هب  اـپ  تسد و  درآ و  مکـش  رد  داـب  دزاـس و  هدرم 
.هناد هبح : عمج  بُوبُح : ناویحلا ) هویح   ) .دنک شدیص 

.هدنبیرف كانرکم :

.دراد حیملت  ع )  ) مراهچ ماما  ياه  بقل  زا  یکی  هب  .ناگدننک و  تدابع  رویز  نیدباَعلا : ُنیَز 

.حالّصلا رهاظ  دباع  .حالص  هب  هتسارآ  رهاظ  زا  تیانک  فک : رب  فحصم 

زا رپ  ینورد  .دـننایامن و  یم  تسود  ار  دوخ  رهاـظ  هب  هک  تسا  یناـقفانم  ياـه  تفـص   ) .ینورد رکم  زا  تیاـنک  نیتـسآ : رد  رجنخ 
.دنا هتفگ  نارحاس  هاگیاج  ار  لباب  هک  ور  نآ  زا  .نوسفا  رکم و  زا  تیانک  تدحو ) ءای  لباب + : ) یلباب .دنراد ) ینمشد  تلیح و 

607 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  لباب  نارحاس  هاوخ  جاب  دوش  یم  ادیپ  مشچ  نآ  نَکَد  رد 

« تورام توراه و   » ناتساد هب : دینک  هاگن   ) یلباب هاچ  تسارحص  نیا  روم  ره  هناخ  شابم  نمیا  نوسف  رحس و  زا  لد  يا  قشع  هر  رد 
: تسا لثم  رد  هکنانچ  نتفر : ریپ  تبحص  یب  ( 1 تیب 3321 / ناونع 

ریپ يار  هک  ناریپ  دنپ  زا  باتم  رس  اناوج  ینامز  ردنکس  دنچره  تابارخ  رد  وت  ورم  ریپ  یب 
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دناسر یمن  دوصقم  هب  ار  وت  صقان  شناد   ) .دورب نایم  زا  دوز  هک  ییانشور  .كدنا  ییانشور  زا  تیانک  هتوک : رون  هب  ناوج  تخب  زا 
( .دوش یم  دوبان  دبات و  یم  يا  هظحل  هک  تسا  قرب  ینشور  دننام  نوچ 

دامج رب  اّما  صقان  دیاز  قشع  داز  قشع  نیا  اجک  صقان  شناد 

دینش یبوبحم  گناب  يریفص  زا  دید  وچ  یبولطم  گنر  يدامج  رب 

زا تیانک  زارد : تاـملظ  ( 2 / 1525 تیب 1527 - لیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) ار قرب  دـناد  دیـشروخ  مرجـال  ار  قرف  دـنادن  صقاـن  شناد 
.دزاس یم  مرگ  ار  دوخ  رازاب  نآ  اب  یعدم  هک  اهریوزت  اهرکم و  زین  تالوهجم ،

.دوش هدناوخ  ینات »  » دیاب یناوت :

( .دناسر یمن  دوصقم  هب  ار  وت  صقان  شناد   ) .ندرک یط  ار  كولـس  ياه  ماقم  اه و  لزنم  .ندیـسر  دصقم  هب  ندـنار : بسا  لزنم  هب 
.دننادرگ یم  رب  يور  وت  زا  یقیقح  نایامنهار  يا ، هدیزگ  ییامنهار  هب  ار  يربهر  نایعدم  نوچ  یشاب :...  هکنآ  مرج  کیل 

.یقیقح نایامنهار  ایلوا و  زا  تیانک  .نابات  ياه  ییانشور  قرش : راونا 

.تسا ندنامرد  یهارمگ و  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  و  ( 2 تیب 1465 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا فلع  بآ و  یب  نابایب  هزافم :

608 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا تسرد  مه ، نداتفا  هُکرب  دنچره  .تسا  رت  بسانم  هَکِرب  يوج ،»  » هنیرق هب  یلو  ساسا ، هخسن  طبظ  تسا  نینچ  هُکرب 

یمن ادـیپ  وت  رد  ینادان  هب  رارقا  تشگزاب و  لیم  رگید  يدرک  راک  نانآ  تفگ  هب  یتفر و  نیغورد  ناـیامنهار  یپ  نوچ  ینادرگبور :
تـضایر همه  نیا  نم  ییوـگ  یم  یهن و  یمن  یعقو  دـهد  یم  ناـشن  وـت  هب  ار  وـت  یهارمگ  هک  یقیقح  ياـمنهار  نخـس  هـب  دوـش و 

ما هدیشک 
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.مریگ رس  زا  ار  كولس  دیاب  مریذپب  ار  وا  هتفگ  رگا  يا و  هدرک  اطخ  دیوگ  یم  نم  هب  وا  و 

.بذاک رون  زا  تیاـنک  قرب : ( 28 مجن : ، 36 سنوی : ًاْئیَـش .( * ِّقَْـحلا  َنِم  ِینُْغی  ـال  َّنَّظلا  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ِینُغیـال : ِّنَظ 
.نیغورد يامنهار 

تـسا داعم  لقع  بحاص  هک  ار  یقیقح  يامنهار  هتفگ  یکدـنا  نک و  اهر  ار  شاعم  لـقع  اـی  صقاـن  ملع   ) .نیتسار ياـمنهار  قرَش :
هدمآ يونثم  يواطم  رد  مه  زاب  هک  دنک  یم  تراشا  يا  هتکن  هب  ار ، گرزب  ردارب  رتهک  هنایم و  ناردارب  ندناسرت  تبسانم  هب  .ونـشب )

هار نآ  رد  مدق  دوخ  دیابن  هتخومآ ، دـنچ  یـسرد  هک  يدـتبم  ره  تساهرطخ و  نآ  رد  تسا و  میب  رپ  كولـس  هار  هکنیا  نآ  تسا و 
.دزادنا رد  تکاله  هاچ  هب  ار  شیوخ  هنرگو  دزاس  دوخ  ربهار  ار  یلماک  دیاب  دریگب  ار  يربهار  یّعدم  ره  یپ  ای  دهن و 

تلیفط رد  نم  مور  نوچ  راد  ریگ و  مریگ  كرت  نوچ  وا  دـیوگ  دـنبب  یتشک  نیا  رب  یتشک  نآ  وت  ای  دـنژن  يا  اـم  یتشک  ردآرد  یه 
رد يزیرگ  یم  یمدزک  رد  هشپ  زا  يزیرگ  یم  نیا  زا  تسا  گنن  دص  تسا و  گنن  یکی  نآز  نیقی  اهنت  زا  هب  ربهر  اب  روک  راوروک 

یتفا بَعَلن  عَتَرن  ات ز  یهُدنا  فسوی ز  وچمه  يزیرگ  یم  رش  روش و  نایطول و  نایم  رد  ردپ  ياهافج  زا  يزیرگ  یم  یمن  زا  وت  یمَی 
ات هچ  يدرواین ز  رب  ردـپ  يروتـسد  هب  نآ  يدوبن  رگ  وک  راـی  تیاـنع  نآ  کـیل  ار  وت  رم  وا  وچمه  جّرفت  نیز  یتفا  هَچ  رد  یهچ  رد 

لد رهب  ردپ  نآ  رس  رشح 
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يدیهش يونثم (  حرش  دشر  زا  دنامب  هنادوهج  وا  دشک  رس  یحیسم  زک  يریرـض  ره  داب  ریخ  تلیم  تسا  نیا  نوچ  تفگ  داد  نذا  وا 
609 ص : ج 7 ، (، 

اب يزیزع  لحک  یِمَع  يا  تسد  ود  نم  رد  نزب  یـسیع  شدیوگ  دوبک  روک و  وا  ضارعا  نیا  زا  دـش  دوب  روک  هچرگا  دوب  وَض  لباق 
ِجاهنم لابقا و  نآ  ردنا  تسکش  دعب  دسر  تک  يراب  راک و  ینز  رب  ناج  فسوی  ِصیمق  رب  ینشور  یبایب  يروک ، را  نم  زا  تسا  نم 

ریپ یلو  ین  نودرگ  ریپ  دابم  رکـشلرس  داتـسا و  ریپ  ریغ  رخ  ِریپ  يا  رخ ! ریپ  یه ، نک  كرت  رـس  اپ و  درادـن  هک  يراب  راک و  تسا  هر 
تلالـض رد  دوبن  دوس  زارد  راک  هن  تسا  میلـست  طرـش  تسرپ  تملظ  نآ  دـید  ییانـشور  تسدریز  دـش  ار  ریپ  نچ  نامز  رد  داـشر 

ناـمک زا  ددرگ ؟ هک  زا  ناّرپ  ریت  نامـسآ  ناـبدرن  دـشاب  ریپ  ریپ  ریپ  میوـج  ریپ  میوـج  ریپ  ریثا  هار  سپـس  نیز  میوـجن  نم  زاـت  كُرت 
نیا رد  و  ( 42 دوه ، َنیِِرفاْکلا .(  َعَم  ْنُکَت  انَعَم َو ال  ْبَکْرا  َّیَُنب  ای  ار : شدـنزرف  ع )  ) حون باـطخ  هب  تسا  تراـشا  یتشک :...  ردآرد 

.ندرک تعباتم  دنپ و  نتفریذپ  هب  وا  رما  و  كولس ، ریس و  بلاط  هب  تسامنهار  باطخ  تیب 

.تسا هدربن  ییاج  هب  هار  هک  رکف ، هاتوک  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  تسا و  نیگهودنا  هدرمژپ و  تغل  رد  دنژن :

.ندومن تعباتم  وا  زا  ندرک و  امنهار  میلست  ار  دوخ  زا  تیانک  ندمآرد : یتشک  رد 

.ندرک دیلقت  وا  زا  ندش و  وا  میلست  نتفریذپ و  ار  ریپ  يربهار  نتسب : یتشک  رب  یتشک 

نودب میلست  زا  تیانک  راوروک :
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.ارچ نوچ و 

يوریپ رد  نکیل  .یهر  یم  یهارمگ  رطخ  زا  اما  يا ، هدرک  ینادان  هب  رارقا  ینک  ربهر  میلـست  ار  دوخ  رگا  .يروک  گنن  گـنن : یکی 
.تسا تفآ  نارازه  امنهار  زا  ندرکن 

تیب 416/ لیذ  هب : دینک  هاگن  ( 12 فسوی ، ْبَْعلَی .(  ْعَتْرَی َو  ًادَغ  انَعَم  ُْهلِـسْرَأ  هک : فسوی  ناردارب  هتفگ  هب  تسا  تراشا  بَعَلن : عَتَرن 
.3

ْمُهَّنَئِّبَُنَتل دیـسر : یحو  ار  وا  دندنکفا و  هاچ  رد  ار  وا  ناردارب  هک  یماگنه  .دـش  فسوی  هب  راگدرورپ  بناج  زا  هک  یفطل  تیانع : نآ 
اجک ياردوخ  وت  اما  دیدرگ  لماش  ادخ  تیانع  داتفا  هاچ  رد  هک  یماگنه  ار  فسوی  ( ) 15 فسوی ،  ) .َنوُرُعْشَی ْمُه ال  اذه َو  ْمِهِْرمَِأب 

610 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تفر یم  هنارـسدوخ  رگا  دوب و  بوقعی  تزاـجا  اـب  ناردارب ، هارمه  ردـپ  راـنک  زا  فسوی  نتفر  يدوبن :...  رگ  .اـجک ) تیاـنع  نآ  و 
.دمآ یمن  نورب  هاچ  زا  زگره 

.لماک صقان و  زا  تیانک  حیسم : ریرض و 

.دنتشگ هارمگ  دنتفریذپن و  ار  ع )  ) یسیع يوریپ  هک  ینادوهج  هب  تسا  تراشا  .نادوهج  نوچ  هنادوهج :

.نتشاد ندش  تیبرت  دادعتسا  ندوب : وض  لباق 

زا تیانک  یسیع : .دیدرگ ) هارمگ  دز و  زاب  رـس  اّما  دسرب ، لزنم  هب  امنهار  زا  يوریپ  اب  تسناوت  یم  وا   ) .نورد کیرات  دوبک : روک و 
.امنهار

.روک یَمعا : یِمَع :

نادـنز رد  و  تیـصعم ، زا  نتخیرگ  ادـخ و  هب  لکوت  اب  ع )  ) فسوی هکنادـب  تسا  تراشا  .ندـش  رـصم  زیزع  يوراد  يزیزع : لحک 
.دیسر رصم  يزیزع  هب  ماجنارس  ندنام 

هدنهد هدژم  نوچ  ًاریَِصب : َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلَأ  ُریِشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اَّمَلَف  تسا : میرک  نآرق  رد  هچنآدب  تسا  تراشا  فسوی :...  صیمق 
(96 فسوی ،  ) .تشگزاب وا  ییانیب  دنکفا  بوقعی )  ) وا هدید  رب  ار ] فسوی  نهاریپ   ] دمآ
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.دنک یم  انیب  ار  وت  ناج  مشچ  نم  يوریپ  تخاس  نشور  ار  بوقعی  يانیبان  هدید  نهاریپ  نآ  هکنانچ 

.ندوبن نشور  زا  تیانک  نتشادن : رس  اپ و 

نیزگب ییامنهار  هب  ار  يریپ  .بلط  ییامنهار  رخ : ریپ 

 ...: ریپ ریغ  رگدمه  شوگ  مشچ و  يایر  زا  رخ  ِریپ  هتشگ  هلمج  هن  رخریپ 

كدنا هتخومآ  لقع و  هب  هیکت  هک  ار  ینایدـتبم  تسا  یهیبنت  دـیما  تخب و  نیا  رد  دـجنگ  یمن  وم  دـیپس  يوم  نآ  هن  دـمآ  لقع  ریپ 
یپ ای  دنچیپ و  یم  رس  لماک  يامنهار  يوریپ  زا  و  دنریگ ، یم  شیپ  ار  كولس  هار  دننک و  یم  دوخ 

611 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دنتفا یم  ییامنهار  نایعدم 

شتفگ یـسکرک  دّرپن  نودرگ  رب  کـیل  یـسب  وا  ـالاب  يوس  دـش  اوه  زا  نامـسآ  رب  رفـس  سکرک  اـب  درک  نارگ  دورمن  میهاربا  هن ز 
یم هکنانچنآ  نامسآ  رب  يور  رب  ندیرپ  یب  نابدرن  الاب  هب  يزاس  نم  نوچ ز  رت  بوخ  تنیا  مشاب  نم  تسکرک  رفس  درم  يا  میهاربا 

باوـخ تقو  رد  اهرهـش  مدرم  ّسح  بارتـغا  بـش ز  دور  یم  هکناـنچنآ  قَرب  وـچمه  لد  هـلحار  داز و  یب ز  قرـش  برغ و  اـت  دور 
یک زا  تیایلو  نآز  اهربخ  نیا  تسد  راتفر  نینچ  شتسدادن  رگ  ناهج  دص  رد  دور  یم  هتسشن  شوخ  ناهن  هار  زا  فراع  هکنانچنآ 

نونُظ ِملع  رد  تسه  هکنانچنآ  نویع  نیا  نایم  ین  یفالخ  کی  قفَّتم  يو  رب  ریپ  نارازه  دـص  قُِحم  تاـیاور  نیو  اـهربخ  نیا  تسا ؟
هن ز ناسکرک  نیز  تدـیان  ینابدرن  ناسک  زا  يوج  رَپ  دورمن  يا  زیخ  راهن  طسَو  هبعک و  روضح  نیو  رات  لیل  ردـنا  دـمآ  يّرحت  نآ 

هن رگم  میهاربا :... 
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.دربن شیپ  زا  يراک  اما  تفر ، نامسآ  هب  سکرک  اب  و  تفرگن ، يربهر  هب  ار  میهاربا  تسیاشان  ِدورمن  هک  تسا  نیا 

.6 تیب 373 / لیذ  هب : دینک  هاگن  سکرک : دورمن و 

.دوخ هب  دامتعا  اب  لامک ، لزنم  رس  هب  ناصقان  ندیسرن  زا  تیانک  نودرگرب : سکرک  ندیرپن 

.یسرب ادخ  هب  یناوت  یم  نم  ییامنهار  اب  مشاب :...  نم  تسکرک 

.رگید یناهج  رد  ندرک  رفس  زا  تیانک  .ندیزگ  تبرغ  بارتغا :

: باوخ رد  سح  ندرک  رفس 

باتش دناوخ  ار  هتفر  ِّسح  شوه و  باوخ  وت ز  ییآ  رد  هک  ینامز  نآ 

(3 / 1760 تیب 1761 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) دُع هک  دیامرفب  نوچ  دیآ  زاب  دشن  بیاغ  وا  زا  نآک  ینادب  ات 

612 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

 ...: فراع هکنانچنآ 

رد ناهن  نوچ  یب  دور  یم  نونک  وا  درک  اهر  هنامـسج  ریـس  هار  هزور  کـی  یهم  ره  دـهاز  ِریـس  هاـش  تخت  اـت  یمد  ره  فراـع  ریس 
.حیحص .تسرد  .لطبُم  فالخ  .هدننک  تابثا  ّقُِحم : نوچ  لکش 

: یفالخ کی 

دوب یناسنا  حور  دحاو  سفن  دوب  یناویح  حور  رد  هقرفت 

.ریپ زا  تراعتسا  .گرزب  نیَع : عمج  نویع : وا  رون  ددرگن  زگره  قرتفم  هُرُون  مهیلع  َّشَر  قح  هکنوچ 

سپ تسین ، شیب  هار  کی  ار  ایلوا  اما  .دوب  نوگ  هنوگ  اه  هار  هک  تسا  یماگنه  تسرد  هار  نتفاـی  يارب  وج  تسج و  يِّرحَت :...  نآ 
.تسا يرورض  ندرک  نآ  يوریپ 

.ندیبلط يرای  قح  يایلوا  زا  نتسج : ناسک  زا  رَپ 

زاب لیم  لیم  هردِـس  ِّلِظ  ات  درپ  یم  لیئربج  ِّرپ  وچ  نالادـبا  ِلقع  لـصّتم  يراوخ  هفیج  اـب  وا  ِّرپ  ّلـِقُم  يا  دـمآ  سکرک  يوزج  لـقع 
نم هک  نک  سکرک  كرت  مَین  سکرک  مرادرم و  زا  غراف  مَیپ  وکین  مشَگ  مناطلس 
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رد نکم  اوسر  نتـشیوخ  ار  بسک  ار و  هشیپ  اتـسا  دیاب  ار  بسا  یناود  ایمع  رب  دـنچ  تسکرک  دـص  زا  رتهب  نم  ِرپ  کی  تَسَک  مشاب 
دنیوگ یم  هلمج  نآ  قفو  ربور  راذـگب و  اوه  نیه  نامز  ِنوطـالف  نآ  دـیوگ  هچ  نآ  نیچَم  رد  يو  زا  شیوخ  وج  یلقاـع  نیچ  ِرهش 

زا ناهاش  زا  هکره  دادن  هر  ار  نز  شیوخ  يوس  هکلب  دازن  يدنزرف  چیه  دوخ  ام  هاش  ِدلَی  َمل  هک  نتـشیوخ  هاش  رهب  ّدِج  هب  نیچ  ردـنا 
رتخد ارم  رم  لایع  نم  مراد  هک  تباث  نکب  ای  لاقَم  نیا  یتفگ  هکنوچ  دیوگ  هاش  تفج  درک  ناُّرب  غیت  اب  شندرگ  تفگب  شعون  نیا 

613 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ینمآ  مزیت  غیت  زا  یتفای  ینک  تباث  رگا 

رگنب وت  غیمآ ، بذک  فال  هتفگب  يا  وت  غیت  زا  چیه  درب  یهاوخن  رَس  وت  قلد  ناج  یفوص  زا  مشکرب  وت  قلح  مَّربب  نم  کش  یب  هنرو 
نیا راک  ردنا  هلمج  ولُغ  نیز  هدیرب  ياهرس  رپ ز  ولگ  ات  قدنخ  رعق  زا  یقدنخ  یقدنخ  هدیرب  ياهرس  رپ ز  یقح  ان  هتفگ  لهج  زا  يا 
درک یهاوخ  خلت  رایم  شیدنیم و  يوعد  نینچ  نیا  رابتعا  مشچ  هب  ار  نیا  نیبب  ناه  دندز  يوعد  نیدب  ار  دوخ  ندرگ  دـندش  يوعد 

یحالس یب  تسین  هار  باسح  زا  نآ  امع  رب  تسین  هاگآ  کنآ  لاس  دص  دور  رگ  ار ؟ وت  رَداَد  يا  دراد  یم  نیا  رب  یک  ام  ِرمع  ام  رب 
.درب راک  هب  تقیقح  فشک  يارب  ار  یقطنم  ياه  سایق  هک  یلقع  يوزج : لقع  هُکلهت  رد  ورم  ناکاب  یب  وچمه  هکرعم  رد  ورم  رد 

هشیدنا و هاتوک  زا  تیانک  سکرک :
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يوایند و ياه  هفیج  زا  نارادروخرب  هک  تسا  یحیملت  نآ  رد  .دورمن و  ياه  سکرک  هکنانچ  دسرب ، لزنم  هب  دـناوتن  هک  يریـسدنک 
.دننام ار  سکرک  شاعم  لقع  نادنوادخ 

.كدنا یملع  تعاضب  هدنراد  ّلِقُم :

هب تسا  یحیملت  نآ  رد  تسا و  يوایند  ياهدوس  یپ  رد  هک  شاعم  لقع  صقان و  فشک  زا  تیاانک  يراوخ : هفیج 

 ... هَفیِج اَینُّدلا 

.ریگتسد رای ، سک : ( 2 تیب 579 / لیذ  هب : دینک  هاگن  )

تقیقح نادب  هدیـسران  هک  یناهج  .دیامیپ  یم  نادـب  ندیـسر  يارب  ار  كولـس  ياه  هلحرم  کلاس  هک  یناهج  زا  تیانک  نیچ : رهش 
.دیمهف ناوتن  ار  نآ 

.لماک يامنهار  زا  تیانک  نامز : نوطالف 

ِْدلَی َو َْمل  دنیوگ : ناناملسم  .نایاسرت  ناناملـسم و  دَقتعم  نایم  تسا  يا  هسیاقم  تبـسانم ، هب  دعب  ياه  تیب  تیب و  نیا  رد  ام :...  هاش 
هبشم هفاضا  ناج » یفوص  : » ندیشک قلد  ناج  یفوص  زا  ( 73 هدئام ،  ) .ٍهَثالَث ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  دنیوگ : نایاسرت  و  ( 3 صالخا ،  ) .َْدلُوی َْمل 

( .منک یم  نوریب  تنت  زا  ناج  ینکن  تابثا  ار  دوخ  هتفگ  رگا   ) .تسا مسج  زا  هراعتسا  قلد »  » و هبشم ، هب  تسا  هب 

614 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ردارب رداد :

ناردارب ( 195 هرقب ،  ) .ِهَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  ـال  َو  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .ندـنکفا  تکـاله  هب  ار  دوـخ  نتفر : هکلهت  رد 
هب رس  هنرگو  يریگب  ار  وا  یپ  یبایب و  ییامنهار  یتسیاب  ورم  هار  نیا  رد  هتـسنادان  هک  دنهد  یم  زردنا  ار  گرزب  ردارب  رتهک ، هنایم و 

ِردپ ار  وا  هکنآ  .دنا  ناتـسادمه  وا  اب  زین  نیچ  مدرم  .تسین  يرتخد  ارم  دیوگ  یناد  یم  رتخد  ردـپ  وت  هک  ار  یهاش  .داد  یهاوخ  داب 
دهاوخ داب  هب  ار  رس  دناوتن  نآ  ندرک  تابثا  رگا  دناد ، يرتخد 
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.داد

.دراد یمن  زاب  نتفر  زا  ار  وا  زیچ  چیه  تسا و  ییاهن  لزنم  رس  هب  ندیسر  بلاط  دج  هب  هک  تسا  یکلاس  زمر  گرزب  ردارب 

تقو تشگ  لماک  تشِک  تسا  لقنم  نوچ  ارم  شتآ  رپ  هنیـس  روُفن  دیآ  اه  هتفگ  نیز  ارم  هک  روبـصان  نآ  تفگ  دـنتفگ و  همه  نیا 
تـشذگ رد  داز  قشع  هک  یبش  نآ  درم  نم  ربص  دناشن  شتآ  قشع  ربص  ماقم  رب  دـنامن  نآ  نونکا  دـُب  يربص  ار  ردـص  تسا  لجنِم 

مهف نم  ياپ  نک  اهر  یه  منوگنرس  بوکم  يدرس  نهآ  نتشذگ  نآز  بوطُخ  زا  باطخ و  زا  ثِّدحم  يا  داب  رمع  ار  نارـضاح  وا ،
شیپ تسا  قدنخ  دص  رگا  عوطقم  ِرَـس  رپ  مشوخ  نتـشک  اب  راز ، مداتف  نوچ  مشَک  یم  مناوت  ات  نم  مرتشا  نم ؟ يازجا  هلمج  رد  وک 

ای منز  یم  ارحـص  هب  نونکا  ملع  نم  میلگ  ریز  اوه  ِلـبط  نینچ  نیا  میب  فوخ و  زا  رگد  دز  مهاوـخن  نم  تسا  قـلطُم  ِحازم  نم  درد 
نآ هِِرف  رد  شلـصو  دوبن ز  وک  هدید  بارـض  ریـشمش و  هب  هب  هدیرب  نآ  بارـش  نآ  يازـس  دوبن  وک  قلح  منـص  يور  ای  ّيزادنارس و 
نآ دوبن  هک  یتسد  نآ  ردـنا  وکن  رـس  رب  نآ  دوبن  هک  شنکرب  باـصن  نآ  دوبن  هک  یتسد  نآـک  شوگ  هب  روک  دـیپس و  هدـید  ناـنچ 
رت یلوا  دـیدح  رد  اپ  نانچنآ  وا  راز  سگرن  هب  ددـنویپن  ناج  وا  راتفر  زا  هک  ییاپ  نانچنآ  باصق  روطاـس  هب  هب  هتـسکش  نآ  باـصن 

615 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  رسدرد  تبقاع  اپ  نانچنآک  تسا 

.رتهک ردارب و  دنتفگ : همه  نیا 

زاب ییابیکش  زا  ار  وا  قشع  هک  .ابیکشان  روبصان :
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.زیرگ نتخیرگ ، روُُفن : رتگرزب ) ردارب   ) .تشاد یم 

.هنیس ردص : .تسا ) هدیسر  قوشعم  رادید  ماگنه   ) .هتشک ندیورد  ماگنه  لجنم : تقو  .ساد  لجنِم :

.درب نایم  زا  ار  ییابیکش  نیشتآ  قشع  ربص :...  ماقم  رب 

.دنا ناردارب  بطاخم  رهاظ  هب  .هدنهد  ربخ  هدنیوگ ، ثِّدُحم :

.نتفگ رثؤمان  هدوهیب و  دنپ  زا  تیانک  نتفوک : رس  نهآ  .یهد ) یم  دیما  میب و  هک  يا   ) .گرزب راک  بطخ : عمج  بوطخ :

هک متسه  قشع  زا  راشرس  نانچ   ) .دوش یم  هتفرگ  وا  زا  ندیـشیدنا  ناوت  ددرگ و  یم  یجیگ  راچد  دوش ، نوگنرـس  هکنآ  منوگنرس :
.ندرب راب  ندیشک : .تسا ) هدنامن  نم  رد  لقعت  يارب  ییاج 

.دوب هدمآ   6 تیب 1352 / رد  هچنادب  تسا  تراشا  عوطقم : رس  رپ 

.تسا راکشآ  هک  يراک  ندرک  ناهنپ  زا  تیانک  ندز : میلگ  ریز  لبط 

.ندز ماب  رب  ملع  ریظن : ندرک ، راکشآ  ار  هتفهن  زا  تیانک  ندز : ارحص  هب  ملع 

قوشعم یپ  نونکا  نم   ) .دراد روهظ  تکرح  هدامآ  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  ماب و  رب  ملع  هچوک و  رد  لبط  میدروآک  زار  میـشوپب  نوچ 
.ندیرب .ندز  بارض : .مسر ) یم  ودب  ای  دوش و  یم  هتشک  ای  مور  یم  .مور  یم 

ِینوزفا ینعم  رد  تیب  نیا  رد  نکیل  تسا ، ینوزفا  ینعم  هب  هِِرف : تَّدَـه  َيِریَغ  ُناَـکرا  ِِهلوَه  نِم  ٌنِکاَر َو  ِتوَملاـِب  ِدـیِدهَّتلا  َیلا  یِّنا  َو 
.تسا هتفر  راک  هب  ینشور 

یناج .داب  هدیرب  دشاب  هتـشادن  فک  رب  ار  وا  روخرد  دقن  هک  یتسد   ) .تسا نآ  دننام  و  لام ، هیامتـسد ، ینعم  هب  تیب  نیا  رد  باصن :
.لغ زا  تیانک  .نهآ  دیدح : .دشابن ) هک  هب  دوشن  هتخیر  وا  ياپ  رد  هک 
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هدید ار  یقیقح  قوشعم  لامج  لد  هدید  اب  هک  نانآ  لاح  زا  تسا  يریوصت 
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.تسا هدنیآ  ياه  تیب  رد  رتشیب  حیضوت  .دنرامش و  یم  يزیچ  هب  ار  ناج  هن  دنراد و  كاب  تمالم  زا  هن  ودب  ندیسر  يارب  دنا و 

ار قح  ءاطع  ِتَطسَب  دناد  هچرگا  درادن  زاب  هدهاجم  زا  تسد  هک  دهاجم  نایب 

، ار قح  ءاطع  ِتَطَسب  دناد  هچرگا  درادن  زاب  هدهاجم  زا  تسد  هک  دهاجم  نایب 

نیا رد  دـیموا  مهَو و  همه  وا  .دـشاب  هدوبن  وا  مهو  رد  هک  دـناسر ، ودـب  رگید  لـمع  عون  ببـس  هب  رگید و  فرط  زا  دوـصقم  نآ  هک 
هدرکن ریبدـت  نآ  وا  هک  دـناسر  ودـب  رگید  رد  زا  ار  يزور  نآ  یلاـعت  قح  كوب  دـنز  یم  رد  نیمه  هقلح  دـشاب ، هتـسب  نّیعم  قـیرط 
دناـسرب رد  نیا  ریغ  زا  ارم  هک  دوب  یگدـنب  مهو  ار  هدـنب  هک  دوب  و  ُرِّدَُـقی ، ُهَّللاَو  ُرِّبدـُی  ُدـبَعلا  ُبِسَتْحَی » ـال  ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ، » دـشاب

عم تسا ، يارـس  کی  ياهرد  همه  نیا  هلمجلا  یف  دـناسر ، يزور  رد  نیا  زا  مه  ار  وا  یلاـعت  قح  منز ، یم  رد  نیا  هقلح  نم  هچرگا 
هریرقت

رـضح رد  مبایب  مدرک  رفـس  نوچ  رفـس  رب  مماک  تسا  فوقوم  كوب  نطو  يوس  هر  میآ ز  زاب  وچ  ای  نم  ماک  نآ  مدیآ  هر  نیا  رد  ای 
نمز نارود  ِدرگ  مدرگن  ات  نم  شوگ  رد  دور  یک  تَّیعم  نآ  تسُج  تسیاب  یمن  هک  منادب  هک  تسُچ  ّدـج و  میوجب  نیدـنچ  ار  رای 

هن لد  شوگ  هب  دـیآ  سکع  هکات  درک  رهم  ار  لد  تفگ و  تَّیعم  قح  زارد  ياهرفـس  ِدـَعب  زا  هکزج  زار  ِمهف  تَّیعم  زا  نم  منک  یک 
ود دعب  نشور ز  شددرگ  افـصاب  باسح  نآ  نیَئاطخ  نوچ  داشگرب  وا  لد  زا  رهُم  نآ  زا  دـعب  داد  هار  ِداد  درک و  اهرفـس  نوچ  درط 

دیوگ نآ  زا  دعب  اطخ 
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دوب خیش  ماو  هجو  هکنانچنآ  رَکف  ِّيزیت  هب  شناد  نآ  دیان  رفس  فوقوم  دوب  نآ  ِشناد  یمتسج  ار  وا  یک  ار  ّتیعم  نیا  یمتسناد  رگا 
زا شیپ  يونعم  ناتساد  نآ  دش  هتفگ  رابک  خیش  نآ  ماو  دش  هتخوت  راز  تسیرگب  یییاولح  كدوک  دوجو  نآ  هیرگ  فوقوم  هتـسب و 

618 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  يونثم  لالخ  ردنا  نیا 

يا هرهب  هار  نآ  زا  ات  دزود  یهار  هب  مشچ  هدنب  هاگ  تسین  رصحنم  یهار  هدنب  رب  ار  یلاعت  قح  تیانع   ) .یخارف یگداشگ ، تطـسب :
.دیاش تسا ، نکمم  هک : دوب  كوب : .سکعلاب ) ای  دیامرف و  اطع  شرگید  هار  زا  یلاعت  قح  دزودنا ،

دنک و یم  ریبدت  هدنب  ُدـبَعلا :...  ( 3 قالط ،  ) .درب یمن  نامگ  هک  ییاـج  زا  يار  وا  دـهد  یم  يزور  و  ُبِسَتْحَی : ـال  ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو 
.دوش یم  هدید  ع )  ) ناماما ياه  هدومرف  رد  نآ  نومضم  اما  هدماین ، ثیدح  تروص  هب  ترابع  نیدب  ارهاظ  .ریدقت  ادخ 

.تسا بکرم  لعف  ندـمآ » زاب   » یلو .دـنا  هتفرگ  هب  هبـشم  ار  نآ  هدرک و  ینعم  فورعم  هدـنرپ  ار  زاب  ناحراش  ضعب  میآ : زاب  وچ  اـی 
هک یماگنه  ای  و  مبای ، یم  تسد  مهاوخ  هچنادـب  دـصقم  هب  ندیـسر  رفـس و  نیا  رد  اـی  دـیوگ  یم  هداز  هاـش  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

رـصم هب  دادغب  زا  .تسا  رـصم  رد  وا  بولطم  دنیب  یم  باوخ  رد  درم  تسا : نشور  الماک  ینعم  نیا  هدـنیآ  ناتـساد  رد  .متـشگزاب و 
رد مبایب  مدرک  رفـس  نوچ   ) .دزاس یم  نشور  ار  ینعم  نیا  الماک  تیب  .تسا و  هدوب  دادـغب  رد  وا  بولطم  دوش  یم  مولعم  دور و  یم 

اب مسرب و  ودب  هک  تسج : تسیاب  یمن  هک  .رضح )

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3675 

http://www.ghaemiyeh.com


.مسر یمن  ودب  نتسج  اب  هک  منک  نیقی  ای  موش  یکی  يو 

لحارم هک  دهد  یم  تسد  یماگنه  تیعم  ( ) 4 دیدح ،  ) .ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  هفیرـش : هیآ  هب  تسا  تراشا  .ندوب  مه  اب  تَّیِعَم :
هب زج  نآ  نتخاسن  انـشآ  زا  تیاـنک  لد : ندرک  رهم  ( 5 تیب 1073 / لیذ  هب : دـینک  هاگن  مکعم » وه   » ریـسفت يارب  .میاـمیپب و  ار  ریس 

هلحرم ندنارذگ  زا  دعب  ُهَعَم » ُمتنا   » تقیقح اما  .هَعَم  ُمتنا  الثم )  ) دومرفن درک و  هدنـسب  نیدـب  تفگ و  مُکَعَم  َوُه  .دومرف  هک  یموهفم 
.دوش یم  هتشادرب  لد  زا  رهم  هک  تسا  تقو  نآ  ددرگ و  یم  راکشآ  ریس  ياه 

، قطان تسا  یناویح  ناسنا  دنیوگ  رگا  الثم  .دنک  قدص  نآ  رب  دـح  هک  يزیچ  رب  تسا  دودـحم  قدـص  نایقطنم  حالطـصا  رد  درط :
.دنک قدص  نآ  رب  مه  قطان  ناویح  دنک  یم  قدص  نآ  رب  ناسنا  هچنآ  یتسیاب  سپ  .دح  قطان  ناویح  تسا و  دودحم  ناسنا 

تیب رد  سکع  درط و  زا  اما  تسا  ناسنا  یقطان  ره  مییوگب  تسا  قطان  یناسنا  ره  هیضق  رد  هکنانچ  .تسا  هیضق  ندنادرگرب  سکع 
دوصقم هیضق  تروص  اهنت  ثحب  دروم 

619 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هکنانچ .تسا  تسد  مه  نآ  سکع  تسا ، قطان  یناسنا  ره  هلمج  رد  الثم  .وس  کی  زا  اهنت  هاگ  تسا و  وس  ود  ره  زا  هاگ  هک  تسا ،
.تسین ناـسنا  یناویح  ره  هکارچ  تسین  تسرد  نآ  سکع  تسا  ناوـیح  یناـسنا  ره  هلمج  رد  اـما  .تسا  ناـسنا  یقطاـن  ره  مییوـگ 

اب وا  هشیمه  سح ، شوـگ  هب  نآ  درط  دـیآ و  یم  لد  شوـگ  هب  نآ  سکع  ْمُـکَعَم  َوُـه  هفیرـش  هـیآ  رد  تَّیِعَم »  » زا دـیگ  یم  اـنالوم 
موهفم نیا  .تسام 
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لد شوگ  هب  ناحراش  ضعب  .تسیاب  اهرفـس  ار  ندـش  یکی  وا  اب  و  میتسه ) وا  اـب  اـم  هشیمه   ) نآ سکع  اـما  میباـی  یم  رد  هیآ  زا  ار 
.دنا هتفرگ  رظن  رد  ار  تَّیشم  ینعم  نآ  زا  دنا و  هدرک  ینعم  رگید  یتروص  هب  ار  سکع  ندمآ 

رد مولعم  یتّیـصاخ  زا  هدافتـسا  اب  لوهجم ، ِتَّیمک  دـنچ  ای  کی  نییعت  يارب  تایـضایر  رد  تسا  یـشور  نیئاطخ  ِباـسح  نیئاـطخ :
.لوهجم دنچ  نایم  نیعم  یتبسن  ای  لوهجم ، نآ  دروم 

فرص اه )  ) لوهجم ات  دشاب  هدش  فیرعت  نآ ) زا  رتارف  هن  و   ) یلصا لمع  راهچ  هدودحم  رد  تسیاب  یم  رظن  دروم  تبسن  تیصاخ و 
.دنشاب يدحاو  ددع )  ) تیمک هب  لیوأت  لباق  یگداس  هب  یضایر  ءازا  هب  ام  موهفم و  رظن  زا  یجراخ  ِّتیهام  تیفیک و  زا  رظن 

نیرتکچوک لاح  نیع  رد  .تسین  نآ  دربراک  زا  عنام  اما  دوش ، یم  تابـساحم  لـیوطت  ثعاـب  دـنچره  شور ، نیا  رد  لوهجم  ِدّدـعت 
( نآ لاثما  یتاثلثم و  ياه  تبسن  ای  ناوت  زا  هدافتسا  لاثم   ) اه لوهجم  نایم  تابـسانم  ای  لوهجم  ياضیر  صاوخ  عضو  رد  یگدیچیپ 

.دزاس یم  نکممان  نیئاطخ  باسح  شور  زا  هدافتسا  اب  ار  هلئسم  لح 

زا هدافتـسا  ياج  هب  لوا ) هجرد  یلوهجم  دـنچ  تالداعم  ياه  هاگتـسد  ای  یلوهجم  کـی  تـالداعم   ) حطـس نیا  رد  یلئاـسم  هزورما 
.دوش یم  ماجنا  يرتشیب  تلوهس  تعرس و  اب  يربج ، ياه  شور  اب  نیئاطخ  باسح 

اب تایلمع  عورـش  دوش ، یم  زاغآ  سکیا )  ) لوهجم کی  لعج  اب  نآ  تابـساحم  هک  ربج  فالخ  هب  نیئاطخ ، باسح  رد  راک : شور 
دیق طباور  لامعا  زا  سپ  .دنمان  یم  لوا  ضورفم  ار  خساپ  نیا  .دور ) یمن  نآ  تحـص  راظتنا  الومعم  هک   ) تسا یـضرف  خساپ  کی 

هلئسم تروص  رد  هدش 
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تروص هتـساوخ  قباطم  هدمآ  تسد  هب  خساپ  افداصت  رگا   ) .تشاد دهاوخ  توافت  رظن  دروم  ددع  اب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یخـساپ 
لوا ياطخ  ار  فالتخا  نیا  رادقم  .دبای ) یم  نایاپ  هبساحم  تسا و  هلئسم  باوج  نامه  لوا ، ضورفم  دشاب  هلئسم 
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مود ياطخ  هب  دـش  رکذ  هک  یبیترت  هب  دراد و  مان  مود  ضورفم  هک  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  يرگید  هاوخلد  ددـع  سپـس  .دـنمان  یم 
نآ زا  رتمک  هکنانچ  دئاز و  دشاب ، هلئـسم  تروص  رد  هدش  دیق  ددع  زا  شیب  رگا  ار ، روکذم  ياطخ  ود  زا  کیره  .ددرگ  یم  یهتنم 
لوا ياطخ  رد  مود  ضورفم  برـض  لصاح  لوا و  ظوفحم  مود ، ياطخ  رد  لوا  ضورفم  برـض  لصاح  .دنناوخ  یم  صقان  دشاب ،

.دوش یم  هدیمان  مود  ظوفحم 

وـس مه  ریغ  ای  و  دـئاز ) ود  ره  ای  صقان  ود  ره   ) وس مه  مود ،) ياطخ  لوا و  ياطخ   ) رکذـلا قوف  ياـهاطخ  هکنیا  هب  هتـسب  هبـساحم :
: دش دهاوخ  ماجنا  ریز  شور  ود  زا  یکی  هب  لوهجم  رادقم  هبساحم  دشاب ، صقان ) يرگید  دئاز و  یکی  )

اطخ ود  عومجم  لوهجم : رادـقم  فلا  دـئاز : ود  ره  اـی  صقاـن  ود  ره  ظوفحم ---- ود  لـضافت  اـطخ  ود  لـضافت  لوـهجم : رادـقم 
ود 48 نیا  نس  عومجم  رگا  .تسوا  رـسپ  نس  ربارب  هس  يردـپ  نس  لاثم : ب  دـئاز : يرگید  صقاـن و  یکی  ظوفحم --- ود  عومجم 

؟ تسا لاس  دنچ  کیره  نس  دشاب ، لاس 

ود 40 نآ  نس  عومجم  لاس و  ای 30  اب 01 3  ربارب  ردپ  نس  لوا  ضورفم  اب 10  نیاربانب  میریگ  یم  رظن  رد  لاس  هد  ار  رسپ  نس  لح :
عومجم زا  رتمک  لاس  هک 8  دوب  دهاوخ  لاس 
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رد مود  ضورفم   15 مینک ، یم  ضرف  لاس  ار 15  رسپ  نس  سپس ، صقان )  ) لوا ياطخ   8 اذل ، تسا و  هلئـسم  تروص  رد  رظن  دروم 
تروص رد  هدش  دـیق  ددـع  زا  رتشیب  لاس  هک 12  دوب  دـهاوخ  لاس  رـسپ 60  ردـپ و  نس  عومجم  لاس و  رد 45  نس 1  تروـص ، نیا 

لوا و ظوفحم  رادقم  مود ، ياطخ  رد  لوا  ضورفم  برـض  لصاح  زا  دئاز )  ) مود ياطخ  تشاد 12  میهاوخ  نیاربانب  تسا و  هلئسم 
: دیآ یم  تسد  هب  ریز  بیترت  هب  مود  ظوفحم  رادقم  لوا ، ياطخ  رد  مود  ضورفم  برض  لصاح  زا 

هب هجوت  اب  تسا ،) دـئاز  يرگید  صقان و  یکی   ) دنتـسین وس  مه  اـهاطخ  نوچ  مود  ظوفحم  لوا 120 8 15 : ظوفحم  : 10 12 120
شور

621 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: تسا ریذپ  ماجنا  ریز  قیرط  هب  هبساحم  رکذلا ، قوف 

نس لاس 36 3 12  اجنآ  زا  و  رـسپ ) نس   ) لوهجم ظوفحم  ود  عومجم  اـطخ  ود  عومجم  ( 120 + 120 ( ) 8 + 12  ) 240 لاس 12 20 +
هب نآ  ماجنا  اب  درادنپ  کلاس  هک  .درک  ریبعت  تضایر  تدـهاجم و  هب  نآ  زا  ناوت  یم  تسا و  یتافآ  ریـس  لوا  ياطخ  اطخ : ود  ردـپ 

دوصقم هب  ریـس  ود  ره  رد  نوج  .درک و  ریبعت  ناوت  یم  تبظاوم  تبقارم و  هب  نآ  زا  تسا و  یـسفنا  ریـس  مود  ياطخ  .دسر  یم  ادخ 
یم یکی  قح  اب  تفر  نایم  زا  نوچ  هک  تسا  يدوخ  فاـصوا  دوخ و  نداد  تسد  زا  نآ  دـنام و  یم  یقاـب  هللا  یلا  ریـس  اـهنت  دیـسر 

.هتسناد یمن  وا  تسا و  هدوب  وا  اب  ادخ  لاوحا  همه  رد  هک  ددرگ  یم  هجوتم  دوش و 

: ییاولح كدوک 
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.دعب هب   2 تیب 440 / لیذ  هب : دینک  هاگن 

هشیمه هتسج  یم  هک  ار  نآ  تسا و  هدوب  ینیبدوخ  يدوخ و  یفن  ورگ  رد  ادخ  اب  تیعم  لد و  زا  نتشادرب  رهم  تسناد  نوچ  کلاس 
رفس نیا  رد  مدق  زاغآ  زا  ارچ  هک  دروخ  یم  فسأت  هدوب ، رفس  نیا  ندومیپ  هب  هتسباو  نآ  نتسناد  تسا و  هتـسناد  یمن  وا  تسوا و  اب 

.دش هتخادرپ  درک  كدوک  نآ  هک  يا  هیرگ  اب  خیش  نآ  ماو  هکنانچ  تسا  هدوب  ناسآ  هچ  رفس  نیا  رد  دوصقم  هب  ندیسر  هداهنن و 

.دمآ تیب  نامه  لیذ  ءایلوالا  هرکذت  زا  هک  تسا  یناتساد  نآ  رگید  هنومن 

عمط يا  دهد  رگید  یـسک  زا  تدارم  نآو  دهن  رگید  هّدیاف  عمط  رد  یعَمطَم  تنآ  ریغ  دـشابن  ات  یعـضوم  زا  دـنکفا  فوخ  تلد  رد 
نآ اطع  نآ  دیآ  رگید  ياج  لب ز  افو  دش  دهاوخن  اجنآز  عمط  نآ  تخرد  یلاع  نآ  زا  هویم  مدیآک  تخـس  ياج  کی  رد  هتـسب  رد 

ات یتریح  رد  تلد  دـشاب  ات  زین  یتعنـص  ّیتمکح و  يارب  زا  داد ؟ زیچ  نآ  فرط  نآز  تتـساوخن  نوچ  داـهن  وت  رد  ارچ  سپ  ار  عمط 
شیب بیغ  رد  وت  ِناقیا  دوش  ات  شیوخ  لهج  شیوخ و  زجع  ینادب  ات  دیـسر  دهاوخ  اجک  زا  مدارم  هک  دیفتـسم  يا  دوب  ناریح  تلد 

622 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  عمط  نیز  فِّرَصُم  دنایور  هچ  هک  عَجَتنُم  رد  دوب  ناریح  تلد  مه 

سپ دـیعب  بَسکَم  نآ  دوب  تمهَو  هک ز  دـیدپ  درآ  يرگرز  رد  وت  قزر  ِییِز  ات  رز  يرب  یطایخ  ات ز  ییزرد  رد  ییزور  يراد  عمط 
قزر نآ  تساوخن  نوچ  دوب  هچ  رهب  ییزرد  رد  عمط 
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دوب یناریح  هک  ات  تا  هشیدنا  دوب  ناریح  ات  زین  قَبَساَم  رد  ار  مکح  نآ  تشبن  هک  قح  ملع  رد  یتمکح  ردان  رهب  دوشگ ؟ بناج  نآز 
اجک زا  ات  مپط  یم  دارم  دـیآ  قیرط  نیز  میوگن  نم  دـسج  ِیعـس  زا  جراخ  یهار  ای ز  دـسر  میعـس  نیز  رای  لاصو  ای  تا  هشیپ  لـک 

زا رگید  یجُرب  ای ز  جورخ  نیز  دیآرب  نم  دارم  ای  دسج  زا  ناج  دهر  وس  نیمادک  ات  دـتف  یم  وس  ره  غرم  هدـیرب  رـس  داشگ  دـهاوخ 
اولح ياهب  و  (، 2 / 440  ) تسیرگ یم  داتـسا  تساوخزاب  میب  زا  شورف  اولح  كدوک  هکنانچ  دنکفا :...  فوخ  تلد  رد  جوُربلا  ُتاَذ 

(. 2 / 424  ) دیسر رگید  ییاج  زا  اولح  ياهب  لاح  نامه  رد  یلو  تساوخ  یم  خیش  زا  اهنت  ار 

( .تسا هدمآ   6 تیب 2195 و 4193 / رد  هکنانچ  تسا  قح  ترـضح  هب  ندروآ  يور  راسکنا و  زجع و  رگید  هدـئاف   ) .هدـئاف هَدـیاف :
.دوب اطع  یکین و  دیما  نآ  رد  هک  ییاج  اعسوت  .دنیوج  فلع  بآ و  نآ  رد  هک  تسا  ییاج  تغل  رد  عَجَتنُم :

یگدـنز يروآ  یم  تسد  هب  هشیپ  نآ  زا  هک  یلوپ  اب  ات  يور  یم  یطایخ  یپ   ) .یطایخ ییزرد : یلاعت ) قح   ) .هدـننادرگرب فِّرَـصُم :
ردارب نخـس  میوـگن : نم  .دـشاب ) يرگرز  رد  یتـساوخ  یم  یطاـیخ  زا  هک  ار  يدوـس  يداد  یمن  لاـمتحا   ) .بسک بَسکَم : .ینک )

.رگید یهار  زا  ای  مسر  یم  دوصقم  هب  رفس  نیا  رد  ای  مور  یم  تسا : گرزب 

تیب نـیا  رد  و  ( 1 جورب ،  ) .ِجوُُربـْلا ِتاذ  ِءاـمَّسلا  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  .تـسا  متـشه  کـلف  نآ  .اـه و  جرب  ِياراد  جوُربـلا : ُتاَذ 
.تسا علاط  تخب و  زا  تیانک 

دتفا یم  یسک  لد  رد  هاگ 
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نادب دوب  دهاوخ  يدوس  وا  يارب  رهش  نالف  ای  راید  نالف  رد  هک 

623 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناریح دنام و  یم  تفگش  رد  وا  دناسر و  یم  ودب  رگید  ییاج  زا  ار  دوس  نآ  یلاعت  قح  اما  دور  یم  رهش  نادب  ای  دزادرپ و  یم  راک 
دادـغب رد  درم  دـمآ  دـهاوخ  هدـنیآ  ناتـساد  رد  هکنانچ  .ددرگن  هَّرغ  شیوخ  لقع  هب  اـت  تسا  یتمـالع  دوخ  یناریح  نیا  .ددرگ  یم 

.تساجنآ وا  بولطم  هک  ددرگزاب  هناخ  هب  دیاب  هک  ددرگ  یم  شمولعم  دور و  یم  اجنادب  تسا  رصم  رد  وا  هرهب  هک  دنیب  یم  باوخ 

رصم هب  راسی  زا  یبلط  یم  هچنآ  هک  دید  باوخ  هک  صخش  نآ  هصق 

هراشا

[ رصم هب  راسی  زا  یبلط  یم  هچنآ  هک  دید  باوخ  هک  صخش  نآ  هصق  ]

.دوش افو  رصم  هب  راسَی  زا  یبلط  یم  هچنآ  هک  دید  باوخ  هک  صخش  نآ  تیاکح 

هراشا

.دوش افو  رصم  هب  راسَی  زا  یبلط  یم  هچنآ  هک  دید  باوخ  هک  صخش  نآ  تیاکح 

رد دادـغب  هب  تسا  یجنگ  هک  ما  هدـید  باوخ  نم  تفگ  یـسک  دـمآ  رـصم  هب  نوچ  هناخ ، ناف  رد  هّلحم  نالف  رد  تسا  یجنگ  اجنآ 
دوب نآ  تهج  نتفگ  رـصم  رد  جـنگ  نآ  هک  درک  مهف  صخـش  نآ  تفگب ، صخـش  نیا  هناخ  هّلحم و  مان  .هناخ  نالف  رد  هّلحم  نالف 

دوشن لصاح  رصم  رد  زج  قّقحم  نیقی و  جنگ  نیا  نکیلو  نتسج  دیاب  یمن  دوخ  هناخ  ریغ  رد  هک  دننک  نیقی  ارم  هک 

وا ادج  دش  هتـشذگ  زا  ماکان  هب  نوچ  افو  دوخ  درادن  یثاریم  لام  راز  روُع و  وا  دنامب  دروخ و  ار  هلمج  راقَع  لام و  ِیثاریم  کی  دوب 
ششخب هب  قح  تدادب  هک  نالف  يا  ینادن  یم  نآز  ناج  ردق  تفاتش  مک  شبـسک  جنر و  ّدک و  هب  وک  تفایب  ناسآک  مه  ردق  دنادن 

یگرب و هدب  ای  گرب  تفر  يداد  گرب  بر  ای  تفگ  اه  هناریو  نآ  رد  نادغج  نوچ  دنام  اه  هناخ  تفر و  هلاک  تفر و  دـقن  ناگیار 
نامز رد  تسا  رَهِزم  نمؤم  تفگ  ربمیپ  نوچ  درک  زاس  ِینرِجا  بر  ای  بر و  ای  درک  زاغآ  قح  ِدای  دـش ، یهت  نوچ  گرم  تسرفب  ای 

نیَعَبصا َنَیب  شاب  شوخ  وش و  یت  تسا  شوخ  وا  تسد  بیـسآک  وشم  رپ  تسد  دهنب ز  شبرطم  ُرپ  دوش  نوچ  تسا  رگ  هلان  ییلاخ 
ذخأم داد  بآ  ار  نید  عرز  شمشچ  بآ  داشگ  شمشچ  زا  بآ  نایغط  تفر  نیا  تسا  تسمرس  نیا  َال  یم  زک 
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ير زا  يدرم  تیاـکح  نآ  رد  یلو  .هماـن  بئاـجع  زا  تسا  یتیاـکح  ص 220 )  ) يونثم تالیثمت  صـصق و  ذـخآم  رد  ناتـساد  نیا 
؟ يا هدـمآ  راک  هچ  هب  دـسرپ  یم  وا  دـنیب و  یم  ار  يدرم  دور  یم  قشمد  هب  نوچ  دـبای و  یم  قشمد  رد  یجنگ  هک  دـنیب  یم  باوخ 

دوخ ِباوخ 

625 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا یجنگ  نآ  رد  تسا و  يا  هناخ  ير  رد  منیب  یم  باوخ  هب  نم  تسا  لاس  نیدنچ  دیوگ  یم  درم  نآ  دیوگ  یم  ودب  ار 

درم ندش  راتفرگ  سسع و  زا  نخس  ناتساد  نآ  رد  تسا ، ریاغم  هدمآ  يونثم  رد  هچنآ  اب  رهش  مان  هکنیا  زا  هتشذگ  مینیب  یم  هکنانچ 
هّدـشلا دـعب  جرفلا  باتک  رد  هک  تسا  یتیاکح  اـنالوم  ذـخأم  اـنئمطم  هکلب  ارهاـظ  .تسین  هدـمآ  اـنالوم  هدورـس  رد  هک  وا  تسد  هب 

: مینک یم  هصالخ  ار  ناتساد  نآ  هدمآ و  ( 171 170  ) یناتسهد يدیؤم  زا  نآ  همجرت  و  ص 175 176 )  ) یخّونت

ورمع وبا  يارب  ار  دوخ  ندش  راد  لام  ناتساد  درم  .دروآ  تسد  هب  رایسب  یلام  هاگان  تسدگنت  يدرم  یضاق  ورمع  وبا  یگیاسمه  رد 
شورف زا  ار  دوخ  ِيزور  .دنامن  نم  يارب  يزیچ  ات  مدرک  هنیزه  فارصا  هب  ار  همه  مدرب و  ثاریم  هب  ردپ  زا  رایسب  یلام  .تفگ  نینچ 

هب سپ  .دش  یهاوخ  رگناوت  رـصم  رد  وت  تفگ  ارم  یکی  مدید  باوخ  رد  یبش  .مدروآ  یم  تسد  هب  تفای  یم  مردام  هک  ینامـسیر 
نادرگبش یبش  متخادرپ ، راک  نیدب  بش  .منک  ییادگ  زور  هک  دوب  مگنن  متفرگ و  شیپ  ییادگ  متـشادن  يا  هقفن  نوچ  متفر و  رفس 

ببس نوچ  .دندرب  دوخ  سیئر  دزن  دنتفرگ و  ارم 
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نالف رد  دادـغب  رد  هک  منیب  یم  باوخ  رد  نم  تسا  لاس  نیدـنچ  مدـیدن ، رت  قمحا  وت  زا  تفگ  نانآ  گنهرـس  متفگ ، ار  دوخ  رفس 
مان  ) تسا نوفدم  تخرد  نآ  ریز  رانید  رازه  یس  تسا و  یتخرد  عضوم  نالف  رد  ناتسب  نآ  رد  تسا و  یناتسب  ارـس  نالف  تلحم و 

لاحلا یف  .يا  هدـمآ  اج  نیدـب  يا و  هتـشاذگ  ار  یگدـنز  هناخ و  قمحا  وت  مدرکن  تاـفتلا  نادـب  نم  تفگ ) ارم  ناتـسب  نم و  هناـخ 
.متفای ار  لام  اج  نامه  مدمآ و  دادغب  هب  متشگزاب و 

.لام يرگناوت ، راسی :

.دوب هدیسر  ودب  ثرا  هب  تنکم  لام و  هکنآ  راقع : لام و  ِیثاریم 

.نیمز هناخ و  راقَع :

هدرم بقع  هدرم  لام  تسا : لثم  رد  .تسا و  نارگید  اب  شکلم  هک  تسا  نارگن  هشیمه  دـیوگ : يدعـس  هکناـنچ  ماـکان :...  هب  نوچ 
.داد داب  هب  هتشاد  هچنآ  هک  تسا  یثاریم  تلاح  نایب  تفر : دقن  مکح ) لاثما و   ) .نم هب  هک  درک  افو  هچ  شبحاص  هب  .دور  یم 

626 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ارم هد  هانپ  ِینرِجا : ( 20 جراعم ،  ) .ًاعوُزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  تسا : میرک  نآرق  رد  .ندش  زیچ  یب  ندش : یهت  دش :...  یهت  نوچ 

یم دهاش  ار  ثیدـح  و  ندـش ، یلاخ  دزادرپ ، یم  نآ  رگید  ینعم  هب  نتـشگ ، زیچ  یب  ندـش  یهت  تبـسانم  هب  تفگ :...  ربمیپ  نوچ 
هک دروآ 

ِِهنَطب ِءاَلَِخب  اَّلا  ُُهتوَص  ُنُسحَی  َال  ِراَمزِملا  ِلَثَمَک  ِنِمؤُملا  ُلَثَم 

بوسنم ترابع  نیا  اما  يورقنا ) حرـش  يوقلا ، جنهملا   ) .وا مکـش  ندوب  یهت  اب  زج  دشابن  شوخ  نآ  زاوآ  تسا  ین  دـننامه  نمؤم  : 
.تسین ثیدح  تسا و  یکم  بلاطوبا  هب 

تسا و رهزم »  » انالوم تیب  رد  یقیسوم  تلآ  مینیب  یم  هکنانچ  .طبرب  رَهِزم :
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.تسا ین  فصو  ندش  یهت  زین  انالوم  زا  یتیب  رد  تسا  هدمآ  رامزم »  » هدش لقن  ثیدح  ناونع  هب  هک  یترابع  رد 

.نتشگ یهت  ندش : یت 

تفرعم رون  وا  رد  ات  راد  یلاخ  ماعط  زا  نوردـنا  ملق  ناس  هب  وگ  رارـسا  وش و  یهت  مکـش  زاین  هب  ین  وچمه  لان  یم  وش و  یهت  مکش 
: نیا .یهلا  تیانع  زا  تیانک  نیا : یم ال  .ناـکمال  نیا : اـَل  ( 2 تیب 2484 / لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .تشگنا ود  نایم  نیعبـصا : نیب  ینیب 

همه نیا  هک  دـید  یباوخ  نانچ  ارچ  .تسا ) رادروخرب  وا  تیانع  زا  ناکم  هدـنراد  ره  تسین و  یناکم  ار  یلاعت  قح   ) .نتـشاد ناـکم 
هک دنک  نیقی  دـنادب و  ار  دوخ  زجع  دوش  تریح  راچد  درب و  رـس  هب  اجر  فوخ و  رد  یمدآ  هکنآ  يارب  دـشاب  هتـشاد  لابند  هب  جـنر 

دنچره مناسر  تیاهن  هب  ار  دوخ  شـشوک  دـیاب  نم  هک  تسا  گرزب  ردارب  نخـس  هب  تراشا  ماجنارـس  .تسادـخ و  یقیقح  زاسراک 
.دوش لصاح  رگید  هار  زا  مدوصقم  هک  دوب  دسر ، یم  متسه  نآ  ناهاوخ  هک  يا  هجیتن  هب  رفس  نیا  اب  ششوک  نیا  میوگ  یمن 

نمؤم ياعد  تباجا  ِریخأت  ببس 

نمؤم ياعد  تباجا  ِریخأت  ببس 

سپ نیِبنذُـملا  ُنِینا  زا  رمِجم  يوب  نیرب  فقـس  نیا  يالاب  دور  اـت  امـس  رب  شـصولخ  ِدود  دور  اـت  اـعُد  رد  دـلان  هک  ِصلُخم  اـسب  يا 
ناگناگیب اطع  وت  دنتسم  وت  زجب  دناد  یمن  وا  دنک  یم  عُّرضت  نمؤم  هدنب  راَجتـسم  يو  اعد  ره  ِبیجم  ياک  راز  دنلان  ادخ  اب  کیالم 

شدروآ ز تجاـح  تسوا  ِّيراـی  اـطع  ریخأـت  نیع  تسوا  يراوخ  زا  هن  هک  دـیامرفب  قح  یِهَتـشُم  ره  وزرآ  دراد  وـت  زا  یهد  یم  ار 
نآ نم  يوس  تلفغ 
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راجَتسُم ای  ناج  هب  دلان  یم  هچرگ  دوش  قرغتسم  هچیزاب  نآ  رد  مه  دور  او  وا  شتجاح  مرآ  رب  رگ  نم  يوک  رد  ناشکوم  شدیـشک 
یم ارجام  رد  هبـال و  ردـنا  هکنآو  وا  زار  نآ  نتفگ و  ایادـخ  نآو  وا  زاوآ  ارم  دـیآ  یمه  شوخ  رازب  وگ  هتـسخ ، هنیـس  هتـسکش  لد 
دننک یک  صفق  ردنا  ار  دـغج  ار و  غاز  دـننک  یم  رد  صفق  يزاوآ  شوخ  زا  دنـسپ  زا  ار  نالبلب  نایطوط و  ارم  یعون  ره  هب  دـنابیرف 
ریطف رتوز  وا  دنهاوخ  نان  ود  ره  نقذ  شوخ  رگید  ریپمک و  یکی  نآ  نت  ود  دـیآ  نوچ  زاب  دـهاش  شیپ  صـصق  رد  دـماین  دوخ  نیا 

رب ینامز  نیـشنب  شدیوگ  دنکفا  ریخأت  هب  لب  نان  دـهد  یک  ّدَـخ  ّدـق و  شتـسشوخ  هک  ار  رگد  ناو  ریگ  هک  دـیوگ  ار  ریپمک  درآ و 
راد نف  نیا  رب  مه  دـسر  یم  اولح  هک  نیـشنب  شدـیوگ  دَـک  ِدـعب  شمرگ  نان  نآ  دـسر  نوچ  دـنزپ  یم  هزات  نان  هناخ  هب  هک  دـنزگ 

 ) يونثم حرش  ناهج  بوخ  يا  شاب  یم  رظتنم  نامز  کی  وت  اب  تسا  يراک  ارم  هک  دنک  یم  شراکـش  ناهنپ  هر  زو  دنک  یم  شراد 
628 ص : ج 7 ، يدیهش ،) 

.لد زوس  زا  ندرک  هلان  زا  تیانک  نتفر : اوه  رب  صولخ  دود  دوب  نیا  رهب  هک  ناد  یم  نیقی  وت  دب  کین و  زا  نانمؤم  يدارم  یب 

.نادشتآ رمجم :

: تسا ثیدح  زا  هتفرگ  نیِبنذُملا : ُنینا 

َنیحِّبَسُملا ِلَجَز  نِم  ََّیلا  ُّبَحا  نِیِبنذُملا  ُنِینا 

.دـنرب ودـب  هانپ  هک  راَجَتـسُم : ص 361 ) بوـلقلا ، حـیباصم   ) .تسا ناگدـننک  حـیبست  گـناب  زا  رتـشوخ  نـم  دزن  ناراـکهانگ  هلاـن  : 
.هاگهانپ

.هاگ هیکت  دنتسم :

.ناهاوخ تبغر  هب  یِهَتشُم :

مرگرس ندش : قرغتسم  هچیزاب  رد 
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.نتخادرپ ایند  هب  .نتشگ  بعل  وهل و 

.دنک يراز  ات  راذگب  رازب : وگ 

اوآ ارم  هک  دینک  ریخأت  وا  ياعد  نتفریذپ  رد  دیامرف  لجوزع  يادخ  .دناوخ  یم  ار  ادـخ  دوخ  زاین  يارب  نمؤم  دـیآ :...  یمه  شوخ 
وت باوث  مدنکفا و  ریخأت  هب  ار  وت  نتفریذپ  يدناوخ  ارم  نم  هدنب  دیوگ  ادخ  دوش  زیخاتـسر  زور  نوچ  .دیآ و  یم  شوخ  وا  ياعد  و 

شوخ ار  وا  زاوآ   ...: ) هبال ردنا  هکنآو  یعادـلا ) هدـع  زا  لقن  هب  ص 374 ، ج 90 ، راونـالاراحب ، زا  همجرت   ... ) تسا ناـنچ  نینچ و 
.دنابیرف یم  ارم  ندرک  هبال  رد  هنوگچ  هکنیا  و  مراد ) یم 

.ندیدنسپ رطاخ  هب  دنسپ : زا 

.هرهچ ابیز  زا  تیانک  نقذ : شوخ  .هناچ  نقذ :

.دوش هدیوج  رید  و  دشاب ، هدشن  هدامآ  هدماین و  رو  بوخ  نآ  ریمخ  هک  ینان  ریِطَف :

.ششوک جنر ، ّدَک :

.نتشادهاگن ندرک : رادراد 

تـسا نآ  ناشن  دهد  یم  خر  ریخأت  نتفریذپ  رد  رگا  هک  یلاعت  قح  يوس  زا  هدنب  ياعد  شریذپ  ریخأت  ندرک  نایب  يارب  تسا  یلاثم 
.تسا یبرق  يرجا و  ادخ  دزن  ار  هدنب  هک 

قح ترضح  هب  یشیورد  زا  وا  عّرضت  نایب  رصم و  هب  دنداد  ناشن  جنگ  وا  هب  هک  صخش  نآ  هّصق  هب  ندرک  عوجر 

قح ترضح  هب  یشیورد  زا  وا  عّرضت  نایب  رصم و  هب  دنداد  ناشن  جنگ  وا  هب  هک  صخش  نآ  هّصق  هب  ندرک  عوجر 

راَهب دص  تباجا  رد  دباین  هک  راثن  تمحر  رد  نیا  دبوک  هک  دوخ  ریفن  هیرگ و  بر و  ای  ردنا  دمآ  ریقف  دـش  دروخ و  وچ  یثاریم  درم 
وا لوبق  ار  تیدک  درک  تسار  وت  راک  دوش  اجنآ  رـصم  هب  ور  دیدپ  دیآ  رـصم  هب  وت  يانِغ  هک  دینـش  وا  تفگ  یفتاه  وا  دـید  باوخ 

نیه یگنرد  یب  تفر  رصم  ات  تدیاب  نآ  یپ  رد  تفَز  تسا  یجنگ  یکی  عضوم  نالف  رد  تساَجَترم 
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رب رصم  يور  وا  دید  وچ  شتـشپ  دش  مرگ  رـصم  يوس  ات  وا  دمآ  دادغب  نوچ ز  دنق  هاگ  تبنَم  رـصم و  يوس  هب  وَر  دنژن  يا  دادغب  ز 
نیزگ سب  ردان  تخـس  یجنگ  تسه  نیفد  عضوم  نالف  يوک و  نالف  رد  جنر  عفد  رهب  رـصم  ردنا  دبای  جنگ  هک  فتاه  هدعو  دـیما 

ربص رد  ار  شیوخ  تفرگ  نماد  شتَّمه  مرـش و  کـیل  دـنار  ساـّنلا  ُماوع  رب  یّقَد  تساوخ  دـنامن  يزیچ  مک  شیب و  شا  هقفن  کـیل 
مدیان تملظ  ات ز  مرن  مرن  نم  مور  نوریب  بش  تفگ  دیدن  هراچ  نتساوخ  عاجتنا و  دیپط ز  رب  تعاجَم  زا  شسفن  زاب  تفرگ  ندرشفا 

نیردناو يوک  هب  دش  نوریب  هشیدنا  نیا  ردنا  گناد  مین  مااه  ماب  زا  دسر  ات  گناب  رکذ و  بش  منک  یکوکبش  وچمه  مرش  هیدک  رد 
ات سپ  ياپ  شیپ و  ياپ  هاوخب  شتفگ  یم  عوج  ینامز  کی  هاج  مرـش و  دـش  یمه  عنام  ناـمز  کـی  يوس  هب  وس  دـش  یمه  ترکف 

.درک هنیزه  تشاد  هک  يا  هیثرا  دروخ : بل  کشخ  مبسخب  ای  مهاوخب  هک  بش  ثلث 

630 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا ناگمه  يارب  هک  یتحر  راثن : تمحر 

.ادخ فطل  زا  يرادروخرب  اعد و  ندش  هتفریذپ  زا  تیانک  راهب : دص 

دنق یعون  يرصم  دنق  دنق : هاگ  تبنم  رـصم و  .تسا ) ناگمه  هتـسب  دیما  ادخ - وا -  ) .دنراودیما ودب  هک  .هتـسب  دیما  یَجَتُرم : اجترم :
.تسا هدوب  فیطل 

: شا هقفن  شلاعفنا  دـندادن  نانیریـش  هک  اجنآ  درب  يرـصم  دـنق  مان  هک  دـنرب  یناغمرا  ناتـسود  رب  دـنروآ  دـنق  رـصم  زا  متفگ  لد  هب 
.تشاد هارمه  دقن  زا  هچنآ  رفاسم .) درم   ) هنیدقن

.ییادگ كد  برعم  قَد :

تسین قد  تجاح  هچرگا 
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.ندرک ییادگ  ناگمه  زا  ندنار : ساَّنلا  ُماوع  َرب  قَد  قد  دیاشب  را  برای  دنک  وت  هگرد  هب  کیل  ار  يرونا 

.نتساوخ ششخب  .ندرک  بلط  يزیچ  عاِجتنا :

ییادـگ همان ، تغل  رد  نآ  زا  لقن  هب  عطاق و  ناهرب  رد  اما  .دـنک  زاورپ  بش  هب  هک  تسا  هدرک  ینعم  یغرم  ار  نآ  يورقنا  كوکبش :
.هدش ینعم  دنک ، اعد  ار  هلحم  مدرم  دنلب  زاوآ  هب  دور و  اه  يدنلب  رب  بش  هک 

.تسد یهت  زا  تیانک  بل : کشخ  يادگ  نمرخ  كوکبش  درگناهج  يامن  مدنگ  ناشورف  وج  یهز 

دعب سسع  زا  ندش  لصاح  وا  دارم  و  ار ، وا  سسع  نتفرگ  ییادگ و  یکوکبش و  رهب  زا  يوک  هب  ندمآ  نوریب  بش  رصم و  هب  صخش  نآ  ندیسر 
َلع هلوق  و  « 39  » ارسُی ٍرسُع  َدعَب  ُهَّللا  ُلَعجَیَس  یَلاَعَت  ُهُلوَق  ْمُکَل َو  ٌرْیَخ  َوُه  ًائْیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  رایسب َو  مخز  ندروخ  زا 

ندش لصاح  وا  دارم  و  ار ، وا  سسع  نتفرگ  ییادگ و  یکوکبش و  رهب  زا  يوک  هب  ندمآ  نوریب  بش  رصم و  هب  صخش  نآ  ندیسر 
هلوق و  « 39  » ارُسی ٍرسُع  َدَعب  ُهَّللا  ُلَعجَیَس  َیلاَعَت  ُُهلوَق  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  رایـسب َو  مخز  ندروخ  زا  دعب  سـسع  زا 

اذه ریرقَت  یف  َِهلَزنُملا  بتکلا  نآرقلا و  ُعیمَج  و  یِجرَفنَت ، ُهَمزا  يِّدَتشا  مالّسلا  هیَلع 

نادزد بش  مدرم ز  دب  هدید  رات  ياه  بش  نآ  ردنا  اقافّتا  تفکشان  ارفص  دز ز  شبوچ  تشم و  تفرگ  ار  وا  سـسع  دوخ  یناهگان 
ددرگ بش  هکره  تسد  دیربب  هک  تفگ  هفیلخ  ات  سـسع  ار  نادزد  تسج  یم  دـج  هب  سپ  سَحَتنُم  فوخم و  ياه  بش  دوب  رارض 

ارچ ای  دینک  رواب  ور  هچ  زا  ار  ناش  هوشع  میحر  نادزد  رب  دیشاب  ارچ  هک  میب  دیدهت و  کلم  هدرک  سسع  رب  تسا  نم  شیوخ  رگ  و 
لُکـسَم ز صاـخ  جـنر  نیه ز  تسا  یمحر  یب  تبرـض و  نافیعـض  رب  تسد  سوحنم  ره  نادزد و  رب  محر  دـینک  رز  لوبق  ناـشیا  ز 

مک وا  جنر  ماقتنا 
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ماخ هتخپ و  هوبنا  دوب  هتـشگ  دزد  مایا  نآ  ردنا  اقافّتا  رگن  نت  كاله  يّدعت و  رد  رـش  عفد  رد  ُرب  غوُدلَم  عَبـصا  ماع  جنر  وت  نیبب  نیب 
میوگب نم  ات  نزم  هک  تساخ  شیورد  نآز  دایرف  هرعن و  ددـع  یب  ياـه  مخز  اـه و  بوچ  دز  تخـس  دـیدب و  شتقو  نینچ  رد  دزد 

هب ات  وگ  یتسار  يرکنم  بیرغ و  اجنیز  يا  هن  وت  وک  هب  نوریب  يدـمآ  نوچ  بش  هب  ات  وگب  تلهم  تمداد  کنیا  تفگ  تسار  لاـح 
نارای اِمناو  تسوت  لاثما  زا  تسوت و  زا  یهبنا  دـندش  ُهبنا  نونک  نادزد  ازچ  هک  دـندز  هنعط  سـسع  رب  ناوید  لـها  يردـنا  رکم  هچ 

 __________________________________________________ تسخن ار  تتشز 

.ارُسی ِرسُعلا  َعَم  َّنا  یلاعت  هلوق  و  دراد : هفاضا  ساسا  هخسن  هیشاح  رد  ( 39)

632 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هن نم  رب  هسیک  زوس و  هناخ  نم  مین  هک  رـسپ  نادنگوس  دـعب  زا  وا  تفگ  مشتحم  ره  ِرز  نمآ  دوش  ات  مشک  وت  زا  ار  هلمج  ِنیک  هنرو 
.6 تیب 4249 / لیذ  هب : دینک  هاگن  یکوکبش : میدادغب  مرصم و  بیرغ  نم  میدادیب  يدزد و  درم 

زا سپ  ادخ  ادوز  ُهَّللا :...  ُلَعْجَیَس  ( 216 هرقب ، امش .(  يارب  تسا  رتهب  نآ  دیرادن و  شوخ  ار  يزیچ  هک  دوب  اوُهَرْکَت :...  ْنَأ  یـسَع  َو 
.5 تیب 2273 / ناونع  هب : دینک  هاگن  هَمزا : يِّدَتشا  ( 7 قالط ، دهد .(  رارق  یخارف )  ) یناسآ یتسدگنت 

.دنک ریرقت  تسا ) شیاسآ  یتخس  زا  سپ  هک   ) ار نیا  هدش  هداتسرف  ياه  باتک  نآرق و  همه  و  نآرقلا :...  ُعیمَج  َو 

لقن هب  یقهیب ،  ) .میاین سب  شیوخ  يارفص  اب  نخس و  تشرد  ما  يدرم  .مشخ  ازاجم  ارفَص :
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.اباحم یب  تفکِش : ان  همان ) تغل 

تیب نومضم  تسین  یناشن  هدورس  تیب 4270  ات  تیب  نیا  رد  انالوم  هچنآ  زا  ناتساد ، يونثم  تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  اقافتا :... 
.تسانالوم هنارعاش  نشور و  عبط  هتخاس  رب  اه 

.نایز رارض :

.موش سوحنم ، سَحتنم :

.نتفرگ توشر  زا  تیانک  ندرک : رز  لوبق 

.تسا يدعس  هدورس  نآ ، ریظن  نادزد : رب  محر 

.تسد جک  لوادت  رد  .دزد  زا  تیانک  .تسددب  تسد : سوحنم  نادنفسوگ  رب  دوب  يراکمتس  نادند  زیت  گنلپ  رب  محرت 

ِعَبـصا .راذـگماو ) ار  نتفرگ  ماقتنا  تسا  ماع  شیاسآ  نآ  رد  هک  نت  ود  کی  جـنر  رطاـخ  هب   ) .ندرک راذـگاو  .ندیلـسگ  ندـیلکس :
( .دنک یم  تیارس  نت  هب  داسف  دوشن  هدیرب  دساف  تشگنا  رگا   ) .هدیزگ تشگنا  غوُدلَم :

633 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زین .دوـب  هدـش  ناوارف  هبرجت  یب  نادزد  هدومزآراـک و  نادزد  .تفرگ  دزد  تص  ناوـت  یم  ار  هملک  ودـنیا  .راد  هقباـس  ماـخ : هتخپ و 
ان .سانشان  رَکنم : .دندیدزد ) یم  دمآ  یم  ناشتـسد  هب  هچره  اهب ، كدنا  اهبرپ و  نیگنـس ، کبـس و   ) .دندیدزد یم  هچنآ  زا  تیانک 

.انشآ

نادزد رامـش  .تسا  وت  دـننام  وت و  ناوارف  نادزد  .دـنا  هدـش  ناوارف  نادزد  ارچ  دـننز  یم  هنعط  ناسـسع  رب  نایرابرد  ناوید :...  لها 
.مریگ یم  وت  زا  ار  همه  ماقتنا  هنرگو  امنب  ار  دوخ  نارای  .دیا  هدوزفا  امش  ار  رهش 

هَنیِنأَمُط ُقدِّصلا  ٌهَبیِر َو  ُبذِکلا  هک  ربخ  نیا  نایب 

هراشا

ٌهَنِینأَمُط ُقدِّصلا  ٌهَبیِر َو  ُبذِکلا  هک  ربخ  نیا  نایب 

وا دنپسا  دش و  ادیپ  وا  زوس  وا  دنگوس  زا  دمآ  شقدص  يوب  تفکش  سکنآ  لد  وا  قدص  سپ ز  تفگب  رز  جنگ  باوخ و  نآ  هّصق 
زییمت ِیبَغ  ات  شَّیبَن  زا  تسا  یتّلع  ار  وک  بوجحم  لد  زج  بآ  هب  دمارآ  هنشت  هکنانچنآ  باوص  راتفگ  هب  دمارایب  لد 
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بوبحم وا ، تسا  دودرم  هکنآز  ین  بوجحم  لد  نآ  دفاکش و  هم  دوش  هدیفاکـش  هم  رب  دنز  رب  دوب  عِضوم  زک  ماغیپ  نآ  هنرو  تسین 
زا نخـس  کی  بل  يوس  دـیآ  خزود  زا  نخـس  کی  لد  يوب  زا  لب  کشخ  تفگ  ین ز  ِلبُم  کشا  سـسع ز  مشچ  دـش  همـشچ  ین 
دیآ یحاون  زا  اهرهـش  نایم  رد  ُولنَپَی  نوچ  جَرَم  بل  نیا  رحب  ود  ره  ناـیم  رد  جَرَح  رپ  رحب  ازفا و  ناـج  رحب  بل  يوک  رد  ناـج  رهش 
هدید اه  بلق  رب  هرس و  رب  تسا  رت  ناگرزاب  هک  ره  ُولنَپَی  نیز  رُد  وچ  فرشَتسُم  دوس  رپ  هلاک  ُرب  هسیک  ِبلق  ِبویعم  هلاک  اهرهب  اجنآ 

رب تسا و  دـنب  یبغ  رب  کی  هب  کی  ملاـع  يازجا  یکی ز  ره  حاـنُجلاراد  یمَع  زا  ار  رگد  نآو  حاـبَّرلاُراد  ارو  رم  ُولنَپَی  دـش  تسا  رو 
اب هبعک  وگ  هناـسفا  یبـن  اـب  يداـمج  ره  رهق  وچ  رگید  رب  تسا و  فطل  یکی  رب  رهز  وـچ  رگید  رب  تسا و  دـنق  یکی  رب  کَـف  داتـسا 
رب زاب  درو  ناحیر و  لگ و  شتآ  لیلخ  اب  هار  رود  زا  نم  هب  دمآ  یمه  وک  هاوگ  مه  دمآ  دجسم  یِّلـصُم ، رب  وخ  قطن  هاوگ و  یجاح 

.2 تیب 2720 / لیذ  هب : دینک  هاگن  بذکلا :...  درد  تسا و  گرم  نایدورمن 

635 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

يوب دزیخ و  یم  رب  نآ  زا  یگناب  دنهن  شتآ  رب  ار  دنپسا  هک  تسا  هتکن  نیا  نمـضتم  زین  و  نورد ، یمارآان  زا  تیانک  دنپـسا : زوس و 
ندوب تسار  دوب  هارمه  نورد  روش  اب  هک  درم  نآ  راتفگ  .دسر  یم  ماشم  هب  نآ  ِشوخ 
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.دناسر یم  ار  نآ 

.دهد یمن  صیخشت  رگیدکی  زا  ار  هارمگ  امنهار و  نخس  یبغ :...  ات  یبن  زا 

(. ص  ) مرکا لوسر  هزجعم  هب  تسا  تراشا  دفاکش : هم 

تـساخ یم  رب  لد  زا  هک  وا  راتفگ  یتسار  زا  سـسع   ) .ناور کشا  ِّلبُم : کشا  .دـش » ناور  خاش  رد  بآ  ُدوُعلا : َلبا  : » دـنیوگ لـِبُم :
، دزیخ یم  رب  ناج  زا  هک  تسار  ینخس  و  دیآ ، یم  رب  تسا  خزود  نوچ  هک  غورد  رپ  ِنورد  زا  یتخس  نخـس :...  کی  .دش ) نایرگ 

.دسر یم  بل  هب  و 

 ). ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .تسا  هدرک  هدارا  هاگ  نتخیمآ  رد  ینعم  نآ  زا  انالوم  .نتخیمآ  رد  مه  هب  جَرَم ،
ینخس ینعم  هدنراد  ناهن  یمدآ  بل  ود  ( ) 53 ناقرف ، ٌجاجُأ .(  ٌْحِلم  اذه  ٌتاُرف َو  ٌبْذَـع  اذـه  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  يِذَّلا  َوُه  َو  ، 91 نمحر )

( .تسار ای  تسا  غورد  دب ، ای  تسا  کین  ینخس  هک  دوش  یم  راکشآ  دیاشگب  نوچ  .تسوا  رطاخ  رد  هک  تسا 

رنه بحاص  جنگ  رد  دیلک  تسیچ  دنمدرخ  يا  ناهد  رد  نخس 

.تراجت هلفاق و  يرگادوس ، ناوراک و  یکرت ) زا  ذوخأم  : ) ُولنَپَی رو  هلیپ  ای  تسا  شورف  رهوج  هک  یسک  دناد  هچ  دشاب  هتـسب  رد  وچ 
.دنیوگ جنگ » يدنم و   » ار نآ  يدنه  هب  .دنرآ  اجنادب  نتخورف  يارب  هریغ  هلغ و  بابسا و  هد  رهش و  ره  زا  هک  یماقم  ءابطالا ) مظان  )

.اهب نارگ  .یبوخ  زا  دوش  هریخ  نادب  هدید  هچنآ  فرشتسم : فئاطل ) زا  جاردننآ  )

.اهدوس هناخ  حابَّرلاُراَد :

(. نایز  ) هانگ هناخ  حاَنُجلاُراَد :

نهذدـنک نادان و  هکنآ  .دـیاشگ و  یم  لـقع  توق  هب  ار  یلکـشم  ره  هدرب  هرهب  تفرعم  زا  ناـهج  نیا  رد  هکنآ   ) .ندرک اـهر  کـف :
( .دنام یم  رد  نآ  رد  تسا 
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 ...: یبن اب  يدامج  ره 

636 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ار  هنازرف  نآ  رجه  يدیدب  نوچ  ار  هناَّنَح  لد  مشچ  يدوبن  رگ 

 ...: یِّلـصم رب  ( 4 / 2417 تیب 2418 - لـیذ  هب : دـینک  هاـگن   ) رد تشم  ردـنا  يداد  یهاوگ  نوچ  رو  هدـید  يدوـبن  رگ  هزیر  گـنس 
.هدمآ رود  هار  زا  وا  هک  دهد  یم  یهاوگ  رازگزامن  ندرازگزامن  رب  دجسم 

.هدش هتشون  هراب  نیا  رد  هک  یثیدح  تیب و  نآ  لیذ  هب : دینک  هاگن  نید  زور  رد  دوب  نم  هاوگ  ات  نیمز  رب  نم  مهن  یم  ور  نآ  زا  رس 

رپ هلاـک  تسا  هاـگآ  انـشآ و  هکنآ  تسـالاک و  عاونا  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  دـننامهولنپی  هب  تسوا  رهظم  نخـس  هک  ار  یمدآ  نورد 
.تسوا يراتفگ  تسار  یتسرد و  هناشن  درم  نخس  تسناد  دوب و  هاگآ  لد  سسع  .دهد  یم  زییمت  بویعم  زا  ار  دوس 

؟ لولم يِوبَن  نوچ  تسا  نان  نامه  نیا  لوبُذ  عفد  نان  وت  يدروخ  اهراب  نم  ریـس  شنایب  زا  مدرگن  یم  نسح  يا  ار  نیا  میتفگ  اـهراب 
قع شوزج  وزج  اب  ندش  ون  دش  دـقن  تعاجَم  رد  ار  هکره  لالم  همخت و  وا  زا  دزوس  یمه  هک  لالتعا  َون ِز  دـسر  یم  یعوج  وت  رد 

رارکت هن ز  تلالم  نآ  مامت  همخت  زو  تسا  یعوج  یب  سپ ز  وج  نان  هب  رکـش  زا  تعاجَم  اب  ون  لـُقن  زا  هن  تسا  عوج  زا  تذـل  دـش 
ییریـس تلاس  تصـش  نامدرم  محل  ِلکاَو  تبیغ  نوچ ز  لالم ؟ دـیان  تمدرم  بیرف  رد  لاق  لیق و  ساکِم و  ناّکد و  نوچ ز  مـالک 

شوخ اهراب  یلولم  یب  وت  هتفک  هّلُش  دیص  رد  اه  هوشع  نآ ؟ زا  دمان 
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دنک وَخ  یلولم  خاش  ره  درد  دنک  ون  ار  نهک  يوراد  درد  تسخن  راب  زا  راب  دص  رت  مرگ  تسچ  نازوس و  شییوگ  رخآ  راب  وت  هتفگ 
درد درد  وج و  درد  وج و  درد  درـس  هآ  یلولم  زا  وت  نزم  نیه  تساخ  رد  هک  فرط  نآ  یلولم  وک  تساـهدرد  هدـننک ، ون  ياـیمیک 

درـس و دـیامن  رگ  ندروخ  تقو  شطع  نامرد  تسین  يروش  بآ  ژاب  ِمسر  ناناتـسرز  دـنا و  نزهر  ژاژ  ياه  ناـمرد  دـندرد  ِعداـخ 
637 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسُر  هزبس  دص  وزک  ینیرش  بآ  تسج ز  دش ز  عنام  تشگ و  عداخ  کیل  شوخ 

دیرم يا  ریگ  منم  وت  دارم  هک  دـیُرب  يریوزت  هب  ار  تّرپ  اـپ و  تسه  هک  اـجره  شوخ  ّرز  سانـش  زا  تسا  عناـم  یبلق  ِّرز  ره  نینچمه 
بیـصم و تدرد  دوش  اـت  زیرگ  یم  نیغورد  ناـمرد  وَر ز  دوب  درب  رهاـظ  هب  هچرا  دوـب  تاـم  دوـب  درُد  دوـخ  وا  منیچ  تدرد  تفگ 

نیا دش ، هتـشون  نآ  ياهریظن  ِحرـش  رد  هکنانچ  نکیل  دـنا ، هتـسناد  نیدـلا  ماسح  هب  باطخ  ار  نآ  ناحراش  ضعب  نسح : زیب  کشم 
ناهاگآان و يارب  هنوگزردنا  تسا  ینانخس  دید  دیهاوخ  هکنانچ  هوالعب  .درادن  یـصاخ  بطاخم  تسا و  باطخ  درجم  اه  مان  هنوگ 

.تفگ نیدلا  ماسح  هب  باطخ  ار  نانخس  نآ  نومضم  ناوت  یمن 

.یگدرمژپ يرغال ، لوبُذ :

اّما یتسه ! هنـسرگ  نوچ  يوش ؟ یمن  لولم  نان  ندروخ  ررکم  زا  ارچ  تسا ، روآ  تلالم  يزیچ  رارکت  رگا  تسا :...  ناـن  ناـمه  نیا 
.يوش یم  لولم  ررکم  دنپ  زا 

ناشن نآ  ینایامن و  یم  ریس  ار  دوخ  يوش و  یم  لولم  نانخس  نیا  ندینش  زا  دسر :...  یم  یعوج  وت  رد 
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یم نآ  هتفیـش  دوش و  یم  رود  وت  زا  لـالم  همخت و  نانخـس  نیا  ندینـش  اـب  دـشاب  لدـتعم  تجازم  رگا  تسوت  جازم  ندوب  لدـتعمان 
.يوش

تذل نآ  ندینش  زا  دشاب  قح  نانخس  ناهاوخ  هکره   ) .قح نانخـس  دنمدوس و  ياهدنپ  ندینـش  يارب  اهتـشا  زا  تیانک  تعاجَم : درد 
.ندیدرگ هتسب  ندش : دقع  .ددرگ ) یم  هزات  وا  ءازجا  درب و  یم 

.هزات ياذغ  ون : لقن 

.درخ یم  ناج  هب  ار  نآ  تسا  قح  نخـس  هتفیـش  هکنآ  دـیآ ، شوخ  شماک  رد  وج  ناـن  دـشاب  هنـسرگ  سکره  هکناـنچ  تعجم : اـب 
: هراب نیا  رد  تسار  يدعس 

زا هک  یتلالم  تسا :...  یعوج  یب  سپ ز  تسا  تشز  وت  کیدزن  هب  هکنآ  تسا  نم  قوشعم  دیامنن  شوخ  نیوج  نان  ار  وت  ریـس  يا 
هنرگو تسا  ررکم  نخـس  نآ  هک  تسا  نآ  يارب  هن  یتسین  نآ  ناهاوخ  هک  تسا  نآ  يارب  دهد  یم  تسد  وت  رب  قح  نخـس  ندـینش 

رّرکم زا  ارچ 

638 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.ددرگ یمن  دیدپ  لالم  وت  رد  نارگید  تبیغ  ینعم و  زا  یهت  نانخس  نتفگ  ندینش و 

.شورف دیرخ و  رد  ندز  هناچ  ساکِم :

.3 تیب 107 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .ِهیِخَأ َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  َأ  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  مَخل : ِلکا 

.6 تیب 1427 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هلش :

اهنآ هب  قح  ینخـس  رگا  اما  دـنوش  یمن  هتـسخ  نآ  زا  دـننارذگ و  یم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  يرمع  هک  یناسک  زا  تسا  ییاه  لاثم  )
یم وا  زاار  جنر  نآ  قایتشا  نامه  دهد و  یم  تسد  يزیچ  هب  قایتشا  تدش  زا  هک  یجنر  زا  تیانک  درد : .دندرگ ) یم  لولم  دنیوگب 

.دیادز

.ندیرب .ندرک  نیجو  ندرک : وخ 

بساجرا زور  نونک 
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.هدنبیرف عداخ : مینک  وخ  ار  غاب  ناوج  عبط  هب  مینک  ون  ار 

ینایعدـم هب  تسا  یتراشا  نآ  رد  .دـنک ) یمن  نامرد  ار  درد  نیغورد  هدوهیب و  ياه  نامرد   ) .هدوهیب ياه  نامرد  ژاژ : ياه  ناـمرد 
.دنبیرف یم  ار  مدرم  دنزاس و  یم  هشیپ  ار  ییامنهار  شیوخ  راک  قنور  يارب  نکیل  دنا  هاگآان  دوخ  هک 

.دراد هدنبیرف  يرهاظ  هک  ییاه  تلیسو  زا  تیانک  روش : بآ 

هک ار  وا  نخس  هنحش  داد و  تقیقح  هب  ار  هنحش  خساپ  دیدرگ و  هنحش  راتفرگ  دوب  هدمآ  رصم  هب  دادغب  زا  هک  يدرم  میدید  هکنانچ 
يرازاب ناهج  نیا  رد  تسا : هدمآ  يونثم  يواطم  رد  مه  زاب  هک  دزادرپ  یم  یبلطم  هب  تبـسانم  نیدب  .تفریذـپ  دوب  هتـساخرب  لد  زا 

دوخ عاتم  ات  دشوک  یم  کی  ره  نانآ ، نداد  بیرف  ناهاوخ  یناسک  دنا و  نادنمدرد  زوسلد  هک  دنتسه  یناسک  رازاب  نیا  رد  تسا و 
کی مادـک  یپ  یهاوخ و  هچ  وت  ات  .دریذـپ  یم  دونـش و  یم  ار  وا  نخـس  دور و  یم  وا  یپ  هک  تسا  یبلاط  ار  کی  ره  دـشورفب و  ار 

وت لیامت  .تسین  نانآ  توعد  دـنایامن  یم  شوخ  وت  نهذ  رد  ار  ناـنآ  نانخـس  اـی  درب و  یم  نآ  اـی  نیا  لاـبند  هب  ار  وت  هچنآ  .يورب 
لاثم اب  ار  بلطم  نیاو  یتفا  یم  نیغورد  یعدـم  لاـبند  هب  هن  رگا  يور و  یم  نیتسار  ياـمنهار  یپ  یـشاب  تقیقح  هنـشت  رگا  .تسا 

.دنک یم  نایب  نشور  ياه 

639 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

و هن ، قح  رکذ  زا  يرب و  یم  تذل  مدرم  تبیغ  زا  هن ، تلماعم  رس  رب  لاق  لیق و  زا  يوش و  یم  لولم  قح  نخس  ندینش  ررکم  زا 
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دب کین و  تسا و  هدرک  رپ  ار  تا  هدید  بلق  رز  .یشون  یم  روش  بآ  يا و  هتشه  ار  نیریـش  بآ  هک  تسا  وت  شریذپ  نیا  نینچمه 
.یسانش یمن  ار 

یم هک  یناـنزهر  نارگ و  هلیح  دوب  بقارم  یتسیاـب  هکنیا  نآ  هدـمآ و  يونثم  رد  مه  زاـب  هک  دـنک  یم  تراـشا  یعوـضوم  هب  سپس 
.دنهدن بیرف  ار  وت  دنرا  گنچ  هب  يدیرم  دننک و  مرگ  يرازاب  ییامندوخ  اب  دنهاوخ 

ینـشور ییوست  ار  تلقع  تسین  ینک  هر  نیدنچ  باوخ  لایخ و  رب  یقمحا  لوگ و  کیل  یکین  درم  یقـساف  هن  وت و  يدزد  هن  تفگ 
نیزح نیا  يوک  مان  دوخ  نآ  دوب  نیفد  ییوک  نلاف  يوس و  نالف  رد  رتتسم  یجنگ  تسا  دادغب  هب  هک  رِمتـسُم  مدید  باوخ  نم  اهراب 
نطو رد  یجنگ  تسا  دادغب  هب  هک  نم  باوخ  نیا  اهراب  دوخ  ما  هدید  ودـع  نآ  تفگ  وا  مان  هناخ  مان  وُِجب  ور  ینالف  هناخ  رد  تسه 

تسا و ال تمیق  یب  وا  وچمه  تسا  يو  لقع  قیال  قمحا  باوخ  لالم  یب  ییایب  یباوخ  کی  هب  وت  لایخ  نیز  متفرن  اـج  زا  نم  چـیه 
یب سپ ز  داسک  دـیآ  لوگ  و  لقع ، صقان  باوخ  ناج  فعـض  لقع و  ِناصقن  یپ  زا  ناد  درم  باوخ  رتمک ز  نز  باوخ  تسا  َیِش 

هدرم ییادگ  زا  جنگ  رس  رب  تسا  نویـش  رقف و  هچ  اجنآ  ارم  سپ  تسا  نم  هناخ  رد  جنگ  دوخ  اب  تفگ  داب  باوخ ؟ دشاب  هچ  یلقع 
نیا فوقوم  ُدب  تفگ  دناوخب  وا  بل  یب  دمحلا  رازه  دص  دنامن  شدرد  دش  تسم  تراشب  نیز  ما  هدرپ  رد  تلفغ و  ردـنا  هکنآز  ما 

بآ نم  تول  َتل 
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نم ِنآ  وِرف  یهاوخ  ارم  ناد  قمحا  هاوخ  مدب  سلفم  هک  مهو  نآ  يروک  مدز  رب  یفرگـش  تول  رب  هک  ور  نم  توناح  رد  دوب  ناویح 
مـشتحم يا  وگ  درَد  ُرپ  ارم  وت  ناـهد  دـب  يا  ارم  وگ  یهاوخ  هچره  ناـمگ  یب  مدـید  شیوخ  دارم  نم  وگب  یهاوـخ  یم  هچره  دـش 

 (، يدیهـش يونثم (  حرـش  راز  شیوخ  شیپ  رازلگ و  وت  شیپ  راطَم  يا  دوب  سکعرب  رگا  ياو  مشوخ  دوخ  شیپ  درَد و  ُرپ  وت  شیپ 
640 ص : ج 7 ،

.بیرغ درم  نانخس  ندینش  زا  سپ  تسا  سسع  نخس  يدزد :...  هن  تفگ 

.ندرک هار  ندرپس ، هر  ندرک ، رفس  ندرک : هر 

تیب لیذ  هب : دـینک  هاگن   ) .وج راهچ  لداعم  نزو  دـحاو  وسَت : ناسارخ  هار  نکم  اجنیا  شابب  ناتـسمز  نیاـک  نم  اـب  تفگ  هکنآ  سپ 
.مه رس  تشپ  بشابش ، یپ ، رد  یپ  رمَتسُم : ( 2 / 1602

.دوب هدمآ  دادغب  زا  هک  يدرم  نیزَح :

درم دوخ : اب  تفگ  .دوب  هدمآ   4 تیب 59 / رد  هچنادب  تسا  یتراشا  ماقم  نیا  رد  ودع ، هب  سسع  زا  ریبعت  .سـسع و  زا  تیانک  ودع :
.دوب هدمآ  رصم  هب  جنگ  یپ  هک  بیرغ 

هدورـس ظفاح  هچنآ  ریظن  .تسوا  دوخ  رد  دیوج  یم  نورب  رد  یمدآ  هچنآ  هکنادـب  تسا  یحیملت  تیب  رد  ییادـگ : زا  جـنگ  رـس  رب 
« .درک یم  انمت  هناگیب  تشاد ز  دوخ  هچنآ  : » تسا

يوت هک  یهاش  لامج  هنیآ  يو  يوت  هک  یهلا  همان  هخسن  يا 

رد هک  یجنر  زا  تیانک  تیب  نیا  رد  .یلیـس  تل : يوت  هک  یهاوخ  هچنآ  ره  بلطب  دوخ  رد  تسه  ملاـعرد  هچره  تسین  وت  نوریب ز 
.دید ناسسع  زا  هار و 

.تسا هناخ  زا  تسا  تیانک  تیب  رد  و  ناکد ، توناح :

هملک نیا  وِرف :
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.تسا ریقح  راوخ و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  دهد و  یم  نییاپ  ینعم  تسا و  دنوشیپ 

.دش اور  متجاح  .مدیسر  متساوخ  هچنادب  دش : نم  نآ 

.هشیدنا .روصت  زا  تیانک  .ندرک  زاورپ  راطَم :

یم رد  ماجنارـس  و  دـنک ، یم  اهرفـس  دـشک ، یم  اه  تضایر  دوصقم  بلط  رد  هک  هاوخادـخ  وج  تقیقح  یکلاس  زا  تسا  يریوصت 
.دوب تضایر  نآ  لمحت  هب  هتسب  تقیقح  نیا  نتفایرد  اما  .تسوا  رد  تسج  یم  هچنآ  هک  دبای 

لثم

لثم

مناد یم  کین  نم  ار  شیوخ  میماع  دـنادن  یم  رگ  وا  تفگ  یـسک  دـناد  یمن  اجنیا  ار  وت  هک  یـسَخ  کی  يزور  شیورد  اـب  تفگ 
زا رتـهب  تخب  تخب  کـین  نم  مقمحا  ریگ  مقمحا  شیوخ  روک  نم  نم  ياـنیب  يدـُب  وا  شیر  درد و  يدوـب  سکعرب  رگا  ياو  میک 

.نتخانش نتسناد : دهد  مه  ملقع  داد  متخب  هنرو  دهج  یم  ّتنظ  قفو  رب  نخس  نیا  تخس  يور  جاجل و 

.درادن ار  ناصاخ  ییاسانش  تردق  هکنآ  زا  تیانک  یماع :

.تسا يدعس  هدورس  هب  کیدزن  تیب  نومضم  .هن  نم  دوب و  هاگآ  نم  نورد  صقن  زا  وا  رگا  يدوب :...  سکع  رب  رگا  ياو 

.دوخ بیع  نتفریذپن  رب  رارصا  زا  تیانک  .ییور  هزیتس  تخس : يور  دننیب  تکین  یشاب و  دب  هک  هب  قلخ  دیوگ  تدب  ّیشاب و  کین 

ارم هک  دوب  نم  دنلب  تخب  مناد  یم  دوخ  اما  مدمآ  رصم  هب  دادغب  زا  جنگ  يارب  ارچ  هک  یناوخ  یم  قمحا  ارم  سـسع  وت  نخـس : نیا 
.دش امنهار  اجنیدب 

یپ دراذگن و  عقو  هماع  نخـس  هب  دیاب  کلاس  .دوب  هدمآ  تیب 4327  رد  هک  سـسع  هب  تسا  جنگ  بلاط  هتفگ  تبـسانم  هب  لثم  نیا 
.درادرب ماگ  شیوخ  دوصقم 

رد نآ  تالیوأت  روهظ  قح و  تاراشا  بیارغ  رد  ناریح  نانک و  هدجس  نایوگ و  رکش  ار  يادخ  هتفای و  دارم  نامداش و  صخش  نآ  نتـشگزاب 
دسرن اجنادب  یمهف  یلقع و  چیه  هک  یهجو 

روهظ قح و  تاراـشا  بیارغ  رد  ناریح  ناـنک و  هدجـس  ناـیوگ و  رکـش  ار  يادـخ  هتفاـی و  دارم  ناـمداش و  صخـش  نآ  نتـشگزاب 
دسرن اجنادب  یمهف  یلقع و  چیه  هک  یهجو  رد  نآ  تالیوأت 

بلط هار  يزور و  ساکعنا  بجع ز  نیز  وا  تسم  ناریح و  هر  هلمج  وگرکـش  رگانث  عکار  دـجاس و  وا  دادـغب  ات  رـصم  زا  تشگزاب 
هچ نیا  دوس  میس و  نم  رب  دناشفا  اجک  زو  دوب  هدرک  مراودیموا  اجک  زک 
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نآ زاب  مَُدب  یم  رتادج  بلطم  زا  مد  ره  مدش  یم  تلالـض  رد  ناباتـش  ات  دش  هارمگ و  نورب  هناخ  زا  مدرک  دارم  هلبق  هک  دوب  تمکح 
دـشابن ات  دنک  ناسحا  دَصحَم  ار  زورژک  دنک  نامیا  جهنم  ار  یهرمگ  دوس  دشُر و  ردـنا  درک  تلیـسو  قح  دوج  هب  ار  تلالـض  نیع 

رد یفخم  تسین  یِفَخلا  ِفطُّللاوُذ  دنیوگ  ات  درک  یِفَح  نآ  قایرت  رهز  نوردـنا  اجر  یب  نئاخ  چـیه  دـشابن  ات  اجو  یب  نسُحم  چـیه 
هنوگچ هک  دوب  هدنام  تفگـش  رد   ) .ندوب هنوراو  ساکعنا : يزور :...  ساکعنا  ترفغم ز  نآ  دـهن  تعلخ  هنگ  رد  تمرکم  نآ  زامن 

.قح ترضح  زا  تیانک  دارم : هلبق  .تسا ) هدوب  سکعرب  دوصقم  هب  وا  ندیسر  هار 

.نشور هار  تسار ، هار  جَهنَم :

.تسا ندروآ ) تسد  هب   ) لحم ياج و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  و  هلغ ، هاگنَدررد  تغل  رد  دَصحَم :

.سرت میب ، اجو :

643 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وا یهارمگ  هک  دوش  بجوم  هاگ  هدنب  رب  یلاعت  قح  فطل  اجو  زا  دنتـشگ  کشخ  اج  رب  ود  نآک  اصع  نآ  دیزرلب  دوخ  رب  نانچ  نآ 
هب  5 / 64 « ) دوب ص )  ) لوسر نامهم  بش  هک  يدرم   » ناتساد هب : دینک  هاگن  .يراگتسر  ببـس  ندوب  تساران  ددرگ و  نامیا  تلیـسو 

.نابرهم یِفَح : دعب )

.یناهن تمرکم  دنوادخ  یفَخلا : ِفطُّللاوُذ 

هک تـسا  نآ  یفخ  فـطل  .راکــشآ  تـسا  یفطل  تداـبع ، رب  هدـنب  نداد  شاداـپ  رد  یلاـعت  يراـب  فـطل  مرک و  یفخم :...  تـسین 
.دهد دزم  هکلب  دشخبب ، اهنت  هن  ار  راکهانگ 

ِّلُذ راکنا  ناشدـصق ز  تازجعم  يروهظ  ّزع و  هدـش  ّلُذ  تاِقث  ِلالذا  دـصق  ار  نارکنم  هَّیِفَخ  ٌفاَطلا  ِنَمحَّرِللَف  هِّیلَبلا  اخأ  َّنَنَزحَت  َال  َالا 
هدمآ انالوسر  ِّزع  ّلُذ  نیع  هُدب  نید 
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هاوگ ياضاقت  یـضاق  دنک  یک  هاوخ  قادصم  دشن  ات  رکنم  ِمصخ  يدش ؟ لزان  ارچ  ناهرب  هزجعم و  يدب  ره  زا  يدـمآ  راکنا  هن  رگ 
یم ّقح و  داد  یم  هزجعم  تخانـشان  ره  زا  دـمآ  یم  نوـچ  نعط  یکـش  یب  رد  یعَّدـم  ِقدـص  رهب  یکَز  دـمآ  هاوـگ  وـچمه  هزجعم 
دنک یسوم  هزجعم  ِحرَج  هک  ات  دب  کین و  رضاح  هدروآ  نارحاس  هدش  وا  عمَق  وا و  ِّلُذ  هلمج  هُدب  وت  دصیس  نوعرف  نآ  رکم  تخاون 
هگپ وا  درآ  رکشل  دور  الاب  اصع  نآ  رابتعا  دوش  یسوم  ِتیآ  رکم  نآ  نیع  دنکرب  اه  لد  ار ز  شرابتعا  دنک  اوسر  لطاب و  ار  اصع  ات 

وا يُدب  ردنا  رصم  هب  رگ  دور  رد  نامه  ضرالا و  ُتخَت  هب  وا  دوش  یسوم  ِتَّما  ِّینمآ  لیبس  شموق  یـسوم و  رب  هدنز  ات  لین  ِلوَح  ات 
یفخ فطل  دوب  نآ  زار  تسا  فوخ  رد  نما  هک  نادب  هک  زادگ  وا  دنکفا  طبـس  رد  دمآ و  يدش  لیاز  اجک  یطبـس  زا  مه  يدمآن و 

644 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوب  يرون  نآ  دوخ  دیامنب  ران  دمص  ار  وک 

رد وا  داد  لـصو  ار  نارحاـس  شرورپ  ردـنا  لـصو  یفخم  تسین  اـطخ  زا  دـعب  نیب  رحا  ار  نارحاـس  یَُقت  رد  نداد  دزم  یفخم  تسین 
نوخ يایرد  زا  دـندرک  رذـگ  هک  نُونِمآ  مئاد  دـننآز  نافراع  اـپ  عطق  رد  نیب  ریـس  ار  نارحاـس  اوَر  ياـپ  اـب  ریَـس  یفخم  تسین  شُرب 
یفَح يا  يدیما  رد  مه  نیب  فوخ  یفَخ  یفوخ  رد  هتشگ  يدید  نما  دیزم  رد  مد  ره  دنشاب  مرجال  دیدپ  دمآ  فوخ  نیع  زا  ناشنما 

ناربمیپ ندناوخ  وگغورد  اب  نارکنم   ) .ندرک راوخ  لالذا :
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مولعم اه  هدـید  رد  ناشتزع  تشگ و  مولعم  ناـشیراتفگ  تسار  و  دـندروآ ، هزجعم  ناربمیپ  اـما  دنتـساوخ  یم  ار  ناـنآ  ندرک  راوخ 
.دندروآ یمن  لیلد  هزجعم و  ناربمیپ  دوبن  نارکنم  راکنا  رگا  راکنا :...  هنرگ  .دش )

.نتساوخ ار  یعدم  ییوگتسار  ناشن  .ندیبلط  قدص  لیلد  نتساوخ : قادصم  .دشاب  قدص  هاوگ  هچنآ  قادصِم :

دمآ یم  نوچ  نعط  .دهد ) یم  ناشن  ار  ناربمیپ  قدص  هزجعم  دراد ، یم  مولعم  ار  یعدم  ییوگتسار  هاوگ  هکنانچ   ) .بیع یب  ّیِکَز :
.تخاس ناشمرگلد  نانآ  هب  هزجعم  نداد  اب  یلاعت  قح  دندز ، یم  هنعط  ناربمیپ  رب  نادان  نارکنم  نوچ  ...: 

.رامش یب  .رایسب  زا  تیانک  وت : دصیس 

.ندناوخ رحس  زا  تیانک  ندرک : حرج  .صقن  بیبع ، حرج :

.دعب هب   3 تیب 1157 / لیذ  هب : دینک  هاگن  یسوم : تیآ 

لین هنارک  هب  وا  باحصا  ترضح و  نآ  ندسر  و  ع )  ) یسوم لابند  هب  نوعرف  ندمآ  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  .هار  نتـسب  ندز : لیبَس 
( وا رب  ها  ندـش  هتـسب   ) تسناد یم  ندـش  بولغم  ببـس  نوعرف  هچنآ  ار و  وا  باحـصا  یـسوم و  ندـش  بوـلغم  نوـعرف  نتـشادنپ  و 

.دیدرگ یسوم  يزوریپ  بجوم 

.ایرد رد  ندش  قرغ  زا  تیانک  .نیمز  ریز  ضرالا : ُتحَت 

- لین نتفاکش  یسوم - هزجعم  دمآ و  یمن  یسوم  لابند  هب  نوعرف  رگا  يدب :...  ردنا  رصم  هب  رگ 

645 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تفر یمن  نوریب  نایطبس  لد  زا  سرت  دش  یمن  راکشآ 

.َنوُکَرْدَُمل اَّنِإ  یـسُوم  ُباحْـصَأ  َلاق  ِناعْمَْجلا  اَءارَت  اَّمَلَف  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هچنادـب  تسا  تراشا  نداتفا : زادـگ  طبـس  رد 
نانآ شیاسآ  بجوم  دنتشاد ، میب  نآ  زا  نایطبـس  هچنآ  ( 62 ءارعـش ،  ) .ِنیِدْهَیَـس یِّبَر  یِعَم  َّنِإ  اَّلَک  َلاق  فوخ : رد  نما  ( 61 ءارعش ، )

هقرغ نآ  رد  نوعرف  دنتشذگ و  لین  زا   ) .دش
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.اپ تسد و  ندش  هدیرب  شُرب : .دیدرگ )

.نیدشک تضایر  ندرک و  لمحت  اه  تقشم  ندرک : رذگ  نوخ  يایرد  زا 

رت هتفریذپ  ناشنانخس  دنوش و  یم  رت  یمارگ  اه  هزجعم  نداد  ناشن  اب  نانآ  اما  دننک ، راوخ  ار  ایلوا  ای  ناربمیپ و  دنهاوخ  یم  نارکنم 
یعدم ندـنارذگ  قدـص  هاوگ  نوچمه  ناربمیپ  ندروآ  هزجعم  ( 8 فص ،  ) .ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  ْمِهِهاْوفَأـِب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤـِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  هک :

هک یضاق  رضحم  رد  تسا 

یِعَّدُملا یَلَع  ُهَنِِّیبلا 

نامگ هب  نوعرف  .دـنار  شیپ  زا  دـندوب  هدروآ  درگ  هچنآ  اب  ار  نارحاس  اصع  ندـنکفا  اب  یـسوم  دـناوخ و  رحاس  ار  یـسوم  نوعرف  . 
.دـیدرگ وا  يالب  دـید  یم  نادـنب  رد  ار  هچنآ  اما  لین ،) رگید  يوس  زا  شرکـشل و  وا و  وس  کی  زا   ) درک نادـنب  رد  ار  یـسوم  دوخ 

زا يا  هنومن  یلاعت و  قح  بناج  زا  یفخ  دوب  یفطل  نیا  دوب و  سرت  نآ  رد  نانآ  ینمیا  دندرگ و  راتفرگ  دندیسرت  یم  یـسوم  نارای 
اَّنِإ َْریَض  ال  هک : دندیسر  ادخ  لصو  هب  دندمآ و  ع )  ) یـسوم هضراعم  يارب  .تشگ  لماش  ار  نارحاس  هک  تسا  یفطل  یفخ  فطل  نآ 

(50 ءارعش ،  ) .َنُوِبلَْقنُم انِّبَر  یلِإ 

یه راد  ِجات  دیآ  یـسیع  ِهبـش  دوخ ز  رادجات  وا  دوش  ات  دیآ  ردـنا  دـنک  ناهنپ  ور  هناخ  ردـنا  یـسیع  دـنت  یـسیع  رب  رکم  زا  ریما  نآ 
رکشل دنچ  وج  طیلخت  ام  تسد  زا  تسا  یسیع  وک  دیزیوآ  راد  رب  شرَتوز  مَیپ  شوخ  نادوهج  رب  مریما  نم  مَِین  یـسیع  نم  دیزیوایَم 

ملاع رد  دنچ  دوع  وچمه  دزوسب  درادنپ  دیع  دوس  ِيوب  رب  دوب  ناگرزاب  دنچ  دروخ  رـس  رب  ددرگ و  وا ي  گرب  دروخ  رب  ات  دور  یم 
نیا سکعرب  دوب 
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ج 7، يدیهـش ،)  يونثم (  حرـش  شیپ  هب  دیآ  رفظ  اه و  ینـشور  شیوخ  گرم  رب  لد  هداهنب  هپـس  سَب  نیبگنا  نآ  دوب  درادـنپ  رهز 
646 ص :

همه ات  دـنک  نادرگرـس  ياج  نآز  ار  هلمج  دـنک  ناریو  ار  هبعک  میرح  ات  تیَم  وچ  ار  یح  دـنکفا  ات  هدـمآ  تَیب  ّلُذ  رهب  لیپ  اب  ههَربا 
هبعک تَّزع  شیعس  ِنیع  دننز  شتآ  ما  هبعک  رد  ارچ  هک  دنزگ  ردنا  دشک  هنیک  برع  زو  دننک  هلبق  همه  ار  وا  هبعک  دننت  وا  درگ  راّوُز 

زا رت  فوسخم  هدش  وا  هبعک  وا و  هدش  دَتمُم  ناشّزِع  تمایق  ات  هدـش  دـص  دـُب  یکی  ّزِع  ار  نایّکم  هدـمآ  تیب  نآ  زازعا  ِبجوم  هدـش 
رهب دیـشک  یم  رکـشل  هک  هدرب  نامگ  وا  هدـش  رگناوت  برع  ناریقف  نآ  هدَد  نوچمه  ههربا  زاهج  زا  ردـق  تایانع  زا  نیا ؟ تسا  یچ 

زا شراک  تفایزاب  وا  ار  جـنگ  دـمآ  هناخ  مدـق  ره  هر  رد  دوب  اشامت  رد  ممِه  نیو  میازع  خـسف  نیا  ردـنا  دیـشک  یم  رز  وا  تیب  لها 
َمَیْرَم َْنبا  یَسیِع  َحیِسَْملا  اَْنلَتَق  اَّنِإ  ْمِِهلْوَق  هیآ َو  لیذ  رارسالا  فشک  ریسفت  رد  ناتـساد  نیا  حرـش  ریما :...  نآ  تفای  زاس  ییادخ  فطل 

وا دننکفا و  يو  رب  نم  هَبَش  ات  دهد  اضر  هک  تسیک  تفگ  ار  دوخ  باحصا  یسیع  هک  تسا  نآ  لوق  کی  تسا : هدمآ  ( 157 ءاسن ، )
یلاعت هَّللا  .مدرک  وت  يادف  ار  دوخ  مراد و  اضر  نیدب  نم  تفگ  نایراوح  زا  یکی  دوش ؟ تشهب  رد  هگنآ  دننک و  راد  رب  ای  دنشکب  ار 

رگید لوق  .درب  نامسآ  رب  ار  یسیع  دندرک و  راد  رب  ار  وا  ات  دنکفا  يو  رب  یسیع  تروص  هدننام 
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هب هناخ  نزور  زا  ار  یـسیع  َیلاعَت  هّللا  يو ، لتق  دـصق  هب  تفر  يو  شیپ  رد  سونایطط ، يو  ماـن  نادوهج  نآ  زا  يدرم  هک  تسا  نآ 
ج رارسالا ، فشک   ) .دنتشکب ار  وا  یسیع و  تروص  هب  دندید  ار  يو  دندش  رد  نادوهج  .دنکفا  درم  نآ  رب  یسیع  هَبَش  درب و  نامسآ 

نتـشک يارب  دـنمتورث ، نادوهج و  دزن  برقم  زا  تیانک  رادـجات : هیآ ) نامه  لیذ  يواضیب ، ریـسفت  هب : دـینک  هاـگن  و  ص 754 ، ، 2
(. ع  ) یسیع

.مدق كرابم  یپ : شوخ 

.دندوب هدمآ  وا  نتشک  دصق  هب  هک  تسا  ع )  ) یسیع نانمشد  رتهم  نخس  دیزیوآ : راد  رب 

.هدننکفا هابتشا  هب  هدنزاس ، هبتشم  .راک  هطسفس  وج : طیلخت 

اما دیآ  یم  ناناملسم  رب  يزوریپ  دصق  هب  يرکشل   ) .نتشگ زوریپ  زا  تیانک  ندروخرب :

647 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

تملاسم و هار  زا  دسر ، ناناملسم  هب  نارفاک  زا  هچنآ  ییف ء : یَف : .دوش ) یم  مالسا  نایهاپس  بیصن  دراد  هچنآ  دروخ و  یم  تسکش 
.تسا تمینغ  هدمآ  تسدهب  گنج  رد  هچنآ 

.نتشگ بولغم  زا  تیانک  ندروخ : رس  رب 

.نتشاد دوس  دیما  زا  تیانک  نتشادنپ : دیع 

.ندرک نایز  زا  تیانک  نتخوس :

.2 تیب 3420 / لیذ  هب : دینک  هاگن  ههربا :

.نتشک ندنکفا : تیم  وچ  ار  یح 

.هتفر ورف  نیمز  هب  .هدش  دوبان  فوسخم :

(. تسا ههربا  تفص   ) .هدنرد هدد :

.دوش هدناوخ  رگنات »  » دیاب رگناوت :

: تسا ع )  ) یلع هدومرف  زا  هتفرگ  میازع :...  خسف 

.ِدوُقُعلا ِّلَح  ِمئاَزَعلا َو  ِخسَِفب  ُهَناَحبُس  َهَّللا  ُتفَرَع 
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.تشگزاب دوخ  رهش  هب  رصم  زا  هک  تسا  يدادغب  درم  فصو  رخآ  تیب  ود  ص 250 ) راصق : تاملک  هغالبلا ، جهن  )

هاگراب رد  ار  دوخ  نتفر و  دوخ  یب  و  ادیش ، ناشیا  زا  وا  ندیمر  رد  و  ار ، دنپ  نآ  وا  ندروآان  بات  ار و  نیگرزب  نداد  دنپ  ناردارب  ندرک  رّرکم 
هرخآ یلا  یلاباال  یخاتسگ و  زا  هن  تّبحم  قشع و  طرف  زا  کیل  نتساوخ ، يروتسد  یب  نتخادنا  هاشداپ 

هراشا

دوخ نتفر و  دوخ  یب  و  ادیش ، ناشیا  زا  وا  ندیمر  رد  و  ار ، دنپ  نآ  وا  ندروآان  بات  ار و  نیگرزب  نداد  دنپ  ناردارب  ندرک  رّرکم 
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هرخآ یلا  یلاباال  یخاتسگ و  زا  هن  ّتبحم  قشع و  طرف  زا  کیل  نتساوخ ، يروتسد  یب  نتخادنا  هاشداپ  هاگراب  رد  ار 

هب دیآ  تلد  نآ  مییوگب  رو  دَرن  تسار  دیاین  نآ  مییوگن  رگ  امـس  ردنا  مَجن  وچ  اه  خساپ  تسه  ام  ناج  ردـنا  هک  شدـنتفگ  ود  نآ 
نخـس نآ  مییوگب  رو  تسین  رون  ار  یتشآ  مییوگن  رگ  مقَـس  تسا و  قاـنتخا  یـشومخ  زو  َملا  تفگ  زا  بآ  ردـنا  میزغچ  ومه  درد 
لاجم هک  نامک  زا  يریت  وچ  وا  تسج  نورب  سپ  عاتَم  اَهِیف  اَم  اینُّدـلا َو  اـمَّنا  عادو  ناـشیوخ  ياـک  تسجرب  ناـمز  رد  تسین  روتـسد 

.اراکشآ .نشور  زا  تیانک  امس : ردنا  مجن  وچ  نامز  نآ  دوب  مک  تفگ 

نوچ تسا  هدمآ  زغچ  هرابرد  میزغچ :...  وچمه  .میا ) هدرک  تنایخ  مییوگن  رگا   ) .تقیقح ندـناشوپ  زا  تیانک  درن : ندـماین  تسار 
.ددرگ بآ  رپ  کف  مین  ات  دنک  بآ  رد  ار  ییاپ  کف  سپ  دشاب  بآ  شنهد  رد  دیاب  درآرب  زاوآ  دهاوخ 

زاوآ هکنآ  ات  دنک ، رپ  ار  ماک  ِمین  هکنانچ  دهد  یم  رد  دوخ  ماک  رد  ار  بآ  هُِفلُتی  ُقنیِعَّنلاَو  ُِّقنَی  اَمیَک  هُفِـصنَی  ءام  ِقادشالا  ِیف  ُلِخدـُی 
.درد َملا : ص 266 ) ج 3 ، ناویحلا ، ظحاج ، لقن  هب  یناوکَذ   ) .تسوا رازآ )  ) فالتا بجوم  ندروآرب  زاوآ  درآرب و 

.یگتفرگ ولگ  قانتخا :

مییوگن رگا  میراد ، نهذ  رد  ینانخس   ) .یهد یمن  ار  تقیقح  نتفگ  تصخر  تسین : روتسد 

649 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ِهِذه امَّنِإ  ِمْوَق  ای  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  اَینُّدلا :...  اَّمنا  .یهد ) یمن  تزاجا  مییوگب  میهاوخ  رگا  میتسین و  گنرکی  تسود  وت  اب 
داتفا و هار  هب  کباچ  گرزب  ردارب  وا :...  تسج  نورب  ( 39 رفاغ ،  ) .ٌعاتَم اْینُّدلا  ُهایَْحلا 
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.دادن نانآ  هب  نتفگ  نخس  لاجم 

شیم ناشلازلِز  مغ و  رخآ  لّوا و  ناشلاح  کی  کی  فوشکم  ار  هاش  نیمز  وا  دیـسوبب  هناتـسم  دوز  نیچ  هاش  شیپ  تسم  دمآ  ردـنا 
رد یک  تسا و  راوخ  فلع  یِک  همر  زا  دـنادب  ٍعاَر  مُکُّلُک  شیم  لاح  زا  تسا  فقاو  ناپوچ  کیل  شیوخ  ِياعرَم  رد  تسا  لوغـشم 
ُدب نآ  تحلصم  دوفُو  نآ  بیَهل  زوس و  زا  فقاو  دوب  روس  نایم  رد  فَد  نوچ  کیل  دوب  رود  فص  نآ  زا  تروص  رد  هچرگ  همَحلَم 

شتآ ینعم  گید  نایاپ  دوب  شتآ  تروص  یمجعا  ار  دوخ  هدرک  دصاق  کیل  یمَس  نآ  دو  ناشناج  نایم  رد  دوب  هدروآ  کشخ  هک 
حراش فِّرعم  هَد  هدز  وناز  هش  شیپ  هداز  هاش  گید  ِناج  رد  دوب  شتآ  ینعم  نوردـنا  شینعم  نوریب و  شتروص  گید  ِناج  رد  دوب 

زا دوب  هب  یفراع  رون  هّرَذ  کی  نورد  رد  شیوخ  راک  فِّرَعُم  يدرک  یم  کیل  شیپ  شیپ  لُک  زا  دـُب  فراع  هش  هچرگ  هدـش  شلاح 
دهاوخ دید  نابدید  دش  لد  مش  ار  وا  هکنآ  نظ  رزَح و  تسا و  یبوجحم  تیآ  نتشاد  فّرعم  ِنهر  ار  شوگ  یفَـص  يا  فّرعم  دص 

« تسم  » و هاش ، گرزب  رـسپ  تسم :...  دـمآ  ردـنا  وا  ناقیا  دـسر  لد  مشچ  لـب ز  وا  ناـج  عناـق  تسین  رتاوت  اـب  ناـیِعلا  ُنیَع  وا  مشچ 
.تسا ندوب  شوخرس  نامداش و  زا  تیانک 

.دراد فارشا  اهرطاخ  رب  هک  تسا  لماک  ِّیلو  زا  تیانک  هاش »  ...: » کی کی  فوکشم  ار  هاش 

.ینارگن .بارطضا  زا  تیانک  لازلز :

هب تراشا  عار :...  مُکتلُک  .تسا ) هاگآ  نانآ  لاح  زا  هتـسویپ  قح  ِّیلو  اما  دـنا ، شیوخ  راک  مرگرـس  مدرم   ) .هاـگارچ یعرم : اَـعرَم :
لیذ هک  تسا  یثیدح 
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.دش هتشون   3 تیب 4144 /

تفص ار  ندوب » همحلم  رد   » ناحراش ضعب  .تسا  راتشک  گنج و  ینعم  هب  تغل  رد  هَمَحلَم :

650 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

همر رد  نخـس  هکارچ  تسین  تسرد  هک  دـنا  هتفرگ  دد  زا  تیانک  یـضعب  دـنز و  یم  خاش  نادنفـسوگ  رگید  هب  هک  دـنا  هتفرگ  چوق 
هب ار  همحلم  رد  راوـخ و  فـلع  ناوـت  یم  .دوـش  ینعم  ندـش  هدد  راـتفرگ  ندوـب ، همحلم  رد  هکنآ  رگم  .تسین  همر  ءزج  دد  تسا و 

دوخ لاح  هب  دیاب  ار  کی  مادک  دنا و  تیاده  تیبرت و  روخ  رد  ناگدنب  زا  کی  مادک   ) .تفرگ هدـنوش  كاله  تیبرت و  لباق  ینعم 
فد نوچ  .دوب ) هاگآ  یگمه  لاح  زا  اما  دوبن ، نانا  اب  رهاظ  هب  هاش  دنچره   ) .ناردارب عمج  زا  تیانک  فَص : .دوش ) هابت  ات  تشاذـگ 

نآ لاح  زا  دوبن  نانآ  هارمه  دنچره  زین  هاش  نانآ ، رورـس  ياه  تلیـسو  زا  تسا و  نایـسلجم  نایم  رد  فد  هکنانچ  روس :...  نایم  رد 
.تسا یهاگآ  هبش  هجو  .دوب  هاگآ  ناردارب 

.ندنام شومخ  ندروآ : کشخ 

زاب ار  نآ  دـید  یمن  تحلـصم  نکیل  دوب  هاگآ  نانآ  لاح  زا  هاـش   ) داَـشَّرلِاب مَلعا  ُهَّللا  رآ  کـشخ  داـشگ  بل  هنتف  دـنب  رب  ناـهد  نیه 
ُسیِساوَج مُهَّنا  : » تسا هتفگ  ناقیِّدِص  هرابرد  یکاطنا  مصاع  نبدمحا  هکنانچ  نتـشاد  یهاگآ  نورد  زا  ندوب : ناج  نام  رد  .دیوگ )

«. قدِّصلِاب مُهوُِسلاَجَف  مُهوُُمتَسلاَج  اَذاَف  مُکِراَرسا  یَلَع  َنوُِعلَّطَی  مُِکبُوُلق َو  ِیف  َنُولُخدَی  ِبُولُقلا ،

.هبتر دنلب  یمَس : ( 2 تیب 1470 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) بولقلا ُسیِساوج  ناج  ناهج  رد  بویغلا  ماّلَع  صاخ  ناگدنب 

نآ رثا  اما  .تسین  گید  اب  تسا و  گید  نایاپ  انالوم  هتفگ  هب  ای  تسا  نشور  گید  ریز  شتآ  شتآ : تروص 
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.تشاد یهگآ  دوب  ناردارب  لد  هچنآ  زا  هاش  هکنآ  رب  تسا  يرگید  دیکأت  .دزپ  یم  ار  ماخ  دوش و  یم  رهاظ  رگید  نورد 

.دناسانش یم  ودب  ار  ناسک  هاش  ای  مکاح  ای  یضاق  رضحم  رد  هکنآ  .هدنناسانش  فِّرَعُم :

651 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  زیخ  هک  شنیتسآ  تفرگ  فِّرعم  زیت  زیت  وا  رب  یضاق  درک  هگن 

ناوت یم   6 تیب 55044 / هنیرق  هـب  یلو  دـنا  هدرک  ینعم  ینطاـب  ِسح  جـنپ  يرهاـظ و  ِّسح  جـنپ  ار  نآ  ناـحراش  ضعب  فرعم : هد 
.تسا ترثک  دوصقم  تیب  رد  هد  زا  تفگ 

.ندوب فراع  ییاسانش ، تفرعم ، يردصم ) ءای  : ) یفراع

.ندوبن هاگآ  تقیقح  زا  یبوجحم :

.اراکشآ راکشآ ، نایعلا : ُنیَع  .تسا ) ندوبن  هاگآ  تقیقح  زا  هناشن  نتساوخ  یهاگآ  فرعم  زا   ) .نامگ سدح و  هب  نتخانش  رزَح :

اما تسا ، نیقی  بجوم  رتاوت  هک  تسا  تسرد   ) .دـحاو ربخ  لباقم  .ددرگ  ناـنیمطا  بجوم  هکنادـنچ  تسا  ربخ  ندـش  ناوارف  رتاوت :
( .دید دهاوخ  ار  تقیقح  نشور  لد  اب  دراد  لد  مشچ  هکنآ   ) .نتشاد نیقی  ناقیا : .تسا ) نآ  زا  ریغ  ندید  نایع  ار  تقیقح 

تـسا وش  نوریب  یب  هک  نک  یهاشداپ  تسا  وت  ناسحا  ِدیـص  اهاش  تفگ  بل  دوشگب  وا  لاح  نایب  رد  بَجَتنُم  هاش  شیپ  فّرعم  سپ 
نیا دبای  تسه  شسامتلاک  یتکُلم  یبصنم و  ره  هش  تفگ  تسد  لام  رب  وا  تسمرـس  رـس  رب  تسا  هدز  تلود  نیا  كارتف  رد  تسد 

وت ياوه  زج  تشاک  قشع  يو  رد  تیهاش  ات  تفگ  يرـس  رب  دوخ  ام  اجنیا و  شمـشخب  يرب  نآز  دش  وک  کلم  نادـنچ  تسیب  یتف 
زا تسا  هتخاب  رد  یگداز  هش  یهاش و  دش  درس  وا  لد  ردنا  یهش  هک  دش  دروخ  رد  نانچ  شُوت  یگدنب  تشاذگ  یک  ییاوه 
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مدـن هداد و  هقرخ  يوس  لـیم  رگد  هقرخ  رـس  رب  وا  دور  یک  رد  دـجو  هقرخ  تخادـنا  تسا  یفوص  تسا  هتخاـس  یبـیرغ  رد  وـت  یپ 
رکف نیا  هک  قشاـع  زا  رود  نیدـب  ینعی  نآ  دـیزرا  یمن  هک  نیرق  يا  وـس  نیا  هقرخ  نآ  هد  زاـب  مدـش  نوـبغم  نم  هک  دـشاب  ناـنچنآ 

هک ایند  کلم  هقرخ  هصاخ  درخ  سح و  دراد و  یتایح  هک  دبلاک  هقرخ  وچ  دص  دزرا  قشع  شدـیاب  رـس  رب  كاخ  دـیایب  رو  شدـیآ 
تـسا قشع  لـماع  لاوز  یب  قشع  کـلم  مـالغ  اـم  لـالح  ار  ناتـسرپ  نت  اـیند  کـلم  تسا  رـس  درد  شیتسم  گـناد  جـنپ  تسا  رتبا 

652 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  نکن  شلوغشم  شیوخ  قشع  هب  زج  نکم  شلوزعم 

.لوبق دروم  هدیزگ ، بَجَتنُم : تسا  بصنم  شمان  تسا و  یلوزعم  نیع  تسا  بجُحم  تیؤر  منآک ز  یبصنم 

سپ زا  هک  یلاود  ای  همست  كارِتف : .ریذپب ) ار  وا  دروآ  دناوتن  ییاج  هب  يور  وت  هاگرد  زج   ) .هراچ هار  زیرگ ، هار  صلخم ، وش : نوریب 
.دنزیوآ بسا  نیز  شیپ  و 

.ندش لسوتم  زا  تیانک  ندز : كارتف  رد  تسد 

.نامداش تسمرس :

نآ ناهاوخ  هچره  هش :...  تفگ  .نک ) یفطل  ودب  هدـمآ  وت  هاگرد  هب  هنامداش  وا   ) .نداد رارق  فطل  دروم  زا  تیانک  ندـیلام : تسد 
.دیهد ودب  تسا 

.ندرک اهر  نداد ، تسد  زا  زا : ندش  يرب 

: ریظن .مییوا  رایتخا  رد  مه  دوخ  يرس : رب  دوخ  ام 

يرگید ياوه  تسُر  وا  لد  رد  وت  قشع  هک  يزور  زا  تیهاش : ات  تفگ  آرب  هن  متفه  نودرگ  رب  ياپ  ار  وت  ناراکشا  هلمج  ار و  وت  ام 
.تسبن لد  يزیچ  هب  وت  هب  زج  .دنامن  وا  لد  رد 

يا هقرخ  نتخادنا : دجو  لاح  رد  هقرخ 
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زیچ رگید  هب  وت  هب  زج  .ددرگ  یمن  زاب  نادب  درک  اهر  هک  ار  يزیچ   ) .دـنکفا نورب  نت  زا  دـیآ و  دـجو  هب  عامـس  ماگنه  شیورد  هک 
زا .دزرا و  یمن  هقرخ  نیدـب  تلاح  نانچ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـهاوخب ، ار  هدـنکفا  هقرخ  یفوص  رگا  هد :...  زاـب  .ددـنب ) یمن  لد 

.تسا نامیشپ  هداهناو  هچنآ 

.دزرا دراد  درخ  ناج و  تسا و  هدنز  هک  ار  یمسج  دص  قشع  هبشمب ) هب  هبشم  هفاضا  : ) دبلاک هقرخ 

.کلم دنوادخ  هب  تسا  نآ  ندرکن  افو  تیب  نیا  رد  و  صقان ، رتبا :

هچ تسناد  یمن  درک و  یمن  سح  يرـس  درد  هک  دوـب  لوغـشم  ناـنچ  دوـب  تسم  گـناد  شـش  رگا  تـفگ  ناوـت  یم  گـناد : جـنپ 
زا تیانک  ار  گناد » جنپ   » ناوت یم  هدش و  وا  بیصن  يراتفرگ 

653 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا رسدرد  مه  زاب  دشاب  یشوخ  تسم  هماش  هقئاذ و  نابز و  شوگ و  مشچ و  رگا  .تفرگ  هناگجنپ  ياه  هساح 

وا زا  ار  دوخ  فطل  هدروآ ) اجنیدـب  ار  وا  قشع   ) دـنک یم  راک  قشع  يارب  نونکا  تسا و  هدرک  اهر  ار  یهاـش  وا  تسا : قشع  لـماع 
ار وت  وا  .دـشاب  هداد  تسد  زا  هچنآ  ناهاوخ  رگید  هک  اشاح  هتـشذگ و  ناج  زا  یتح  لام و  کلم و  زا  وت  قشع  هار  رد  وا  .ریگم  زاـب 

.نارم دوخ  زا  ار  وا  دهاوخ  یم 

.تسا لغش  زا  ندش  لوزعم  نوچ  نم  يارب  دشاب  عیفر  یبصنم  مه  رگا  دراد  زاب  وت  ندید  زا  ارم  هچنآ  یبَصنَم :... 

ینیِّنِع وچمه  يوَتُحم  يدرگن  هبح  یکی  رب  يوَر  یناک  رد  دادعتـسا  یب ز  نف  فعـض  دوب و  دادعتـسا  دقَف  ندمآ  اجنیا  ریخأت  ِبجوم 
يرکب هک 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3713 

http://www.ghaemiyeh.com


دیآ ردنا  ناتسلگ  رد  لیلق  هن  عمـش و  زـشتسریثک  هن  لیتف  یب  تیز و  یب ز  یغارچ  نوچ  دروخ  َرب  یک  دوب  َرب  نیمیـس  هچرگ  درخ  ار 
كاخ غرم  وچمه  رَک  ِشیپ  رد  یطب  رب  گنچ و  گناب  رَغ  ناـمهم  يربلد  یبوخ  وچمه  یمَّرخ  ناـحیَر  شزغم ز  دوش  یک  یمَـشخا 

خرچ يایسآ  اطع  دوبن  وم  شیر و  يدیپس  زج  ایـسآ  رد  هدش  مدنگ  یب  وچمه  راسخ  زج  كاله و  زج  دبای  هچ  نآز  راحب  رد  دیآک 
تَّنج دادعتـسا  لّوا  ایک  راک و  دهد  دمآ  شخب  کلم  ایـسآ  نیا  نامدنگاب  اب  کیل  نایم  ِفعـض  دشخب و  يدیپس  وم  نامدـنگ  یب  رب 

وج مک  لثم  نیا  درادن  دح  باِبق  زا  روصق و  زو  توالح  هچ  بابک  زا  بارـش و  زا  ار  ون  لفط  تدیاز  یناگدـنز  تَّنج  ات ز  تدـیاب 
اَّیهم زا  تیانک  نف : ِفعَض  تسد  هب  دمآن  نآ  تفر و  دح  زا  قوش  تسشن  نونکا  ات  دادعتسا  رهب  نک  دادعتسا  لیـصحت  ورب  وت  نخس 

.نتشادن تسا ، هاش  روضح  ندیسر  مزال  هک  یتیلباق  .ندوبن 

.اراد .هدنراد  رب  رد  يوتُحم :

.دشاب هتشادن  ار  نز  اب  یگباوخمه  ییاناوت  هک  يدرم  نیَّنِع :

654 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.درادن ییایوب  سح  هکنآ  مشخا :

.ینشور زا  تیانک  عمش :

.ثنخم .درادن  يدرم  هکنآ  تیب  نیا  رد  و  هبحق ، رَغ :

.دنرادن تدهاجم  ییاناوت  هک  نانآ  زا  تیانک  نامدنگ : یب 

دنوش و یم  ریپ  ناهج  نیا  رد  نادادعتسا  یب   ) .دنا مرگرس  ادخ  راک  هب  هتسویپ  هک  ناشک  تضایر  نادهاجم و  زا  تیانک  نامدنگ : اب 
ياه نامرف  نداد  ماجنا  ّتنج : دادعتـسا  .دندرگ ) یم  رادروخرب  يونعم  تلود  زا  نادعتـسم  دـنرب و  یم  رـس  هب  لصاح  یب  ار  يرمع 

تسد هب  یهلا و 
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.دیپس همان  ندروآ 

.اهرصق زا  تیانک  .هدروآ  رب  درِگ  يانب  هُّبق : عمج  بابق :

.هداز هاش  هرابرد  تسا ، فرعم  راتفگ  هلابند  دادعتسا : رهب 

دیص وا  دنک  هش  دیص  هک  دش  تشونرد  ار  شمغ  هش  ياه  فطل  دسج  ددرگ  دعتسم  یک  ناج  یب ز  دسر  هش  زا  مه  دادعتسا  تفگ 
يریسا رد  وا  نآ  زا  شیپ  نیقی  دش  يریما  يایوج  هکره  دش  دیق  وا  دیَق ، هدرکان  ار  دیص  دش  دیص  وت  نوچ  راکـشا  رد  هکره  تشگ 

ار دازآ  رازه  دـص  ور  سوکعم  ِترکف  ژک  نت  يا  ناهج  هجاوخ  ناهج  هدـنب  ره  مان  ناهج  هجاـبید  شقن  ناد  یم  سکع  نیهر  دـش 
زج ریَـس  تولد  وچمه  تسین  هار  رخ  نوچ  تیدازآ  رد  رو  يز  دازآ  لجا  زا  شیپ  مد  دنچ  يزپ  تلیح  نیا  راذگب  یتّدم  ورگ  هدرک 

داماد نم  ریغ  ار  يرگید  نک  دازآ  ارم  دـش  نم  تبون  وجب  نم  زج  يرگید  فیرح  ور  وگب  نم  ناج  كرت  ور  یتّدـم  تسین  هاچ  رد 
رد هداز  هاش   ) .فرعم نابز  زا  تسا  هداز  هش  هتفگ  تفگ :...  وجب  رگید  یـسک  يدرب  نم  رمع  وگب  نم  كرت  هراک  دـص  نت  يا  نک 

ار کلاس  .دـش ) دـهاوخن  دـیدپ  بلاط  رد  يدادعتـسا  دـشابن ، بولطم  ِتیانع  رگا  تفگ  دوخ  اب  اما  دوب  دادعتـسا  ندرک  هداـمآ  یپ 
.دیسر دهاوخن  لزنم  هب  دشخبن ، دادعتـسا  ودب  ددرگن و  وا  لاح  لماش  قح  فطل  رگا  اما  دسر ، لزنم  هب  كولـس  رد  ات  دیاب  دادعتـسا 

مه دادعتسا  دیوگ : هداز  هاش  ور  نیدب 

655 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب هدش و  قوشعم  دیص  هکارچ  دیهر ، نداتفا  نارگید  ماد  هب  رطخ  زا  دیشخب  دادعتسا  وا  هک  ار  نآ  .دسر و  هش  زا 
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زج دـیدرگ  شقن  ماـن و  راـتفرگ  هـکنآ  دیـسر و  يرورـس  هـب  دـیزگ  یگدـنب  هار  سک  ره  هـکنیا  رتـشیب  حیـضوت  هدـمآرد و  وا  دـیق 
اطخ اه و  يرکف  ژک  نوچ  .داهن و  اپ  تراما  هب  دیدرگ  قوشعم  ریـسا  هکنآ  داتفا و  تراسا  هب  تساوخ  تراما  هکنآ  .دیدن  ینوگنرس 

ار يرگید  نک و  اهر  ارم  نونکا  يدرک  ریـسا  ارم  نونکات  دـیوگ  هتخاس  بطاخم  ار  نت  دوش  یم  دـیدپ  مسج  هب  هجوت  زا  اـه  يراـک 
.دروآ یم  نایم  هب  تسا  قودنص  رد  یضاق  ندش  راتفرگ  هک  ار  هدنیآ  ناتساد  تبسانم  نیدب  وجب 

يزاب دیما  رب  یحوج  نز  ندمآ  مود  لاس  زاب  ندیرخ ، ار  قودنص  یضاق  بیان  و  ندنام ، قودنـص  رد  یحوج و  نز  رب  یـضاق  ندش  نوتفم 
هّصِقلا رخآ  یلا  يوجب  ار  رگید  یسک  نک و  دازآ  ارم  هک  یضاق  نتفگ  هنیراپ و 

هراشا

دیما رب  یحوج  نز  ندمآ  مود  لاس  زاب  ندیرخ ، ار  قودنص  یضاق  بیان  و  ندنام ، قودنص  رد  یحوج و  نز  رب  یضاق  ندش  نوتفم 
هّصِقلا رخآ  یلا  يوجب  ار  رگید  یسک  نک و  دازآ  ارم  هک  یضاق  نتفگ  هنیراپ و  يزاب 

دیص زا  میناشودب  ات  ریگب  يدیص  ور  تسه  تحالس  نوچ  نز  هاوخلد  يا  هک  يدرک  نز  هب  ور  نف  هب  یـشیورد  یلاس ز  ره  یحوج 
هدم شدروخ  رد  کیل  امنب  هناد  هن  ماد  یفرگش  یغرم  یپ  ور  دیص  رهب  زا  ادخ ؟ تداد  هچ  رهب  دیک  ِماد  هزمغ  ریت  وربا  سوق  ریش  وت 

هلِد هَد  يوش  ناغفا ز  ارم  هک  هلگ  رد  یـضاق  دزن  وا  نز  دـش  ماد  سبح  رد  دـش  وچ  هناد  دروخ  یک  ماک  خـلت  ار  وا  نک  اـمنب و  ماـک 
نیا ندرک  مهف  مناوتن  نم  هلغلغ  نیا  تسا  همکحم  ردـنا  تفگ  راگن  نآ  لامج  زا  لاقم و  زا  راکـش  دـش  یـضاق  هک  نک  هتوک  هّصق 

ره وت ز  هناخ  تفگ  یهد  محرش  وش  ِّيراکمتس  زا  یهس  ورس  يا  ییآ  تولخ  هب  رگ  هلِگ 
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دنا هدوسآ  رکف  اضعا ز  یقاب  دوب  اغوغ  رپ  ساوسو و  رپ  ردص  دوب  ادوس  رپ  هلمج  رَس  هناخ  يدش  دمآ  هلگ  رهب  زا  دشاب  يدب  کین و 
هفوکـشا ون  عنم  قیاقـش  نیا  زیرب  ار  نیراپ  ِياه  قیاقـش  نآ  زیرگ  قح  ِفوخ  داـب  نازخ و  رد  دـنا  هدوسرف  نارداـص  زا  رودـص  نآو 
باحصا نآ  وچمه  رآرب  تَظقَی  رد  باوخ  ریز  رس ز  راکتفا  نیز  نک  باوخ  رد  ار  شیوخ  تسامَن  نآ  يارب  لد  تخرد  هک  تساه 

یهت سب  كزینک  نیا  هناـخ  تفگ  تسیچ  لومعم  منـص  يا  یـضاق  تفگ  دُوقُر  مُهبِـسحَت  هک  اـضاَقیا  هب  وَر  دوز  هجاوخ  يا  فهک 
657 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  تسا  ینکسم  وکین  تخس  تولخ  رهب  تسین  زین  سراح  تفر و  هد  رد  مصخ  تسا 

ندرگ ار  هلمج  بش  ِیگنز  تسم  باوخ  ِرمخ  ناسوساج ز  هلمج  ایر  یب  تسا و  هعمـس  یب  بش  راک  ایب  اجنآ  دوب  ناـکما  را  بشما 
شتفگ اوح  نوچ  درک  هناسفا  سیلب  مدآ  اب  دنچ  بل  هج  زا  یناهگنآ  بل و  رکـش  نآ  بجع  ياه  نوسف  یـضاق  رب  دناوخ  تسا  هدز 
گنـس هبات  رب  هَلِهاو  یتخاس  نایرب  هبات  رب  نوچ  حون  داتف  نز  رهب  لیباق  فک  زا  داد  ملظ و  ِناهج  رد  نوخ  نیلوا  دروَخ  هاگنآ  روخب 

نیز نید  دـیراد  هگن  هک  ناـهن  زا  يدرک  ماـغیپ  ار  موـق  يدـش  هریت  وا  ظـعو  ِفاـص  بآ  يدـش  هریچ  وا  راـک  رب  نز  رکم  یتخادـنا 
ارب ار  درم  .تشاد  یقوشعم  ینز  هکنآ  لصاح  .تسا  هدمآ  هلیل  لیل و  فل  زا  یتیاکح  يونثم  تالیثمت  صـصق و  ذخآم  رد  ناهرمگ 

یلاو دزن  نز  .دندنکفا  نادنز  هب  دوب  هدرک  هک  یعازن 
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هتخابلد یلاو  .يزاس  دازآ  ار  وا  مهاوخ  دنا ، هدنکفا  نادـنز  رد  غورد  یهاوگ  هب  ارم  ردارب  تفگ  دـهاوخب و  ار  وا  یـصالخ  ات  تفر 
یلاو اب  هک  زور  نامه  رد  ار  هس  ره  تفر و  هاشداپ  و  ریزو ، یـضاق ، دزن  سپ  .دور  يو  هناخ  هب  هک  داهن  هدـعو  وا  اـب  نز  و  دـش ، نز 
ياهب راـجن  زا  نوچ  دزاـسب و  هقبط  راـهچ  یقودنـص  تساوخ  وا  زا  تفر و  راـجن  دزن  سپـس  .دـناوخ  دوخ  هناـخ  هب  دوب  هدرک  ررقم 

هب یلاو  دوب  هداهن  هدعو  هک  زور  نآ  رد  سپ  زاسب ، هقبط  جنپ  ار  قودنص  سپ  تفگ  نز  درک  قشع  راهظا  ودب  راجن  دیسرپ  قودنص 
دندز رد  تقو  نیا  مه  رد  .تفرگ  ار  هدناوخ  ردارب  يدازآ  تارب  وا  زا  ونیـشب و  هدوسآ  رآرب و  نت  زا  تخر  تفگ  نز  .دمآ  وا  هناخ 

ریزو و یـضاق ، هاگنآ  .درک  لفق  نآ  ِرَد  داهن و  قودنـص  زا  يا  هقبط  رد  ار  یلاو  سپ  .هدـمآ  هاـگ  یب  هک  تسا  نم  يوش  تفگ  نز 
هک اه  هقبط  نیا  داتـسا  يا  تفگ  دوشگب و  رد  نز  تفوکب  رد  راجن  رخآ  رد  .درک  راتفر  نامه  نانآ  اب  نز  دـندما و  کی  کی  ِکلَم 
نآ رد  راجن  .دوش  مولعم  ار  وت  ات  ور  هقبط  نیا  رد  نونکا  تفگ  .تسا  خارف  هن  تفگ  تسا  کچوک  رایسب  يا  هتخاس  قودنص  يارب 

ناوج تفر و  ناب  نادـنز  دزن  یلاو  همان  اب  تفرگرب و  دوب  نت  راهچ  نآ  تخر  زا  هچنآ  درک و  لـفق  تسبب و  نآ  رد  نز  .تفر  هقبط 
.میورب رهش  نیا  زا  دیاب  رتدوز  هچره  تفگ  دروآرد و  نادنز  زا  ار 

زا مینیب  یم  هکنانچ  ناتساد  نیا 
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نتفیرف ناتساد  تسا - قباطم  انالوم  هدورس  اب  وس  کی 

658 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ناتـساد نآ  اب  لاّمح  ندـنام  تفگـش  یـضاق و  ندرک  دایرف  رازاب و  هب  ار  قودنـص  لاّمح  ندرب  تهج  زا  اما  ار - یـضاق  یحوج  نز 
.تسین گنهامه 

هدمآ دعب  هب  مکی  یس و  دصتشه و  تیاکح  زا  هک  تسا  دایـص  هفیلخ  يارجام  نآ  تسا و  يرگید  ناتـساد  هلیل  لیل و  فلا  رد  یلو 
توق تفگ  هدـیبز  .دوب  هدـش  وا  هتخاـبلد  نوراـه  هک  تسا  بولقلا  توق  رب  هدـیبز  کـشر  ناتـساد  ياـه  تیاـکح  هلمج  رد  .تسا 
رانید دص  نوراه  نامالغ  زا  یکی  زا  هک  دایـص  هفیلخ  .دنـشورفب  هتـسبرد  نانچمه  دـنرب و  رازاب  هب  دـنهن و  یقودنـص  رد  ار  بولقلا 

.دمآرب قودنص  زا  كزینک  دایرف  ماگنه  بش  .درب  هناخ  هب  ار  هتسبرد  قودنـص  داد و  قودنـص  ياهب  هب  ار  رانید  دص  نآ  دوب  هتفرگ 
رد ار  هلیل  لـیل و  فلا  بلاـطم  رـسارس  هک  اـنالوم  اـنئمطم  .تفگب  ار  دوخ  ناتـساد  وا  دروآ و  نورب  ار  وا  دوـشگب و  قودنـص  هفیلخ 

.تسا هداد  دنویپ  مه  هب  ار  ناتساد  ود  ره  هتشاد  رطاخ 

.2 تیب 3102 / ناونع  حرش  هب : دینک  هاگن  یحوج :

.ندنکفا ماد  هب  زا  نتفیرف  ار  یسک  نتفرگ : دیص  ( 5 تیب 647 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .ییابرلد ییابیز و  زا  تیانک  حالس :

.لام ندروآ  تسد  هب  زا  تیانک  ندیناشود : ریش 

ینعم هـب  یهاـگ  نداد : دروـخ  رد  .زادـنا ) ماد  هـب  دوـخ  ییاـبیز  اـب  ار  يرادـلام  درم  ورب   ) .رادـلام يدرم  زا  تیاـنک  فرگــش : غرم 
.تسا هتفر  راک  هب  ندیناروخ 

تسد تصخر  زا  تیانک  ثحب  دروم  تیب  رد  اما  داتف  یم  نوریب  زاب  شناهد  زک  داد  دروخ  رد  ارو  رم  نادنچ  بیس 
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ییابیز نداد  ناشن  زا  تیانک  ندومن : ماک  .دنک ) يزارد  تسد  وت  هب  راذگم  اما  بیرفب  ار  وا   ) .تسا ندومن  ضرعت  ندرک و  يزارد 
رد دزاس و  یم  لوغشم  ار  وا  لاصو  هشیدنا  دوش ، وت  قشع  راتفرگ  نوچ  .وشم  وا  میلست  اما  نک  لیام  دوخ  هب  ار  وا   ) .ندرک يربلد  و 

.ددنب لد  ینز  هب  مد  ره  هک  زابسوه ، هزره ، زا  تیانک  هلِد : هَد  .دنک ) یمن  ضرعت  وت  هب  لاح  نآ 

.دوش هدناوخ  مناتن »  » دیاب مناوتن :

.رامش یب  نانآ  ياه  تیاکش  تسا و  رایسب  مدرم  تفر  دمآ و  ياج  وت  هناخ  وت :...  هناخ 

659 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نوگانوگ ناگدننک  هعجارم  زا  تیانک  دب : کین و 

ادوس هکناـنچ  دراد  ماـهیا  مود  ینعم  هب  تسا و  لوا  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  تسا و  سیئر  ینعم  هب  مه  ندـب و  وضع  ینعم  هب  مه  رس :
.تسا يرامیب  ینعم  هب  مه  نوگ و  هنوگ  ياه  هشیدنا  ینعم  هب  مه  زین 

رــس رد  هکناـنچ   ) .دراد حـیملت  تـسا ، ناـگرزب  هناـخ  ردـص  هـک  نآ  رگید  ینعم  هـب  نـکیل  .درک  ینعم  هنیــس  ار  نآ  دـیاب  ردــص :
هب رداص : .تسا ) هسیسد  اغوغ و  زا  رپ  ناگرزب  ردص  تسا ، هسوسو  زا  رپ  هنیس  هکنانچ  تساهوهایه و  سیئر  هناخ  رد  تساهادوس ،

شیوشت هسوسو و  زین  هن ، نانآ  ياضعا  رگید  اما  دنا  جنر  رد  نانآ ، هناخ  هب  مدرم  دـش  دـمآ و  زا  ناگرزب   ) .دراو لباقم  هدـنوش ، رد 
هب نآ  زا  ریبعت  هنیرید و  ياه  هشیدنا  اه و  هسوسو  زا  تیانک  نیراپ : ياه  قیقـش  .تساهر ) نآ  زا  اه  مادـنا  رگید  تساه و  هنیـس  رد 

.دوش هدرمژپ  دوز  دیور و  دوز  قیاقش  هک  تسا  نآ  يارب  قیقش 

تیانک هفوکشا : ون 
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.دسر یم  رطاخ  هب  بیغ  ملاع  زا  هک  ییاه  تبقوم  .کین  راکفا  زا 

رود لد  زا  ار  یناطیـش  ياه  هسوسو  تسا  ینابر  ياه  تبقوم  کین و  ياه  هشیدـنا  نتفریذـپ  نزخم  لد   ) .ندرک دـشر  ندـیلاب ، امَن :
نانآ ٌدُوقُر : ْمُه  ًاظاْقیَأ َو  ْمُُهبَـسْحَت  فهک : باحـصا  هرابرد  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ظاَقیا : .شاب ) اـه  تبهوم  نآ  بظاوم  نک و 

.درک دیاب  هچ  تسیچ : لومعم  ( 18 فهک ، دنا .(  هتفخ  نانآ  هک  یلاح  يرادنپ  یم  رادیب  ار 

.دش دهاوخن  ام  محازم  یسک  تسین و  هناخ  رد  مرهوش  تفر :...  هد  رد  مصخ 

نیا مرازگ و  یم  یتعاط  نینچ  نم  دنیامناو  مدرم  هب  دنهاوخ  هک  تدابع ، هصاخ  تسا  کین  راک  نداد  ناشن  ایر  و  ندناونش ، هَعمُس :
نیا تیب  رد  نآ  ینعم  .تسین  یـسک  لـمع  بظاوم  سک  بش  رد  هکارچ  تسا  زور  رد  ـالومعم  اـیر  هعمـس و  .تسا  مومذـم  ود  ره 

.دونش یمن  ار  ام  نخس  دنیب و  یمن  ار  وت  یسک  ییآ  نم  هناخ  هب  بش  رگا  هکتسا 

و تسام ، ندـنکفا  ماد  هب  یپ  رد  سفن  ِناطیـش  .دراد  رظن  رد  ریخا  ياه  تیب  صوصخب  ناتـساد  زا  هک  تسا  يا  هجیتن  مدآ : اـب  دـنچ 
(5 تیب 956 / هب : دینک  هاگن   ) .تسا نانز  ییابیز  وا  ماد  نیرتراوتسا  .تسار  هار  زا  نامندرب  نورب 

660 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هارمگ زا  نز  ندرک  هارمگ  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  اـنالوم  تیب  زا  دروخب  عونمم  تخرد  زا  دـنک و  هسوسو  ار  مدآ  اـت  تفیرف  ار  اوـح 
.تسا رترثؤم  سیلبا  ندرک 

.دوب يرهاوخ  ار  لیباه  .دش و  هداز  ردام  زا  تروص  وکین  يرهاوخ  اب  لیباق  تسا  هدمآ  ینآرق  ياه  ناتـساد  رد  هکنانچ  نوخ : نیلوا 
ار لیباق  رهاوخ  مدآ 
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.دـشاب وا  نآ  زا  ابیز  رهاوخ  دـش  هتفریذـپ  کیره  ینابرق  دـننک  ینابرق  هک  دـش  ررقم  دـمآ و  کشر  ار  لـیباق  .داد  ینز  هب  لـیباه  هب 
هدمآ هدئام  هروس  دـعب  هب  هیآ 17  ریـسفت  رد  ناتـساد  نیا  .تشک  ار  وا  درب و  کشر  لیباه  رب  لیباق  دـیدرگ  هتفریذـپ  لـیباه  یناـبرق 

.تسا هتفرن  ینخس  نآرق  رد  نانآ  نتفرگ  زا ن  زین  .تسا  هدش  دای  مدآ  رسپ  ود  تسین و  مان  لیباق  لیباه و  زا  نارق  رد  اما  .تسا 

هلهاو رارسالا ، فشک  ریـسفت  رد  .تسا  حون  نز  مان  تاغللا  فئاطل  تاغللا و  ثایغ  جاردننآ ، زا  لقن  هب  ادخهد  همان  تغل  رد  هلهاو :
یم ودـب  هک  یناـسک  زا  ار  حون  نانمـشد  دـناوخ و  یم  هناوید  ار  يوش  حون  نز  دـسیون  .تسا و  هلعاو  حون  نز  ماـن  طوـل و  نز  ماـن 

ص ص 385 387 و ج 6 ، ج 4 ، هب : دینک  هاگن  و  ص 161 ، ج 10 ، رارسالا ، فشک   ) .دنشکب ار  نانآ  ات  تخاس  یم  هاگآ  دندیورگ 
، درک یم  نامیا  هدامآ  تظعوم  اب  ار  مدرم  لد  حون  نوچ  تسا : ییانک  ریبعت  ود  ندنکفا : هبات  رب  گنس  نتخاس و  نایرب  هبات  رب  ( 334

يا هتکن  هب  یحوج ، نز  يرگ  تلیح  تبسانم  هب  .درب  یم  نایم  زا  ار  تظعوم  نآ  رثا  يو  نتفگ  هناوید  ندناوخ و  وگغورد  اب  وا  نز 
تـسد هب  یپ  رتشیب  وا  هشیدنا  تسادوس و  هسوسو و  زا  رپ  یمدآ  رـس  هکنیا  نآ  دنک و  یم  تراشا  تسا  ناتـساد  نیا  زا  دوصقم  هک 

اه هشیدـنا  نیا  باوخ  زا  رـس  دـیاب  سپ  .ناطیـش  يارب  تسا  مکحم  یماد  هک  نانز  ییاـبیز  هصاـخ  تساـیند ، ياـه  ییاـبیز  ندروآ 
ادخ هب  يور  دروآرب و 
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.درک

هرخآ یلا  قودنص  رد  یضاق  نتخیرگ  رد و  رب  مشخ  هب  یحوج  ندز  هقلح  یحوج و  نز  هناخ  هب  یضاق  نتفر 

هرخآ یلا  قودنص  رد  یضاق  نتخیرگ  رد و  رب  مشخ  هب  یحوج  ندز  هقلح  یحوج و  نز  هناخ  هب  یضاق  نتفر 

نیا یب  میتسم  ام  تفگ  درک  تسار  سلجم  لقن  عمـش و  ود  نز  ّبَد  رهب  نز  يوس  كریز  ِیـضاق  بش  تفر  درادن  ینایاپ  نز  رکم 
زا قودننـص  رد  تفر  یتولخ  وا  دـیدن  یقودنـص  ریغ  دزخ  رد  اـت  ِیبَرهَم  یـضاق  تسُج  دزب  رد  دـمآ  یحوج  مد  نآ  ردـنا  دروـخبآ 
نم هک ز  نآ  تسین  تاادـف  هک  مراد  هچ  نم  فیرَخ  رد  عیبر و  رد  ملابو  يا  فیرح  يا  تفگ  یحوج و  دـمآ  ردـنا  یتَف  نآ  فوخ 

زا یکی  نآ  ارم  ناج  يا  دوب  رگ  ّتلع  ود  نیا  نابتلق  هگ  میناوخ  سلفم  هاگ  نابز  یتسداـشگ  مکـشخ  بل  رب  ناـمز  ره  يراد  داـیرف 
داد نورد  مراد  رز  دـنرادنپ  قـلخ  ناـمگ  هیاـپ  تمهت و  هیاـم  تسه  نآـک  قودنـص  نآ  ریغ  مراد  هـچ  نـم  ادـخ  زا  رگید  تسوـت و 

بوخ و قاّرز  نت  نوچ  کین  تسا  یلاخ  رز  میـس و  ضورُع و  زا  کیل  تسابیز  سب  قودنـص  تروص  نونُظ  نیز  نم  زا  دـنریگاو 
رد هک  دوهُج  ربگ و  نمؤم و  دنیبب  ات  وسراچ  نایم  رد  مزوسب  سپ  وک  هب  ادرف  ار  قودنـص  مرب  نم  رام  ریغ  یباین  هَّلَـس  نآ  ردنا  راقواب 
وچ وا  دروآ  لاّمح  هگپ  زا  نینچ  زج  منکن  هک  نادنگوس  دروخ  نیا  زا  درم  يا  رذـگرد  یه  نز  تفگ  دوبن  تنعل  زج  قودنـص  نیا 

دروآ لاّمح  نآ  درک  لامح  يا  لامح و  ياک  دز  یم  گناب  لاکن  زا  یضاق  قودنص  نآ  ردنا  داهن  شتـشپ  رب  قودنـص  نآ  دوز  داب 
وس هچ  زک  رظن  پچ  تسار و 
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ص: ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  بلط  ناهنپ  دنک  یم  ما  يرپ  ای  بجع  يا  نم  ِیعاد  نیا  تسا  فتاه  ربخ  گناب و  دسر  یم  رد 
662

قودنـص و دـُب ز  ناغف  گناب و  نآک  تسناد  تبقاـع  شیوخ  هب  دـمآ  زاـب  تسین  فتاـه  تفگ  شیب  زاوآ و  نآ  تشگ  یپاـیپ  نوچ 
ینعم نیمه  هب  اه  گنهرف  همه  رد  .روش  ای  شرت  عون  زا  دنروخ  بارـش  ِدـعب  هک  تسا  يزیچ  لقن  سلجم : ِلُقن  ناهن  يو  رد  یـسک 

.زین رثن  مظن و  ياهدهاش  رد  تسا و 

تاغل و گنهرف  رد  .تسا  هدمآ  دهاش  تیب  نیمه  هدـش و  ینعم  یندروخ  یندیـشون و  ارهاظ  دـیق  اب  یـسراف  همان  تغل  رد  دروخبآ :
: ییانس زا  یتیب  هدش و  ینعم  بیصن  تمسق و  يونثم  تاریبعت 

تمسق ینعم  زین  یناقاخ  زا  يرعـش  رد  .تسا  هدمآ  نآ  دهاش  دروخبآ  ار  ام  تسا  كاخ  نیا  رد  ات  تسین  هراچ  ار  ام  وت  دای  زا  کیل 
: دهد یم  بیصن  و 

هچنآ يرـضاح ، ِینعم  رد  ثحب  دروم  تیب  رد  دروخبآ »  » تساخرب ناهج  نیا  زا  شدروخبآـک  نت  دزیب  كاـخ  هچ  اـجنیا  دـش  ناـج 
ناوت یم  نآ  اب  هک  تسا  يا  هنیرق  لُقن  یلو  درک  ینعم  بارـش  ار  نآ  ناوت  یمن  فلکت  اب  زج  دراد و  روهظ  نآ  دننام  و  تسا ، هدامآ 
يارب یمُّهوت  ات  دروخب  دـیاب  مه  دوخ  دروایب  رگا  دیـسرت  یم  اریز  هدرواـین  یم  دـمع  هب  یحوج  نز   ) .تفرگ بارـش  ینعم  هب  ار  نآ 

.هاگزیرگ بَرهَم : .دهد ) بیرف  ار  یضاق  تسناوت  یمن  تفر و  یم  ندش  تسم  لامتحا  تروص  نیا  رد  .دیاین  شیب  یضاق 

.ندش ناهنپ  نتفر و  نورد  ندیزخ : رد 

.زییاپ راهب و  فیرخ : عیبر و 

هب کشخ : بل 
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( .ینک یم  يزارد  نابز  نم  رب  هتسویپ  وتو  مشوماخ  وت  رباب  نم   ) .دشاب شوماخ  ینعم  هب  دیاب  کشخ » بل  «، » نابز یتسداشگ   » هنیرق
يادخ تفگ  درم  .سلفم  يا  ثوید ، يا  تفگ  ار  دوخ  يوش  ینز  تسا : هتشون  یناکاز  دیبع  هک  تسا  یناتـساد  ریظن  تلع : ود  نیا 

ص 92) اشگلد ، هلاسر   ) .ادخ تساوخ  زا  ندوب  سلفم  تسا و  وت  زا  نیتسخن  هانگ  هچ  تسین ، یهانگ  ارم  هک  ساپس  ار 

663 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

نم هب  يزیچ  ور  نیدـب  مراد  يرز  یلاخ  قودنـص  نآ  رد  دـننک  یم  نامگ  مدرم   ) .ندیـشخبن يزیچ  .ندرکن  تیاـعر  نتفرگاو : داد 
.تخر لام ، الاک ، ضرَع : عمج  ضورُع : .دنهد ) یمن 

.رازاب هلحم ، يوک ، وُک : .تسین ) روآ  نایز  ياه  هشیدنا  زج  راکبیرف  درم  ِنورد   ) .راکبیرف قاّرَز :

.ندنازوس نتخوس :

قودنص زا  تسناد  ماجنارس  تساجک  زا  زاوآ  هک  دنام  تفگـش  رد  لامح  دنز ، یم  دایرف  قودنـص  رد  یـضاق   ) .باذع جنر ، لاکن :
( .تسا

زا دنیبن  یقودنـص  هک  زج  ناهدـنا  زا  درب  قودنـص  رد  رمع  تفر  قودنـص  رد  تسا  نوریب  هچرگ  تفر  قوشعم  مغ  رد  وک  یقـشاع 
يوس يروگ  وا ز  دور  نوریب  ندـب  قودنـص  نوچ ز  ناد  قودنـص  نآ  رد  ار  وا  سوه  زا  نامـسآ  قوـف  تسین  هک  يرـس  نآ  ناـهج 

ار مبیاـن  همکحم  نورد  نک  هگآ  نم  زا  شک  قودنـص  يا  لاّـمح و  يا  تفگ  شیـضاق  درادـن  ناـیاپ  نخـس  نیا  دوـش  یم  يروـگ 
قودنـص ات ز  دـنمحور  یموق  رامگب  ادـخ  يا  درب  اـم  هناـخ  هب  هتـسب  نینچمه  درخ  یب  نیز  رز  هب  ار  نیا  درَخ  اـت  همه  نیا  اـب  رتدوز 

یسک کی  نارازه  زا  نولَسُرم  ایبنا و  زج  درخ ؟ یک  نوسف  قودنص  دنب  زا  ار  قلخ  دنرخاو  نامندب 
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نیز نایع  ددرگ  شدض  نیا  دض  نادب  ات  نآ  زا  شیپ  دشاب  هدید  ار  ناهج  وا  تسا  ردنا  قودنص  هب  وک  دنادب  هک  تسا  رظنم  شوخ 
یک راـبدا  نیا  رد  وا  دـیدن  دوخ  وـکین  زور  زگره  هکنآ  تسا  نقوـم  تسا و  دوـخ  هلاـض  فراـع  تسا  نمؤـم  ّهلاـض  ملع  هک  ببس 

وا نادیم  رَوُص  قودنص  تسه  وا  ناج  هدیدن  يدازآ  قوذ  داز  هدنب  ردام  لّوا ز  زا  دوخ  ای  داتفوا  يریسا  رد  یلفط  هب  ای  دیپط  دهاوخ 
رد اج  هب  اج  زا  دور  یم  اه  صفق  رد  الُع  يوس  صفق  زا  هن  شذفنم  رذگ  دراد  صفق  ردـنا  صفق  زا  رَوُص  رد  شلقع  سوبحم  امئاد 

664 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  وه  دمآ ز  سنا  نج و  اب  نخس  نیا  اوذُفناَف  ُمتعَطَتسا  نا  ِیُبن 

دوب یقودنص  تسین  یئامس  وا  دور  یقودنـص  هب  یقودنـص  رگ ز  نامـسآ  یحو  هب  ناطلـس و  هب  زج  ناتنودرگ  زا  تسین  ذفنم  تفگ 
قالطا و دیوج  یضاق  وچمه  اه  قودنص  نیدب  هّرغ  دشن  رگ  تسا  ردنا  قودنـص  هب  وک  دباین  رد  تسا  رکـسُم  ون  ون  قودنـص  هجُرف 
زا یمد  کی  دـیآرب  یک  داعترا  رد  وا  دـشاب  یـضاق  وچمه  ساره  یب  ناغف و  یب  دـشابن  وک  سانـش  نآ  شناشن  نیا  دـناد  هکنآ  اهر 
ایند قشاع  هب  ار  نخس  دوب ، یحوج  نز  هب  يو  قشع  نآ  بجوم  هک  یضاق  ندوب  قودنص  رد  تبسانم  هب  وک :؟ یقـشاع  داش  شناج 

زا نوچ  و  دـبای ، یمن  تسد  دـهاوخ  یم  هچنادـب  هک  ور  نآ  زا  تسا ، راتفرگ  مغ  قودنـص  رد  هتـسویپ  قشاع  نینچ  هک  دـناشک  یم 
ار يزیچ  نآ  زج  تسا ، هتسب  لد  نیغورد  ییابیز  نادب  زاغآ 
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انالوم هدومرف  هب  ای  دـنیب  یم  ار  ناهج  نیا  قوف  هکنآ  اما  .دور  يرگید  روگ  رد  دریمب و  ات  درب  یم  رـس  هب  روگ  نیا  رد  وا  .دـنیب  یمن 
.تسین قودنص  رد  تسا ، نامسآ  قوف 

.ندوبن دازآ  .نتشگ  دیقم  زا  تیانک  نتفر : قودنص  رد 

.دنیب یم  تسا  هتسب  لد  نادب  هک  ار  نآ  اهنت  ناهج  همه  زا  یقودنص :...  هک  زج 

.نک هاگآ  مراد  هک  يراتفرگ  نیا  زا  ارم  بیان  ورب و  نم  همکحم  هب  دوز  نک : هگآ  نم  زا 

.قح یلو  .لماک  يامنهار  .دـنیب  یم  ار  ینامـسج  مسج و  يوس  نآ  هک  یـسک  .درگن  یمن  نآ  رویز  اـیند و  هب  هک  یـسک  دـنمحور :
لوسر هرابرد  میرک  نآرق  هب  تسا  تراشا  .دـنزاس ) دازآ  نت  هب  یگتـسبلد  دـیق  زا  ار  ام  ات  رامگب  اـم  رب  یناـیامنهار  ایادـخ !  ) .ربمیپ

دازآ ینامسج  ياه  قلعت  زا  ندیرخاو : ندب  قودنـص  زا  ( 157 فارعا ،  ) .ْمِْهیَلَع َْتناک  ِیتَّلا  َلـالْغَْألا  ْمُهَرْـصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  رخآ :
.ندرک

.لاح تقیقح  زا  هاگآ  .نیب  کین  زا  تیانک  رظنم : شوخ 

.نتسناد ار  ماجنا  زاغآ  زا  .ندوب  نیب  رخآ  ندید : ار  ناهج 

.2 تیب 1660 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نمؤم : ّهلاض  ملع 

نادـنز هب  دسانـش و  یم  کین  ار  ایند  تسوا  بیـصن  هک  یـشناد  اب  دـبای و  یم  تسد  نادـب  تسا ، ملع  ناهاوخ  نامیا  اـب  درم  نوچ  )
( .دراد نیقی  نآ  ندوب 

665 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یگدنز نآ  زا  دنا ، هدـیدن  يزیچ  نآ  نیغورد  ياه  ییابیز  ناهج و  نیا  هزور  دـنچ  یناگدـنز  زج  هک  ناتـسرپ  ایند  زگره :...  هکنآ 
: هک دوب  دنهاوخن  هدرزآ 

ِرفاَکلا ُهَّنَج  اَینُّدلا 

یهاگآ يزیچ  زا  یگدنز  نآ  زج  و  هدوب ، تراسا  رد  یکدوک  زا  هک  دنتسه  یناسک  نوچ  نانآ  . 
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.درادن

اوُذُْفناَف ال ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِراْطقَأ  ْنِم  اوُذـُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َرَـشْعَم  ای  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  ُمتعَطَتـسا : نا 
نوریب دیناوتن  .دیور  نورب  سپ  دیور  نورب  نیمز  اه و  نامـسآ  ياه  هنارک  زا  دیناوت  رگا  سنا  نج و  هورگ  يا  ٍناْطلُِـسب : اَّلِإ  َنوُذـُْفنَت 

.هزات ياه  یمرگرس  هب  یپ  رد  یپ  ياه  یگتسبلد  زا  تسا  تراعتسا  قودنص :...  هجُرف  ( 33 نمحر ،  ) .تردق هب  زج  نآ  زا  تفر 

نام ناخ و  یهاگ  ملع و  لایخ  هگ  ناکد  یهاگ  هجُرف و  لایخ  هگ 

ات تساوخ  لامح  زا  دوب و  میب  رد  یضاق  هکنانچ   ) .ندیزرل داعترا : ناج  نیع  زا  کلب  هن  اهنت  نابز  زا  نامز  ردنا  اه  لوحال  وگب  ناه 
ات دـنا  هآ  هلان و  میب و  رد  هتـسویپ  دـنا  هاگآ  نت  قودنـص  رد  يراتفرگ  زا  هک  ناـنآ  دـناهرب  قودنـص  زا  ار  وا  دـناوخب و  ار  وا  بیاـن 

مدرم رتشیب  .دریگ  یم  مهم  يا  هجیتن  تسوا  هویـش  هکنانچ  قودنـص  رد  یـضاق  ندـش  راتفرگ  زا  .دـهد ) ناشتاجن  لـماک  ییاـمنهار 
قودنص نیا  رد  ات  ینادنز ، نآ  رد  ناج  تسا و  قودنص  نوچ  نانآ  يارب  يراتفرگ  نآ  دنا و  ینامـسج  ياه  شهاوخ  نت و  راتفرگ 

ار وا  بیان  ات  تساوخ  لامح  زا  هک  یضاق  نوچ  هنرگو  دنا ، قودنص  رد  دنناد  یمن  دوخ  هکنیا  تفگش  دنتـسین و  هاگآ  نورب  زا  دنا 
دوخ هداتفا و  تراسا  رد  یلفط  زا  هک  دنا  یناسک  نوچ  نانآ  اما  .دنتسج  یم  ییامنهار  قودنـص  نیا  زا  دوخ  ییاهر  يارب  دنک ، ربخ 

دنا و نادنز  نیا  ریسا  دنناوتن ، ندش  نورب  نیمز  اه و  نامسآ  راطقا  زا  هک  سنا  نج و  نوچ  .دنا و  هدید  هدنب  ار 
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.دنک ناشیرای  ادخ  رگم  دنناد  یمن  دوخ 

.دنا هدید  تسا  هدودحم  نیا  زا  نورب  هک  ار  یناهج  نوچ  ارچ  دنا  هاگآ  قودنص  رد  ندنام  زا  هک  دنرگید  یهورگ  اما 

هرخآ یلا  یحوج  زا  ار  قودنص  ندرک  يرادیرخ  رازاب و  نایم  یضاق  بیان  ندمآ 

هراشا

هرخآ یلا  یحوج  زا  ار  قودنص  ندرک  يرادیرخ  رازاب و  نایم  یضاق  بیان  ندمآ 

رایب هسیک  شگ  يرادـیرخ  رگ  رازهزا  رتورف  میآ  یمن  نم  دـنهد  یم  رز  رتشیب  دـصهن  تفگ  دـنچ  هب  تقودنـص  تفگ  دـمآ  بیاـن 
نیا میلگ ؟ ریز  اـم  عیب  تسا  يدـساف  دوخ  يرِـش  تیؤر  یب  تفگ  دوب  ادـیپ  دوخ  قودنـص  تمیق  دَـمَن  هتوـک  يا  راد  یمرـش  تفگ 

نم اب  مرخ  یم  هتـسبب  رـس  زار  ياشگم  رب  راّتَـس  يا  تفگ  ردـپ  يا  یفیح  وت  رب  دـشابن  ات  رخم  دزرا  یمن  رگ  میاشگرب  تسین  تسار 
الب ردـنا  ار  شیوخ  دـنا  هدـنام  وت  نوچ  قودنـص  نیا  رد  سب  دـنخم  سک  رب  ینمآ  ینیبن  اـت  دـننک  يراّتـس  وت  رب  اـت  نک  رتَس  زاـسب 
دهد یم  نیمک  ردنا  قح و  داصِرم  رب  هکنآز  دنزگ  جـنر و  زا  نُک  نآ  سک  رگد  رب  دنـسپ  دـشاب  نآ  ِهاوخ  وت  رب  هچنآ  دـنا  هدـناشنب 

تـسا هتـسویپ  وت  هب  شـشرع  هشوگ  طیـسب  اه  ناج  همه  رب  شداد  ِتخت  طیحم  وا  شرع  شرعلا  ُمیظَع  نآ  نید  موی  زا  شیپ  شاداـپ 
مدرک هچنیا  يرآ  تفگ  شین  ملظ  زا  دعب  داد و  رد  نیب  شون  شیوخ  لاوحا  رب  شاب  بقارم  وت  تسد  داد  نید و  هب  زج  نابنجم  نیه 

وک یگنز  وچمه  مییداش  ردـنا  هجَو  داوَس  اب  مییداب  ام  کی  هب  کی  بیان  تفگ  تسا  مَلظا  يِدَاب  هک  ناد  یم  مه  کـیل  تسا  متـسا 
دش رایسب  ارجام  شخر  دنیب  وا  ریغ  دنیبن  وا  شوخ  ناداش و  دوب 
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: راد یمرـش  تفگ  دـنرخ  یم  تنایبیغ  نافتاه و  دنـسپ  دـب  يا  ییقودنـص  یمد  ره  دـیرخ  يو  زا  نآ  رانید و  دـص  داد  دـیزَی  نَم  رد 
.درخب ار  قودنص  دهاوخ  هک  تسا  یضاق  بیان  هدنیوگ 

667 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

(، یلرانیپلگ يونثم  حرـش   ) رابدنب یب  يورقنا ،) حرـش   ) ادگ ریقف و  دـنا : هدرک  ینعم  نوگ  هنوگ  ار  بیکرت  نیا  ناحراش  دـمن : هتوک 
هیـشاح  ) يدـنه ناحراش  زا  یکی  .نیدـمن  اـتوک  ساـبل  يونثم ،) تاریبعت  تاـغل و  گـنهرف   ) تسود لوپ  صیرح و  يوگ و  فازگ 
ناحراش نیا  ینعم  مینیب  یم  هکنانچ  روصلا .) تاذ  هعلق  ناتـساد  یئامه ،  ) هدیلامرو هچاپ  نوسلکین ،) حرـش  زین  روپناک ، پاچ  يونثم 

.تسا دمن  سنج  زا  دنشوپ و  یم  هک  تسا  یسابل  دمن »  » ياه ینعم  زا  یکی  هک  نیدب  هجوت  اب  .تسا  هقیلس  قوذ و  ساسارب 

رد انالوم  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اب  راوع و  تسا و  بیع  هچ  لام  دمن  هب  نیا  تسا  يدرس  یـشوپ  یم  دمن  تسه و  ار  وت  طالرقـس  رگ 
ناوت یم  تسا  ناتسد  یهت  نشیورد و  ششوپ  دمن  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  نف ،) هب  یـشیورد  یلاس ز  ره  یحوج   ) درک یحوج  زا  زاغآ 

: هماج هاتوک  ریظن  .درک  ینعم  سابل  هتوک  ار  دمن » هتوک  »

تـسا هدوب  ناَقلوَج  صاخ  یـشوپدمن  .تسادگ  ریقف و  زا  تیانک  شدق و  زارد  دوخ  مظن  زا  مدرک  شدسج  دـش  هماج  هاتوک  هچنآ 
«. 40  » دنا هتسیز  یم  ریغص  يایسآ  رد  مشش  مجنپ و  هدس  رد  هک 

.تسا هتفرگ  تروص  نآ  رب  هلماعم  هچنآ  ندید  .عیبم  ندید  تیؤر :

نآ هدنـشورف  دشابن و  رـضاح  عیبم  هاگره  .تسا ) دـساف  هلماعم  دوشن  هدـید  عیبم  رگا   ) .تخورف دـیرخ و  زا  تسا  معا  ءارـش : يرِش :
فصوار
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تسا دساف  تیور  یب  ءارش  دیوگ  یم  انالوم  هک  تسا  تهج  نیدب  .تسا  یقاب  تیؤر  رایخ  رادیرخ  يارب  یلو  تسا  دقعنم  عیب  دنک 
رد هکنیا  و  وا ، نتفریذـپ  رادـیرخ و  ندـید  زا  سپ  رگم  تسین  ارجالا  مزال  عیب  ینعی  .هدـیدرگن  دـقعنم  تسا و  لـطاب  دـیوگ  یمن  و 
عیب تحـص  رد  هچنآ  .تسا  تقد  زا  یلاخ  دـنا ، هتـسناد  عیب  تحـص  طرـش  ار  عیبم  تیؤر  ناهیقف  رتشیب  تسا  هدـمآ  اه  حرـش  ضعب 

، هیلا هراشالاب  هنایب  یغبنیف  يرتشملا ، رظن  نع  رتتـسم  هَّنکل  سلجملِاب و  ارـضاح  ُعیبملا  َناک  ناَـف   » .تسا عیبم  ندوب  مولعم  تسا  طرش 
اذه یف  ام  کتعب  وا  یمُک  یف  دوجوملا  ناویحلا  کتعب  لوقی  ناک 

__________________________________________________

.یحایر نیما  دمحم  رتکد  ياقآ  هدافا  ( 40)

668 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

یلع هقفلا  «. ) هدودح ِرکذب  وا  هتفاضاب  وا  هفـصوب  وا  هناکم  یلا  هراشالاب  اما  ُهَنِّیَُبی  نا  یغبنیف  سلجملا  نع  ابئاغ  ناک  نا  .قودنـصلا و 
.تسا یفنح  بهذم  نیا  و  ص 217 ) ج 2 ، هعبرالا ، بهاذملا 

.تسا عیبم  ینعم  هب  عیب »  » و یناهنپ ، زا  تیانک  میلگ : ریز 

بیان نخس  راتـس : يا  تفگ  .رخم ) دزرین  رانید  رازه  رگا  منک  یم  زاب  ار  قودنـص   ) .یـضاق بیان  اب  تسا  یحوج  نخـس  میاشگرب :
دعب هب   6 تیب 4526 / زا  .تسیچ و  قودنـص  نورد  دـندوب  هاـگآ  ود  ره  هکارچ  تـسا ، یحوـج  زا  تیاـنک  راتـس »  » تـسا و یـضاق 

.مدرم هماع  هب  انالوم  زا  تسا  یباطخ  یحوج ، هب  تسا  یضاق  بیان  نخس  نآ  رهاظ  دنچره 

.دنا هداتفا  نایز  رد  يدوس  دیما  هب  سک  رایسب  قودنص : نیا  رد  سب 

.6 تیب 1569 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دشاب : نآ  هاوخ  وت  رب  هچنآ 

.ِداصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  داصرم : رب  هکنآز 
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ییادخ ( ) 86 نونمؤم ،  ) .ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  ِعـْبَّسلا َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ْلـُق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  شرعلا : میِظَع  ( 14 رجف ، )
: ثیدح هب  تسا  تراشا  ششرع : هشوگ  .دنک ) یم  راتفر  لدع  هب  همه  اب  تسا  ناهج  لک  رب  طیحم  هک 

ِنمحَّرلا ُشرَع  ِنِمؤُملا  ُبلَق 

( .ورم تلادـع  نید و  هار  هب  زج  سپ  تسا  هاگآ  وت  لد  زا  ادـخ  ( ) بوشآ رهـش  نبا  لیزنتلا  نایب  زا  ص 39 ، ج 55 ، راونالاراحب ، . )
.باذع ار  متس  تسا و  شاداپ  ار  داد  هک  نادب  نیب : شون 

.تسا ماع  خساپ  یلو  درک ) زاغآ  ار  زواجت  هک  تسا  یضاق  زا  هانگ   ) تسا یحوج  نخس  رهاظ  هب  يرآ : تفگ 

دـسیون ینادـیم  .تسا  رتراکمتـس  هدـننک  زاغآ  نآ و  ربارب  نیا  مَلظا :» يِداَبلا  َکِلِتب َو  ِهِذَـه  : » لثم هب  تسا  تراشا  تسا : ملظا  يداب 
( هذه هملک  لیذ  لاثمالا ، عمجم   ) .تسا هدروآ  هراب  نیا  رد  ار  یناتـساد  دوب و  قدزرف  تفگ  ار  هلمج  نیا  هک  سک  تسخن  دنا  هتفگ 

يزیچ متـس  نوچ  .میتسین  هاگآ  متـس  زا  هاگ  چیه  هکارچ  میدونـشخ  میا و  هدرک  زاغآ  ار  يراکمتـس  ام  همه  مییداب : ام  کی  هب  کی 
.میا هدیدن 

669 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

: ثیدح هب  تسا  تراشا  و  یهایسور ، هجو : داوس 

ِنیِراَّدلا ِیف  ِهجَولا  ُداَوَس  ُرقَفلا 

هب مد  ره  ینیب  يرگنب  کین  نوچ  ییقودنص :...  یمد  ره  .دنیوگ ) الاک  جارح  ماگنه  هک  تسا  يا  هلمج   ) .دیازفا یم  هک  دیزی : نم  . 
.دناهر یم  نآ  زا  ار  وت  ادخ  فطل  يراتفرگ و  ییالب 

یعیطم و ام  هک  شدوبن  سب  هک  دندز  هنعط  ناقفانم  ات  هاَلوَم  ٌّیِلَعَف  ُهاَلوَم  ُتنُک  نَم  دومرف  هیِلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  یفطـصم  هک  ربخ  نیا  ریـسفت  رد 
هرخآ یلا  دیامرف  یم  مه  نامدولآ  ملخ  یکدوک  يرکاچ  ار ، وا  میدومن  يرکاچ 

ام هک  شدوبن  سب  هک  دـندز  هنعط  ناقفانم  ات  هَالوَم  ٌِّیلَعَف  ُهاـَلوَم  ُتنُک  نَم  دومرف  هِیلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  یفطـصم  هک  ربخ  نیا  ریـسفت  رد 
يرکاچ ار ، وا  میدومن  يرکاچ  یعیطم و 
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هرخآ یلا  دیامرف  یم  مه  نامدولآ  ملخ  یکدوک 

تـسوا ِيـالوم  یلع  نم  ِّمع  نبا  تسود  ـالوَم و  منم  ار  وک  ره  تفگ  داـهن  ـالوم  یلع  ِنآ  دوخ و  ماـن  داـهتجا  اـب  ربمغیپ  ببـس  نیز 
هورگ يا  تسا  يدازآ  ایبنا  ار ز  نانمؤم  تسا  يداه  تَّوبن  يدازآ  هب  نوچ  دنکرب  تیاپ  تَّیِّقِر ز  ِدنب  دنک  تدازآ  هکنآ  الوم  تسیک 

باضخ شوخ  ناتـسلگ  نوچ  نابز  یب  بآ  ِرکـش  مد  ره  دییوگ  یم  کیل  دینک  يدازآ  نسوس  ورـس و  وچمه  دـینک  يداش  نانمؤم 
ربنع شوخ و  صاّقر و  تسم و  ناشک  نماد  هدیـشوپ و  اه  هّلح  راهبون  لدـع  رکـش  بآ و  رکـش  راز  هزبس  ورـس و  دـنیوگ  ناـبز  یب 

فـال و یب  ناـشماخ  حیـسم  زا  تسبآ  يوش  یب  ناـمیرم  راـمث  ِّرُد  رپ  جرُد  نوـچ  ناشمـسج  راـهب  هاـش  زا  نتـسبآ  وزج  وزج  ناـشف 
نآ وترپ  مدآ  قطن  دوب  میرم  رف  زا  یـسیع  قطن  تسا  هتفای  ام  ِرَف  زا  قطن  نابز  ره  تسا  هتفات  رب  شوخ  قطن  یب  ام  هام  حیـصف  يراتفگ 

تـسا روط  نیا  ردـنا  ِعنَق  نَم  َّلَذ  تساجنیا  نآ  سکع  تابن  ردـنا  تسا  رگید  تابن  سپ  تاقث  يا  رکـش  زا  ددرگ  تدایز  ات  دوب  مد 
ار هلمج  نیا  تسا  روهـشم  هکناـنچ  ُهاـَلوَم : ُتنُک  نَم  وشم  لـفاغ  دوخ  نارادـیرخ  زا  ورم  نیدـنچ  دوخ  سفن  لاوج  رد  عِمَط  نَم  ّزَع 

ندرک كدوک  يرکاچ  صوصخب  ناقفانم ، هنعط  اما  .تسا  هدومرف  مخ  ریدغ  رد  عادولاهجح  زا  تشگزاب  ماگنه  ص )  ) لوسر

671 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

درگ ار  دوخ  نادنواشیوخ  دیدرگ  لزان  وا  رب  ( 214 ءارعش ،  ) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  هیآ َو  هک  یماگنه  .تسا  هدوب  همظعم  هَّکم  رد 
دومرف دروآ و 
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نارـضاح ضعب  .درک و  تعیب  وا  اب  داد و  تبثم  خساپ  ع )  ) یلع دشاب ؟ نم  نیـشناج  یـصو و  نم  زا  دعب  ات  دـنک  یم  تعیب  نم  اب  هک 
.تسا هتخیمآ  رگیدـکی  اب  ار  ناتـساد  ود  ره  انالوم  .يریذـپ  نامرف  تسا  یکدوک  هک  ترـسپ  زا  هک  تسا  وت  رب  دـنتفگ  ار  بلاـطوبا 

هلمج مالعا  ماگنه 

هالوم تنک  نم 

.تسا هدوبن  كدوک  هتشذگ و  یم  ع )  ) یلع نس  زا  لاس  یس  زا  شیب 

.دیآرب ینیب  زا  هک  یبآ  لوا  مض  هب  تسا و  مشخ  ینعم  هب  لوا  رسک  هب  ملخ  دولآ : ملُخ 

سوه يوه و  ياه  لـغ  اـهریجنز و  نت و  قودنـص  رد  يراـتفرگ  زا  ار  مدرم  نوچ  دـناوخ  یلوم  ار  ع )  ) یلع دوخ و  ببـس :...  نیز 
.درک دازآ 

ْمُهَرْـصِإ َو ْمُْهنَع  ُعَـضَی  َو  تسا : هدـمآ  ص )  ) لوـسر هراـبرد  میرک  نآرق  رد  هچنادـب  تسا  تراـشا  يدازآ : هب  توـبن  ندوـب  يداـه 
.ندومن یمرخ  .ندرک  يداش  ندرک : يدازآ  ( 157 فارعا ،  ) .ْمِْهیَلَع َْتناک  ِیتَّلا  َلالْغَْألا 

تیانک يوش : یب  ناـمیرم  ( 44 ءارـسا ،  ) ِهِدْـمَِحب ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  ورـس :...  دـنیوگ  نابز  یب 
زا اه  ینتسر  اه و  هزبس  داز ، ار  یسیع  یهلا  هخفن  زا  میرم  هکنانچ  ع .)  ) یسیع نداز  ناتـساد  هب  تسا  تراشا  و  اه ، ینتـسر  زا  تسا 

.دنیور یم  هخفن  نآ  زا  ناتخرد  زا  اه  هچنغ  اه و  گرب  و  نیمز ،

.نتسبآ تسبآ :

نوچ هک  یسیع  هب  میرم  ترشا  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  دنیوگ  یم  نخـس  ادخ  فطل  زا  تردق  نابز  هب  اه  گرب  فال : یب  ناشماخ 
(29 - 28 میرم ،  ) .دمآ نخس  هب  یسیع  درک و  تراشا  ع )  ) یسیع هب  تسیک  زا  لفط  نیا  دندیسرپ  وا  زا  يو  موق 
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تردـق رگناـیب  ناـبز  یب  اـم  .یلاـعت  قـح  تردـق  ناـیب  رد  تس  اـه ) گرب  اـه و  هزبـس   ) يوـش یب  ناـمیرم  هـتفگ  قـطن : یب  اـم  هاـم 
.تسا يرتشیب  حیضوت  دعب  تیب  رد  تسایوگ و  هداد ، ام  هب  ار  هوکش  ّرف و  نیا  هک  یتردق  نآ  هب  زین  نابز  ره  میراگدرورپ و 

یهلا هخفن  تکرب  زا  ع )  ) مدآ هکنانچ  دومرف  ینازرا  ودب  ادخ  هک  دوب  میرم  ّرف  دروآ ، رد  نخس  هب  ار  ع )  ) یـسیع هچنآ  یـسیع : قطن 
.تشاد هضرع  ناگتشرف  هب  تخومآ و  ار  اه  مسا 
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ناهایگ و ( ) 11 یحـض ،  ) .ْثِّدَـحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اَّمَأ  َو  تسا : میرک  نآرق  رد  .تمعن  زا  تسا  تراعتـسا  تابن »  ...: » هدرک تداـیز  اـت 
( .دوش نوزفا  تمعن  نآ  ات  دـنیوگ  یم  ساپـس  و  دـننز ، یم  مد  هتـشگ  ناشلاح  لماش  هک  يدزیا  تمعن  زا  دوخ  ياه  هولج  اب  اه  لگ 

فطل رد  عمط  دیاب  هتسویپ  سپ  .دوش  یم  هدوزفا  تساپس  اب  تسا و  تابن  رد  تابن  هتسویپ  دومرف  الاب  تیب  رد  تساجنیا : نآ  سکع 
: ثیدح رد  هچنآ  اب  موهفم  نیا  .تسا  تزع  بجوم  هک  تشاد  قح 

عِمَط نَم  َّلَذ  َِعنَق َو  نَم  َّزَع 

عمط تبـسانم  هب  تیب  نیا  رد  درک و  هیجوت  ار  ثیدح  نآ  تیب  نآ  رد  انالوم  میدید  هکنانچ  تسا ، ریاغم  رهاظ  هب  هدمآ  ( 5 / 1943)
كدـنا هک  درکن  تعانق  تمعن  كدـنا  هب  تسب و  یهلا  فطل  شیازفا  رد  عمط  دـیاب  دـیوگ  یم  قودنـص ، ياهب  ندوزفا  رد  یحوج 

فطل رد  نک و  رتشیب  ار  ساپـس  .تسا  َءاَشَی  اَم  ُهّللا  ُلَعفَی  وت  رادـیرخ  .تسا  يراوخ  ندرک  تعاـنق  كدـنا  نادـب  ندوب و  رادروخرب 
ار دوخ  ات  دنب  رتشیب  عمط  قح 
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.یناهرب سفن  لاوج  زا 

هِماَمتا یَلا  ار  وا  یضاق  نتخانش  لاسراپ و  هفیظو  دیما  رب  مود  لاس  یضاق  همکحم  هب  یحوج  نز  ندمآ  زاب 

هِماَمتا َیلا  ار  وا  یضاق  نتخانش  لاسراپ و  هفیظو  دیما  رب  مود  لاس  یضاق  همکحم  هب  یحوج  نز  ندمآ  زاب 

وگ نم  هلگ  زا  یـضاق  شیپ  نک  دـیدجت  ار  راـپ  هفیظو  نآ  نز  تسچ  يا  تفگب  درک و  نز  هب  ور  نَِحم  زا  یحوـج  زاـب  یلاـس  دـعب 
هنتف تسه  شیضام  يالب  زا  دیان  دای  شیضاق  نتفگ  دسانشنب ز  ات  نامجرت  نز  درک آ  ار  ینز  رم  نانز  اب  دمآرد  یضاق  رب  نز  نخس 

یـضاق تفگ  تشادن  يدوس  نز  ياهنت  هزمغ  تشارف  يزاوآ  تسناوت  یمن  نوچ  نز  زاوآ  دوش ز  وت  دـص  نآ  کیل  نز  ِزامغ  هزمغ 
هدینش وز  دوب  قودنص  رد  هَیُقل  تقو  هب  وک  دوز  تخانـشن  شیـضاق  دمآ  یحوج  رارق  وا  اب  ار  وت  راک  مهد  ات  رایب  ار  تمـصخ  وت  ور 

رگا کیل  مالغ  متـسه  ار  عرـش  ناج  زا  تفگ  ماـمت  یهدـن  ارچ  نز  هقفن  تفگ  نوزف  صقن  رد  عیب و  يرِـش و  رد  نورب  زا  زاوآ  دوب 
نآ تفگ  شتخاب  نآ  لغد و  نآ  دروآ  دای  شتخانشب  رگم  یضاق  نخس  نیز  نز  جنپ  شش  مبِعل و  نیا  سلفم  نفک  نم  مرادن  مریم 
عمج نَِحم : رادب  نم  زا  تسد  زاب ، سک  رگد  اب  رامق  نآ  لاسما  تفر  نم  تبون  یتخادنا  مردشـش  ردنا  راپ  یتخاب  نم  اب  جـنپ  شش 

.جنر تنحم ، هَنِحم :

ات تساوخ  رگید  ینز  زا  دسانشب  شزاوآ  زا  ار  وا  ادابم  تفگن  نخس  یـضاق  اب  دوخ  یحوج  نز   ) .ندادرارق مجرتم  ندرک : نامجرت 
.بیرف هَنِتف : .دیوگ ) نخس  وا  ياج  هب 
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تفگ الاب  تیب  رد  تسناوت :...  یمن  نوچ  .دوش  هدناوخ  تسنات  دیاب  تسناوت :
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نخـس تسناوت  یمن  یحوج  نز  نوچ  راب  نیا  نکیل  دنک ، یم  ربارب  دـص  ار  نآ  رثا  زاونلد  نخـس  تسا و  هزمغ  نانز  بیرف  ِتلیـسو 
.دربن شیپ  زا  يراک  اهنت  هزمغ  اب  دسانشب  ار  وا  یضاق  ادابم  دیوگ 

تسناوت یمن  اعبط  دوب و  قودنص  رد  یضاق  دمآ  قودنص  دیرخ  يارب  یضاق  لیکو  نوچ  میدید ، هتـشذگ  ناتـساد  رد   ) .رادید هَیُقل :
بحاـص ناـمه  وا  تسناد  شنتفگ  نخـس  زا  تفگ و  نخـس  هکنآ  اـت  تخانـشن  ار  وا  دوخ ، رـضحم  رد  ور  نیدـب  دـنیبب ، ار  یحوج 

.تسا يوش  هدهع  رب  فراعتم  دح  رد  نکسم  سابل و  كاروخ و  زا  نز  هنیزه  هقفن :...  .تسا  قودنص 

، یناـقاخ ناوید  رد  بیکرت  نیا  دـنا  هدرک  ینعم  ندروآ  فلت  ضرعم  رد  درن و  راـمق  یعون  ار  نآ  اـه  گـنهرف  همه  نز : جـنپ  شش 
.تسا بیرف  رکم و  نآ  زا  دوصقم  تسا و  هدمآ  نارعاش  رگید  راطع و  ریطلا  قطنم  نیقارعلا ، هفحت 

.2 تیب 2634 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نآ  یحالطصا  ینعم  يارب  .نتخاس  بولغم  .نداد  بیرف  زا  تیانک  نتخادنا : ردشش  رد 

همه نآ  يارو  زا  تهج  شش  ّسح و  جنپ  زا  وا  تسَر  درن  ِجنپ  شـش  نیز  تسا  هتـشگ  زرتحم  درف  تشگ  فراع  جنپ  زا  شـش و  زا 
زا ار  یفـسوی  درآ  رب  نوچ  نورب  دَوبَن  رگ  هشوگ  شـش  ِهَچ  نیز  لَزَتعاَو  اّرُط  َماَهوالا  َزَواَج  لزا  تاراشا  شتاراشا  دـش  تهگآ  درک 

يرصم هش  هاچ و  زا  هتـسَر  هدز  شولد  رد  لاگنچ  نافـسوی  نک  هراچ  هَچ  رد  ولد  نوچ  وا  ِمسج  ُنتُـس  یب  خرچ  يالاب  يدراو  نورد 
ولد توق  رهب  زا  بآ  ِصاّوغ  اهولد  وج  باحصا  بآ  غراف ز  وا  ولد  وج  بآ  هَچ  زا  رگید  ياهولد  هدش 
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سب لاثم  نیا  یچ ؟ خرج  و  هچ ؟ لبح  و  هچ ؟ ولد  دنمروز  ِنیِعَبصا  رد  وا  ولد  دنلب  خرچ  هتـسباو  اهولد  توح  ناج  ِتایح  توق و  وا 
نامک دص  یکی  رد  ناهنپ  درم  نارازه  دص  تسا  هدمآ  هن  دیآ و  هن  نآ  ِوفُک  تسکـش  یب  یلاثم  مرآ  اجک  زا  یچا  يا  تسا  کیکر 

دیاشگب هّرذ  نآ  ناهگان  ناهن  هّرذ  یکی  رد  یباتفآ  يا  هنفح  ردنا  نمرخ  نارازه  دـص  يا  هنتف  ِیتیَمَر  ذا  َتیَمَر  اَم  یکَوان  ِجرَد  ریت  و 
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یناسنا ره  هک  هساح ، جـنپ  تهج و  شـش  جـنپ : شـش و  نیمک  زا  تسج  نوچ  دیـشروخ  نآ  شیپ  نیمز  كـالفا و  ددرگ  هّرذ  هّرذ 
، تسین ینامـسج  ياه  هضراع  مسج و  هب  دودحم  فراع  كاردا  دراد  ماهیا  زین  رامق  رد  نآ  یحالطـصا  ینعم  هب  تسا و  مئاق  نادب 

.تسا دازآ  اهدیق  نیا  زا 

رانکرب اه  قلعت  نیا  همه  زا  وا   ) .تسوا نایز  ای  دوس  هب  یعون  هب  دـیآ و  یم  دـیدپ  یمدآ  يارب  هک  اه  هثداح  زاتیانک  درن : جـنپ  شش 
( .تسا

هرانک هتـشذگ و  اهرادـنپ  همه  زا  ماهوالا :...  َزَواَج  تسا  دازآ  دریذـپ  قلعت  گـنر  هچره  دوبک ز  ِخرچ  ریز  هب  هک  منآ  تمه  مـالغ 
.هتفرگ

نآ زا  ار  نارگید  دناوت  هنوگچ  دـشابن  اهر  مسج  دـیق  زا  دوخ  رگا   ) .تسا هدودـحم  نادـب  مسج  هک  یتهج  شـش  هشوگ : شـش  ِهَچ 
اُولَـسْرَأَف ٌهَراَّیَـس  ْتَءاج  َو  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  دراو ، هب  نآ  زا  ریبعت  تسا و  فراـع  زا  تیاـنک  خرچ : يـالاب  دراو  .دـناهرب )

.درک ورف  هاچ ] رد   ] دوخ ولد  وا  و  دنداتسرف ، يار  دوخ  هدنروآ  بآ  سپ  دمایب  یناوراک  و  ُهَْولَد : یلْدَأَف  ْمُهَدِراو 
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یم رـس  هب  نآ  مدرم  نایم  ناهج و  نیا  رد  ناگدـنام ، هاچ  رد  تاجن  يارب  وا  مسج  اما  تسا  خرچ  زارف  فراـع  حور  ( ) 19 فسوی ، )
.دنا هدیسر  يدبا  تداعس  هب  وا  داشرا  تکرب  زا  دنا ، نآ  تاقلعت  ایند و  دیق  زا  يراگتسر  ناهاوخ  هک  نانآ  نافسوی :...  .درب )

كدنا ياه  ملع  نیدـب  يزاین  ار  وا  اما  دـنور ، یم  وس  نآ  وس و  نیدـب  يروص  ياه  ملع  نتخودـنا  يارب  نارگید  رگید :...  ياهولد 
.تسا نارگید  داشرا  ناهاوخ  .تسین و 

تایح شخب  تایح  وا  شناد  اما  دـنهد ، قنور  نادـب  ار  دوخ  ياـیند  اـت  دـنزودنا  یم  كدـنا  شناد  نارگید  بآ :...  صاوغ  اـهولد 
.تسا نایوج 

هک توحو  ولد  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  و  دزاس ، یم  دازآ  قلعت  دـیق  زا  ار  بلاط  نآ  حور  يو  هکنآ  زا  تیانک  توح : ناـج  تاـیح 
.تسا جرب  ود  مان 

تیب لیذ  هب : دینک  هاگن  َتیَمَر :...  اَم  ( 2 تیب 2484 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تسا قح  ترضح  فرصت  رد  وا  لد  نیعبـصا : رد  وا  ولد 
( .تسادخ راک  تسین  وا  راک  دنک  یم  وا  هچنآ  . ) 2 / 2516
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تسا دودحم  یمـسج  وا  ( ) دراوملا برقا   ) .نآ دننام  ماعط و  زا  دریگارف  تشم  ود  ره  ای  تشم  کی  هچنآ  زین ) لوا  مض  هب  و  : ) هَنفَح
یمـسج رد  هک  یلاح  دراد  رب  رد  ار  یناهج  وا  لد  هک  تسا  یفراع  فصو  اه  تیب  نومـضم  .تسا ) هتفرگ  ياج  نآ  رد  یناهج  اـما 

.دهد تاجن  ار  مسج  هاچ  ناراتفرگ  ات  دـنکفا  یم  ار  دوخ  تیانع  ولد  هاچ ، زا  فسوی  هدـنروآرب  نوچ  وا  .تسا  هتفرگ  رارق  دودـحم 
رد هدرک  اهر  ار  ینامسج  ياه  قلعت  مسج و  وا 
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هّرذ رد  هک  تسا  دیـشروخ  نوچمه  یکاخ ، مسج  رد  وا  یکالفا  گرزب و  ناچ  .تسادخ  هدرک  دـنک  هچنآ  تسا و  هدـش  وحم  قح 
.دش دهاوخ  وحم  وا  ششخرد  ربارب  كالفا  نیمز و  دوش  اهر  رگا  دشاب و  ناهن 

دنات دـنچ  تسا  سب  ناج  قاـثُو  هتـشگ  ِنت  نیا  تسد  ود  ره  ناـج  نیا  زا  نت  يا  وشب  نیه  تسا  نت  دروخ  رد  هچ  یناـج  نینچ  نیا 
طلغ يا  سینک  رد  ناهنپ  هبعک  نارازه  يا  رخ  ِفوج  رد  ناهن  نایحـسم  يا  رََـشب  ردـنا  لـیئربج  نارازه  يا  تسـشن  یکـشَم  رد  رحب 

ار تروص  منک  نیِط  نیا  تمدـخ  نم  ارچ  هک  ناکد  ناریو  وت  ار ز  ناسیلب  رم  ناکم  رد  یناکمال  هاگ  هدجـس  سیلب  تیرفع و  ِزادـنا 
نآ فصو  هک  فراع  ناج  ناج : نینچ  نیا  لالج  ِرون  هشعـش  ینیبب  اـت  لاـمب  وکین  ار  مشچ  تروص  تسین  منک  نید  نوچ  بقل  نم 

.دش زاغآ  تیب 4565  زا 

نت رد  یناـج  نینچ  نتفرگ  ياـج  هتـشگ :...  نت  يا  .دریگ ) رارق  نآ  رد  یناـج  نینچ  هک  درادـن  ار  تیلباـق  نت   ) .راوازـس دروـخ : رد 
.دنزیر یکشم  رد  ار  ایرد  دنهاوخ  هک  تسا  نانچ  یکاخ ،

یم هدنز  ار  هدرم  ياه  لد  فراع  نینچ  .تسا  یـشخب  ناج  زا  تیانک  حیـسم »  » یـشخب و ماهلا  زا  تیانک  لیئربج » : » لیئربج نارازه 
.تسا هتفرگ  ياج  یکاخ  نت  رد  همه  نیا  اب  دشخب ، یم  ماهلا  ار  هدامآ  ياه  ناج  دنک و 

یمن هدجـس  ار  مدآ  تفگ  سیلبا  تسا : هدـمآ  اه  ثیدـح  میرک و  نآرق  رد  اهراب  هک  يا  هتکن  هب  تسا  تراشا  تیرفع : زادـنا  طلغ 
.دنکفا طلغ  هب  ار  وا  مدآ  رهاظ  .شتآ  زا  نم  تسا و  كاخ  زا  وا  هک  منک 

حرش
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677 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم ( 

فراع تسا و  ناج  تسا  یمدآ  تقیقح  هچنآ  .تسا  هدـمآ  يونثم  يواطم  رد  نوگانوگ  ياهریبعت  اـب  اـهراب  اـه  تیب  نیا  نومـضم 
.دنوش یم  هارمگ  دننیب و  یم  ار  وا  مسج  اهنت  ناهاگآان  اما  ناج ، رسارس  لماک 

هاش ترضح  رد  وا  تمزالم  هداز و  هاش  هّصق  حرش  هب  ندمآ  زاب 

هراشا

هاش ترضح  رد  وا  تمزالم  هداز و  هاش  هّصق  حرش  هب  ندمآ  زاب 

یمد ناج  اب  ناج  کیل  دوشگ  بل  یثحب  هب  هن  نکمم  چـیه  نیط  تشم  کی  رد  هدـید  نودرگ  تفه  نیا  ناریح  هش  شیپ  هداز  هاـش 
نُک رازیب  تتروص  زا  یتروـص  تسیچ  تروـص ز  سپ  تسا  ینعم  همه  نیا  تسا  یفَخ  سب  نیک  شرطاـخ  رد  دـمآ  دوـبن  شُماـخ 

تسا تّحص  ِناج  قشع  ماقس  سپ  ماقَس  زا  دناهج  یم  تماقَس  نآو  مالک  زا  دناهر  یم  تمالک  نآ  نک  رادیب  ار  هتفخ  ره  يا  هتفخ 
کین هش  نآ  لصاح  وجب  یناج  نیا  زج  ییوش  یمن  رو  وشب  ناج  زا  دوخ  تسد  نونکا  نت  يا  تسا  تحار  ره  ترـسح  شااه  جنر 

هلمج ور  هزات  شزادـگ  ردـنا  هم  وچمه  وُُمن  دـشاب  ناقـشاع  زادـگ  نآ  تخادـگ  یم  هم  نوچ  دیـشروخ  نآ  زا  وا  تخاون  یم  ار  وا 
یتَّحِـص دشابن  رت  شوخ  ضرم  نیز  یتبرـش  مدیدن  مَس  نیا  زا  رت  شوخ  دینک  نوزفا  مِک  روجنر  نیا  دلان  دـیما  دـنراد  اود  ناروجنر 

تفگ قبط  رب  هداهن  ناج  بابک و  لد  قَسَن  نیز  هش  نیا  شیپ  ُدب  یتّدم  یتعاس  مد  نیدب  تبـسن  اه  لاس  یتعاط  دشابن  رتهب  هنگ  نیز 
اب مرس  دراد  فَلَخ  رس  نارازه  دص  مَشَتُحم  رـس  زا  رز  زا  مریقف  نم  دیدج  منابرق  هظحل  ره  هش  نم ز  دیرب  رـس  یکی  یـسکره  زا  هش 

رد اپ  ود 
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نیز تسا  ردان  نت  رـس  اپ و  نارازه  اب  تسا  رـس  کی  اپ و  ود  دوخ  ار  یـسک  ره  نتخاب  ناوتن  قشع  رـس  یکی  اـب  نتخاـت  ناوتن  قشع 
کی شرارـش  زا  خزود  تفه  ناکمال  ردـنا  تسا  یمرگ  ندـعم  رت  مرگ  مد  ره  هماگنه  نیا  تسه  رَدَـه  لک  دـش  اه  هماـگنه  ببس 

679 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ناخد 

هاش ناج  هک  یلاح  رد  ین :...  نکمم  چـیه  يا ) هشوگ  رد  هتـسشنب  تسا  یناهج   ) .لماک ناسنا  ماقم  هب  تسا  تراشا  نودرگ : تفه 
.دوبن نتفگ  نخس  لاجم  وا  يارب  هاش  تبیه  زا  دوب ، نخس  مه  هاش  ناج  اب  هداز 

یم نوچ  هک  یتروص  اما  دراد ، یتروص  تسا و  مسج  ششوپ  رد  نارگید  نوچمه  رهاظ  هب  .تسا  لماک  ناسنا  فصو  یتروص :... 
.دیامن یم  رازیب  اه  تروص  رگید  هب  نتیسرگن  زا  ار  هدنرگن  دیاشگ  یم  نخس  هب  بل  ای  درگن و 

تروص رد  ار  ینعم  ای  ندـید  وا  رد  ار  یناهج  و  وا ، ندرک  هاگن  رد  يو  ندـش  هتفیـش  هاـش و  اـب  هداز  هاـش  ندـش  وربور  تبـسانم  هب 
نامرد ار  ناقشاع  قشع  يرامیب  دیوگ  یم  دناشک و  یم  ناقشاع  جنر  يرامیب و  قشع و  هب  ار  نخس  ندنام ، ناریح  ندرک و  هدهاشم 

.دوش نوزفا  جنر  زادگ و  نیا  مد  ره  دهاوخ  و  ناج ، مسج و  توق  بجوم  نآ  يروجنر  تسا و 

يدف مد  ره  دنک  یم  ار  دص  ود  نآو  يده  ناج  زا  دراد  ناج  دص  ود  وا 

اُهلاَثما ٌهَرشَع  ناوخ  ِیُبن  زا  اهب  هد  دناتس  ار  ناج  یکی  ره 

وا رب  مناشفارب  ناج  نابوکیاپ  ور  تسود  نآ  نم  نوخ  دزیرب  رگ 

نوچ تسا  یگدنز  رد  نم  گرم  مدومزآ 
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مالک هنیرق ، هب  سپ  تسا  نیس  حتف  هب  تیب  رخآ  رد  ماقـس »  » ساسا هخـسن  رد  مالک : زا  دناهر  یم  تسا  یگدنیاپ  یگدنز  نیز  مهر 
َءاج : » تسا برع  نخـس  رد  هکنانچ  تحارج ) ملَک : عمج   ) دـناوخ مه  فاک  رـسک  هب  ناوت  یم  یلو  .دـناوخ  فاک  حـتف  هب  دـیاب  ار 
یب نخـس  رگید  اب  وا  نخـس  اب  هک : تسا  نیا  نآ  ینعم  دوش  هدـناوخ  مالَک  رگا  و  دراوملا ) برقا  «. ) ِمالَکلا ِِبیَطا  نِم  ِماَلِکلا  ِءاَوَدـِب 
یم ینورد  ياـه  يراـمیب  زا  ار  وت  تسا و  شخبافـش  يوراد  وا  نخـس   ) .تسا یفلکت  نتفرگ  مـالک  ملع  ینعم  هب  ار  مـالک  .يزاـین 

.دیازفا یتسردنت  دیاز  قشع  زا  هک  يرامیب  قشع :...  ماقَس  سپ  .دناهر )

.يراذگاو ار  یناویح  ناج  دیاب  یتسه  یناسنا  ناج  ناهاوخ  رگا  يا  هدشن  یناف  هدناریمن و  ار  دوخ  زونه  هک  نت  يا  نت :...  يا 

یم لامک  ار ه  وا  نتخادگ  نآ  اما  تخادگ  یم  .باتفآ  ربارب  هام  هک  دوب  نانچ  هاش  شزاون  ربارب  هداز  هاش  شزادگ : ردـنا  هم  وچمه 
لاله تروص  هب  ددرگ و  کیراب  نوچ  هام  هکنانچ  دناسر ،

680 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دبای ومن  وا  زا  دسر و  قوشعم  هب  ات  دزادگ  یم  تسا  نینچ  قشاع  .تسوا  لماکت  همدقم  دیآرد 

: یِّبَنَتُم هدورس  هب  تسا  کیدزن  ناروجنر : هلمج 

ارم دوب  يرامیب  ات  هکارچ  تفر  تسد  زا  يرامیب  ارچ  هک  تسا  نیا  متیاکـش   ) داَضعا ِیل  َناَک  اَّمل  َناَک  دق  ُهَّنَال  ِماَقِّسلا  ُدقَف  یتَّیِکَـش  َو 
رتشیب رـس  کی  ناـنآ  .دـیرب  ار  شرتخد  ناقـشاع  زا  کـیره  رـس  هاـش   ) .دوخ اـب  تسا  هدازهاـش  نخـس  هش :...  تفگ  .دوب ) یمـسج 

ندعم .دنک ) یم  ینابرق  هظحل  ره  ارم  اما  دنتشگ ، هدوسآ  دش و  هدیرب  دنتشادن 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3743 

http://www.ghaemiyeh.com


دعب ياه  تیب  رد  دریگ و  یم  یمرگ  تسا  ناکمال  هک  الاب  ملاع  زا  قشع  هکارچ  تسا  رت  نوزف  یمرگ  ره  زا  قشع  یمرگ  یمرگ :... 
.دزابب هار  نیا  رد  رس  رازه  رس  کی  ياج  هب  دنک و  قوشعم  يادف  ار  ناج  دیاب  تسا  قشاع  هکنآ  .تسا  يرتشیب  حیضوت 

زج دشکن  ار  ام  شتآ  وت  رون  تمظع  ات  باتشب  دوز  رذگب ، رتدوز  طارص  زا  نمؤم  يا  تسوا  رس  رب  طارص  هرطنق  هک  دیوگ  خزود  هکنآ  نایب  رد 
يِراَن َأفطا  َكَرون  َّناَف  نمؤم  ای 

ام شتآ  وت  رون  تمظع  ات  باتشب  دوز  رذگب ، رتدوز  طارص  زا  نمؤم  يا  تسوا  رس  رب  طارص  هرطنق  هک  دیوگ  خزود  هکنآ  نایب  رد 
يِراَن َأفطا  َكَرون  َّناَف  نمؤم  ای  زج  دشکن  ار 

دُرم وت  ياه  شتآ  هنرو ز  مشتحم  يا  کبس  رذگب  شدیوگ  یِفَطنُم  فیعـض و  خزود  دوش  یم  یفـص  يا  ور  نیا  زا  قشاع  شتآ  ز 
وت رب  خزود  هن  اـت  راپـس  ادوس  نیدـب  تَتیِربک  دوز  سفن  نیا  ار  وا  دـناسخپ  یم  هک  نیب  سب  تسوا و  خزود  تیربـک  هک  رفک  مشتآ 

ِیُتب نم  نیچ  هشوخ  نم  ینمرخ  بحاص  وت  هک  داسک  مراد  نم  هچره  ددرگ  هنرو  داب  وچمه  نک  رذگ  تَّنج  شدیوگ  رارَش  هن  دزات 
.لپ هرَطنَق : ناما  وز  ار  نآ  رَم  هن  ار  نیا  رَم  هن  نانج  مه  میحَج و  وز  نازرل  تسه  نیچ  ياه  تیالو  وت  ما 

.2 تیب 1245 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نمؤم : ای  زج 

.تسا هتفرگارف  ار  وا  دوجو  رسارس  قح  قشع  هک  نمؤم  زا  تیانک  قشاع :

.شوماخ یِفَطنُم :

ُهَراجِْحلا ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  زین : ( 15 نج ، ًابَطَح .(  َمَّنَهَِجل  اُوناکَف  َنوُطِـساْقلا  اَّمَأ  َو  هیآ : هب  تسا  تراشا  خزود : يربک 
(24 هرقب ، ). 

حاحص  ) .مغ زا  ای  یتسین  زا  دوب  هدرمژپ  .سخب  .ندیناسخب  ندیناسخپ : يدمآ  مّنهج  ران  هیام  يدز  اه  لد  رد  وت  شتآ  مشخ  نوچ ز 
، ندیناسخب سرفلا )
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.ندرک شوماخ  زا  تیانک  .ندیناجنرت 

682 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هب شیب  مِک  یناملـسم  تمیق  هب  كرت  يا  یناسخپ  هک  دیاب  ارچ  ار  لد  ناهج  رامیت  هب  یناسآ  نت  يداش و  نیزگب و  یهدـنا  یب  وا  زا 
سفن سفن : نیا  ارمح  زج  تسین  ییاود  ار  ادوس  هک  یم  نآ  رایب  اغوغ  رد  دـیناسخپب  ار  ناج  مغ  هک  یم  نآ  رایب  یناسخپن  اه  هدـعو 
قـشع یمرگ   ) یمرگ ندعم  تفگ  تیب 5064  رد  .دزاـس ) یم  شوماـخ  تسا  رفک  نآ  هیاـم  هک  ار  خزود  شتآ  نمؤم  رون   ) .نمؤـم

روهشم ثیدح  زا  هدافتسا  اب  اه  تیب  نیا  رد  .تسا  ناکمال  رد  ( 2 / 1245

نِمُؤم اَی  زُج 

دیاب دـنز ، یم  هلعـش  نانآ  لد  رد  ادـخ  مشخ  شتآ  هک  ینانورد  هریت  هک  دـیازفا  یم  دـنک و  یم  ریـسفت  نمؤم  رون  هب  ار  یمرگ  نا  . 
دزاس یم  شوماخ  ار  خزود  شتآ  اهنت  هن  رون  نآ  .دزاس  شوماخ  ار  هلعش  نآ  ات  دنهاوخ  يرای  رون  نیا  زا  نآ  نتخاس  شوماخ  يارب 
هشوخ تادوجوم  همه  هک  تسا  مظعا » ِهَّللا  ُِّیلَو   » دنلب تبتر  هب  تراشا  نیا  دزادنا و  یم  هزرل  هب  زین  ار  تشهب  دوخ  ششخرد  اب  هک 

.دنتسه وا  یهَّللا  تافص  یلاع و  لامک  نمرخ  نیچ 

رخآ وا  رمع  هدیـسران  دیـشک  یم  نیا  نانَک  نادند  یتّدم  تفاتن  رب  ناج  دـب و  نازوس  سب  ربص  تفاین  تصرف  ار  هراچ  شرمع  تفر 
یب قاـنتعا  تسا  رتشُـش  رعَـش و  رگ ز  شَـسُبل  تفگ  تفج  قوشعم  ِینعم  اـب  دـش  تفر و  تفهن  رد  دـش  وز  قوشعم  تروص  دیـسر 

ثحابم نیا  لاصِولا  ُتایاِهن  رد  ممارخ  یم  لایخ  زا  وا  نت  نایرع ز  مدش  نم  تسا  رتشوخ  شباجح 
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هب ات  راکـشآ  ددرگن  راگیب و  تسه  رازه  دص  یـشوکب  رو  ییوگب  رو  تسا  ینتفهنب  سپـس  نیز  دیآ  هچره  تسا  ینتفگ  اجنیدـب  ات 
تـسا ربهر  ار  ناییایرد  نآ  صاخ  تسا  رتبا  یکـشخ  هب  نیبوچ  بکرم  دوب  نیبوچ  بکرم  تنیا  زا  دـعب  دوب  نیز  تسا و  ریـس  ایرد 

683 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دوب  نیقلت  یشماخ  ار  نایرحب  دوب  نیبوچ  بکرم  یشومخ  نیا 

بجع دـیوگ  یمه  وا  تسارچ  شماـخ  بجع  ییوگ  یمه  وت  دـنز  یم  وس  نآ  قشع  ياـه  هرعن  دـنک  یم  تلوـلم  هک  یـشومخ  ره 
نارازه دـص  دـنز  یم  هرعن  باوخ  رد  یکی  نا  رک  دنتـسه  رَمَـس  نیز  ناشوگزیت  ربخ  یب  وا  مدـش  رک  هرعن  نم ز  تساجک  شـشوگ 

نیبوچ بکرم  شِک  یـسک  نآو  رـش  روش و  نآز  رک  تسا و  نآ  دوخ  هتفخ  ربـخ  یب  وا  يولهپ  هتـسشن  نیا  دـنک  یم  نیقلت  ثحب و 
نیز تسین  تسین  مان  ترابع  رد  ار  وا  لاح  تسا  يردان  ایوگ  هن  تسا و  شومخ  هن  تسا  یهام  دوخ  وا  بآ  رد  دـش  هقرغ  تسکش 
نیا زا  سوسحم  رد  کـیل  دورو  یب  کـیکر و  دـمآ  لاـثم  نیا  بدا  زا  تسا  نورب  نتفگ  نیا  حرـش  بجعلاوـب  نآ  تسه  ود  ره  ود 

.رتگرزب ردارب  .هداز  هاش  شرمع : تفر  دوبن  رتهب 

.نالان نانک ، يراز  نانَک : نادند 

هب رمع : هدیـسران  .درک ) یم  جنر  لمحت  يراز  هلان و  اب  یتدـم   ) بل هب  دـمآ  یم  فان  زا  ناشناج  بش  مین  ات  نانَک  نادـند  نینچ  نیا 
.دمآ رس  هب  شرمع  .هدیسران  بولطم  لامک 

.یمشیربا هماج  یعون  دنا : هتشون  یمود  ینعم  رعَش  يارب  همان  تغل  هلمج  زا  اه  گنهرف  رد  .نیئوم  هماج  رعش : سبل  .ششوپ  سُبل :
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رعش رگا  لاح  ره  هب  تفرگ  مه  لوا  ینعم  هب  ناوت  یم  درادن و  يرتشیب  روهظ  ینعم  نآ  رد  هدش  هتـشون  نآ  يارب  هک  ییاهدهاش  اما 
.تسا ینعم  کی  هب  ود  ره  ثحب  دروم  تیب  رد  رتشش  رعش و  دشاب  یمشیربا  هماج  ینعم  هب 

یشوغآ مه  یگتسب و  لد  هچنآ  دشاب ، هچره  نت  بلاق   ) .تسا دنمشزرا  ینعم  هب  رتشـش  رعـش و  تیب  نیا  رد  .يرتشوش  ریرح  رتشُش :
يارب نآ  بلاـطم  كرد  هک  ار  اـه  ثحب  یخرب  ثحاـبَم : نیا  .دوش ) یم  یکی  وا  ناـج  اـب  نم  ناـج  نوـنکا  تسا و  ناـج  دـیاش ، ار 

بلاطم رتشیب  هکنانچ  اهرظن ، نداد  ناشن  لیلد و  ندروآ  اب  ار  یخرب  داهن و  نایم  رد  یناسآ  هب  ناوت  یم  دشابن  راوشد  ناگمه 

684 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

دیاب تسین  نکمم  لالدتـسا  اب  نآ  ندـیمهف  هک  تساه  بلطم  اما  تسا  هدـش  نایب  یلیثمت  ياه  سایق  اب  تسا و  تسد  نیا  زا  يونثم 
.تسناد ار  نآ  ات  تفای  يردص  حرش 

: ایرد هب  ات 

تسال رحب  نورد  اپ  ناشن  سپ  تساه  ياپ  ناشن  نیا  رحب  بل  ات 

طابر اه و  نطو  اه و  هِد  تسه  طایتحا  یکشخ ز  ِياه  لزنم  هکنآز 

ریس زا  تسا  تراعتـسا  و  یتشک ، زا  تیانک  نیبوچ : بکرم  فوقـس  هضرع و  یب  سبح  جوم و  تقو  فوقو  رد  ایرد  ياه  لزنم  زاب 
راکـشآ اه  تقیقح  هک  تسا  گرم  زا  سپ  .دـنهن و  یم  نآ  رد  گرم  زا  سپ  ار  مسج  هک  توبات  هب  تسا  یحیملت  نآ  رد  .نورد و 

.دوش یم 

هکنانچ یـشومخ : نیا  .دننکیم ) ریـس  نورد  يایرد  رد  هک  ینافراع  زا  تیانک   ) .دـندرون یم  ار  ایرد  یتشک  اب  هک  ناحالم  ناییایرد :
تراشا
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تیب نیا  رد  .دوش  هتـسناد  دوهـش  فشک و  هار  زا  ات  .دوب  دـیاب  شوماخ  درک و  ناوت  یمن  نایب  نابز  اب  ار  بلطم  زا  موس  هتـسد  دـش ،
هلحرم نیا  رد  یـشوماخ  نیا  دنـسر  یم  دصقم  هب  دنیامیپ و  یم  ار  ایرد  زارد  هار  یتشک )  ) نیبوچ بکرم  اب  ناییایرد  هکنانچ  دیوگ 

.تسا تقیقح  هب  ندیسر  تلیسو  دننک  یم  ینورد  ریس  هک  نالدایرد  يارب 

.دنا هداهن  اپ  نورد  يایرد  ریس  هب  هتشگ و  غراف  مدق  اب  اه  لزنم  ریس  زا  هک  نانآ  نایرحب :

.ایوپ ناج  هب  مارآ  نت  هب  ایوگ ، ناهن  رد  دنا و  شومخ  رهاظ  هب  هک  تسا  هتـسد  نیا  فصو  دـعب  ياه  تیب  تیب و  نیا  یـشومخ : ره 
يورین سک  ره  .تسا  هاگآ  ناشناغف  زا  دراد  ناج  شوگ  هکنآ  درادـنپ و  یم  شوماخ  ار  نانآ  دونـش  یم  سِح  شوگ  اب  اـهنت  هکنآ 

وا گناب  تسا  هتسشن  وا  دزن  هکنآ  اما  دروآ  یم  رب  دایرف  هک  تسا  هدیباوخ  نتفگ  نخـس  نوچ  گناب  نآ  درادن  ار  گناب  نآ  ندینش 
.دونش یمن  ار 

اهزاوآ زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب 

دنا هدیشوپ  هتسناد و  اهزار  دنا  هدیشون  قح  ماج  هک  نافراع 

685 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دنتخود  شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  راک  رارسا  ار  هکره 

.ندیسر داحتا  هلحرم  هب  نتشذگ و  نورد  ریس  رکفت و  زا  نتسکش : نیبوچ  بکرم 

نـشور یتهج  زا  لاثم  درک و  نشور  اه  لاثم  ندروآ  اب  ار  تقیقح  دیاب  نایانـشآان  يارب  هک  دنک  یم  تاشا  هتکن  نیدب  انالوم  سپس 
.هدننکفا طلغ  هب  یتاهج  زا  اما  تسا  هدننک 

ربخ هک  ار  نآ  ایوگ : هن  تسا و  شوخ  هن 
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.دیدرگ قحلم  ودب  دش و  وا  نوچ  دیاب  درک  فصو  ناوت  یمن  ار  وا  .دماین  زاب  يربخ  دش 

هاشداپ نتخاون  و  يروجنر ، زا  دوب  شارِف  بحاص  نیکچوک  نآ  هک  ردارب  هزانج  هب  نینایم  ردارب  ندمآ  ناگداز و  هش  زا  نیگرزب  ندش  یفوتم 
هِضعَب ِریرقت  عم  هاش ، نآ  رظن  تلود و  زا  دیسر  ودب  ینیع  یبیغ و  میانغ  زا  رازه  دص  هاشداپ ، شیپ  دنام  هدش ، ناسحا  ِگنَل  مه  وا  ات  ار  نینایم 

و يروجنر ، زا  دوب  شاِرف  بحاـص  نیکچوـک  نآ  هک  ردارب  هزاـنج  هب  نیناـیم  ردارب  ندـمآ  ناـگداز و  هش  زا  نیگرزب  ندـش  یفوـتم 
رظن تلود و  زا  دیسر  ودب  ینیع  یبیغ و  میانغ  زا  رازه  دص  هاشداپ ، شیپ  دنام  هدش ، ناسحا  ِگَنل  مه  وا  ات  ار  نینایم  هاشداپ  نتخاون 

هِضَعب ِریرقت  عم  هاش ، نآ 

تسا و رحب  نآ  زا  هک  تسا ؟ یک  نیک  دـصاق  تفگ  شدـید  هاش  طقف  دـمآ  گرزب  نآ  هزانج  رب  طسو  نآ  دوب و  روجنر  نیکچوک 
دب مه  ار  وا  درک  راگدای  یتسه  هک  شدـیزاون  هش  رتدرُخ  ردارب  نآز  ردارب  نیا  ردـپ  نآ  روپ  تفگ  فِّرعم  سپ  تسا  یهام  مه  نیا 
رد نآ  یفوص  دباین  هک  هغلغ  یلاع  دید  دوخ  لد  رد  دیدب  یناج  ناج  ریغ  دوخ  نت  رد  دینَح  راز  نآ  هاش  زاون  زا  راکـش  شـسرپ  نآ 
یم مد  هب  مد  باِبق  نوچمه  وا  شیپ  هّرذ  هّرذ  تفاکـش  یم  نادـنخ  ران  نوچ  وا  شیپ  تفاـب  گنـس  هوک  راوید و  هصرع و  هلچ  دـص 

دیدق هنهک و  سب  خرچ  اهرظن  رد  عاص  هاگ  يدش و  مدنگ  هگ  كاخ  عاعـش  یهاگ  يدش  نزور  هگ  باب  باب  حتف  نوگ  دـص  درک 
بیغ نارازه  دـص  دـسر  شمـشچ  نینچ  کش  یب  اضق  زا  دـسج  زا  تسراو  هکنوچ  ابیز  حور  دـیدَج  ٌقلخ  یمد  ره  شمـشچ  شیپ 
راـبغ زا  دوشگ  رب  نآ  تروص  رد  ار  مشچ  دوب  هدـناوخرب  بتک  ردـنا  وا  هچنآ  دـیدب  دـنیب  ناـمرحَم  مشچ  هچنآ  دـیدپ  دـش  شـشیپ 

رب رَصب  رد  يزیزع  لحک  وا  تفای  َرن  هاش  نآ  بکرم 
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.رامیب يرتسب ، شارف : بحاص  دیِزَم  نِم  لَه  نز  هرعن  شوزج  وزج  دیشک  یم  نماد  رازلگ  نینچ 

.ندیدرگ یکین  دنب  ياپ  ندش : ناسحا  گنل 

.دناسانشب ودب  ار  وا  تساوخ  فرعم  زا  تفرگ و  انشآان  ار  دوخ  تخانش  یم  ار  وا  هکنآ  اب  دصاق :...  تفگ 

.تسا هدازهاش  نآ  نادناخ  زا  تسا : رحب  نآ  زا 

.هتخوسلد زا  تیانک  .نایرب  ذینح :

.نتخاس دوخ  هتفیرف  ار  وا  ییوجلد  اب  ندرک : راکش  شسرپ  اب 

یمن تسد  نآ  رب  اه  هلچ  ندنارذگ  اب  یفوص  هک  دید  یحوتف  دوخ  لد  رد   ) .شیاشگ زا  تیانک  .ناوارف  فعـش  روش و  هلغلغ : یلاع 
ره نورد  دید و  هتشادرب  ار  اه  عنام  هک  داد  تسد  وا  رب  یتلاح  یـشوماخ  نآرثا  رب   ) .گنـس زا  هتخاس  .نیگنـس  تفاب : گنـس  .دبای )

يارب ار  يّرِـس  دش و  یم  هدوشگ  دومن و  یم  يا  هبق  وا  مشچ  شیپ  يا  هرذ  ره   ) .دبنگ هَُّبق : عمج  باِبق : .دیدرگ ) دـیدپ  وا  يارب  زیچ 
هتفگ تسا  فالخ  نآ  رادـقم  رد  و  مدـنگ .) يارب  رتشیب   ) هنامیپ عاص : .گرزب ) هاگ  دومن  یم  کچوک  هاگ  .تخاس  یم  راکـشآ  وا 

هظحل ره  دش و  یم  نوگرگد  وا  نورد  هدید  رد  ءایـشا   ) .مرگ تشه  لهچ و  دصهن و  رازه و  ود  يواسم  دنا  هتفگ  و  دم ، راهچ  دـنا 
.4 تیب 2379 / لیذ  هب : دینک  هاگن  يوغل  ینعم  يارب  .هدوسرف  هنهک ، دیدق : .دومن ) یم  یلکش  هب 

.ٍدـیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَی  ْمُْکبِهْذـُی َو  ْأَـشَی  ْنِإ  ( 5 دـعر ،  ) .ٍدـیِدَج ٍقـْلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  تسا : میرک  نآرق  زا  هـتفرگ  .وـن  شنیرفآ  دـیدج : قـلخ 
، رطاف  ) .ٍدیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَی  ْمُْکبِهْذـُی َو  ْأَشَی  ْنِإ  ( 7 ءابـس ،  ) .ٍدیِدَج ٍْقلَخ  یَِفل  ْمُکَّنِإ  هدجـس 10 )  ) .ٍدیِدَج ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  ( 19 میهاربا ، )

ْنِم ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  ( 16
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یم لماک  فراع  رظن  هجوت و  نایب  هب  يو ، رب  هاش  ندنکفا  رظن  هاش و  رضحم  هب  هنایم  رسپ  ندیسر  تبـسانم  هب  ( 15 ق ،  ) .ٍدیِدَج ٍْقلَخ 
هدش دیدپ  تمایق  ییوگ  ددرگ  یم  راکشآ  وا  رب  اه  تقیقح  هک  دهد  یم  ینشور  نانچ  دنکفا  کلاس  رب  فراع  هک  رظن  نآ  .دزادرپ 

دوش و رت  نوزفا  ینشور  نیا  دهاوخ  یم  ( 22 ق ،  ) .ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَـشَکَف  اذه  ْنِم  ٍهَْلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََقل  تسا 
رد هلمج  نآ  یلو  دنناد  یم  هروس ق  هیآ 30  زا  هتفرگ  ار  دیزم » نم  له   » هلمج ناحراش  ضعب  نوسلکین و  .دیوگ  یم  ٍدیِزَم  ْنِم  ْلَه 

ماقم اب  هچنآ  تسا  خزود  هتفگ  هیآ  نآ 

688 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا ( 35 ق ،  ) ٌدیِزَم اْنیََدل  اهِیف َو  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  هیآ  دراد  تبسانم 

او دمد  لِد  زک  ینـشلگ  هابت  ددرگ  دـمد  لِگ  زک  ینـشلگ  تسا  مرخ  دـیور  لقع  زک  ینـشلگ  تسا  مد  کی  دـیور  لَقب  زک  ینـشلگ 
دوخ رب  رازلگ  ِرَد  هک  میا  هتسدلگ  هس  ود  نیا  نوبز  نآز  ناد  هتسدلگ  هس  ود  کی  ناتسلگ  نآز  نام  هتـسناد  هزماب  ياه  ملع  هاَتَحُرف 

قـشع يدرگ و  رداچ  درگ  نان  تدنرآ ِز  غراف  مه  یمد  رو  ناََنب  زا  اغیرد  ناج  يا  دتف  یم  نان  هب  مد  ره  اه  حاتفم  نانچنآ  میا  هتـسب 
ینامز نیا  دوب ، ترـس  کی  رگم  یتشگ  اهدژا  يدوب  رام  نز  نان و  ُرپ  تدیاب  يرهـش  کلم  نز  جوم  دش  نوچ  تاقـستسا  زاب  نانَز 

نیا ون  ياهرد  نُک  زاب  ار  هناد  نازوسب  ناردب  ار  ماد  دوب  خَـف  خزود  تسا و  هناد  وت  صرح  دوب  خزود  رـس  تفه  ياهدژا  رَـس  تفه 
هناخ
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ادص نآ  تسا  ریغ  سکع  دوخ  دـشاب ز  یک  راتفگ  ار  هوک  ادـص  يراد  ربخ  یب  یهوک  وچمه  ادـگ  رن  يا  یتسین  قشاع  وت  نوچ  ار 
نارگید سکع  ود  ره  تقوذ  مشخ و  تسین  سکع  مه  زجب  تلاوحا  هلمج  تسا  يرگید  سکع  هک  ناس  نآز  وت  ِتفگ  دـمتعم  يا 

هعِمال لایخ  سکع  یک  هب  ات  درد  رجز و  هنیک  هب  ار  وا  دـهد  هک  درک  هچ  رخآ  فیعـض  نآ  ار  ناوع  نآ  ناوع  مشخ  هداّوق و  يداـش 
هرهب یب  مرجال  ریغ  ِّرپ  اب  مه  ریت  دریگ  دیص  دوب  وت  لاب  ّرپ و  اب  وت  ریس  دوب  وت  لاح  تراتفگ ز  هک  ات  هعقاو  نیا  تددرگ  ات  نک  دهج 

ملع  ) .دـیور مخت  زا  هک  هزبس  هرت و  لَقب : راس  کبک و  دـناروخ  شهاش  مرجال  راسهوک  زا  دوخ  هب  درآ  دیـص  زاب  ریط  محل  زا  تسا 
، دنام رطاخ  رد  هک  تسا  نادنچ  تسین  رادیاپ  نآ  رثا  دروآ ، یم  دیدپ  یطاسبنا  دهد و  یم  یـشیاشگ  ار  رطاخ  دنچره  يروص  ياه 

.تسا يرتشیب  حیضوت  دعب  ياه  تیب  رد  تسا و  یندنام  دزاس و  یم  نشور  ار  لد  دسر  لد  رب  قح  بناج  زا  هچنآ  اما 

.امرخ اشوخ ، زین ) ءاف  حتف  هب  و  : ) هاتحُرفاو

689 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ار هدـنریگارف  دـنریگ ، ارف  ناملعم  اه و  باتک  زا  هک  یباستکا  ياه  شناد   ) .يرهاظ ياه  مع  .یبسک  ياـه  ملع  هزماـب :...  ياـه  ملع 
دنا هدرک  شوخ  لد  یباستکا  ملع  هب  هک  نانآ  .تسا ) رایسب  زا  كدنا  ادخ - زا  هدش  تضافا  ملع  ملع - نآ  ربارب  اما  دیآ ، یم  شوخ 

.دنتسین هاگآ  ملعنآ  زا 

.يدام ياه  تذل  زا  يریگ  هرهب  زا  تیانک  نان :
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: ناـنب .دـتفا ) یم  نامتـشگنا  زا  نآ  دـیلک  اـنالوم  ریبعت  هب  اـی  مینک و  یم  شومارف  یپ  رد  یپ  ار  اـه  ملع  نآ  يریگارف  هار  هک  اـغیرد  )
نا دـیلک  .میا  هدروآ  تسد  هب  هک  يروص  شناد  زا  يریگ  هرهب  كدـنا  اب  ام  هکارچ  تسا  هتـسب  ام  يور  هب  ملع  نآ  هنازخ   ) .تشگنا

هاگن نآ  يوغل  ینعم  يارب  اقستسا : .میتسه ) ینامسج  ياه  تذل  راتفرگ  میـشابن ، نان  رکف  هب  رگا  میا و  هدنکفا  تسد  زا  ار  اه  هنازخ 
یـشوخلد لانم و  لام و  زا  یبلط  نوزفا   ) .تسا لاـنم  لاـم و  زا  یبلط  نوزف  زا  تیاـنک  تیب  نیا  رد  و  . 3 تیب 1949 / لیذ  هب : دـینک 

ود ره  نآ  هک  يرهش  دیآ ، یم  دیدپ  وت  رد  ییاشگرهش  سوه  يدیسر  نانز  قشع  نان و  هب  رگا  ددرگ ، یم  رتشیب  مد  ره  يدام  ياه 
.دهاوخ رتشیب  یهد  رتشیب  ار  وا  هچره  هک  تسا  بلط  نوزف  سفن  فصو  يدوب :..  رام  .دشاب ) هتشاد  ار 

اَهل تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  رـس : تفه  ياـهدژا  خزود و  تسا  هدرـسفا  یتلآ  یب  مغ و  زا  تسا  هدرم  یک  وا  تساـهردژا  تسفن 
دیزم ینم  له  دـنیوگ  ِتأَلَتما  لَه  هچره  هک  تسا  ندز  هناـبز  رد  خزود  نوچ  وت  توهـش  صرح و  شتآ  ( 44 رجح ،  ) .ٍباْوبَأ ُهَْعبَس 

.دیآ خساپ 

قـشع هک  يدـلقم  زا  تیانک  ادـگ : رن  .دـنکفا ) تخزود  رد  اـت  دـشک ، یم  نآ  يوس  هب  ار  وت  اـیند  یهرویز  هب  وت  صرح   ) .ماد خـف :
رد هوک ، زا  هک  تسا  یگناـب  نوچ  نآ  ندـناوخ  يروـص و  ملع  ندرک  رب  زا   ) .دـنایامن یم  بلاـط  ار  دوـخ  رهاـظ  هب  دادـن و  ینورد 

هکنانچ قوذ :...  مشخ و  .دزیخ ) یم  رب  ادص  باتزاب 
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زا هتـساخرب  ددرگ  دـیدپ  وت  رد  یقوشای  ییآ و  مشخ  هب  رگا  تسا ، يرگید  زاوآ  سکع  تسین ، وک  زا  هوک ، زا  هدـش  سکعنم  زاوآ 
نیگهودنا ای  يوش و  داش  رگا  يدلقم و  ندومن  یقشاع  رد  هکارچ  تسا ، يرگید  قوش  ای  مشخ و  سکع  تسین  وت 

690 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هتشگ دیدپ  وت  لد  رد  يرگید  زا  هک  تسا  سکع  تسین  وت  زا  هودنا  يداش و  نآ  يدرگ 

هاش ای  مکاح  مشخ  سکع  هکلب  تسین  ناوع  زا  مشخ  نآ  دریگ  مشخ  یـسک  رب  هاشداپ  اـی  مکاـح  رما  هب  ناوع  رگا  هداوق :...  يداـش 
دناسر يدرم  هب  ار  ینز  يداوق  ای  و  دریگ ) مشخ  يو  رب  نآ  رفیک  هب  ات  هدرکن  یمتس  ناوع  هب  وا  هکارچ   ) هدمآ دیدپ  وا  رد  هک  تسا 

.هدربن یتذل  دوخ  هکارچ  تسا  نت  ود  نآ  يداش  سکع  وا  يداش  دوش ، هاش 

یـشاب هتـشادن  يا  هدارا  دوخ  زا  ینک و  راتفر  هنادـلقم  رگا  .شیپ  ياه  تیب  موهفم  ندرک  نشور  يارب  تسا  یلاـثم  ریت : دریگ  دـیص 
هب دیص  نآ  زا  دوش  راکش  دروخ و  يدیـص  هب  رگا  ریت  نآ  .دروخ  فده  هب  دور و  دوز  ات  دندنب  یم  نآ  رب  رپ  هک  یتسه  يریت  دننام 

.تشاد دهاوخ  يا  هرهب  هدرک  راکش  هچنآ  زا  دنک ، یم  راکش  درپ و  یم  دوخ  ِرَپ  اب  هک  نیهاش  اما  دسر ، یمن  ریت 

ياه ملع  ( 21 هعقاو ،  ) .َنوُهَتْـشَی اَّمِم  ٍْریَط  ِمَْحل  َو  تشهب : هراـبرد  مـیرک  نآرق  هـب  تـسا  یحیملت  نآ  رد  .هدـنرپ  تشوـگ  ریط : ِمـَحل 
دنب رد  اب  زج  نآ  دومن و  نشور  تفرعم  رون  اب  ار  نورد  دیاب  .دوب  دیابن  هّرغ  نادب  اما  دهد  یم  یشیاشگ  دنچره  يروص 
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هب يا  هزات  ِرد  ددرگ  گنهامه  ترادرک  اب  تراتفگ  هک  یشوکب  يرآ و  دنب  رد  ار  ود  نیا  رگا  .تسین  رسیم  توهش  مکش و  ندروآ 
.دوب دهاوخ  تنورد  سکع  تراتفگ  راتفر و  هکلب  تسین  هنادلقم  ینک  هچنآ  ییوگ و  هچنآ  تقو  نآ  رد  .دوش  یم  هدوشگ  تیور 

دنچ ناوخ  رب  مجَّنلا  ِلَّوا َو  طلغ َز  مد  نیا  ار  هجاوخ  دیامن  رگ  تسابَه  رد  اوه و  رد  یکاخ  وچمه  تساوه  زا  دوبن  یحو  زک  یقطنم 
زک سایق  يّرحت و  هد  ار  نایمـسج  سای  یحو  زا  تتـسین  نوچ  ادـمحا  يَوَتحا  ٍیحَِوب  ّالا  َوُه  نا  يَوَه  نَع  دَّمَُحم  قِطنَی  ام  هک  ات  طـخ 

يوه زا  دریگ  هشیپ  تعدـب  هک  ره  يَدُـه  تاداهتجا  يّرحت و  یب  لاـصو  هبعک  رد  تسین  يّرحت  هک  لـالح  يرادرم  تسه  ترورض 
691 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  دشک  شتخت  ات  تسا  نامیلس  هن  دشُک  داب و  دَرب  َرب  شداع  وچمه 

داع راو  باَّصق  شدشکب  ات  درب  یم  رانک  رب  هداهن  شدـنزرف  وچمه  لوکا  يدرم  فک  رد  هّرب  وچمه  لوُذَـخ  ِلاّمح  تسا  داب  ار  داع 
ار دای  نیِرَقلا  َسِئب  نآ  تسکـشب  ناـشدرُخ  نیتسوپ  هگاـن  دـینادرگب  نوچ  دوب  راـیغا  دنتـشادنپ  دوخ  ِراـی  دوب  رابکتـسا  داـب ز  نآ  ار 

لیَذ داب  نیا  ناتتسد  زا  دنکرب  لیَخ  ربِک  رپ  يا  دنپ  يداد  دوه  داع  وچمه  وا  دنکـشب  تِک  نآ  زا  شیپ  داب  تسا  هنتف  سب  هک  نکـشب 
تسد داب  درآ  رب  دیآ  لجا  نوچ  تسا  تسار  دوخ  قلاخ  اب  رِس  هب  وا  قانتعا  درک  امش  اب  يزور  دنچ  قافن  زا  داب و  تسا  ّقح  رکـشل 

ناور نایآ  سفن  ره  رذگ  هر  نیب  نهد  ردنا  ار  داب 
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راز شدراد  نادند  درد  لیقث  داب و  يا  هّرذ  ددرگ  هوک  دتف  رد  نادند  هب  دیامرف  وچ  قح  دوب  نمآ  وا  زا  اه  نادند  قلح و  رف  ّرک و  رد 
.درک دامتعا  نآ  رب  ناوتن  دشاب  هدیسر  وا  ناربمیپ  هلیسو  هب  تیّدحا و  تاذ  ردصم  زا  زج  هچنآ  دوبن :...  یحو  زک  یقطنم  لیلع  و 

.رابغ ءابه : ابَه :

.تسا دوصقم  هدنناوخ  ای  هدنونش  قلطم  هجاوخ : يا 

ٌیْحَو اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  .يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  .تسا َو  ص )  ) لوسر هرابرد  هک  مجن  هروس  ياه 3 و 4 و 5  هیآ  هب  تسا  تراشا  مجَّنلا : ِلَّوا َو 
هب یقطنم  لالدتـسا  هار  زا  هچنآ  تسا و  تقیقح  هدنراد  نایب  دشاب  هدش  هضافا  ادخ  بناج  زا  هک  یملع  .يوُْقلا  ُدـیِدَش  ُهَمَّلَع  .یحُوی 

.دیامرف دعب  تیب  رد  هکنانچ  تفرگارف  دیاب  ترورض  هب  ار  نآ  اما  .تسین  تقیقح  مامت  دیآ  تسد 

.يدیمون سأی ، ساَی :

.دنا مورحم  تقیقح  تخانش  زا  هک  نانآ  .دنا  هدشن  یکی  قح  اب  هدرکن و  اهر  ار  يدوخ  هک  نانآ  نایمسج :

.تقیقح نتفای  يارب  تسا  ششوک  يِّرحت :

مکح ندرک  يراج  یهقف  حالطصا  رد  هجیتن و  نتفرگ  يارب  تسا  يربک ) يرغص و   ) همدقم ود  بیترت  یفـسلف  حالطـصا  رد  سایق :
دشاب نآ  هباشم  هک  رگید  عوضوم  رب  تسا  یعوضوم 

692 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زا ار  ملع  هک  تسین  تـبترم  نآ  ار  ناـگمه  نوـچ  . ) 3 تیب 3581 / لـیذ  هب : دـینک  هاـگن  .تسین  تسرد  اـه  عوـضوم  همه  رد  نآ  و 
یهلا باذع  راتفرگ  دـشک و  یم  تعدـب  هب  راک  هنرگو  دـنزادرپب  سایق  يّرحت و  هب  دـیاب  ترورـض  هب  دـنرآ  تسد  هب  یهلا  ردـصم 

سایق يرحت و  تسا  یسرتسد  تقیقح  هب  هک  ار  نآ  اما  .دش  دنهاوخ 
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( .تسین وا  يارب 

ربَح تسا  هدرک  ار  هلبق  رم  بش  هب  ای  ربا  زور  يّرحت  تاسایق و  نیا 

.2 تیب 2648 / لیذ  هب : دینک  هاگن  داب : داع و  وجم  ار  يّرحت  نیا  سایق و  نیا  ور  ِشیپ  هبعک  دیشروخ و  اب  کیل 

.3 تیب 3102 / لیذ  هب : دینک  هاگن  داب : نامیلس و 

ار نایداع  داب  دروخ ، یم  ار  نآ  ماجنارـس  درب و  یم  هتفرگ  رانک  رد  ار  يا  هرب  يراوخرپ  درم  هکنانچ   ) .هدـننک راوخ  ناوارف  لوذـخ :
هاگن نانچ  دوخ  رانک  رد  ار  وا  درب  یم  نتـشک  يارب  ار  هرب  هکنآ  شدـنزرف : وچمه  .دـنک ) ناشکاله  ات  درب  یم  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا 

دعب تیب  رد  هکنانچ  ربا ، ندـید  ماگنه  نایداع  رادـنپ  هب  تسا  تراشا  .درب  یم  نتـشک  يارب  اـما  .تسوا  دـنزرف  ییوگ  هک  دراد  یم 
.تسا هدمآ 

ِِهب ُْمْتلَْجعَتْـسا  اَم  َوُه  َْلب  انُرِطْمُم  ٌضِراع  اذـه  اُولاق  ْمِِهتَیِدْوَأ  َِلبْقَتْـسُم  ًاضِراع  ُهْوَأَر  اَّمَلَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراشا  داب : نتـشادنپ  رای 
يارب هدنراب  يربا  نیا  دنتفگ  تسا  هداهن  ناشاه  يداو  هب  يور  هک  دندید  ار ) باذع  ربا   ) يار نآ  نوچ  سپ  ٌمِیلَأ : ٌباذَع  اهِیف  ٌحـیِر 

نیتسوپ ( 24 فاقحا ،  ) .تسا كاندرد  یباذع  نآ  رد  هک  تسا  يداب  .دیدرک  باتش  نآ  نتـساوخ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هن  تسام ،
.راتفر ندرک  نوگرگد  زا  تیانک  ندنادرگ :

.دنک دوبان  نایاع  نوچمه  ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  نک  رود  دوخ  زا  ار  ینیبدوخ  .تسا  ینیبدوخ  ربکت و  زا  تیانک  داب  نکشب : ار  داب 

ینعی یُفپ ، لج  زع و  يادخ  تردق  زا  ار  امـش  هک  تفرب  دوه  نابز  رب  دنک ، كاله  هچ  هب  ار  ام  دوه ) موق   ) دنتفگ نداد : دنپ  دوه و 
ار امش  هک  دوب  سب 
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یم مه  رد  ار  امـش  يورین  داب   ) .رایتخا نتفرگ  تسد : زا  لـیذ ، ندـنکرب  ص 38 ) يدابآروس ، نآرق  صـصق   ) .دـنک كاله  يداب  هب 
دوخ ناوت  هکنانچ  دنکش 

693 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.4 تیب 148 / لیذ  هب : هدینک  هاگن  نادند : درد  داب و  .تشاد ) دیهاوخن  يرادهگن 

دوب هاگ  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  انآ  ادخ  مشخ  هنرگو  دنوشن ، وس  رگید  هب  قح  يرادربنامرف  هار  زا  هک  ار  ادخ  ناگدنب  تسا  يراذنا 
: دیامرف وا  هک  دنک  نآ  تسادخ و  نامرف  رد  زیچ  ره  هکارچ  ددرگ  نایز  ناشیارب  دنناد  یم  شیاسآ  ببس  ار  هچنآ  هک 

دنک یم  يراع  فطل  نیز  شا  يد  رد  دنک  یم  يراهب  هگ  قح  ار  داب 

وا تشگ  تشک و  ِناج  دوب  تشذگ  یم  نمآ  هک  تسا  داب  نامه  نیا  دـنک  یم  رّطعم  شدوه  رب  زاب  دـنک  یم  رـصرص  داع  هورگ  رب 
هک ناج  وا ز  درآ  رب  بر  ای  بر و  اـی  سوبَد  ددرگ  یم  تسد  نآ  مشخ  تقو  سوب  تسد  تدرکب  هک  سکنآ  تسد  تشک  ِگرم 

نارکنم دنک  ناراب  اه  کشا  شتخس  مشچ  وش  رافغتسا  رد  نادند  ُِنب  زا  ور  داب ، نیز  يُدب  لفاغ  ناهد  يا  ناعَتسُم  يا  ار  داب  نیا  ربب 
ریخ ربخ  هگ  رشب  هاش  زا  مکیپ  دیوگ  داب  درد  وش ز  اریذپ  نیه  ار  قح  یحو  درَم  یتفریذپن ز  نادرم  مد  نوچ  دنک  ناوخ  هَّللا  درد ، ار 

نامیلس نوچ  وت  لاح  يدوب  راو  نامیلـس  رگ  میک ؟ دوخ  هاش  فلاغ ز  وت  وچ  نم  مَِین  دوخ  ریما  مرومأم  هکنآز  رَـش  موش و  هگ  مروآ 
کیل تفقاو  نم  دوخ  زار  رب  یمدرک  تَفَک  ِکُلم  یمتشگ  متسا  هیراع  وت  ِلاّمح  یمتشگ 
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هب ات  مهجرب  هنایغای  وت  هپـسا  مهد ز  اه  ینوگنرـس  تداع  وچ  سپ  راچ  هس  يزور  ار  وت  تمدخ  منک  یم  راعتـسم  نم  ییقای  وت  نوچ 
رـس رب  ناشکرـس  دوخ  نامز  نآ  دـنوش  نمؤم  ناگلمج  دوخ  نامز  نآ  دوش  مغ  هیام  تنامیاک  نامز  نآ  دوش  مکحم  وت  نامیا  بیغ 
دوخ هنحـش  نیراد و  کلام  يوتـسم  يدرگ  بیغ  رد  رگ  کیل  راد  ریز  رد  نزهار  دزد و  وچمه  راقتفا  دننک و  يراز  نامز  نآ  دنود 
دوخ لبط  وت  مه  هاش و  وت  مه  ینک  دوخ  راک  راگیب و  زا  یتسَر  میقس  تسا و  راعتسم  هزور و  ود  هن  میقم  ِّیهاشداپ  ّیگنحش و  يوت 

694 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  ینز 

هاگ تسا  هتسب  نادب  یگدنز  یمدآ و  شیاسآ  درذگ و  یم  ناهد  رد  هک  داب  تفگ  شیپ  تیب  رد  .ندناسرن  بیـسآ  نتـشذگ : نمآ 
تشک رب  هک  يداب  .دنک  یم  نایب  ار  داب  نایز  زا  يرگید  هنومن  تیب  نیا  رد  .دنتسناد ) یم  داب  ار  نادند  درد   ) .دوش یم  رازآ  بجوم 

.دنک یم  دوبان  دزیر و  یم  مه  رد  ار  تشک  دهاوخ  ادخ  نوچ  دیشخیب ، یم  ورین  ار  اه  هتشک  تشذگ و  یم  راز 

دوشم و یلیس  هاگ  دیسوب ، یم  ار  وت  تسد  هک  یـسک  تسد  .تفـص  تلاح و  ندش  نوگرگد  يارب  يرگید  لاثم  سکنآ :...  تسد 
(. دنک یم  زاغآ  ینمشد   ) دروخ یم  تا  هرهچ  رب 

.ینهآ زرگ  سوبد :

.هداتفا وا  نادند  رد  داب  هک  تسا  یسک  لاح  فصو  درآرب : بر  ای  بر  ای 

میرک نآرق  زا  هتفرگ  درد : ار  نارکنم  جاردننآ ) زا  همان ، تغل   ) .ندرک ییایح  یب  ندرک : تخس  مشچ  .مرش  یب  مشچ  تخس : ِمشچ 
ُّرَّشلا ُهَّسَم  اذِإ  َو  تسا :
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ادـخ دای  هب  نید  ناگرزب  نماـما و  لوسر و  ناـمرف  ندینـش  اـب  نوچ  یتفرذـپن :...  نادرم  مد  نوچ  ( 51 تلـصف ،  ) .ٍضیِرَع ٍءاعُد  وُذَف 
.نک مهف  هدش  طلسم  وت  رب  هک  يدرد  زا  ار  ادخ  نامرف  نونکا  يداتفین 

یم ار  ع )  ) نامیلـس تخت  هکنانچ  مرب ، یم  نامرف  دـیامرف  ار  سکره  مقح  ترـضح  نامرف  رد  نم   ) .تسا داـب  نخـس  متـسا : هیراـع 
تیب لیذ  هب : دـینک  هاگن  تداع : وچ  سپ  .متفگ ) یم  زاب  وت  هب  ار  اـهربخ  مدوب و  یم  وت  راـیتخا  رد  يدوب  نامیلـس  مه  وت  رگا  .مدرب 

.2 / 2648

ْمَلَف .َنیِکِرْـشُم  ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  ُهَدْـحَو َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  انَـسَْأب  اْوَأَر  اَّمَلَف  میرک : نآرق  هب  تسا  تراـشا  ناـگلمج :...  دوخ  ناـمز  نآ 
هچنادب و  میدروآ ، نامیا  هناگی ) يادخ   ) ادخ هب  اهنت  دـنتفگ  دـندید  يار  ام  باذـع  نوچ  سپ  انَـسَْأب : اْوَأَر  اََّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی 

-84 رفاغ ،  ) .دیشخبن ناشدوس  نانآ  نامیا  دندید  يار  ام  باذع  هکنیا  زا  سپ  نکیل  .میدش  رفاک  میتسناد  یم  ادخ  کیرـش  يار  نآ 
.ندومن قح  هدارا  میلست  ار  دوخ  ندش : يوتسم  بیغ  رد  ( 85

رما هب  ادـخ و  هدارا  رد  تسا  صاخـشا  رد  هک  تلاـح  ره  تسا و  مسج  رد  هک  نوکـس  تکرح و  ره  تسا و  تعیبـط  رد  هـک  رثا  ره 
نیا وا  ریبدـت  شـشوک و  هک  درادـنپ  نانچ  ددرگ و  لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  دوش  رادروخرب  يواـیند  ياـه  تمعن  زا  نوچ  یمدآ  .تسوا 

هب ماگنه  هک  دوب  هاگ  .دتفا و  یم  ادخ  دای  هب  ددرگرب  وا  زا  راگزور  نوچ  .هتخاس  هدامآ  يو  يارب  ار  خارف  یناگدنز 
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ار دوخ  هشیمه  هکنآ  رتهب  سپ  .تسا  هتشذگ  نداتفا  دای 
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.يدرگ نیراد  کلام  انالوم  هدومرف  هب  دراد و  تسار  تناهج  نآ  ناهج و  نیا  راک  ات  يراپسب  ادخ  هب 

هعقاو نیا  تددرگ  ات  نک  دهج  هعمال  لایخ  سکع  یک  هب  ات 

ناهد قلح و  یکـشاک  يدروخ  كاخ  ناهج  ام  رب  دروآ  گنت  ولگ  نوچ  دوب  وت  لاب  ّرپ و  اب  وت  ریـس  دوب  وت  لاح  تراـتفگ ز  هک  اـت 
كاخ رکـش  نیا  بارـش و  نیا  بابک و  نیا  تسا  هدـش  نیگنر  نآ  هک  ار  یکاخ  کیل  تسا  هدـمآ  يراوخ  كاـخ  دوخ  ناـهد  نیا 
یکاخ مه ز  تسوک  ِكاخ  مه  نیا  داد و  شمحل  گنر  تسوپ  محل و  اهنآ  دش  ّيدروخ و  هکنوچ  رسپ  يا  نیـشقن  تسا و  نیگنر 
ینادب ات  شوخ  روگ ، دنا  گنر  کی  هلمج  شبَح  یمور و  قاچفق و  ودنه و  دنک  یم  یکاخ  زاب  مه  ار  هلمج  دـنز  یم  لِگ  رب  هیخب 

نوچمه ناد  هتـسب  رب  نآ  ریغ  سب  تسا و  هَّللا  ُهغبِـص  یقاـب  گـنر  راعتـسُم  رکم و  تسا و  شوپور  هلمج  راـگن  گـنر و  همه  نآـک 
قاع ِناج  رب  دوب  یقاب  دبا  ات  قافن  نارفک و  ِگنر  ّکش و  گنر  نیدباع  رب  دوب  یقاب  دبا  ات  نیقی  ّيِوقت  گنر  قدص و  گنر  سرج 

تـشز نید  موی  ات  اج  هب  نآ  دش و  انف  نت  نیقداص  بوخ  يور  ّرف  قرب و  انَف  وا  مسج  یقاب و  نآ  گنر  اغد  نوعرف  ّییور  هیـس  نوچ 
رب ار  نایوخ  لفط  دهد  یگنس  نف و  گنر و  ار  كاخ  سَبَع  دنا  نیا  كاّحَض و  نآ  مئاد  سب  بوخ و  نآ  بوخ  تسا و  تشز  نآ 

.ندومن دودحم  نتخاس ، گنت  ندروآ :...  گنت  دهد  یگنج  نآ 

هب
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یم او  ییاهراک  هبو  دراذگ  یم  انگنت  رد  ار  یمدآ  مکـش ، ندرک  ریـس  میروآ  گنت  شیدنادب  رب  ناهج  میروآ  گنج  سواک  نامرف 
.دروخ یم  كاخ  ناهد  قلح و  شاک  يا  سپ  .تسیابن  هک  دراد 

.دروخ یم  كاخ  قلح  شاک  تفگ  هک  شیپ  تیب  رب  تسا  یکاردتسا  هدش : نیگنر  هک  یکاخ 
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هب هداد و  تیهام  رییغت  سپس  هدوب ، كاخ  زا  هک  تسا  ییاه  یکاروخ  زا  تیانک  نیگنر ، كاخ  .دروخ  یم  كاخ  مه  نونکا  دیوگ 
.دیوگ دعب  ياه  تیب  رد  هکنانچ  هدمآرد  نوگ  هنوگ  ياه  تروص 

: قاچفق ( 12 نونمؤم ،  ) .ٍنیِط ْنِم  ٍَهلالُـس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  دزاـس : یم  ار  مسج  لِـگ  كاـخ  زا  ندز : هیخب  لِـگ  رب  كاـخ  زا 
یم بورـشم  ار  نآ  اگلو  ند و  دور  هک  یتیحان  یبرغ ، تسا : هدش  میـسقت  تمـسق  ود  هب  نآ  رزخ و  رحب  لامـش  رد  یتیحان  .قاچپق 

.قاط کچوک  قاط و  غلا  ياهوک  نوحیس و  يالفس  هرد  نایم  یتیحان  یقرش ، دزاس و 

.2 تیب 1337 / لیذ  هب : دینک  هاگن  هّللا  هغبص  ینعم  يارب  .تسا  یکی  اه  هدیرفآ  همه  رد  هچنآ  .ددرگن  نوگرگد  هچنآ  ُهللا : ُهَغبِص 

یندـنامان تیراـع و  دـبای  یم  شرورپ  نآ  زا  مسج  هک  اـهزیچ  رگید  تسا  یندـنام  تسا و  هللا  هغبـص  هچنآ  زج   ) .یتیراـع هتـسب : رب 
.ددنب اپراچ  ندرگ  رب  هک  گنز  سرج : .تسا )

.نادنخ رایسب  كاّحَض :

.يورشرت سَبَع :

هکارچ ینتفر ، نایم  زا  تسا و  یضراع  هدش  رگیدکی  زا  ءایشا  صاخـشا و  ییادج  بجوم  اه  مادنا  اه و  لکـش  اه و  گنر  زا  هچنآ 
هبرف خارف و  وا  تسوپ  تشوگ و  دروخ  ار  نآ  یمدآ  .دش  مدنگ  كاخ  تسا  كاخ  نآ  تسا و  یکی  اهنآ  همه  لصا 
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گنر تسا  نینچمه  .تخاس  اذغ  دنفـسوگ  تشوگ  زا  یمدآ  دندروخ و  ار  نآ  نادنفـسوگ  دش و  لیدبت  فلع  هب  كاخ  ای  دیدرگ 
اما .ددرگ  یم  دوبان  ضارعا  نیا  همه  دور  كاخ  رد  اه  مسج  نوچ  .میلقا  نآ  ای  میلقا  نیا  زا  دیپس  ای  هایس  نامدرم ، نوگ  هنوگ  ياه 
هک تسا  یتغبـص  نآ  دـنک و  یم  ریبـعت  هّللا » ُهغبِـص   » هب نآ  زا  اـنالوم  هک  تسا  يزیچ  تـسین  ینتفر  ناـیم  زا  دراد و  تلاـصا  هـچنآ 

بحاصت رـس  رب  نایمدآ  نایم  هک  یگنج  دیوگ  سپـس  .تسین  ینتفر  نایم  زا  تسا و  یندـنام  ور  نیدـب  .مسج  هن  تسا  ناج  ضراع 
ناکدوک هک  تسا  یگنج  نوچ  ددرگ ، یم  اپرب  نانآ  نایم  کلم  داژن و  رـس  رب  هک  یگنج  ای  دـهد ، یم  تسد  نوگ  هنوگ  ياهرویز 

.تسا يرتشیب  حیضوت  هدنیآ  ياه  تیب  رد  هکنانچ  دننک  یم  يزاب  بابسا  ندروآ  تسد  هب  رس  رب 
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اب نخـس  نیا  دریگن  رد  ناـهد  ردـنا  دوش  ناـن  رتشا  ریـش و  دـنزگ  یم  فک  نآ  صرح  زا  ناـکدوک  دـنزپ  يریـش  رتشا و  يریمخ  زا 
هک نیا  رکش  تسا  تفآ  دص  هزیتسا و  ار  لفط  تسا  یکدنا  وا  تّوق  يراب  رکش  تسا  یکش  رادنپ و  لهج و  ردنا  كدوک  ناکدوک 

تشگ مه  هب  دیآ  عمج  لهج  حالـس و  نوچ  بیقر  ره  يالب  تّوق  زا  هتـشگ  بیداان  لفط  ناریپ  نیا  زا  ياو  تسا  تّوق  یب  نف و  یب 
يا هن  ملاظ  یمولظم و  هک  رکـش  روفُک  زو  يدـیهر  ینوعرف  هک ز  روصق  زا  شیورد  درم  يا  نک  رکـش  متـس  زا  زوس  ناهج  ینوعرف 

مکشا يا  هنتف  ره  ینوعرف و  زا  نمآ 
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رپ مکـشا  ویر  رکم و  زا  تسا  عنام  نان  مغ  شِک  وید  نادـنز  دوب  یلاخ  مکـشا  ددـم  مزیه  زا  تسین  ار  شـشتآک  دزن  یهَّللا  فال  یت 
هدرک ز ناور  مخ  شورخ  زا  هدرک  هریت  ار  اه  لـقع  شورف  یـشال  رحاـس  نارجاـت  ویرغ  يو  رد  ار  وید  نارجاـت  وید  رازاـب  ناد  تول 
ار یلدـنچ  دـننز  یم  ّزیمم  مشچ  رد  كاخ  دـننت  یم  رب  ار  كاخ  مشیرب  نوچ  سلغ  باـتهم و  یـسابرک ز  هدرک  سرف  نوچ  يرحس 

دهد یگنج  نآ  رب  نامکدوک  وچمه  دـهد  یگنر  ار  كاخ  هکنآ  كاپ  دـنهد  یم  يدوسح  ناـمیخولک  رب  دـنهد  یم  يدوع  گـنر 
لاجر اب  دـناشن  یک  قح  ار  لفط  لاجم  دوبن  ناغلاب  اب  ار  لفط  ناک  ِّرز  نوچمه  كاخ  نامرظن  رد  ناکلفط  نوچ  ام  كاـخ  ُرپ  ینماد 

نوچ یناروناج  لکـش  ریمخ ، زا  ناکدوک  یمرگرـس  يارب   ) .اهرهـش اه و  هید  رد  لاودتم ، تسا  هدوب  یمـسر  يرتشا :...  ریمخ و  زا 
هب رگا  .درادن  ارچ  هک  دندروخ  یم  غیرد  دندید و  یم  ار  نآ  ناکدوک  اهدیع ) رد  رتشیب   ) دـنتخاس یم  نآ  دـننام  دنفـسوگ و  رتش و 

توق يرابرکش : .دنتفریذپ ) یمن  دوش  یم  بآ  ناهد  رد  تسا و  ریمخ  اهنآ  دنتفگ  یم  دندوب  اه  همسجم  نآ  ناهاوخ  هک  یناکدوک 
.درک یم  هچ  دوب  رایسب  رگا  كدنا ، تسا  یتوق  كدوک 

هدراذگ رس  تشپ  ار  ینایلاس  هک  ینادرم  زا  تسا  يا  هوکش   ) .بدا یب  هتخومان ، بدا  بیداان :
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: شیورد هدرم  يا  نک  رکـش  .تسا ) هتخپان  كدوک و  نانچمه  نانآ  درخ  اما  دنراد ، داشرا  يوعد  دـنا و  هتخومآ  دـنچ  ینانخـس  و 
: ریظن

مرادن يرازآ  مدرم  روز  هک  مرازگ  تمعن  نیا  رکش  هنوگچ 
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.دراد رب  رس  یمدآ  دوش  ریس  مکش  نوچ  دراد و  یم  زاب  رکم  زا  دنک و  یم  دنبرد  ار  سفن  وید  یگنسرگ  یلاخ : مکشا 

 ...: رحاس نارجات  ( 7 - 6 قلع ،  ) .ینْغَتْـسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک  تسا : میرک  نآرق  رد  هچنادب  تسا  تراشا  تول : رپ  مکـشا 
.دنبیرفب ار  مدرم  دنهاوخ  اهنت  ییاوقت و  هن  دنراد و  یملع  هن  هک  يربهار  نایعدم  زا  تیانک 

: هدرک ناور  مخ 

راوس یِّمُخ  رب  هتفر  اهرفس  رد  راکشآ  شاف  هم  هدیشود ز  ریش 

سلغ رد  .یکیرات و  سَلَغ : ( 3 / 1162 تیب 1163 - لیذ  هب : دینک  هاگن   ) باتش هدیشورف  هدومیپب  نآ  باتهام  هدومن  یسابرک  لکش 
.دنا هدوشگ  یناکد  ایند  رازاب  کیرات  رد  تسامنهار  هام  نوچ  هک  قح  ّیلو  بایغ  رد  ییامنهار  نایعدم  هکنادب  تسا  یحیملت 

یم ار  نآ  هک  تسوب  شوخ  یبوچ  .لدنـص  لدنچ : .دسر ) هچ  ناکدوک  هب  ات  دـنبیرف  یم  ار  غلاب  نادرم   ) .غلاب لقاع  زا  تیانک  ّزیَمُم :
رـس رب  ام  هتـسارآ و  ام  هدید  رد  ار  كاخ  هک  ییادخ  هزنم  هکنآ : كاپ  .دـنایامن ) یم  ابرلد  ار  یحور  یب  ابیز و  ار  یتشز   ) .دـننازوس

.هتساخرب گنج  هب  رگیدکی  اب  نآ 

رتدب نانآ  زا  اما  .دـنا  شهیب  كدوک و  هک  رکـش  دـص  دـنا و  شوخلد  اه  هچیزاب  هب  دـنا  ناکدوک  نوچ  هک  نانآ  يارب  تسا  یلیثمت 
هنسرگ تیادخ  رگا  هک  دزادرپ  یم  تظعوم  هب  سپـس  دنراد  ییاوشیپ  يوعد  دنرآ و  درگ  ار  ینادان  حالـس  دنا  هشیدنا  هاتوک  ناریپ 

هب دراد  هاگن 
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.ییآرب نادان  مدرم  نتفیرف  یپ  رد  هاگنآ  ینک  ینوعرف  يوعد  ددرگ  خارف  تیزور  رگا  هچ  تسا  وت  حالص 

هتخپ ماخ  تسه  ات  دوش  هنهک  رگ  هویم 
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دیپس وا  شیر  وم و  دشاب  هچرگ  شُهزیت  ره  رب  وا  تسا  هروغ  لفط و  شرت  ِماخ  نآ  هلاس  دـص  دوش  رگ  مان  هب  شدـنیوگ  هروغ  دوبن 
ییرود یلباقان و  نینچ  اب  مَرَک  نآ  مزَک  دـنک  نم  اب  بجع  يا  ما  هدـنام  هدیـسران  اـی  مسر  هک  دـیما  تسا و  فوخ  ِّیلفط  نآ  رد  مه 

نامشوگ وُط  تسا  هدرک  ام  ناقاخ  امئاد  اوُسَأیَت  َال  مدیوگ  یم  مرک  نآو  وس  چیه  زا  راودیموا  متسین  ییروگنا ؟ ارم  هروغ  نیا  دشخب 
رد سیـس  ِنابـسا  نوچ  میزادـنا  تسد  میور  نازادـنا  تسد  دز  الـص  نوچ  میِوَگ  رد  يدـیماان  رد  ام  هچرگ  اوُطَنقَت  اـَل  دـشک  یم  ار 

ینعم تسا  یناج  ایـشا  هلمج  اجنآ  هکنآز  ین  ماج  اجنآ  میرادرب و  ماج  ین  ماگ  اـجنآ  میزادـنا و  ماـگ  سینا  ِياـعرَم  يوس  ندـیود 
«41  » تسا ینعم  دناینعم  ردنا 

دنامن یتشز  هیاس  ار  هم  رون  دـنامن  یتشخ  رب  تشخ  اجنآ  هکنوچ  بارخ  ردـنا  دوب  هیاس  یب  ِرون  باـتفآ  ینعم  هیاـس ، تروص  تسه 
نیا رهب  نتشگ  هراپ  تسا  كدنم  هیاس  عفد  رهب  هوک  تسا  ینـشور  یحو و  تشخ  ياهب  نوچ  تسا  ندنک  رب  دوب  نیّرز  رگا  تشخ 

زا دفاکـشاو  نان  ِصرق  دز  شفک  رب  نوچ  هنـسرگ  دنز  مه  شنورد  رد  ات  دش  هراپ  دمـص  ِرون  دز  وچ  هُک  ِنورب  رب  تسا  كدـنا  رون 
هیاس بش ز  زوس  هیاس  ددرگ  خرچ  رون  هک  ات  نیمز  يا  زیخرب  خرچ  نایم  زا  نیا  دزرا  نتـشگ  هراپ  نارازهدـص  ناهد  مشچ و  سوه 

رد دـناوخ  دـهَم  ار  نیمز  قح  نالفط  رهب  ناکم  دراد  یم  گنت  ار  ناـغلاب  ناـکلفط  هراوهاـگ  نوچ  نیمز  نیا  زور  ِّیغاـی  يا  تسوت 
«42  » دناشف نالفط  رب  ریش  هراوگ 
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اهـــــــــش نـــــــــک  غلاـــــــــب  دوز  ار  ناـــــــــکلفط  اـــــــــه  هراوـــــــــهگ  نـــــــــیا  زا  دـــــــــمآ  گـــــــــنت  هناـــــــــخ 
__________________________________________________

.تسینّابر ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 41)

.دناشف نالفط  رب  هراوهگ  رد  ریش  نوسلکین : هخسن  ( 42)

700 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

«43  » راشتنا غلاب  درک  دناوت  ات  رادم  قِّیَض  ار  هناخ  هراوگ  يا 

.اناک نادان و  ریپ  اسب  اناد و  هتخپ و  ناوج  اسب  .دراین  لامک  زارد  رمع  یگنیرید و  دوش :...  هنهک  رگ  هویم 

 ...: دیپس شیر  وم و 

رس يوم  شیر و  ِيوم  وم  نآ  تسین  رشب  فصو  هیس  ِيوم  نآ  تسه 

نوـچمه ندـماین ، رد  نیقی  هلحرم  هب  ندوـب : دـیما  فوـخ و  رد  ریپ  میخیـش و  اـم  هتـشگان  ناوـج  هک  ریفن  درادرب  دـهم  ردـنا  یـسیع 
( .نازرل دیما  میب و  نایم  تسا و  ناوتان  تقیقح  تخانش  رد  هتشذگ  وازا  ینایلاس  هکنیا  اب   ) .نتسنادن ار  تقیقح  ناکدوک 

تسا دزیا  صاخ  هن  تسا و  ریپ  هن  وا  تسا  دوخ  اب  را  دیپس ، شیوم  دوب  نوچ 

.راگدرورپ تیانع  زا  تسا  تراعتسا  .ناتـسُوم و  .وم  مرَک : تسا  یقافآ  وا  تسا  شرع  زا  هن  وا  تسا  یقاب  شفـصو  ییوم ز  رـس  رو 
هب يا  هروغ  زا  ارم  ایآ  .دنام ) مهاوخ  دیما  میب و  نیا  نایم  رد  ای  دیناسر ؟ دـهاوخ  یگتخپ  هب  تفای و  دـهاوخرد  ارم  ادـخ  فطل  ایآ  )

.دناسر یم  ندش  روگنا 

دـیورب و نم ، نارـسپ  يا  ِهَّللا : ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  ِهیِخَأ َو ال  َفُسُوی َو  ْنِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهْذا  َِّیَنب  ای  تسا : میرک  نارق  زا  هتفرگ  اوُسأیَت : اـَل 
یم زاب  ندش  دـیمون  زا  ارم  یهلا  مرک  ( ) 87 فسوی ،  ) .دیـشابم دیمون  ادـخ  تمحر  زا  دـینک و  وج  تسج و  يار  شردارب  فسوی و 

( یکرت : ) وُط .دراد )
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ای ُْلق  تسا : میرک  نآرق  زا  هتفرگ  .دیشابم  دیماان  اوطَنقتال : خالگنـس )  ) .اصوصخ یـسورع  ینامهم  امومع و  ندرک  اپرب  نشج  يوط 
.نتفاین تاجن  هار  .یگدنامرد  زا  تیانک  .لادوگ  وگ : ( 53 رمز ،  ) .ِهَّللا ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع 

لعن راهچ  بسا : تفـص  رد  و  .میهد ) یم  تکرح  اوه  رد  يداش  زا  ار  اه  تسد  نام  ندـناوخ  هنارکـش  هب   ) .ناصقر نازادـنا : تسد 
.نتفر ناباتش  نتفر ،

__________________________________________________

.رادم ّقیض  وت  دهم  يا  ار  هناخ  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 43)

701 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

( نیعم گنهرف   ) .دلج ورزیت و  بسا  يروشآ ) .يدکا  : ) سیس

تنمـشد رب  ناهج  قشاع  لد  نوچ  ددرگ  گنت  ناتـسیس  تشد  زا  یتسج  هک  ناج  هب  هنرو  نز  ماگ  سیـس  نآ  دـُب  هاـش  ریگ  راـب  مه 
.هاگارچ یَعرم : اَعرَم : گنت  گنت  نارکی  سیس  رب  یشک  نوچ  اجیه  زور 

ياه همزال  زا  ندیـشون  ماج  نتخادـنا و  ماگ  میزادـنا :...  ماگ  .قح ) ترـضح  سدـق  تحاـس  زا  تیاـنک   ) .انـشآ هتفرگ ، وخ  سینا :
.تسا یگنر  کی  يونعم و  ناهج  اجنآ  تسا و  يدام  ناهج 

.تسین یناشن  ینامسج  ياه  نَّیَعت  مسج و  زا  اجنآ  .ناج  رسارس  یناج :

زا مسج  هیاس  نوچ  .تسا  یلک  تقیقح  نادب  نتـسویپ  عنام  اه  تروص  تسا  تروص  ناهج  هک  ناهج  نیا  رد  هیاس : تروص  تسه 
.دوب دهاوخ  هیاس  نودب  ینعم  دش ، بارخ  انالوم  ریبعت  هب  ای  تفر و  نایم 

کی دورب  نایم  زا  اه  ینامـسج  مسج و  یتقو   ) .ینامـسج ياـه  هضراـع  مسج و  ندـش  دوباـن  زا  تراعتـسا  دـنامن : تشخ  رب  تشخ 
یحو ینـشور  ات  .ددرگ  وحم  دیاب  دَُوب  ابیز  رهاظ  هب  دنچره  ینامـسج  ياه  هضراع  مسج و  دوب : نیرز  رگا  تشخ  .دنام ) یم  یگنر 

.دسرب لد  رب 

.هتفاکش كَدنُم :
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مه رد  .درادن  نادنچ  یـشزرا  ینـشور  ندـیبات  ربارب  هوک  نتخیر  مه  رد  نتفاکـش و  .دورب  نایم  زا  نآ  هیاس  ات  دنفاکـش  یم  ار  هوک  )
.نآ نتفاکـش  مه  رد  روـط و  رب  یهلا  روـن  یّلجت  هب  تسا  تراـشا  هک : نورب  رب  .تسا ) ناـنچ  زین  ناـج  ینـشور  يارب  مسج  نـتخیر 

وا ناهد  مشچ و  نان  سوه  زا  دریگ ، رارق  هنـسرگ  فک  رد  یناـن  صرق  نوچ   ) .ندـش هداـهن  فک  رد  ندز : فک  رب  ( 143 فارعا ، )
( .زیر مهرد  هدش  تنورد  هب  ادخ  رون  یلجت  عنام  هوک  نوچمه  هک  ار  تمسج   ) .هدنزاس دوبان  زوس : هیاس  .دوش ) یم  هدوشگ  زین 

702 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تسا مورحم  یهلا  رون  ندید  زا  هک  .دنیب  یمن  ار  زور  هک  .مسج  دنب  ياپ  زا  تیانک  زور : یغای 

.6 أبن : ، 10 فرحز : ، 53 هط : ، 48 تایراذ : ياه  هروس  نیمز : ندناوخ  دهم 

.مسج زا  تیانک  .هراوهگ  هراوگ :

.ندیلاب راشتنا : .نکم ) گنت  ناج  رب  ار  اج  هک  تسا  مسج  هب  باطخ   ) .گنت قِّیَض :

هب نآ و  ندوب  دودـحم  مسج و  دـهم  رد  ناج  يراتفرگ  .تسا  هدـمآ  يونثم  يواـطم  رد  رگید  ياـهریبعت  اـب  اـهراب  هک  تسا  یبلطم 
دنا و مسج  دنب  رد  هک  ار  ینالفط  تساوخ  ادخ  زا  دیاب  .تسا  نتخاس  دازآ  ار  ناج  نتخادگ و  ار  مسج  نآ  هراچ  و  ندیسرن ، لامک 

.دننک نآ  يادف  ار  مسج  دنسانشب و  ار  ناج  ات  دشخب  لقع  يورین  دنرگن  یمن  مسج  هب  زج 

درک یم  یشکرس  يرکشان و  دصق  و  دوب ، هدش  لصاح  ار  وا  لد  هاش  زا  هک  یفشک  ییانغتسا و  ببس  زا  دش  ادیپ  ار  هداز  هاشداپ  هک  يا  هسوسو 
هرخآ یلا  دوبن  ربخ  ار  هاش  تروص  هکنانچ  درک  یمخز  ار  وا  حور  درک ، درد  شلد  دش ، ربخ  ار  هاش  ّرِس  ماهلا و  هار  زا  .ار  هاش 

هراشا

يرکـشان و دـصق  و  دوب ، هدـش  لصاح  ار  وا  لد  هاـش  زا  هک  یفـشک  ییانغتـسا و  ببـس  زا  دـش  ادـیپ  ار  هداز  هاـشداپ  هک  يا  هسوسو 
ربخ ار  هاش  ّرِس  ماهلا و  هار  زا  .ار  هاش  درک  یم  یشکرس 
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هرخآ یلا  دوبن  ربخ  ار  هاش  تروص  هکنانچ  درک  یمخز  ار  وا  حور  درک ، درد  شلد  دش ،

دیشروخ زا  وچمه  شناج ، هام  هاش  ِناج  رون  يدروخ ز  یم  توق  يرِج  شناج  رد  هاش  نودر  زا  يِرِش  عیب و  یب  تشگ  مّلـسم  نوچ 
کیالم هک  ییاذغ  نآز  دنروخ  یم  كرشم  اسرت و  هک  هن  نآ  دیـسر  یم  شتـسم  ناج  رد  مد  هب  مد  دیدَن  یب  هاش  یناج ز  هبتار  هام 

نیدب دوخ  نانِع  نوچ  ما  هداز  هش  مه  هاش و  مه  نم  هن  هک  دیدپ  انغتـسا  ینایغط ز  تشگ  دیدب  انغتـسا  شیوخ  ِنوردـنا  دـنروخ  یم 
نم مشک  هچ  زا  ریغ  ِزان  زان  ِتقو  تسا و  نم  يوج  رد  بآ  عَبَت  ار  يرابغ  مشاب  ارچ  نم  عَُمل  اـب  دـمآرب  یهاـم  ارم  نوچ  ما ؟ هداد  هش 

ناّکد درک  دیاب  زاب  رمق  ضراع  ما  هتشگ  بل  رکش  نوچ  دنامن  رت  مشچ  درز و  يور  ِتقو  دنامن  رـس  درد  وچ  مدنب  ارچ  رـس  زاین  یب 
دب مشچ  اجنآدب  ات  دسح  صرح و  يوس  نآز  نابایب  دص  تفرگ  ندییاخ  ژاژ  نارازه  دص  تفرگ  ندییاز  سفن  نوچ  ینم  نیز  رگد 

.دعب هب   6 تیب 4637 / هب  تسا  تراشا  دش : ادیپ  ار  هداز  هاشداپ  هک  يا  هسوسو  دسر  یم  مه 

زا تلاح  نیا  هک  تسنادن  دـید و  دوخ  زا  داد ، تسد  وا  رب  هک  ار  يدوهـش  و  دـش ، ادـیپ  هداز  هاش  دوجو  رد  هاش  هجوت  زا  هک  یتلاح 
.تسا هدش  ادیپ  يو  رد  ودب ، هاش  تیانع 

704 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یتفای  تمکح  شیوخ  نورد  وا  یتفات  يو  رب  یحو  نآ  ِوترپ 

دش هارمگ  ردق  نیز  لوسر  يدومرفب  تمکح  نآ  نیع 
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لوضفلاوب نآ 

یب تیانع  زا  هک  یضیف  زا  تیانک  .يررقم  هریج ، ءارجا : يرِج : ریمض  رد  تقیقح  نآ  تسه  ارَم  رم  رینَتسُم  لوسر  دیوگ  یم  هچنآک 
.دش نشور  وا  لد  دیسر و  ودب  هاشداپ  تلع 

.تفرگ یم  ینشور  هاش  رون  زا  وا  ناج  دریگ ، یم  ینشور  دیشروخ  زا  هام  هکنانچ  يدروخ :...  یم  توق 

دنم هرهب  یناحور  ياه  تذل  زا  ار  وا  ناج  .دوبن  يدام  ياه  تمعن  عون  زا  دیـسر  وا  نورد  هب  هاش  نورد  زا  هچنآ  اسرت :...  هک  هن  نآ 
.تخاس یم 

نآ ربارب  ناهج  ود  ره  هک  الاو  سب  تسا  یماقم  نافراع  حالطصا  رد  تسا و  ندید  زاین  یب  ار  دوخ  ندش و  زاین  یب  تغل  رد  انغتسا :
.تسا نافرع  يداو  تفه  زا  یکی  تسا و  يزاین  یب  ییایربک و  ماقم  نآ  .تسا و  كدنا 

دوب ینعم  هن  يوعد و  وا  رد  هن  دوب  انغتسا  يداو  نیا  زا  دعب 

يروشک مد  کی  هب  مه  رب  دنز  یم  يرصرص  يزاینیب  زا  دهج  یم 

.ناج رد  نتفای  مامت  ینشور  زا  تیانک  ندمآرب : عمل  اب  یهام  دوب  اجنیا  ررش  کی  رگخا  تفه  دوب  اجنیا  رَمَش  کی  ایرد  تفه 

.نتشگ بایماک  ندیسر ، دوصقم  هب  ندوب : يوج  رد  بآ 

دوخ رد  يرون  لماک  فراـع  هجوت  زا  رگا  هک  ار  ناـکلاس  تسا  يراذـنا  دـنک ، یم  فصو  ار  هداز  هاـش  تلاـح  هک  اـه  تیب  نیا  رد 
اَّلَک .دیشک  دهاوخ  نایغط  هب  انغتـسا  نآ  هک  دننکن  انغتـسا  يوعد  دنوشن و  هتفیرف  دننادن ، دوخ  زا  ار  نآ  دندیـسر  یماقم  هب  دندید و 

(7 - 6 قلع ، ینْغَتْسا .(  ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 

هاش تسوج ؟ لیس و  ردنا  هچنآ  دنادن  نوچ  تسوا  بآ  ره  عجرم  هک  هش  رحب 
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مدرک هچ  نم  بجع ؟ يا  دوب  نم  داد  يازس  نیا  بدا  یهاو  سخ  يا  رخآ  تفگ  وا  رکب  ياطع  ِّیساپسان  وا  رکف  زا  درک  درد  لد  ار 
705 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  سیسخ  ِيوخ  زا  نم  اب  يدرک  هچ  وت  سیفن  ِجنگ  نیز  وت  اب 

كاخ راخ و  نم  هدـید  رد  يدز  وت  كاپ  ِرون  ياطع  نآ  ِيازج  رد  رامـش  زور  ات  تسین  شبورغ  هک  رانک  رد  مداهن  یهاـم  ار  وت  نم 
نورد زا  هاگآ  تسا و  لـماک  فراـع  رهظم  هک  هاـش  هش : رحب  ناـمک  ریت و  نم  ِبرح  رد  هدـش  وت  ناـبدرن  هتـشگ  خرچ  رب  ار  وت  نم 

.دشاب هاگآان  دناوت  یم  هنوگچ  تشذگ  هداز  هاش  لد  رد  هچنآ  زا  نارگید ،

هک درادنپ  و  دنیب ، یم  دوخ  زا  ار  نآ  وا  هدیدرگ و  دیدپ  يو  رد  رطاخ  یگداشگ  ریپ  میلعت  تکرب  زا  هک  ار  یکلاس  تسا  یـشنزرس 
تراشا رخآ  تیب  .دنک  یم  شنزرـس  یـساپسان  نیا  رطاخ  هب  ار  وا  تسا و  هاگآ  وا  ریمـض  زا  امنهار  .تسوا  زا  ینـشور  داشگ و  نآ 

.یلاعت قح  اب  دورمن  لادج  هب  تسا 

تیب 1186/ لیذ  هب : دینک  هاگن  رتشیب  حیـضوت  يارب  گندـخ  يریت  اوه  رد  شک  وا  يوس  گنج  هب  يدورمن  نوچ  شعفد  نکب  سپ 
.دوب وا  هارمه  هک  يدرم  اب  ع )  ) یسیع يوگ  تفگ و  و  دعب ، هب   6

نوچ دیردرب  هتـشگ  هشوگ  نآ  هدرپ  دیپط  رب  شباتع  رد  تلود  ِغرم  دیـسر  يو  ردنا  هاش  ِدرد  سکع  دیدپ  هشردنا  دمآ  تریغ  درد 
يداش هناخ  هدش  مک  تمعن  فطل و  هفیظو  زا  رثا  درگ و  دوخ  يراک  هیس  زا  رسپ  شوخ  نآ  نیدب  دوخ  نورد 
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هیداب يو  رب  دلُخ  هدش  نوریب  وز  هَّلُح  مدنگ  هدروخ  رامُخ  هناخ  شرـس  هتـشگ  هنگ  نآز  راقُع  ِّیتسم  وا ز  دمآ  دوخ  اب  هدش  مغ  رپ  وا 
هب دش  يدغُج  وچمه  زان  ِرازلگ  رد  سواط  نوچ  ناج  درک  راک  اه  ینم  ام و  نآ  رهز  درک  رامیب  ارُو  تبرـش  نآک  دید  هدش  نوماه  و 

ار ریـش  واز  يودنه  يا  هک  وا  دـنار  یم  کشا  تشک  رهب  يواگ  دـنار  یم  نیمز  رد  تشهب  زا  وا  دـنام  رود  مدآ  وچمه  زاجم  هناریو 
مدنگ ره  دش  وت  رب  یمدنگ  ِصرح  يدیزگب ز  ماد  سردایرف  هش  اب  یظافِح  یب  سفن  دِراب  دـب  سفن  يا  يدرک  واگ  ِّمُد  ریـسا  يدرک 

706 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  یمدزک  وا 

ناطلـس ِدِـض  متـشگ  ارچ  هک  شیوخ  ناج  رب  طَمَن  نیا  درک  یم  هحون  نم  هاجنپ  دوخ  ياپ  رب  نیب  دـیق  نم  اـم و  اوه  دـمآ  ترـس  رد 
یب ِدرد  نآک  نک  محر  دوب  نامیا  ِتشحو  زا  نآـک  درد ، درک  راـی  رگید  زیچ  تباـنا  اـب  درک  رافغتـسا  شیوخ و  اـب  وا  دـمآ  شیوخ 
نید هن  هک  دابم  نخان  هجنپ و  ار  رـشب  رم  تسج  ردـص  نیح  رد  ربص ، زا  دـیهر  نوچ  تسرُد  هماـج  اـبَم  دوخ  ار  رـشب  رم  دوب  ناـمرد 

رد هک  تسا  یکشر  تریغ ، تریغ : درد  تسا  هرمگ  تسا و  تمعن  رفاک  سفن  تسا  ِهب  هتشُکالب  ردنا  یمدآ  دادس  هن  هگنآ  دشیدنا 
فاشکنا درک و  یخاتـسگ  ارچ  هک  دش  نیکـشر  هداز  هش  رب  هاشداپ  .شیوخ  دـح  زا  وا  زواجت  ببـس  هب  یـسک  رب  دـیآ  دـیدپ  رطاخ 

نیا سکع  .دید  دوخ  زا  دوب ، هدمآ  دیدپ  هاش  تیانع  زا  هک  ار  شینورد 
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.دیوگ دعب  تیب  رد  هکنانچ  دش  دیدپ  هداز  هش  رد  زین  تلاح 

لفاغ هاش  هجوت  زا  ارچ  هک  تفرگ  ندرک  شنزرس  ار  وا  دوب  هدروآ  يور  ودب  هک  ار  یتلود  هَّبـشمب ) هب  هبـشم  هفاضا   ...: ) تلود غرم 
.تسناد دوخ  زا  ار  تلود  نآ  دنام و 

: تسا هدمآ  ریبک ، ناوید  رد  بیکرت  نیا  .دنا  هدرک  ینعم  يا  هنوگ  هب  ار  نا  دوخ  هقیلس  هب  کیره  ناحراش  هتشگ : هشوگ 

ربص رد  وا  هک  دشاب  نآ  هدادلد  مریش  نوچ  دهش و  وچ  ود  نیا  زا  دشاب  هچره  هب  نم  نوچ  يا  هتشگ  هشوگ  ای  هشوگ و  تسا  شوخ 
رداون گنهرف  رد  هکناـنچ  هتـشگ » هشوگ   » اـه تیب  نیا  رد  يا  هداـتفا  يا  هشوگ  رد  يا  هتـشگ  هشوگ  وت  نوچ  ین  ور  تخـس  دـشاب 
هکنیا زا  هداز  هاـش   ) .تسا ناـبیرگ  رد  رـس  كاـنمغ و  تسا ، هتفر  مهرد  هدـیجنرت و  ینعم  هب  هدـمآ  ریبـک  ناوـید  تاریبـعت  تاـغل و 

هب هدرپ  هشوگ و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .دـیدرگ ) كانمغ  هدـیرد  وا  هدرپ  انالوم  ریبعت  هب  ای  هدـش و  راکـشآ  هاش  رب  وا  لاح  تقیقح 
.دراد حیملت  یقیسوم  رد  هملک  ود  نیا  ینعم 

707 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

ینیبدوخ رثا  رد  تلاح  نیا  .دمآ  دـیدپ  يو  رد  وا  رب  هاش  ندـنکفا  رظن  زا  هک  نورد  ینـشور  طاسبنا و  تلاح  تمعن : فطل و  هفیظو 
.تفرگ هودنا  مغ و  ار  نآ  ياج  تفر و  نایم  زا 

.بارش راقُع :

.نورد ندوب  مارآان  زا  تیانک  ندش : رامخ  هناخ  رس 

هکنانچ .نداتفا  نورب  ناش  نت  زا  نانآ  ياه  سابل  عونمم و  تخرد  زا  ندروخ  اوح و  مدآ و  هانگ  هب  تسا  تراشا  مدـنگ :...  هدروخ 
: هط ، 22 فارعا :  ) میرک نآرق  رد 
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رظن نو  و  دـید ، دوخ  زا  ار  نآ  وا  دـیدرگ و  دـیدپ  وا  رد  هاش  هجوت  رثا  رد  هک  نورد  ینـشور  رطاخ و  یگداشگ  تلاح  تبرـش : نآ 
.دیدرگ نامیشپ  دش  هاگآ  لاح  تقیقح  زا  تشگرب  وا  زا  هاش 

نوچ طاشن  زا  دـید و  دوخ  زا  ار  تلاح  نآ  هداز  هاش  .دـمآ  شیپ  ياه  تیب  رد  هچنآ  زا  تسا  يرگید  حیـضوت  سواـط : نوچ  ناـج 
ار يدـغج  دـش و  نوگرگد  وا  تلاح  دـیدرگ و  هاگا  دوخ  ياطخ  زا  هک  دـییاپن  يرید  اما  دـیمارخ ، یم  یناـمداش  رازلگ  رد  سواـط 

.تسا هناریو  رد  هک  تسنام 

داد و تسد  هداز  هاش  رب  یهاگآ  زا  سپ  هک  یتلاح  زا  تسا  يریبعت  نکیل  دنا ، هدرک  ینعم  ایند »  » ار نآ  ناحراش  ضعب  زاجم : هناریو 
.تسا هدوب  هاش  هجوت  زا  یسکع  هدوبن و  وا  دوخ  زا  ینشور  نآ  تسناد 

تیب هب : دـینگ  هاـگن  .نتخادرپ و  تعارز  راـک  هب  نیمز و  هب  تشهب  زا  مدآ  ندـمآ  ناتـساد  هب  تسا  تراـشا  ندـنار : نـیمز  رد  واـگ 
.6 / 2478

نیا دـهاش  ار  تیب  نیمه  هدـش و  ینعم  روآروز  ناولهپ و  ماظن ، گنهرف  عطاق و  ناـهرب  زا  لـقن  هب  هماـن  تغل  رد  واز » : » واز يودـنه 
.دنا هدروآ  نآ  دهاش  ار  اه  تیب  نیا  هدرک و  ینعم  راکلِگ  انب و  داتسا  ار  نآ  سپس  .دنا  هدروآ  ینعم 

واگ وضع  وا  بسا  مسج  رب  دهن  یک  واز  هرهش  نیا  تسا  تعنص  تبسانم  سب 

هریچ تسا : ینعم  کی  هب  دش  هتشون  هک  رگید  تیب  ود  تیب و  نیا  رد  واز  یلو  هتخادرپ  لقتنم  ياهرصق  هتخاس  بسانم  ار  نادبا  واز 
.راک رد  رهام  تسد و 

708 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

واگ مد  ریسا  ار  ریش 
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یمرگ هک  حور  یب  درـس و  سفن : دراب  .دوخ ) سفن  هب  تسا  هداز  هاش  زیمآ  شنزرـس  باطخ   ) .ندـنکفا يراوخ  هب  تزع  زا  ندرک :
.تسین وا  رد  قشع 

.یخاتسگ یظافح : یب 

.دوش هتساخرب  لد  زوس  زا  صالخا  زا  تیانک  رگد :...  زیچ 

.تسا یندرک  محرت  دشاب  هداد  تسد  زا  ار  شنامیا  ادابم  دسرت  یم  هکنآ  تشحو :...  زا  نآک  درد 

.دشابم ابم :

دیسر و ودب  یتمعن  كدنا  رگا  .درب  رس  هب  ییابیکش  یگنت و  رد  دیاب  هتسویپ  یمدآ   ) .ندیـسر یتمعن  هب  زاتیانک  ندوب : تسرد  هماج 
هک هداز  هش  ( 7 قلع 6 - ینْغَتْـسا .(  ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک  دتفا .) یم  تسایر  ندروا  تسد  هب  ِیپ  رد  دـیمر  يو  زا  ییابیکش 
لد رد  نآ  سکع  تفرگ و  مشخ  يو  رب  دروآ و  تریغ  هاش  تسناد ، دوخ  زا  ار  نآ  دـید  رطاخ  یگداـشگ  دوخ  رد  هاـش  تیاـنع  زا 

تخادرپ تبانا  هب  دید و  راوخ  ار  دوخ  تفرگ و  ندرک  تمالم  ار  سفن  .دش  اگآ  دوب  هدرک  هک  یهانگ  زا  تشگ و  دـیدپ  هداز  هاش 
.دنوشن رورغم  دندرگن و  هتفیرف  دندید  يردص  حرش  دوخ  رد  رگا  هک  ار  هتخپان  ناکلاس  تسا  يراذنا 

طامس رب  دنادن  لصاو  ار  شیوخ  طابِر  ره  رد  وا  هکنآ  مالغ  نم 

درم زور  کی  دسر  رد  نَکسَم  هب  ات  درک  كرت  دیابب  هک  یطابر  سب 

تسا ینز  شتآ  تیراع  وترپ  تسین  خرس  وا  دش  خرس  نهآ  هچرگ 

لیئارزع نداد  باوج  يدرک و  ضبق  ناشناج  هک  قیالخ  نیا  زا  دـمآ  رتشیب  هک  رب  محر  ار  وت  هک  مالّـسلا  هیلع  لیئارزع  هب  یلاعت  قح  باطخ 
ار ترضح 

نداد باوج  يدرک و  ضبق  ناشناج  هک  قیالخ  نیا  زا  دـمآ  رتشیب  هک  رب  محر  ار  وت  هک  مالّـسلا  هیلع  لیئارزع  هب  یلاعت  قح  باـطخ 
ار ترضح  لیئارزع 

زا ار  وت  دمآ  محر  هک  رب  بیقَن  يا  تفگ  یم  لیئارزع  هب  قح 
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رهب دـنک  نابرق  ضوع  رد  ارم  نادزی  یکـشاک  میوگب  ات  درک  لاـمها  ار  رما  مسرت  کـیل  درد  هب  دزوس  ملد  هلمج  رب  تفگ  بیک  ره 
دـش ات  رما  متـسکش ز  نم  زیت  ِجوم  رب  ییتشک  يزور  تفگ  تدش  رت  نایرب  زوسرپ و  لد  هک  زا  تدمآ  محر  رتشیب  هک  رب  تفگ  یتَف 
یم اه  جوم  نآ  ار  هتخت  دـندنامرد  يا  هتخت  کی  رب  ود  ره  همر  نآز  یلفط  ریغ  ینز و  زج  همه  ناج  نک  ضبق  یتفگب  سپ  زیر  زیر 
دمآ خـلت  هچ  یناد  یم  وت  دوخ  ار  لفط  مدیلکـسب  ردام  نوچ ز  نک  ِرما  اهنت ز  راذـگب  ار  لفط  نک  ضبق  ردام  نا  یتفگ  زاب  دـندنار 

رد نکف  متفگ  ار  جوم  شیوخ  لضف  زا  ار  لفط  نآ  ّقح  تفگ  تفرن  مرکف  زا  لفط  نآ  یخلت  تفز  ياه  متاـم  دود  مدـیدب  سب  ارم 
اب ار  لفط  مدیرورپ  لالز  نیریـش و  بآ  ياه  همـشچ  لُکا  شوخ  راد  هویم  تخرد  ُرپ  لگ  ناحیر و  نسوس و  رپ  يا  هشیب  شیا  هشیب 
زا نمآ  ار  وا  هدرک  نرتسَن  گرب  مدرک ز  شرتسب  اون  دص  هدـنکف  هضور  نآ  ردـنا  ادـص  شوخ  برطم  غرم  نارازه  دـص  لالد  دـص 
زیت يارگم  وا  رب  هتفگ  ار  قرب  زیرم  ناراب  وا  رب  هتفگ  ار  ربا  زو  هتسهآ  وا  رب  هتفگ  ار  داب  زگم  ار  وک  ار  دیشروخ  نم  هتفگ  نَِتف  همدص 

710 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش  لامم  هضور  نیا  رب  نمهب  يا  هجنپ  لادتعا  ناُّربَم  يد  يا  نمچ  نیز 

دینک هاگن   ) .تسا هدمآ  داع ، رسپ  دادش ، هرابرد  تیاکحلا  عماوج  رد  تسا  هدروآ  رد  رعش  هب  دورمن  هرابرد  انالوم  هک  ار  یناتساد 
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راک هب  یگدیـسر  رومأـم  .سیئر  تسرپرـس ، رتهم ، دراد : دـنچ  ياـه  ینعم  بیقن : ص 227 ) يونثم ، تـالیثمت  صـصق و  ذـخآم  هب :
.تسا رت  بسانم  سیئر  رتهم و  ینعم  تیب  نیا  رد  .نایرکشل 

ماـجنا ندراذـگاو ، ندرک : لاـمها  .يدرک ) محر  یک  هب  دـندوب  نیگهودـنا  یتفرگ و  ار  ناـشناج  هک  ناـنآ  زا   ) .نیگهودـنا بیئک :
.ندادن

رما اما  دریگب  وا  ياج  هب  ارم  ناج  ادـخ  یکـشاک  میوگ  یم  هک  اجنآ  ات  دزوس  یم  همه  رب  ملد   ) .تسالاب تیب  هب  قلعتم  میوگب :...  ات 
.هرقب هروس  هیآ 117  هب  تسا  تراشا  نآ  رد  .تسا و  بجاو  نآ  يارجا  هک  يرما  نک : رما  ز  .مراذگاو ) مناوت  یمن  ار  قح 

.دنام ایرد  رد  هک  لفط  نآ  هک  دوبن  یتخس  نادب  کی  چیه  نکیل  مدید  ناوارف  ياه  تبیصم  هعقاو  نآ  زا  سپ  مدیدب : سب 

.اه یندروخ  لُکا :

دریگ قلعت  وا  هادرا  رگا  هک  اه  تفآ  زا  ناـنآ  يرادـهگن  ناگدـنیرفآ و  ظـفح  رد  یلاـعت  قح  تردـق  نداد  ناـشن  يارب  تسا  هنومن 
.تسا دعب  هب  ياه 4829  تیب  رد  هکنانچ  نانآ  یساپسان  سپس  مکح ) لاثما و   ) .دراد یم  هگن  گنس  لغب  رد  ار  هشیش 

زیِزعلا ُهَحوُر  ُهَّللا  َسَّدَق  یِعاَر  نابیش  خیش  تامارک 

َزیِزعلا ُهَحوُر  ُهَّللا  َسَّدَق  یِعاَر  نابیش  خیش  تامارک 

دیشک یم  طخ  اعِر  رب  هعمج  تقو  « 44  » دینَع گرگ  زا  یعار  نابیش  وچمه 

تشه دوب  لآ  ناما  رَصرَص  نآ  ردناک  دوه  ِذیوعت  هریاد  لاثم  رب  دنزگ  اب  ِدزد  گرگ و  دیآرد  هن  دنفـسوگ  طخ  نآ  زا  دیان  نورب  ات 
کی رگدمه  زا  مظع  محل و  يدیرد  ات  رجَح  رب  يدنکف  يدُرب  اوه  رب  دـینک  یم  اشامت  هَلثُم  نورب  زو  دـینز  نت  طخ  نیا  ردـنا  يزور 

يدش نازیر  ناوختسا  شاخشخ  وچ  ات  يدز  مهرد  اوه  رب  ار  هُرُگ 
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درگ دوه  نآ  هریاد  ّطخ و  درگ  درس  ِداب  يا  ینک  یم  نیا  عبط  هب  رگ  نآ  حرش  دجنگن  ردنا  يونثم  نامسآ  دیزرل  هک  ار  تسایس  نآ 
هد مهـس  لاـمب و  ار  مِّلعم  اـی  ِهِنب  يدـَنب  نک  عنم  ار  ناـیِرقم  نیا  فحـصم  زا  نک  وحم  اـیب و  اـی  نیب  کـلم  نیا  عبط  قوف  یعیبـط  يا 
ار نایناهنپ  دـش  تقو  جوجل  يا  شیپ  رد  وت  يراد  اهزجع  تسازج  زور  نآ  زا  یبات  وت  زجع  تساجک  زا  زجع  نیک  هریخ  ّيزجاـع و 
«45  » دـید زجع  رِخآ  رد  مه  رُخآ  رد  مه  تسود  ِّلظ  ردـنا  هتفخ  ملاع  ود  رد  تسوا  توق  ِتریح  زجع و  نیک  نآ  مّرخ  جورخ  کن 

دیزگ ار  زیاجع  نید  دش  هدرم 

نورد رد  ناویح  بآ  تسا  تنحم  رد  ندرم و  رد  یگدـنز  تفاـی  هار  یناوـج  رد  يزوـجع  زا  تفاـتب  يو  رب  شفـسوی  اـخیلز  نوـچ 
يربا تساوخ  یم  ادخ  زا  تشادن  بآ  دش و  یم  بنج  رگا  دسیون : يزوج  نبا  یعار : نابیَش  تسا  تملظ 

__________________________________________________

.دینع گرگ  زا  هک  نابیش  نآ  وچمه  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 44)

.دیدب وا  ار  دوخ  زجع  رُخآ  رد  مه  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 45)

712 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

زاب نوچ  دیشک و  یم  یطخ  شنادنفسوگ  درگ  تفر و  یم  زامن  يارب  هعمج  زور  نوچ  درک  یم  لسغ  ات  دیراب  یم  وا  رب  دمآ و  یم 
رد يو  ص 376 ) ج 4 ، هوَفَّصلا ، هفص   ) .تسا هدوب  دیشرلا  نوراه  رـصاعم  نابیـش  .دندوب  طخ  نامه  نورد  نادنفـسوگ  تشگ ، یم 

.تشذگرد کی  تصش و  دصکی و  رد  دش و  دلوتم  جنپ  دصکی و 

.وج هزیتس  دینَع :

يادا يارب  نتفر  ماگنه  هعمج : تقو 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3779 

http://www.ghaemiyeh.com


.زامن

یلو دـنا  هدرک  ینعم  هاـگارچ )  ) یَعرَم ار  اـعِر »  » ناـحراش ضعب  .هدـماین  اـه  گـنهرف  رد  ینعم  نیدـب  هملک  نیا  .نادنفـسوگ  اـعِر :
.ارحص درگ  هن  دیشک  یم  طخ  ار  نادنفسوگ  درگ  وا  میدید  تیب  رد  هکنانچ 

.دوش یم  هدید  ناوارف  يونثم  يواطم  رد  اه  هملک  رد  تافرصت  هنوگ  نیا  اعر  نابهگن  دنوادخ و  ياک  اعد  رد  زامن و  رد  يدرک  هبال 

.1 / 854 تیب 855 - هب : دینک  هاگن  ذیوعت : هریاد 

.دوه هب  نانمؤم  زا  تیانک  لآ :

ناما رد  طخ  نایم  نانمؤم   ) .تسا هجنکـش  باذـع و  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  یلو  تساه ، مادـنا  زا  یکی  ای  ینیب  شوگ و  ندـیرب  هَلثُم :
تلع هجیتن  ار  يراک  ره  هک  نانآ  رب  هنعط  تسا و  داب  هب  باطخ  ینک :...  یم  نیا  عبط  هب  رگ  .دـندید ) یم  باذـع  نارفاـک  دـندوب و 

( .نک باذـع  دـنا  هریاد  نورد  هک  ار  ینانمؤم  تسا ، تعیبط  يور  زا  ینک  یم  هچنآ  يراتخم و  دوخ  رگا  داب  يا   ) .دـنناد یم  یعیبط 
تیب 4821/ رد  هک  تسا  یعیبط  هب  باطخ  .نتفرگرب  نآرق  زا  هدمآ  دوه  موق  باذع  هرابرد  هک  ار  يا  هیآ  ندرک : وحم  فحـصم  زا 

نایراق اـی  نک و  وحم  نآرق  زا  ار  هیآ  نآ  دراد  یعیبط  یتلع  يا  هثداـح  ره  تسا و  تسار  وت  نخـس  رگا   ) .داد رارق  بطاـخم  ار  وا   6
ببـس ییآ و  یمنرب  راک  نینچ  هدهع  زا  یناوتان و  اما  .ناسرتب  نک و  بیدأت  ار  نآ  ناگدنزومآ  دـنناوخن و  ار  هیآ  نیا  وگب  ار  نآرق 

نیا رد  هک  یناتـساد  هب  تسا  تراـشا  اـخیلز : نوچ  .دـید ) یهاوخ  هک  تسا  يرفیک  زا  يا  هنومن  زجع  نیا  .یناد  یمن  ار  دوـخ  زجع 
اخیلز هکنآ  هصالخ  .دنا  هتشون  هراب 
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قشع زا 

713 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.تفرگ رس  زا  یناوج  اخیلز  درک و  اعد  وا  هرابرد  تشذگب و  وا  رب  فسوی  .تسشن  فسوی  هار  رس  رب  يزور  دیدرگ و  ریپ  فسوی 

دهاوخ نانچ  دـشاب  نآ  تعیبط  تیـصاخ و  فالخ  رب  دـنچره  دـنک  رما  ار  يزیچ  نوچ  تسا و  مکاح  زیچ  همه  رب  یلاـعت  قح  هدارا 
زا ناسانـشادخ  درک و  دـهاوخ  فارتعا  ادـخ  تردـق  هب  دوخ و  زجع  هب  نایاپ  رد  یعیبط  .دـنزجاع  تساوخ  نیا  ربارب  ناـگمه  .دـش 

.زاغآ

یلفط رد  هیاد  ردام و  هطساو  یبار  دورمن  یلاعت  قح  ندرورپ  هّصق  هب  ندرک  عوجر 

یلفط رد  هیاد  ردام و  هطساو  یبار  دورمن  یلاعت  قح  ندرورپ  هّصق  هب  ندرک  عوجر 

تعاط هد  ریـش  ار  وا  متفگ  دوب  هداز  ون  ناکلفط  یگنلپ  کی  ناما  رد  دـمآ  رـصرص  موُمَـس و  زا  نافراع  غاـب  وچ  هضور  نآ  لـصاح 
دیزومآدر ات  يرپ  اب  متفگب  دـش  شماطف  نوچ  درم  ریـش  تفَز و  تشگ و  غلاب  هک  ات  درک  شاـه  تمدـخ  ریـش و  شدادـب  سپ  دومن 

یب نامرک  ِّینامهم  رهب  ردپ  رهم  ار  بّویا  نم  هداد  نم  ِّنَف  دجنگب  ردـنا  تفگب  یَک  نمچ  نآز  ار  وا  رم  مداد  شرورپ  يرواد  قطن و 
؟ متخورفا نم  هک  یفطل  دوب  نوچ  متخومآ  نم  بأد  ار  ناردام  دی  تنیا  تردق  تنیا  نم  ردپ  رب  دلو  رهم  وا  رب  ار  نامرک  هداد  ررض 
ات هنرو  شَنَم  زا  تناعتـسا  ره  دوب  ات  شکم  شکرد  ببـس  زا  دشابن  ات  هطـساو  یب  نم  فطل  دنیبب  ات  هطبار  دص  مدرک و  تیانع  دص 

دوب نآ  وا  رکـش  هطـساو  یب  ارُو  مدرورپب  هک  هطبار  دص  اب  دید  هناضح  نیا  شدب  رای  ره  دوبن ز  یتوکـش  شدوبَن  يرذع  چـیه  دوخ 
دورمن وا  دش  هک  لیلج  هدنب  يا 
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رد نوگانوگ  ياه  هسوسو  مجاهت  زا  نافراع  لد  هکنانچ   ) .دش هدنکفا  نآ  رد  ایرد  زا  دورمن  هک  ییاج  هضور : نآ  لیلخ  هدـنزوس  و 
.ندیرب ریش  زا  ماِطف : .دوب ) یم  ناما  رد  رازغرم  نآ  تسا  ناما 

.دجنگ یمن  نخس  رد  نم  ریبدت  .درک  نایب  ناوتن  ارم  تردق  دجنگن :...  ردنا  تفگ  هب 

َلِیق َو  : » رارـسالا فشک  ریـسفت  هلمج  زا  تسا ، هدمآ  ینآرق  ياه  ناتـساد  اهریـسفت و  رد  هچنادـب  تسا  تراشا  نامرک : ینامهم  رهب 
دَق ِیلُک  َلاَقَف  اهَعِضوَم  َیلا  اَهَّدَرَف  ٌهَدوُد  ُهنِم  تَطَقَس 

715 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

وت ماعط  ارم  ادخ  انامه  روخب  تفگ  دنادرگزاب  دوب  هک  ییاج  رب  ار  نآ  داتفیب  وا  نت  یکمرک ز  دـنا  هتفگ  و  َکماَعَط :»...  ُهَّللا  َِینَلَعَج 
هک مدوب  هتخاس  نابرهم  اه  مرک  رب  ار  بویا   ) .طلـست .ورین  ینعم  هب  ازاـجم  و  تسد ، ینعم  هب  تغل  رد  دَـی : ص 290 ) ج 6 ،  ) .هتخاس

يرورپ كدوک  زا  ناردام  دوخ :...  ات  هنرو  .دندش ) یمن  رود  وا  زا  دنزرف  نوچ  زین  اه  مرک  درک ، یمن  رود  دوخ  زا  ناشدنزرف  نوچ 
.دنکن هوکش  نارگید  زا  دنامن و  يرذع  وا  يارب  دهاوخ و  يرای  نم  زا  دیاب  دنادب  دنیبب و  ارم  ببس  یب  فطل  كدوک  ات  متخومآ 

هنوگ دص  ار  هدنب  گرزب  يادخ  .تفرگ ) شیپ  ینامرفان  ساپس  ياج  هب  یلو  دید  نم  زا  ار  شرورپ  نیا  دورمن   ) .ندنارورپ هَناضِح :
دربب يرهاظ  بابسا  زا  درب و  یپ  وا  تردق  هب  دسانشب و  ار  وا  درب و  هار  ودب  ماعنا  فطل و  نآ  زا  ات  دهد  یم  تمعن  دنک و  یم  فطل 

یساپسان نانآ  نکیل  .دنامن  يو  رب  وا  يارب  یتجح  دوش و  لسوتم  ودب  اهنت  و 
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دورمن و زین  دـییارگ ، راکنا  هب  دـید و  ار  هاش  ماعنا  هک  تسا  هداز  هاش  ناگدـنب  نیا  هنومن  دـنزیخ  یم  رب  راکنا  هب  دـنریگ و  یم  شیپ 
.رگید يوخدورمن  نرازه 

ماَون ِلابقا  کُلم و  بحاص  هکنوچ  موش  يریغ  عباـت  نم  ارچ  هک  هاـج  ِراثکتـسا  رابکتـسا و  درک  هاـش  ِرکـش  هداز  هاـش  نیک  ناـنچمه 
نیا یَمَع  لهج و  زا  داهنب  اپ  ریز  ار  فاطلا  نآ  دورمن  نانچمه  تشگ  هدیشوپ  شلد  رب  رُّبجَت  زا  تشذگ  نآ  رکذ  هک  هش  ياه  فطل 
دـص لاتق  نم  اب  دـنک  ات  سکرک  هس  اب  لالج  اب  ِنامـسآ  يوس  هتفر  دـنک  یم  ییادـخ  ِّيوعد  ربک و  دـنز  یم  هر  دـش و  رفاـک  ناـمز 

رد نکب  نیه  لاتق  رهب  ینمشد  دهاوخ  داز  لاس  ِمکح  ردناک  تفگ  مِّجنم  هک  ار  میهاربا  يو  دبای  ات  هتشک  ار  میولَت  یب  لفط  نارازه 
زا شندرگ  رد  رگد  ياه  نوخ  دـنام  شَک  یحو  لفط  تسَر  وا  يروک  طابُخ  زا  تشک  یم  دـییاز  یم  هکره  طایتحا  مصخ  نآ  ِعفد 

بیج هب  اهرهوگ  دـیبای  ام  وا ز  باجح  دـش  با  ما و  رگ  ار  نارگید  بَسَن  ِتاملُظ  داد  شرورغ  ات  بجع ؟ يا  کلم  نآ  دـیبای  ردـپ 
716 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

هَفَـس رپ  كانرفک  تشز  سفن  هلُک  ار  لَک  دص  تسه  تلالـض  رد  نیرق  ره  رب  یهن  یم  هناهب  هچ  نیقی  دب  سفن  تسا  هدنّرد  ِگرگ 
وک هُسفَن  تَّلَذ  شاب  تسا  گس  مه  گس  نیا  تشگ  مَّلعُم  رگ  ریگم  رب  گـس  ندرگ  زا  هلـسلس  ریقف  هدـنب  يا  میوگ  یم  ببـس  نیز 

ات یِفیاط  ِمیدا  نوچ  یلیَهُس  رب  یفیاط  رگ  اج  هب  يرآ  یم  ضرف  تسا  گر  دب 
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نآ فحصُم  ردنا  رگنب  تساه  سفن  ثبُخ  حرـش  نآرق  هلمج  تسود  ِياپ  مه  يا  هزوم  نوچ  يوش  ات  تسوپ  ِّرـش  زا  درخاو  تَلیَهُس 
ناهج ردنا  ناهگان  بدا  یب  سفن  موش  زا  نرَق  نرَق  تفاکش  یم  وم  ایبنا  لاتق  رد  تفایب  تلآک  نایداع  سفن  رکذ  تساجک  تمـشچ 

شیوخ زا  ار  دوخ  نورد  ِشیاشگ  دـیزرو و  رابکتـسا  نتفگ ، هاش  ساپـس  ياـج  هب  هداز  هاـش  هداز : هاـش  نیک  ناـنچمه  بهل  دز  یم 
.دید

.ندیبلط نوزفا  تبتر  هاج : راثکتسا 

.ینیب گرزب  دوخ  یشکرس ، رُّبَجَت :

.6 تیب 4805 / لیذ  هب : دینک  هاگن  دورمن : نانچمه 

.6 6 و 4142 / تیب 373 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نامسآ : يوس  هتفر 

.تسا ندوبن  تمالم  دروخ  رد  هانگ و  یب  ینعم  هب  میولت  یب  تیب  نیا  رد  و  تسا ، ندیهوکن  تخس  تغل  رد  میِولَت :

.دش دهاوخ  هدییاز  وت  يارب  ینمشد  لاسما  هک  تسا  راکشآ  ناگراتس  مکح  زا  لاس : مکح 

تسد هب  وت  کلم  هک  دیآ  دیدپ  یکدوک  دندوب ، هتفگ  ار  دورمن  نانهاک  هک  تسا  هدمآ  ینآرق  ياه  ناتساد  رد  دییاز :...  یم  هکره 
(. 3 / 946 - 947  ) داد خر  ع )  ) یسوم يارب  هچنآ  ریظن  ص 43 ) يروباشین ، ءایبنالا  صصق   ) .تخیر دهاوخ  مهرد  وا 

.یگناوید زغم ، یگدیروش  طابُخ :

.دوش یم  یحو  ودب  ادخ  بناج  زا  هک  ربمغیپ  زا  تیانک  .یحو  هدننک  بذج  .یحو  هدنشک  شک : یحو 

گنلپ میدید ، دعب  هب   6 ياه 4831 / تیب  رد  هکنانچ  .تسا  يراکنا  ماهفتسا  دیبای :؟ ردپ  زا 

717 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.يردام هن  دوب  يردپ  ار  وا  هن  .دنارورپ  ار  وا  يرَبب  داد و  ریش  ار  دورمن 

ار وا  قح  فطل  هکلب  هدنارورپن  يردپ  ار  وا  هک  دیشیدنین  دوخ  مولعمان  بسن  هب  ات  تشاداو  ار  وا  رورغ  بسن :...  تاملظ 
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.هدناسر هیاپ  نادب 

ینابهگن و ردام  ردـپ و  ار  رگید  ناکدوک  رگا   ) .ندرک تظفاحم  زا  تیانک  ندـش : باـجح  .دوش  هدـناوخ  بیجح »  » دـیاب باـجِح :
رگا تسا  گرگ  نوچ  سفن  .نالفاغ  هب  انالوم  زا  تسا  يراذنا  تسا :...  هدنرد  گرگ  .میدرورپ ) ام  ار  دورمن  دنک ، یم  يرادهگن 

.یهن یم  نارگید  رب  ار  دوخ  سفن  هانگ  ارچ  هن ، دوخ  رب  ار  یشکرس  هانگ  .دنک  یم  كاله  ار  یمدآ  دبای  تصرف 

اهدص یمدآ  ندرک  هارمگ  يارب  تهافـس  رـسارس  سفن  دناشوپب ، ار  وا  ِیلَک  ات  دـهن  یم  رـس  رب  هالک  لَک  هکنانچ  هلک : ار  لَک  دـص 
.دنکفیب هابتشا  هب  ار  وا  ات  دراد  یم  ناهن  وا  زا  ار  یتشز 

هانپ دزاس  هلک  زک  وا  دوب  لک  هالک  نوچمه  دوب  ار  رس  رز  لام و 

لاح هب  ار  سفن  زا  تیانک  نتفرگ : گس  ندرگ  زا  هلـسلس  شدـیآ  رتشوخ  تفر  شهـالک  نوچ  شدـشاب  اـنعر  دـعج و  فلز  هکنآ 
.نداهنن لقع  دنبرد  ندراذگاو و  دوخ 

دنتسرف و راکش  نتفرگ  يارب  رگا  ار  گس  نینچ  .دنشاب  هداد  میلعت  راکش  يارب  ار  نآ  هک  تسا  یگـس  ملعم  گس  تشگ : مّلعم  رگ 
ندروخ تسین و  رادرم  هتفرگ  گس  نآ  هک  يدیص  دننک ، تیاعر  هدش  ررقم  هقف  رد  هک  ار  یماکحا  دیص ، یپ  نآ  نداتـسرف  ماگنه 

میلعت ار  نآ  دـنچره  تسا ، نینچ  زین  سفن  .ددرگ  یمن  كاپ  دور و  یمن  نوریب  یگـس  زا  هدـید  میلعت  گس  نیا  اما  .تسا  زیاج  نآ 
.تشاد شراوخ  دیاب  هشیمه  سپ  دراد  یم  او  نایغط  هب  ار  یمدمآ  دیاین  دنب  رد  دوش و  هتشاذگ  دوخ  لاح  هب  رگا  دنهد ،

زا شیب  اهنآ  یلامش  ضرع  هک  یطاقن  رد  هنیفس  یکلف  تروص  رد  تباوث  زا  يا  هراتس  لیَهُس :
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نیا رد  .دنناوخ  ینامی  لیهس  ار  نآ  ور  نیدب  دوش  یم  هدید  یبوخ  هب  نمی  رد  دوش و  یمن  هدید  تسا  یلامش  هقیقد  هجرد و 35   37
ّرش زا  .يا ) هدرک  بجاو  يادا  يریذپب  ار  وا  نخـس  يدرگب و  فراع  درگ  رگا   ) .تسا لماک  فراع  امنهار و  زا  تیانک  لیهـس  تیب 

هجوت دـشخب ، یم  ماوق  ار  نآ  دـبات  یفیاط  میِدا  رب  نوچ  لیهـس  هکنانچ  .نداد  تاـجن  یناـسفن  ياـه  هضراـع  زا  ندـیرخاو : تسوپ 
ياه هضراع  سفن و  رش  زا  ار  یمدآ  لماک  فراع 

718 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.دراد یم  ناما  رد  نآ 

.4 تیب 102 / لیذ  هب : دینک  هاگن  یفیاط : میِدا 

.2 تیب 2648 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نایداع :

.ار نانآ  دننام  نایداع و  هکنانچ  .درک  ناریو  تخوس و  ار  یناهج  اه  نرق  سفن  یموش  نرق :...  نرق 

هب ات  تخیگنارب  ار  وا  هک  دوب  سفن  زا  هتـساخرب  رورغ  ینیبدوخ و  دـشاب ، هتـشاد  یکانمغ  ناـیاپ  ناـنچ  هداز  هاـش  دـش  بجوم  هچنآ 
، دورمن نآ  ياه  هنومن  .تسا  هتخاس  هابت  ار  نآ  هداد و  تسد  ار  يرایـسب  تلاـح  نینچ  .دـنیب  وا  ياـتمه  ار  دوخ  هاـش ، ِساپـس  ياـج 

.دومن بوکرس  ار  نآ  دوب و  رذح  رب  سفن  زا  دیاب  .دنا  ناتما  رگید  و  نایداع ،

تفرب ایند  زا  رگید  لیاضف  لامکتسا  زا  شیپ  هاش  رطاخ  زا  دروخ  مخز  نایغط  نآدب  هداز  هاش  هک  هّصق  نآدب  ندرک  عوجر 

تفرب ایند  زا  رگید  لیاضف  لامکتسا  زا  شیپ  هاش  رطاخ  زا  دروخ  مخز  نایغط  نآدب  هداز  هاش  هک  هّصق  نآدب  ندرک  عوجر 

روگ يوس  یلاس  ِدعب  ار  وا  دب  « 46  » رویغ نآ  کشر  هک  نک  هتوک  هّصق 

شـشکرت زا  مک  دید  ریظن  یب  نآ  دـیرگنب  شکرت  هب  نوچ  دوب  هدرک  نوخ  نآ  شیخیّرم  مشچ  دوجو  يوس  دـش  وحم  زا  نوچ  هاش 
تفگ ریت  هبوچ  کی 
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هتـشک یلتقم  رب  ها  ریت  ُدب  هدـمآ  یلو  لدایرد  هاش  نآ  درک  وفع  تسوت  ریت  زک  وا  قلح  ردـناک  تفگ  تسِج  زاب  قح  زا  ریت و  نآ  وک 
مه قلخ و  هدنـشُک  مه  تسین  ّلُک  سپ  وا  ود  ره  دشابن  رو  تسا  یلو  مه  هدنـشُک و  مه  هلمج  تسوا  تسیرگ  یم  وا  هحون  رد  دـش 

ینعم دبا  ات  تسا  ینتفر  مه  تبقاع  رهاظ  ِمسج  دزن  ینعم  رب  مسج و  رب  دزب  نآک  دخ  درَز  دیهش  نآ  درک  یم  رکـش  تسا  ینُک  متام 
تفرگ هشنهاـش  كارِتف  وا  هچرگ  تفر  تسود  يوس  رازآ  یب  تسود  تفر  تسوپ  رب  مه  تفر  را  باـتع  نآ  تسیز  داـش  دـهاوخب 

هب تشگزاب  نایفوص  دزن  وخَم : دوبر  وا  یّلُکب  ینعم  تروص و  دوب  هس  ره  نیرت  لهاک  مُوِس  نآو  تفرگ  هر  وا  لاـمَکلا  ُنیَع  زا  رخآ 
زا دـعب  نآ  قیقحت  هب  تراشا  تاـبثا  هدـنب و  دوجو  تلازا  زا  تسا  تراـبع  ص 41 ) هیریـشق ، هلاسر   ) .تبیغ زا  سپ  تسا  ساـسحا 

ص 144) هیادهلا ، حابصم   ) .وحم

دوـــــــب يرادــــــــیب  هـــــــچ  نـــــــیو  باوـــــــخ و  وـــــــچ  نآ  دوــــــــب  يرایــــــــشه  وحــــــــص  یتــــــــسم  وــــــــحم 
__________________________________________________

روک سفن  يار  هک  نک  هتوک  هّصق  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 46)

720 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.نتشگرب وحص  هب  وحم  زا  ندمآ : دوجو  يوس 

يزیرنوخ گنج و  رب  تلالد  خـیرم  هک  تسور  نآ  زا  یخیرم  هب  مشچ  هیبشت  .هاـش و  بضغ  تلاـح  زا  تسا  يریبعت  یخیّرم : مشچ 
زا ریت  کـی  .تسا ) هدروآرد  اـپ  زا  ار  وا  هداز  هاـش  هب  وا  دنـسرخان  هاـگن  هک  تسناد  تشگزاـب ، وحـص  هب  وحم  زا  نوچ  هاـش   ) .دراد

هاش نتسیرگن  هناضرتعم  هنادونشخان و  زا  تراعتسا  ریت  ندوب : مک  شکرت 
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.درک نیرفن  ار  وا  هتساوخان  داد و  تسد  وا  رب  وحم  تلاح  رد  هک  هداز  هاش  رب  تسا 

.داد ناج  وت  ریت  هب  هک  تفرگ  خساپ  و  درک ، وج  تسج و  قح  زا  ار  هداز  هاش  تسج : زاب  قح  زا 

ار يا  هدـنب  مرج  هاش  رگا  هکنیا  نآ  تسا و  هدـمآ  يونثم  يواطم  رد  مه  زاـب  هک  تسا  یمهم  هتکن  هب  تراـشا  اـحیولت  درک :...  وفع 
.درب یمن  الاب  يو  رظن  رد  ار  وا  تبتر  ششخب  نآ  دشخبب 

دیپس ور  يوقت  هدنب ز  دوب  هک  دیما  ِّرف  وک  کیل  دشاب  وفع 

( .دـنادرگزاب تسناوت  یمن  ار  وا  ناج  اما  دیـشخب ، ار  هداز  هاش  هانگ   ) دوش نزخم  نزاخ  ریزو و  یک  درب  ناج  دـشاب  وفع  رگ  ار  دزد 
نیا خـساپ  .تسیرگ و  یم  وا  رب  ارچ  تشک  ار  وا  دوخ  هاش  رگا  هکنیا  نآ  تسا و  ردـقم  شـسرپ  خـساپ  تسا : یلو  مه  هدنـشک  مه 

وا هاوخنوخ  هک  دـنک  یم  باجیا  زین  دـنک ، صاصق  ینامرفان  رطاخ  هب  هداز  هاـش  زا  هک  دـنک  یم  باـجیا  وا  تیـالو  ماـقم  هک  تسا ،
.تسا بصنم  ود  ره  ياراد  وا  .دشاب 

ناهج نآ  باذـع  راتفرگ  دوب  هدز  وا  ناج  رب  رگا  هک  وا  ناج  رب  هن  دز  وا  مسج  رب  هاش  مشخ   ) .هداز هاش  از  تیاـنک  دـخ : درز  دـیهش 
دیـسر و ودـب  یمخز  مشچ  سفن  هبلغزا  اما  دـش  لسوتم  هاش  هب  زاـغآ  رد   ) .ندـش لـسوتم  زا  تیاـنک  نتفرگ : كارتف  .دـش ) یم  زین 

تـسیاب هک  یلامک  هب  يو  هب  لسوت  اب  ات  دوب  هدمآ  هاش  دزن  وا  .مخز  مشچ  لامَکلا : ُنیَع  .دید ) هچنآ  دید  دیمد و  وا  رد  ار  ینیبدوخ 
دیسر و ودب  مخز  مشچ  نکیل  دسرب 

 ( يدیهش يونثم (  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3788 

http://www.ghaemiyeh.com


.درم

دسرب و دوصقم  هب  يو  اهنت  هک  دش  ببس  وا  شیوخ  يرگندرخ  دروآ ، یمن  باسح  يزیچ  هب  ار  دوخ  هک  کچوک  ردارب  موس : نآو 
.بلطم نیا  رب  تسا  یحیضوت  هدنیآ  ناتساد 

تسا رت  لهاک  هک  نم ، دنزرف  هس  زا  ارم  لام  دَرَب  وا  نم  زا  دعب  هک  صخش  نآ  ندرک  تیصو 

هراشا

تسا رت  لهاک  هک  نم ، دنزرف  هس  زا  ارم  لام  دََرب  وا  نم  زا  دعب  هک  صخش  نآ  ندرک  تیصو 

وا هدرک  ناشیا  ِفقو  ناور  ورس  هس  وچ  شدوب  رسپ  هس  شیپ  شیپ  تَّیصو  ردنا  دوب  هتفگ  شیوخ  گرم  تقو  هب  یصخش  یکی  نآ 
زا دعب  درک  زردنا  سب  ّیـضاق و  اب  تفگ  تسا  رت  لهاک  وک  هس  ره  نیز  درب  وا  تسا  رز  هلاک و  مفک  رد  هچره  تفگ  ناور  ناج و 

تسار وا  مینک  یم  هعاطو  عمـس  میتی  هس  ام  وا  مکح  زا  میرذگن  میرک  ياک  یـضاق  هب  نادنزرف  هتفگ  دروخ  گرم  بارـش  ماج  نآ 
اب یکی  ره  یـضاق  تفگ  دـنک  یم  ناـبرق  هچ  را  میچیپن  رـس  دوخ  ِمیهاربا  لیعمـسا ز  وچ  اـم  تسا  ذـفان  اـم  رب  دومرف  وا  هچنآ  تسد 

دنرت لهاک  ناهج  ود  زا  نافراع  یکـش  یب  کی  ره  لاح  منادـب  ات  یکی  ره  ِّلهاک  منیبب  ات  شیلهاک  زا  يا  هّصق  دـیوگب  اـت  شیلقاـع 
یم ماع  دننیب  یمن  ار  نادزی  راک  دنک  یم  نادزی  وچ  ار  ناشیا  راک  دَنَس  ناشیا  دنا  هدرک  ار  یلهاک  دنرب  یم  نمرخ  رایدُش  یب  هکنآز 

.رایتخا قح  .مکح  زا  تیانک  تسد : زار  فشک  زا  نآ  ّدح  منادب  ات  زاب  دییوگ  یلهاک  ِّدح  نیه ز  ماش  حبص و  دَک  زا  دنیاساین 

.2 تیب 381 / لیذ  هب : دینک  هاگن  لیعامسا : وچ  ام 

ات دیوگب ، دوخ  یلهاک  زا  یناتساد  هاگنآ  دشیدنیب ، رکفت  يور  زا  کیره  شیلقاع :...  اب  یکی  ره 
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.دیتسه رت  لهاک  کی  مادک  میوگب  نم 

.مخش يارب  نیمز  ندرک  رایش  راکدش : رایدُش :

722 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.هاگ هیکت  دنَس :

ناتـساد رد  هکنانچ  .تسا  ندـش  قح  ياضر  میلـست  ینعم  هب  تسین ، ندزن  راک  هب  تسد  ندوسآ و  ینعم  هب  اه  تیب  نیا  رد  یلهاـک 
( دعب هب   3 تیب 1449 / لیذ  هب : دینک  هاگن   ) .تشک دوب  هدمآ  وا  هناخ  هب  هک  ار  يواگ  ع )  ) دواد رصع  رد  هک  یصخش 

تروص دشوپب  یم  بابک  هحرَش  کی  وچ  کچوک  هدرپ  تسا  لصاو  اهِـس  هدرپ ، دبنجب  نوچ  تسا  لد  هدرپ  نابز  ره  هک  نامگ  یب 
زا ادیپ  تسه  نمچ  زا  دیایب  هک  یمیـسن  نآ  تسا  ِربُخم  شبذـک  قدـص و  زا  يوب  کیل  تسه  زین  بذاک  قطن  نایب  رگ  باتفآ  دـص 

ِماشم زا  هلد  هد  زا  ار  زای  ینادـن  رگ  ریـس  کشم و  نوچ  سفن  رد  ادـیپ  تسه  ریگ  لوگ  بذِـک  يوب  قدـص و  يوب  نخل  وگ  مومَس 
نوچ تسار  تسا  گید  رـس  نوچمه  نابز  ای  ریـش  هابور و  ِنف  نوچ  ادیپ  تسه  ریلد  ِناعاجـش  نازیح و  گناب  هلگ  نک  دوخ  دـساف 
تقو یَتف  دز  نوچ  يون  گـید  رب  تسد  شُرت  ِجابکِـس  ینیریـش ز  گـید  شُهزیت  دـنادب  نآ  راـُخب  زا  تساـبا  هچ  ینادـب  وت  دـبنجب 

رو شمناد  دیوگب  را  تفگ  رگد  نآو  زور  هس  ردنا  شمناد  دیوگن  رو  زوپ  نیح ز  رد  ار  درم  مناد  تفگ  ار  هتـسکشا  دیدب  ندیرخب 
راتفگ زا  نابز :...  ره  هک  نامگ  یب  دور ؟  رد  یـشومخ  رد  ددنبب  بل  دوب  هدینـشب  رکم  نیا  رگا  تفگ  شمناچیپ  نخـس  رد  دـیوگن 

.درب هار  سک  ره  نورد  هب  ناوت  یم 

ریز رد  تسا  یفخم  یمدآ 
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یب نانخـس  رد  هک  زج  درکن ، ناـهن  لد  رد  ار  يزیچ  سکچیه  تسا : ع )  ) یلع هدوـمرف  ناـج  هاـگرد  رب  تسا  هدرپ  ناـبز  نیا  ناـبز 
هک یتشوگ  هراپ  کـچوک : هدرپ  ( 26 راصق : تاملک  هغالبلا ، جـهن   ) .رادـیدپ شراسخر  هحفـص  رد  تخاس و  راکـشآ  شا  هشیدـنا 

.تسا هدناشوپ  دشخرد  یم  باتفآ  نوچمه  هک  ار  ینعم  دص  تسا ، نابز 

723 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

رنه بحاص  جنگ  رد  دیلک  تسیچ  دنمدرخ  يا  ناهد  رد  نابز 

تیب نیا  رد  .تسا  تشوگ  زا  يا  هراپ  هحرـش » : » بابک هحرـش  رو  هلیپ  ای  تسا  شورف  رهوج  هک  یـسک  دناد  هچ  دشاب  هتـسب  رد  وچ 
.تساه ینعم  زا  تراعتسا  باتفآ  تسا و  هدش  هیبشت  بابک  هحرش  هب  نابز 

رب نوچ  تسا  نینچ  زین  نخـس  .نخلگ  رب  اـی  هدـیزو  رازلگ  رب  دوش  یم  مولعم  نآ  يوب  زا  دزوب ، یمیـسن  هاـگره  هک :...  یمیـسن  نآ 
.غورد ای  تسا  تسار  دنک  یم  مولعم  دیآ  نابز 

 ...: ینادن رگ  .درب ) یپ  وا  ییوگغورد  ای  ییوگتسار و  هب  ناوت  یم  هدنیوگ  نخـس  زا   ) .بیرف نادان  .نادان  هدننک  راتفرگ  ریگ : لوگ 
.تسا صقان  هک  نک  هوکش  دوخ  كاردا  هّوق  زا  یسانشن  قفانم  زا  ار  گنر  کی  تسود  رگا 

( .تسا گـید  نآ  رد  یـشآ  عون  هچ  دـناد  یم  گـید  زا  هتـساخرب  راـخب  زا  تسا ، شوه  زیت  هکنآ   ) .شآ زین ) هزمه  حـتف  هب  و  : ) اـبا
.دنزاس روغلب  تشوگ و  هکرس و  زا  هک  یشآ  .ابکس  جابکس :

.3 تیب 792 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نداهن : ون  گید  رب  تسد 

منک یم  ربص  زور  هس  ات  دوب  شوماخ  رگا  مسانش و  یم  ار  وا  دنابنجب  بل  یسک  رگا  تفگ  تسا ) نیتسخن  رسپ  نخـس  : ) مناد تفگ 
ات
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.دیآرد نتفگ  هب 

.ندراذگ وا  رس  هب  رس  ناوارف  ندناچیپ : نخس  رد 

.تسا تیب  نیا  حیضوت  دعب  ناتساد  و  هچ ؟ دیوگن  نخس  دشاب و  هاگآ  وت  نف  نیا  زا  وا  رگا  تفگ  یضاق  تفگ :... 

لثم

لثم

ارف بش  رد  تدیآ  یلایخ  رگ  « 47  » ار هّچب  ردام  تفگ  هکنانچنآ 

«48  » نیک ُرپ ز  دَوسا  ینیب  یلایخ  وت  نیگمهس  ياج  ناتسروگ و  هب  ای 

«49  » ور لاح  رد  وت  دنادرگب ز  وا  وا  رب  هلمح  نکب  راد و  يوق  لد 

نوچ هگنآ  نم  سپ  رداـم  رما  مندرگ ز  ردـنا  دـتفا  مرآ  هلمح  شرداـم  دـشاب  هتفگ  نیا  ودـب  رگ  شووید  لاـیخ  نآ  كدوـک  تفگ 
زا بلاـغ  تسا  یکی  نآ  نِّقَُلم  ار  مدرم  و  « 50  » وید تسا  يرداـم  مه  ار  تشز  لاـیخ  نآ  تسیا  تسُچ  هک  میزومآ  یمه  وـت  منک ؟
رد دیآن  رکم  زا  رگا  تفگ  شاب  يوس  نآز  مه  وت  ور  هَّللا  هَّللا  شاوی  نآ  دـشاب  يوس  نیمادـک  ات  تسا  یکدـنا  مصخ  را  ددرگ  يو 

مامه نآ  دشاب  هتسناد  ار  هلیح  « 51  » مالک

«52  » جَرَفلا ُحاَتفِم  ُربَص  میآرب  ات  جَرَد  يوس  منک  مَّلُس  ار  ربص  وا  شیپ  منیشن  شماخ  نم  تفگ  وگ  تسار  یسانش  نوچ  ار  وا  ّرِس 

نمی ردنا  لیهُـس  نوچ  ریمـض  زا  نم  هب  نآ  داتـسرف  وک  منادب  نم  مغو  ّيداش  نیا  زا  نوریب  یقطنم  ملد  زا  شروضح  رد  دشوجب  رو 
__________________________________________________

.رسپ اب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 47)

.نیمک زا  ینیب  تشز  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 48)

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 49)

تفت تخیرگب  شووید  لایخ  نآ  تفر  هک  ره  شیوسب  یسرت  یب  هکناز 

: ساسا هخسن  هیشاح  رد  ( 50)

 ... تسادخ کن  نقلم  ... 
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تسادک وک  وز  ناهنپ 

.مالک ردنا  رکم  وا ز  ساسا ... : هخسن  هیشاح  رد  ( 51)

.جرف ماب  رس  رب  ساسا : هخسن  هیشاح  رد  ( 52)

725 ص : ج 7 ، يدیهش ،)  يونثم (  حرش 

.كانسرت لایخ  دوسا : لایخ  .هایس  دوسا : تسا  هنزور  لد  بناج  لد  زا  هکنآز  تسا  هنمیَم  نآز  نخس  نآ  نم  لد  رد 

انالوم .دهاوخب  يرای  ادـخ  زا  تمواقم  يارب  دـیاب  هکنیا  و  نوگانوگ ، ياه  لایخ  ربارب  یمدآ  فعـض  نداد  ناشن  يارب  تسا  یلیثمت 
دـشاب هدرک  نیقلت  نینچ  مه  ار  وا  لایخ  نآ  ردام  رگا  متـسیاب ، لایخ  نآ  ربارب  ینک  یم  نیقلت  ارم  وت  هکنانچ  دیوگ  كدوک  نابز  زا 

.هدنزومآ .هدنروآ  رطاخ  هب  نِّقُلم : دش  دهاوخ  هچ 

زوریپ دوخ  فیرح  رب  دشاب  فیعـض  دنچره  هداد  نیقلت  دریگ ، ّقلت  وا  هدارا  رگا  تسادخ و  دـشخب  یم  ورین  هکنآ   ) .ادـخ یکی : نآ 
یم لد  هب  ادـخ  هچنآ  زا  تیانک  .رابرب و  مارآ ، یکرت ) : ) شاوَی ( 249 هرقب ،  ) .ِهَّللا ِنْذِإـِب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  دوش .) یم 
یم نخـس  رد  ار  وا  تفگ  هکنادب  تسا  یـضاق  نخـس  رگا :...  تفگ  .نک ) يوریپ  دتفا  یم  تلد  رب  ادخ  بناج  زا  هچنآ  زا   ) .دـنکفا

.مناچیپ

.دنهن یم  ماگ  نآ  رب  مابرن  زا  هچنآ  مَّلُس :

.ناکلپ جرد :

.3 تیب 1840 / لیذ  هب : دینک  هاگن  جرفلا : حاتفم 

.6 تیب 4858 / لیذ  هب : دینک  هاگن  نمی : ردنا  لیهس 

.تسار بناج  هنمیم :

داتفه دصیس و  رازه و  دنفسا  مهدزیس  هعمج  زور  رد  همـسا ، ّزع  قح  ترـضح  قیفوت  تبهوم و  فطل و  هب  دوب  رّدقم  هچنآ  دش  مامت 
نایاقآ زیزع  ناتسود  نارای و  اب  يرمق  يرجه  تسیب  دصراهچ و  رازه و  هدعقلاوذ  مشش  تسیب و  اب  ربارب  یسمش  يرجه  تشه  و 
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یلع هّللا  یّلص  هّلل و  دمحلا  هیـضارمل و  هّللا  مهقف  .ظعاو و  دیعـس  رتکد  و  شنم ، یک  سابع  رتکد  يداجـس ، دمحم  یلع  دیـس  رتکد 
.هلآ هلوسر و 

دنا هتشون  نیشام  اب  ار  اه  هدوسم  هدرک ، تمحز  لوبق  هک  یئابتجم  یضترم  دیس  ياقآ  زا 
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.مرازگساپس

ارم ررکم ، حیحـصت  اهذـخأم و  اب  باتک  بلاطم  زا  يرایـسب  قابطنا  هعجارم و  اب  هک  مرازگ  ساپـس  راطع  امه  مناخ  راکرـس  زا  دـیاب 
.دندرک يرای 

.دندوب راد  هدهع  ار  ییاهن  ياه  هنومن  يدنب  هحفص  اهدلجم و  یخرب  ینیچفورح  هک  ییاباب ، همطاف  مناخ  راکرس  زا  نینچمه 

.دوش یم  يرازگساپس  پاچ ، رظان  یناضمر ، اضردمحم  ياقآ  زا  نینچمه 

رایـسب .دـنزاس  هاگآ  ار  هدنـسیون  دـندید ، يوهـس  ای  ییاطخ و  اج  ره  تسا  دـیما  .مراد  اـعد  تساوخرد  مرتحم  ناگدـنناوخ  همه  زا 
.دوب مهاوخ  رازگساپس 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 3798زکرم  هحفص 3795 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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	خواندن آن دو ساحر پدر را از گور و پرسیدن از روان پدر حقیقت موسی علیه السّلام
	جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود
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	تشبیه کردن قرآن مجید را به عصای موسی و وفات مصطفی را علیه السّلام نمودن به خواب موسی و قاصدان تغییر قرآن را با آن دو ساحر بچه که قصد بردن عصا کردند، چو موسی را خفته یافتند

	جمع آمدن ساحران از مداین پیش فرعون و تشریف ها یافتن و دست بر سینه زدن در قهر خصم او که این بر ما نویس
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	اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل
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	داستان مشغول شدن عاشقی به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق خویش، و معشوق آن را ناپسند داشتن که طَلَبُ الدَّلیلِ عِندَ حُضُورِ المَدلُولِ قَبِیحٌ و الاشتغالُ بِالعِلمِ بَعْد الوُصولِ إلَی المَعلُومِ مَذمُوم
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	دویدن گاو در خانه آن دعا کننده به الحاح، قال النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّم إنَّ اللَّهَ یُحِبُّ المُلِحّینَ فِی الدُّعاء زیرا عین خواست از حق تعالی و الحاح، خواهنده را به است از آن چه می خواهد آن را از او
	عذر گفتن نظم کننده و مدد خواستن
	بیان آن که علم را دو پر است و گمان را یک پر است ناقص آمد ظنّ به پرواز ابتر است، مثال ظنّ و یقین در علم

	مثال رنجور شدن آدمی به وهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان به وی و حکایت معلّم
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	عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتزله متساوی است، تفاوت عقول از تحصیل علم است
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	حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و بیان حلاوت انقطاع و خلوت، و داخل شدن در این منقبت که أنَا جَلیسُ مَن ذَکَرنی وَ أنیسُ مَنِ استَأنِسَ بی
	دیدن زرگر عاقبت کار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مُستعیر ترازو
	بقیّه قصّه آن زاهد کوهی که نذر کرده بود که میوه کوهی از درخت باز نکنم و درخت نفشانم و کسی را نگویم صریح و کنایت که بیفشان آن خورم که باد افکنده باشد از درخت
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	جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود
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	صبر کردن لقمان چون دید که داود حلقه ها می ساخت از سؤال کردن با این نیّت که صبر از سؤال موجب فرج باشد
	بقیّه حکایت نابینا و مصحف
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	قصّه دقوقی رحمه اللَّه علیه و کراماتش
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	پیش رفتن دقوقی به امامت آن قوم
	اقتدا کردن قوم از پس دقوقی
	اشاره
	بیانِ اشارت سلام سوی دست راست در قیامت از هیبت محاسبه حق [و] از انبیا استعانت و شفاعت خواستن

	شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی که غرق خواست شدن
	اشاره
	تصوّرات مرد حازم

	دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی
	انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پرده غیبت و حیران شدن دقوقی که در هوا رفتند یا در زمین

	باز شرح کردن حکایت آن طالب روزی حلال بی کسب و رنج در عهد داود علیه السّلام و مستجاب شدن دعای او
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	رفتن هر دو خصم نزد داود علیه السّلام
	شنیدن داود علیه السّلام سخن هر دو خصم و سؤال کردن از مدّعی علیه
	حکم کردن داود علیه السّلام بر کشنده گاو
	تضرّع آن شخص از داوری داود علیه السّلام
	در خلوت رفتن داود تا آن چه حقّ است پیدا شود
	حکم کردن داود بر صاحب گاو که از سر گاو برخیز و تشنیع صاحب گاو بر داود علیه السّلام
	حکم کردن داود بر صاحب گاو که جمله مال خود را به وی ده
	عزم کردن داود علیه السّلام به خواندن خلق بد آن صحرا که راز آشکارا کند و حجّت ها را همه قطع کند
	گواهی دادن دست و پا و زبان بر سرّ ظالم همه در دنیا
	برون رفتن خلق به سوی آن درخت
	قصاص فرمودن داود علیه السّلام خونی را بعد از الزام حجّت بر او
	بیان آن که نفس آدمی به جای آن خونی است که مدّعی گاو گشته بود و آن گاو کشنده، عقل است و داود حق است یا شیخ که نایب حقّ است که به قوّت و یاری او تواند ظالم را کشتن و توانگر شدن به روزی بی کسب و بی حساب

	گریختن عیسی علیه السّلام فراز کوه از احمقان
	قصّه اهل سبا و حماقت ایشان و اثر ناکردن نصیحت انبیا در احمقان
	شرح آن کور دور بین و آن کر تیز شنو و آن برهنه دراز دامن
	صفت خرّمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان
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	آمدن پیغامبران حق به نصیحت اهل سبا
	معجزه خواستن قوم از پیغامبران
	متّهم داشتن قوم انبیا را

	حکایت خرگوشان که خرگوشی را پیش پیل فرستادند که بگو که من رسول ماه آسمانم پیش تو که از این چشمه آب حذر کن چنان که در کتاب کلیله تمام گفته است
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	جواب گفتن انبیا طعن ایشان را و مثل زدن ایشان را
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	مثل ها زدن قوم نوح به استهزا در زمان کشتی ساختن
	حکایت آن دزد که پرسیدند چه می کنی نیم شب در بُن این دیوار گفت دهل می زنم
	جواب آن مثل که منکران گفتند از رسالت خرگوش پیغام به پیل از ماه آسمان

	معنی حزم و مثال مرد حازم
	وخامت کار آن مرغ که ترک حزم کرد از حرص و هوا
	حکایت نذر کردن سگان هر زمستان که این تابستان چون بیاید خانه سازیم از بهر زمستان را
	منع کردن انبیا را از نصیحت کردن و حجّت آوردن جبریانه
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	جواب انبیا علیهم السّلام مر جبریان را
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	باز جواب انبیا علیهم السّلام
	حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد متکبّران باشد که ائتیا طَوعاً أو کَرها
	بیان آن که حق تعالی صورت ملوک را سبب مسخّر کردن جبّاران که مسخّر حق نباشند، ساخته است، چنان که موسی علیه السّلام باب صغیر ساخت بر رَبَضِ قُدس جهت رکوع جبّاران بنی اسرائیل، وقت در آمدن که «ادخُلوا الباب سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّهٌ»

	قصّه عشق صوفی بر سفره تهی
	مخصوص بودن یعقوب علیه السّلام به چشیدن جام حق از روی یوسف و کشیدن بوی حقّ از بوی یوسف و حرمان برادران و غیر هم از این هر دو
	حکایت امیر و غلامش که نماز باره بود و انس عظیم داشت در نماز و مناجات با حق
	نومید شدن انبیا از قبول و پذیرای منکران قوله حَتَّی إِذا استَیأسَ الرُّسُل
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	بیان آن که ایمان مقلّد خوف است و رجا

	بیان آن که رسول علیه السّلام فرمود انّ للّه تعالی اولیاء اخفیاء
	حکایت مندیل در تنور پر آتش انداختن أنس رضی اللَّه عنه و ناسوختن
	قصّه فریاد رسیدن رسول علیه السّلام کاروان عرب را که از تشنگی و بی آبی درمانده بودند و دل بر مرگ نهاده شتران و خلق زبان برون انداخته
	اشاره
	مَشک آن غلام از غیب پر آب کردن به معجزه و آن غلام سیاه را سپید رو کردن باذن اللَّه تعالی
	دیدن خواجه غلام خود را سپید و ناشناختن که اوست و گفتن که غلام مرا تو کشته ای خونت گرفت و خدا تو را به دست من انداخت
	بیان آن که حق تعالی هر چه داد و آفریده از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض همه به استدعای حاجت آفرید، خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد که أمَّن یُجِیبُ المُضطَرَّ إِذا دَعاهُ، اضطرار گواه استحقاق است

	آمدن آن زن کافر با طفل شیر خواره به نزدیک مصطفی علیه السّلام و ناطق شدن، عیسی وار به معجزات رسول صَلّی اللَّهُ عَلَیه و سلّم
	ربودن عقاب موزه مصطفی علیه السّلام و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه مار سیاه فرو افتادن
	اشاره
	وجه عبرت گرفتن از این حکایت و یقین دانستن که إنَّ مَعَ العُسرِ یُسرا

	استدعای آن مرد از موسی زبان بهایم با طیور
	اشاره
	وحی آمدن از حق تعالی به موسی که بیاموزش چیزی که استدعا کند یا بعضی از آن
	قانع شدن آن طالب به تعلیم زبان مرغ خانگی و سگ و اجابت موسی علیه السّلام
	جواب خروس سگ را
	خجل گشتن خروس پیش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده
	خبر کردن خروس از مرگ خواجه
	دویدن آن شخص به سوی موسی به زنهار چون از خروس خبر مرگ خود شنید
	دعا کردن موسی آن شخص را تا به ایمان رود از دنیا
	اجابت کردن حق تعالی دعای موسی را علیه السّلام

	حکایت آن زنی که فرزندش نمی زیست بنالید، جواب آمد که آن عوض ریاضت توست و به جای جهاد مجاهدان است تو را
	در آمدن حمزه رَضِی اللَّهُ عَنهُ در جنگ بی زره
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	جواب حمزه مر خلق را

	حیله دفع مغبون شدن در بیع و شراء
	وفات یافتن بلال رضی اللَّه عنه با شادی
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	حکمتِ ویران شدن تن به مرگ
	تشبیه دنیا که به ظاهر فراخ است و به معنی تنگ و تشبیه خواب که خلاص است از این تنگی
	بیان آن که هر چه غفلت و غم و کاهلی و تاریکی است همه از تن است که ارضی است و سفلی
	تشبیه نصّ با قیاس
	آدابُ المُستمعینَ وَ المُریدِینَ عند فَیضِ الحِکمهِ مِن لسانِ الشَّیخ
	شناختن هر حیوانی بوی عدوِّ خود را و حذر کردن، و بطالت و خسارت آن کس که عدوّ کسی بود که از او حذر ممکن نیست و فرار ممکن نه و مقابله ممکن نه
	فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن و ماهیّت آن چیز
	جمع و توفیق میان نفی و اثبات یک چیز از روی نسبت و اختلاف جهت
	مسئله فنا و بقای درویش

	قصّه وکیل صدر جهان که متّهم شد و از بخارا گریخت از بیم جان، باز عشقش کشید رو کشان که کار جان سهل باشد عاشقان را
	اشاره
	پیدا شدن روح القدس به صورت آدمی بر مریم به وقت برهنگی و غسل کردن و پناه گرفتن به حق تعالی
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	گفتن روح القدس مریم را که من رسول حقّم به تو آشفته مشو و پنهان مشو از من که فرمان این است

	عزم کردن آن وکیل از عشق که رجوع کند به بخارا لاابالی وار
	اشاره
	پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را خوش تر یافتی و انبوه تر و محتشم تر و پر نعمت تر و دلگشاتر

	منع کردن دوستان او را از رجوع کردن به بخارا و تهدید کردن و لاابالی گفتن او
	لاابالی گفتن عاشق، ناصح و عاذِل را از سر عشق
	رو نهادن آن بنده عاشق سوی بخارا
	در آمدن آن عاشق لاابالی در بخارا و تحذیر کردن دوستان او را از پیدا شدن
	جواب گفتن عاشق عاذلان را و تهدید کنندگان را
	رسیدن آن عاشق به معشوق خویش چون دست از جان خود بشست
	صفت آن مسجد که عاشق کُش بود و آن عاشق مرگ جوی لاابالی که در او مهمان شد
	صفت آن مسجد که عاشق کُش بود و آن عاشق مرگ جوی لاابالی که در او مهمان شد
	مهمان آمدن در آن مسجد
	ملامت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آن جا و تهدید کردن مر او را
	جواب گفتن عاشق عاذلان را
	اشاره
	عشق جالینوس بر این حیات دنیا بود که هنر او همین جا به کار می آید هنری نورزیده است که در آن بازار به کار آید آن جا خود را به عوام یکسان می بیند

	دیگر باره ملامت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد
	اشاره
	گفتن شیطان قریش را که به جنگ احمد آیید که من یاری ها کنم و قبیله خود را به یاری خوانم و وقت ملاقات صَفَّین گریختن

	مکرر کردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان کُش
	جواب گفتن مهمان ایشان را و مَثَل آوردن به دفع کردن حارس کشت به بانگ دف از کشت، شتری را که کوس محمودی بر پشت او زدندی
	اشاره
	تمثیل گریختن مؤمن و بی صبری او در بلا، به اضطراب و بی قراری نخود و دیگر حوایج در جوش دیگ و بر دویدن تا بیرون جهند
	تمثیل صابر شدن مؤمن چون بر شرّ و خیر بلا واقف شود
	عذر گفتن کدبانو با نخود و حکمت در جوش داشتن کدبانو نخود را

	باقی قصّه مهمان آن مسجد مهمان کش و ثبات و صدق او
	اشاره
	ذکر خیال بد اندیشیدن قاصر فهمان
	تفسیر این خبر مصطفی علیه السّلام که لِلقُرآن ظهرٌ و بطنُ و لِبَطنِه بَطنُ الی سبعه أبطن
	بیان آن که رفتن انبیا و اولیا به کوه ها و غارها جهت پنهان کردن خویش نیست و جهت خوف تشویش خلق نیست بلکه جهت ارشاد خلق است و تحریض بر انقطاع از دنیا به قدر ممکن
	تشبیه صورت اولیا و صورت کلام اولیا به صورت عصای موسی و صورت افسون عیسی علیهما السّلام
	تفسیر یا جِبالُ أَوِّبِی مَعَهُ وَ الطَّیْر
	جواب طعنه زننده در مثنوی از قصور فهم خود
	مثل زدن در رمیدن کرّه اسب از آب خوردن به سبب شخولیدن سائسان

	بقیّه ذکر آن مهمان مسجد مهمان کُش
	اشاره
	تفسیر آیت وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِک

	رسیدن بانگ طلسمی نیم شب مهمان مسجد را

	ملاقات آن عاشق با صدر جهان
	اشاره
	جذب هر عنصری جنس خود را که در ترکیب آدمی محتبس شده است به غیر جنس
	منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضای او و میل او به مقرّ خود و منقطع شدن از اجزای اجسام که کُنده پای بازِ روح اند
	فَسخِ عزایم و نقض ها جهت با خبر کردن آدمی را از آن که مالک و قاهر اوست و گاه گاه عزم او را فسخ ناکردن و نافذ داشتن تا طمع او را بر عزم کردن دارد تا باز عزمش را بشکند تا تنبیه بر تنبیه بود
	نظر کردن پیغامبر علیه السّلام به اسیران و تبسّم کردن و گفتن که عَجِبتُ مِن قَومٍ یُجَرُّونَ إلَی الجَنَّهِ بِالسَّلاسِلِ وَ الأغلال
	تفسیر این آیت که إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَکُمُ الْفَتْحُ الآیه ای طاعنان می گفتید که از ما و محمد علیه السّلام آن که حق است فتح و نصرتش ده و این بد آن می گفتید تا گمان آید که شما طالب حقّید بی غرض اکنون محمد را نصرت دادیم تا صاحب حق را ببینید
	سرِّ آن که بی مراد باز گشتن رسول علیه السّلام از حُدَیبِیه حق تعالی لقب آن فتح کرد که إنَّا فَتَحنا که به صورت غَلَق بود و به معنی فتح چنان که شکستن مشک به ظاهر شکستن است و به معنی درست کردن است مشکیِ او را و تکمیل فواید اوست
	تفسیر این خبر که مصطفی علیه السّلام فرمود لَا تُفَضِّلُونِی عَلی یُونُسَ بنِ مَتّی
	آگاه شدن پیغامبر علیه السّلام از طعن ایشان بر شماتت او
	بیان آن که طاغی در عین قاهری مقهور است و در عین منصوری مأسور
	جذب معشوق عاشق را من حیث لا یَعلمُه العاشقُ و لا یرجُوه و لا یَخطُرُ بِبالِه و لا یَظهر من ذلک الجذبِ اثرٌ فی العاشقِ الّا الخوف الممزوج بالیَأس مع دوامِ الطلب
	داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السّلام
	اشاره
	امر کردن سلیمان علیه السّلام پشّه متظلِّم را به احضار خصم به دیوان حکم

	نواختن معشوق، عاشق بی هوش را تا به هوش باز آید
	با خویش آمدن عاشق بی هوش و روی آوردن به ثنا و شکر معشوق
	حکایت عاشقی دراز هجرانی، بسیار امتحانی
	اشاره
	یافتن عاشق معشوق را و بیان آن که جوینده یابنده بود که فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَه





	جلد پنجم
	دفتر چهارم
	دیباچه دفتر چهارم
	تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی مجهول، خود معشوق را در باغ یافت و عسس را از شادی دعای خیر می کرد و می گفت که عسی أَن تَکرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ لَکُم
	اشاره
	حکایت آن واعظ که هر آغاز تذکیر، دعای ظالمان و سخت دلان و بی اعتقادان کردی
	سؤال کردن از عیسی علیه السّلام که در وجود از همه صعب ها صعب تر چیست
	قصد خیانت کردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر وی
	قصه آن صوفی که زن خود را با بیگانه ای بگرفت
	اشاره
	معشوق را زیر چادر پنهان کردن جهت تلبیس، و بهانه گفتن زن، که إن کیدکنّ عظیم
	گفتن زن که او در بند جهاز نیست مراد او ستر و صلاح است و جواب گفتن صوفی این را سر پوشیده
	غرض از سمیع و بصیر گفتن خدا را
	مثال دنیا چون گولخن و تقوی چون حمّام

	قصّه آن دبّاغ که در بازار عطّاران از بوی عطر و مشک بی هوش و رنجور شد
	اشاره
	معالجه کردن برادر دبّاغ، دبّاغ را به خفیه به بوی سرگین

	عذر خواستن آن عاشق از گناه خویش به تلبیس و روی پوش و فهم کردن معشوق آن را نیز
	ردّ کردن معشوقه عذر عاشق را و تلبیس او را در روی او مالیدن

	گفتن آن جهود علی را کرّم اللَّه وجهه که اگر اعتماد داری بر حافظی حق از سر این کوشک خود را در انداز و جواب گفتن امیر المؤمنین او را
	قصه مسجد اقصی و خرّوب و عزم کردن داود علیه السّلام پیش از سلیمان علیه السّلام بر بنای آن مسجد
	اشاره
	شرح إنَّمَا المُؤمِنُونَ إِخوَهٌ وَ العُلَماءُ کَنَفسٍ وَاحِدَهٍ. خاصه
	بقیّه قصّه بنای مسجد اقصی
	قصّه آغاز خلافت عثمان رضی اللَّه عنه و خطبه وی در بیان آن که ناصح فعّال به فعل به از ناصح قوّال به قول
	در بیان آن که حکما گویند آدمی عالم صغری است و حکمای الهی گویند آدمی عالم کبری است زیرا آن علم حکما بر صورت آدمی مقصور بود و علم این حکما در حقیقت حقیقت آدمی موصول بود
	تفسیر این حدیث که مَثَلُ امَّتی کَمَثَلِ سَفینهِ نُوحٍ مَن تَمَسَّکَ بِها نَجا وَ مَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِق
	قصّه هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه السّلام
	اشاره
	کرامات و نور شیخ عبد اللّه مغربی قدّس اللَّه سرّه

	باز گردانیدن سلیمان علیه السّلام رسولان بلقیس را به آن هدیه ها که آورده بودند سوی بلقیس و دعوت کردن بلقیس را به ایمان و ترک آفتاب پرستی
	اشاره
	قصّه عطّاری که سنگ ترازوی او گل سر شوی بود و دزدیدن مشتری گل خوار از آن گل، هنگام سنجیدن شکّر، دزدیده و پنهان

	دل داری کردن و نواختن سلیمان علیه السّلام مر آن رسولان را و دفع وحشت و آزار از دل ایشان، و عذر قبول ناکردن هدیه، شرح کردن با ایشان
	اشاره
	دیدن درویش جماعت مشایخ را در خواب و درخواست کردن روزی حلال بی مشغول شدن به کسب و از عبادت ماندن و ارشاد ایشان او را و میوه های تلخ و ترش کوهی بر وی شیرین شدن به داد آن مشایخ
	نیّت کردن او که این زر بدهم بد آن هیزم کش چون من روزی یافتم به کرامات مشایخ، و رنجیدن آن هیزم کش از ضمیر و نیّت او

	تحریض سلیمان علیه السّلام مر رسولان را بر تعجیل به هجرت بلقیس بهر ایمان
	اشاره
	سبب هجرت ابراهیم ادهم قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّه و ترک ملک خراسان

	حکایت آن مرد تشنه که از سر جوز بن جوز می ریخت در جوی آب که در گو بود و به آب نمی رسید تا به افتادن جوز، بانگ آب بشنود و او را چو سماع خوش، بانگ آب اندر طرب می آورد
	تهدید فرستادن سلیمان علیه السّلام پیش بلقیس که اصرار میندیش بر شرک، و تأخیر مکن
	پیدا کردن سلیمان علیه السّلام که مرا خالصاً لِأَمرِ اللَّهِ جهد است در ایمان تو، یک ذرّه غرضی نیست مرا، نه در نفس تو و حسن تو و نه در ملک تو، خود بینی چون چشم جان باز شود بنور اللَّه
	باقی قصّه ابراهیم ادهم قدَّس اللَّه سرَّه
	بقیّه قصّه اهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه السّلام آلِ بلقیس را هر یکی را اندر خور خود و مشکلات دین و دل او و صید کردن هر جنس مرغ ضمیری به صفیر آن جنس مرغ، و طعمه او
	آزاد شدن بلقیس از ملک و مست شدن او از شوق ایمان، و التفات همّت او از همه ملک منقطع شدن وقت هجرت، الّا از تخت
	چاره کردن سلیمان علیه السّلام در احضار تخت بلقیس از سبا
	قصّه یاری خواستن حلیمه از بُتان چون عقیب فطام، مصطفی را علیه السّلام گم کرد و لرزیدن و سجده بتان و گواهی دادن ایشان بر عظمت کار مصطفی صلّی اللَّه علیه و سلّم
	اشاره
	حکایت آن پیر عرب که دلالت کرد حلیمه را به استعانت به بتان
	خبر یافتن جَدِّ مصطفی عبد المطّلب از گم کردن حلیمه محمد را علیه السّلام و طالب شدن او گرد شهر، و نالیدن او بر درِ کعبه و از حق در خواستن و یافتن او محمّد را علیه السّلام
	نشان خواستن عبد المطلب از موضع محمّد علیه السّلام که کجاش یابم و جواب آمدن از اندرون کعبه و نشان یافتن

	بقیه قصّه دعوتِ رحمت، بلقیس را
	مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب دنیا و غفلت او از دولت روحانیان که أبنای جنس وی اند و نعره زنان که یا لَیتَ قَومِی یَعلَمُون
	بقیّه عمارت کردن سلیمان علیه السّلام مسجد اقصی را به تعلیم و وحی خدا جهت حکمت هایی که او داند و معاونت ملایکه و دیو و پری و آدمی آشکارا
	قصّه شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیرِ بو الحسن نام
	اشاره
	باز آمدن آن شاعر بعد چند سال به امید همان صله و هزار دینار فرمودن بر قاعده خویش، و گفتن وزیر نو هم حسن نام، شاه را که این سخت بسیار است و ما را خرج هاست و خزینه خالی است و من او را به ده یک آن خشنود کنم

	مانستن بدرایی این وزیر دون در افساد مُرُوَّتِ شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد قابلیت فرعون
	نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السّلام و تشبُّه کردن او به کارهای سلیمان علیه السّلام، و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام کردن
	در آمدن سلیمان علیه السّلام هر روز در مسجد اقصی بعد از تمام شدن جهت عبادت و ارشاد عابدان و معتکفان و رُستن عقاقیر در مسجد
	اشاره
	آموختن پیشه گور کنی قابیل از زاغ پیش از آن که در عالم علم گور کنی و گور بود
	قصّه صوفی که در میان گلستان سر به زانو مراقب بود یارانش گفتند سر بر آور تَفُّرج کن بر گلستان و ریاحین و مرغان و آثار رحمه اللَّه تعالی

	قصّه رُستن خرّوب در گوشه مسجد اقصی و غمگین شدن سلیمان علیه السّلام از آن چون به سخن آمد با او و خاصیّت و نام خود بگفت
	اشاره
	بیان آن که حصول علم و مال و جاه بد گوهران از فضیحتِ اوست و چون شمشیری است که افتاده است به دست راه زن


	تفسیر یَا أیُّهَا المُزَّمِّل
	در بیان آن که ترکُ الجواب جواب مُقرّر این سخن که جواب الاحمق سکوت، شرح این هر دو در این قصه است که گفته می آید
	در تفسیر این حدیث مصطفی علیه السّلام که إنَّ اللَّهَ تَعالَی خَلَقَ المَلائکَهَ وَ رَکَّبَ فیهِم العقل وَ خَلَقَ البَهائمَ وَ رَکَّبَ فیهَا الشَّهوَهَ و خلق بَنی آدمَ وَ رکَّبَ فیهِم العقلَ و الشَّهوهَ فَمَن غَلب عقلُه شهَوتَه فَهُوَ أعلی مِنَ المَلائکهَ وَ م
	در تفسیر این آیت که وَ أمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتهُم رِجساً وَ قوله یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ یَهدِی بِهِ کَثِیرا
	چالیشِ عقل با نفس همچون تنازُعِ مجنون با ناقه. میل مجنون سوی حُرَّه میل ناقه واپس سوی کُرَّه چنان که گفت مجنون:
	نوشتن آن غلام قصّه شکایت نقصان اجری سوی پادشاه
	اشاره
	حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آن که بربود دستارش و بانگ می زد که باز کن ببین که چه می بری آن گه ببر
	اشاره
	نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بی وفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از او

	بیان آن که عارف را غذایی است از نور حق که «أبِیتُ عِندَ رَبِّی یُطعِمُنی وَ یَسقِینی» و قوله «الجُوعُ طَعَامُ اللَّهِ یُحیِی بِهِ أبدانَ الصِّدِّیقِینَ أَی فِی الجُوعِ یَصِلُ طَعامُ اللَّه»
	تفسیر «أوجَسَ فِی نَفسِهِ خِیفَهً مُوسَی قُلنَا لا تَخَف إنَّکَ أنتَ الأعلَی
	زَجر مُدَّعِی از دعوی و امر کردن او را به متابعت
	بقیّه نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجری
	حکایت آن مدّاح که از جهت ناموس شکر ممدوح می کرد و بوی اندوه و غم اندرون او و خلاقت دلق ظاهر او می نمود که آن شکرها لاف است و دروغ
	گشتند خلق شده مژده ور خویش یکدیگر از سروران دین که فلان جا فلان رسید
	در یافتن طبیبان الهی امراض دین و دل را در سیمای مرید و بیگانه، و لحن گفتار او و رنگ چشم او و بی این همه نیز از راه دل که «إنَّهُم جَواسِیسُ القُلُوبِ فَجَالِسُوهُم بِالصِّدقِ»
	مژده دادن ابو یزید از زادن ابو الحسن خرَقانی قَدَّسَ اللَّهُ روحَهُمَا پیش از سال ها و نشان صورت او، سیرت او یک به یک، و نوشتن تاریخ نویسان آن را جهت رصد
	قول رسول صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ إنّی لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمنِ مِن قِبَلِ الیَمَن
	نقصانِ اجرای جان و دل صوفی از طعامُ اللَّه
	آشفتن آن غلام از نارسیدن جواب رقعه از قبل پادشاه
	کژ وزیدن باد بر سلیمان علیه السَّلام به سبب زَلَّتِ او
	شنیدن شیخ ابو الحسن رَضِیَ اللَّهُ عَنهُ خبر دادن ابو یزید را و بودِ او و احوال او
	رقعه دیگر نوشتن آن غلام پیش شاه چون جواب آن رقعه اول نیافت

	قصّه آن که کسی به کسی مشورت می کرد گفتش مشورت با دیگری کن که من عدوی توام
	امیر کردن رسول علیه السّلام جوان هُذَیلی را بر سَرِیَّه ای که در آن پیران و جنگ آزمودگان بودند
	اشاره
	اعتراض کردن معترضی بر رسول علیه السّلام بر امیر کردن آن هُذَیلی
	جواب گفتن مصطفی علیه السّلام اعتراض کننده را
	قصّه سبحانی مَا أعظَمَ شَأنِی گفتن أبو یزید قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ و اعتراض مریدان و جواب این مر ایشان را نه به طریق گفتِ زبان بلکه از راه عیان
	بیان سبب فصاحت و بسیار گویی آن فضول به خدمت رسول علیه السّلام
	بیان رسول علیه السّلام سبب تفضیل و اختیار کردن او آن هذیلی را به امیری و سر لشکری بر پیران و کار دیده گان
	علامت عاقل تمام، و نیم عاقل و مردِ تمام و نیم مرد و علامت شقِیِّ مغرور لا شی ء

	قصّه آن آبگیر و صیّادان و آن سه ماهی، یکی عاقل و یکی نیم عاقل، و آن دگر مغرور و أبله مغفَّل لا شی ء و عاقبت هر سه
	اشاره
	سِرّ خواندن وضو کننده اورادِ وضو را
	شخصی به وقت استنجا می گفت اللَّهُمَّ ارِحنِی رَائحَهَ الجَنَّهِ به جای آن که اللَّهُمَّ اجعَلنی من التّوابین و اجعلنی من المتطهّرین که ورد استنجاست. و وِرد استنجا را به وقت استنشاق می گفت عزیزی بشنید و این را طاقت نداشت
	اشاره
	قصّه آن مرغِ گرفته که وصیت کرد که بر گذشته پشیمانی مخور، تدارک وقت اندیش، و روزگار مبر در پشیمانی

	چاره اندیشیدن آن ماهی نیم عاقل و خود را مُرده کردن
	بیان آن که عهد کردن احمق وقت گرفتاری و نَدَم هیچ وفایی ندارد که لَو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنهُ وَ إنَّهُم لَکَاذِبُونَ. صبح کاذب وفا ندارد

	در بیان آن که وهم قلبِ عقل است و ستیزه اوست بدو ماند و او نیست و قصّه مجاوبات «9» موسی علیه السّلام که صاحب عقل بود با فرعون که صاحب وهم بود
	اشاره
	بیان آن که عمارت در ویرانی است و جمعیت در پراکندگی است و درستی در شکستگی است و مراد در بی مرادی است و وجود در عدم است و علی هذا بقیَّهُ الاضداد و الأزواج
	بیان آن که هر حسّ مُدرکی را از آدمی نیز مدرَکاتی دیگر است که از مدرَکات آن حس دگر بی خبر است چنان که هر پیشه ور استاد اعجمیِ کار آن استاد دگر پیشه ور است. و بی خبری او از آن که وظیفه او نیست، دلیل نکند که آن مدرکات نیست، اگر چه به حکم حال منکر بود آن را، أمّا
	حمله بردن این جهانیان بر آن جهانیان و تاختن بردن سینور ذر و نسل، که سر حدِّ غیب است و غفلت ایشان از کمین که چون غازی به غزا نرود کافر تاختن آورد
	بیان آن که تن خاکیِ آدمی همچون آهنِ نیکو جوهر، قابل آینه شدن است، تا در او هم در دنیا بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید نه بر طریق خیال
	باز گفتن موسی علیه السّلام اسرارِ فرعون را و واقعات او را ظَهرُ الغَیب تا به خبیری حق ایمان آورد یا گمان بَرد
	بیان آن که درِ توبه باز است
	گفتن موسی علیه السّلام فرعون را که از من یک پند قبول کن و چهار فضیلت عوض بستان
	شرح کردن موسی علیه السّلام آن چهار فضیلت را جهت پای مزد ایمان فرعون
	تفسیر کُنتُ کَنزاً مَخفِیًّا فَأَحبَبتُ أن اعرَف
	غرّه شدن آدمی به ذکاوت و تصویرات طبع خویشتن و طلب ناکردن علم غیب که علم انبیاست
	بیان این خبر که کَلِّمُوا النَّاسَ عَلَی قَدرِ عُقُولِهِم لَا عَلَی قَدرِ عُقُولِکُم حَتَّی لَا یُکَذِّبُوا اللَّه وَ رَسُولَه
	قوله علیه السلام مَن بَشَّرَنِی بِخُروجِ صَفَر بَشَّرتُهُ بِالجَنَّه

	مشورت کردن فرعون با ایسیَه در ایمان آوردن به موسی علیه السّلام
	قصّه باز پادشاه و کمپیر زن
	قصّه آن زن که طفل او بر سر ناودان غیژید و خطر افتادن بود و از علی کَرَّم اللَّهُ وَجهَهَ چاره جست
	مشورت کردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه السّلام
	اشاره
	تَزیِیفِ سخن هامان علیهِ اللَّعنَه
	نومید شدن موسی علیه السّلام از ایمان فرعون به تأثیر کردن سخن هامان در دل فرعون

	منازعتِ امیران عرب با مصطفی علیه السّلام که ملک را مقاسمت کن با ما تا نزاعی نباشد و جواب فرمودن مصطفی علیه السَّلام که من مأمورم در این امارت و بحث ایشان از طرفین
	اشاره
	در بیان آن که شناسای قدرت حق نپرسد که بهشت و دوزخ کجاست

	جواب دهری که منکر الوهیّت است و عالم را قدیم می گوید
	اشاره
	تفسیر این آیت که وَ مَا خَلَقنَا السَّمَواتِ وَ الأرضَ وَ مَا بَیْنَهُما إلَّا بِالحَقِّ نیافریدمشان بهر همین که شما می بینید بلکه بهر معنی و حکمت باقیه که شما نمی بینید آن را

	وحی کردن حق به موسی علیه السّلام که ای موسی من که خالقم تعالی تو را دوست می دارم
	خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع، آن مغضوب علیه را و از پادشاه در خواستن، و پادشاه شفاعت او قبول کردن و رنجیدن ندیم از این شفیع که چرا شفاعت کردی
	گفتن خلیل مر جبرئیل را علیهِما السّلام چون پرسیدش که أ لَکَ حَاجَهٌ؟ خلیل جوابش داد که أمَّا الَیکَ فَلا
	مطالبه کردن موسی علیه السّلام حضرت را که خَلَقتَ خَلقاً وَ اهلَکتَهُم و جواب آمدن
	اشاره
	بیان آن که روح حیوانی و عقل جزوی و وهم و خیال بر مثال دوغ اند و روح که باقی است در این دوغ همچون روغن پنهان است
	مثال دیگر هم در این معنی

	حکایت آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود، یَومَ یَفِرُّ المَرءُ مِن اخِیهِ وَ امِّهِ وَ أبِیهِ. نقد، وقت او شد
	اشاره
	عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل
	اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض کردن اهل حرم و ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش
	مستجاب شدن دعای پادشاه در خلاص پسرش از جادوی کابلی
	در بیان آن که شه زاده آدمی بچه است، خلیفه خداست، پدرش آدم صفی خلیفه حق، مسجود ملایک، و آن کمپیر کابلی دنیاست که آدمی بچه را از پدر ببرید به سحر، و انبیا و اولیا آن طبیب تدارک کننده

	حکایت آن زاهد که در سال قحط شاد و خندان بود با مفلسی و بسیاریِ عیال، و خلق می مردند از گرسنگی. گفتندش چه هنگام شادی است که هنگام صد تعزیت است گفت مرا باری نیست
	اشاره
	بیان آن که مجموع عالم صورت عقل کُلّ است، چون با عقل کل به کژ روی جفا کردی صورت عالم تو را غم فزاید اغلب احوال، چنان که دل با پدر بد کردی صورت پدر غم فزاید تو را و نتوانی رویش را دیدن، اگر چه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان

	قصّه فرزندان عزیر علیه السّلام که از پدر احوال پدر می پرسیدند، می گفت آری دیدمش می آید. بعضی شناختندش بی هوش شدند. بعضی نشناختند می گفتند خود مژده ای داد این بی هوش شدن چیست
	تفسیر این حدیث که انِّی لَأَستَغفِرُ اللَّهَ فِی کُلِّ یَومٍ سَبعِینَ مَرَّه
	بیان آن که عقل جزوی تا به گور بیش نبیند در باقی مقلّدِ اولیا و انبیاست
	بیان آن که یَا ایُّهَا الَذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَینَ یَدَیِ اللَّهِ وَ رَسُولِه
	قصّه شکایت استر با شتر که من بسیار در رو می افتم در راه رفتن، تو کم در روی می آیی این چراست و جواب گفتن شتر او را
	اشاره
	تصدیق کردن استر جواب های شتر را و اقرار آوردن به فضل او بر خود، و از او استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق، و نواختن شتر او را و ره نمودن و یاری دادن پدرانه و شاهانه

	لابه کردن قبطی سبطی را که یک سبوبه نیّت خویش از نیل پر کن و بر لب من نه تا بخورم به حقِّ دوستی و برادری که سبو که شما سبطیان بهر خود پر می کنید از نیل، آب صاف است و سبو که ما قبطیان پر می کنیم خون صاف است
	اشاره
	در خواستن قبطی دعای خیر و هدایت از سبطی و دعا کردن سبطی قبطی را به خیر و مستجاب شدن از أکرَمُ الاکرَمِین وَ أرحَمُ الرَّاحِمین

	حکایت آن زن پلید کار که شوهر را گفت که آن خیالات از سر امرودبن می نماید تو را، که چنین ها نماید چشم آدمی را سَرِ آن امرودبن. از سَرِ امرودبن فرود آی تا آن خیال ها برود و اگر کسی گوید که آن چه آن مرد می دید خیال نبود و جواب این مثالی است نه مثل در مثال همین قد
	باقی قصّه موسی علیه السّلام
	اشاره
	اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا
	بیان آن که خلق دوزخ گرسنگانند و نالان اند به حق که روزی های ما را فربه گردان و زود زاد به ما رسان که ما را صبر نماند

	رفتن ذو القرنین به کوه قاف و در خواست کردن که ای کوه قاف از عظمت صفت حق ما را بگو و گفتن کوه قاف که صفت عظمت او در گفت نیاید که پیش آن ادراک ها فدا شود و لابه کردن ذو القرنین که از صنایعش که در خاطر داری و بر تو گفتن آن آسانتر بود بگوی
	موری بر کاغذی می رفت. نبشتن قلم دید قلم را ستودن گرفت. موری دیگر که چشم تیز تر بود گفت ستایش انگشتان را کن که آن هنر از ایشان می بینم موری دیگر که از هر دو چشم روشن تر بود گفت من بازو را ستایم که انگشتان فرع بازواند الی آخره
	نمودن جبرئیل علیه السّلام خود را به مصطفی صلّی اللَّه علیه و سلَّم به صورت خویش و از هفت صد پر او چون یک پر ظاهر شد افق را بگرفت و آفتاب محجوب شد با همه شعاعش


	جلد ششم
	دفتر پنجم
	دیباچه دفتر پنجم
	تفسیر خُذْ أرْبَعَهً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إلَیْک
	در سبب ورود این حدیث مصطفی صلواتُ اللَّه علیه که الکافر یأکل فی سبعهِ امعاء وَ المؤمن یأکل فی معیً واحد
	اشاره
	در حجره گشادن مصطفی علیه السَّلام بر مهمان و خود را پنهان کردن، تا او خیال گشاینده را نبیند و خجل شود، و گستاخ بیرون رود
	سبب رجوع کردن آن مهمان به خانه مصطفی علیه السَّلام در آن ساعت که مصطفی نهالین مُلَوَّث او را به دست خود می شست و خجل شدن او و جامه چاک کردن و نوحه او بر خود و بر سعادت خود
	نواختن مصطفی علیه السَّلام آن عرب مهمان را و تسکین دادن او را از اضطراب و گریه و نوحه که بر خود می کرد در خجالت و ندامت و آتش نومیدی
	بیان آن که نماز و روزه و همه چیزهای برونی گواهی هاست بر نور اندرونی
	پاک کردن آب همه پلیدی ها را و باز پاک کردن خدای تعالی آب را از پلیدی، لا جرم قدّوس آمد حق تعالی
	استعانت آب از حق جلّ جلالُه بعد از تیره شدن
	گواهی فعل و قول بیرونی بر ضمیر و نور اندرونی
	در بیان آن که نور خود از اندرون شخص منوّر بی آن که فعلی و قولی بیان کند، گواهی دهد بر نور وی در بیان آن که آن نور خود را از اندرون سرِّ عارف ظاهر کند بر خلقان بی فعل عارف و بی قول عارف. افزون از آن که به قول و فعل او ظاهر شود چنان که آفتاب بلند شود بانگ خروس
	عرضه کردن مصطفی علیه السّلام شهادت را بر مهمان خویش
	بیان آن که نور که غذای جان است، غذای جسم اولیا می شود تا او هم یار می شود روح را که أسْلَمَ شَیْطَانِی عَلَی یَدِی
	انکار اهل تن غذای روح را و لرزیدن ایشان بر غذای خسیس
	مناجات
	تمثیل لوح محفوظ و ادراک عقل هر کسی از آن لوح، آن که امر و قسمت و مقدور هر روزه وی است همچون ادراک جبرئیل علیه السّلام هر روزی از لوح اعظم عقل مثال جبرئیل است و نظر او به تفکر به سوی غیبی که معهود اوست در تفکر و اندیشه کیفیت معاش و بیرون شوِ کارهای هر روزینه م

	تمثیل روش های مختلف و همّت های گوناگون به اختلاف تَحَرّی مُتَحَرِّیان در وقت نماز قبله را، در وقت تاریکی و تحرّی غواصان در قعر بحر
	تفسیر یَا حَسْرَهً عَلَی الْعِبَاد
	سبب آن که فرجی را نام فرجی نهادند از اول
	صفت طاوس و طبع او، و سبب کشتن ابراهیم علیه السّلام او را
	در بیان آن که لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند و همه از قهر حق گریزان اند و به لطف حق در آویزان، اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطف ها را در قهر پنهان کرد، نعل باز گونه و تلبیس و مکر الله بود تا اهل تمییز وَ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّه از ح
	تفاوت عقول در اصل فطرت، خلاف معتزله که ایشان گویند در اصل، عقول جزوی برابرند، این افزونی و تفاوت از تعلُّم است و ریاضت و تجربه
	حکایت آن اعرابی که سگ او از گرسنگی می مُرد و انبان او پر نان و بر سگ نوحه می کرد، و شعر می گفت و می گریست و سر و رو می زد و دریغش می آمد لقمه ای از انبان به سگ دادن
	اشاره
	در بیان آن که هیچ چشم بدی آدمی را چنان مُهلک نیست که چشم پسند خویشتن مگر که چشم او مبدّل شده باشد به نور حق که بِی یَسْمَعُ وَ بِی یُبصِر و خویشتن او بی خویشتن شده
	تفسیر وَ إنْ یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصارِهِمْ، الآیه

	قصّه آن حکیم که دید طاوسی را که پر زیبای خود را می کَنْد به منقار و می انداخت، و تن خود را کل و زشت می کرد، از تعجب پرسید که دریغت نمی آید؟ گفت می آید، اما پیش من جان از پر عزیزتر است و این پر عدوی جان من است
	اشاره
	در بیان آن که صفا و سادگیِ نفس مطمئِنَّه از فکرت ها مشوش شود چنان که بر روی آیینه چیزی نویسی یا نقش کنی اگر چه پاک کنی داغی بماند و نقصانی
	در بیان قول رسول علیه السَّلام لَا رَهْبَانِیَّهَ فِی الْإِسْلام
	در بیان آن که ثواب عمل عاشق از حق، هم حق است
	در تفسیر قول رسول علیه السّلام مَا مَاتَ مَنْ مَاتَ إِلَّا وَ تَمَنَّی أنْ یَمُوتَ قَبْلَ مَا مَاتَ. إنْ کَانَ بَرًّا لِیَکُونَ إلَی وُصولِ البِرِّ أعْجَل و ان کانَ فاجراً لِیَقِلَّ فُجُورُه
	در بیان آن که عقل و روح در آب و گل محبوس اند همچون هاروت و ماروت در چاه بابل
	جواب گفتن طاوس آن سائل را
	بیان آن که هنرها و زیرکی ها و مال دنیا همچون پرهای طاوس عدوّ جان است
	در صفت آن بی خودان که از شرِّ خود و هنر خود آمن شده اند که فانی اند در بقای حق همچون ستارگان که فانی اند روز در آفتاب و فانی را خوف آفت و خطر نباشد

	در بیان آن که ما سِوَی اللَّه، هر چیزی آکل و مأکول است همچون آن مرغی که قصد صید ملخ می کرد و به صید ملخ مشغول می بود و غافل بود از باز گرسنه که از پس قفای او قصد صید او داشت اکنون ای آدمیِ صیّاد آکل، از صیّاد و آکل خود آمن مباش اگر چه نمی بینیش به نظر چشم به
	اشاره
	صفت کشتن خلیل علیه السّلام زاغ را که آن اشارت به قمع کدام صفت بود از صفات مذمومه مُهلِکَه در مُرید
	مناجات

	قَالَ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلامُ ارْحَمُوا ثَلاثاً عَزِیزَ قَوْمٍ ذَلَّ وَ غَنِیَّ قَوْمٍ افْتَقَرَ وَ عَالِماً یَلْعَبُ بِهِ الْجُهَّال
	قصّه محبوس شدن آن آهو بچه در آخر خران و طعنه آن خران بر آن غریب گاه به جنگ و گاه به تَسْخَر و مبتلا گشتن او به کاه خشک که غذای او نیست، و این صفت بنده خاص خداست میان اهل دنیا و اهل هوی و شهوت که «الْإسْلامُ بَدَأَ غَرِیباً وَ سَیَعُودُ غَریباً فَطُوبَی لِلْغُ
	اشاره
	حکایت محمّد خوارزمشاه که شهر سبزوار که همه رافضی باشند به جنگ بگرفت، امان جان خواستند گفت: آن گه امان دهم که از این شهر پیش من به هدیه ابو بکر نامی بیارید
	بقیه قصّه آهو و آخُر خران
	تفسیر انّی أرَی سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ. آن گاوان لاغر را خدا به صفت شیران گرسنه آفریده بود تا آن هفت گاو فربه را به اشتها می خوردند اگر چه آن خیالات صور گاوان در آینه خواب نمودند تو معنی بگیر!
	بیان آن که کشتن خلیل علیه السَّلام خروس را اشارت به قَمع و قَهر کدام صفت بود از صفات مذموم مُهلکات در باطن مُرید

	تفسیر خَلَقْنَا الْإنْسانَ فِی أحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أسْفَلَ سَافِلینَ و تفسیر وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْق
	اشاره
	تفسیر أسْفَلَ سَافِلِینَ إلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أجْرٌ غَیْرُ مَمْنُون

	مثال عالم هست نیست نما و عالم نیست هست نما
	در تفسیر قول مصطفی عَلیه السَّلامُ لَا بُدَّ مِنْ قَرِینٍ یُدْفَنُ مَعَکَ. وَ هُوَ حَیٌّ وَ تُدْفَنُ مَعَهُ وَ أنْتَ مَیِّتٌ انْ کَانَ کریما اکْرَمَکَ وَ إنْ کان لَئِیماً اسْلَمَکَ وَ ذلِکَ الْقَرِینُ عَمَلُکَ فَأَصْلِحْهُ مَا اسْتَطَعْتَ، صَدَقَ رَسُولُ اللّ
	تفسیر وَ هُوَ مَعَکُم
	در تفسیر قول مصطفی عَلَیهِ السَّلامُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّاً وَاحِداً کَفَاهُ اللَّهُ سَائرَ هُمُومِهِ وَ مَنْ تَفَرَّقَتْ بِهِ الْهُمُومُ لَا یُبَالِی اللَّهُ فِی أیِّ وادٍ أهْلَکَه
	در معنی این بیت گر راه روی راه برت بگشایند ور نیست شوی به هستی ات بگرایند
	قصّه آن شخص که دعوی پیغامبری می کرد گفتندش چه خورده ای که گیج شده ای و یاوه می گویی؟ گفت اگر چیزی یافتمی که خوردمی نه گیج شدمی و نه یاوه گفتمی که هر سخن نیک که با غیر اهلش گویند یاوه گفته باشند اگر چه در آن یاوه گفتن مأمورند
	اشاره
	سبب عداوت عام، و بیگانه زیستن ایشان به اولیای خدا که به حقشان می خوانند و با آب حیات ابدی
	در بیان آن که مرد بد کار چون متمکِّن شود در بد کاری و اثر دولت نیکو کاران ببیند شیطان شود و مانع خیر گردد از حسد، همچون شیطان که خرمن سوخته، همه را خرمن سوخته خواهد. أَ رَأیْتَ الّذِی یَنْهَی عَبْداً اذا صَلَّی
	مناجات
	پرسیدن آن پادشاه از آن مدعیِّ نبوّت که آن که رسول راستین باشد و ثابت شود، با او چه باشد که کسی را بخشد؟ یا به صحبت و خدمت او چه بخشش یابند غیر نصیحت به زبان که می گوید

	داستان آن عاشق که با معشوق خود بر می شمرد خدمت ها و وفاهای خود را و شب های دراز تَتَجَافَی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع
	یکی پرسید از عالمی عارفی که اگر در نماز کسی بگرید به آواز و آه کند و نوحه کند نمازش باطل شود؟
	مریدی در آمد به خدمت شیخ، و از این شیخ پیر سن نمی خواهم، بلکه پیر عقل و معرفت
	داستان آن کنیزک که با خرِ خاتون شهوت می راند و او را چون بز و خروس آموخته بود شهوت راندنِ آدمیان
	تمثیل تلقین شیخ مریدان را، و پیغامبر امّت را، که ایشان طاقت تلقین حق ندارند
	صاحب دلی دید سگ حامله، در شکم آن سگ بچگان بانگ می کردند.
	قصّه اهل ضَروان و حسد ایشان بر درویشان که پدر ما از سلیمی اغلب دخل باغ را به مسکینان می داد چون انگور بودی عُشر دادی
	اشاره
	بیان آن که عطای حق و قدرت، موقوف قابلیّت نیست، همچون دادِ خلقان، که آن را قابلیت باید، زیرا عطا قدیم است و قابلیت حادث، عطا صفت حق است و قابلیت صفت مخلوق، و قدیم موقوفِ حادث نباشد و اگر نه حدوث محال باشد

	در ابتدای خلقتِ جسم آدم علیه السّلام که جبرئیل علیه السّلام را اشارت کرد که برو از زمین مشتی خاک برگیر و به روایتی از هر نواحی مشت مشت برگیر
	اشاره
	فرستادن میکائیل را علیه السّلام به قبض حَفنَه ای خاک از زمین جهت ترکیب ترتیب جسم مبارک ابو البشر خلیفهُ الحق مسجودُ الملَک و مُعَلِّمُهم آدم علیه السّلام
	قصّه قومِ یونس علیه السّلام بیان و برهان آن است که تضرّع و زاری دافع بلای آسمانی است، و حق تعالی فاعل مختار است. پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد، و فلاسفه گویند فاعل به طبع است و به علت نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداند
	فرستادن اسرافیل را علیه السّلام به خاک که حَفنه ای برگیر از خاک بهر ترکیب جسم آدم علیه السّلام
	فرستادن عزرائیل مَلِکُ العَزْمِ وَ الْحَزم را علیه السّلام به بر گرفتن حَفنه ای خاک تا شود جسم آدم چالاک علیه السّلام و الصّلاه
	بیان آن که مخلوقی که تو را از او ظلمی رسد بحقیقت او همچون آلتی است
	جواب آمدن که آن که نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نیاید، بر کار تو عزرائیل هم نیاید، که تو هم سببی اگر چه مخفی تری از آن سبب ها، و بُوَد که بر آن رنجور مخفی نباشد که وَ هُوَ اقْرَبُ الَیهِ مِنکُم وَ لکِن لَا تُبصِرُون
	در بیان وخامت چرب و شیرین دنیا، و مانع شدن او از طعام اللَّه چنان که فرمود الجُوعُ طَعَامُ اللَّهِ یُحیِی بِهِ ابدانَ الصِّدِیقینَ ای فی الجُوع طَعامُ اللَّهِ و قوله ابِیتُ عِندَ رَبِّی یُطعِمُنِی وَ یَسقِینِی و قوله یُرزَقُونَ فَرِحِین
	جواب آن مغفّل که گفته است که خوش بودی این جهان اگر مرگ نبودی و خوش بود ملک دنیا اگر زوالش نبودی وَ عَلَی هَذهِ الوُتَیرَهِ مِنَ الفُشارات
	فِیمَا یُرجَی مِن رَحمَهِ اللَّهِ تَعَالَی مُعطِی النِّعَمِ قَبلَ استِحقَاقِهَا. وَ هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ الغَیثَ مِن بَعدِ مَا قَنَطُوا. وَ رُبَّ بُعدٍ یُورِث قُرباً وَ رُبَّ مَعصِیَهٍ مَیمُونَهٍ وَ رُبَّ سَعَادَهٍ تَأتِی مِن حَیثُ یُرجَی النِّقَمُ لِیُعلَم

	قصّه ایاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستین و گمان آمدن، خواجه تاشانش را که او را در آن حجره دفینه است به سبب محکمی در و گرانی قفل
	اشاره
	بیان آن که آن چه بیان کرده می شود صورت قصّه است و آن گه آن صورتی است که در خورد این صورت گیران است و در خورد آینه تصویر ایشان، و از قدّوسیتی که حقیقت این قصّه راست، نطق را از این تنزیل شرم می آید و از خجالت سر و ریش و قلم گم می کند وَ العَاقِلُ یَکفِیهِ الاشَ
	حکمت نظر کردن در چاروق و پوستین که فَلیَنظُرِ الانسَانُ مِمَّ خُلِق
	خَلَقَ الجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ وَ قَولُهُ تَعَالی فِی حَقِّ ابلِیس انَّه کَانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَق
	در معنی اینکه ارِنَا الأَشیاءَ کَمَا هِیَ و معنی اینکه لَو کُشِفَ الغِطاءُ مَا ازدَدتُ یَقینا و قوله
	بیان اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت اگر چه متضادَّند، از روی آن که نیاز ضد بی نیازی است، چنان که آینه بی صورت است و ساده است و بی صورتی ضدّ صورت است و لکن میان ایشان اتحادی است در حقیقت که شرح آن دراز است، وَ العَاقِلُ یَکفِیه الإِشَاره
	معشوق از عاشق پرسید که خود را دوست تر داری یا مرا گفت من از خود مرده ام و به تو زنده ام.
	آمدن آن امیر نمّام با سرهنگان نیم شب به گشادن آن حجره ایاز و پوستین و چارق دیدن آویخته
	باز گشتن نمّامان از حجره ایاز به سوی شاه توبره تهی و خجل همچون بد گمانان در حقِّ انبیاء عَلَیهِمُ السَّلام بر وقت ظهور برائت و پاکی ایشان که یَومَ تَبیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسوَدُّ وُجُوهٌ وَ قوله تَرَی الَّذِین کَذَبُوا عَلَی اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسوَدَّه
	حواله کردن پادشاه قبول و ردِّ توبه نمّامان و حجره گشایان و سزا دادن ایشان به ایاز که یعنی این جنایت بر عِرض او رفته است
	فرمودن شاه ایاز را که اختیار کن از عفو و مکافات که از عدل و لطف هر چه کنی اینجا صواب است و در هر یکی مصلحت هاست که در عدل هزار لطف هست درج، وَ لَکُم فِی القِصَاصِ حَیَوهٌ آن کس که کراهت می دارد قصاص را در این یک حیات قاتل نظر می کند و در صد هزار حیات که معصوم
	تعجیل فرمودن پادشاه ایاز را که زود این حکم را به فیصل رسان و منتظر مدار و ایّامُ بَینَنا مگو که الانتِظَارُ مَوتُ الأَحمَر و جواب گفتن ایاز شاه را
	حکایت در تقریر این سخن که چندین گاه گفتِ ذکر را آزمودیم مدّتی صبر و خاموشی را بیازماییم
	در بیان کسی که سخنی گوید که حال او مناسب آن سخن و آن دعوی نباشد چنان که کَفَرَه، وَ لَئِن سَألتَهُم مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الأَرضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ، خدمت بت سنگین کردن و جان و زر فدای او کردن چه مناسب باشد با جانی که داند که خالق سموات و ارض و خلایق ا
	حکایت در بیان توبه نَصوح که چنان که شیر از پستان بیرون آید باز در پستان نرود
	اشاره
	در بیان آن که دعای عارف و اصل و درخواست او از حق همچو درخواست حق است از خویشتن که کُنتُ لَهُ سَمعاً وَ بَصَراً وَ لِساناً وَ یَداً، وَ قَوله «وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمی»، و آیات و اخبار و آثار در این بسیار است و شرح سبب ساختن حق تا م
	نوبت جستن رسیدن به نصوح، و آواز آمدن که همه را جستیم نصوح را بجویید و بی هوش شدن نصوح از آن هیبت و گشاده شدن کار بعد از نهایت بستگی کَمَا کَانَ یَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ اذَا اصَابَهُ مَرَضٌ او هَمٌّ اشتَدِّی ازمَه تَنفَرِجِی
	یافته شدن گوهر و حلالی خواستن حاجبکان و کنیزکان شاه زاده از نصوح
	باز خواندن شه زاده نصوح را از بهر دلّاکی بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بهانه کردن او و دفع گفتن

	حکایت در بیان آن که کسی توبه کند و پشیمان شود و باز آن پشیمانی ها را فراموش کند و آزموده را باز آزماید، در خسارت ابد افتد، چون توبه او را ثباتی و قوّتی و حلاوتی و قبول مدد نرسد چون درخت بی بیخ هر روز زردتر و خشک تر نَعُوذُ بِاللّه
	اشاره
	تشبیه کردن قطب که عارف واصل است در اجرا دادن خلق از قُوتِ مغفرت و رحمت، بر مراتبی که حقّش الهام دهد و تمثیل به شیر، که دد اجری خوار و باقی خوار وی اند بر مراتب قرب ایشان به شیر نه قرب مکانی بلکه قرب صفتی و تفاصیل این بسیار است وَ اللَّهُ الهَادِی

	حکایت دیدن خر هیزم فروش با نوایی اسبان تازی را بر آخرُ خاص و تمنّا بردن آن دولت را
	اشاره
	ناپسندیدن روباه گفتن خر را که من راضیم به قسمت
	جواب گفتن خر روباه را
	جواب گفتن روبه خر را
	جواب گفتن خر روباه را
	در تقریر معنی توکل، حکایت آن زاهد که توکل را امتحان می کرد از میان اسباب و شهر بیرون آمد و از قَوارع و رهگذر خلق دور شد و به بُن کوهی مهجوری مفقودی در غایت گرسنگی سر بر سر سنگی نهاد و خفت و با خود گفت توکّل کردم بر سبب سازی و رزّاقی تو و از اسباب منقطع شدم تا
	جواب دادن روبه خر را و تحریض کردن او خر را بر کسب
	جواب گفتن خر روباه را که توکل بهترین کسب هاست هر کسی محتاج است به توکل که ای خدا این کار مرا راست آر و دعا متضمن توکل است و توکل کسبی است که به هیچ کسبی دیگر محتاج نیست الی آخره
	مثل آوردن اشتر در بیان آن که در مُخبرِ دولتی، فرّ و اثر آن چون نبینی جای متّهم داشتن باشد که او مقلد است در آن
	فرق میان دعوت شیخ کامل واصل و میان سخن ناقصان فاضلِ فضلِ تحصیلی بر بسته
	حکایت آن مخنّث و پرسیدن لوطی از او در حالت لواطه که این خنجر از بهر چیست؟
	غالب شدن حیله روباه بر استعصام و تعفّف خر و کشیدن روبه خر را سوی شیر به بیشه
	حکایت آن شخص که از ترس خویشتن را در خانه ای انداخت رخ ها زرد چون زعفران، لب ها کبود چون نیل، دست لرزان چون برگ درخت، خداوند خانه پرسید که خیر است چه واقعه است گفت بیرون خر می گیرند. به سخره گفت مبارک خر می گیرند تو خر نیستی چه می ترسی، گفت خر به جد می گیرند ت
	بردن روبه خر را پیش شیر، و جَستن خر از شیر، و عتاب کردن روباه با شیر که هنوز خر دور بود تعجیل کردی، عذر گفتن شیر و لابه کردن روبه را شیر، که برو بار دگرش بفریب
	در بیان آن که نقض عهد و توبه موجب بلا بود بلکه موجب مسخ است چنان که در حقّ اصحاب سَبت و در حق اصحاب مائده عیسی وَ جَعَلَ مِنهُمُ القِرَدَهَ وَ الخَنَازِیر، و اندر این امَّت مسخ دل باشد و به قیامت تن را صورت دل دهند نَعُوذُ بِاللَّه
	دوم بار آمدن روبه بَرِ این خر گریخته تا باز بفریبدش
	جواب گفتن خر روباه را
	جواب گفتن روبه خر را
	حکایت شیخ محمد سَر رزی غزنوی قدس اللَّه سرّه
	اشاره
	آمدن شیخ بعد از چندین سال از بیابان به شهر غزنین و زنبیل گردانیدن به اشارت غیبی و تفرقه کردن آن چه جمع آید بر فقرا
	در معنی لَولَاکَ لَمَا خَلَقتُ الأَفلاک
	رفتن این شیخ در خانه امیری بهر کُدیه روزی چهار بار به زنبیل به اشارت غیب و عتاب کردن امیر او را بد آن وقاحت و عذر گفتن او امیر را
	گریان شدن امیر از نصیحت شیخ و عکس صدق او و ایثار کردن مخزن بعد از آن گستاخی و استعصام شیخ، و قبول ناکردن و گفتن که من بی اشارت نیارم تصرفی کردن
	اشارت آمدن از غیب به شیخ که این دو سال به فرمان ما بستدی و بدادی بعد از این بده و مستان
	دانستن شیخ ضمیر سائل را بی گفتن، و دانستن قدر وام وامداران بی گفتن، که نشان آن باشد که اخرُج بِصِفَاتِی الَی خَلقِی
	سبب دانستن ضمیرهای خلق

	غالب شدن مکر روبه بر استعصام خر
	در بیان فضیلت احتما و جوع
	حکایت مریدی که شیخ از حرص و ضمیر او واقف شد او را نصیحت کرد به زبان و در ضمن نصیحت قوّت توکّل بخشیدش به امر حق
	حکایت آن گاو که تنها در جزیره ای است بزرگ، حق تعالی آن جزیره بزرگ را پر کند از نبات و ریاحین که علف گاو باشد
	صید کردن شیر آن خر را و تشنه شدن شیر از کوشش، رفت به چشمه تا آب خورد

	حکایت آن راهب که روز با چراغ می گشت در میان بازار از سر حالتی که او را بود
	دعوت کردن مسلمان مغ را
	اشاره
	مثل شیطان بر دَرِ رحمان
	جواب گفتن مؤمن سُنّی کافر جبری را و در اثبات اختیار بنده دلیل گفتن.
	درک وجدانی چون اختیار و اضطرار و خشم و اصطبار و سیری و ناهار به جای حسّ است
	حکایت هم در بیان تقریر اختیارِ خلق و بیان آن که تقدیر و قضا سلب کننده اختیار نیست
	حکایت هم در جواب جبری و اثبات اختیار و صحت امر و نهی و بیان آن که عذر جبری در هیچ ملّتی و در هیچ دینی مقبول نیست و موجب خلاص نیست از سزای آن کار که کرده است چنان که خلاص نیافت ابلیس جبری بدان که گفت بِمَا اغوَیتَنِی وَ القَلِیلُ یَدُلُّ عَلَی الکَثیر
	معنی ما شاءَ اللَّهُ کان یعنی خواست خواست او و رضا رضای او جویید، از خشم دیگران و رد دیگران دل تنگ مباشید، آن کَانَ اگر چه لفظ ماضی است لیکن در فعل خدا ماضی و مستقبل نباشد که لَیسَ عِندَ اللَّهِ صَبَاحٌ وَ لَا مَساء
	و همچنین قد جَفَّ القَلَم یعنی جَفَّ القَلَمُ و کَتَبَ لا یَستَویِ الطّاعَهُ وَ المَعصِیَهُ لا یَستوی الامانَهُ و السَّرِقَهُ، جَفَّ القَلَمُ أَن لا یَستِویَ الشُّکُر وَ الکُفرانُ، جَفَّ القَلَمُ أَنَّ اللَّهَ لا یُضیعُ اجر المُحسِنین
	حکایت آن درویش که در هِری غلامان آراسته عمید خراسان را دید و بر اسبان تازی و قباهای زربفت، و کلاه های مغرَّق و غیر آن، پرسید که اینها کدام امیران اند و چه شاهان اند گفت او را که اینها امیران نیستند، اینها غلامان عمید خراسان اند، روی به آسمان کرد که ای خدا غلا
	باز جواب گفتن آن کافر جبری آن سنّی را که به اسلامش دعوت می کرد و به ترک اعتقاد جبرش دعوت می کرد و دراز شدن مناظره از طرفین که مادّه اشکال و جواب را نبُرّد الّا عشق حقیقی که او را پروای آن نماند، وَ ذلِکَ فَضلُ اللَّهِ یُؤتِیهِ مَن یَشاء

	پرسیدن پادشاه قاصدا ایاز را که چندین غم و شادی با چارق و پوستین که جماد است می گویی؟ تا ایاز را در سخن آورد
	گفتن خویشاوندان مجنون را که حسن لیلی به اندازه ای است، چندان نیست، از او نغزتر در شهر ما بسیار است یکی و دو و ده بر تو عرضه کنیم اختیار کن، ما را و خود را وارهان و جواب گفتن مجنون ایشان را
	حکایت جوحی که چادر پوشید و در وعظ میان زنان نشست و حرکتی کرد زنی او را بشناخت که مرد است و نعره ای زد
	فرمودن شاه به ایاز بار دگر که شرح چارق و پوستین آشکارا بگو تا خواجه تاشانت از آن اشارت پند گیرند که الدِّینُ النَّصِیحَهُ و موعظه یابند
	حکایت کافری که گفتندش در عهد ابا یزید که مسلمان شو و جواب گفتن او ایشان را
	حکایت آن مؤذّن زشت آواز که در کافرستان بانگ نماز داد و مرد کافری او را هدیه داد
	حکایت آن زن که گفت شوهر را که گوشت را گربه خورد شوهر گربه را به ترازو بر کشید گربه نیم من بر آمد گفت ای زن گوشت نیم من بود و افزون. اگر این گوشت است گربه کو و اگر این گربه است گوشت کو
	حکایت آن امیر که غلام را گفت که می بیار. غلام رفت و سبوی می آورد. در راه زاهدی بود امر معروف کرد. زد سنگی و سبو را بشکست. امیر بشنید و قصد گوشمال زاهد کرد و این قصد در عهد دین عیسی بود علیه السّلام که هنوز می حرام نشده بود، و لیکن زاهد تقزیزی می کرد و از تَنَ
	اشاره
	حکایت ضیاء دلق که سخت دراز بود و برادرش شیخ اسلام تاج بلخ به غایت کوتاه بالا بود. و این شیخ اسلام از برادرش ضیا ننگ داشتی. ضیا در آمد به درس او و همه صدور بلخ حاضر به درس او. ضیا خدمتی کرد و بگذشت، شیخ اسلام او را نیم قیامی کرد سر سری، گفت آری سخت درازی پاره
	رفتن امیر خشم آلود برای گوشمال زاهد
	حکایت مات کردن دلقک سیّد شاه ترمد را
	قصد انداختن مصطفی علیه السّلام خود را از کوه حِری از وحشت دیر نمودن جبرئیل علیه السّلام خود را به وی و پیدا شدن جبرئیل به وی که مینداز که تو را دولت ها در پیش است
	جواب گفتن امیر مر آن شفیعان را و همسایگان زاهد را که گستاخی چرا کرد؟ و سبوی ما را چرا شکست؟ من در این باب شفاعت قبول نخواهم کرد که سوگند خورده ام که سزای او را بدهم
	دوم بار دست و پای امیر را بوسیدن و لابه کردن شفیعان و همسایگانِ زاهد
	باز جواب گفتن آن امیر ایشان را
	تفسیر این آیت که وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَهَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ. که در و دیوار و عرصه آن عالم و آب و کوزه و میوه و درخت همه زنده اند و سخنگوی و سخن شنو و جهت آن فرمود مصطفی علیه السّلام که الدُّنْیا جِیفَهٌ وَ طُلَّابُها کِلابٌ و اگر

	دگر بار استدعاء شاه از ایاز که تأویل کار خود بگو و مشکل منکران را و طاعنان را حل کن که ایشان را در آن التباس رها کردن مروّت نیست
	اشاره
	تمثیل تن آدمی به مهمان خانه، و اندیشه های مختلف به مهمانانِ مختلف، عارف در رضا بد آن اندیشه های غم و شادی چون شخص مهمان دوست غریب نواز خلیل وار، که دَرِ خلیل به اکرام ضیف پیوسته باز بود بر کافر و مؤمن و امین و خائن و با همه مهمانان رو تازه داشتی

	حکایت آن مهمان که زن خداوند خانه گفت که باران فرو گرفت و مهمان در گردن ما ماند
	اشاره
	تمثیل فکر هر روزینه که اندر دل آید به مهمان نو که از اول روز در خانه فرود آید و فضیلت مهمان نوازی و ناز مهمان کشیدن و تحکُّم و بد خویی کند به خداوند خانه

	نواختن سلطان ایاز را
	وصیت کردن پدر دختر را که خود را نگه دار تا حامله نشوی از شوهرت
	وصف ضعیف دلی و سستی صوفی سایه پروردِ مجاهده ناکرده، درد و داغ عشق ناچشیده
	اشاره
	نصیحت مبارزان او را که با این دل و زهره که تو داری که از کلاپیسه شدن چشم کافرِ اسیری دست بسته بی هوش شوی و دشنه از دست بیفتد، زنهار زنهار ملازم مطبخ خانقاه باش و سوی پیکار مرو تا رسوا نشوی

	حکایت عیّاضی رحمه اللَّه که هفتاد غزو کرده بود سینه برهنه بر امید شهید شدن، چون از آن نومید شد از جهاد اصغر رو به جهاد اکبر آورد و خلوت گزید، ناگهان طبل غازیان شنید نفس از اندرون زنجیر می درّانید سوی غزا، و متّهم داشتن او نفس خود را در این رغبت
	حکایت آن مجاهد که از همیان سیم هر روز یک درم در خندق انداختی به تفاریق از بهر ستیزه حرص و آرزوی نفس و وسوسه نفس که چون می اندازی به خندق باری به یک بار بینداز تا خلاص یابم که الیَأسُ احدَی الرَّاحَتَینِ او گفت که این راحت نیز ندهم
	صفت کردن مرد غمّاز و نمودن صورت کنیزک مصوَّر در کاغذ و عاشق شدن خلیفه مصر بر آن صورت، و فرستادن خلیفه امیری را با سپاه گران به درِ موصل و قتل و ویرانی بسیار کردن بهر این غرض
	اشاره
	ایثار کردن صاحب موصل آن کنیزک را به خلیفه تا خونریز مسلمانان بیشتر نشود
	پشیمان شدن آن سر لشکر از آن خیانت که کرد و سوگند دادن او آن کنیزک را که به خلیفه باز نگوید از آن چه رفت
	حجّت منکران آخرت و بیان ضعف آن حجّت زیرا حجّت ایشان بدین باز می گردد که غیر این نمی بینیم
	آمدن خلیفه نزد آن خوب روی برای جماع
	خنده گرفتن آن کنیزک را از ضعف شهوت خلیفه و قوّت شهوت آن امیر، و فهم کردن خلیفه از خنده کنیزک
	فاش کردن آن کنیزک آن راز را با خلیفه از بیم زخم شمشیر و اکراه خلیفه که راست گو سبب این خنده را و گر نه بکشمت
	عزم کردن شاه چون واقف شد بر آن خیانت، که بپوشاند و عفو کند و او را به او دهد و دانست که آن فتنه جزای او بود، و قصد او بود و ظلم او بر صاحب موصل که وَ مَن اسَاءَ فَعَلَیهَا. وَ انَّ رَبَّکَ لَبِالمِرصَاد و ترسیدن که اگر انتقام کشد آن انتقام هم بر سر او آید چنا
	بیان آن که نَحنُ قَسَمنَا که یکی را شهوت و قوّت خران دهد و یکی را کیاست و قوّت انبیا و فرشتگان بخشد «43»

	دادن شاه گوهر را میان دیوان و مجمع به دست وزیر که این چند ارزد و مبالغه کردن وزیر در قیمت او و فرمودن شاه او را که اکنون این را بشکن و گفتن وزیر که این را چون بشکنم الی آخر القِصّه
	رسیدن گوهر از دست به دست، آخر دور به ایاز و کیاست ایاز
	تشنیع زدن امرا بر ایاز که چرا شکستن و جواب دادن ایاز ایشان را
	قصد شاه به کشتن امرا و شفاعت کردن ایاز پیش تخت سلطان که ای شاه عالم العَفو اولی
	تفسیر گفتن ساحران فرعون را در وقت سیاست با او که لَا ضَیرَ انَّا الَی رَبِّنا مُنقَلِبُون
	مجرم دانستن ایاز خود را در این شفاعتگری و عذر این جرم خواستن و در آن عذر گویی خود را مجرم دانستن، و این شکستگی از شناخت و عظمت شاه خیزد که انَا اعلَمُکُم بِاللَّهِ وَ اخشَاکُم لِلَّهِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی انَّمَا یَخشَی اللَّهَ مِن عِبادِهِ العُلَمَاء



	جلد هفتم
	دفتر ششم
	دیباچه دفتر ششم
	اشاره
	تمامت کتاب الموطد الکریم

	سؤال از مرغی که بر سر رَبَضِ شهری نشسته باشد سر او فاضل تر است و عزیزتر و شریف تر و مکرَّم تر، و جواب دادن واعظ سائل را به قدر فهم او
	اشاره
	نکوهیدن نامس هایِ پوسیده را که مانع ذوق ایمان، و دلیل ضعف صدق اند
	مناجات و پناه جستن به حق از فتنه اختیار و از فتنه اسبابِ اختیار که سماوات و ارَضِین از اختیار و از اسباب اختیار شکوهیدند و ترسیدند

	حکایت غلام هندو که به خداوند زاده خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده ای عقد کردند، غلام خبر یافت رنجور شد و می گداخت و هیچ طبیب علّت او را در نمی یافت و او را زهره گفتن نه
	اشاره
	صبر فرمودن خواجه مادرِ دختر را که غلام را زجر مکن من او را بی زجر از این طمع باز آرم، که نه سیخ سوزد نه کباب خام ماند
	اشاره
	در بیان آنکه این غرور تنها آن هندو را نبود بلکه هر آدمیی به چنین غرور مبتلاست در هر مرحله الَّا مَن عَصَمَ اللَّه

	در عموم تأویل این آیت که کُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْب

	قصّه ای هم در تقریر این
	تتمه حکایت ایاز
	اشاره
	وانمودن پادشاه به مرا و متعصّبان در راه ایاز سبب فضیلت و مرتبت و قربت و جامگی او بر ایشان بر وجهی که ایشان را حجّت و اعتراض نماند
	مدافعه امرا آن حجّت را به شبهه جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را

	قصه صیادی که خویش را در گیاه پیچیده بود
	اشاره
	حکایت آن صیّادی که خویشتن در گیاه پیچیده بود و دسته گل و لاله را کُله وار به سر فرو کشیده
	اشاره
	حکایت آن شخص که دزدان قوچ او را بدزدیدند و بر آن قناعت نکرد به حیله جامه هاش را هم دزدیدند

	مناظره با صیّاد در تَرَهُّب و در معنی ترهّبی که مصطفی علیه السّلام نهی کرد از آن امّت خود را که لَا رَهبانِیَّهَ فِی الاسلَام
	اشاره
	حکایت پاسبان که خاموش کرد تا دزدان رخت تاجران بردند بکلّی، بعد از آن هَیهای و پاسبانی می کرد

	حواله کردن مرغ گرفتاری خود را در دام به عفل و مکر و زرقِ زاهد و جواب زاهد مرغ را

	حکایت آن عاشق که شب بیامد بر امید وعده معشوق، بد آن وثاقی که اشارت کرده بود، و بعضی از شب منتظر ماند و خوابش بربود. معشوق آمد بهر انجازِ وعده، او را خفته یافت جیبش پر جوز کورد و او را خفته گذاشت و بازگشت
	حکایت امیر ترک مخمور و مطرب
	اشاره
	استدعاءِ امیر ترک مخمور، مطرب را به وقت صبوح
	اشاره
	درآمدن ضریر در خانه مصطفی علیه السلام و گریختن عایشه
	اشاره
	درآمدن ضَریر در خانه مصطفی علیه السّلام و گریختن عایشه رَضِیَ اللَّهَ عَنها از پیش ضریر و گفتن رسول عَلَیهِ السَّلام که چه می گریزی او تو را نمی بیند و جواب دادن عایشه رَضِی اللَّهُ عَنها رسول را صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّم
	امتحان کردن مصطفی علیه السّلام عایشه را رَضِیَ اللَّهُ عَنهَا که چه پنهان می شوی؟ پنهان مشو که اعمَی تو را نمی بیند، تا پدید آید که عایشه رضی اللّه عنها از ضمیر مصطفی علیه السّلام واقف هست یا خود مقلِّدِ گفت ظاهر است


	حکایت آن مطرب که در بزمِ امیر ترک این غزل آغاز کرد
	اشاره
	تفسیر قولُهُ عَلَیهِ السَّلامُ مُوتُوا قَبلَ ان تَمُوتُوا بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما


	تشبیه مُغَفَّلی که عمر ضایع کند، و وقت مرگ در آن تنگاتنگ توبه و استغفار کردن گیرد، به تعزیت داشتن شیعه اهل حلب هر سالی در ایّام عاشورا به دروازه انطاکیه و رسیدن غریب شاعر از سفر و پرسیدن که این غریو چه تعزیه است
	اشاره
	نکته گفتن آن شاعر جهت طعن شیعه حلب
	اشاره
	تمثیل مردِ حریصِ نابیننده رزّاقیِ حق را و خزاین و رحمت او را، به موری که در خرمنگاه بزرگ با دانه گندم می کوشد و می جوشد و می لرزد و به تعجیل می کشد و سِعَتِ آن خرمن را نمی بیند


	داستان آن شخص که بر درِ سرایی نیم شب سَحوری می زد، همسایه او را گفت که آخر نیم شب است سحر نیست و دیگر آنکه در این سرا کسی نیست بَهرِ که می زنی؟ و جواب گفتن مطرب او را
	حکایت احد احد گفتن بلال
	اشاره
	قصّه احد احد گفتن بِلال در حرِّ حجاز از محبّت مصطفی علیه السّلام، در آن چاشتگاه ها
	بازگردانیدن صدّیق رَضِی اللَّهُ عنه واقعه بلال را رَضِی اللَّهُ عَنهُ و ظلم جهودان را بر وی و احد احد گفتن او و افزون شدن کینه جهودان و قصّ کردن آن قضیه پیش مصطفی علیه السّلام و مشورت در خریدن او
	وصیت کردن مصطفی علیه السّلام صدّیق را رَضِیّ اللَّه عَنهُ که چون بلال را مشتری می شوی هر آینه ایشان از ستیز بر خواهند در بها فزود و بهای او را خواهند فزودن مرا در این فضیلت شریک خود کن، وکیل من باش و نیمِ بها از من بستان
	خندیدن جهود و پنداشتن که صدِّیق مغبون است در این عقد
	معاتبه مصطفی علیه السّلام با صِدّیق رَضِیَ اللَّهُ عَنهُ که تو را وصیّت کردم که به شرکت من بخر تو چرا بهر خود تنها خریدی و عذر او

	قصّه هلال
	اشاره
	قصّه هلال که بنده مخلص بود خدای را، صاحب بصیرت بی تقلید، پنهان شده در بندگی مخلوقان جهت مصلحت
	اشاره
	حکایت در تقریر همین سخن
	مثل

	رنجور شدن این هلال و بی خبری خواجه او از رنجوری او از تحقیر و ناشناخت و واقف شدن دل مصطفی علیه السّلام از رنجوری و حال او و افتقاد و عیادت رسول علیه السّلام این هلال را
	در آمدن مصطفی علیه السّلام از بهر عیادت هلال در ستورگاه آن امیر و نواختن مصطفی هلال را رَضِیَ اللَّهُ عَنه
	در بیان آنکه مصطفی علیه السّلام شنید که عیسی علیه السّلام بر روی آب رفت فرمود لَوِ ازدَادَ یَقِینُهُ لَمَشَی عَلَی الهَواء

	حکایت آن عجوزه
	اشاره
	داستان آن عجوزه که روی زشت خویشتن را جَندره و گلگونه می ساخت و ساخته نمی شد و پذیرا نمی آمد
	اشاره
	داستان آن درویش که آن گیلانی را دعا کرد که خدا تو را به سلامت به خان و مان باز رساناد

	صفت آن عجوز
	اشاره
	قصّه درویش که از آن خانه هرچه می خواست می گفت «18» نیست

	رجوع به داستان آن کمپیر

	حکایت آن رنجور که طبیب در او اومید صحّت ندید
	اشاره
	رجوع به قصّه رنجور

	قصّه سلطان محمود و غلام هندو
	اشاره
	لَیسَ لِلمَاضِینَ هَمُّ المَوتِ انَّمَا لَهُم حَسرَهُ الفَوت

	حکایت صوفی و قاضی
	اشاره
	بار دیگر رجوع کردن به قصّه صوفی و قاضی
	طیره شدن قاضی از سیلی درویش و سرزنش کردن صوفی قاضی را
	جواب دادن قاضی صوفی را
	سؤال کردن آن صوفی قاضی را
	جواب گفتن آن قاضی صوفی را
	باز سؤال کردن صوفی از آن قاضی
	جواب قاضی سؤال صوفی را و قصّه ترک و درزی را مثل آوردن
	اشاره
	قَالَ النَّبِیُّ عَلَیهِ السَّلَامُ انَّ اللَّهَ تَعَالَی یُلَقِّنُ الحِکمَهَ عَلَی لِسَانِ الوَاعِظینَ بِقَدرِهِمَمِ المُستَمِعِین
	دعوی کردن ترک و گرو بستن او که درزی از من چیزی نتواند بردن
	مضاحک گفتن درزی و ترک را از قوّت خنده بسته شدن دو چشم تنگ او و فرصت یافتن درزی
	گفتن درزی ترک راهی خاموش که اگر مُضاحک دگر گویم قبات تنگ آید
	اشاره
	بیان آنکه بی کاران و افسانه جویان مثل آن ترک اند و عالَم غرّارِ غدّار همچو آن درزی، و شهوات و زبان «22» مضاحک گفتن این دنیاست و عمر همچون آن اطلس پیش این درزی، جهت قبایِ بقا و لباس تقوی ساختن
	مثل


	باز مکرّر کردن صوفی سؤال را
	جواب دادن قاضی صوفی را

	حکایت در تقریر آنکه صبر در رنجِ کار، سهل تر از صبر در فراق یا ربود
	اشاره
	مثل

	حکایت فقیر روزی طلب بی واسطه کسب
	اشاره
	باقی قصّه فقیر روزی طلب بی واسطه کسب
	قصّه آن گنج نامه که پهلوی قبّه ای روی به قبله کن و تیر در کمان نه، بینداز، آنجا که افتد گنج است
	تمامی قصّه آن فقیر و نشان جای آن گنج
	فاش شدن خبر این گنج و رسیدن به گوش پادشاه
	نومید شدن آن پادشاه از یافتن آن گنج و ملول شدن او از طلب آن
	بازدادن شاه گنج نامه را به آن فقیر که بگیر ما از سر این برخاستیم
	اشاره
	حکایت مرید شیخ حسن خرقانی قَدَّسَ اللَّهُ سِرِّه
	اشاره
	پرسیدن آن وارد از حرم شیخ که شیخ کجاست کجا جوییم؟ و جواب نافرجام گفتن حرم شیخ
	جواب گفتن مرید و زجر کردن مرید آن طَعَّانه را از کفر و بیهوده گفتن
	واگشتن مرید از وُثاق شیخ و پرسیدن از مردم و نشان دادن ایشان که شیخ به فلان بیشه رفته است
	یافتن مرید مراد را و ملاقات او با شیخ نزدیک آن بیشه

	اشاره
	حکمت در انّی جَاعِلٌ فِی الارضِ خَلِیفَه
	معجزه هود علیه السّلام در تخلّص مؤمنانِ امّت به وقت نزول باد

	رجوع کردن به قصّه قُبَّه و گنج
	انابت آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و اضطرار که ای وَلِیُّ الاظهَار تو کن این پنهان را آشکار
	آواز دادن هاتف مر طالب گنج را و اعلام کردن از حقیقت اسرار آن

	قصه آن سه مسافر و ترسا و جهود
	اشاره
	حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود و آن که به منزل قُوتی یافتند و ترسا و جهود سیر بودند، گفتن این قوت را فردا خوریم مسلمان صائم بود گرسنه ماند از آنکه مغلوب بود
	اشاره
	حکایت اشتر و گاو و قُچ که در راه بند گیاه یافتند هر یکی می گفت من خورم
	اشاره
	مثل


	جواب گفتن مسلمان آنچه دید به یارانش جهود و ترسا و حسرت خوردن ایشان

	منادی کردن سیّد ملکِ ترمِد که هر که در سه یا چهار روز به سمرقند رود به فلان مهم، خلعت و اسب و غلام و کنیزک و چندین زر دهم، و شنیدن دلقک خبر این منادی در ده، و آمدن به اولاقی نزد شاه که من باری نتوانم رفتن
	حکایت تَعلّق موش با چغز و بستن پای هر دو به رشته ای دراز و برکشیدن زاغ موش را و مُعلَّق شدن چغز و نالیدن و پشیمانی او از تعلّق با غیر جنس و با جنس خود ناساختن
	اشاره
	تدبیر کردن موش به چغز که من نمی توانم بَرِ تو آمدن به وقت حاجت در آب، میان ما وصلتی باید که چون من بر لب جو آیم تو را توانم خبر کردن و تو چون بر سر سوراخ موش خانه آیی مرا توانی خبر کردن الی آخره
	مبالغه کردن موش در لابه و زاری و وُصلَت جستن از چغزِ آبی
	لابه کردن موش مر چغز را که بهانه مَیَندیش و در نسیه مَیَنداز انجاحِ این حاجت مرا، که فِی التَّأخِیرِ آفاتٌ وَ الصُّوفیُّ ابنُ الوَقت
	اشاره
	حکایت شب دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد که من یکی ام از شما و بر احوال ایشان مطّلع شدن الی آخره
	قصّه آنکه گاو بحری گوهر کاویان از قعر دریا برآوَرَد، شب بر ساحل دریا نهد، در درخش و تاب آن می چرد. بازرگان از کمین برون آید، چون گاو از گوهر دورتر رفته باشد، بازرگان به لجم و گل تیره گوهر را بپوشاند و بر درخت گریزد الی آخر القصّهِ وَ التّقریب

	رجوع کردن به قصّه طلب کردن آن موش آن چغز را لب لب جو و کشیدن سر رشته تا چغز را در اب خبر شود از طلب او

	قصّه عبدالغوث و ربودن پریان او را و سال ها میان پریان ساکن شدن او، و بعد از سال ها آمدن او به شهر و فرزندان خویش، و باز ناشکیفتن او از آن پریان به حکم جنسیّت و همدلی او با ایشان
	حکایت آن مرد که وظیفه داشت از محتسب تبریز
	اشاره
	داستان آن مرد که وظیفه داشت از محتسب تبریز، و وام ها کرده بود بر امید آن وظیفه و او را خبر نه از وفات او، حاصل از هیچ زنده ای وام او گزارده نشد الّا از محتسب متوفّی گزارده شد چنانکه گفته اند
	اشاره
	آمدن جفعر رَضیَ اللَّهُ عَنهُ به گرفتن قلعه، به تنهایی و مشورت کردن مَلِک آن قلعه در دفع او، و گفتن آن وزیر ملک را که زنهار تسلیم کن و از جهل تَهوُّر مکن که این مرد مؤیّد است و از حق جمعیّت عظیم دارد در جان خوییش الی آخره

	رجوع کردن به حکایت آن شخص وام کرده و آمدن او به امید عنایت آن محتسب سوی تبریز
	باخبر شدن آن غریب از وفات آن محتسب و استغفار او از اعتماد بر مخلوق و تَعوِیل بر عطای مخلوق و یاد نعمت های حق کردنش و انابَت به حق از جرم خود، ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِم یَعدِلُون
	اشاره
	مثل دوبین همچو آن غریب شهر کاش عمر نام، که از یک دکانش به سبب این به آن دکان دیگر حواله کرد

	توزیع کردن پای مرد در جمله شهر تبریز و جمع شدن اندک چیز، و رفتن آن غریب به تربت محتسب به زیارت و این قصّه را بر سر گور او گفتن به طریق نوحه الی آخره
	اشاره
	دیدن خوارزمشاه رَحِمَهُ اللَّهُ در سَیران در موکبِ خود اسبی بس نادر و تعلّقِ دل شاه به حسن و چستی آن اسب
	مؤاخذه یوسف صدّیق صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیه به حبس بِضعَ سِنین به سبب یاری خواستن از غیر حق و گفتن اذکُرنِی عِندَ رَبِّک، مَعَ تَقرِیرِه

	رجوع کردن به قصّه آن پای مرد و آن غریبِ وام دار و بازگشتن ایشان از سر گور خواجه و خواب دیدن پای مرد خواجه را الی آخره
	گفتن خواجه در خواب به آن پای مرد وجوه وام آن دوست را که آمده بود و نشان دادن جای دفن آن سیم و پیغام کردن به وارثان که البتهآن را بسیار نبینند و هیچ باز نگیرند و اگرچه او هیچ از آن قبول نکند یا بعضی را قبول نکند هم آنجا بگذارند تا هر آنکه خواهد برگیرد که من با

	قصه آن پادشاه و وصیّت کردن او سه پسر خود را
	اشاره
	حکایت آن پادشاه و وصیّت کردن او سه پسر خویش را که در این سفر در ممالک من فلان جا چینن ترتیب نهید، و فلان جا چنین نوّاب نصیب کنید اما اللَّه اللَّه به فلان قلعه مروید و گرد آن مگردید
	اشاره
	بیان استمداد عارف از سرچشمه حیاتِ ابدی و مستغنی شدن او از استمداد و اجتِذاب از چشمه های آب های بی وفا که عَلَامَهُ ذالِکَ التَّجافی عَن دَارِ الغُرُور که آدمی چون بر مددهای آن چشمه ها اعتماد کند، در طلب چشمه باقیِ دائم سست شود

	روان شدن شه زادگان در ممالک پدر بعد از وداع کردن ایشان شاه را و اعادت کردن شاه وقت وداع وصیَّت را الی آخره
	رفتن پسران سلطان به حکم آنکه الِانسانُ حَریصٌ عَلَی مَا مُنِع
	دیدن ایشان در قصر این قلعه ذَاتُ الصُّوَر نقش روی دختر شاه چین را و بیهوش شدن هر سه و در فتنه افتادن و تفحُّص کردن که این صورت کیست
	اشاره
	حکایت صدر جهانِ بخارا که هر سائلی که به زبان بخواستی از صدقه عام بی دریغ او محروم شدی، و آن دانشمند درویش به فراموشی و فرط حرص و تعجیل به زبان بخوسات در موکب، صدر جهان از وی رو بگردانید و او هر روز حیله نو ساختی و خود را گاه زن کردی زیر چادر و گاه نابینا کردی
	حکایت آن دو برادر یکی کوسه و یکی امرد در عزب خانه ای خفتند. شبی اتّفاقا امرد خشت ها بر مقعد خود انبار کرد عاقبت دَبّاب دَبّ آورد و آن خشت ها را به حیله و نرمی از پس او برداشت، کودک بیدار شد ه جنگ، که این خشت ها کو کجا بردی و چرا بردی، او گفت تو این خشت ها را
	اشاره
	در تفسیر این خبر که مصطفی صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیه فرمود مَنهُومَانِ لا یشبَعان طَالِبُ الدُّنیَا وَ طَالِبُ العِلم، که این علم غیر علم دنیا باید تا دو قسم باشد، اما علم دنیا هم دنیا باشد الی آخره و اگر همچنین شود که طَالِبُ الدُّنیَا و طَالِبُ الدُّنیا تکرار


	بحث کردن آن سه شه زاده در تدبیر آن واقعه
	مقالت برادر بزرگین
	اشاره
	ذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در مجلس آورد و بنشاند و ساقی شراب بر دانشمند عرضه کرد، ساغر پیش او داشت، رو بگردانید و ترشی و تندی آغاز کرد، شاه ساقی را گفت که هین در طبعش آر، ساقی چندی بر سرش کوفت و شرابش در خورد داد الی آخره

	روان گشتن شاه زادگان بعد از تمام بحث و ماجرا به جانب ولایت چین سوی معشوق و مقصود، تا به قدر امکان به مقصود نزدیک تر باشند، اگرچه راه وصل مسدود است، به قدر امکان نزدیک تر شدن محمود است الی آخره
	اشاره
	حکایت امرَءُ القَیس که پادشاه عرب بود و به صورت عظیم به جمال بود

	بعدِ مکث ایشان متواری در بلاد چین در شهر تختگاه و بعدِ دراز شدن صبر، بی صبر شدنِ آن بزرگین که من رفتم الوداع خود را بر شاه عرضه کنم.
	اشاره
	بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد اگرچه داند بَسطَتِ عطاء حق را
	قصه آن شخص که خواب دید که آنچه می طلبی از یسار به مصر
	اشاره
	حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می طلبی از یَسار به مصر وفا شود.

	اشاره
	سبب تأخیرِ اجابت دعای مؤمن
	رجوع کردن به قصّه آن شخص که به او گنج نشان دادند به مصر و بیان تضرّع او از درویشی به حضرت حق
	رسیدن آن شخص به مصر و شب بیرون آمدن به کوی از بهر شبکوکی و گدایی و گرفتن عسس او را، و مراد او حاصل شدن از عسس بعد از خوردن زخم بسیار وَ عَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ قَولُهُ تَعَالَی سَیَجعَلُ اللَّهُ بَعدَ عُسرٍ یُسرا «39» و قوله علَ
	بیان این خبر که الکِذبُ رِیبَهٌ وَ الصِّدقُ طُمَأنِینَه

	اشاره
	مثل
	بازگشتن آن شخص شادمان و مراد یافته و خدای را شکر گویان و سجده کنان و حیران در غرایب اشارات حق و ظهور تأویلات آن در وجهی که هیچ عقلی و فهمی بدانجا نرسد


	مکرّر کردن برادران پند دادن بزرگین را و تاب ناآوردن او آن پند را، و در رمیدن او از ایشان شیدا، و بی خود رفتن و خود را در بارگاه پادشاه انداختن بی دستوری خواستن، لیک از فرط عشق و محبّت نه از گستاخی و لاابالی الی آخره
	اشاره
	مفتون شدن قاضی بر زن جوحی و در صندوق ماندن، و نایب قاضی صندوق را خریدن، باز سال دوم آمدن زن جوحی بر امید بازی پارینه و گفتن قاضی که مرا آزاد کن و کسی دیگر را بجوی الی آخر القِصّه
	اشاره
	رفتن قاضی به خانه زن جوحی و حلقه زدن جوحی به خشم بر در و گریختن قاضی در صندوق الی آخره
	آمدن نایب قاضی میان بازار و خریداری کردن صندوق را از جوحی الی آخره

	اشاره
	در تفسیر این خبر که مصطفی صَلَواتُ اللَّهِ عَلِیه فرمود مَن کُنتُ مَولَاهُ فَعَلِیٌّ مَولَاه تا منافقان طعنه زدند که بس نبودش که ما مطیعی و چاکری نمودیم او را، چاکری کودکی خلم آلودمان هم می فرماید الی آخره
	باز آمدن زن جوحی به محکمه قاضی سال دوم بر امید وظیفه پارسال و شناختن قاضی او را الَی اتمَامِه


	باز آمدن به شرح قصّه شاه زاده و ملازمت او در حضرت شاه
	اشاره
	در بیان آنکه دوزخ گوید که قنطره صراط بر سر اوست ای مؤمن از صراط زودتر بگذر، زود بشتاب تا عظمت نور تو آتش ما را نکشد جز یا مؤمن فَانَّ نورَکَ اطفأَ نَارِی

	متوفی شدن بزرگین از شه زادگان و آمدن برادر میانین به جنازه برادر که آن کوچکین صاحب فِراش بود از رنجوری، و نواختن پادشاه میانین را تا او هم لَنگِ احسان شده، ماند پیش پادشاه، صد هزار از غنایم غیبی و عینی بدو رسید از دولت و نظر آن شاه، مع تقریرِ بَعضِه
	وسوسه ای که پادشاه زاده را پیدا شد از سبب استغنایی و کشفی که از شاه دل او را حاصل شده بود، و قصد ناشکری و سرکشی می کرد شاه را. از راه الهام و سِرّ شاه را خبر شد، دلش درد کرد، روح او را زخمی کرد چنانکه صورت شاه را خبر نبود الی آخره
	اشاره
	خطاب حق تعالی به عزرائیل علیه السّلام که تو را رحم بر که بیشتر آمد از این خلایق که جانشان قبض کردی و جواب دادن عزرائیل حضرت را
	کرامات شیخ شیبان رَاعِی قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ العزِیز
	رجوع کردن به قصّه پروردن حق تعالی نمرود رابی واسطه مادر و دایه در طفلی

	رجوع کردن بدآن قصّه که شاه زاده بدآن طغیان زخم خورد از خاطر شاه پیش از استکمال فضایل دیگر از دنیا برفت

	وصیت کردن آن شخص که بعد از من او بَرَد مال مرا از سه فرزند من، که کاهل تر است
	اشاره
	مثل
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